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Усвојен четврти ребаланс
буџета

Опо зи ци ја тра жи ла да се
рас пра вља о „Бе о во зу” и
од но ше њу сме ћа у До ло ву

Од бор ни ци опо зи ци је обе ле жи ли су
сед ни цу Скуп шти не гра да одр жа ну
29. но вем бра, али са мо при ли ком
утвр ђи ва ња днев ног ре да, а ка сни је
го то во да се ни су ја вља ли за реч. Ни
пред став ни ци вла сти ни су би ли ни -
шта ре чи ти ји, а чу ли су се са мо при -
ли ком обра зла га ња пр ве тач ке днев -
ног ре да – ре ба лан са бу џе та.

Опо зи ци ја је та ко на по чет ку сед -
ни це тра жи ла да се рас пра вља и о
од но ше њу сме ћа у До ло ву, ре ду во -
жње „Бе о во за”, ко дек су од бор ни ка,
али и о уки да њу ре пу блич ке на кна де
за од вод ња ва ње, као и на пла те пар -
ки ра ња до 45 ми ну та, а зах те ва ла је
и да се пе ти ци јом, по ред же на, и му -
шкар ци за шти те од по ро дич ног на -
си ља, да би се на кра ју чуо и пред лог
да се сед ни ца од ло жи.

Но ви ред во жње „Бе о во за”, по ко -
јем од де цем бра он не ће са о бра ћа ти
до Бе о гра да, већ до Ов че (или у по -
врат ку до „Ду нав ста ни це”), где ће
Пан чев ци мо ра ти да пре се да ју од но -
сно да ку пу ју две кар те, био је по вод
да Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) за тра жи
да од бор ни ци ло кал ног пар ла мен та
рас пра вља ју о то ме, али и да Скуп -
шти на Пан че ва фор ми ра рад ну гру -
пу ко ја би се ба ви ла том про бле ма -
ти ком.

– Не сме мо да оста не мо не ми...
Оно мад у Пан че ву је би ла исто риј -
ска по се та гра до на чел ни ка Бе о гра да
и да ли је ово про дукт те по се те или
се ово де си ло ми мо зна ња на ше вла -
сти? – пи тао је Ке ље вић.
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Расправа 
о „Оази среће”
» страна 4

Енергично, самоуверено,
грациозно
» страна 13

ПОКРЕТ

ко ли ко је сма ње ње ка ко пла ни ра них
при хо да, та ко и рас хо да, а бу џет из -
но си 6.059.796.000 ди на ра. За ме ник
гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко вић
ис та као је нај ва жни је из ме не.

– Због ЈП Ди рек ци је за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва опре де ли ли смо 792
ми ли о на ди на ра до 1. де цем бра и
обез бе ђе но је 62 ми ли о на ди на ра за
ње но те ку ће по сло ва ње у де цем бру.
Нај ва жни је је да ће све ин ве сти ци је
ко је ни су за вр ше не у ви си ни од 462
ми ли о на ди на ра пре ћи на по зи ци је
Град ске упра ве. При ход кла сич не бу -
џет ске по тро шње по ве ћан је за 11 ми -
ли о на ди на ра због до брог оства ре ња
по ре за на за ра де. Кре дит но за ду же ње
оста је на ни воу од 150 ми ли о на из
2015. го ди не и 674 ми ли о на из 2016.
го ди не. Соп стве ни про хо ди ин ди рект -
них ко ри сни ка, ко ји иду пре ко бу џе та
Гра да, по ве ћа ни су за осам ми ли о на
ди на ра – ре као је Жив ко вић.

Оли вер Пет ко вић (ЛСВ) кри ти ко -
вао је то што мно ги зна чај ни по сло ви
ни су фи нан си ра ни, по пут ра да по љо -
чу вар ске слу жбе, одр жа ва ња атар -
ских пу те ва и дру гих про гра ма за
раз вој по љо при вре де. Ње гов стра -
нач ки ко ле га Па вле Ђу кић за ме рио
је то што се ла не ће до би ти но вац.

Де мо кра те ни су до би ле од го вор на
пи та ње за што је по зи ци ја у бу џе ту
„Гра до на чел ник” уве ћа на за ми ли он
ди на ра и ко ји ка пи тал ни по сао је
ура ђен.

– То што ви зо ве те ка пи тал на ин ве -
сти ци ја, је сте те ку ће одр жа ва ње. Ако
по гле да те шта је од то га зна чај но за
гра ђа не, оно што ће оста ти Пан чев -
ци ма по сле вас и ка да вас пи та ју шта
сте ви то ура ди ли, ви не ће те зна ти да
од го во ри те... Та ко и до ла зи мо до то -
га да има те ве ли ки бу џет, али у су -
шти ни ви не ма те ни шта – ре као је
Зо ран Јо ва но вић (ДС).

» Наставак на страни 5

Ње го ва стра нач ка ко ле ги ни ца Со -
ња Ра ди во јев и на овој сед ни ци је за -
тра жи ла да се ван сна ге ста ви Од лу ка
о на чи ну од но ше ња сме ћа у До ло ву,
што од бор ни ци ни су по др жа ли, али
је су До лов ча ни пе ти ци јом од пре ко
1.000 пот пи са. Они тра же да се од но -
ше ње сме ћа у том се вер ном се лу об -
ра чу на ва по чла ну, а не по ме тру ква -
драт ном до ма ћин ства, и да уме сто
ЈКП „Хи ги је не”, ко ја два пу та ме сеч -
но од но си сме ће, тај по сао бу де вра -
ћен ЈКП-у „До ло ви”, чи ји су рад ни ци
от пад са ку пља ли јед ном не дељ но.

– Због све га на ве де ног, али и због
дру гих про бле ма с ко ји ма се су сре ћу
мо ји су гра ђа ни, у До му кул ту ре у До ло -
ву ће у су бо ту, 3. де цем бра, у 10 са ти,
би ти одр жан збор гра ђа на – на ја ви ла је
Со ња Ра ди во јев.

Од бор ни ца Срп ске ра ди кал не
стран ке Го ра на Пе тро вић кри ти ко ва -
ла је ло кал ну власт због то га што се

од гра ђа на на пла ћу је ре пу блич ка на -
кна да за од вод ња ва ње, што тај на мет
не мо же да се пла ти на ра те, по пут
по ре за, али и што је, ка ко твр ди, по -
је ди ни ма об ра чу на та ве ћа осно ви ца.

Ср ђан Гла мо ча нин (СРС) за тра -
жио је да се сед ни ца од ло жи јер не
по сто је усло ви за рад, по што од бор -
ни ци и да ље не до би ја ју ма те ри ја ле
ни ти днев ни ред.

– Пред Устав ним су дом ми би смо
мо гли да обо ри мо све до не те од лу ке
ове скуп шти не, јер су оне не ле гал не.
Од бор ни ци ни су има ли ма те ри ја ле,
не зна ју о че му се ра ди на сед ни ца ма
– ре као је шеф од бор нич ке гру пе
СРС-а и по ру чио вла да ју ћој ве ћи ни
да „по што мо гу на сва ком спра ту да
ан га жу ју обез бе ђе ње, мо гу и скуп -
штин ске ма те ри ја ле”.

Одбор ни ци су усво ји ли че твр ти ре -
ба ланс ово го ди шњег бу џе та, ко ји до но -
си ко рек ци ју од 16,2 ми ли о на ди на ра,



ау то-цен зу ре и но јев ског за би ја ња
гла ве у пе сак пред ствар но шћу, а све
ма ње ис тра жи вач ког, хра брог и не -
при стра сног но ви нар ства.

По во дом Ме ђу на род ног да на бор -
бе про тив не ка жњи во сти зло чи на
над но ви на ри ма об ја вље ни су ни ма -
ло охра бру ју ћи по да ци да у Ср би ји
ве ли ки број од го вор них за на па де на
но ви на ре и ме диј ске рад ни ке не са -
мо да ни је ка жњен, већ про тив ве ћи -
не од го вор них ни је чак ни по кре ну -
та ис тра га.

С дру ге стра не, то је са мо јед но ли -
це исти не ка да се го во ри о си ту а ци ји
у срп ском но ви нар ству и ме ди ји ма.
Одав но ни је ни ка ква но вост да на на -
шој ме диј ској сце ни има ли сто ва и
но ви на ра ко ји не пре за ју ни од то га да
ла жу, из ми шља ју, вре ђа ју, об ја вљу ју
сен за ци о на ли стич ке ин фор ма ци је
„из до бро про ве ре них из во ра” ра ди
што ве ћег ти ра жа и што бо ље про да је
на ки о сци ма. По ра жа ва ју ће је да та -
кви зо ву се бе но ви на ри ма, а о то ме
ко ли ку ште ту на но се про фе си ји, нај -
бо ље го во ре по да ци из ис тра жи ва ња
јав ног мње ња по ко ји ма про да ја свих
ли сто ва опа да, док обич ни гра ђа ни
све ма ње ве ру ју оно ме што се у њи ма
мо же про чи та ти. М. Г.

но ви на ра и вла сни ка про дук ци је ’За
ме ди ја’ Ду ша на Вој во ди ћа. Нео п -
ход но је утвр ди ти има ли овај ин ци -
дент ве зе с но ви нар ским по слом ко -
ји он оба вља.”

„Удру же ње но ви на ра Ср би је (УНС)
зах те ва од над ле жних да ис пи та ју ко
пра ти и фо то гра фи ше но ви нар ке
Цен тра за ис тра жи вач ко но ви на р -
ство (ЦИНС) и да о ре зул та ти ма ис -
тра ге оба ве сте јав ност.”

„Не ка да шњи глав ни и од го вор ни
уред ник пор та ла ’Е-Вр шац’ Алек сан -
дар Чу пић пре стао је да се ба ви но -
ви нар ским по слом на кон што га је у
ма ју ове го ди не на пао ло кал ни моћ -
ник Ми лан Ти кић, о ко јем је пре то -
га пи сао. Ти кић је на кон то га при -
знао да је на пао Чу пи ћа.”

Ове три крат ке ин фор ма ци је све -
до че о то ме да су на сту пи ла те шка
вре ме на за све но ви на ре и ме ди је
ко ји же ле да ча сно и по ште но оба -
вља ју сво ју про фе си ју и да се при др -
жа ва ју основ них нор ми у из ве шта ва -
њу јав но сти.

Та кви се као ни ка да до са да су о ча -
ва ју с на па ди ма, при ти сци ма, за -
стра ши ва њи ма и про зив ка ма због
свог из ве шта ва ња. Као по сле ди ца
то га у срп ским ме ди ји ма је све ви ше

Све те же за 
но ви нар ство

„Ко а ли ци ја но ви нар ских и ме диј -
ских удру же ња (УНС, НУНС, НДНВ,
АНЕМ и ’Ло кал прес’) тра жи од по -
ли ци је и ту жи ла штва у За је ча ру да
по кре ну ис тра гу по во дом то га што
су за сад не по зна та ли ца од вр ну ла
шра фо ве на точ ко ви ма ау то мо би ла

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

На правом месту, у шуми књига.

У Градској библиотеци, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Код двојних личности најважнија је ствар ко има 
натполовичну већину.

• Обећали су нам боље сутра. Нама остаје само да чекамо!

• Ми никад не губимо тло под ногама. Чврсто смо на дну.

• Ко је луд, не буди му друг, већ брат. Јер добар и луд су браћа.

• Кад ми уђемо у ЕУ, не знам на шта ће то изаћи.

• Ја сам против говора мржње. Све то може да се каже 
и обичним псовкама.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЉУБАВ ЈЕ БОЛЕСТ ОД КОЈЕ СЕ ПРВО ДОБИЈЕ ШУМ НА СРЦУ, 

А У ТЕЖИМ СЛУЧАЈЕВИМА И НА МОЗГУ!

Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Има ти ср це
„Ако ме љу ди зо ву хри шћа ни ном, не са ста но ви шта ве ре, већ са ста -
но ви шта ви ђе ња дру штва, он да и ја ка жем да сам хри шћа нин”, ре као
је у јед ном од ми ли он сво јих ви ше сат них обра ћа ња Ку бан ка ма и Ку -
бан ци ма отац на ци је, пре не ко ли ко да на пре ми ну ли, Фи дел Ка стро.
Упра во то – ка кво је дру штво за со бом оста вио – нај ва жни ја је те ма,
иа ко се мас-ме ди ји, на рав но, утр ку ју ко ће до не ти ве ћу пи кан те ри ју
из жи во та нај по зна ти јег Ку бан ца.

Мно го је опреч них ста во ва и ре ак ци ја то ком жи во та иза зи вао и по -
сле смр ти про из вео Ка стро. Оно што ни ко не спо ри, је сте чи ње ни ца да
је осо ба ко ја је би ла на че лу др жа ве од са мо је да на ест ми ли о на ста нов -
ни ка ус пе ла да по ста не јед на од нај пре по зна тљи ви јих фи гу ра у исто -
ри ји по ли ти ке 20. ве ка. Ње гов на чин ко му ни ка ци је с ве ли ким свет -
ским си ла ма – то пло с хи ља да ма ки ло ме та ра уда ље ним Ру си ма и
хлад но с ком ши ја ма Аме ри ма – оста ће упам ћен баш та ко, као my way,
као не што ау тен тич но и не по но вљи во. С тим у ве зи, ни је дан др жав ник
ни је пре жи вео то ли ко по ку ша ја атен та та као Фи дел. А ако не ког ни
аме рич ке аген ци је и слу жбе не мо гу да скло не, тај је – ве чит.

Ни ко му не мо же од у зе ти ни то да но си епи тет пр вог, уз са бор ца Че
Ге ва ру, свет ског ре во лу ци о на ра но вог до ба. Ду бо ко ве ру је мо да о чо -
ве ку нај бо ље го во ре ње го ве соп стве не ре чи. За то, ево два ци та та Фи -
де ла Ка стра:

„По чео сам ре во лу ци ју са 82 чо ве ка. Ако бих мо рао по но во кроз то
да про ла зим, ура дио бих то са де се то ро или пет на е сто ро љу ди и ап -
со лут ном ве ром. Ни је бит но ко ли ко си ма ли ако имаш чвр сту ве ру и
план ак ци је.”

„Ре во лу ци ја ни је кре вет од ру жа. Ре во лу ци ја је бор ба из ме ђу бу -
дућ но сти и про шло сти.”

Упра во по след ње ре че но је, уз сло бод но чи та ње из ме ђу ре до ва,
основ на Ка стро ва за о став шти на ста нов ни ци ма Ку бе: ни сте мо гли
оче ки ва ти да ће по стре во лу ци о нар ни отво ре ни су коб с нај ве ћом
свет ском си лом до не ти еко ном ско бла го ста ње, на про тив; бу ди те по -
но сни јер сте по ка за ли да и ма ли мо гу да бу ду ве ли ки, под усло вом
да има ју ср це.

* * *
Игром слу ча ја (суд би не?) про шле не де ље смо на овом ме сту пи са ли
о Ти ту, још јед ном пла не тар но пре по зна тљи вом ре во лу ци о на ру. Ин -
те ре сант но је по гле да ти ка кав су од нос има ли Јо сип и Фи дел.

Вр ло за ни мљив. У по чет ку скро ман ла ти но а ме рич ки бо рац Ка стро
је, на вод но, Ти ту за ме рао на хе до ни зму, ко ји је обр ну то сра зме ран
ко му ни стич кој/со ци ја ли стич кој ре во лу ци ји. Али ју го сло вен ски не у -
мр ли ни је на то обра ћао па жњу, те рао је по сво ме, ши ро ко. Њих дво -
ји ца су се упо зна ли 1969. го ди не на Фи де ло ву ини ци ја ти ву. И би ли
су од та да, ка же ве ћи на из во ра, у до брим од но си ма.

Ипак, де сет го ди на ка сни је у Ха ва ни, на Са ми ту не свр ста них, Ка -
стро је на пао не ке зе мље чла ни це, ме ђу њи ма и Ју го сла ви ју, а ус пут
и САД. По том је Ти то, ско ро па иг но ри шу ћи го вор Ку бан ца, из нео
про грам ску при чу за ко ју су би ле зе мље не на кло ње не ка рип ској зе -
мљи. Ре зул тат „не сла га ња” од ли чан – 1 : 1. Ку ба је до би ла по др шку
Ру са, а Ју го сла ви ја Аме ра. Сви ма ле по...

До да нас је оста ло отво ре но пи та ње да ли су се два ли де ра до го во -
ри ла да та ко на сту пе оче ку ју ћи до би је не ре ак ци је свет ских си ла,
или... Ка стро је 1980. го ди не био је дан од рет ких ва жних др жав ни ка
ко ји ни је до шао на Бро зо ву са хра ну.

Шта би то мо гло да зна чи?

* * *
Је дан од пло до но сни јих ово го ди шњих да на био је 29. но вем бар: у
пан че вач ком по ро ди ли шту на свет је до шло де сет бе ба – три де вој -
чи це и се дам де ча ка.

До бро до шли на пла не ту, Пан чев ке и Пан чев ци, жи вот је леп.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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Са вре ме на пле сна пред ста -
ва „Danse macabre” пре ми -
јер но ће би ти од и гра на у че -
твр так, 8. де цем бра, на сце -
ни Кул тур ног цен тра. Ко ре о -
гра фи ју су ра ди ле Ти ја на
Ма лек и Дра га на Ста -
ни са вље вић. Овај пле -
сни про је кат је ра ђен у
про дук ци ји Kреативног
цен тра за игру „DDT
Dance Company”.

„Ко мад је ин спи ри -
сан исто ри јом срп ског
на ро да за вре ме Пр вог
свет ског ра та и пе смом
’Пла ва гроб ни ца’ Ми лу -
ти на Бо ји ћа, у ко јој пе сник
да је по мен срп ским вој ни ци -
ма, ко ји су због ис цр пље но -
сти, умо ра и бо ле сти свој жи -
вот за вр ши ли да ле ко од сво је
отаџ би не. Њи хо ва мр тва те ла

су ба че на у мо ре, без гро ба,
без кр ста, без спо ме ни ка, јер
на грч ком остр ву Ви до ни је
би ло до вољ но ме ста за њи хо -
ве гро бо ве...”, на во ди се у са -
оп ште њу.

Пред ста ву су по др жа ли Ми -
ни стар ство кул ту ре и ин фор -
ми са ња, Ин сти тут за умет нич -
ку игру из Бе о гра да и Кул тур -
ни цен тар Пан че во.

M. M.

НА ЈА ВА КОН ЦЕ РА ТА У МУ ЗИЧ КОЈ ШКО ЛИ

Там бу ра ши, дуо, па трио

Ове го ди не у Пан че ву
ре ги стро ва не две
ХИВ по зи тив не осо бе
и јед на обо ле ла од
си де

Свет ски дан бор бе про тив си -
де, 1. де цем бар, био је по вод за
две ак ци је бес плат ног те сти -
ра ња на при су ство ХИВ-а, ко је
су одр жа не про те кле не де ље у
на шем гра ду.

Пр ву је ор га ни зо вао За вод
за јав но здра вље и она ће тра -
ја ти до пет ка, 2. де цем бра, па
сви за ин те ре со ва ни су гра ђа ни
има ју још вре ме на да се те сти -
ра ју тог да на од 9 до 13 са ти, у
про сто ри ја ма За во да, у Па сте -
ро вој 2, со ба 101 (пр ви спрат).
Те сти ра ње је ано ним но, бес -
плат но, не за ка зу је се, здрав -
стве на књи жи ца и упут ни су
нео п ход ни, а пре пре гле да не
тре ба до руч ко ва ти.

Цр ве не тра чи це
Још јед на ак ци ја бес плат ног
те сти ра ња ре а ли зо ва на је и у
уто рак, 29. но вем бра, на Тр гу
кра ља Пе тра I, где је би ла по -
ста вље на мо бил на те рен ска
је ди ни ца ЈА ЗАС-а. Ту ак ци ју
су ини ци ра ли Цен тар за пре -
вен ци ју, по моћ и по др шку
„Но ва +” и Уни ја ор га ни за ци ја
ко ја се ба ве за шти том осо ба са
ХИВ-ом/си дом. Истог да на је
пр ви пут омо гу ће но те сти ра ње
и са ве то ва ње у пан че вач ком
Окру жном за тво ру.

Пр вог де цем бра је др ве ће
на пан че вач ком Кор зоу осва -
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ну ло оки ће но цр ве ним тра -
чи ца ма – сим бо ли ма со ли -
дар но сти с љу ди ма ко ји су
ХИВ по зи тив ни или бо лу ју од
си де, а за овај гест су, као и
не ко ли ко прет ход них го ди на,
би ли за ду же ни ак ти ви сти
КОМ ПАС-а. Они су истог да -
на по под не при ре ди ли и
улич ну ма ни фе ста ци ју то ком
ко је су са за ин те ре со ва ним
про ла зни ци ма уз шо љу то -
плог ча ја раз го ва ра ли о пре -
вен ци ји и де ли ли им про мо -
тив ни ма те ри јал. Уче ни ци
осмог раз ре да ОШ „Ва са
Жив ко вић” има ли су при ли -
ку да у че твр так по слу ша ју
пре да ва ње др Све тла не Ста -
ле то вић Вук ми ро вић о ХИВ-у,
си ди и ме то да ма пре вен ци је.
На тај на чин је свој до при нос

У на ред них не де љу да на Му -
зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”
при ре ди ће бо гат про грам. У
са ли те обра зов но-му зич ке
ин сти ту ци је, по ред уче ни ка,
на сту пи ће и го сти из Ни ша и
Бе о гра да.

Основ ци и сред њо школ ци
из кла се про фе сор ке Љи ља не
Мар ја но вић одр жа ће кон церт
„Ве че уз ма ле там бу ра ше” у
пе так, 2. де цем бра, од 18.30.

Они ће на тра ди ци о нал ном
ин стру мен ту из во ди ти ком -
по зи ци је кла сич не му зи ке,
на род не игре, али и де ла из
ори ги нал не там бу ра шке ли -
те ра ту ре.

Ви о ли нист ки ња Ми на Мен -
дел сон и кла ви рист ки ња Сен ка
Си мо но вић из Ни ша одр жа ће
кон церт у уто рак, 6. де цем бра,
у 18.30. Обе су се уса вр ша ва ле
у ино стран ству – Мен дел со но ва,

као сти пен ди ста Вла де Кра ље -
ви не Нор ве шке, на Уни вер зи -
те ту у Кри сти јан сан ду, а Си -
мо но ви ће ва у Па ри зу, код
про фе со ра и пи ја ни сте Еу ге на
Ин ђи ћа. Обе су до бит ни це
број них на гра да.

По сле дуа на сту па трио
„Апер то”, ко ји чи не про фе со -
ри МШ „Мо кра њац” из Бе о -
гра да: Ми лан Јан ко вић (обоа),
Вла ди мир Ва си ље вић (ви о ли на)

и Мир ја на Ву јо вић (кла вир).
Они ће сви ра ти де ла Де ја на
Де спи ћа, Ду ша на Ра ди ћа и
Ми ла не Сто ја ди но вић Ми лић.
Го шћа кон цер та би ће ви о ли -
нист ки ња Ма длен Сто кић Ва -
си ље вић, про фе сор ка на ФМУ
у Бе о гра ду, а по др шку за ње го -
ву ре а ли за ци ју пру жа СО КОЈ
(Ор га ни за ци ја му зич ких ау то -
ра Ср би је).

М. М.

обе ле жа ва њу 1. де цем бра дао
Дом здра вља.

Зна чај пре вен ци је
Ово го ди шња свет ска кам па ња
од ви ја се под сло га ном „Те -
сти ра ње је у мо ди – те сти рај се
на ХИВ”, а њен циљ је да се
скре не па жња јав но сти на зна -
чај пре вен ци је и ра ног от кри -
ва ња ин фек ци је узро ко ва не
овим ви ру сом. О то ме ко ли ко
је ин фор ми са ње о овој те ми
ва жно, све до чи по ра жа ва ју ћа
чи ње ни ца да у Евро пи од 2,5
ми ли о на осо ба ко је жи ве са
ХИВ-ом, 30–50 про це на та њих
ни је ни све сно да је ин фи ци -
ра но, а чак по ло ви на оних ко ји
су ин фи ци ра ни сво ју ди јаг но -
зу от кри је ка да им је иму но -
ло шки си стем већ зна чај но
на ру шен.

Пре ма по да ци ма Ин сти ту та
„Ба тут”, у Ср би ји је од 1985. до
кра ја ју на 2016. го ди не ре ги -
стро ва но 3.389 осо ба ин фи ци ра -
них ХИВ-ом, од ко јих је њих
1.810 обо ле ло од си де, док су
1.194 ХИВ по зи тив не осо бе умр -
ле (1.088 од си де). Кра јем ју на у
Ср би ји је с ХИВ-ом жи ве ло
2.195 осо ба. У пр вој по ло ви ни
ове го ди не ви рус је от кри вен код
73 осо бе у на шој зе мљи, и то код
67 му шка ра ца и шест же на. Нај -
ве ћи број слу ча је ва ре ги стро ван
је на те ри то ри ји Бе о гра да (34),
док је на под руч ју Вој во ди не
при ја вље но 13 слу ча је ва ин фек -
ци је. Упе ча тљи во је то што две
тре ћи не но во ин фи ци ра них осо -
ба чи не му шкар ци ко ји су при ја -
ви ли сек су ал не од но се с дру гим
му шкар ци ма (њих 49), три на ест
осо ба је као ве ро ва тан на чин
пре но ше ња ХИВ-а при ја ви ло
хе те ро сек су ал ни од нос без за -
шти те, док је са мо јед на осо ба
би ла ин јек ти ра ју ћи ко ри сник
нар ко ти ка. Код 10 осо ба је пут
пре но са остао не по знат.

У Ју жно ба нат ском окру гу је,
пре ма по да ци ма За во да за јав -
но здра вље Пан че во, од 1986.
го ди не до да нас 91 осо ба са зна -
ла да жи ви с ХИВ-ом, обо ле ле
су 42 осо бе, а од си де су умр ле
24 осо бе. Нај ве ћи број љу ди ко -
ји жи ве с ХИВ-ом је с те ри то ри -
је Пан че ва (56,04%), а је ди но у
План ди шту не ма ре ги стро ва -
них слу ча је ва ХИВ-а. У 2016.
го ди ни при ја вље не су две ХИВ
по зи тив не и јед на осо ба обо ле -
ла од си де и све су из Пан че ва.

Д. Ко жан

Три би на „Сло вен ско на сле -
ђе” би ће одр жа на у сре ду, 7.
де цем бра, у 19 са ти, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке
Пан че во. О исто ри ји, ве ро -
ва њи ма, ми то ви ма и кул ту -
ри Сло ве на го во ри ће Ве сна
Пе шић, осни вач из да вач ке
ку ће „Пе шић и си но ви”, Не -
над Плав шић, уред ник ча со -
пи са „Кул тур ни мо за ик”,
Пре драг Ми ло је вић, осни -
вач Удру же ња род но вер них
Ср би је „Ста ро слав ци”, и
Иван Ву ка ди но вић, пи сац.

„У по след њим го ди на ма и
де це ни ја ма ве ли ко је ин те -
ре со ва ње за сло вен ско на -
сле ђе. Љу ди се пи та ју ко смо
и ко ји су нам ко ре ни, тра же -
ћи мо жда у то ме и од го во ре
на ком плек сна пи та ња иден -
ти те та у овим тур бу лент ним
вре ме ни ма. С дру ге стра не и
да ље по сто је по је дин ци и
кул тур не ин сти ту ци је ко је
пре ћут ку ју или ома ло ва жа -
ва ју на сле ђе на ших пре да -
ка”, на во ди се у по зи ву.

М. М.

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПЛЕ СНЕ ПРЕД СТА ВЕ

Ко мад ин спи ри сан 
„Пла вом гроб ни цом”

У цен тру на ше га гра да, у
Ули ци Мак си ма Гор ког 2,
не дав но је отво рен Цен тар за
хит ну и ре ста у ра тив ну сто -
ма то ло ги ју „Ни ко дент”, на
чи јем је че лу Ђор ђе Ни ко -
лић, док тор сто ма то ло ги је.

Ова уку сно уре ђе на и са -
вре ме но опре мље на ор ди на -
ци ја у по ну ди има услу ге ко -
је се ти чу свих гра на сто ма то -
ло ги је. Пре ма ре чи ма Ђор ђа
Ни ко ли ћа, циљ за по сле них у
том цен тру је сте да се за сва -
ког па ци јен та обез бе ди аде -
кват на и ком плет на те ра пи -
ја, све до за вр шних ефе ка та,
а то су – леп, здрав осмех и
за до вољ ство услу гом.

– За хва љу ју ћи ве ли ком
струч ном ти му, као и са рад -
њи са у све ту по зна тим ла бо -
ра то ри ја ма, на сто ји мо да
сто ма то ло ги ју при бли жи мо
и учи ни мо до ступ ном обич -
ном гра ђа ни ну. Уско ро ће мо
отво ри ти и број за хит не слу -
ча је ве, та ко да ће мо па ци -
јен тима би ти на услу зи 24 са -
та. Фо ку си ра ни смо на то да
нам ис пред све га бу ду би о ло -
шки прин ци пи, у окви ру ко -
јих се увек про на ла зи ме ста
за, па ци јен ти ма нај ва жни ји,
естет ски фак тор. Ор ди на ци ја
је опре мље на нај са вре ме ни -
јом опре мом по треб ном за

ди јаг но сти ко ва ње и те ра пи ју
обо ље ња из обла сти це ло куп -
не сто ма то ло ги је – ис та као је
Ни ко лић.

По ред див ног ам би јен та,
са вре ме не опре ме и струч ног
осо бља, у „Ни ко ден ту” вас
оче ку ју и при сту пач не це не,
али и по себ не по год но сти,
као што су мо гућ ност пла ћа -
ња на ра те или пу тем ад ми -
ни стра тив не за бра не. Вла -

сни ке ло јал ти кар ти ца Ау то-
-цен тра „Зо ки” об ра до ва ће
по да так да уз ову кар ти цу до -
би ја ју 20% по пу ста на це не
услу га у овој ор ди на ци ји.
Сви они ко ји би же ле ли да се
до дат но ин фор ми шу о „Ни -
ко ден ту” или да за ка жу пре -
глед, мо гу то учи ни ти пу тем
те ле фо на 064/21-75-056.

Д. К.

ОТВО РЕН СТО МА ТО ЛО ШКИ ЦЕН ТАР 

„НИ КО ДЕНТ”

Глав ни циљ: осмех

АК ТИВ НО СТИ ПО ВО ДОМ 1. ДЕ ЦЕМ БРА

ТЕ СТИ РА ЊЕ ЈЕ У МО ДИ

„Сру ши мо та буе, са чу вај мо мен -
тал но здра вље” на зив је про јек та
пан че вач ког удру же ња „На пра -
ви ко рак”, ко ји се ре а ли зу је од
15. ок то бра до 18. ја ну а ра на ред -
не го ди не, уз по др шку Гра да.

Про је кат је на ме њен свим
гра ђа ни ма Пан че ва, без об зи -
ра на уз раст, ко ји има ју по тре -
бу да се осло бо де стре са. Осна -
жи ва ње и раз вој ци вил ног дру -
штва, по ди за ње све сти о ва -
жно сти хи ги је не мен тал ног

здра вља, ру ше ње та буа на ре -
ла ци ји пси хи ја та р–о со ба, као
и пру жа ње по др шке и по мо ћи
у обла сти пси хо фи зич ког и
со ци јал ног здра вља са мо су
не ки од ци ље ва пројект a.

Пре ма ре чи ма Сан дре Ста -
но је вић, пред сед ни це удру же ња
„На пра ви ко рак” и ко ор ди на -
тор ке про јек та, све ак тив но сти
ко је се спро во де су бес плат не и
од ви ја ју се под над зо ром струч -
ња ка. Ако вас му че иза зо ви као

што су школ ске оба ве зе, вр -
шњач ко на си ље, раз вој соп -
стве не лич но сти у адо ле сцент -
ском до бу, пре оп те ре ће ност
по слом, ег зи стен ци јал на кри -
за, су о ча ва ње с хро нич ним
обо ље њи ма, гу би так во ље не
осо бе..., он да је Ка ра ђор ђе ва
13/15 пра ва адре са за вас. На
тој адре си се утор ком од 16 до
18 са ти при ре ђу ју ин тер ак тив -
не груп не пси хо ло шке ра ди о -
ни це, сре дом у исто вре ме ра де

се ве жбе ду бо ке ми шић не ре -
лак са ци је по Џеј коб со но вој ме -
то ди, че твр так од 12 до 14 са ти
ре зер ви сан је за ве жбе ди са ња,
а пет ком од 16 до 18 са ти ре а -
ли зу је се ин ди ви ду ал но пси хо -
ло шко са ве то ва ње у окви ру ко -
јег мо же те по раз го ва ра ти с
пси хи ја тром.

При ја вљи ва ње за све ак тив -
но сти је оба ве зно, а број те ле -
фо на на ко ји се мо же те ја ви ти
је 069/335-36-88. Д. К.

ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПРА ВИ КО РАК”

Осло бо ди те се стре са – бес плат но

Пан че вач ки пли ва чи, као и
пли вач ки и ва тер по ло клу бо -
ви има ће ове зи ме вр хун ске
усло ве за ба вље ње спор том.
За вр ше но је по кри ва ње ве ли -
ког ба зе на код Ха ле спор то ва
на Стре ли шту, чи ме су се сте -
кли сви усло ви да он и да ље
ра ди и да пр ви пут за ње га не
бу де уо би ча је не зим ске па у зе.

Пре драг Сто ја ди нов, ди рек -
тор ЈКП-а „Мла дост”, из ја вио је
да ће то мно го зна чи ти за Пан -
че во и за пан че вач ке спор ти сте.

– Са да ће мо и то ком зи ме
има ти олим пиј ски ба зен за
ве жба ње, ко ји је до ове го ди -
не био на рас по ла га њу са мо
то ком ле та. То зна чи да ће на -
ша шам пи он ка Ања Цре вар,

Ча ба Си ла ђи и оста ли пан че -
вач ки пли ва чи и ва тер по ли -
сти мо ћи то ком це ле зи ме да

ве жба ју ко ли ко год хо ће на
овом ба зе ну и ви ше не ће има -
ти по тре бе да због тре ни ра ња

пу ту ју за Бе о град – из ја вио је
Сто ја ди нов.

Он је до дао да у окви ру ба -
лон-ха ле ко јом је отво ре ни ба -
зен по кри вен, по сто ји ту нел
ко ји во ди од уну тра шњо сти
ма лог за тво ре ног ба зе на до ве -
ли ког.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
пли ва чи и спор ти сти ко ји бу -
ду ту да про ла зи ли не ће се
смр за ва ти, јер ће се и ту нел,
као и це ла по вр ши на ве ли ког
ба зе на, гре ја ти. Сто ја ди нов је
на гла сио и да је пред ви ђе но
да ве ли ки ба зен убу ду ће бу де
ре зер ви сан са мо за спор ти сте,
а да се гра ђа ни ку па ју, као и
до са да, на ма лом за тво ре ном
ба зе ну. М. Г.

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА ПЛИ ВА ЧЕ И СПОР ТИ СТЕ

По кри вен олим пиј ски ба зен

Уз ло јал ти кар ти цу
Ау то-цен тра „Зо ки”
до би ја те 20% 
по пу ста на услу ге
„Ни ко ден та”.

ТРИ БИ НА У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ 

Сло вен ско на сле ђе



по ли ти ку, де мо гра фи ју и рав -
но прав ност по ло ва.

Ву ле тић је по твр дио да су
над ле жни ин спек то ри ове и
прет ход не го ди не из ла зи ли на
те рен, да је Ми ло ше ви ће вој три
пу та био за бра њен рад, као и да
је дат на лог да се сме ште на ли -
ца из ме сте из обје ка та, а да се
спи сак са име ни ма за те че них
ко ри сни ка до ста ви Цен тру за
со ци јал ни рад у Пан че ву, ка ко
би се пред у зе ле ме ре за шти те.
До дао је и да су ин спек то ри
Пре кр шај ном су ду под не ли
зах тев за по кре та ње по ступ ка
про тив вла сни це до ма.

На гла сио је и да је тач но да
су сред ства из ло кал ног бу џе та
би ла два пу та до де ље на до му
ко ји ни је по сло вао ле гал но.

Ву ле тић је ка зао и ка ко ни су
исти ни те тврд ње пан че вач ке
вла сти да се на ли сти еви ден -

ти ра них иле гал них до мо ва и
на сај ту Ми ни стар ства за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци -
јал на пи та ња не на ла зи ин -
фор ма ци ја о за бра ни ра да
„Оа зе сре ће”.

– То го во ре при пад ни ци ло -
кал не са мо у пра ве Гра да Пан -
че ва, а ја твр дим ка ко то ни је
исти на. И на на шем сај ту, а и
на сај ту Ми ни стар ства, ја сно
је на ве де но да по ме ну ти дом
ни је ле га лан – под ву као је Ву -
ле тић.

На овој сед ни ци Скуп шти не
рас пра вља ло се и о јав ном ду -
гу АПВ, ко ји пре ма ре чи ма Јо -
ва на Ла за ро ва, по кра јин ског
по сла ни ка Срп ске на пред не
стран ке и ше фа Од бо ра за бу -
џет и фи нан си је, пред ста вља
срж про бле ма.

– У прет ход ном пе ри о ду су
по тро ше ни при ва ти за ци о ни
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Уште да у бу џе ту од
200 ми ли о на

Иза бран но ви 
за штит ник гра ђа на

Сед ма сед ни ца Скуп шти не
Ау то ном не По кра ји не Вој во -
ди не одр жа на је у че твр так,
24. но вем бра. По сла ни ци су се
из ја шња ва ли о де сет та ча ка
днев ног ре да, а ми смо се ба -
ви ли они ма ко је се нај ви ше
ти чу на ших су гра ђа на.

Пан че во је по ста ло те ма
сед ни це ка да је Сми ља на Гла -
мо ча нин Вар га, пот пред сед -
ни ца Скуп шти не АПВ, при -
пад ни ца Срп ске ра ди кал не
стран ке, упи та ла да ли ће ико
од над ле жних ин спек циј ских
слу жби и ор га на на ше ло кал не
са мо у пра ве сно си ти од го вор -
ност за то што су у иле гал ном
и из бу џе та Гра да до ти ра ном
до му за ста ра ли ца у по жа ру
ко ји се до го дио 29. ок то бра
жи вот из гу би ле три осо бе, док
их је 11 те шко по вре ђе но.

Обра зла жу ћи по сла нич ко
пи та ње, она је на ве ла да је
вла сни ца по ме ну тог до ма из
град ског бу џе та до би ла два пу -
та по 500.000 ди на ра, с тим
што јој је у тре нут ку ка да јој је
Пан че во до де ли ло но вац дру -
ги пут, већ го ди ну и два ме се -
ца био за бра њен рад.

Под се ти ла је и на из ја ву
гра до на чел ни ка Са ше Па вло -
ва да не ма ни чег спор ног у то -
ме што је иле гал ни дом до ти -
ран из бу џе та, јер је вла сни ца,
Љи ља на Ми ло ше вић, ис пу ни -
ла све усло ве кон кур са и би ла
бо ља од дру гих кан ди да та.

– У Ми ни стар ству за рад
ка жу да вла сни ца ни ка да ни -
је кон ку ри са ла за ли цен цу
ко ју мо ра има ти сва ки дом
за ста ра ли ца и да су јој уста -
но ве ви ше пу та за тва ра не –
на гла си ла је Сми ља на Гла мо -
ча нин Вар га.

Она је ово по сла нич ко пи та -
ње упу ти ла По кра јин ском се -
кре та ри ја ту за ре ги о нал ни раз -
вој, ме ђу ре ги о нал ну са рад њу и
ло кал ну са мо у пра ву, ко ји ни је
над ле жан, ме ђу тим од го вор је
дао Пре драг Ву ле тић, по кра -
јин ски се кре тар за со ци јал ну

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ АПВ ТЕ МА НАШ ГРАД

РАС ПРА ВА О „ОА ЗИ СРЕ ЋЕ”
СО ЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СР БИ ЈЕ

Аша нин 
да вра ти ман дат

ОДР ЖА НА ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ ДУ ША НА ПА ВЛО ВИ ЋА

Ма ши на за расипање па ра
Ду шан Па вло вић, на род ни по -
сла ник По кре та „До ста је би -
ло” и ван ред ни про фе сор на
Фа кул те ту по ли тич ких на у ка,
одр жао је про мо ци ју сво је
књи ге „Ма ши на за ра си па ње
па ра” у пе так, 25. но вем бра, у
ка фе-клу бу „Ку пе”.

Пре ма Па вло ви ће вим ре чи -
ма, ова књи га је на ста ла због
„шо ка” ко ји је до жи вео ка да је са
Са шом Ра ду ло ви ћем 2013. го ди -
не ушао у Ми ни стар ство при вре -
де, где је пет ме се ци оба вљао
функ ци ју са вет ни ка ми ни стра.

Он је на вео ка ко је у вла ду
ушао са же љом да до при не се
по бољ ша њу си ту а ци је у зе -
мљи, али да је већ по сле не ко -
ли ко не де ља оба вља ња по сла
за ме ни ка ми ни стра схва тио
да по сто ји ве ли ка зло у по тре ба
јав ног нов ца и овла шће ња.

– Још ве ће за пре па шће ње је
усле ди ло ка да смо схва ти ли да
ни ко ни је же лео би ло шта да
про ме ни. Иг но ри са не су све
на ше иде је и осе ћа ли смо се
као „цр не ов це”. Због то га сма -
трам да је бит но по ну ди ти љу -
ди ма ова кву ин сај дер ску при -
чу, јер го во ри о ве о ма ва жним
ства ри ма – ка зао је Па вло вић.

Раз го ва ра ју ћи с при сут ни ма,
он је на вео да у бу џе ту Ре пу -
бли ке Ср би је за пра во по сто ји
не ка ква „ма ши на” ко ја ра си па
др жав ни но вац на по тре бе ко је
ни су јав не. На гла сио је да ка да

би све фи нан си је би ле усме ре -
не на ме ста и ин сти ту ци је ко -
ји ма су за и ста по треб не, а не у
при ват не џе по ве и стра нач ке
ка се, ква ли тет жи во та гра ђа на
био ве о ма ви сок.

– При ме ра ра ди, ка да смо
за по че ли рад у Ми ни стар ству,
у сеп тем бру 2013. го ди не, у
бу џе ту је би ло око 300 ми ли о -
на евра ко је на ши прет ход ни -
ци ни су ус пе ли да по тро ше, а
исте го ди не у ав гу сту је по тро -
ше но 100 ми ли о на евра, кроз
раз не суб вен ци је, до та ци је и
до на ци је – рекао је Па вло вић.

Ка ко је об ја снио, Ми ни -
стар ство при вре де „ра си па”
но вац кроз не ко ли ко ин сти ту -
ци ја, то јест нај ви ше кроз
Фонд за раз вој, СИ ЕП и Аген -
ци ју за при ва ти за ци ју.

– У Фон ду за раз вој смо се
шо ки ра ли. На и ме, у тој ин сти -
ту ци ји по сто ји ше зде сет јед на
за по сле на осо ба и око 20.000
из да тих кре ди та. Мо же ли је -
дан рад ник, у про се ку, да во ди
ра чу на о 360 кре ди та? Си стем
је на мер но та ко уре ђен, да не
би мо гла да се вр ши од го ва ра -
ју ћа кон тро ла. Фонд има
порт фо лио од око две ми ли -
јар де евра. Од то га је ви ше од
по ла не на пла ти во. Спи ска но
је око ми ли јар ду евра пу тем
де ље ња кре ди та ко ји се ни ка -
да не ће вра ти ти – по ја снио је
Па вло вић.

Ре као је да је је ди но ре ше ње
за та кву си ту а ци ју при вре ме -
но за у ста вља ње да ва ња би ло
ка квих кре ди та, то јест док се
не ус по ста ви си стем у ко јем

би над зор над нов цем био од -
го ва ра ју ћи.

До дао је да је по губ но то
што у Про свет ној ин спек ци ји
има тро је рад ни ка, у Ин спек -
ци ји тр жи шта ра да за по сле но
је око ше сто ро љу ди, а да пре -
ви ше за по сле них има у „Ср би -
ја га су” и ЕПС-у.

– Исто та ко је би ло у Ми ни -
стар ству. Мно го за по сле них
љу ди, а за не ке ни смо ни зна ли
шта уоп ште ра де. У Аген ци ји
за при ва ти за ци ју би ло је око
300 за по сле них. Ин сти ту ци је
пред ста вља ју си гур не ку ће за
стра нач ки ка дар – са оп штио је
Па вло вић.

На кон пред ста вља ња са др -
жа ја књи ге и на во ђе ња слич -
них при ме ра Па вло вић је од -
го ва рао на пи та ња пу бли ке, а
у то ме му се при дру жи ла и
Љуп ка Ми хај лов ска, та ко ђе
на род ни по сла ник.

Овај до га ђај, ко ји је био од -
лич но по се ћен, ор га ни зо вао је
Град ски од бор По кре та „До ста
је би ло”, а раз го вор с Па вло ви -
ћем во дио је Жар ко Је ли сав чић,
ко ор ди на тор ДЈБ у Пан че ву.

Градски одбор Лиге соци-
јалдемократа Војводине
апелује на локалну власт да
не остане нема на проблем
који се створио укидањем
линије воза на релацији
Панчево–Београд.

Владан Кељевић, портпа-
рол ГО ЛСВ-а, на конферен-
цији за новинаре одржаној у
понедељак, 28. новембра,
истакао је како је потпуно

нејасно зашто се после ви-
шемесечне реконструкције
пруге, након чега су створе-
ни безбеднији услови за
ефикаснији саобраћај, ова
релација укида јер је навод-
но неисплатива.

– Не смемо да ћутимо, јер
ова одлука утиче на животе
многих Панчеваца који су за
Београд путовали управо
овом линијом. Питамо ло-
калну власт да ли је ово је-
дан од продуката оне „чуве-
не” посете градоначелника
Београда нашем граду – навео
је Кељевић.

Додао је да лигаши не мо-
гу да схвате како исти пар-
тијски сарадници који оби-
тавају на власти у оба града
не могу да се договоре око
овог питања, а имају инге-
ренције и политичку вољу
да суграђани не испаштају
због такве одлуке.

Град ска ор га ни за ци ја Срп -
ског по кре та Две ри са оп -
шти ла је ка ко је од обе ћа ња
ло кал не вла сти да пут во зом
до Бе о гра да, на кон ре кон -
струк ци је пру ге, за Пан чев -
це ви ше не ће би ти про блем
и да ће гра ђа ни на по сао ићи
уз ма ње про бле ма – оста ла
са мо пу ста же ља.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у сре ду, 30.
но вем бра, Не над Гро зда нић,
пот пред сед ник ГО, упи тао је:

– Да ли се још не где у све ту
од ме ста са 120.000 ста нов -
ни ка до глав ног гра да сти же

ко ри шће њем два ју во зо ва, а
да се при том пре ла зи са мо
пет на е стак ки ло ме та ра?

На вео је ка ко је ре кон -
струк ци ја пру ге ко шта ла ви -
ше од 90 ми ли о на ди на ра, а
она се не ко ри сти у пу ном
ка па ци те ту.

Он је до дао да са да АТП,
пред у зе ће ко је, пре ма ње го вим

ре чи ма, до би ја нај ви ше нов -
ца из бу џе та, др жи мо но пол
за пре воз до пре сто ни це.

– Две ри су от кри ле раз -
лог ку по ви не но вих ау то бу -
са и мак си мал не за шти те
мо но пол ске уло ге АТП-а.
На и ме, уз план ско оне мо гу -
ћа ва ње пре во за во зом до
Бе о гра да, од ја ну а ра сле ди
ре ду ко ва ње ли ни ја пре ма
Ко ва чи ци. Ка да то ме до да -
мо ку по ви ну но вих ау то бу -
са, а мо гу ће и сре ђи ва ње
ста ни це, схва та мо да ће све
то пла ти ти гра ђа ни Пан че -
ва. Под ра зу ме ва се да ће

оста ти са мо ви со ко про фи -
та бил не ли ни је и „злат на
ко ка”, ли ни ја Пан че во –Бе о -
град. Сма тра мо да ће та да
све би ти спрем но да АТП
по кло ни мо фир ми „Ау то
Ко декс” – под ву као је Гро -
зда нић, до дав ши да се све
де ша ва за хва љу ју ћи ло кал -
ној вла сти у Пан че ву.

при хо ди на те ри то ри ји Вој во -
ди не, а ни шта ка пи тал но ни је
ура ђе но – из ја вио је Ла за ров.

Скуп шти на АПВ је до не ла
од лу ку о за ду жи ва њу ра ди ре -
фи нан си ра ња де ла јав ног ду га
АП Вој во ди не у из но су од око
че ти ри ми ли јар де ди на ра. 

Ла за ров је ка зао да ће при -
мар ни ефек ти ре фи нан си ра -
ња, од но сно за ду жи ва ња по
ни жим ка мат ним сто па ма, би -
ти ди рект не уште де у по кра -
јин ском бу џе ту од око 200 ми -
ли о на ди на ра, до дав ши ка ко
би ова сред ства у 2017. го ди ни
би ла упо тре бље на за раз ли чи -
те ка пи тал не про јек те.

Овом при ли ком је за но вог
за штит ни ка гра ђа на иза бран
Зо ран Па вло вић, ди пло ми ра -
ни прав ник, ко ји је од мах на -
кон гла са ња по ло жио за кле тву
пред Скуп шти ном.

Из вр шни од бор Град ског од -
бо ра Со ци ја ли стич ке пар ти је
Ср би је са знао је пу тем ме ди ја
за учла ње ње Зо ра на Аша ни на
у Срп ску на пред ну стран ку и
тим по во дом је за се дао у че -
твр так, 24. но вем бра.

Ни ко ла Дан гу бић, пред -
сед ник ГО СПС-а, из ја вио је
за „Пан че вац” да со ци ја ли -
сти Аша ни нов пре ла зак из
СПС-а у СНС оце њу ју као
не ко рек тан и из ну ђен по тез
и да га по зи ва ју као бив шег
пар тиј ског ко ле гу да им вра -
ти од бор нич ки ман дат.

– Обра зло же ње ко је је пре -
не то у по је ди ним ме ди ји ма –
да ће Аша нин убу ду ће на ста -
ви ти по ли тич ки ан га жман у

СНС-у, јер је, ка ко је на вео, у
пи та њу, озбиљ на, до бро ор га -
ни зо ва на стран ка с ја ком ин -
фра струк ту ром, ко ја ужи ва
нај ве ћу по др шку гра ђа на,
зву чи не у вер љи во, али му
же ли мо сре ћу уко ли ко је то
нај бо ље за ње га – ре као је
Дан гу бић.

Он је ка зао да је Аша нин
био члан Из вр шног од бо ра
СПС-а и од бор ник у град ској
скуп шти ни, до дав ши да су
со ци ја ли сти оп ста ли и у го -
рим вре ме ни ма и да су
спрем ни да се ухва те уко -
штац са свим иза зо ви ма, јер
да ју шан су ис ку сном ка дру
и мла дим ам би ци о зним љу -
ди ма.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Мо но пол АТП-а

ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ

Шта је с возом
Панчево–Београд?
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Свет ски дан бор бе про тив си де обе -
ле жа ва се 1. де цем бра сва ке го ди не,
с ци љем да се скре не па жња јав но сти
на зна чај пре вен ци је и ра ног от кри -
ва ња ин фек ци је узро ко ва не ХИВ-ом.

Тим по во дом пи та ли смо Пан чев -
це ка кав је по ло жај ХИВ по зи тив них
осо ба у Ср би ји, да ли су оне дис кри -
ми ни са не и на ко ји на чин им мо же -
мо по мо ћи.

МЕ ЛА НИ ЈА РАЈ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ми слим да ХИВ по зи тив не осо бе

је су дис кри ми ни са не у Ср би ји и мо ра
им се по све ти ти ви ше па жње, јер има -
ју пра во на нор ма лан жи вот. Дру штво
тре ба да ре ши тај про блем и сма трам
да би мо ра ло ви ше да се ра ди на еду -
ка ци ји мла дих љу ди, с ци љем ко ри -
шће ња пре вен тив не за шти те, а и да би
мо гли да по мог ну бо ле сни ма.

МА РИ ЈА СТЕ ВА НО ВИЋ, фри зер ка:
– Ни сам упо зна та с те о ри јом да су

осо бе за ра же не ХИВ-ом дис кри ми -

ни са не. Ми слим да би у основ ним
шко ла ма тре ба ло да се ра ди на еду -
ко ва њу мла дих ка да се ра ди о ме ра ма
за шти те, а сма трам да би и ме ди ји
мо ра ли че шће да се ба ве том те мом,
а не са мо 1. де цем бра.

РА ДЕ РА ДЕ СКИ, про фе сор:
– Ја лич но не по зна јем ни ко га ко

има та кву вр сту про бле ма, али сма -
трам да обо ле ли ма тре ба по све ти ти
ви ше па жње и по мо ћи. Ми слим да
не би сме ли да бу ду дис кри ми ни са -
ни јер су бо ле сни. Ко ли ко знам, За -
вод за за шти ту здра вља спро во ди
пре да ва ња у шко ла ма, а баш с ци љем
пре вен тив не за шти те. По треб но је да
се ба ви мо ти ме и дру гим да ни ма, а
не са мо 1. де цем бра.

АЛЕК САН ДРА НИ КО ЛИЋ, 
сред њо школ ка:

– Сма трам да ни ко не би смео да
дис кри ми ни ше и од ба цу је љу де ко ји
су ХИВ по зи тив ни. На жа лост, то је

бо лест ко ја го то во сва ко га мо же за -
де си ти. Од ма ле на тре ба да се ра ди
на еду ка ци ји о пре вен тив ној за шти -
ти, а од по мо ћи би би ла и ве ћа ме -
диј ска па жња.

МИ РО СЛАВ БИР ЦЛИН, ар хе о лог:
– Тре ба по ста ви ти пи та ње ко ни је

дис кри ми ни сан у Ср би ји, а и ши ре.
Због то га је нео п ход но ра ди ти и раз -
го ва ра ти с де цом док су још ве о ма
ма ла. Та ко ђе, сма трам да би еду ка -
ци ју о пре вен тив ној за шти ти, а ра ди
сма ње ња бро ја бо ле сних, тре ба ло
мно го ра ни је за по че ти.

ДЕ ЈАН ШИ ЈА ЧИЋ, за по слен:
– Ми слим да су обо ле ли дис кри -

ми ни са ни на сва ки мо гу ћи на чин.
Сва ка ко ме ди ји тре ба че шће да се
ба ве овом те мом. Ма ло па жње се
по све ћу је си ди, тре ба ви ше ра ди ти
на ин фор ми са њу и еду ко ва њу гра -
ђа на.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

А. НИКОЛИЋР. РАДЕСКИ М. БИРЦЛИН Д. ШИЈАЧИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ ОБО ЛЕ ЛИ ОД СИ ДЕ ДИС КРИ МИ НИ СА НИ?

Нео п ход но ра ди ти на еду ка ци ји

М. СТЕВАНОВИЋМ. РАЈКОВИЋ

ХРОНИКА

» Наставак са стране 1

Од бор ни ца СПС-а На да Кир бус кри -
ти ко ва ла је то што АТП по но во до би -
ја но вац (се дам ми ли о на ди на ра),
али и то што су ума ње на сред ства за
со ци јал на да ва ња.

Од бор ни ци су усво ји ли и Пред -
лог ре ше ња о утвр ђи ва њу це на
услу га у уста но ва ма ко је оба вља ју
де лат ност пред школ ског вас пи та -
ња, од но сно по ди гли су еко ном ску
це ну ко ја иде на те рет Гра да, али
не и це ну за ро ди те ље. Ово је био
по вод да пред став ни ци опо зи ци је
под се те власт да су ро ди те љи ту жи -
ли Пред школ ску уста но ву „Деч ја
ра дост” због то га што је од 2013.
го ди не на пла ћи ва ла ви шу це ну, те

Без рас пра ве су усво је не од лу ке о
про сеч ним це на ма за утвр ђи ва ње
осно ви це за об ра чун по ре за на имо -
ви ну у 2017. го ди ни, за тим ста ту сним
про ме на ма и но вим це нов ни ци ма
услу га Ди рек ци је и ГСА, јер од 1. де -
цем бра та јав на пред у зе ћа не ма ју ста -
тус ин ди рект них бу џет ских ко ри сни -
ка, али и про гра ми по сло ва ња јав них
ко му нал них пред у зе ћа и сте пени
њихове ускла ђе но сти за пр вих де вет
ме се ци ове го ди не. Усво јен је са став
Са ве та за здрав ство, а због то га што у
ње му не ма пред став ни ка Апо те ке
Пан че во, не го до ва ли су ра ди ка ли и
тра жи ли да се у што ско ри је вре ме
одр жи те мат ска сед ни ца ко ја би би ла
по све ће на тој апо те кар ској уста но ви.

М. Ди ми трић

Ра до ви на ре кон струк ци ји Ули це 7.
ју ла у Вој ло ви ци, ко ји су по че ли 18.
но вем бра, по од лу ци чла но ва Град -
ског ве ћа би ће сто пи ра ни.

Ова од лу ка је усле ди ла на пред лог
Ди рек ци је, ко ја оба вља над зор над
овим по сло ви ма. На и ме, град ска Од -
лу ка о ули ца ма, оп штин ским и не ка -
те го ри са ним пу те ви ма про пи су је да
је за бра ње но рас ко па ва ње пу те ва у

зим ском пе ри о ду, тач ни је од 15. но -
вем бра до 15. мар та, осим у слу ча је -
ви ма хит не ин тер вен ци је ра ди от -
кла ња ња ква ро ва. Из во ђач ра до ва
„Вој во ди на пут” а. д. по звао се на ову
став ку, а све с ци љем, ка ко се чу ло на

сед ни ци Град ског ве ћа 25. но вем бра,
нор мал ног функ ци о ни са ња са о бра -
ћа ја у том де лу Пан че ва. Та ули ца је
јед на од нај про мет ни јих у Вој ло ви -
ци, а уго во ре ни ра до ви пред ви ђа ју
из град њу под зем них ин ста ла ци ја во -
до вод не и ки шне ка на ли за ци је ис под
тро то а ра и ас фал ти ра ње ко ло во за.

Ка да се 15. мар та ра до ви на ста ве,
би ће ре а ли зо ва ни за хва љу ју ћи уго во ру

из ме ђу Ми ни стар ства при вре де, Гра -
да Пан че ва и „Вој во ди на пу та” а. д.,
за јед но с по ди зво ђа чи ма „Фин нет
ин же ње рин гом” из Пан че ва и „Ели -
том” из Ру ме.

М. Д.

ПРИ ВРЕ МЕ НО ОБ У СТА ВЉЕ НИ РА ДО ВИ

Ре кон струк ци ја 
7. ју ла од мар та

да су овом од лу ком у ства ри ис пра -
ви ли ту гре шку.

– Ко је од го во ран и ко ће сно си ти
по сле ди це због то га што ће Град си гур -
но из гу би ти ту жбе про тив ро ди те ља? –
упи тао је Вла дан Ке ље вић (ЛСВ).

С об зи ром на то да се ни ко од
пред став ни ка вла сти ни је ја вио за
реч, пред се да ва ју ћи Ти гран Киш је
кон ста то вао да од бор ни ци сно се од -
го вор ност за од лу ке ко је се до но се и
до дао:

– Од бор ни ци не мо гу да зна ју баш
све о дру штве ном жи во ту, јер на ма је
не ко те од лу ке пред ло жио, да кле од -
го вор ност ни је са мо на на ма, па се
на дам, го спо ди не Ке ље ви ћу, да ће у
вре ме ну ко је до ла зи не ко од го во ри ти
на ва ше пи та ње.

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ДВА САТА ЗА 39 ТАЧАКА

Про шле не де ље Скуп шти на Ср би је
је усво ји ла За кон о спре ча ва њу на -
си ља у по ро ди ци. Ста ти сти ка је за
дру штво по ра жа ва ју ћа. У по след -
њих го ди ну да на 35 же на је у по ро -
дич ном на си љу из гу би ло жи вот, а
пре ко 150 же на с те ри то ри је ју жног
Ба на та за тра жи ло је по моћ Си гур не
ку ће. Пред сед ник Град ског од бо ра
Срп ске на пред не стран ке и на род ни
по сла ник Жељ ко Су шец оце нио је
24. но вем бра да је овим за ко ном
омо гу ће но да на сил ник бу де при -
вре ме но уда љен из ку ће, али и, мо -
жда ва жни је, да му се из рек не при -
вре ме на за бра на да кон так ти ра са
жр твом на си ља и да јој при ла зи.

– За кон пред ви ђа да по ли ци ја уда -
љи на сил ни ка из до ма на 48 са ти,
оба ве сти суд и јав ног ту жи о ца, те да од
њих мо же да за тра жи и да на сил ник
бу де за др жан у при тво ру још 30 да на
ка ко би се при ку пи ли по да ци за по -
че так суд ског про це са. Ва жно је то
што на сил ник за вре ме тра ја ња те
хит не ме ре не ма пра во ус по ста вља -
ња кон так та са жр твом и по ро ди цом
без об зи ра на то да ли се они на ла зе
у ње го вом до му, то јест да ли има
вла сни штво над том не крет ни ном –
ре као је Су шец и ис та као да ће би ти
осно ва на по себ на гру па за ко ор ди на -
ци ју из ме ђу по ли ци је, ту жи ла штва и
со ци јал них рад ни ка, ко ји ће раз ма -
тра ти слу ча је ве на си ља у по ро ди ци и
раз ме њи ва ти ин фор ма ци је, с ци љем
да се по мог не жр тви.

О слу ча је ви ма на си ља у по ро ди -
ци во ди ће се евиденцијe. То је, по
но вом за кон ском ре ше њу, ду жност

по ли циј ске упра ве, основ ног су да,
основ ног јав ног ту жи ла штва и цен -
тра за со ци јал ни рад.

С об зи ром на то да за кон пред ви -
ђа ме ре и про тив гра ђа на ко ји ни су
при ја ви ли на си ље у по ро ди ци иа ко
су зна ли да се оно де ша ва, пи та ли
смо на пред ња ке да ли ће овај за кон
то про ме ни ти.

– Ра ди ли смо на то ме да се свест
свих, па и са мих же на про ме ни и
овим пу тем апе лу је мо на су гра ђа не
да при ја ве по ро дич но на си ље, јер је
то по че так ре ша ва ња овог про бле ма
– из ја ви ла је Сан дра Бо жић, пред -
сед ни ца Фо ру ма же на СНС-а.

При ме на овог за ко на пoчеће 1.
ју на 2017. го ди не. М. Д.

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Оба ве за је свих 
да при ја ве на си ље

Чланови Градског већа подржали су
предлог да Град учествује на јавном
позиву Комесаријата за избеглице и
миграције Србије локалним самоу-
правама, од 23. новембра, за доделу
помоћи интерно расељеним лицима
док су у расељеништву, и то купови-
ном сеоских кућа са окућницом и гра-
ђевинског материјала. Град Панчево
ће конкурисати за новац за куповину
четири куће, а тражени износ биће 5,3
милиона динара. Учешће града је 10
одсто, то јест 530.000 динара.

– Сматрам да би требало конку-
рисати због тога што на територији
Панчева има преко 1.600 интерно
расељених с Косова и Метохије и на
овај начин бисмо решили стамбено
питање барем за четири породице –
изјавио је Миленко Чучковић, члан
Градског већа задужен за социјалну
политику.

Рок за достављање пријава по
овом јавном позиву за локалне са-
моуправе истиче 2. децембра.

М. Д.

ЈАВНИ ПОЗИВ 

Куће за интерно расељене
ПРО МЕ НЕ И ЗА МЕ НЕ

Ка рољ Ранц је под нео остав ку на ме сто од бор ни ка јер је по стао по моћ ник гра до на чел ни ка, а на ње го во ме сто

из ре до ва Са ве за вој во ђан ских Ма ђа ра у скуп штин ску клу пу је се ла Ана Би сак. Са вез вој во ђан ских Ма ђа ра има

јед но од бор нич ко ме сто и део је вла да ју ће ве ћи не.

Од бор ни ца Ви да на Ду ми тру, ко ја је не дав но пре шла из „Је дин стве не Ср би је” у СНС, од бор ни ци Стан ко Бо го -

са вљев и Игор Ста врев ски, ко ји су не дав но иза шли из Срп ске ра ди кал не стран ке и на про шлој сед ни ци на сту -

па ли као са мо стал ни од бор ни ци, и од бор ник СПС-а Зо ран Аша нин и зва нич но су по ста ли од бор ни ци СНС-а.

При ли ком утвр ђи ва ња днев ног ре да Вла дан Ке ље вић (ЛСВ) по но вио је да тре ба да се из гла са Од лу ка о етич -

ком ко дек су од бор ни ка. Он је на вео по да так да је у прет ход ном са зи ву 26 од бор ни ка има ло 31 пре ла зак, што

зна чи да су не ки од њих про ме ни ли и ви ше стра на ка у јед ном ман да ту.

– На РТВ Пан че ву је пре ме сец да на об ја вље на вест да је Зо ран Аша нин по тро шио три ми ли о на ди на ра за ре -

кре а ци ју (док је био ди рек тор ЈКП-а „Гре ја ње” – прим. аут.) и до де та ља је на ве де но ку да се пу то ва ло, а са да то

ви ше из гле да не ће би ти про блем – на вео је Ке ље вић и до дао да би во лео да је Аша нин у СНС пре шао због енер -

ги је пре ми је ра, а не ди сци пли не пар ти је иза ко је су лич ни ин те ре си.



Грађани ће од 5. до
7. децембра моћи да
се изјасне о томе који
од три пројекта треба
да буде финансиран
из градског буџета
2017. године

Градски тим за имплемента-
цију „Партиципативног буџе-
тирања” одабрао је три пред-
лога пројекта који ће се следеће
недеље наћи пред грађанима,
а они ће се гласањем опреде-
лити за један од њих и он ће
бити финансиран из панче-
вачког буџета следеће године.

Одборници Скупштине гра-
да Панчева су у јулу донели од-
луку да суграђане укључе у
процес израде градског буџета
на тај начин што ће Панчевци
учествовати у одређивању при-
оритета и доношењу планова
потрошње у оквиру буџета ло-
калне самоуправе.

Представници Града Панче-
ва су у августу упутили позив
за партнерство Архитектон-
ском факултету у Београду, с
намером да свршени студенти
ураде предлоге пројеката, па
је тако у наш град стигло четр-
наест архитектонских идеја, а
ове недеље је градски тим за
буџетирање одабрао три.

– Приликом селектовања смо
прво одбацили за наше услове
преамбициозне пројекте, а за-
тим смо успоставили критери-
јуме за вредновање осталих.
Разматрали смо који број гра-
ђана би имао бенефите од реа-
лизације пројекта, за које време
би посао био урађен и, наравно,
колико новца треба. На основу

свих ових критеријума издвоји-
ли смо три пројекта који ће се
наћи на листићу за гласање –
рекла је Анђелија Цветић, чла-
ница Тима за буџетирање.

Реч је о пројектима: „Акти-
вирање Градске шуме и изра-
да техничке документације за
тај простор, „Одрживи систем
управљања опасним отпадом
домаћинстава и пољопривред-
них газдинстава – едукативни
програми и активности за децу
и одрасле” и „Одбор суседства
– учешће грађана у уређењу
града – јавни конкурс за суфи-
нансирање фасада”.

Архитекткиња Катарина Љу-
бојевић се у првом пројекту ба-
вила оживљавањем приобаља,
односно Градске шуме. Уколи-
ко би грађани изгласали њен
предлог, на том простору би
добили стазе за шетњу, клупе,
али и простор за екстремне
спортове. У последњој фази би
биле изграђене и пасареле. Са-
ра Бастони је ауторка другог
предлога, у којем је тема упра-

вљања опасним отпадом. Њена
идеја је сачињена од девет ма-
њих и засебних пројеката који
су у вези са едукацијом деце и
грађана о томе шта је опасан
отпад, о сакупљању, рецикла-
жи, ревитализацији и санацији
дивљих депонија, али и старе
градске депоније. Марина Пе-
шић је ауторка трећег пројекта,
а њена идеја је уређења унутар-
блоковских јавних централних
градских простора.

Одлуком о буџету града за
2017. годину биће опредељен
износ, а до тада ће грађани моћи
да се изјасне за један од ова три
предлога. Грађани ће моћи да
гласају електронским путем од
5. до 7. децембра, попуњавањем
анкете на сајту www.pan ce vo.rs.
Гласање се може обавити и 7.
децембра у Градском услу-
жном центру, као и у сеоским
месним заједницама, током
радног времена, а грађани мо-
гу донети и анкетни лист који
је објављен у овом броју „Пан-
чевца”, на страни 21, и убацити

га у кутију у Градском услу-
жном центру или предати слу-
жбеницима у месним заједни-
цама од 5. до 7. децембра. Гла-
са се заокруживањем једног од
понуђених пројеката.

Прошле године је буџетира-
њем било намењено пет милио-
на динара, а грађани су изгласа-
ли пројекат „Туристички брод
Града Панчева”. Међутим, први
тендер за набавку пловила ка-
тамаранског типа, вредног ви-
ше од 4,1 милиона динара, ле-
тос је пропао, па грађани нису
били у прилици да у њему пло-
ве, али биће 2017. године.

Циљ пројекта „Партиципа-
тивно буџетирање” јесте веће
укључивање грађана у процес
доношења одлука, информи-
сање грађана о буџетском про-
цесу, повећање транспарент-
ности рада локалне самоупра-
ве и буџетског процеса и про-
моција општина и градова као
добрих места за привредни
развој и привлачење инвести-
ција. Програми партиципа-
тивног буџетирања (ПБ) у Ср-
бији и окружењу су релативно
нов механизам за креирање и
спровођење јавних политика
на локалном нивоу, иако та
пракса постоји још од осамде-
сетих година прошлог века и
веома је раширена како у раз-
вијеним земљама западне
Европе, тако и у Америци, Ка-
нади, Аустралији и Јужној
Америци, одакле је и потекла.

Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од 1. де цем бра 
пред у зе ћа сво је услу ге
фак ту ри шу Гра ду

Ди рек ци ја је све 
уго во ре са из во ђа чи ма
ра до ва усту пи ла
осни ва чу, а ГСА ме ња
број жи ро ра чу на

За кон о бу џет ском си сте му до -
жи вео je зна чај не из ме не и до -
пу не кра јем 2015. го ди не, а ва -
жна из ме на је она ко јом се јав на
пред у зе ћа, фон до ви и ди рек -
ци је из о ста вља ју из де фи ни ци је
ин ди рект них бу џет ских ко ри -
сни ка. У Пан че ву су то два
пред у зе ћа: ЈП Ди рек ци ја за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва и
ЈП Град ска стам бе на аген ци ја.
Та пред у зе ћа од 1. де цем бра
но вац не до би ја ју ди рект но из
град ске ка се, већ ће сво је
услу ге на пла ћи ва ти по це нов -
ни ку ко ји су од бо р ни ци усво -
ји ли 29. но вем бра.

– Ова два пред у зе ћа ни су
ви ше ин ди рект ни бу џет ски
ко ри сни ци, већ ће по сло ви ко -
је оба вља ју за ра чун Гра да,
убу ду ће би ти на ма фак ту ри са -
ни. Оно што је ва жно, је сте то
да ће оста ти у ста ту су јав них
пред у зе ћа и ра ди ће исте по -
сло ве као и до са да – ре као је

ДВА ЈАВ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА НИ СУ ВИ ШЕ ИН ДИ РЕКТ НИ БУ ЏЕТ СКИ КО РИ СНИ ЦИ

НЕ МА ВЕ ЋИХ ПРО МЕ НА ЗА ГРА ЂА НЕ

ЕКОНОМИЈА

Алек сан дар Сте ва но вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за ко -
му нал не де лат но сти.

Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва до не ла је но -
ве фи нан сиј ске пла но ве и про -
гра ме по сло ва ња, као и це нов -
ник сво јих услу га. Основ на де -
лат ност је и на да ље ар хи тек -
тон ска, а ту су и две од оп штег
јав ног ин те ре са – упра вља ње
јав ним пу те ви ма и одр жа ва ње

УТВРЂЕНИ ПРОЈЕКТИ ЗА БУЏЕТИРАЊЕ

На реду гласање

фи нан си ра од про да је услу га
ко је пру жа у име Гра да, а реч
је о по сло ви ма ко је је оба вља -
ла и у прет ход ном пе ри о ду.

– И да ље ће мо се ба ви ти
одр жа ва њем стам бе них згра -
да. Це нов ник је 29. но вем бра
усво је на на сед ни ци Скуп шти -
не гра да и од но си се са мо на
услу ге ко је ГСА оба вља за ра -
чун Гра да. По сло ви од оп штег
јав ног ин те ре са су одр жа ва ње
град ских ста но ва, из град ња и
одр жа ва ње со ци јал них ста но -
ва, а услу жно ће мо ра ди ти јав -
не на бав ке по по себ ном овла -
шће њу – на ве ла је ди рек тор ка
ГСА Зден ка Јо кић.

Ово јав но пред у зе ће има 25
за по сле них, а ди рек тор ка на ја -
вљу је и про ши ре ње де лат но сти.

Гра до на чел ник је у но вем -
бру офор мио рад ну гру пу ко ја
је има ла за да так да уса гла си
по сло ва ња ових два ју пред у зе -
ћа са из ме на ма За ко на о бу -
џет ском си сте му.

У При вред ној ко мо ри Ср би -
је 28. но вем бра одр жа на је
кон сти ту тив на сед ни ца Од -
бо ра Удру же ња за кре а тив ну
ин ду стри ју, ко је оку пља све
кре а тив не гру па ци је. За
пред сед ни ка је иза бран про -
сла вље ни глу мац Дра ган
Бје ло гр лић, а ње гов за ме ник
је Ма ја Ра ко виц, пред сед ни -
ца Удру же ња ра дио-ста ни ца
РАБ Ср би ја.

Сек тор кре а тив не ин ду -
стри је об у хва та гру па ци је:
гра фич ка ин ду стри ја, из да -
вач ка де лат ност, књи жа ри и
ди стри бу те ри књи га, ки не -
ма то гра фи ја, дис ко гра фи ја,
огла ши ва чи, аген ци ја за тр -
жи шне ко му ни ка ци је и ра -
дио-ди фу зи ја.

Јед на од нај зна чај ни јих но -
ви на с ко ји ма су се чла но ви

Од бо ра упо зна ли од но си се на
но ва за кон ска ре ше ња, по ко -
ји ма ће ми шље ње овог од бо ра
убу ду ће би ти оба ве зу ју ће за
пред ла га че за ко на из обла сти
ра да ко ју Удру же ње за кре а -
тив ну ин ду стри ју по кри ва.

Про из во ди кре а тив не ин -
ду стри је по ти чу од ин ди ви -
ду ал не кре а тив но сти, ве шти -
не и та лен та. По ред кул тур не
ми си је, де лат но сти при вред -
них дру шта ва из ових гра на
усме ре не су и ка ства ра њу
про фи та, а њи хов про из вод
је на ме њен ма сов ној упо тре -
би. Зна чај овог сек то ра са
еко ном ског и дру штве ног
ста но ви шта је из у зе тан. Кре -
а тив не ин ду стри је ства ра ју
ви ше од 7% бру то дру штве -
ног про из во да у све ту, с ра -
стом од 10% го ди шње.

ОД БОР УДРУ ЖЕ ЊА ЗА КРЕ А ТИВ НУ ИН ДУ СТРИ ЈУ

Ми шље ње оба ве зу ју ће

Страну припремила

Марина
Димитрић

ЖИ РО РА ЧУН ГСА НЕЋЕ БИТИ ИСТИ

Је ди на но ви на за гра ђа не је та што ће ГСА про ме ни ти број

те ку ћег ра чу на, па ће ис по ру ка ме сеч них ра чу на Пан чев ци -

ма мо жда ка сни ти.

– ГСА ће и да ље оба вља ти по сло ве одр жа ва ња стам бе них

гра да. Је ди но на шта Пан чев ци тре ба да обра те па жњу, је сте

из ме на бро ја жи ро ра чу на, а по себ но они ко ји има ју за кљу че -

на ван суд ска по рав на ња са ГСА. Та ко ђе, мо гу ће је да ће гра -

ђа ни ма ме сеч ни ра чу ни ка сни ти, али ни ко ме због то га не ће

би ти об ра чу на те ка ма те – ре кла је ди рек тор ка Зден ка Јо кић.

јав не ра све те. У це нов ни ку је
на ве де но још пре ко 20 по сло -
ва ко је то пред у зе ће мо же да
оба вља и на пла ћу је, по пут
упра вља ња и одр жа ва ња деч -
јег од ма ра ли шта на Див чи ба -
ра ма, из ра де ур ба ни стич ких
пла но ва де таљ не ре гу ла ци је,
али и све у ве зи с по слов ним
про сто ри ма и га ра жа ма.

– Узе ли смо у об зир то да
ни ко од 93 за по сле на не оста -
не без по сла. У скло пу пред у -
зе ћа ће до ћи до ре ор га ни за ци -
је по сто је ћег ка дра, јер пред у -
зе ће ви ше не ће би ти ин ве сти -
тор, већ ће ра ди ти за по тре бе
Гра да – ре кла је ди рек тор ка
Ма ја Вит ман.

Ди рек ци ја тре нут но има
скло пље не уго во ре са 89 из во -
ђа ча ра до ва и 30. но вем бра их
је усту пи ла Гра ду, те ће сви
они убу ду ће фак ту ре сла ти на
адре су Град ске упра ве.

ЈП Град ска стам бе на аген -
ци ја се та ко ђе од 1. де цем бра

Неколицина грађана окупи-
ла се 30. новембра испред
Градске управе протестујући
због рачуна за одводњавање.
Грађанима су прошле неде-
ље почела да пристижу ре-
шења Пореске управе на име
накнаде за одводњавање, с
роком плаћања од 15 дана.

Незадовољни Панчевци и
Старчевци тражили су да их
прими градоначелник, али
како до сусрета није дошло,
оставили су му писмо.

– Желимо да нам неко из
Градске управе Панчево поја-
сни ове рачуне које су добили
сви грађани – и они који има-
ју пољопривредно земљиште
и они који немају. Незадо-
вољни смо што треба да плати-
мо услугу коју и не добијамо.
То се зове савремени рекет –
рекла је Мирјана Ђурин.

Незадовољни Старчевац
додаје да је прошле године
сума за уплату била нижа, те
да је, поред решења за пољо-
привредно, ове године добио
решење и за грађевинско зе-
мљиште, што, како каже,
претходне године није био
случај. Он се жалио и на ви-
сину рачуна.

– Њиву су ми обрачунали
као грађевинско земљиште,
па сам тако добио да пла-
тим рачун од 40.000 динара.
Ја сам им порез уредно пла-
тио и не знам шта је сад ово
– жали се Милимир Драми-
ћанин.

Висина „такса” зависи и од
општине у којој се земљиште
налази, али и од тога како је
оно класификовано. Накна-
да за одводњавање плаћа се
за уређење водног режима
земљишта на мелирационом
подручју, као и за одводња-
вање пољопривредног, шум-
ског и грађевинског земљи-
шта, објеката саобраћајне
инфраструктуре и других до-
бара у општој употреби –
осим земљишта под зграда-
ма. Правни основ за наплату
ове накнаде је Закон о
водaма.

Новац од накнаде иде ди-
ректно у републички буџет, а
планирано је да се искористи
за спречавање поплава.

Незадовољни грађани су
испред градске куће проте-
стовали од 15 до 19 сати и
најавили су могућност новог
окупљања.

ПРОТЕСТ ГРАЂАНА

Накнада спорна

У Но вом Са ду је про шле не -
де ље одр жан са ста нак по љо -
при вред ни ка на ко јем су раз -
ма тра на пи та ња из ме не За ко на
о по љо при вред ном зе мљи шту.
На том ску пу су уче ство ва ли
и Жељ ко Ра до ше вић, др жав -
ни се кре тар у Ми ни стар ству
по љо при вре де и жи вот не сре -
ди не, као и пред став ни ци до -
ло вач ког удру же ња „Пан че -
вач ки ра та ри”.

Јо ван Не го ван, пред сед ник
Управ ног од бо ра тог удру же -
ња, из нео је за јед нич ке пред -
ло ге удру же ња и асо ци ја ци је

Аграр ни фо рум из Пан че ва.
Они тра же да се др жав не ора -
ни це не про да ју стран ци ма,
па је у овај за кон по треб но
угра ди ти си стем прав них ме -
ха ни за ма за шти те су ве ре ни -
те та над ора ни ца ма по мо де лу
Ма ђар ске, Пољ ске и Сло вач -
ке. Пред лог пан че вач ких ра -
та ра био је и да пра во ку по ви -
не де ла др жав ног по љо при -
вред ног зе мљи шта ко је ни је
об у хва ће но ре сти ту ци јом, као

стра те шку ин ве сти ци ју по љо -
при вред ни ка, тре ба по др жа ти.

– Од лу ку о про да ји де ла др -
жав ног по љо при вред ног зе -
мљи шта тре ба убу ду ће да до -
но си др жа ва, а не ло кал не са -
мо у пра ве, ко је не ма ју ни ка кав
ин те рес за то, јер би та квом
од лу ком са ме се би уки ну ле и
до 40 од сто сред ста ва од за ку -
па др жав ног по љо при вред ног
зе мљи шта. Суб вен ци је тре ба
ис пла ћи ва ти по мо де лу ЕУ,
од но сно по хек та ру и по гр лу.
Ра та ри ма тре ба пр во вра ти ти
субвенције на про шло го ди -

шњи ни во од 12.000 ди на ра по
хек та ру, а он да их по ве ћа ва ти.
Сто ча ри ма по пра ву пре чег
за ку па тре ба омо гу ћи ти пра во
по услов ном гр лу до 200 хек -
та ра и у окви ру но вих за кон -
ских ре ше ња тре ба уки ну ти
пр вен ство за ку па др жав ног
по љо при вред ног зе мљи шта
ин ве сти то ри ма. Аграр ни бу -
џет тре ба да бу де ми ни мум пет
од сто бу џе та Ср би је – на вео је
Јо ван Не го ван.

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ ЦИ ИЗ НЕ ЛИ ПРЕД ЛО ГЕ

За из ме не закона



Уче ни ци оде ље ња IV3 ОШ
„Све ти Са ва” су 16. но вем -
бра, по во дом Да на то ле ран -
ци је, у сво јој учи о ни ци ор га -
ни зо ва ли про да ју ко ла ча.
Слат ке по сла сти це за ову
при ли ку на пра ви ле су њи хо -
ве ма ме и ба ке и та ко су по -
др жа ле деч ју ак ци ју. Од са -
ку пље ног нов ца ма ли ша ни
су ку пи ли ја сту ке и пе ле не за
пан че вач ку деч ју бол ни цу,
ка ко би ма лим дру га ри ма
по ка за ли да ми сле на њих.
Учи те љи ца Све тла на Ивић
Ми ја тов по но сна је на сво је
ма ли ша не ве ли ког ср ца,

ко ји су већ уче ство ва ли у ак -
ци ја ма со ли дар но сти, по ка -
зу ју ћи да су на у чи ли нај ва -
жни ју лек ци ју – да њи хо во
ма ло де ло не ко ме мо же зна -
чи ти мно го.

У име Деч јег оде ље ња за -
хвал ност је из ра зио ње гов
на чел ник др Сло бо дан Про -
да но вић.

су и прак тич но мо гли да при -
ме на но ва са зна ња. Во лон те ри
су по ста ви ли хра ни ли це у об -
ли ку ку ћи ца с про вид ним зи -

до ви ма у не ко ли ко шко ла и у
пан че вач ким пар ко ви ма. Иде -
ја го ра на је да се нај мла ђи
Пан чев ци под стак ну да бри ну

о ма лим ста на ри ца ма и да им
по мог ну да лак ше пре зи ме. То
се на ро чи то од но си на угро же не
врап це, чи ји је број дра стич но
опао и ко ји у на се ље ним ме -
сти ма гу бе бит ку за оп ста нак с
вра на ма, свра ка ма и го лу бо -
ви ма.

Во лон те ри ће ме ђу гра ђа ни -
ма, у окви ру про јек та, спро ве -
сти ан ке ту о пти ца ма ка ко би
ис пи та ли јав но мње ње о зна -
ча ју пти ца и одр жи во сти би о -
ди вер зи те та у на шем гра ду,
као и о зна ча ју лан ца ис хра не.
Пре ма њи хо вим ре чи ма, ови
ре зул та ти би ће од ве ли ке ва -
жно сти за одр жи вост про јек -
та, али ће и по мо ћи чла но ви -
ма По кре та го ра на и цен тра
во лон те ра око од лу ке да ли је
по треб но и да ље по ста вља ти
по ји ли це и хра ни ли це.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ЈЕД НИЧ КА КАМ ПА ЊА ГРА ДА И МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО

ЗА БЕЗ БЕД НОСТ ДЕ ЦЕ, СВИ ЗА ЈЕД НО!

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ма ли ша на тре ба 
при пре ми ти за уче шће
у са о бра ћа ју

Ва жно је 
кон ти ну и ра но
спро во ђе ње 
пре вен тив них 
ак тив но сти и ме ра

Ко ми тет за без бед ност са о бра -
ћа ја и Аген ци ја за са о бра ћај
Гра да Пан че ва, за јед но са уче -
ни ци ма и про фе со ри ма Ма -
шин ске шко ле Пан че во, у че -
твр так и пе так, 24. и 25. но -
вем бра, спро ве ли су кам па њу
„За без бед ност де це у са о бра -
ћа ју. Сви за јед но”, ко ју је по -
др жа ла Ре пу блич ка аген ци ја
за без бед ност са о бра ћа ја. У
окви ру кам па ње на ви ше ло -
ка ци ја у цен тру гра да, ис пред
шко ла, вр ти ћа, уста но ва и на
јав ним пар ки ра ли шти ма де -
ље ни су ле ци и бро шу ре, ко ји
су пре све га на ме ње ни од ра -
слим уче сни ци ма у са о бра ћа -
ју, са са ве ти ма о то ме ка ко
при пре ми ти де те за уче шће у
са о бра ћа ју и ка ко да од ра сли
сво јим до след ним по на ша њем
и лич ним при ме ром по зи тив -
но ути чу на по на ша ње де це у
са о бра ћа ју.

Пре ма ис тра жи ва њи ма, у
Ре пу бли ци Ср би ји де ца у са о -
бра ћа ју нај ви ше стра да ју као
пут ни ци у во зи лу, за тим као
пе ша ци и као во за чи би ци ка -
ла. Ови по ра зни ре зул та ти на -
гна ли су ор га ни за то ре ове

Ре ги о нал ни цен тар за та лен -
те „Ми хај ло Пу пин” по кре -
нуо је 25. но вем бра се ри ју
за ни мљи вих пре да ва ња под
на зи вом „На стра ни да ро ви -
тих”. Пр ви пре да вач би ла је
др Је ле на Ан ге лов ски, про -
фе сор срп ског је зи ка и књи -
жев но сти и мен тор у пан че -
вач ком цен тру за та лен те.
Те ма ње ног из ла га ња би ла је
„Ти ра ни, жр тве, аут сај де ри и
ан ти ју на ци – ли ко ви у про зи
Алек сан дра Ти шме”. Пре ма
ње ним ре чи ма, у пи та њу је
пре да ва ње ко је пред ста вља

спој оно га што се ра ди с де -
цом у Цен тру и те ме ко ја је
ве о ма бли ска и ин те ре сант на
гра ђа ни ма.

Основ на иде ја је да се на
овим за ни мљи вим пре да ва -
њи ма, ко ја ће се одр жа ва ти
сва ког по след њег пет ка у ме -
се цу, на јед ном ме сту оку пе
по ла зни ци Ре ги о нал ног цен -
тра за та лен те, уче ни ци пан -
че вач ких шко ла и од ра сли
љу ди жељ ни да са зна ју не -
што но во или да про ду бе по -
сто је ћа зна ња из раз ли чи тих
на уч них ди сци пли на.

НА СТРА НИ ДА РО ВИ ТИХ

Пре да ва ње о Ти шми

Уче ни ци ни жих раз ре да ОШ
„Јо ван Јо ва но вић Змај” су у
пе так, 25. но вем бра, пу шта -
њем зма је ва и ба ло на у Змај
Јо ви ној ули ци обе ле жи ли за -
вр ше так ово го ди шње про сла -
ве да на шко ле. Го то во не де љу
да на ђа ци и на став ни ци те
обра зов не уста но ве су кроз кре -
а тив но осми шљен кул тур но-
-умет нич ки и спорт ски про -
грам ис ка за ли сав свој та ле -
нат. Раз ли чи та тим ска и ин -
ди ви ду ал на спорт ска так ми -
че ња, кви зо ви зна ња, ра ди о -
ни це с ро ди те љи ма итд. оку -
пи ли су ве ли ки број ђа ка и
ро ди те ља.

Цен трал ни до га ђај про сла -
ве био је у че твр так, 24. но -
вем бра. Све ча ном ака де ми јом

у Кул тур ном цен тру обе ле -
же не су 64 го ди не по сто ја ња
и ра да Основ не шко ле „Јо ван
Јо ва но вић Змај” и 122 го ди -
не од ка да је по диг ну та згра -
да у ко јој се та углед на обра -
зов на уста но ва на ла зи.

Дво ра на је би ла пре ма ла
да при ми све оне ко ји су же -
ле ли да за јед но са уче ни ци -
ма и на став ни ци ма про сла ве
пра зник. Ко лек тив и ђа ци
по тру ди ли су се да при пре ме
не сва ки да шњи за бав но-еду -
ка тив ни кул тур но-умет нич ки
про грам. За ни мљив му зич -
ко-сцен ски при каз при ча за
де цу тра јао је ви ше од два са -
та, а рас пе ва не, раз и гра не и
ве се ле ин тер пре та ци је оду -
ше ви ле су пу бли ку.

Ак ти ви сти По кре та го ра на и
цен тра во лон те ра Пан че во у
че твр так, 24. но вем бра, по ста -
ви ли су у дво ри шту шко ле ОШ
„Све ти Са ва” не ко ли ко хра ни -
ли ца и по ји ли ца за ма ле пти -
це. Реч је о ак ци ји ко ја се ре а -
ли зу је у окви ру про јек та „Пти -
це на ши су гра ђа ни”. Пре ма
ре чи ма чла но ва тог удру же ња,
и у на ред ном пе ри о ду би ће ре -
а ли зо ва не ак тив но сти на збри -
ња ва њу пти ца.

Овај про је кат пан че вач ких
го ра на и во лон те ра по чео је у
ју лу, а ре а ли зу је се у са рад њи
са Се кре та ри ја том за за шти ту
жи вот не сре ди не и тра ја ће до
кра ја го ди не. Во лон те ри из
основ них и сред њих шко ла
има ли су пре да ва ња о пра вил -
ном одр жа ва њу и по ста вља њу
хра ни ли ца и по ји ли ца, а за тим

АК ЦИ ЈА ГО РА НА И ВО ЛОН ТЕ РА

Хранилице и појилице за пти це

МА ЛИ ША НИ ВЕ ЛИ КОГ СР ЦА

По моћ бол ни ци

ко ју та обра зов на уста но ва
има с ло кал ном са мо у пра вом
у обла сти без бед но сти са о бра -
ћа ја. Под се ти ла је да Ма шин -
ска шко ла Пан че во го ди на ма
са ра ђу је с Ко ми те том за без -
бед ност са о бра ћа ја, ко ји је
нај ви ше по мо гао при ли ком
на бав ке во зи ла за обу ку уче -
ни ка у во жњи, као и за опре -
ма ње ка би не та нео п ход ним
учи ли ма.

Оба ве за од ра слих
Са о бра ћај не не зго де спа да ју у
пет нај че шћих узроч ни ка смр -
ти де це у све ту. По зна то је да
су ма ли ша ни нај ра њи ви ји
уче сни ци у са о бра ћа ју и, пре -
ма ре чи ма струч ња ка, деч ја
спо соб ност опа жа ња, об ра да
ин фор ма ци је, мо то ри ка и зна -
ње су у раз во ју, та ко да мла ђи
уз ра сти ни су спо соб ни да
пред ви де опа сност. Све до је -
да на е сте го ди не де ца те шко
мо гу да све сно усме ре сво ју
па жњу на опа сно сти ко је вре -
ба ју у са о бра ћа ју. Сто га је ве о -
ма ва жно да де ча ци и де вој чи -
це тог уз ра ста бу ду у прат њи
од ра слих осо ба у зо ни са о бра -
ћај ни ца.

Упра во ова кам па ња на ме ће
од ра сли ма оба ве зу да де ци пре -
не су сва по треб на зна ња и да
лич ним при ме ром ути чу на по -
на ша ње ма ли ша на у са о бра ћа -
ју. Де те тре ба да на у чи основ на
пра ви ла, али и да кроз прак -
тич ну ве жбу про ђе кроз раз ли -
чи те си ту а ци је. По на вља ње на -
у че ног та ко ђе је од ви тал ног
зна ча ја за пра ви лан раз вој са о -
бра ћај не кул ту ре ма ли ша на.

ДАН „ЗМА ЈЕ ВЕ ШКО ЛЕ”

Деч ја при ча

кам па ње да осми сле ак ци ју
чи ји је циљ да ука же на по тре -
бу кон ти ну и ра ног спро во ђе ња
пре вен тив них ак тив но сти и
ме ра и еду ка ци је, ка ко де це,
та ко и од ра слих, ка ко би се
по ве ћа ла њи хо ва без бед ност.

Про блем мо ра да се ре ши
Пре ма ре чи ма Ср ђа на По ло -
ви не из Аген ци је за са о бра ћај,
ста ти стич ки по да ци ука зу ју на
то да има мо ве ли ки про блем
ко ји се мо ра ре ши ти.

– Ве о ма је бит но да онај ко пре -
во зи де те и ко про во ди нај ви ше

вре ме на с де те том, пре све га
ро ди те љи, али и дру ги од ра -
сли, ба ке и де ке и оста ла род -
би на, сво јим до след ним и без -
бед ним по на ша њем ути чу на
по на ша ње де це, од но сно да им
пре не су сво је здра ве на ви ке –
ис та као је Ср ђан По ло ви на.

Про фе сор ка са о бра ћај не
гру пе пред ме та у Ма шин ској
шко ли Пан че во Ива на Пеј чић
ис та кла је да је дво днев на ак -
ци ја би ла усме ре на на без бед -
ност де це, као нај ра њи ви је
гру пе уче сни ка у са о бра ћа ју.
Она се освр ну ла на са рад њу

Другу годину заредом удру-
жење „Југоциклинг кампања”
из Београда спроводи проје-
кат реактивирања напуште-
них железничких пруга као
зелених бициклистичких и
пешачких стаза, уз подршку
Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфра-
структуре. Иницијатор и коа-
утор пројекта је наш суграђа-
нин Александар Станојловић,
архитекта. Ове јесени идеја је
добила пун смисао, јер су у
Ужицу и Прибоју, уз велико
ангажовање локалних власти,
званично отворене прве две
зелене стазе у Србији, на тра-
сама којима је некад прола-
зио популарни воз „Ћира”. За-
хваљујући овом пројекту Ср-
бија је уврштена у европску
мрежу зелених стаза.

У току је израда пројекта за
зелену стазу у Лајковцу и про-
јекта валоризације пет зграда
бивших железничких станица,

које би након обнове примиле
туристичке и угоститељске са-
држаје, у пет места у западној
Србији. Зелене стазе предста-
вљају нови вид атракције за ту-
ристе и рекреативце. То је си-
стем стаза за немоторизовани
саобраћај које повезују под-

ручја ради еколошке, рекреа-
тивне и културно-историјске
користи. Реч је о просторима
на отвореном, у градовима и
ван њих, дуж неког природног
коридора (кеј, насип поред ре-
ке или канала, ивице гребена).
Значај формирања ових стаза

је вишеструк, како из економ-
ског аспекта (развој пасивних
крајева и туризма, запошља-
вање локалног становништва),
тако и у области одрживог
развоја и здравља (промоција
здравог живота и заштите жи-
вотне средине). Уколико ло-
калне заједнице сагледају зна-
чај овог пројекта, поменуте
трасе ће повезати градове и
регије немоторизованим, ал-
тернативним транспортом и
омогућиће љубитељима при-
роде и активног одмора да ис-
тражују и уживају у лепотама
природе.

Све ово и још много тога
представљено је недавно на
завршној конференцији, одр-
жаној на Саобраћајном фа-
култету у Београду. У раду
овог скупа учествовали су и
представници Градске управе
Панчева, Дирекције за изград-
њу и Туристичке организације
Панчево.

РЕАКТИВИРАЊЕ НАПУШТЕНИХ ПРУГА

Шанса за развој локалних заједница



ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас
ми сли да би мо гао да бу де
ма ло срећ ни ји не го што је -
сте. Не ко је уве рен да га сре -
ћа за о би ла зи, по је ди ни сма -
тра ју да не за слу жу ју да бу -
ду срећ ни или че ка ју да им
сре ћа „за ку ца на вра та”.
Нај ду же и нај ви ше се че ка
сре ћа ко ја тре ба да по при ми
об лик не ко га или не че га.
Ка да тај не ко или то не што
стиг не у на ше жи во те – ето
раз ло га за сре ћу, нај ве ћу.

Ни шта се не на у чи у
шко ли жи во та та ко до бро и
те мељ но као че ка ње. Оба -
ра мо ре кор де у сми шља њу
из го во ра шта тре ба да ура -
ди мо да би смо би ли срећ -
ни. Учи ли су нас, па и ми
сво ју де цу учи мо да раз лог
за сре ћу тра же у дру ги ма.
Осе ћај сре ће је ве о ма че сто
по ве зан са же љом да има -
мо не што или не ко га. Са мо
да мо гу да ку пим то не -
што... Са мо да ме по хва ле
на по слу... Са мо да ми де те
има све пе ти це... И од још
ко ли ко тих „са мо” за ви си
на ша сре ћа?

Сре ћу не мо же до не ти
по и сто ве ћи ва ње с ту ђим
успе хом. Осе ћај на ци о нал -
ног по но са за ви си ис кљу -
чи во од по бе де „на ших”, a
успех на ма дра ге осо бе оба -
сја ва бар на тре ну так мрач -
ни ћо шак ду ше ко ји тре ба
да осве тли сре ћа. Не до пу -
сти во је да ства ра ње лич не

сре ће за ви си од дру гих. Све
док по је ди ним осо ба ма да -
је мо моћ да ути чу на то ка ко
се осе ћа мо, бло ки ра мо све
оно од че га сре ћа на ста је.
Че ка ју ћи да не ко при ме ти
труд, да по хва ли, да уз вра -
ти, да при зна, да се из ви ни,
да за хва ли..., оста ри ће мо
ми сле ћи да ни смо „ро ђе ни
под срећ ном зве здом”.

Сре ћа је, дра ги мо ји,
ствар лич ног из бо ра. Ка да
до не се мо од лу ку да бу де мо
срећ ни, не ће мо од мах то и
би ти. По треб ни су вре ме и
до след ност у пре у зи ма њу
ко ра ка до сре ће. Пре по ру -
чу је се, за по че так, из ба ци -
ти све због че га се ло ше
осе ћа мо, а на шта не мо же -
мо да ути че мо. Од мо ри ти
се од ка та стро фа, ра то ва,
гла ди, уби ја ња, не у ку са,
пра зних при ча, ла жних
обе ћа ња... Ис кљу чи те се бе
као при јем ни ка за ло ше ве -
сти, љу де и до га ђа је. За -
хвал ност је пре чи ца до сре -
ће, а ујед но и раз лог за њен
на ста нак. Сва ко мо же да се
се ти осо бе ко ја оба сја све
ка да је бли зи ни – осе ћа мо
се при јат но и не же ли мо да
она оде.

А са да, ка да зна мо да
смо са мо ми ис кљу чи ви
узрок соп стве ној сре ћи, не -
ма ви ше пре пре ка да не
по ста не мо та ква осо ба. Све
што је по треб но за сре ћу,
већ има мо у се би, сва ко без
из у зет ка. За хвал ност на
оно ме што узи ма мо „здра -
во за го то во” учи нас ве ћем
ми ру и спо зна ји на ше је -
дин стве но сти. Та ко се бу ди
љу бав пре ма се би, сре ћа
по чи ње да иси ја ва из нас у
рит му ди са ња, от ку ца ја ср -
ца, ши ри се, пре ли ва и до -
ти че дру ге на исти на чин
на ко ји је нас до та кла
срећ на осо ба. Сре ћа је за -
ра зна, ни ко ни је имун на
њу и до жи вот но не сре ћан,
осим ако то сам не иза бе -
ре, а од лу ка је као и увек –
на ва ма.

Гло бал на кам па ња „Ше сна ест
да на ак ти ви зма про тив на си -
ља над же на ма”, ко ја је у то ку,
би ла је по вод да у пе так, 25.
но вем бра, ис пред Град ске
упра ве бу де ор га ни зо ва но пот -
пи си ва ње пе ти ци је ко јом се
тра жи да 18. мај бу де про гла -
шен да ном се ћа ња на уби је не
же не жр тве на си ља.

Овај да тум је иза бран јер је
2015. го ди не у ро ку од 72 са -
та, од 16. до 18. ма ја, уби је но
се дам же на у по ро дич но-
парт нер ском кон тек сту. У
прет ход них де сет го ди на у Ср -
би ји је уби је но 326 же на у слу -
ча је ви ма по ро дич ног или
парт нер ског на си ља, а са мо од
по чет ка ове го ди не уби је не су
33 же не. Сто га су се Са вет за
род ну рав но прав ност Скуп -
шти не гра да и Жен ска од бор -
нич ка мре жа при дру жи ли
ини ци ја ти ви ко ју су по кре ну ли
„Ау то ном ни жен ски цен тар”,
мре жа „Же не про тив на си ља”
и удру же ње же на „Пе шча ник”,

те су под ста кли Пан чев ке и
Пан чев це да сво јим пот пи сом
по др же пред лог, не са мо због
се ћа ња на уби је не же не већ и
ра ди по др шке же на ма ко је
тре нут но жи ве у усло ви ма на -
си ља.

Пре ма ре чи ма Ми ли це То -
до ро вић, пред сед ни це Са ве та
за род ну рав но прав ност, за не -
пу на два са та у пе так је при ку -
пље но 140 пот пи са, а пе ти ци ја
ће се пот пи си ва ти до апри ла
на ред не го ди не. Сви они ко ји
же ле да се при кљу че тој ак ци -
ји, мо гу то учи ни ти та ко што
ће рад ним да ни ма оти ћи у
кан це ла ри ју 109 Град ске
упра ве и пот пи са ти пе ти ци ју
код Ива не Мар ко вић. То ком
тра ја ња кам па ње „Ше сна ест
да на ак ти ви зма” би ће ор га ни -
зо ва но још слич них улич них
ак ци ја о ко ји ма се мо же те ин -
фор ми са ти на сај ту Гра да, на
„Феј сбук” про фи лу Са ве та за
род ну рав но прав ност, као и
пу тем ме ди ја.

Кам па ња „Ше сна ест да на
ак ти ви зма про тив на си ља над
же на ма” обе ле жа ва се у ви ше
од 180 зе ма ља, тра је од 25. но -
вем бра до 10. де цем бра и об у -
хва та пет ва жних ме ђу на род -
них да ту ма ко ји по ве зу ју же -
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За пет го ди на спа сли
416 жи во та

Уна пре ђен Спо ра зум
о са рад њи

Про сла ва пе то го ди шњи це по -
сто ја ња и ра да Си гур не ку ће
Пан че во и обе ле жа ва ње Ме -
ђу на род ног да на бор бе про тив
на си ља над же на ма, 25. но -
вем бра, би ли су по во ди за
кон фе рен ци ју ко ја је тог да на
одр жа на у ма лој са ли Град ске
упра ве.

Том при ли ком је пот пи сан
и ва жан до ку мент: Спо ра зум о
са рад њи у спро во ђе њу за шти -
те жр та ва на си ља у по ро ди ци
и же на у парт нер ским од но си -
ма на под руч ју гра да Пан че ва.

Уве зи ва ње ин сти ту ци ја
Сво је па ра фе ис под овог ак та
ста ви ли су пред став ни ци је да на -
ест ор га ни за ци ја, уста но ва, ин -
сти ту ци ја и ор га на ло кал не са -
мо у пра ве, а то су: Град Пан че во,
Цен тар за со ци јал ни рад „Со ли -
дар ност”, По ли циј ска упра ва,
Оп шта бол ни ца, Дом здра вља,
ак ти ви ди рек то ра основ них и
сред њих шко ла, Пред школ ска
уста но ва „Деч ја ра дост”, Основ -
ни и Пре кр шај ни суд и Основ но
јав но ту жи ла штво.

Под се ћа ња ра ди, сли чан до -
ку мент је у на шем гра ду већ
пот пи сан 2012. го ди не, али је,
у скла ду са за кон ским про ме -
на ма, би ло нео п ход но ре ви ди -
ра ти га и уна пре ди ти. Пре ма
ре чи ма Ја сне Ву ји чић, ру ко во -
ди о ца Си гур не ку ће, спо ра зум
за све пот пи сни ке пред ста вља
под се ћа ње на оба ве зу оја ча ва -
ња ве за и ста вља ња же на и де -
це на при о ри тет ну ли сту.

– Спо ра зум же на ма жр тва -
ма на си ља да је мо гућ ност да
не че ка ју у ре ду у До му здра -
вља, да сме сте сво ју де цу у ор -
га ни за ци о не је ди ни це „Деч је
ра до сти” ка ко би мо гле да се
шко лу ју или ра де, да на бр жи
и ефи ка сни ји на чин оства ру -
ју сво ја пра ва кроз пра во суд -
не си сте ме и прав ну за шти ту
и слич но. Спо ра зум ко ји је
пот пи сан пре пет го ди на до -
при нео је да се уве зи ва њем
ин сти ту ци ја до би ју до бри ре -
зул та ти, а са да се са уна пре -
ђе њем до ку мен та пе ње мо за

СИ ГУР НА КУ ЋА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ЈУ БИ ЛЕЈ

УТО ЧИ ШТЕ ЗА БЕ ГУН ЦЕ ИЗ ПА КЛА
сте пе ник ви ше – ис та кла је
Ву ји чи ће ва.

Ино ва тив ни и ква ли тет ни
Обе ле жа ва ње ма лог ју би ле ја
Си гур не ку ће би ло је по вод и
за осврт на све оно што је по -
стиг ну то до са да.

– За ових пет го ди на збри ну -
ли смо 416 ко ри сни ка. Спа сли
смо им жи вот. Учи ли смо и са -
зре ва ли, ука зи ва ли на про -
блем, хра бро се бо ри ли, би ли
ино ва тив ни и ква ли тет ни. Рас -

са мо спа сти им жи вот, већ и
по др жа ти их у то ме да се би
ство ре ква ли тет ни ју, ве дри ју и
леп шу бу дућ ност кроз пре -
шко ло ва ње, до шко ло ва ње, за -
по сле ње, по кре та ње соп стве -
ног би зни са и слич но.

На све ча но сти је го во рио и
гра до на чел ник Са ша Па влов,
ко ји је том при ли ком за хва -
лио сви ма они ма ко ји ра де на
пре вен ци ји и сма ње њу на си -
ља над же на ма. Гра до на чел -
ник је на гла сио ка ко је уве рен

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Оча ра ће вас укус овог по -
сног де сер та, ко ји из над
све га оби лу је здра вим са -
стој ци ма. Ови сит ни ко ла -
чи има ју од ли ке нај фи ни -
јих бом бо ње ра, а на пра вље -
ни су у кућ ним усло ви ма.
Мо жда ће те се ма ло ду же

за др жа ти у ку хи њи, али ис -
пла ти ће се. Иа ко де лу је
ком пли ко ва но, при пре ма
је вр ло је јед но став на. Оду -
ше ви те уку ћа не и го сте
овом по сла сти цом и по ку -
пи те епи тет вр хун ског по -
сла сти ча ра.

Са стој ци: 40 г + 10 г ора ха, јед на ка фе на ка ши ка ме да, сок од по ла

по мо ран џе, 215 г све жих ур ми (око 25 ко ма да), 100 г цр не чо ко ла -

де, јед на су пе на ка ши ка ма сли но вог уља и ма ло ко ко со вог бра шна.

При пре ма: Са ме љи те ора хе, па 40 гра ма по ме шај те са со ком од на -

ран џе и за сла ди те ме дом. Ур ме по то пи те у то плу во ду, па по сле не ко -

ли ко ми ну та па жљи во ољу шти те.  Из ва ди те им ко шти це, по ку ша ва ју -

ћи при том да им ко ли ко-то ли ко за др жи те пр во би тан об лик. На пу ни те

ур ме сме сом од ора ха. Ве ли ки та њир об ло жи те ке сом или фо ли јом, па

по ре ђај те на пу ње не ур ме. Та њир са ур ма ма ста ви те у за мр зи вач да се

до бро за ле де. У ми кро та ла сној ото пи те чо ко ла ду и уље, је дан ми нут

на нај ја чој тем пе ра ту ри. За тим ме шај те да се до би је јед но лич на ма са

и да се сва чо ко ла да ис то пи. Ва ди те ур ме из за мр зи ва ча јед ну по јед -

ну, јер ће би ти те же да их ума че те у чо ко ла ду ако се ото пе. У ур му за -

бо ди те чач ка ли цу от при ли ке до по ло ви не. Ур му крат ко уро ни те у чо ко -

ла ду, а за тим др жи те из над да се оце ди. По том је дан крај умо чи те у

пре о ста ле мле ве не ора хе или ко кос. По што су ур ме хлад не, чо ко ла да

се од мах сте же. Ка да се то де си, па жљи во ски ни те чач ка ли цу, а ур му

ста ви те на та њир об ло жен пек-па пи ром или фо ли јом.  По но ви те по -

сту пак док не по тро ши те све при пре мље не ур ме. Ако при ме ти те да се

чо ко ла да за ума ка ње ма ло згу сну ла, вра ти те је у ми кро та ла сну и

угреј те по ла ми ну та. За тим про ме шај те и на ста ви те ума ка ње.

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

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Сре ћа је...

Мно го то га мо же мо и са ми,
у кућ ној ра ди но сти, учи ни ти
за сво је ли це. На шој ко жи ће
из у зет но ко ри сти ти ма ске
ко је ла ко и за не ко ли ко ми -
ну та мо же мо на пра ви ти од
ку хињ ских на мир ни ца.

Ак но зној ко жи ће при ја ти
ма ска од ма ле ко ли чи не све -
жег ква сца и мла ког мле ка.
По треб но је до бро их сје ди -
ни ти, на не ти ма ску на чи сто
ли це и др жа ти је око пет на -
ест ми ну та. Ако се ста вља
два пу та не дељ но, мо же пу -
но по мо ћи у бор би са ак на -
ма, а од лич на је и про тив
ми те се ра. За осе тљи ву ко жу
скло ну цр ве ни лу по треб но
је из гње чи ти млад сир и до -
да ти мед. Сме са на ли цу
тре ба да сто ји де сет ми ну та,
а за то вре ме ће на хра ни ти и
сми ри ти ко жу. Ма ска за су -
ву ко жу се пра ви од из рен -
да не шар га ре пе, по ла ка ши ке

ба де мо вог уља и јед не ка ши -
ке мле ка. Др жи се 30 ми ну -
та. Та ко ђе, за су ву ко жу је
од лич на ма ска од из гње че не
ба на не и ме да.

Ма сно ли це је по треб но
од ма сти ти и сма њи ти лу че -
ње се бу ма, а то ће мо нај лак -
ше ура ди ти уз ма ску ко ја се
пра ви од гри за и бе лан це та.
Оста ви те је на ли цу 20 ми -
ну та. За овај тип ко же је од -
лич на и ма ска од ис це ђе не
на ран џе и бра шна. За осве -
же ње те на по ме шај те свеж
кром пир, сит но из рен дан, с
јед ним жу ман це том и ма ло
мле ка. За ли це без бо ра по -
треб но је уму ти ти три ка ши -
ке мла дог си ра, јед но ја је и
јед ну ка ши ку жу тог ше ће ра.
Ма ску на ли цу оста ви те по -
ла са та и на но си те је два пу -
та не дељ но. Да би сте се из -
бо ри ли с бо ра ма око очи ју,
до вољ но је да из рен да те
свеж кром пир и на не се те га
на три де сет ми ну та на тај
пре део. Ако вам очи из гле -
да ју умор но, на њи ма све га
де се так ми ну та др жи те туп -
фе ре на мо че не у хлад ни зе -
ле ни чај.

Злат но пра ви ло гла си да
ка да ста ви те ма ску, тре ба да
оста ви те сва ки по сао, лег не -
те и да са ужи ва њем оче ку је -
те сјај не ре зул та те ко је ће
она до не ти ва шем ли цу.

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

На пра ви те са ми 
ма ске за ли це

Ста ти стич ке по дат ке о же -
на ма ко је су то ком про те клих
пет го ди на про шле кроз Си -
гур ну ку ћу на кон фе рен ци ји
је из не ла Дра га на Јер ми но -
вић, струч на са рад ни ца у
при хва ти ли шту. На кон кон -
фе рен ци је го сти су има ли
при ли ку и да по гле да ју из ло -
жбу ра до ва Је ле не Га јић, не -
ка да шње ко ри сни це Си гур не
ку ће и до бит ни це суб вен ци је
за са мо за по шља ва ње Гра да
Пан че ва у 2016. го ди ни. Је ле -

ШЕ СНА ЕСТ ДА НА АК ТИ ВИ ЗМА

Пе ти ци ја за се ћа ње 
на же не жр тве

Удру же ним сна га ма про тив на сил ни ка

Пу ње не ур ме
у чо ко ла ди

по ла га ли смо ма лим ре сур си -
ма: 2012. го ди не смо има ли са -
мо обје кат, ко ји ни је био до -
вољ но опре мљен и ни је био у
пот пу но сти при ла го ђен жи во -
ту на ших ко ри сни ка. Би ло је
нео п ход но осми сли ти про -
грам ске ак тив но сти и ка дров -
ски се раз ви ти. Да нас струч ни
тим Си гур не ку ће ра ди 365 да -
на у го ди ни, се дам да на у не де -
љи, 24 са та у да ну, збри ња ва ју -
ћи же не са де цом или без њих
из чи та вог ју жно ба нат ског ре -
ги о на, и због то га ми слим да
смо по сти гли мно го, али и да у
бу дућ но сти мо же мо још ви ше.
Да нас има мо зва нич ну др жав -
ну ли цен цу, што зна чи да ис -
пу ња ва мо усло ве и ка дров ски
и струк ту рал но и функ ци о нал -
но – на ве ла је Ја сна Ву ји чић.

Оса мо ста ље ње као спас
Она је ис та кла и да тим Си гур -
не ку ће ула же по себ не на по ре
у оса мо ста ље ње же на ко је у
њој бо ра ве, бу ду ћи да циљ ни је

да ће се на кон пот пи си ва ња
Спо ра зу ма о са рад њи по ка за -
ти да јак и до бро ор га ни зо ван
дру штве ни си стем мо же да се
бо ри про тив овог ве ли ког
про бле ма ко ји де гра ди ра по -
ро ди цу као основ ну ће ли ју
дру штва.

нин при мер је са мо је дан у
ни зу оних ко ји ука зу ју на то
ко ли ко је Си гур на ку ћа ве ли -
ки и ва жан сте пе ник за сва ку
же ну ко ја од лу чи да иза ђе из
кру га на си ља и вра ти се би
пра во на до сто јан ствен жи -
вот.
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На ши су гра ђа ни ко ји су би ли
мо би ли са ни то ком рат них
су ко ба 1999. го ди не мо жда
ипак има ју шан су да до би ју
днев ни це – чу ло се на три би -
ни одр жа ној 29. но вем бра у
ве ли кој са ли Град ске упра ве.

За то по ку ша ва ју да се из -
бо ре град ски од бо ри „Срп -
ских рат них ве те ра на” и
Удру же ња бо ра ца На род но о -
сло бо ди лач ког ра та, за јед но
са адво ка том Ср ђа ном Алек -
си ћем, ко ји је за сту пао под -
но си о це ко лек тив не ту жбе за

ис пла ту рат них днев ни ца
пред Европ ским су дом за
људ ска пра ва у Стра збу ру.

Они ко ји же ле де таљ ни је
ин фор ма ци је о ово ме, мо гу
се рас пи та ти сва ког рад ног
да на од 9 до 12 са ти у про -
сто ри ја ма Удру же ња бо ра ца
На род но о сло бо ди лач ког ра -
та, ко је се на ла зе у Ули ци др
Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа 1,
или пу тем те ле фо на 345-
453.

Ка ко је на три би ни об ја -
снио Ср ђан Алек сић, до са да
је под нео го то во хи ља ду ту -
жби у ви шим су до ви ма у не -
ко ли ко гра до ва у Ср би ји, а то
је ура дио и у Пан че ву. У њи -
ма је упо зо рио да Вла да Ср -
би је мо ра ис пла ти ти днев ни -
це свим ре зер ви сти ма ко ји
су би ли мо би ли са ни 1999.
го ди не, с об зи ром на то да су

уче сни ци тих су ко ба у не ко -
ли ко гра до ва већ до би ли тај
но вац.

Алек сић је до дао да се у тим
ту жба ма по зи ва на то да Устав
Ср би је за бра њу је дис кри ми -
на ци ју по би ло ком осно ву и
да за то сма тра да је прав но и
за кон ски нео др жи во то што су
не ки ре зер ви сти до би ли но -
вац, а ве ћи на њих ни је.

Он је на гла сио да оче ку је
да ће све ту жбе ко је је под нео
би ти по твр ђе не у пр вом сте -
пе ну. На кон то га Алек сић ће

се зва нич но обра ти ти Ми ни -
стар ству од бра не и за тра жи -
ти да ре зер ви сти и у дру гим
гра до ви ма до би ју оно ли ку
на кна ду ко ли ку су до би ли и
они ко ји ма је већ ис пла ће на.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
они ма ко ји су има ли сре ће и
ко ји ма је вра ћен дуг, ис пла -
ће но је око 200.000 ди на ра.
Алек сић је до дао да је на -
шим др жав ним ор га ни ма
пред ло же но да и оста ли од -
мах до би ју тај но вац, у го то -
вом, или у об ве зни ца ма у не -
ко ли ко ра та. Осим то га, др -
жав ним ор га ни ма је по ну ђе -
но да се дуг ре зер ви сти ма
вра ти ван суд ским по рав на -
њем, она ко ка ко је ре шен
про блем вој них пен зи ја, или
осло ба ђа њем од оба ве зе пла -
ћа ња по ре за и ра зних до при -
но са.

По ли ци ја ухап си ла
40-го ди шња ка ко ји се
ла жно пред ста вљао
као 13-го ди шњак 
и ус по ста вио 
при ја тељ ства са 59
де ча ка и де вој чи ца!

Пред ла гао им дру же ња
с ње го вим при ја те љем,
али уз услов да му
прет ход но по ша љу
об на же ну фо то гра фи ју

Нај по пу лар ни ја дру штве на
мре жа „Феј сбук” мо же да бу де
до бра за до пи си ва ње са осо ба -
ма с ко ји ма ни сте у ди рект ном
кон так ту и упо зна ва ње но вих
при ја те ља, али исто та ко мо же
да бу де и опа сна.

То се нај ви ше од но си на де -
цу ко ја на „Феј су” мо гу упо -
зна ти пе до фи ле и ма ни ја ке,
па би ро ди те љи мо ра ли да
кон тро ли шу с ким се њи хо ва
де ца до пи су ју и да, уко ли ко
при ме те не што сум њи во, од -
мах ре а гу ју.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва ових да -
на су ухап си ли пе до фи ла из
Ћу при је ста рог че тр де сет го -
ди на ко ји је са два ла жна про -
фи ла вр бо вао нај мла ђе на
„Феј сбу ку”, пред ста вљао се
као три на е сто го ди шњак и ну -
дио им дру же ње с њим и ње го -
вим при ја те љем у ви кен ди ци у
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Овај обје кат за 
сме штај за тво ре ни ка
про сти ра ће се на
24.000 ква драт них
ме та ра, а у ње му 
ће ка зне из др жа ва ти
500 осу ђе ни ка

Ко ри сти ће има ти и
на ши су гра ђа ни ко ји
жи ве у бли зи ни, јер
ће би ти при кљу че ни
на но ву во до вод ну 
и ка на ли за ци о ну
мре жу

На Ба ва ни штан ском пу ту пу -
ном па ром на пре ду ју ра до ви на
из град њи но вог за тво ра, ко ји ће
по сво јој ар хи тек ту ри и тех нич -
кој опре мље но сти би ти ме ђу
нај са вре ме ни ји ма у Ср би ји.

Од 30. ма ја, ка да је по че ла
ње го ва из град ња на ме сту на
ко ме је би ла не пре глед на
трав на та ле ди на, по диг ну то је
шест од де сет обје ка та, ко ли ко
је пла ни ра но да их укуп но бу -
де, а сви по сло ви ће би ти за вр -
ше ни кра јем но вем бра иду ће
го ди не.

Вред ност овог објек та, за -
хва љу ју ћи ко ме ће Ср би ја рас -
те ре ти ти ка па ци те те по сто је -
ћих за тво ра и по бољ ша ти
усло ве за сме штај за тво ре ни -
ка, је сте 23 ми ли о на евра. Ве -
ћин ски фи нан си јер је Раз вој -
на бан ка Са ве та Евро пе, ко ја је
да ла 18 ми ли о на евра, а на ша
др жа ва уче ству је са пет ми ли -
о на. Због то га ће гу вер нер те
мо не тар не ин сти ту ци је Ролф
Вен цел то ком сво је пред сто је -
ће по се те Ср би ји оби ћи и гра -
ди ли ште но вог за тво ра у Пан -
че ву.

За ни мљи во је да је Раз вој на
бан ка зах те ва ла да се за опре -
ма ње овог објек та обез бе ди
нај са вре ме ни ја опре ма на тр -

НЕ МА ПРЕ ДА ХА НА ГРА ДИ ЛИ ШТУ НА БА ВА НИ ШТАН СКОМ ПУ ТУ

ДО ИДУ ЋЕГ НО ВЕМ БРА 
НО ВИ ЗА ТВОР У ПАН ЧЕ ВУ

ХРОНИКА

УПО ЗО РЕ ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉИ МА

Па зи те с ким ва ша де ца кон так ти ра ју на „Феј сбу ку”

Страну припремио

Михајло
Глигорић

жи шту. За хва љу ју ћи то ме за -
твор у Пан че ву ће спа да ти у
ка те го ри ју оних с нај ве ћим
сте пе ном обез бе ђе ња и би ће
опре мљен по себ ним си сте ми -
ма за шти те.

Из ме ђу оста лог, на ула зу ће
би ти по ста вље на нај са вре ме -
ни ја кон тра ди вер зи о на вра та с
де тек то ри ма за от кри ва ње ме -
та ла, као и не про бој на ста кла.
Би ће ин ста ли ра ни и ту нел за
ске ни ра ње ства ри и руч ни
пре трес, спе ци јал ни ин фра цр -
ве ни сен зо ри и не ко ли ко сто -
ти на ка ме ра за над зор за тво -
ре ни ка.

Под се ћа мо, од ре а ли за ци је
ове ве ли ке ин ве сти ци је наш
град ће има ти ве ли ку ко рист.
Не са мо да ће се по сле ду го
вре ме на ко нач но сте ћи усло ви
да се за твор у Ње го ше вој за -
тво ри и пре тво ри у из ло жбе ни
про стор или му зеј не го ће ко -

рист има ти и на ши су гра ђа ни
ко ји жи ве на Ба ва ни штан ском
пу ту. Па ра лел но с но вим за -
тво ром би ће из гра ђе не ки шна
и фе кал на ка на ли за ци ја за ње -
го ве објек те, на ко је ће се при -
кљу чи ти сви ко ји жи ве на Ба -
ва ни штан ском пу ту. Ва жно је
ис та ћи да ће тај под јед на ко
ва жан по сао фи нан си ра ти
Ми ни стар ство прав де Ср би је.

– Ре а ли за ци ја те ин ве сти ци је
по че ће на кон што се до би је гра -
ђе вин ска до зво ла. По том ће то -
ком зи ме би ти рас пи са на јав на
на бав ка за из бор из во ђа ча ра до -
ва и оче ку је мо да ће они по че ти
у мар ту – из ја вио је Алек сан дар
Ра ду ло вић, ди рек тор ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја”.

На ме штај ко ји је по тре бан
за но ви за твор (кре ве ти, ду ше -
ци, сто ло ви, сто ли це, ор ма ни
итд.) на пра ви ће за тво ре ни ци у
дру гим за тво ри ма у Ср би ји, па

ће та ко тро шко ви би ти знат но
сма ње ни.

На тен де ру ко ји је био рас -
пи сан за из бор нај по вољ ни је
по ну де за из во ђе ње гра ђе вин -
ских ра до ва, по бе ди ла је фир -
ма „Гра ди на” из Бе о гра да, иа -
ко се так ми чи ла за јед но с
пред став ни ци ма не ко ли ко
ком па ни ја из ино стран ства.

Је дан од ње них ру ко во ди ла -
ца, Ни но Ђур ђе вић, из ја вио је
да тој фир ми мно го зна чи од -
лу ка да јој бу де по ве ре на из -
град ња за тво ра.

– То је до каз да и на ше фир -
ме мо гу на вре ме, ква ли тет но
и успе шно да за вр ше јед ну та -
ко ве ли ку ин ве сти ци ју. Хтео
бих да на гла сим да смо обез -
бе ди ли све што нам је по треб -
но то ком зим ских ме се ци, та -
ко да ће мо на ста ви ти да ра ди -
мо и не ће мо пра ви ти па у зу –
из ја вио је он.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Има шан се 
за рат не днев ни це?

АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Хап ше ње због оруж ја
и му ни ци је

У ак ци ји спро ве де ној про -
шле не де ље у са рад њи с Ви -
шим јав ним ту жи ла штвом у
Пан че ву по ли ци ја је ухап си -
ла Г. Б. (65) из на шег гра да и
за пле ни ла: три ау то мат ске и
две по лу а у то мат ске пу шке,
два ка ра би на, две руч не бом -
бе, оп тич ке ни ша не, де вет
окви ра за му ни ци ју, пет хи -
ља да ме та ка раз ли чи тих ка -
ли ба ра, при гу ши вач, че ти ри
де то на тор ске ка пи сле и ве ћу
ко ли чи ну му ни ци је – об ја -
вио је на про шло не дељ ној
ван ред ној кон фе рен ци ји за
но ви на ре Не бој ша Сте фа но -
вић, ми ни стар по ли ци је.

Он је из ја вио да је по ли ци -
ја истог да на спро ве ла и ви ше

одво је них ак ци ја на те ри то -
ри ји Вој во ди не и да је ли ши -
ла сло бо де је да на ест ли ца
због осно ва не сум ње да су ме -
ђу њи ма осо бе ко је су по бе гле
из за тво ра, по чи ни ле уби ства
и про да ва ле нар ко ти ке.

Пре ма Сте фа но ви ће вим
ре чи ма, ухап ше ни су чи ни ли
нај ја чу кри ми нал ну гру пу
ко ја је де ло ва ла на те ри то ри -
ји Вој во ди не. Ми ни стар по -
ли ци је је из ја вио и да су при -
пад ни ци по ли ци је то ком
пре тре са ку ћа и ста но ва у ко -
ји ма жи ве чла но ви те гру пе
про на шли 42 ки ло гра ма дро -
ге сканк. От кри ве на је и иле -
гал на ла бо ра то ри ја у ко јој је
она уз га ја на.

Радиће се и током зиме, кажу градитељи

Ћу при ји, али уз услов да му
прет ход но по ша љу сво је об на -
же не фо то гра фи је.

По себ но за па њу ју ће је би ло
от кри ће да је на јед ном од та
два про фи ла тај ма ни јак имао
око 59 при ја те ља и сви су би ли
де ца. По ли ци ја је про на шла и
опе ра тив ним ра дом иден ти фи -
ко ва ла јед ну жр тву с ко јом је
ухап ше ни сту пио у кон такт,
али се сум ња да их је ви ше.

кре и рао ла жни про фил под
из ми шље ним име ном и пре -
зи ме ном и да је, пред ста вља ју -
ћи се као три на е сто го ди шњак,
ус по ста вљао кон так те с ма ло -
лет ни ци ма.

За тим им је пи сао да има
ста ри јег дру га ко ји га во ди у
лов и ри бо лов и ис пу ња ва му
све же ље, али да за уз врат вр -
ши с њим не до зво ље не пол не
рад ње. Ухап ше ни пе до фил је

Због то га је Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва по зва ло све
ро ди те ље ко ји сум ња ју да су им
де ца кон так ти ра ла с не по зна -
тим ли ци ма на „Феј сбу ку” да се
ја ве на те ле фон 011/27-43-927.

То ком до са да шње ис тра ге је
утвр ђе но да је ухап ше ни ма -
ни јак нај пре на „Феј сбу ку”

на кон то га на го ва рао де цу да
упо зна ју ње го вог дру га и да за -
јед но иду у лов и ри бо лов, али
да и они мо ра ју уче ство ва ти у
сек су ал ним рад ња ма.

По себ но чу ди то што је ком -
па ни ја „Феј сбук” нај пре уга си -
ла и бло ки ра ла оба про фи ла
ухап ше ном, али он је без ика -

квих про бле ма отво рио и тре -
ћи и на ста вио да се до пи су је с
де цом и да с њи ма раз ме њу је
по ру ке. И по ред то га што је
због ова квих слу ча је ва, као и
због те ро ри ста, ко ји та ко ђе
отва ра ју ла жне про фи ле, „Феј -
сбук” ви ше пу та на ја вљи вао да
ће мак си мал но по о штри ти
кон тро лу и спре чи ти ла жно
пред ста вља ње, из гле да да су те
на ја ве би ле мр тво сло во на па -
пи ру.

Да би се ста ло на пут пе до -
фи ли ји на ин тер не ту, Ми ни -
стар ство уну тра шњих по сло ва
је 2011. го ди не за по че ло стал -
ну ак ци ју „Ар ма ге дон”, у
окви ру ко је се хап се ли ца што
раз ме њу ју деч је фо то гра фи је
или фил мо ве с дру гим осо ба -
ма. По ли ци ја то ра ди за јед но с
Ту жи ла штвом за ви со ко тех но -
ло шки кри ми нал, а с об зи ром
на то да пе до фи ли у Ср би ји
че сто ус по ста вља ју бли ска
при ја тељ ства са исто ми шље -
ни ци ма у ино стран ству, МУП
Ср би је те сно са ра ђу је и са Ин -
тер по лом и по ли ци ја ма из
дру гих зе ма ља. За хва љу ју ћи
то ме, од по чет ка спро во ђе ња
ак ци је „Ар ма ге дон” у Ср би ји
је до са да иза ре ше та ка за вр -
ши ло ви ше од сто ли ца.



НО ВИ БРОЈ „МА КЕ ДОН СКЕ ВИ ДЕ ЛИ НЕ”

У зна ку ве ли ког ју би ле ја

Док се на дан јед ног од нај ве -
ћих пра зни ка Со ци ја ли стич ке
Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го -
сла ви је ори ла хим на „Хеј,
Сло ве ни”, на зи ду су „не по ко -
ле бљи во” ста ја ле тро бој ка с
пе то кра ком, за ста ва Са ве за
ко му ни ста и не из бе жна сли ка
Јо си па Бро за Ти та...

Тај при зор ни је са мо из бле -
де ла сце на из про ху ја ле епо хе
сре ће и бла го ста ња од пре три -
де сет и ви ше го ди на, већ на чин

гру пе Ка ча ре ва ца да од за бо ра -
ва са чу ва ју не што што је ис пу -
ња ва ло њи хо ву мла дост. Ови ју -
го но стал ги ча ри су се у уто рак,

29. но вем бра, ма ње-ви ше спон -
та но оку пи ли у ло ка лу „Дру га
ку ћа”, код до ма ћи на Да не та
Зо ри ћа, да уз по не ко пи ћен це
ево ци ра ју успо ме не на про сла -
ве Да на ре пу бли ке.

И при се ћа ли су се при ред -
би, пи о нир ских ма ра ма,
спорт ских до га ђа ја, до брог
дру же ња и ра зних анег до та, а
ка ко је тај пра зник у се о ским
сре ди на ма био и вре ме сви њо -
ко ља, спе ци јал но за ову при -
ли ку мај стор вар ја че Си ма
Гре го вић при пре мио је пи -
кант ни ку ва ни ку пус с ко ле -
ни ца ма. По се бан шти мунг су
на пра ви ли Ду ле Гро здић на
ги та ри и Ми ле Сви рац на хар -
мо ни ци, па су не ка да шње ју го -
сло вен ске хи то ве и не из бе жне

пар ти зан ске пе сме, као што су
„По шу ма ма и го ра ма”, „Дру -
же Ти то, ми ти се ку не мо”, „Са
Ов ча ра и Ка бла ра”, „Мла да
пар ти зан ка” или „Ој, Ко за ро”,
на сав глас пе ва ли Ми тар,
Мар ко, Бран ко, Сан трач, Бу -
ла јић, Сте ва, Ду ле, Сло ба,
Дра ган, Ву ја... А све то уз бла -
ге трн це, мал ко се те у ду ши и
по не ку скри ве ну су зу...

И не тре ба да чу ди што се
ова кво дру штван це оку пи ло
баш у Ка ча ре ву, ко је је од вај -
ка да ва жи ло за „нај пар ти зан -
ски је” се ло, с об зи ром на то да
су на кон Дру гог свет ског ра та
ово, до тад чи сто не мач ко ме -
сто, на се ли ли пр во бор ци, но -
си о ци спо ме ни це и рат ни вој -
ни ин ва ли ди...

Ба нат ски Бре сто вац: Згра да
Ме сне за јед ни це окре че на је
из ну тра, на по вр ши ни од
360 ква дра та. Бе то ни ра ни су
тро то а ри у ули ца ма Мар ша -
ла Ти та и Млин ској и по ста -
вље на су два „ле же ћа по ли -
цај ца” у Ули ци Мо ше Пи ја де.
Из ло жба фо то гра фи ја тро ји -
це умет ни ка – То ми сла ва
Пе тер не ка, Го ра на Ку ки ћа и
Иго ра Ман ди ћа – би ће отво -
ре на у пе так, 2. де цем бра, у
18 са ти, у га ле ри ји До ма
кул ту ре.

Ба нат ско Но во Се ло: Удру же -
ње же на „Но во се љан ке/Bobo-
acele” обе ле жи ће две го ди не
по сто ја ња при год ним про -
гра мом у су бо ту, 3. де цем бра,
од 18 са ти, у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Фе сти вал ко ле да ра,
ка да ће Ру му ни из окол них
ме ста из во ди ти бо жић не пе -
сме, би ће при ре ђен у не де љу,
4. де цем бра, од 12 са ти, у
спорт ској ха ли.

До ло во: На ста вља ју се ра до ви
на огра ђи ва њу спорт ског
центрa. Удру же ње „Еко 13” је
у не де љу, 27. но вем бра, ре а -
ли зо ва ло про је кат под на зи -
вом „Ле по, чи сто До ло во”.
Прет ход не ве че ри, у згра ди
Ме сне за јед ни це, струч ња ци
са Ин сти ту та „Та миш” одр -
жа ли су три би ну на те му од -
ла га ња ам ба ла же од пе сти ци -
да и дру гог опа сног от па да.

Гло гоњ: Гра до на чел ник Са -
ша Па влов са сво јим са рад -
ни ци ма при су ство вао је
сед ни ци ме сне скуп шти не
на ко јој се рас пра вља ло о
пред сто је ћем бу џе ту. Ра до -
ви на ре кон струк ци ји во до -
вод не мре же у Ули ци осло -
бо ђе ња по че ће на ред не не -
де ље. Рок са став „Пе ри од”
на сту пио је у пе так, 25. но -
вем бра, у До му кул ту ре. У
тој уста но ви ће у пе так, 2.
де цем бра, од 18 са ти, би ти
одр жа но књи жев но ве че
Све тла не Ле кић, као и, на -
ред ног да на, тур нир у ПЕС-у
(ком пју тер ском фуд ба лу), а
за ин те ре со ва ни се мо гу се
при ја ви ти на број те ле фо на
627-115.

Ива но во: Са ни ран је део кро -
ва До ма кул ту ре. Та уста но ва
ће у пе так, 2. де цем бра, у 19
са ти, у фо а јеу Кул тур ног
цен тра Пан че ва отво ри ти
„Омла дин ску из ло жбу фо то -
гра фи ја”.

Ја бу ка: Уско ро ће би ти рас -
пи са на јав на на бав ка за уре -
ђе ње пла тоа на Тр гу Бо ри са
Ки дри ча у де лу ис пред шко -

ле. Гра до на чел ник Са ша Па -
влов са сво јим са рад ни ци ма
при су ство вао је сед ни ци ме -
сне скуп шти не на ко јој се
рас пра вља ло о пред сто је ћем
бу џе ту.

Ка ча ре во: Тре нут но је па у за
у ре кон струк ци ји фа са де До -
ма омла ди не. На том ме сту
ће 16. де цем бра од 19 са ти
би ти из ве де на пред ста ва под
на зи вом „Пла сти ка”.

Омо љи ца: При кра ју су ра до -
ви на овој фа зи из град ње ка -
на ли за ци је. Рад ни ци ЈКП-а
„Зе ле ни ло” и ло кал ног ко му -
нал ног пред у зе ћа пот кре са -
ли су гра не на „гро чан ском
пу ту”. Из ло жба сли ка умет -
ни ка ко ји су се ба ви ли те мом
ге но ци да над срп ским на ро -
дом би ће отво ре на у уто рак,
6. де цем бра, од 18 са ти, а го -
во ри ће др Вељ ко Ђу рић, ди -
рек тор Му зе ја жр та ва ге но -
ци да.

Стар че во: Дру штво пче ла ра
је окви ру ци клу са зим ских
еду ка ци ја ор га ни зо ва ло пре -
да ва ња у пе так и сре ду, 25. и
30. но вем бра. На ста вља се
ак ци ја при ку пља ња до бро -
вољ них при ло га за ле че ње
Алек сан дра Стан ко ви ћа, те -
шко обо ле лог од акут не ле у -
ке ми је, па сви ко ји же ле да
по мог ну, мо гу се ја ви ти на
те ле фон 060/66-33-562.

СЕЛО
Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ШЕ НО ВО СЕ ЛО”

ЗА ЧИ СТИ ЈЕ И ЗДРА ВИ ЈЕ МЕ СТО Месне актуелности 

Жи те љи Ива но ва ко ји су чла -
но ви Ма ђар ског кул тур но-
-умет нич ког дру штва „Бо наз
Шан дор” има ли су рет ку при -
ви ле ги ју да про те клог ви кен да
по се те глав ни град ма тич не
др жа ве. Њих је, за јед но с
пред став ни ци ма слич них
удру же ња из Вој ло ви це и Ско -
ре нов ца, по зва ла ин сти ту ци ја
под на зи вом Град ска ку ћа ка -
ко би пред ста ви ли исто ри ју и
тра ди ци ју Се кељ Ма ђа ра, ко ји
су у де вет на е стом ве ку на се ли -
ли ју жно ба нат ско По та миш је.

Пр вог да на, пред не ко ли ко
сто ти на љу ди, же не из Ива -
но ва су пе ва ле ста ре пе сме
из по стој би не сво јих пре да ка
– Бу ко ви не, док су Вој лов ча -
ни и Ско ре нов ча ни игра ли
фол клор и го во ри ли при че
из жи во та.

Ан драш Не мет, пред сед -
ник МКУД-а „Бо наз Шан -
дор”, ка же да пу бли ка ни је
кри ла за до вољ ство ви ђе ним.

– Ни су мо гли да ве ру ју ко -
ли ко смо очу ва ли иден ти тет
то ли ко да ле ко од ма ти це.
Ор га ни за то ри ма је то да ло
иде ју да се на сли чан на чин
пред ста ве и Ма ђа ри из дру -
гих кра је ва – на вео је Не мет.

На кон про гра ма сви су би -
ли по слу же ни тра ди ци о нал -
ним спе ци ја ли те ти ма ко је су
при пре ми ле Ива нов чан ке –
ста рин ским ко ла чи ма, по га -
чи ца ма са чвар ци ма, до ма -
ћим хле бом...

На ред ног да на го сти из
Ба на та об и шли су бу дим пе -
штан ски пар ла мент, јед но
од нај им пре сив ни јих зда ња
у Евро пи.

ИВА НОВ ЧА НИ У БУ ДИМ ПЕ ШТИ

По ка за ли ка ко 
се чу ва тра ди ци ја

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ГРУ ПА ЈУ ГО НО СТАЛ ГИ ЧА РА ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА НЕ КА ДА ШЊИ ПРА ЗНИК

Дан ре пу бли ке у Ка ча ре ву

Уз садњу младица и
бројне друге акције

Удру же ње „На ше Но во Се ло”
ове је се ни је за по че ло ре а ли -
за ци ју еко ло шког про јек та
одо бре ног на кон кур су Гра да
Пан че ва.

Ак ци ја под на зи вом „За чи -
сти је и здра ви је Ба нат ско Но -
во Се ло 2” стар то ва ла је у ок -
то бру еду ка тив ном ра ди о ни -
цом, ко ју је на ве де на ор га ни -
за ци ја ре а ли зо ва ла у са рад њи
с ло кал ном основ ном шко лом
„Жар ко Зре ња нин”. Том при -
ли ком уче ни ци су, пра ће ни
буд ним оком Сне жа не Кне же -
вић, на став ни це ли ков ног,
осли ка ли де вет на ест бе тон -
ских кан ти за сме ће. Оне ће
би ти по ста вље не у де ло ви ма
се ла ко ји ма је та ко не што нео -
п ход но ра ди сма ње ња ба ца ња
сме ћа по јав ним зе ле ним по -
вр ши на ма.

Ма ри не лом Ла зар. По сао су
им олак ша ли рад ни ци ЈКП-а
БНС, ко ји су сво јом ме ха ни за -
ци јом ис ко па ли ру пе.

Уз на бро је но, чла но ви удру -
же ња „На ше Но во Се ло”, с
пред сед ни ком Си мом Ра ду ло -
ви ћем на че лу, ове је се ни су
спро ве ли и дру ге ак ци је, по -
пут до бро вољ ног да ва ња кр ви
и ор га ни зо ва ња књи жев не ве -
че ри. За по че ли су и из град њу
те ре та не на отво ре ном из ме ђу
спо ме ни ка и фуд бал ског те ре -
на у цен тру се ла. Но во се љан -
ски при вред ни ци, као и по је -
дин ци, по др жа ли су ову иде ју,
па је у пр вој фа зи већ при пре -
мље на по вр ши на, а из бе то ни -
ра не су и при ступ не ста зе. Од
про да тих ула зни ца на ху ма ни -
тар ној жур ки у клу бу „Ле вел”
би ће ку пље не спра ве ко је ће
Но во се ља ни мо ћи бес плат но
да ко ри сте за ве жба ње и ре -
кре а ци ју.

У скло пу истог про јек та, у
су бо ту, 26. но вем бра, спро ве -
де на је ак ци ја сад ње мла ди ца
на „ва ша ри шту”. Нај ви ше за -
слу га за то има ла је Ива на
Кр га Вељ ко вић, вла сни ца јед -
ног се о ског ра сад ни ка, ко ја је

по кло ни ла че ти ри сто сад ни ца
за ве тро за штит ни по јас. У са -
ђе ње се укљу чи ло пе де се так
но во се љан ских осно ва ца пред -
во ђе них на став ни ца ма би о ло -
ги је Ануј ком Ца ран и Ми ле -
ном Јо ви шић и фи зич ког –

„СУН ЧА НА ЈЕ СЕН ЖИ ВО ТА” У ОМО ЉИ ЦИ

Нај сла ђа деч ја при ред ба
Mанифестација под на зи вом
„Сун ча на је сен жи во та” одр -
жа на је у че твр так, 24. но вем -
бра, у про сто ри ја ма Основ не
шко ле „До си теј Об ра до вић” у
Омо љи ци. Овај за ни мљи ви
до га ђај де ло је под млат ка
школ ског Цр ве ног кр ста и ко -
ор ди на то ра ове ор га ни за ци је,
учи те љи це Гор да не Јо си по -
вић. Ве ли ки до при нос су да ли
уче ни ци ни жих и ви ших раз -
ре да, као и по ла зни ци за ба ви -
шта, а све с ци љем да бо га тим
про гра мом об ра ду ју сво је ба ке
и де ке.

У пре пу ном хо лу сме њи ва ле
су се му зич ке, ре ци та тор ске,

драм ске и фол клор не тач ке, ко -
је је пу бли ка уме ла да на гра ди

искре ним осме си ма и гро мо -
гла сним апла у зи ма. Јед ном
реч ју, сви су се мак си мал но
по тру ди ли да тај че твр так
оста не по себ но упам ћен.

И то ни је би ло све, јер је у
окви ру ма ни фе ста ци је ор га -
ни зо ван нај сла ђи на град ни
кон курс, са из ло жбом тра ди -
ци о нал них по сла сти ца, под
на зи вом „Сла ни ши и слат ки ши

из ба ки не и ма ми не ку хи ње”.
Мно штво спе ци ја ли те та оце -
њи вао је струч ни жи ри, ко ји
се мно го на му чио да иза бе ре
по бед ни ке.

На кон про гла ше ња нај бо -
љих ма ме и ба ке су за свој
труд до би ле и прак тич не на -
гра де ко је ће мо ћи да ко ри сте
у ку хи њи. По том су сви за јед -
но ужи ва ли у ста рим до брим
до ма ћим ко ла чи ма. Ове „шпе -
ци је” де гу сти ра ли су и нај ста -
ри ји су гра ђа ни ко је је здрав -
стве но ста ње спре чи ло да при -
су ству ју ма ни фе ста ци ји. Њи -
ма су уче ни ци шко ле „До си теј
Об ра до вић” из под млат ка Цр -
ве ног кр ста од не ли ку ћи слат -
ке па ке те.

По за вр шет ку зва нич ног де -
ла чла но ви уче нич ког пар ла -
мен та рас кло ни ли су све у хо лу
и на пра ви ли ху ма ни тар ну жур -
ку чи ји при ход је ишао за са на -
ци ју и из ра ду уче нич ких то а ле -
та при фи скул тур ној са ли.

Нај но ви ји, 118. број ча со пи са
„Ма ке дон ска ви де ли на”, гла -
си ла по ме ну те на ци о нал не
ма њи не на ма тер њем је зи ку,
го то во у пот пу но сти је по све -
ћен ве ли ком ју би ле ју – се дам -
де се то го ди шњи ци од до се ља -
ва ња Ма ке до на ца у Вој во ди ну.

Уз па ро лу „Ал ка ко ја спа ја и
учвр шћу је”, на на слов ној стра -
ни се на ла зе глав ни ак те ри све -
ча не про сла ве при ре ђе не по ме -
ну тим по во дом – пред сед ни ци

две ју др жа ва Ђор ђе Ива нов и
То ми слав Ни ко лић, као и пр ви
чо век На ци о нал ног са ве та ма -
ке дон ске на ци о нал не ма њи не
Бор че Ве лич ков ски. Сле де ко -
мен тар уред ни ка ли ста Вик то -
ра Ше ће ров ског на исту те му,
на сло вљен са „До сто јан стве но”,
и ис цр пан из ве штај са све ча не
ака де ми је упри ли че не 30. ок -
то бра у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва и свих пра те ћих до га ђа ја
одр жа них тог да на.

По ред оста лог, ту су и тек -
сто ви о „Да ну ја бу ке” у Основ -
ној шко ли „Го це Дел чев”, као и
о при ред би у ис тој уста но ви
по све ће ној Да ну ма ке дон ске
ре во лу ци о нар не бор бе. Све то
пра ти оби ље за ни мљи вих фо -
то гра фи ја, штам па них на ква -
ли тет ном па пи ру, та ко да при -
пад ни ци нај број ни је пан че вач -
ке на ци о нал не ма њи не има ју
за и ста при стој не усло ве за ин -
фор ми са ње на свом је зи ку.

НА ГРА ЂЕ НА СА РА МИ ЛЕ ТИЋ

Истог да на у До му за ста ра ли ца на Ко те жу, у окви ру за вр -

шет ка град ске ма ни фе ста ци је „Сун ча на је сен жи во та”, на -

гра ђе на је уче ни ца оде ље ња VIII-2 Са ра Ма ле тић.

Она је на град ском ли те рар ном кон кур су „Ста ри је осо бе су

ак тив ни чла но ви дру штва” осво ји ла пр во ме сто за свој рад.



Представа „Женидба” Ама-
терског позоришта Ковин од-
играна је у понедељак, 28. но-
вембра, у дворани „Аполо” До-
ма омладине. Рађена је по
драми Николаја Гогоља, а ре-
жирао ју је Јован Грујић, позо-
ришни редитељ.

Уиграна глумачка екипа до-
нела је овај комад на својствен
начин и засмејавала публику
без престанка.

– „Женидбу” смо изабрали
зато што осликава и данашње
време: корумпираност друштва,

лажне пријатеље, личности са
„искривљеним” вредностима...

– објашњава Јадранка Булато-
вић, управница позоришта.

Представа је до сада оди-
грана осам пута. На Покрајин-
ској смотри аматерских позо-
ришта у Старој Пазови награ-
ђена је са пет признања.

Аматерско позориште Ко-
вин постоји 63 године, а у по-
следњих десетак година се на-
лази у врху аматеризма у Вој-
водини и Србији. Од његовог
последњег гостовања у нашем
граду прошло је близу дваде-
сет година. Надамо се да до
следеће представе неће проте-
ћи толико времена.

Му зи ка
Че твр так и пе так, 1. и 2. де цем бар, 18 са ти, дво ра на Кул -
тур ног цен тра: кон церт кла сич ног и са вре ме ног ба ле та и на -
ро де игре по во дом да на Ба лет ске шко ле „Ди ми три је Пар лић”.

Пе так, 2. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: блуз кон церт „Зо не Б” и Ра де та Ра ди во је ви ћа.

Су бо та, 3. де цем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт Ми ми Мер це дез.

Пе так, 2. де цем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур”: кон церт „Ве че уз ма ле там бу ра ше”. На сту пи ће уче ни -
ци основ не и сред ње шко ле из кла се про фе сор ке Љи ља не
Мар ја но вић.

Уто рак, 6. де цем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт ви о ли нист ки ње Ми не Мен дел сон и кла ви -
рист ки ње Сен ке Си мо но вић.

Че твр так, 8. де цем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт „Ве че до ма ћих ау то ра” бе о град ског три ја
„Апер то”. Го шћа кон цер та би ће ви о ли нист ки ња Ма длен Сто -
кић Ва си ље вић.

Пе так, 9. де цем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен до ва „Украт ко Штеф”, „Goatmare & The
Hellspades” и „Рас кид 13”.

Из ло жбе
По не де љак, 5. де цем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
отва ра ње из ло жбе ра до ва уче ни ка Гим на зи је „Урош Пре дић”
по во дом да на шко ле.

По не де љак, 5. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј Пан че во:
отва ра ње из ло жбе гра фи ка „Кон стан тин” ака дем ског сли ка -
ра Вељ ка Ми хај ло ви ћа.

Уто рак, 6. де цем бар, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:
отва ра ње из ло жбе ра до ва ар хи тек те и сли ка ра Ал фре да Пе -
зе ља.

Че твр так, 8. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: отва ра ње из ло жбе XI УАД („Умет ност, ар хи тек ту ра,
ди зајн”) Пан че во.

Књи жев ност
Пе так, 2. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: про мо ци ја ро ма на „Та на ско и Усни ја” пи сца и пу бли ци -
сте Дра га на Јо ва но ви ћа.

По не де љак, 5. де цем бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: пред ста вља ње стри па „Од рав њи ва ње” Ни ка Су зе -
ни са. На пред ста вља њу ће го во ри ти стрип-цр тач Алек сан дар
Зо граф, пре во ди лац Ма ри ја Но ва ко вић и уред ник из да вач -
ке де лат но сти Цен тра за про мо ци ју на у ке Иван Уме љић.

Пе так, 9. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: пред ста вља ње књи ге пе са ма „Зид”. О књи зи ће го во ри ти
ау тор Сто јан Бог да но вић, књи жев ни кри ти чар Ва са Пав ко -
вић и пе сник Ми ло ван Лу кић.

Пред ста ве
Су бо та, 3. де цем бар, 20 са ти, Дом вој ске Пан че во: пред ста -
ва „Др жав ни по сао”.

Уто рак, 6. де цем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Пе вам пе сни ке”, у окви ру „Ми ки них да на” у Пан -
че ву. Уче ству ју: Го ран Сул та но вић, Ду да Без у ха и Бра ни слав
За рин. Улаз сло бо дан.

Пан че вач ки бенд „Буч Ке си -
ди” не дав но је об ја вио свој
пр ви сту диј ски ал бум, под на -
зи вом „По се сив но-оспул сив -
ни хо спул”, ко ји је сни мљен у
сту ди ју „Кро ко дил” у Пан че -
ву, у про дук ци ји Ми ла на Бје -
ли це и уз по др шку Пе тра и
Ву ка Сте ва но ви ћа из бен да
„Љу би чи це”. Об у хва та де сет
пе са ма, ко је су обе ле жи ле
њи хов до са да шњи рад. Чла -
но ви бен да су 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 и во кал).

– Не ке од пе са ма су дав но
на ста ле и до ста тих сред њо -
школ ских ма ни фе ста ци ја

по се сив но-оспул сив ног хо спу -
ла смо пре ра сли, али смо ипак
же ле ли да сни ми мо ал бум, за -
то што ве ру је мо да је тим пе -
сма ма ухва ће на исти на јед ног
пе ри о да и да би те при че и да -
ље мо гле не ко ме не што да
зна че – ка же Лу ка Ра цић.

Ал бу му је, као на ја ва, прет -
хо дио спот за пе сму „Ста ни!!
Ста ни!!!”, чи ја је пре ми је ра
би ла на МТВ-у. Ре жи рао га је
ба си ста бен да Ален Душ, сни -
ми ла Ми ли ца Цвет ко вић, а
мон ти ра ла Ми ла Де лић. Спот
је сни мљен у не за ви сној про -
дук ци ји „Пра ско зор је”, уз по -
др шку Кул тур ног цен тра Пан -
че ва.

Пе сме на ше су гра ђан ке Алек -
сан дре Ми хај ло вић не дав но
су об ја вље не у збир ци „Не
знам шта би дру го мо гло да
нас ве же”, у окви ру еди ци је
„Квар тет” из да вач ке ку ће „Ар -
те”. По ред ње не по е зи је, за сту -
пље ни су и сти хо ви Ми о дра га
Јак ши ћа, Је ле не Ћи рић и Вла -
ди ми ра Бла го је ви ћа, а пр ва
про мо ци ја је би ла у „Те а тру
ле во”, у окви ру ме ђу на род ног
фе сти ва ла „Кант фест”.

Алек сан дра Ми хај ло вић је
до са да об ја ви ла два ро ма на –
„За при ча ва ње. За ва ра ва ње.
За ви ри ва ње.” и „Кроз пр сто -
хват ци ме та”, а на ја вљу је и пр -
ву са мо стал ну збир ку по е зи је.

КУЛТУРА
Петак, 2. децембар 2016.
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При ча о вла да ру ко ји је
осва јао и „нео сво ји во”

Де ло пре вео наш 
су гра ђа нин 
Ми ли во је Ба ћо вић

„Та ко ве ли Џин гис-кан ”, при -
ча о мон гол ском вла да ру ко ју
је на пи сао Ни ко лај Лу ги нов
кра јем про шлог (пр ви том) и
по чет ком овог ве ка (дру ги
том), пред ста вље на је у пе так,
25. но вем бра, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке.

Ово ве о ма обим но, али и за -
ни мљи во шти во пр во бит но је
пре ве де но с ја кут ског на ру -
ски, а с тог је зи ка на срп ски
пре вео га је наш су гра ђа нин
Ми ли во је Ба ћо вић.

– Ово је пре ле па књи га ко ја
вас нео до љи во увла чи у не за -
бо рав ну чи та лач ку аван ту ру,
бри шу ћи гра ни це вре ме на и
про сто ра, али и сва она раз -
гра ни че ња из ме ђу ствар но сти и
ма ште, и увла чи у јед но не пре -
глед но про стран ство из ко јег
ка да јед ном ту кро чи те, ви ше
не же ли те да иза ђе те – ис та као
је Де јан Бо снић, ди рек тор би -
бли о те ке.

Мла дић Те му џин, по знат
као Џин гис-кан , по те као је из
ма лог мон гол ског пле ме на
Ву ко ви, ко је је не ста ја ло. Сва -
ки пут ка да би не при ја тељ по -

ЕП СКА СА ГА О ЏИН ГИС-КА НУ

МЛА ДИЋ КО ЈИ ЈЕ ВЛА ДАО 
ПО ЛО ВИ НОМ СВЕ ТА

Културни телекс

Тај на ис пи са на у кр ви. Чо -
век ко ји мо ра да на пра ви
из бор. От кри ће ко је ће
про ме ни ти исто ри ју.

Ко тон Ма лон са да је у
Ен гле ској и упа да у мрач ну
за ве ру ко ја по ти че из дав -
но ми ну лог до ба ди на сти је
Тју дор – за ве ру ко ја мо же
уз др ма ти Ве ли ку Бри та ни -
ју из кра љев ског те ме ља.

Из гле да да се и ЦИА и
МИ6 над ме ћу ко ће пр ви
раз от кри ти ми сте ри ју, али
ни за Ма ло на, ко ји тре ба
да је на од мо ру са си ном
Га ри јем, овог пу та ни је у
пи та њу са свим обич на ак -
ци ја. Ка да Га ри не ста не,
Ма лон је при мо ран на тр ку
с вре ме ном ка ко би де ши -
фро вао за го нет ку ко ја га
во ди од Сред њег хра ма до
зам ка у Винд зо ру, од ко ле -
џа у Окс фор ду до под зем -
них про ла за дво ра у Хемп -
то ну. Док га пла ће не уби -
це, из дај ни ци, шпи ју ни и

опа сни след бе ни ци тај ног
дру штва оп ко ља ва ју са свих
стра на, Ма лон от кри ва да
га ре ше ње ми сте ри је не ће
са мо уву ћи у по губ ну зам ку,
већ и при мо ра ти да се су о -
чи са сво јом про бле ма тич -
ном про шло шћу и шо кант -
ним от кри ћем.

„Кра љев ска пре ва ра” 
Сти ва Бе ри ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 7. де цем бра, 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: „Да ли во ли те да ре ша ва те за го нет ке и за што?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Кра љев ска
пре ва ра” Сти ва Бе ри ја. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо
об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо -
гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Стране припремила 

Милица
Манић

ми тив ном. Тај евро цен три зам
је ства рао за блу де ко је је те -
шко раз би ти и у но вом вре ме -
ну, а чи ни ми се да је исти про -
блем у на ше вре ме ак ту ел ни ји
не го икад – об ја снио је пре во -
ди лац.

Ба ћо вић је до дао да је Мон -
гол ско цар ство по че ло да
„уми ре” са сво јим на стан ком,
слич но сва ком чо ве ку ко ји по -
чи ње да уми ре са мим ро ђе -
њем, а то ком рас па да, раз ру -
ше ња оног што су ства ра ли
љу ди гво зде не во ље у пр ви
план из би ја ју пре ва ран ти свих
бо ја, по дла ци и из дај ни ци,
што се на кра ју де си ло и нај ве -
ћој им пе ри ји у исто ри ји чо ве -
чан ства.

Вест о пре во ду дво том не са -
ге сти гла је и до ау то ра. Ни ко -
лај Лу ги нов по слао је пи смо у
ко ме ис ти че за до вољ ство што
је ње гов ро ман пре ве ден и на
наш је зик.

„На дам се да ће ин те ли гент -
ни срп ски чи та лац сте ћи дру гу
сли ку од оне ко ја је на мет ну та.
Ма ка ко чуд но зву ча ло, Мон -
го ли су ин те лек ту ал но и ду -
хов но би ли не ко ли ко ко па ља
из над сво јих европ ских са вре -
ме ни ка. Али они су се пре то -
пи ли у срп ску, ма ђар ску, че -
шку и не мач ку сре ди ну. Но то
је већ дру га при ча – при ча за
бу дућ ност у чи јем сам прав цу
про кр чио си гур ну ре ал ност”,
на во ди ау тор у пи сму.

сан дра Ма ке дон ског. Џин гис-
кан  је за пра во је дан од нај ве -
ћих вла да ра свих вре ме на.
Су прот ста вио се са сво јом
вој ском мно го ве ћим на ро ди -
ма и осво јио чак и оно што се
у то до ба сма тра ло нео сво ји -
вим пре шав ши Ки не ски зид –
на вео је пе сник Бран ко Сте ва -
но вић.

Али иа ко је Те му џин био ју -
нак, „за пад ња ци” су Мон го ле
сма тра ли при ми тив ним.

– Евро пља ни су Џин гис-
-ка на про гла ша ва ли ис точ ним
лу ка вим ти ра ни ном, ома ло ва -
жа ва ју ћи ње го ве за слу ге и уоп -
ште за слу ге те ци ви ли за ци је.
Чак су је про гла ша ва ли при -

ку шао да на пад не пле ме, он
би га пред у хи трио, по бе дио и
пре тва рао у са ве зни ка.

– Тај прин цип је оства ри вао
по мо ћу ви со ког мо ра ла, уво ђе -
њем пра вед них за ко на, ства ра -
њем так ти ке да ма лим бро јем
рат ни ка по бе ђу је да ле ко број -
ни јег не при ја те ља, оку пља њем
и ства ра њем „љу ди да ле ко се -
жне во ље”... – ре као је Ба ћо -
вић.

Џин гис-кан  је из по ро дич не
за дру ге до шао до то га да вла да
нај ве ћом те ри то ри јом у исто -
ри ји чо ве чан ства и, та да, по ло -
ви ном укуп ног ста нов ни штва.

– Ње го во цар ство је би ло че -
ти ри пу та ве ће од цар ства Алек -

ПР ВИ АЛ БУМ БЕН ДА „БУЧ КЕ СИ ДИ”

По се сив но-оспул сив ни 
хо спул

АМАТЕРСКО ПОЗОРИШТЕ КОВИН

Гогољева „Женидба”

ПЕ СМЕ АЛЕК САН ДРЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Не знам шта би дру го 
мо гло да нас ве же



Са ра Стам бо ли ја, уче ни ца
Гим на зи је „Урош Пре дић”,
осво ји ла је пр во ме сто на че -
твр том пан че вач ком так ми че -
њу у ре ци то ва њу по е зи је на
стра ним је зи ци ма и је зи ци ма
на ци о нал них за јед ни ца „Сти -

хо ви зи ја”, ко је је одр жа но у
уто рак, 22. но вем бра, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке. По -
бед ни ца је ре ци то ва ла пе сму
„Explaining My Depression to
My Mother” Са бри не Бе на им
на ен гле ском, а мен тор јој је
би ла про фе сор ка Алек сан дра

Ми ле тић. У обра зло же њу жи -
ри ја је на ве де но да се од оста -
лих так ми ча ра из дво ји ла због
из бо ра пе сме, тач но из го во ре -
них сти хо ва, до брог из го во ра
и до брог укуп ног ути ска.

Дру го ме сто је за слу жио
про шло го ди шњи по бед ник
овог так ми че ња Ра до ван Вра -
нић, уче ник Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”.
Он се пред ста вио пе смом
„Nordic Saga”, ко ју је на пи сао
за јед но са сво јом дру га ри цом
Ду њом Гу чин ски, та ко ђе на
ен гле ском је зи ку. На ступ је
уве жба вао с про фе сор ком На -
та шом Џам то ском. Тре ћи је
био Пре драг Пе ро вић, уче ник
Еко ном ско-тр го вин ске шко ле
„Па ја Мар га но вић”, ко ји је го -
во рио сти хо ве пе сме Вла ди -
ми ра Ви соц ког „Ја не во лим”
на ру ском. С њим је ра ди ла
про фе сор ка Оли ве ра Ми лин.

У ка те го ри ји ре ци то ва ња на
је зи ци ма на ци о нал них за јед -
ни ца по бе ди ла је Ми ли на Со -
јак, уче ни ца еко ном ске шко ле
у Пан че ву. Она је на сло вач -
ком је зи ку ре ци то ва ла пе сму

Ан дре ја Слад ко ви ча „Ма ри -
на”, а мен тор ка јој је би ла
про фе сор ка Оли ве ра Ми лин.

Ове го ди не на так ми че њу за
сред њо школ це је уче ство ва ло
68 уче сни ка из Пан че ва, Ко ви -
на и Али бу на ра, а жи ри су чи -
ни ли про фе со ри Сне жа на Са -
бљић, Ми ли во је Ба ћо вић, Да -
ни је ла Па ун ко вић, Зо ран Је ле -
си је вић, Да ли бор ка Са вић,
Кри сти јан Бал те а ну, Ма ри на
Хриб и Је ле на Си мић.

По бед ни ци пан че вач ке „Сти -
хо ви зи је” на сту пи ће и у фи на лу
исто и ме ног так ми че ња за сред -
њо школ це По ду нав ског окру га
у Сме де ре ву.

„Сти хо ви зи ју” ор га ни зу је
удру же ње „Лас хен тес”, у са -
рад њи с пан че вач ком би бли о -
те ком. На ме ње на је уче ни ци -
ма сред њих шко ла с те ри то ри -
ја гра до ва и оп шти на Пан че -
во, Ко вин, Ко ва чи ца и Али бу -
нар.

Ди плом ска пред ста ва „Ка ска -
дер” сту де на та Фа кул те та
драм ских умет но сти од и гра на
је у уто рак, 29. но вем бра, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не. Ко мад је ра ђен по тек сту
Стра хи ње Ма џа ре ви ћа, а ре -
жи рао га је Југ Ђор ђе вић.

Мла ди умет ни ци до не ли су
на сце ну уни вер зал ну при чу
сво јих вр шња ка на ори ги на -
лан на чин.

Ка ска дер Жи ка Ба њац до -
би ја при ма мљи ву по слов ну
по ну ду да оде у Аме ри ку. Али
по це ну да оста ви по ро ди цу,
де вој ку с ко јом је ду го, мо гућ
по сао ов де... Ди ле ма. Па у за у
пред ста ви. И пу бли ка мо ра

да се од лу чи да ли же ли да
ви ди ње го ву бу дућ ност у на -
шој зе мљи или ино стран ству.

По ло ви на гле да ла ца од ла зи у
дру гу са лу ка ко би са зна ла
шта би са Жи ком би ло ва ни.

На ша еки па се од лу чи ла да
оста не вер на Ср би ји.

Жи ка је тра гич но на стра -
дао. Дру штво га је по ла ко тро -
ши ло. Мо жда је лош из бор
што ни је по ку шао да оства ри
„аме рич ки сан”. Ми то ни смо
са зна ли. Ње го ву суд би ну на
За па ду са знао је део пу бли ке
ко ји је с њим „от пу то вао”. Ми
смо на чу ли да ни та мо ни је
про шао мно го бо ље. Уо ста -
лом, са че ка ће мо сле де ће
игра ње пред ста ве.

„Ка ска дер” је ра ђен у про -
дук ци ји сту дент ског фе сти ва -
ла ФИСТ, а у ко про дук ци ји с
фа кул те том и До мом омла ди -
не Пан че во.

Го ди шња је се ња из ло жба Сли -
кар ско-гра фич ке сек ци је УЛУ -
ПУДС-а „Хо ри зон ти 2” отво ре -
на је у по не де љак, 28. но вем -
бра, у ве ли кој га ле ри ји Сту -
дент ског кул тур ног цен тра у
Бе о гра ду.

По став ку чи не де ла чла но ва
сли кар ско-гра фич ке сек ци је

УЛУ ПУДС-а, али и из дру гих
сек ци ја Удру же ња (цр те жа,
кла сич не и ди ги тал не гра фи -
ке, илу стра ци је, ка ли гра фи је
и стри па).

Ме ђу из ло же ним ра до ви ма су
и два ко ји ма се пред ста ви ла на -
ша су гра ђан ка – сли кар ка и гра -
фич ка ди зај нер ка Ве ра Ву јић.

КУД „Нео лит” 
обе ле жа ва пет 
го ди на по сто ја ња

Го сто ва ли ан сам бли
из Бе о гра да 
и Но вог Са да

КУД „Нео лит” из Стар че ва
обе ле жио је свој ма ли ју би леј
– пе ти ро ђен дан – кон цер том
„Ко ра ком тра ди ци је” у не де -
љу, 27. но вем бра, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра. Про сла ви
су се при дру жи ли и го сти –
КУД „Бран ко Цвет ко вић” из
Бе о гра да и фол клор ни ан -
самбл „Ви ла” из Но вог Са да.

Ве че је отво ри ло, и од мах
осво ји ло пу бли ку, фол клор но
за ба ви ште – игра ма из Стар -
че ва и ко ре о гра фи јом „Зе ле ни
се, ја го до”. За њи ма је на сце -
ну иза шла уве жба на ста ри ја
деч ја гру па, ко ја је, као од ра -
сла, из ве ла игре из око ли не
Пи ро та.

У на став ку кон цер та љу би те -
љи тра ди ци о нал не игре ужи -
ва ли су у на сту пи ма од ра слих
чла но ва фол клор них гру па до -
ма ћи на и го сти ју. Игра чи це и
игра чи КУД-а „Бран ко Цвет ко -
вић” до не ли су на сце ну спек -
та ку ла ран на ступ и пре ле пе
но шње. Од и гра ли су сво ју
мно го пу та на гра ђи ва ну ко ре о -
гра фи ју – игре из Ибар ског Ко -
ла ши на, али и вла шке игре и
игре из Ди ми тров гра да. Про -
пу то ва ли су цео свет, ус пут до -
би ја ли пре сти жне на гра де, но -
се ти ту лу јед ног од три нај бо ља

Фа бри ка ма ште

КУЛТУРА
Петак, 2. децембар 2016.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Да вид Би ло брк, ар хи тек та

КЊИ ГА „Бес крај на при ча”
Ми ха е ла Ен деа мо же се чи -
та ти јед но став но, као уз бу -
дљи ва фан та стич на при ча
чи ји свет са чи ња ва ју лу та ју -
ћи пла ме но ви, Цр ни кен та -
ур, Бе ли змај и Ку ла од сло -
но ва че. Али моћ људ ске
има ги на ци је за пра во је нај -
зна чај ни ја те ма овог ро ма -
на. „Бес крај на при ча”, књи га
ко ја је по сти гла не ве ро ва тан
успех ши ром све та, спа да
ме ђу нај не о бич ни ја де ла на -
пи са на у жан ру фан та сти ке.
Ба сти јан, чи та лац о ко јем
чи та мо, на стра ни ца ма ста -
ре књи ге от кри ва та јан стве -
ни свет ча ро ли је: зе мљу
Фан та зи ју, са чи ње ну од људ -
ске ма ште, ко ја по ла ко од у -
ми ре. Аморф но Ни шта гу та
њу и сва ког ње ног ста нов ни -
ка, оста вља ју ћи за со бом
пра зни ну. Ако мо же те да
прет по ста ви те шта се де ша -
ва кад Ба сти јан по ста не је -
дан од ли ко ва књи ге ко ју чи -
та, он да сте и са ми у бес крај -
ној при чи.

ФИЛМ „Пад”, Тар се мо во ки -
не тич ко оства ре ње ко је као
да је из ми ли ло из јед ног од
оних све про жи ма ју ћих сно -
ва, упо зна је нас са Лос Ан ђе -
ле сом два де се тих го ди на и
глав ним ак те ри ма ко ји у не -
ин спи ра тив ном бол нич ком
окру же њу ства ра ју (још) је -
дан фан тастич ни свет. При
по ку ша ју ма ни пу ла ци је за рад

скри ве ног мо ти ва ка ска дер не -
мог фил ма, Рој, при ча при чу
де вој чи ци Алек сан дри ји.
Ње на има ги на ци ја нам ви зу -
ел но уоб ли ча ва ми стич ну
при чу ко ја је ме ша ви на ре -
ал но сти и ма ште, ис пу ње на
ег зо тич ним бан ди ти ма,
злим ти ра ни ма и ау тен тич -
ним пеј за жи ма чи ји ка дро ви
из гле да ју као ожи вље не
умет нич ке фо то гра фи је.
При ча се спон та но оти ма
кон тро ли, а гра ни ца из ме ђу
ствар но сти и бај ке по ста је
све та ња. Сни ман на два де -
сет осам ло ка ци ја уз сце но -
гра фи ју с про бу ђе ним бо ја ма
и не ствар ном ар хи тек ту ром,
овај филм пред ста вља умет -
ност ра ди умет но сти, ле по ту
по се би. Ко сти мо гра фи ја по -
зна те кре а тор ке Еи ко Иши о -
ке (ко ја је ра ди ла и за екра -
ни за ци ју Сто ке ро ве „Дра ку -
ле” и фил ма „Бе смрт ни”) је -
сте до дат ни раз лог да се упу -
сти те у ову аван ту ру.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 7. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вас при вла чи љу бав ним ро ма ни ма?”, на гра -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ме фи сто и Зла то -
ко са” Ср ђа на Ко сти 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.

МОЈ избор МОЈ

КОН ЦЕРТ „КО РА КОМ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ”

ЕНЕР ГИЧ НО, СА МО У ВЕ РЕ НО, ГРА ЦИ О ЗНО

дру штва из на ше пре сто ни це,
уче ство ва ће на ре пу блич ком
так ми че њу... А ко ре о граф им
је наш су гра ђа нин Бра ни слав
Бра ца Жив ко вић.

Он је ко ре о граф и КУД-а
„Нео лит”. Сво је играч ко уме ће
по ка за ли су и до ма ћи ни. Са -
мо у ве ре но и ве се ло пред ста -
ви ли су се игра ма из око ли не
Бе о гра да, Ле сков ца и ис точ не
Ма ке до ни је.

Фол клор ни ан самбл „Ви ла”,
ко ји ра ди у са ста ву Срп ског
кул тур но-умет нич ког дру штва
„Же ле зни чар”, гра ци о зно, у
но шња ма ко ји ма до ми ни ра ју
бо је цр ве ног ви на и шам пањ -
ца, до нео је тра ди ци о нал не
игре из Ба на та, Бач ке и Гњи -
ла на. Већ ду ги низ го ди на се
на ла зи у вр ху фол клор них

– У по след њих пет го ди на
Стар че во је по че ло да из ла зи на
смо тре – на вој во ђан ској смо
осво ји ли брон за ну пла ке ту
прет про шле го ди не, а про шле
го ди не су клин ци узе ли сре бр -
ну пла ке ту на по кра јин ском
так ми че њу. У кон ку рен ци ји с
гра до ви ма као што су Пан че во,
Но ви Сад, Вр шац, Зре ња нин то
је за и ста ве ли ки успех за јед но
ме сто ко је бро ји 7.000 ста нов -
ни ка... – ка же Бра ни слав Жив -
ко вић, умет нич ки ди рек тор.

У овој го ди ни су има ли два -
де се так на сту па. Пред сто ји им
уче шће на фе сти ва лу срп ског
фол кло ра у Ита ли ји (на сту пи -
ће у Уди на ма и Тр сту), а за ле -
то пла ни ра ју тур не ју у Пољ ској
или Тур ској, о ко јој још тра ју
пре го во ри.

„СТИ ХО ВИ ЗИ ЈА” – ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У РЕ ЦИ ТО ВА ЊУ

По бед ни ци на сту па ју у Сме де ре ву

ан сам ба ла у Ср би ји и бе ле жи
број не на гра де на до ма ћим и
стра ним фе сти ва ли ма, а ко ре -
о граф и умет нич ки ди рек тор
им је Ми ло рад Ло нић.

Још ма ло о Стар чев ци ма... За
две го ди не про сла ви ће ју би леј –
пе де сет го ди на фол клор не тра -
ди ци је у том ме сту. До 2011. го -
ди не фол клор на сек ци ја је
функ ци о ни са ла при До му кул -
ту ре. На ре пер то а ру има ју ко ре -
о гра фи је мно гих ве ли ка на, као
што су Бран ко Мар ко вић, Де -
сан ка Ђор ђе вић, Ми ло рад Ло -
нић, Го ран Ми тро вић... Њи хо -
вих две ста чла но ва по де ље но је
у не ко ли ко сек ци ја: шко ла фол -
кло ра, мла ђа и ста ри ја деч ја
гру па, омла дин ски и из во ђач ки
ан самбл, на род ни ор ке стар и
гру па за тра ди ци о нал но пе ва ње.

Љу бав ни ро ман „Ме фи сто
и Зла то ко са” Ср ђа на Кр сти -
ћа при су тан је на на шем
књи жев ном не бу го то во че -
тврт ве ка и с вре ме ном се
ме њао кроз мно го број на
из да ња да би на кра ју до био
ко нач ни об лик. То је крат -
ка, ду хо ви та и стра сна при -
ча о љу ба ви Па лог Ан ђе ла и
Ле по но ге Блон ди не, с мно -
штвом ли ко ва из ра ја и па -
кла ко ји се упли ћу у ову љу -
бав ну дра му.

Ду хо ви то и иро нич но,
за бав но и за но сно, ерот ско
и по ет ско де ло. Књи га ко ја
је то ком го ди на по ста ла
„кри вац” за де се ти не скло -
пље них бра ко ва и мно ге
љу бав не ве зе. Ро ман ко ји
спа ја оне ко ји се во ле.

Ме фи сто, па ли ан ђео,
чу пач ду ша и су ди ја пред
вра ти ма па кла, сти же у
град не би ли се од мо рио
од се ни ко ји ма су ди. И ту,
док се по и гра ва јед ном ду -
шом, он у ко ра ку зла то ко се
же не, у ле по ти ње ној, на -
слу ти сво ја не бе са. Истог
ча са, ре шен да је осво ји,
али са мо ако му се она сво -
јом сло бод ном во љом пре -
да, и од лу чан да по сва ку
це ну ње ну ду шу са чу ва чи -
сту, упу шта се у рат са ан -
ђе ли ма. Пре о кре ти сле де
је дан за дру гим, сме њу ју се
из да ја, бол и страст, али
ду хо ви ти при по ве дач си -
гур ном ру ком во ди чи та о ца

кроз књи гу до са мог кра ја,
ко ји ни ко не оче ку је.

„Ово је био мој пр ви ро -
ман и ство рен је пре тач но
че тврт ве ка, у чуд но и тмур -
но вре ме. Не знам шта ме је
то те ра ло да баш та да пи -
шем ро ман о не бе ској љу -
ба ви, кад јој мо жда вре ме
ни је, али Ме фи сто, при по -
ве дач, се део ми је на ле вом
ра ме ну и ша пу тао љу бав ну
при чу у до ба стра да ња. Ка -
да се књи га по ја ви ла, бр зо
је про на шла пут до чи та ла -
ца, осво ји ла их ве ли ким на -
бо јем и ин спи ра ци јом, сна -
гом ко јом је зра чи ла. Пред
ва ма је књи га ка ква је од у -
век тре ба ло да бу де, крат ки
ро ман ко ји се ла ко чи та, о
ве ли кој љу ба ви ко ја тра је, о
не бу и зве зда ма, о вре ме ну
про ме не ко је до ла зи”, ре -
као је ау тор Ср ђан Кр стић.

„Ме фи сто и Зла то ко са” 
Срђанa Крстићa

ЈЕ СЕ ЊА ИЗ ЛО ЖБА УЛУ ПУДС-а

Пред ста вље ни и ра до ви 
Ве ре Ву јић 

ПРЕД СТА ВА „КА СКА ДЕР”

Ве чи та ди ле ма – оти ћи или оста ти



На задовољство свих наших
суграђана који у јесени живо-
та уживају проводећи дане у
Геронтолошком центру, друга
половина новембра била је ис-
пуњена бројним дешавањима
која су им оплеменила бора-
вак у тој установи.

У суботу, 19. новембра, Ге-
ронтолошки центар су посети-
ли шахисти Давид Ђерфи, Ка-
тарина Робић, Филип Стоја-
новски и Никола Путник, ина-
че ученици ОШ „Мика Ан-
тић”, заједно са својим профе-
сором и тренером Радојем Ра-
дојевићем, шаховским суди-
јом. Наравно, одмах су се из-
двојили добровољци да с вр-
сним играчима одмере снаге,
па су се с друге стране табле
саткане од 64 поља нашли ве-
терани Драгољуб Чукић, Па-
вле Вашица, Љубивоје Јешић,
Предраг Николић и Драгутин
Јеротијевић. Подршку је у љу-
тој борби старијој генерацији
давао Милентије Максимовић,

руководилац Дома. Међугене-
рацијско дружење се одужило,
а млади играчи, који су у мају
ове године у Нишу постигли
завидне резултате на држав-
ном такмичењу у шаху, стави-
ли су на муке животно иску-
сније противнике. Коначан
резултат: предивна субота,
много осмеха, шале и животне
радости. Савршено! Ветерани
на двобој позивају и ђаке из

других панчевачких основних
школа, па ко се осмели, нека
им се јави.

Неколико дана касније опет
су млади дефиловали кроз
Дом старих: у четвртак, 24.
новембра, тамо је приређена
традиционална додела награ-
да учесницима конкурса „Сун-
чана јесен живота”. Поред то-
га што су присутни могли по-
гледати изложене награђене

радове, приредбу су одржали
ученици ОШ „Братство–је-
динство”. Дружење с децом
приређено је и у уторак, 29.
новембра, када су баке и деке
посетили предшколци из вр-
тића „Петар Пан”. Наравно,
они су својим наступом шар-
мирали све кориснике Дома, а
додатно изненађење за публи-
ку приредили су родитељи де-
це, који су спремили укусно
послужење.

Активности у оквиру радно-
окупационе терапије, које се
одвијају под диригентском па-
лицом увек надахнуте и послу
посвећене терапеуткиње Хани
Шопов, наставиле су се већ у
среду, 30. новембра, када су у
крцатој сали наступили млади
фолклораши из Ковина и
Опова. Када је о забави и ужи-
вању реч, за наше најстарије
суграђане нема одмора. Мла-
ди су духом, па га, богу хвала,
и не траже.

Д. К.

Два де сет дру ги „Жен ски дан”,
овог пу та на те му „Си гур не у
гру пи”, ба вио се си стем ском
по ро дич ном те ра пи јом, а ра -
ди о ни цу и пре да ва ње је во ди -
ла Сил ви ја Па та лов Трај ко вић,
пе да гог. Гру па же на раз ли чи -
тих ге не ра ци ја оку пи ла се у
су бо ту, 26. но вем бра, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке, да
би се ин фор ми са ле о по ро дич -
ним обра сци ма ко ји се тран -
сге не ра циј ски пре но се, жи вот -
ним ци клу си ма по ро ди це и да
би чу ле при чу о гу бит ку, али и
ци ље ви ма по ро ди це... Ра ди ле
су за дат ке и ве жбе, а по де ли ле
су и сво ја ис ку ства, ви ђе ња,
емо ци је, отво ри ле ду шу.

– Су шти на пред ста вља ња
ове вр сте пси хо те ра пи је је сте у
про мо ци ји но вог по гле да на

ре ша ва ње про бле ма у окви ру
по ро ди це, при сту па ко ји је ори -
јен ти сан на њу и на гру пу, не

са мо на по је дин ца. Си стем ска
поро дич на те ра пи ја ба ви се
про ме ном по је дин ца, ко ји ће

на пра ви ти са мим тим про ме ну
и у си сте му, где си стем ни је
осми шљен као по ро ди ца, као
прост збир сво јих чла но ва, већ
збир са уза јам ним деј ством, од -
но сно са уза јам ним ре ла ци ја ма
из ме ђу чла но ва – об ја сни ла је
Сил ви ја Па та лов Трај ко вић.

Уче сни це су има ле при ли ку
да пот пи сом пе ти ци је по др же
про гла ше ње 18. ма ја да ном
се ћа ња на уби је не же не жр тве
на си ља.

Про је кат „Жен ски дан” ре а -
ли зу је ор га ни за ци ја „Жен ска
ми ров на гру па”, у парт нер ству
с До мом омла ди не и уз фи -
нан сиј ску по др шку Гра да
Пан че ва. Одр жа ва се јед ном
ме сеч но, а уче шће на пре да ва -
њи ма и ра ди о ни ца ма је бес -
плат но. М. М.

„Отп утовалa” 1.602
„ко ма да” књи га и
струч них ча со пи са

Наш су гра ђа нин Жо зеф Лон -
чар, по ча сни члан Ме ђу на род -
ног удру же ња огла ши ва ча
IAA, ро до на чел ник је мар ке -
тин га у на шем ре ги о ну и узор
мно гим са вре ме ним „адвер -
тај зинг” ма го ви ма. Уна пре дио
је ову де ли кат ну еко ном ско-
пси хо ло шку де лат ност. По ли -
ти ком се не ба ви.

Из ра же ну ак тив ност и дру -
штве но од го вор но по сло ва ње, ко
зна ко ји пут, до ка зао је не дав но
по кло нив ши нај пре на шој Град -
ској би бли о те ци бли зу два де сет
на сло ва срп ске књи жев но сти, а
по том Мо кро гор ској шко ли ме -
наџ мен та на Ме ћав ни ку – сво ју
ду го го ди на при ку пља ну струч -
ну би бли о те ку.

На овом чи ну че сти та ли су
му уче ни ци, ко ле ге, при ја те љи
и са рад ни ци из це лог све та.
Лон чар је тим по во дом из ја вио:

– Одр жао сам реч. По сто ји
на род на из ре ка да је чо век го -
спо дар сво је ре чи док је не из -
го во ри, а по том по ста је њен
слу га. Обе ћао сам, па су у Ме -
ћав ник „от пу то ва ла” 1.602
„ко ма да” књи га и струч них ча -
со пи са до ма ћих и стра них из -
да ва ча о све ту мар ке тин га,
раз во ју од но са с јав но сти ма,
мар ке тин шким и дру гим ис -
тра жи ва њи ма, пу бли ци те ту,
јав ном мње њу, гра фич ком ди -
зај ну, кре а тив ним ак тив но -
сти ма, про да ји, уме ћу упра -
вља ња и ру ко во ђе ња, као и

ВРЕД НИ ПО КЛО НИ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ И МЕ ЋАВ НИ КУ

ЖО ЗЕФ ЛОН ЧАР ОДР ЖАО РЕЧ

при че с про фе си о нал них кон -
гре са, сим по зи ју ма, кре а тив -
них ра ди о ни ца...

Ре као је да је по кло нио свој
пе де сет сед мо го ди шњи рад и
до дао:

– Не ко ће по же ле ти да пи ше
о исто ри ји раз во ја стру ке, да
но ве ма те ри је угра ђу је у сво је
ди плом ске и ма ги стар ске ра -
до ве или у док тор ске ди сер та -
ци је. Мно го је мо гућ но сти.
Знам да сам ура дио до бро де -
ло – сво је лич но бо гат ство
учи нио сам јав ним!

Ме ђу до ни ра ним струч ним
пу бли ка ци ја ма и из да њи ма су

и ра ри те ти: ком плет ча со пи са
(гла си ла) Удру же ња еко ном -
ских про па ган ди ста НР Ср би -
је (33 бро ја). Пр ви је об ја вљен
27. мар та 1961, а по след њи
но вем бра 1968. Ту су и гла си -
ла дру шта ва и удру же ња (еко -
ном ских) про па ган ди ста Хр -
ват ске, Сло ве ни је, БиХ, као и
сто ти не бро је ва ча со пи са, по -
пут „При вред не про па ган де”
и „Та буа”, че ти ри збор ни ка
ре фе ра та са сим по зи ју ма
при вред них про па ган ди ста,
скрип та...

Ових да на Жо зеф Лон чар је у
жи жи до ма ћег јав ног мње ња и

струч не јав но сти и за то што је с
ре спек та бил ним до ма ћим
струч ња ци ма из раз ли чи тих
обла сти по кре нуо про је кат упо -
тре бе ћи ри лич ког пи сма у тр жи -
шним ко му ни ка ци ја ма с ци љем
уна пре ђе ња срп ске при вре де.

„Ве ро ват но смо јед на од
рет ких зе ма ља на ку гли зе -
маљ ској ко ја је, све сно или
не све сно, сво је ћи ри лич ко
пи смо под ре ди ла дру гом. Чак
и у др жа ва ма с ви со ко ра зви -
је ном то ле ран ци јом, где жи ве
на ци о нал не ма њи не, на ам ба -
ла жи је слу жбе но пи смо на -
ци је, по пут фран цу ског, ру -
ског, не мач ког, ита ли јан ског,
ен гле ског и шпан ског, а да не
го во ри мо о арап ском све ту и
азиј ским на ро ди ма. Ве ру јем у
ви сок сте пен на кло но сти срп -
ских до ма ћи на сво јој др жа ви,
са мим тим и при вре ди, као
што сам и уве рен да би се на
ра фо ви ма и по ли ца ма у на -
шим тр го ви на ма део по ну де
пи са не ћи ри лич ким пи смом
раз ли ко вао од оста лих про из -
во да, по го то ву уво зних, ко ји
ни су увек при стој ног ква ли -
те та”, сто ји из ме ђу оста лог у
про мо тив ном ма те ри ја лу
овог про јек та ко ји пот пи су је
Лон чар.

Ак тив но сти Жо зе фа Лон ча -
ра ме ди ји и да нас пра те сa из у -
зет ним ин те ре со ва њем. Ге не -
ра ци је ко је га сле де пре по зна ју
се по ау тен тич ном кре а тив ном
ру ко пи су у огла ша ва њу и про -
па ган ди и ча сном по сло ва њу у
свим сфе ра ма мар ке тин га.

С. Трај ко вић

ХРОНИКА
Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НЕЈАСНА ОДЛУКА „ЖЕЛЕЗНИЦА СРБИЈЕ”

Панчево остало без 
линије за Београд

Због чега је у претходне три
године реконструисана пруга
на релацији Панчево–Бео-
град? Ово питање намеће се
после одлуке „Железница
Србије” да од 1. децембра,
откад почиње да се приме-
њује зимски ред вожње, уки-
не директну железничку ли-
нију из Панчева до Београда.

То значи да ће наши сугра-
ђани који убудуће буду хтели
да иду возом до главног гра-
да, морати да на панчевач-
ким железничким станица-
ма чекају возове који долазе
из Вршца и Зрењанина и њи-
ма ће моћи да иду само до
Овче. Када стигну у ту стани-
цу, мораће да преседају у во-
зове из система „БГ воза” и
да онда њима иду до станице
Београд–Дунав.

Ова одлука је изазвала ве-
лико незадовољство грађана,
о чему говоре бројни нега-
тивни коментари на дру-
штвеним мрежама. Тим по-
водом су неименовани пред-
ставници „Железница Срби-
је” у изјавама београдским
медијима рекли да се за пут-
нике из Панчева неће ништа
променити од почетка де-
цембра, с обзиром на то да
ће и даље имати могућност
да долазе возом до главног
града. Међутим, оно што су
прећутали, јесте да из засад
нејасних разлога, после низа
година, престаје да постоји
директна железничка линија
Панчево–Београд.

Подсећамо, 14. априла ове
године градоначелник Бео-
града Синиша Мали посетио
је Панчево. Он је том прили-
ком  у Градској управи са Са-
шом Павловим, градоначел-
ником Панчева, потписао
споразум о унапређењу пре-
воза између два града.

Одговарајући након тога
на питања новинара, Мали је
између осталог изјавио да
потписани споразум пред-
ставља корак ка успоставља-
њу јединственог јавног пре-
воза између Панчева и Бео-
града.

Додао је да се под тим не
подразумева само аутобуски
превоз, већ и да ће се учини-
ти све да „БГ воз”, који сао-
браћа само до Овче, продужи
и до Панчева.

„То су ствари које
нам омогућавају да ко-
муницирамо боље. То
није ништа тешко, нити
је компликовано. По-
требна је само добра во-
ља двеју градских упра-
ва, јер само уједињени
можемо да мењамо
ствари”, рекао је тада
Мали.

Како пишу „Вечер-
ње новости”, према по-
дацима „Србија воза” из

октобра 2016. године, на ре-
лацији Београд Дунав –
Панчево Варош дневно је са-
обраћало девет возова с про-
сечно 29 путника. С обзиром
на предвиђене измене, тај
број би могао још више да
опадне, јер ће кориснике во-
за, поред преседања, од же-
лезнице удаљити и обавеза
да купују две карте.

Од Панчевачког моста до
Овче примењује се један си-
стем наплате возних карата,
који спада у јавни градски
саобраћај „Бус плус”, а од
Овче до Панчева–Вароши у
складу с путничком тарифом
„Србија воза” цена карте је
64 динара. М. Г.

ОДР ЖАН 22. „ЖЕН СКИ ДАН”

Си гур не у гру пи

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли се
осе ћа те без бед но док се во -
зи те ави о ном. „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 „Нек
се игра за вр ши” Ное Хо ли 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:

„Не знам од го вор, али се
за то увек мо лим: бо же дај ми
при ли ку да се бар јед ном у
жи во ту во зим ави о ном.
Амин.” 060/6672...

„Без бед ни је бих се осе ћа ла
у ави о ну и до Ба ва ни шта не -
го у ’гол фу’ оби ла зе ћи нео -
све тље не ком бај не и трак то -
ре и во зе ћи сла ло ме по бла ту
ко је с њи ва из не су на пут.”
064/3456...

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 јег од го во ра на пи та ње

шта им је ства ра ло про бле ме
у пу бер те ту. Они ће осво ји ти
по је дан при ме рак књи ге
„Уда рио ме пу бер тет у гла ву”
Ро бер та Та ка ри ча.

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:

„Ко их ни је имао, не зна
шта је пу бер тет: тра у ма ’бу -
бу љи це, ужа а ас’. Дај те сад
бар од њих не ка кве ко ри сти
да бу де – да овој ма ле ној што
же ли књи гу осво јим.”
063/5988...

„Нај ве ће про бле ме у пу -
бер те ту су ми ства ра ли ро ди -
те љи ко ји су из вре ме на кад
’пу бер тет ни је ни по сто јао’,
па ни су ни шта схва та ли.”
060/3513...

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

Ме њам бу бу љи це 
за књи гу

Маркетиншки маг и део поклона

АКТИВНОСТИ У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Сунчана јесен живота

ИСПРАВКА
У писму наше читатељке Драгане Лазаров објављеном у про-
шлонедељном броју „Панчевца”, под насловом  „Зашто су
пензионерске месечне карте скупе?”, поткрала се грешка.

Цене пензионерских карата за вожњу АТП-ом које су наве-
дене односе се на годишњи, а не, како је објављено у тексту, на
месечни ниво. Извињавамо се ауторки писма и читаоцима.

Сил ви ја Па та лов Трај ко вић
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ПЕЖО 307 2.0 ,136 кс,
ХДИ, караван,
2004.069/320-51-41. (СМС)

АУДИ А3, 1997, 1.9 дизел,
металик сив, само 2.300
евра. 063/744-28-66.
(4690)

РЕНО 4 ГТЛ, 1991. годи-
ште, регистрован до мар-
та, 300 евра. 063/839-59-
20. (231827)

КЛИО 1.2, 8 В, 2002. го-
диште, тек регистрован,
клима. 064/163-58-84. 

ПРОДАЈА резервних дело-
ва за вартбург 1.3, полуо-
совине 1.3, фар са жми-
гавцем 1.3 леви. Тел.
013/343-433, 064/543-17-
52. (231501)

ЈУГО корал 55, 2004, ате-
стиран плин, црвен, гара-
жиран, одличан. 064/142-
55-93. (231845)

ЈУГО 2007, очуван, први
власник жена, повољно,
зимске гуме. 064/283-10-
19. (231848)

ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
продаја/замена за млађе
годиште аута, уз доплату.
063/348-720. (231858)

РЕНО клио 1.2, 16 В,
2004.годиште, петора вра-
та, све од опрема, на име.
064/130-36-02. (232030)

БМВ 316 ТИ швајцарац,
регистрован 2002. год.
Могућа замена за већи
ауто. Цена 3.800 евра.
069/222-26-03. (2320259

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2002,троје врата, клима,
регистрован. 064/130-36-
02. (232030)

ПУНТО 1.2,2007, петора
врата, 75.000 км, вла-
сник.064/130-36-02.
(232030)

ПУНТО гранде,1.3дизел,
2006, петора врата, све од
опреме,на име. 064/130-
36-02. (232030)

ПЕЖО 206, ХДИ, 2002. го-
диште, 1.850 евра.
064/240-67-56. (232028)

ПРОДАЈЕМ БМВ 316,
компакт, 2002, 1.8, одли-
чан. 060/028-14-80.
(232021)

ПРОДАЈЕМ комби терет-
ни, застава ривал 2004,
регистрован, Б категори-
ја. 060/028-14-80.
(232021)

СИТРОЕН 2006. годиште,
1.4 бензин, плин, нереги-
строван, 1.800 евра.
063/329-340. (231982)

ЗАСТАВА скала, 2008,
беспрекоран, црвене боје,
плин атест, регистрован
до октобра 2017. 069/151-
80-28. (231964)

СУЗУКИ свифт 1000 куби-
ка, клима, аларм, зимске
гуме, 1.000 евра. 062/537-
710. (231913)

ФОРД фокус караван 1.8,
85 кв, 2003. годиште, ре-
гистрован, зимске гуме.
064/580-45-18. (231950)

ПИЈАЂО фри скутер, по-
вољно, 2002. годиште,
бео. 064/149-24-70.
(231935)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту
2001, регистровн до краја
априла 2017, 1.100 евра.
060/600-28-12. (232093)

ПЕЖО 206, 1.9  дизел,
1.300 евра, 2002. годиште,
хитно. 063/256-191.
(232054)

ТАМИЋ кипер 85, 2.100
евра, замена, Б категори-
ја. 063/804-07-85.
(232059)

ТАМИЋ 75 сандук, 4.5 м,
арњеви, цирада, регистро-
ван, 1.800 евра, може за-
мена, Б категорија.
063/804-07-85. (232059)

НАЈПОВОЉИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, осталих секундар-
них сировина, продаја по-
ловних делова. 066/409-
991, 069/203-00-44.
(231549)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-
05, 060/040-90-21.
(232073)

КУПУЈЕМ све врсте вози-
ла, стање небитно, до
2.000 евра. 063/165-83-
75. (232073)

ПРОДАЈЕМ берач 222
змај. 063/190-36-81.
(231778)

ГАРАЖЕ, центар, издајем
гараже у центру града,
рол капија. 063/323-
584.(231374)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
са каналом, 25 м2, на Те-
сли, преко пута Фабрике
сијалица Тесла. 063/305-
729. (231784)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Моше
Пијаде 13. 063/311-916
(231608)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Коте-
жу 1. 069/409-83-42.
(231930)

ИЗДАЈЕМ зидане гараже
на Котежу 1 и 2. 063/122-
55-22. (232017)

ГАРАЖУ издајем, колек-
тивна, Конструктор, Ко-
теж 1, први ниво, лимена
врата. 061/721-15-84.
(231909)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28.
353-463. (231961)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(231938)

ТВ половни, 37, 55, 72.
348-975, 066/348-975.
(231963)

ТВ самсунг 51, 30 евра и
мобилни HTC, 20 евра.
066/804-46-38. (231928)

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет, кухињски, трпеза-
ријски сто, кревет, гарде-
робер, комода, повољно
због селидбе. 061/600-74-
27. (СМС)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-56-
51. (228446)

БАГРЕМОВА, церова дрва
на продају. 060/603-32-
32. (230652)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000,   угаоне клупе
од 7.000, судопере 3.500.
Стара утва. 060/600-14-
52. (231225)

СВИЊСКЕ полутке, ме-
снате, бесплатна достава,
прасад, услужно клање.
065/614-74-40, 064/317-
35-29. (231051)

БРИКЕТ тврдо пресован,
са превозом. Чековима на
рате. 064/142-42-93. (и)

КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач. 064/354-
69-76. (231521)

ДЕБЕЛЕ свиње на продају.
064/172-44-10, 372-768. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи као нове, доста-
ва, монтажа, гаранција.
Повољно. 062/892-15-00. 

ПРОДАЈЕМ ytong греде за
плочу дужине 4,30 м, ши-
рине 60 цм. 069/213-97-
37. (231822)

ПРОДАЈЕМ гаражна врата
6 м х 2,40 м. 069/213-97-
37. (231822)

ПРОДАЈЕМ меснате товне
свиње, могућност клања.
063/812-36-04, 062/691-
205. (231830)

ПРОДАЈЕМ свињске по-
лутке. 063/812-36-04,
062/691-205. (231830)

КАУЧ, кревет, душек, ви-
трина, комода, столови,
столице, сточићи, полице.
062/361-676. (231826)

ПРОДАЈЕМО смедеревац
на дрва 9, леви, две годи-
не коришћен. 060/357-82-
21. (231814)

ПРОДАЈЕМ преостале
иконе димензија 30 х 40,
свих светаца и манастира.
Тел. 065/829-41-91. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монтажа,
повољно. 061/198-81-42.

ПРОДАЈЕМ тритикал, пре-
крупар црвени, ел. Котао
24 кв. 064/618-44-10.
(231853)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи – 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтажа, гаран-
ција. 064/366-57-87, 335-
930. (231870)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет,
туш-кадице, клупе, коли-
ца, ал-профил, ТВ, душек,
тостер, двоглед, дурбин.
064/635-77-42. 
(231876)

ВИТРИНУ пулт продајем
за трговинске делатности.
Тел. 063/304-943,
061/344-38-44. (231908)

ПРАСИЋИ, свиње, бали-
рана детелина, на прода-
ју. Мића, Новосељански
пут 175. 064/303-28-68.
(232076)

ПИЛИЋ, уређени, очи-
шћени од концентрата,
кућна достава. 
065/410-97-34. (232096)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
веш-машину и телевизор.
013/346-790, 
064/129-73-60. (232097)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење на
дрва, ражањ. Повољно.
064/997-79-09. (230107)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ
4,5кв, са колицима. Тел.
352-114. (232091)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње,
може и полутке. Тел. 617-
336 или 063/865-80-31.
(232071)

ПРОДАЈЕМ дебеле свиње
од 100 до 150 кг. 
064/223-92-87. (232077)

ПРОДАЈЕМ лежај, дво-
крилна и једнокрилна
врата, дрво стакло.
062/424-128. (232083)

ПРОДАЈЕМ салонит пло-
че, бибер цреп,мењам по-
ломљене црепове, прода-
јем преостали огрев дрве-
та, продајем балирано
сено. 063/711-77-54.
(232086)

НА ПРОДАЈУ свињске по-
лутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (232087)

ПРЕОСТАЛИ багрем ср-
бијански. 063/191-69-
75.(232058)

ПРОДАЈЕМ кауч и дечји
бицикл. 314-978. (232049)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, монтажа, доста-
ва, годину дана гаранција.
065/344-49-30. (232066)

ПРОДАЈЕМ дрва за огрев,
преостала и греде, повољ-
но. 060/035-47-40. 

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те,нова судопера, 21.500.
371-568, 063/773-45-97.
(232036)

ВЕШ-МАШИНЕ, сушили-
це, шпорети, фрижиде-
ри,ТВ, замрзивачи из Не-
мачке. Гаранција.
062/824-23-21. (232039)

ПРОДАЈЕМ трактор 533 и
копач, казан за ракију
120, циркулар за дрва.
064/568-95-76. (232019)

ОГРЕВНО дрво, буква,ба-
грем и цер. Услужно сече-
ње. 064/357-82-08, Боса-
нац. (232000)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ
КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ТОВНИ ћурани, повољно.
064/357-82-08. (232000)

ТЕЛЕВИЗОР купљен нов,
сточић мали, лустер, кре-
вет. 062/847-13-62.
(232001)

КАЗАН за маст са ложи-
штем на продају. Тел.
312-443. 8231955)

ШИВАЋЕ машине равне,
20 комада, ендлерице, сто
за пеглање парни, итд.
065/665-75-10. (231977)

ЗАМРИВАЧИ 410 и 300,
веш-машине,шпорети,ма-
шине за сушење.
065/665-75-10. (231977)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер са два мотора, веш-
машина, ТВ 51 цм, регал,
храстовина, угаона гарни-
тура, тросед мојца, трпе-
заријски сто , витрина
храстовина, нова фотеља,
кварцна грејалица. Тел.
063/861-82-66. (231991)

ПРОДАЈЕМ кухињски кре-
денац и половни наме-
штај.  Тел. 355-853.
(231905)

БУТАН боца, комбинова-
ни шпорет, крека весо,
веш-машина, фрижидер,
прохром бојлер, остало
покућство. 064/255-56-52.
(231912)

ПРОДАЈЕМ регал, кауч,
сто, столице, електрични
шпорет, судоперу, тепих.
065/344-85-77. (231929)

ПРОДАЈЕМ угаону гарни-
туру симпо и два кауча,
очувано, повољно.
064/311-41-68. (231890)

ПРОДАЈЕМ троседе, кау-
че, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + столи-
це, спаваћа соба, ком-
плет, ел. шпорет, ТА пећи,
теписи, амерички плакар,
разно. 063/107-78-66. 

ПРОДАЈЕМ половну меха-
низацију: poc lain багер,
камион ФАП, 1620 BD, та-
тра миксер 6 м³, камиони
ТАМ 60  и ТАМ 70  и
скрепер – машину за рав-
нање земљишта. 
063/313-844. (ф)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-машине,
замрзиваче и остали ме-
тални отпад. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(231260)

КУПУЈЕМ половно покућ-
ство, кухиње, плинске бо-
це, ел. шпорете, шпорете
на плин. 066/900-79-04.
(231792)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (231815)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи и остало
покућство. 063/898-00-82.
(231850)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, стари новац,
бижутерију, сатове, слике,
сифон флаше, порцелан,
старинско покућство.
063/705-18-18, 335-930.
(231870)

КУПУЈЕМ ТА, исправ-
не/неисправне. 064/366-
57-87. (231870)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
акумулаторе, телевизоре,
белу технику. 061/322-04-
94. (232040)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, гвожђе, телевизо-
ре, акумулаторе. 061/206-
26-24. (232040)

КУПУЈЕМ стари метални
отпад, белу технику, алу-
минијум, бакар и остало.
064/484-13-76. (232040)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, разглед-
нице, књиге, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (232003)

ТЕСЛА, одлична кућа,
62.000; велики избор кућа
Панчево и околина.
„Лајф”, 317-634, 061/662-
91-48. (231965)

КУЋА, није за рушење, на
8 ари, Панчево, Јове Мак-
сина 31, погледај па позо-
ви – 064/813-00-21.
(229435)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за ру-
шење, 6 ари, повољно, за-
мена за кућу у Долову.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (4690)

ПРОДАЈЕМ кућу на Стре-
лишту са шест незаврше-
них стамбених јединица.
Власник. 069/330-39-13.
(230906)

ДОЊИ ГРАД, кућа сређе-
на, са два стана, ЕГ, са
плацем. 061/224-47-97.
(231279)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, са воћњаком,
легализовано. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(231441)

ПОГОДНА локација за
предузетнике, грађевин-
ски плац 7 ари, угао Тозе
Марковића и Б. Шипоша.
063/880-00-63. (231863)

НА ПРОДАЈУ кућа од 100
м2, у центру Панчева, на
Корзоу, може и за издава-
ње, искључиво као по-
словни простор агенције,
канцеларије. 023/857-069,
023/857-315, 
064/575-57-04. (231565)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки
просек. 
Тел. 060/601-60-23.
(231479)

ПРОДАЈЕМ намештену
кућу, мењам за стан, 130
м2, гаража 50 м2, на плацу
11 ари. Тамишка 43, Јабу-
ка. 063/890-70-01.
(231430)

ПРОДАЈЕМ викендицу с
виноградом у старим ви-
ноградима, код Црепаје.
064/523-28-32. (231785)

ОМОЉИЦА, кућа 120 м2,
8.6 ари. 064/200-02-09.
(231786)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
Стрелиште, 10 ари, укњи-
жен, власник, 1/1.
063/880-00-63. (231863)

ГРАЂЕВИНСКИ плацеви
2,7 и 4,3 ара, угао Тозе
Марковића и Б. Шипоша.
063/880-00-63. (231863)

ПРОДАЈЕМ кућу са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (231849)

ПРОДАЈЕМ кућу на ма-
лом плацу, реновирана,
двособна, центар, 22.000.
069/339-04-67. (231838)

9 АРИ плаца на Караули.
Тел. 063/769-41-44.
(231841)

КУЋА, 30 м2, сређена, ма-
ло двориште, ограђено,
Маргита до Котежа,
12.500. Хитно. 060/086-
42-41. (231844)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја,
канализација. 069/213-97-
37. (231822)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово,
без посредника, 16 ари,
150 м2. 063/153-37-70. 

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг Му-
ченика 18. Тел. 064/167-
04-77. (231819)

КУЋА 120 вм, на 5 ари,
Преспанска 15, усељива,
легализовано, власник.
063/307-674. (2318209

КУЋА на Караули, нова,
86 м2, енергетски пасош,
укњижена. 065/258-87-77.
(231829)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
38.000; 140 м2, 4 ара,
35.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (231832)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, 4 ара,
37.000; усељива одмах.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(231832)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војло-
вици, 44 ара, дозвољена
градња. 064/256-35-40.
(231833)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ, кућа
претворена у два локала,
161 м2, 2а ра, 53.000. „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (231823)

ШИРИ центар, 260 м2, 3
ара, три стамебне једини-
це, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова,
7 ари, само 31.000. 332-
031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ПРОДАЈЕМ два ланца њи-
ве прве класе код војло-
вачког гробља, повољно.
069/423-31-82. (232012)

ПРОДАЈЕМ 14 ари плаца
на Новосељанском путу.
064/199-00-62. (2320159

ПЛАЦ у Старчеву близу
центра, 6 ари, повољно.
060/028-14-80. (232021)

ПЛАЦ, Баваништански
пут, 15,5 ари, грађевин-
ски. 060/028-14-80.
(232021)

КУЋА на продају, усељи-
ва. 061/602-31-63.
(231999)

СТРЕЛИШТЕ, куће 147 м2,
4.5 ари, 58.000; 105 м2,
2,3 ара, 42.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)

МИСА, 85 м2, 4 ара,
28.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (232002)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
450 м2, 57 ари, 75.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09. 

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 25.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (232005)

КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (232005)

ПРОДАЈЕМ плац,  Бавани-
штански пут, 57 ари, до
пута, објекат, струја, вода.
064/507-09-84. (231970)

ПРОДАЈЕМ њиву од 164
ара, мраморачки атар.
064/174-89-94. (231959)

МИСА, сређена, 290 м2,
три засебне етаже, 6 ари,
66.000, могућност замене,
етаже. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

ГОРЊИ град, усељива, 88
м2, 2 ара, 27.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231993)

БАНАТСКО НОВО СЕЛО.
Салонска старија, укњи-
жена, сеоско домаћин-
ство, 18.000, договор.
062/173-88-45. (232092)

ПОЧЕТАК Војловице, од-
лична 115 м2, два стана,
7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231993)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар
Старчева, 200 м2, 14 ари
плаца, укњижена, нова,
46.000 евра. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(231993)

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара, ЕГ,
укњижена, 43.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

ДУПЛЕКСИ, 2 х 100 м2,
1.5 ар, 500 евра/м2. 341-
789, 064/126-19-57.
(231994)

ТЕСЛА трособна кућа,
слепа улица, канализаци-
ја, трофазна 80 м2, 49.000
евра, гаража, замена.
(470), „Дива”,  345-534,
064/246-05-71. (231931)

ПРОДАЈЕМ три ланца зе-
мље, на вечито, Погодно
за градњу. 064/123-45-70.
(231937)

КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231948)

НОВА МИСА, кућа 8 ари,
100 м2, 36.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231948)

ПРОДАЈЕМ одмах усељи-
ву кућу Јабука, ново насе-
ље. 065/234-33-22.
(231946)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
80 м2, на 2 ара, укњиже-
но, 32.000. 062/173-88-45.
(232092)

КУЋА 50 м2, на 9  ари
плаца са малим воћња-
ком, Новосељаснки пут,
Пелистерска. 065/410-97-
34. (223096)

ДВЕ стамбене јединице са
гаражом, грејање, ПВЦ,
3,2 арА, повољно.
064/124-48-15. 
(232099)

НА ПРОДАЈУ плац 20 ари,
на Караули, могућа про-
даја и по 5 ари. 065/599-
20-00. (232068)

ПРОДАЈЕМ плац 5,3 ара,
земља, 1 хектар, један ла-
нац. 063/173-23-84.
(232075)

ПЛАЦ 8 ари, Новосељан-
ски пут. 064/808-72-51.
(232080)

ПРОДАЈЕМ кућу, Тесла,
екстра локација за при-
ватни бизнис и становање.
063/329-464,  066/001-
050. (232082)

ВИКЕНДИЦА 15 ари пла-
ца, до пута, струја, вода.
063/336-461. (232084)

ХИТНО продајем два лан-
ца земље код Мотела „Зр-
но”, Новосељански пут.
065/283-53-01. (232045

ТРИ куће 50+ 100 + 50 кв,
6.5 ари, усељиве, са по-
себним улазима, стара
Миса, 49.000. 063/804-07-
85.  (232059)

КУЋА, 100  м2 + помоћни
објекти, 3 ара плаца, 1/1,
адаптирано, усељиво,
17.000 евра. Стара Миса,
Козарачка. Тел. 063/804-
07-85. (232059)

КУЋА,  55 м2, 2 ара плаца,
нова, усељива, 15.000
евра, стара Миса. Тел.
063/804-07-85. 
(232059)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на вршачком путу.
062/388-175, 063/871-95-
99. (232050)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
Тел. 060/359-54-39.
(СМС)

КОТЕЖ 2, двособан,
30.000; Тесла 35 м2,
23.000. „Лајф”, 
061/662-91-48. 
(231965)

ТРОСОБАН,Тесла, ЦГ, 61
м2, само 31.000; центар,
II, TA, 78 м2, 40.000 евра.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (4690)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,

сређен, II спрат, прелеп,

продаја/замена за кућу.

„Mилка М”, 

063/744-28-66. 

(4690)

ЈЕДНОСОБАН, Тесла,
ВП,ЦГ, 43 м2,23.500; Мар-
гита,ВП, нов прелеп,
18.500. „Mилка М”,
063/744-28-66. (4690)

ТЕСЛА, двособан, II, пре-
леп, 24.500; Тип Станко,
46 м2,сређен, 26.000 евра.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (4690)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
1, ЦГ, 35.000; Маргита,
нов, укњижен, 39.500.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (4690)

КОТЕЖ 2, једноипособан,
ВП, празан, 24.000; двосо-
бан, III, одличан, 33.000.
„Mилка М”, 063/744-28-
66. (4690)

СОДАРА, трособан, I,
39.000; војне двоипосо-
бан, 43.000, троипособан,
договор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (231965)

САЛОНСКИ, 86 м2,
39.000; 104 м2, 50.000, по-
годан и као канцеларијски
простор; 116 м2, 61.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231965)

7. ЈУЛА, 39 м2, приземље,
16.500, велики избор ста-
нова на разним локација-
ма. „Лајф”, 061/662-91-
48. (231965)

СТРЕЛИШТЕ, троипосо-
бан, сређиван, 49.000; Со-
дара, троипособан,
43.000.„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. 
(231965)

ДВОСОБАН, нижа спрат-
ност, повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13. (232086)

ТРОСОБАН стан, 102 м2,
гаража 28 м2, 66.000 евра.
065/300-98-01. (231841)
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ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник, со-
лидан, 26.000. 060/321-
53-60. (230178)

УЖИ центар, станови 53 -
120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-ом.
063/323-584. (228184)

56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двориште,
24.000. 063/377-835.
(230880)

ТРОСОБАН, 78 м2, Котеж
2, продајем/мењам за
стан, кућу. 063/771-15-68.
(231131)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, Марина Др-
жића 5, Стрелиште, без
посредника. 
064/167-57-95. 
(231594)

ПРИЗЕМЉЕ, стан 47 м2,
Жарка Фогараша 33, ЦГ,
паркет. Тел. 065/239-16-
55, Новак. (231597)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
70 м2, 520 евра/квадрат.
062/702-280. (231783)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Стрелишту. Тел.
061/178-11-66. (231781)

КОТЕЖ 1, једноиоисобан,
ЦГ, функционалан, Радо-
ва града, веће купатило.
304-854, 064/133-54-18.
(231861)

КОТЕЖ, кућа, стан, са
двориштем, повољно,
30.000, договор. „Весна
2”, 066/937-00-13. (2320)

ТЕСЛА, двоипособан, у
добром стању, 29.000.
„Весна 2”, 066/937-00-13.
(232086)

КОТЕЖ 2, 24 м2, гарсоње-
ра 14.000; 68 м2, двоипо-
собан, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
у центру Панчева, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(231825)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500;  53 м2, двособан,
сређен, I, 30.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 26.500; Котеж 2, 58
м2, двособан, 33.000; 50
м2, једноипособан,
24.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (231832)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, дво-
собан, 33.500; 43 м2, хит-
но, 23.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

ЦЕНТАР, 47 м2, дворишни
двособан, 17.500, леп,
хитна продаја. „Гоца”,
063/899-77-00. (231832)

ЦЕНТАР, двособан, 46 м2,
22.000; 60 м2, двособан,
39.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (231832)

СТАНОВИ и куће на свим
локацијама. (300), Аген-
ција „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (231812)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2, 28.500.
(238), Агенција „Тесла не-
кретнине”, 
064/668-89-15. 
(231823)

ПОСРЕДУЈЕМО у продаји
и куповини станова и ку-
ћа. (238), Агенција „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (231823)

ТЕСЛА, троипособан 79
м2, 49.000. (238), Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), Агенција
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)

ТЕСЛА, двоипособан, IV,
61 м2, 30.000. (238), Аген-
ција „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (231823)

КОТЕЖ 1, мањи двособан,
45 м2, 27.500. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (231823)

ГАРСОЊЕРА, 21 м2, ЦГ,
власник, укњижена, по-
друм, тераса, центар Стре-
лишта. 064/635-77-42.

ХИТНО, војна зграда, тро-
ипособан, ЦГ, II, четири
собе, велика тераса,
55.000. 332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем 01” 

СОДАРА, двоипособан,
ВПР, ЦГ тераса, две спа-
ваће собе, 43.000. 332-
031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

КОТЕЖ 2, 55 м2, ЦГ, VII,
тераса, у солидном стању,
25.000. 332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем 01”
(231882)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ, VII,
сређен, 26.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ХИТНО, трособан, 81 м2,
ЦГ, I, само 38.000. 332-
031, 063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (231882)

ХИТНО, продаја, двосо-
бан стан, 60 м2, 1/1, укњи-
жен, власник. Тел.
013/344-388, 060/071-59-
64. (231879)

СТРОГИ центар, једнои-
поисобан, намештен, ЦГ,
одличан. „Јанковић”,
063/804-12-72. (231897)

КОТЕЖ 2, двособан, 53,
28.000; Котеж 1, двосо-
бан, II, 32.000. „Јанко-
вић”, 348-025. (231897)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 55, 29.000; гарсоње-
ра, 28, 12.500; једносо-
бан, 44, договор, Зеленго-
ра, 40, 21.000. „Јанковић”,
348-025. (231897)

ДУПЛЕКСИ 2 х 100 м2, 1.5
ар, 500 евра/квадрат.
341-789, 064/126-19-57. 

ЦЕНТАР, двособан, 45 м2,
ВП, ТА, 28.000, договор.
064/417-69-61, власник.
(231902)

САЛОНСКИ стан 98 м2, I,
подрум, гаража, сређен,
Доњи град, 50.000.
064/153-14-03. (231906)

ДУПЛЕКС 60 м2, центар,
укњижен, без посредника.
Тел. 062/444-842,
064/888-59-23. (231915)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, пот-
пуно сређен, купатило,
ПВЦ столарија, паркет,
власник. 064/260-05-34.
(231919)

КОТЕЖ, 45 м2 једнособан,
25.000; двоипособан,
43.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-00.
(231921)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
ТА,  II, тераса, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-00. (231921)

ЈЕДНОСОБАН, 31, центар,
17.000; Тесла, 19.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-00. (231921)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
34 м2, 21.500; 43 м2,
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-00.
(231921)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, без улагања, усељив
одмах. Тесла. 060/488-21-
15. (231926)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
изузетно реновиран, ЦГ,
одмах усељив, два лифта.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231931)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
ЦГ, гледа на две стране,
62 м2, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (231931)

НОВА МИСА, једнособан
већи стан, 34 м2, новије
градње. 060/034-20-04.
(232027)
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ДВОСОБАН, велики стан,
ЦГ, 62 м2, тераса, Стрели-
ште, 28.500 евра, одмах
усељив. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(231931)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-87-
67. (232031)

ПРЕЛЕП двособан, поглед
на Тамиш, Кеј Радоја Да-
кића, одмах усељив, ЦГ,
62 м2, тераса. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (231931)

ДВОСОБНИ, строги цен-
тар, ТА, две терасе, одмах
усељиви, од 27.000 до
35.000 евра. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. 

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ,
57 м2, 27.000 евра, заме-
на. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(231931)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
генерално реновиран, две
терасе, ТА, има етажно
грејање, договор, усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231931)

МИЛОРАДОВИЋ, ново-
градња, 80 м2, трособан,
800 евра/квадрат. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231948)

КОТЕЖ 1, сређена усељи-
ва гарсоњера, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231948)

СОДАРА, Дунавска, мањи
двособан, 25.500. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231948)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, 34.000; двособан 61
м2, 28.500. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(231948)

МАРГИТА, новоградња,
58 м2, I, усељив, 40.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231948)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, I, у згради, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231948)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(231916)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (231916)

СТРЕЛИШТЕ, центар, гар-
соњера, 21 м2, VI II, ЦГ,
12.500.(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, VII, новија градња,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

КОТЕЖ 1, трособан, други
спрат, радова зграда,
38.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса, по-
друм, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (231916)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усељив,
18.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

КОТЕЖ 2, дуплекс 84 м2,
тераса, укњижен, 35.000,
договор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

САМАЧКИ, гарсоњера, 18
м2, други спрат, ЦГ,
11.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(231916)

ТЕСЛА, двособан, ренови-
ран, I, 53 м2, ТА, 29.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(232016)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки,
гарсоњера, III, 17 м2, ЦГ,
усељива, 10.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232016)

КОТЕЖ 2,  једноипособан,
I, ЦГ, 51 м2, 28.500.(320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (232016)

СОДАРА, једнособан, IV,
32 м2, ЦГ, тераса, 17.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

УСПЕШНО инвестирајте!
Понуда станова са плодо-
ужитком, од 13.500. Соци-
јални програм „Елпис”
удружења, Мите Топало-
вића 6. 061/324-40-85.
(232007)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
ЦГ, V, лифт, 45 м2, 26.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(232016)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, ре-
новирана, II, 27 м2, ЦГ,
21.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(232016)

ДВОСОБАН стан, 58 м2, I
спрат са грејањем, центар
Стрелишта. 315-837,
063/829-05-37. (232035)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2, IV,
31.000. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (232002)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II,30.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. 
(232002)

ДОЊИ град, дворишни
стан, 50  м2, 11.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. 
(232002)

ТЕСЛА, новоградња, 46
м2, III,  ЦГ, лукс са наме-
штајем, 41.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)

ЦЕНТАР, гарсоњера, но-
воградња, 24 м2, IV, TA,
клима, 20.000, договор.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09. 

СТРЕЛИШТЕ, киндер
зграда, 46 м2, ПР, 27.000.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09. 
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ЦЕНТАР, једноипособан,
дворишни, 47, гаража,
24.000.  (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, 38 м2, 22.000.  (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (232008)

КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; једно-
ипособан, 45 м2, 26.500.
(097), 064/348-05-68.
(232008)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан 61
м2, 27.000. (097) 
064/348-05-68. 
(232008)

ПЕНЗИОНЕРИ! Доживот-
но издржавање по најпо-
вољнијим условима. Пуна
правна сигурност. Консал-
тинт тим „Елпис” удруже-
ња. 061/324-40-85.
(223007)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(232008)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.000; двособан, 49 м2,
24.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

ТЕСЛА, трособан, 70 м2,
36.000; двособан, 42 м2,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500;  двоипособан 70
м2, 36.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

МАРГИТА, двособан, 42
м2, мало двориште, 23.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, 26.000, двособан 46
м2, 23.000 евра; гарсоње-
ра 21 м2, 13.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (232008)

МИСА, једнособан, 35 м2,
16.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

СТРЕЛИШТЕ, стан 58 м2,
на петом спрату. Гунду-
лићва 5. 063/329-340.
(231982)

ПОЧЕТАК Котежа, најлеп-
ши двособан, 53 м2,
35.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

ПОЧЕТАК Котежа, изузе-
тан трособан, 76 м2, II,
53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231993)

ЦЕНТАР, 47 м2 одличан,к
омфоран једнособан, II,
две терасе, двосотран, ЦГ,
28.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-
898.(231993)

ТЕСЛА, 30  м2, сређен,
једнособан, VII, ЦГ,
20.000. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (231003)

КОТЕЖ 1, 45 м2, једнои-
пособан, V, ЦГ, 27.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 

СТРЕЛИШТЕ, 35 м2, јед-
нособан, ВП, ЦГ, 22.500,
усељив одмах. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. 

КОТЕЖ 2, 63 м2, III, сре-
ђен, ЦГ, двособан, 32.000,
договор. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (23199)

КОТЕЖ 2, 46 м2, једносо-
бан, IV, ЦГ, 25.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2, I, ЕГ,
усељив, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

ШИРИ центар, 57 м2, II,
TA, усељив одмах, без
улагања, нова кухиња,
плакари, 38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (231993)

СОДАРА, 61 м2, комплет-
но сређен, ПВЦ, двоипо-
собан, ВП, ЦГ, војне згра-
де, 37.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (231993)

КОТЕЖ 2,  70 м2, двоипо-
собан,  III, ЦГ, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231993)

НОВОИЗГРАЂЕНИ стано-
ви, Ц. Лазара, трособан
65 м2, једноипособан, 48
м2. 063/274-951. (231993)

ХИТНО, Стрелиште,57
м2,две терсе, ново купати-
ло, 24.000. (677), „Ни-
шић”, 064/206-55-74. 

КУЋА, 60  м2, 2 ара плаца,
1/1,13.000 евра, Козарачка,
реновирано, усељиво. Тел.
063/804-07-85.(232059)

СТАН, 39 м2, III спрат,
Приморска 27, без парног
грејањем 1/1, новоградња,
19.000 евра. Тел. 060/445-
77-07,  063/804-07-85. 

СТАН, 36 м2, I спрат, сре-
ђен, гипсани радови,
21.000 евра, нова Миса,
Приморска 27. Тел.
063/804-07-85. (232054)

ПРОДАЈЕМ двособан стан
на Тесли. Тел. 061/223-
98-41. (232062)

ПЕНЗИОНЕРИ, куповина
стана са Вашим плодоу-
житком (остајете у стану).
Консалтинг тим „Елпис”
удружења, Мите Топало-
вића 6. 061/324-40-85.
(232007)
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НОВИ СТАНОВИ, Тесла
52 м2, 20.000; центар 21
м2, 10.000. 063/847-45-46.
(232090)

ТЕСЛА, двоипособан, VI,
ЦГ, лифт, продаја, заме-
на. 062/173-88-45.
(232092)

СТАН, 45 м2, Котеж 2, Ки-
киндска, IV спрат, ЦГ,
усељив. 063/272-152.
(232078)

СТАН,50 м2 + 20 м2, при-
земље, насеље код Амбу-
ланте, Браће Јовановић,
Котеж 1. 063/815-44-48.
(232069)

НОВ двособан стан, 51 м2,
на Тесли, 19.000, хитно.
061/168-10-51. (232070)

ПРОДАЈЕМ поткровље по-
ред Архива, 50 м2, 8.000
евра. 061/114-11-34.
(232081)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, I
спрат, 44 м2, ТА, ренови-
ран, празан. 062/424-128.
(232083)

ПОТРЕБАН већи новоо-
премљен или реновиран
стан на Тесли. 
063/869-13-72. 
(СМС)

ПОТРЕБАН једноипосо-
бан или двособан одмах
усељив стан. 
061/440-84-41. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру с парним греја-
њем. Центар. Звати после
16. 063/697-360. (СМС)

ИЗДАЈЕМ функционалан
намештен мањи двособан
стан, ЦГ, телефон, тераса.
063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕМ функционалан
намештен мањи двособан
стан, ЦГ, телефон, тера-
са.063/106-05-47. (СМС)

ИЗДАЈЕ СЕ једнособан на-

мештен стан у приватној

кући, засебан улаз, близу

„Авив парка”, са греја-

њем, кабловском, интер-

нетом и климом. Ул. Сте-

вана Сремца14, Стрели-

ште. Тел. 069/320-51-42 

и 400-090. (СМС)

ИЗДАЈЕМ дворишни јед-

нособан стан + гарсоње-

ра, све намештено, греја-

ње, Стрелиште. 

362-406, 064/218-83-45. 

(231616)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли, ЦГ, дру-
ги спрат. Тел. 064/178-38-
92. (231779)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан 50 м2. Тел. 063/810-
26-36. (231698)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
плетно намештен стан, но-
ва Миса, код Спортског.
066/370-202. (231852)

ГАРСОЊЕРУ новије наме-
штену, близу центра, ЦГ,
КТВ, интернет, издајем.
061/204-76-26. (231864)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан и намештену
собу. 013/355-537,
065/335-55-37. (231847)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу, Содара, за ученике и
студенте. 064/439-40-89.
(231802)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
стан, Вељка Влаховића,
Стрелиште, 80 евра.
062/382-434. (231807)

ИЗДАЈЕМ стан, 35 м2 у
Карађорђевој. 063/755-
81-09. (231799)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, 64 м2, у стро-
гом центру. Тел. 061/621-
32-18. (231884)

ИЗДАЈЕМ луксузан полу-
намештен четворособан
стан у епицентру Панчева.
Тел. 063/311-916. (23124)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан на Стрелишту,
звати после 14. 063/755-
51-77. (231891)

ИЗДАЈЕМ собу, кухињу и
купатило, запосленима,
самцима. 064/988-99-10,
061/189-00-93. (231889)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан, Содара, ЦГ,
на дуже, 100 евра + депо-
зит. 065/890-98-03.
(231512)

ИЗДАЈЕМ собу са греја-
њем, ученици, код Гимна-
зије. Тел. 063/304-943,
061/344-38-44. 
(231908)

СТАНОВЕ – двособан,
трособан, намештен пра-
зан, сопствено грејање,
плин, Котеж. 061/721-15-
84. (231903)
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ИЗДАЈЕМ стан на старој
Миси. 060/011-96-66.
(231914)

ДВОСОБАН , нова Миса,
интернет, струја и улаз
одвојени. 063/775-99-86,
372-144. (2319239

НАМЕШТЕН једнособан
стан, ТА, код Хотела „Та-
миш”, 70 евра. 064/122-
48-07. (231951)

ЗГРАДА, издајем двособан
намештен стан, нова Ми-
са, ТА, кабловска.
064/231-23-59. (231942)

НАМЕШТЕН стан, 40 м2,
130 евра, грејање укључе-
но у цену.060/146-22-50.
(231204)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
65 м2, Новосељнаски пут
49. Тел. 066/310-029.
(232041)

ИЗДАЈЕМ стан,  100 м2,
намештен/ненамештен,
нова Миса. 060/037-19-22. 

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
ноипособан стан на Сода-
ри. Тел. 063/240-589.
(232033)

ПОВОЉНО издајем мањи
намештен стан. 063/810-
92-39. (232013)

НА ТЕСЛИ једнособан на-
мештен стан, ЦГ,  издајем.
063/320-637. (231996)

ПРАЗАН ненамештен ма-
њи двособан стан на Те-
сли, без грејања. 064/426-
27-09, 069/238-09-46.
(231998)

ИЗДАЈЕМО Топола, тросо-
бан сређен дворишни
стан, 96 м2, ТА и само-
сталну кућу од 120 м2, са
двориштем, ТА.  (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (232002)

ИЗДАЈЕМ стан, 50 м2, Ко-
теж 1, ТА, грејање.
065/665-75-10. (231977)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан комфоран стан, ТА
пећ. 352-710, 066/352-
710. (231-978)

ДВОРИШНИ једнособан
намештен стан у старо-
градњи код Турске главе,
на дуже време. Тел. 331-
958, 063/361-
529.(231980)

НАМЕШТЕНА кућа, сре-
ђена, 30 м2, мало двори-
ште, интернет, кабловска,
80 евра, Маргита.
060/086-42-41. (232074)

БЕСПЛАТНО собу, кухињу
и купатило издајем ста-
нарки у Иванову. 064/372-
94-71. (232079)

КУЋА за издавање, Стар-
чево. 060/617-15-66.
(23204)

ИЗДАЈЕМ стан на новој
Миси, полунамештен, 70
м2, ЦГ. 060/020-81-55,
064/570-64-57. (232052)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, ЦГ, на Со-
дари. Тел. 063/524-642.
(232057)

ИЗДАЈЕМ празан двоипо-
собан стан, грејање, ТА,
Максима Горког 79-а.
069/166-24-28. (232061)

ИЗДАЈЕМ ненамештену
гарсоњеру са ЦГ, Содара,
приземље. 064/612-18-30. 

СТАН за издавање, ком-
плетно опремљен за ста-
новање у центру града.
Контакт 063/693-944,
063/693-291. (и)

КУЋА за издавање од 100
м2, реновирана, ненаме-
штена, Маргита. Контакт
063/693-944, 063/693-
291. (и)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
повољно. 064/850-70-69.
(231522)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор 52 м2, Змај Јовина.
Тел. 060/562-62-96.
(231591)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе. 
060/351-03-56. 
(231578)

ИЗДАЈЕМ локал на Зеле-
ној пијаци. Тел. 063/808-
58-16. (231787)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2, В.
П. Бојовића 19. 063/314-
803. (231791)

ИЗДАЈЕМ локал 33 м2,
Милоша Обреновића 9,
200 евра. 065/461-11-46.
(231854)

ИЗДАЈЕМ локал код улаза
Зелене пијаце, близина
три школе. 060/351-03-56.
(231828)

ИЗДАЈЕМ локал на Стре-
лишту, погодан за сваку
намену. 064/959-98-83.
(231806)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, Ка-
рађорђева 33. 346-448.
(231808)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2, у
Његошевој. 063/755-81-09. 

МАГАЦИН 500 м2, хитно,
повољно, могућ сваки до-
говор. 062/105-20-12.
(231880)

ИЗДАЈЕМ локал на про-
метном месту код аутобу-
ске станице и пијаце.
063/372-124.(232103)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ по-
ред Дома омладине, 80
м2. 061/114-11-34.
(232001)

ИЗДАЈЕМ локал 27 м2, у
центру. 065/464-35-38.
(232026)

ИЗДАЈЕМ локал 23 м2,
центар, погодан за канце-
ларију, агенцију, пред-
ставништво. 064/267-72-
17. (231972)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ПОТРЕБАН грађевински
инжењер или технолог у
производњи столарије.
„Самиго инвест” д.о.о,
312-729, 063/389-972.
(232076)

ПОТРЕБАН мајстор за из-
раду и монтажу ПВЦ сто-
ларије. „Самиго инвест”
д.о.о, 312-729, 
063/389-972. 
(232076)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у објекту за смештај.
060/043-52-98. (232026)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 060/052-30-
40. (232022)

ПОТРЕБАН радник до
409 година за ноћну сме-
ну. Предност спортисти,
младићи са Стрелишта
или Тесле. 
065/311-31-33. (и)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб” потребни радни-
ци. Тел. 013/355-808, Ул.
Жарка Зрењанина 36.
(231991)

ПОТРЕБНА конобарица у
Винарији „Ђурић” .Макси-
ма Горког 71. (231982)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требниопица-мајстор и
раднице за палачинке.
063/820-87-61. (231958)

ГРАЂЕВИНСКОЈ лимарији
„Марковић” потребан ли-
мар и помоћник лимара.
060/571-55-22. (231931)

ПОТРЕБНА куварица за
рад у „Пилећем дућану”.
Тел. 013/377-230,
064/259-96-62. (231944)

ПОТРЕБНА млађа особа
транспортно-шпедитер-
ској фирми, са познава-
њем немачког језика. Кон-
такт телефон 060/613-74-
08. (ф)

МАСЕРКА, релакс, парци-
јална и антицелулит. Тел.
062/817-17-31. 
(230065)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (231436)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА вла-
жних кућа, машински се-
чемо влажне зидове, га-
ранција. Тел. 060/691-01-
13. (229077)

ПОПРАВЉАМО/УГРАЂУ-
ЈЕМО ПВЦ, алу столарију,
сигурносна врата, ролет-
не, венецијанери, стакло-
резачке услуге. 060/545-
34-04. (231491)

НЕГА болесника у попо-
дневним часовима. Тел.
377-321, 063/234-857.
(231620)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(230451)

ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене стола-
рије, стакло, ролетне, ко-
марник. 063/843-34-56.
(230781)

МЕДИЦИНСКЕ сестре: да-
вање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (230742)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике, професор са ис-
куством. 062/801-97-58.
(230714)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пе-
ћи, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-
44-88. (231070)

СЕЛИДБА 1.000 динара,
радници, попуст ванград-
ска. 064/026-13-26.
(231185)

ЧУВАЛА бих полупокрет-
ну, покретну особу, за
бесплатно становање.
060/617-97-10. 
(231777)

РАДИМО све физичке по-
слове: рушења кућа, зидо-
ва, бетона, утовари, одно-
шења ствари, обарање
стабала. 060/035-47-40.
(231793)

ОБАРАЊЕ стабала, коше-
ње тримером, одношење
непотребних ствари, уто-
вари, чишћења, итд.
064/122-69-78. (231793)

СРПСКИ, часови, припре-
ма, пријемни за основце и
средњошколце. 064/462-
37-64. (231856)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 064/341-79-60.
(231869)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, инди-
катори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/132-
85-43. (231872)

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информатика,
могућност месечног пла-
ћања, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(231873)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења купатила, канализа-
ције, адаптације, поправ-
ке, замена. 331-657,
064/495-77-59, 063/777-
18-21. (2318429

ДУГОГОДИШЊЕ искуство,
уградња свих врста зидних
и подних плочица. Ненад,
064/128-38-49. (231834)

СРПСКИ језик, часови,
припрема за пријемни,
професор. 063/115-38-50.
(2318359

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (2318049

РАЗНЕ физичке послове
радим: ископи, шут, и све
остало. 065/600-05-30.
(231796)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпоре-
та, грејача. Слободан,
063/865-80-74. (231821)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана
професорка математике.
Центар. 343-370. (231788)

ДИМЉЕЊЕ меса и месних
прерађевина. 063/179-01-
78.(232032)

ЧИСТИМО таване, подру-
ме, дворишта, комплет
услуге, најповољније.
061/321-77-93. (232040)

ГИПС плоче, кнауф, ри-
гипс, васерска нивелација,
спуштени плафони, пре-
градни зидови, АМФ,ка-
скаде, суфити, лукови, де-
таљи, изолација поткро-
вља. 069/222-26-03. 

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством
тражи посао. 064/120-77-
64. (232008)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (232009)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часови.
Тел. 251-19-81, 063/868-
01-70. (232006)

РЕЛАКС терапеутска, ан-
тицелулит масажа, естет-
ски и медицински педи-
кир. Јасмина. 013/351-
907, 061/308-95-86.
(232014)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање, гип-
сани радови, фарбање
столарије, чисто, повољ-
но,квалитетно. 063/864-
67-16. Влада. (231878)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (231885)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:  од-
гушења канализације,
адаптације купатила, сер-
вис, одмах. 377-930,
064/586-85-39. (231910)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, чишћење олука.
065/535-24-56. 231927)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.(
231934)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством квалитет-
но, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (2319399

РЕЛАКС, терапеутска и
парцијална масажа.
064/011-34-25. (231941)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (231975)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (231471)

СВЕ врсте физичких по-
слова, утовар/истовар, це-
пање дрва, кошење, се-
лидбе, одвоз шута, копа-
ње, чишћење подрума, та-
вана и шупа и сл. Дејан,
065/440-97-00. (231984)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских ра-
дова. 064/866-25-76,
013/361-601. (231-989)

ВОДОИНСТЛАТЕР, адап-
тације купатила, славине,
одгушење канализације
одмах. 063/269-173.
(231952)

РАДИЛА бих као помоћна
радница у ресторану и
спремала станове и куће.
065/852-78-88. (231955)

НУДИМ помоћ у кући ста-
рим, покретним и полупо-
кретним особама.
061/210-85-95, 061/683-
09-29. (231962)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
са или без радника,могућ-
ност хладњаче.  Џаја,
065/403-58-43. (231968)

СРПСКИ и књижевност,
повољно часови, обрада
семинарских и матурских
радова за средњу школу.
063/170-42-01. (230272)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. Сигу-
ран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (232067)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инстлација, бојле-
ра, ТА пећи, најјефтиније
у граду. 063/804-57-99.
(232043)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. 065/334-
23-38. (232047)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 
064/664-85-31, 
013/342-338. 
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(321212) 

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (229033)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (пролаз
на 2,2 метра). 064/648-24-
61. (229999)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (230299)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољ-
но. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-
051. (230366) 

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова, разне фаса-
де. 013/664-491, 
063/162-53-89. 
(231370)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. 
(231249)

ПОПРАВКА, веш-машина,
судо-машина, и остале бе-
ле технике, овлашћени
сервис „Фриго Пеђа”.
013/301-300,
063/771-24-16. 

(321212)

СЗР „МАКИ”, постављање,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (231104)
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ИЗДАЈЕМ канцеларију 25
м2, центар, Р. Путника, 80
евра. 063/341-871.
(231974)

ПОТРЕБАН простор 150
до 300 м2, градски део, у
селима не, купујем.
062/140-67-16. (231976)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљен и разрађен
фризерски салон, центар,
повољно. 065/849-09-38.
(231917)

ЛОКАЛ строги центар Бе-
ограда, подземни пролаз
код Дома омладине, про-
дајем, 16.000 евра.
065/934-67-70. (231947)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње старије особе у ино-
странству. Минимално по-
знавање немачког.
062/571-007. (231662)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње старије особе у ино-
странству. Минимално по-
знавање немачког.
062/571-007. (231662)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало Ле-
сковац, потребне раднице,
за рад за роштиљем.
063/897-55-04. 

ПОТРЕБНИ радници пери-
оници „Пионир”. 013/258-
02-17. (231092)

ТРАЖИМ професор-
ку/професора руског јези-
ка са искуством, због ча-
сова. 066/506-66-66.
(231782)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци),
искусна дипломирана про-
фесорка математике. Цен-
тар. 343-370. (231435)

ПОТРЕБАН професор ин-
форматике, ради давања
приватних индивидуалних
часова информатике.  Тел.
064/063-77-69. 
(231206)

ИСКУСНИ пекар за хлеб,
сомуне и озбиљан домар,
возач. 064/120-09-42.
(232095)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кол центру, звати рад-
ним данима од 10 до 16
сати. 064/645-30-95.
(232058)

ЛОКАЛИ
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СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com  ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (231892)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(231892)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (231892)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (231892)

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Срби-
ја, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (231892)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(231892)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, бате-
рија, вентила и санитари-
ја, све за воду, 0-24, пен-
зионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (231587)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
канализације, замене, по-
правке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (231842)

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ аутомоби-
ла, локала, кућа, станова,
викендица новом мето-
дом. Дејан, 063/800-01-
96. (231839)

ПРЕВОЗИМ кипером, по-
вољно, грађевински мате-
ријал, ризлу за путеве, од-
возим шут. 064/354-69-94.
(231843)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, електри-
чар, ауто-електричар, по-
правка разних електроу-
ређаја. 063/800-01-96.
(231839)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 са-
та. Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, Поповић. 
232103)

ОВЛАШЋЕНИ „Електро-
сервис” поправља; веш-
машине, бојлере, шпоре-
те, пећи, електроинстала-
ције. 060/180-02-83,
062/186-48-22. 
(232088)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(232094)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја у вашем стану, пра-
ње тепиха, довоз, одвоз.
066/001-050, 063/329-
464. (232082)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
062/156-02-07. (231925)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05.(231925)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05.(231925)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (231571)

СИТУИРАН пензионер, 59
година тражи слободну
жену од 50 до 65 година.
064/586-38-16.
(232089)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 23Петак, 2. децембар 2016.

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

УСЛУГЕ

РАЗНО

Opšta ze mljo rad nič ka za dru ga OZZ „Ju žni Ba nat” 

iz Ban. Bre stov ca, Pan če vač ka 1

email:oz zju zni ba nat@g mail.co m 

Te le fon: 013/626-124

PIB: 101053853 

Mat. Br: 8650200

Skupšti na za dru ga ra OZZ „Ju žni Ba nat” iz Ban. Bre stov -

ca na svo joj sed ni ci odr ža noj da na 04. 05. 2016. god. do -

ne la je od lu ku da se ras pi še

Kon kurs
za di rek to ra sa man da tom od 5 (pet) go di na.

Kan di da ti, po red za ko nom pred vi đe nih opštih uslo va

tre ba da is pu nja va ju i sle de će uslo ve:

1. Da ima ju za vr še nu vi so ku, vi šu ili sred nju ško lu po ljo -

pri vred ne, eko nom ske ili dru ge stru ke 

Do kaz: fo to ko pi ja di plo me.

2. Da ima naj ma nje 3 (tri) go di ne na po slo vi ma ru ko vo -

đe nja.

Do kaz: po tvr da pri vred nog su bjek ta kod ko jeg je ra dio na

me stu ru ko vo đe nja.

3. Da ni je osu đi van za kri vič na de la pro tiv pri vred ne i

slu žbe ne du žno sti.

Do kaz: Uve re nje nad le žnog sud skog or ga na da se ne vo -

di is tra žni po stu pak i da ni je po dig nu ta kri vič na pri ja va,

ne sta ri ja od 3 (tri) me se ca.

4. Kan di da ti ko ji uče stvu ju na kon kur su mo ra ju do sta vi -

ti plan i pro gram ra da.

– Rok za pod no še nje pri ja ve je 15 (pet na est) da na po ob -

ja vlji va nju kon kur sa.

– Kon kurs nu pri ja vu i do ku men ta ci ju sla ti na adre su:

OZZ „Ju žni Ba nat” Ba nat ski Bre sto vac 26234, Uli ca

Mar ša la Ti ta br.1, sa na zna kom za kon kurs.

Svi kan di da ti ko ji bla go vre me no do sta ve pri ja ve i is pu -

nja va ju uslo ve kon kur sa bi će bla go vre me no oba veš te ni o

od lu ci skupšti ne za dru ga ra naj ka sni je 5 (pet) da na od

do no še nja od lu ke.

(f-1982)

ОПШТИНА КОВАЧИЦА

ОПШТИНСКА УПРАВА

Одељење за урбанизам, стамбено-комуналну делатност, за-

штиту животне средине, саобраћај и енергетику, имовинско

правне и инспекцијске послове

ОБАВЕШТЕЊЕ 
О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАЊЕ 

САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ 

УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ 

СРЕДИНУ

       Обавештава се јавност да је поднет захтев за давање са-

гласности на студију о процени утицаја затеченог стања на

животну средину ПРОЈЕКТА–РАДИОНИЦА ЗА КОНФЕКЦИ-

ОНИСАЊЕ РОЛЕТНИ И ПОГОН ЗА ПЛАСТИФИКАЦИЈУ

ПРОФИЛА НА ЛОКАЦИЈИ У КОВАЧИЦИ на катастарској

парцели бр.1433 К.О. Ковачица, на територији општине Ко-

вачица, носиоца пројекта ЦИЦКА МАРИЈА, Иве Андрића 8,

Ковачица.

       Сагласно члану 20. Ставу 1. и 2. Закона о процени утица-

ја на животну средину, овај орган ће обезбедити ЈАВНИ УВИД

у предметну студију о процени утицаја затеченог стања у про-

сторијама С.О. Ковачица, у улици Маршала Тита 50, у Кова-

чици, у периоду од 30. 11. 2016 до 20. 12. 2016. године.

       ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА РАСПРАВА о пред-

метној студији о процени утицаја затеченог стања биће одр-

жана у просторијама С.О. Ковачица, у улици Маршала Тита

50, у Ковачици, дана 21. 12. 2016. године у времену од 12 до

14 сати.

       У јавној презентацији и јавној расправи о предметној

студији утицаја затеченог стања на животну средину, сагла-

сно члану 20. Став 4. Закона о процени утицаја на животну

средину  учествоваће носилац пројекта.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја

сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад, ули ца На -

род ног фрон та бр. 12, Но ви Сад под нео је зах тев за од -

ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ 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 у про сто ри ја ма По кра јин ског

се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -

не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об ја -

вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

Preduzeće Brako Wire Products d.o.o, Pančevo, 

raspisuje Oglas 

za prijem radnika – еlektričar
Potrebne kvalifikacije: 

– Minimum IV stepen stručne spreme elektrotehničkog

usmerenja (električar, elektrotehničar elektromotornih

pogona) 

– 5 godina radnog iskustva na poslovima održavanja pro-

izvodnih mašina       

Od kandidata očekujemo preciznost, odgovornost i po-

svećenost radu.

Biografije slati isključivo na emаil: info@brako.rs

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani.

Neće biti prihvaćena nikakava raspitivanja 

telefonom ili lično.

По след њи по здрав 

чи ка 

ЈО ВИ

од МА ЈЕ и НЕ НЕ 

с по ро ди ца ма

(35/231884)

С не из мер ном ту гом и бо лом опро сти ла сам се од свог су пру га

ЈО ВА НА РА КИ ЋА

Хва ла на сва ком див ном да ну, пу ном па жње и раз у ме ва ња, про ве -

де ном с то бом.

Тво ја су пру га МИ ЛАН КА

(108/

ЈО ВАН РА КИЋ

Де ко, хва ла ти за не из мер ну бри жност и

то пли ну. За у век ће мо те се се ћа ти с љу ба -

вљу и по што ва њем.

Тво је уну ке НИ НА и ЈО ВА НА

(106/

26. но вем бра 2016. пре ста ло је да ку ца ср це на шег во ље ног су пру га,

оца, де ке и та ста

ЈО ВА НА РА КИ ЋА
1936–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Су пру га МИ ЛАН КА, ћер ка ТА ЊА, уну ке НИ НА 

и ЈО ВА НА и зет НЕ БОЈ ША

(107/

Оба ве шта ва мо род би ну и  при ја те ље да је 26. но вем бра
2016. го ди не пре ми нуо наш дра ги

ФЕ РЕНЦ НЕ МЕТ
1952–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, си но ви АРОН 
и НАН ДОР с по ро ди ца ма

(89/232024)

ФЕ РЕНЦ 

НЕ МЕТ

Нај бо љи дру же,

по пр ви пут не ће мо за -

јед но до вр ши ти за по че -

то.

Пам ти ће мо те по до -

бром.

ЈА НИ и АНА с де цом

(90/232029)5

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.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 2. децембар 2016.24

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.

22. но вем бра 2016. пре ста ло је да ку ца ср -
це ве ли ког чо ве ка. Са хра на је оба вље на
24. но вем бра 2016. го ди не.

МИ О ДРАГ МИ ЛЕН КО ВИЋ
МИ ЛЕ

1953–2016.

Дра ги Ми ле,

Хва ла ти што си је да на ест го ди на де лио
све мо је ра до сти и ту гу. Хва ла ти за сва ки
сти сак ра ме на, сва ки за гр љај и обри са ну
су зу. Био си мо ја по др шка и осло нац.

Са пу но ту ге, љу ба ви 
и по што ва ња тво ја БО СА

(70/231959)

РА ДА СИ МИЋ
Мо ја се стра је ди на, 23.

но вем бра за у век нас је

оста ви ла, ни по след ње

збо гом ни је про го во ри ла,

а очи је сво је скло пи ла.

За у век њен брат 

НЕ НАД, сна ја ГО РИ ЦА

и тет ки ни ВЕ СНА 

и СР ЂАН

(77/231983)

По след њи по здрав во -

ље ној се стри

РА ДИ СИ МИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Твој брат МИ ЛЕ 

РА ДОЈ ЧИЋ

с по ро ди цом

(78/231985)

Ку ми

РА ДИ СИ МИЋ

Те шко је ка да од ла зи

не ко драг.

Оста је се ћа ње на тво ју

до бро ту и пле ме ни тост.

Кум НЕ ВЕН 

с по ро ди цом

(79/231986)

По след њи по здрав дра гој ма ми

РА ДИ СИ МИЋ
Успо ме ну на те бе чу ва ће за у век тво ји нај ми ли ји: син

ДРА ГАН и ћер ка ДРА ГИ ЦА с по ро ди цом

(80/231987)

26. но вем бра 2016, у 91. го ди ни пре ми нуо је

МИ О ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ
1926–2016.

За у век ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГИ ЦА, син ЗО РАН 

и сна ја МИ РА, унук МИ ЛОШ са су пру гом 

КРИ СТИ НОМ, у уну ка МИ ЛИ ЈА НА са су пру гом 

РАЈ КОМ, пра у ну ци ДРА ГАН, МА РИ ЈА НА, 

РЕ ЉА и ИГ ЊАТ

(81/231988)

Дра гом оцу, та сту, де ди и пра де ди по след њи по -

здрав

МИ О ДРАГ ПЕ ТРО ВИЋ
1926–2016.

Хва ла ти што си нам по да рио ле пе тре нут ке. Чу -

ва ће мо те од за бо ра ва.

Ћер ка ЗО РА, зет РА ДЕ, уну ке АЛЕК САН ДРА 

и ОЛИ ВЕ РА, зе то ви ЂУ РА и БА НЕ и пра у ну чад

МИ О НА, МА ТЕ ЈА, АН ДРЕЈ, ГА ЛА и ЂОР ЂЕ
(82/231988)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

НИ КО ЛИ ПЕН ДЕ ВУ

Ста на ри згра де у Ко сте Абра ше ви ћа 2

(84/231999)

Во ље ном де ди

СИ МИ 

ГО ЛУ БО ВИ ЋУ

1939–2016.

По но сан што сам те

имао.

Твој МАР КО

(86/232004)

Во ље ном

СИ МИ ГО ЛУ БО ВИ ЋУ
1939–2016.

Ве ли ки чо век, отац и де да.

По но сни и за хвал ни на вре ме ну про ве де -

ном с њим, ње го ва де ца и уну ци.

Тво ји: ЗО РАН, ЗО РИ ЦА, ДРА ГА НА, 

ТА МА РА, МА ТЕ ЈА и МАР КО

(85/232004)

По след њи по здрав на -

шој при ји

ЉИ ЉА НИ 

СА ВА НО ВИЋ

од по ро ди це БА ЧИК 

и СПИШ ЈАК

(91/232037)5

По след њи поздрaв на шој дра гој мај ци, ба ки, пра ба ки и та шти

ЉИ ЉАН КИ СAВАНОВИЋ
2. VI 1933 – 25. XI 2016.

Ожа ло шће ни: ћер ке ЈЕ ЛЕ НА, ДРА ГИ ЦА и РО СА, уну ци МИ ЛАН,

МИ ЛОШ, ИВАН, ЈО ВА НА, ИВА НА, ЈО ВАН и МИ ЛА НА, пра у нук

ЛА ЗАР, зе то ви ВЛАТ КО, МИ РО ЉУБ, БО ЖО и МАР КО, 

сна је МИ ЛИ ЦА и ТИ ЈА НА

(93/232042)

По след њи по здрав во -

ље ном оцу и де ди

НИ КО ЛА 

ПЕН ДЕВ

Ћер ке РАЈ НА и МА ЈА

с по ро ди цом

(57/231917)

По след њи по здрав во ље ном су пру гу

НИ КО ЛИ ПЕН ДЕВУ

Су пру га МИ ЛИ ЦА

(58/231917)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

РА ДИ СИ МИЋ
Љу бав пре ма те би је ве -

ли ка, а ту га и се ћа ње

веч ни.

Твој брат ЈО ВАН 

РА ДОЈ ЧИЋ, сна ја 

ДО БРИ ЛА са сво јом 

де цом и уну чи ћи ма

(13/231813)

24. но вем бра 2016. пре ста ло је да ку ца ве ли ко и

пле ме ни то ср це на шег во ље ног

ИВАН РА КИ ЏИЋ
Са хра на је оба вље на 26. но вем бра 2016. го ди не.
Хва ла ти за бри жност и то пли ну. За у век у ср ци -
ма и се ћа њу, с љу ба вљу и по што ва њем. 

Су пру га СЛА ВИ ЦА, ћер ке ИВА НА и БИ ЉА НА,
зе то ви ФИ ЛИП и ДРА ГАН, уну ка ЕМИ ЛИ ЈА,

уну ци НИ КО ЛА и МАК СИМ
(62/231036)

Оста је мо у ду бо ком бо лу са се ћа њем на срећ не

да не про ве де не за јед но

ИВАН РА КИ ЏИЋ

За у век си у на шим ми сли ма и ср ци ма. Тво ја

ћер ка БИ ЉА НА, зет ДРА ГАН, уну ка ЕМИ ЛИ ЈА

и унук НИ КО ЛА
(95/232051)

По след њи по здрав

ИВИ ЦИ 

РА КИ ЏИ ЋУ

од ко ле га из Фа бри ке VCM „ХИП Пе тро хе ми ја”
(16/231824)

И дра ги љу ди од ла зе

По след њи по здрав зе ту

ИВА НУ РА КИ ЏИ ЋУ
БРАН КИ ЦА

(28/231888)

По след њи по здрав дра -

гом  ку му

ИВА НУ

Пам ти ће мо га с љу ба -

вљу и по што ва њем.

Ку мо ви: БА ТА, ИВА НА

и БА НЕ

(65/231944)

ИВАН 

РА КИ ЏИЋ

„Не до ста јеш!”

ИВА НА, ФИ ЛИП

и МАК СИМ

(64/231943)

Че тр де се то днев ни по -

мен

ЖИ КА МА ЋЕЈ
од ћер ке СЛА ВИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(94/2320449



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 2. децембар 2016. 25

По след њи по здрав ком ши ји

НО ВИ ЦИ 
СТО ЈА НО ВИ ЋУ

од ком ши ја у В. 
Вла хо ви ћа 15, Пан че во

(18/231837)

По след њи по здрав

НО ВИ ЦИ СТО ЈА НО ВИ ЋУ
1950–2016.

Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СА ВА, 

син ДЕ ЈАН, ћер ка ДРА ГА НА, 

унук УРОШ и зет ДЕ ЈАН

(7/231800)

24. но вем бра 2016. на пу сти ла нас је

МА РИ ЈА РА ГРО ВИЋ
1928–2016.

С љу ба вљу и бо лом ћер ка ЛЕ ЛА с по ро ди цом
(25/2318629)

МА РИ ЈА 

РА ГРО ВИЋ

По след њи по здрав 

бај ки од уну ке СНЕ ЖЕ

с по ро ди цом

(26/231862)

С ту гом се опра штам од

сво је ду го го ди шње до -

бре при ја те љи це

РУ ЖЕ 

СТА НИ МИ РОВ

ДО БРИ ЛА КО ВИ ЈА НИЋ

с по ро ди цом

(29/231868)

26. но вем бра 2016, у 87. го ди ни, за у век

нас је на пу сти ла на ша дра га мај ка и ба ба

РУ ЖИ ЦА СТА НИ МИ РОВ
1930–2016.

Са хра на је оба вље на 29. но вем бра 2016, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу. Би ла је по -

све ће на де ци и по ро ди ци, пожртвована,

бри жна, вред на и хра бра за мно ге жи вот -

не те шко ће. 

С љу ба вљу и ту гом ћер ка ЉИ ЉА НА, унук

БРА НИ СЛАВ и уну ка НА ДА

(30/2318719(

24. но вем бра 2106. го ди не, ти хо, као што је жи ве ла, пре ми ну ла је

на ша ба ба Ли на

ПА ВЛИН КА НЕ СТО РОВ СКИ
1932–2016.

За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и се ћа њу.

Ожа ло шће ни: ћер ке ВЕ РИ ЦА и РУ ЖИ ЦА, зе то ви ИВАН 

и МИ ЛИ ВОЈ, уну ци НА ТА ША, ДУ ШАН, ЈЕ ЛЕ НА и НЕ НАД, 

зе то ви ГО РАН и ИВАН и сна ја СА ЊА, пра у ну ци СТРА ХИ ЊА,

ПРЕ ДРАГ, УРОШ, НИ КО ЛА и ВИК ТО РИ ЈА, 

као и оста ла мно го број на род би на

(43/231898)

Дра га на ша мај чи це, на -

пу сти ла си нас са пу но

то пли не и љу ба ви...

ПА ВЛИН КА

НЕ СТО РОВ СКИ

Хва ла ти за све. По но -

сне смо на до бро ту и

пле ме ни тост ко ју си

сви ма пру жи ла.

Ћер ке ВЕ РИ ЦА 

и РУ ЖИ ЦА

(44/231899)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

ПА ВЛИН КИ

НЕ СТО РОВ СКИ

Се стра МИ ЛАН КА

с по ро ди цом

(45/231899)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба би Ли ни

ПА ВЛИН КА

НЕ СТО РОВ СКИ

Са мо ми зна мо ко ли ко

нам не до ста јеш. Би ћеш

увек ме ђу на ма, и ни ка -

да не ћеш би ти за бо ра -

вље на. 

По ро ди ца БЕ ЛИЋ

(46/231899)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба би Ли ни

ПА ВЛИН КА

НЕ СТО РОВ СКИ

Успо ме ну и се ћа ње на

те бе чу ва ће мо с по што -

ва њем у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ВА СИЛ ЧИН

(47/231899)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба би Ли ни

ПА ВЛИН КА

НЕ СТО РОВ СКИ

За у век ће мо те но си ти у

на шим ср ци ма и ми сли -

ма.

По ро ди ца ВИ ДЕ ВИЋ

(48/231899)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ба би Ли ни

ПА ВЛИН КА

НЕ СТО РОВ СКИ

Хва ла ти што си увек

би ла ту за нас.

По ро ди ца ЖИ ВА НОВ

(49/231899)

С ту гом и бо лом у ср цу, оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље да је 25. де цем бра

2016, у 87. го ди ни пре ми ну ла на ша дра га

РУ ЖИ ЦА СТОЈ НОВ
рођ. Бо ро јев

1930–2016.

Са хра на је оба вље на 28. но вем бра 2016.
на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА, 
зет СЛА ВО ЉУБ, уну ке ДРА ГА НА 

и МИ РО СЛА ВА, пра у ну ка СО ФИА ЛЕ ЛА 
и зе то ви ЖУ НИ и НЕ СКО

(50/231900)

Пре ми ну ла је на ша школ ска дру га ри ца и

при ја те љи ца

РУ ЖИ ЦА СТОЈ НОВ
рођ. Бо ро јев

1930–2016.

С ту гом и по што ва њем ОЛ ГА, ВЕ РА, 

БЕ БА и МИ КИ ЦА

(67/231953)

РУ ЖИ ЦА 

СТОЈ НОВ
Не ка вас ан ђе ли че ка ју.

ЕСТЕ РА

(68/231954)

24. но вем бра 2016. умро

је наш брат

ДУ ШАН 

ПАН ТЕ ЛИЋ

ДУ ЛЕ

1947–2016.

из Вла ди ми ров ца

Ожа ло шће не се стре 

ЈУ ЦА, ДУ ШАН КА, 

ЛЕ НА и НА ДА 

с по ро ди ца ма

(59/231920)

Бол но су од јек ну ла вој ло вач ка зво на, да нас оба -

ве сте о пре ра ном гу бит ку дра гог

ЗЛАТ КА КО ВАР ЧИ КА
ко ји је пре ми нуо  у Опа ти ји, не до че кав ши свој

55. ро ђен дан.

Ни да љи на, ни вре ме не мо гу из бле де ти се ћа ње

на на ше дру же ње.

ЛИ ДИ ЈА ИВЕЦ
(71/231966)

По след њи по здрав дра гој

тет ка ЕВИ

БИ САК

од по ро ди ца 

ВЕ ЛИЧ КОВ и МАН ЧИЋ

(5/231790)

ЗО РАН ЋУ КО ВИЋ
5. XII 2014 – 5. XII 2016.

Ду ша  бо ли. Уте хе не ма. Ја ко ми не до ста јеш.

Тво ја ВЕ СНА

(109/
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6. де цем бра да ва ће мо по лу го ди шњи по -

мен, у 15 са ти, на гро бљу у До ло ву

ГОР ДА НА БОГ ДА НОВ
1974–2016.

На ша љу бав, 

на ша ду ша, 

на ше све...

За у век тво ји нај ми ли ји

(22/4690)

На вр ша ва се го ди на от ка да ни је с на ма

ДАР КО АЛЕК СИЋ
1967–2015. 

Сва ки тон на те бе нас се ћа,

пе сме се сви ра ју и пе ва ју,

а ту жна пе сма

ко ја се у ср цу пе ва,

Тра је и тра је, не пре ста је.

Ба то, во ли мо те.

Тво ји: брат ЖЕЉ КО, сна ја МА РИ НА и тво ја АН ДРЕ ЈА

(74/231973)

Про шла је го ди на от кад ни је с на ма наш Да ки

ДАР КО АЛЕК СИЋ
1967–2015.

Мно го нам не до ста јеш, и увек  ћеш би ти са на ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ТА ЊА

и ћер ка САН ДРА
(75/231973)

СЕ ЋА ЊЕ

ДАР КО 

АЛЕК СИЋ

1967–2015.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

По ро ди це ВИ ТО МИ РОВ

и ВОЈ НОВ

(60/231922)

У  су бо ту, 3. де цем бра

2016, у 11 са ти, на Ка то -

ли чом гро бљу да ва ће мо

го ди шњи по мен на шој

дра гој ма ми

ВЕ ЛИН КИ

СТОЈ КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Оста ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(87/232010)

7. де цем бра 2016. на вр ша ва се шест ту -

жних го ди на от кад ни је с на ма наш дра ги

ЗО РАН КЕ БИЋ ВА СА
2010–2016.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га ДЕ САН КА,

ћер ке МИР ЈА НА и МАР ТИ НА, ма ла ДЕ СА

и уну ка НА ТА ЛИ ЈА

(88/232020)

У уто рак, 6. де цем бра, у 11.30, на вој ло вач ком

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

ДРА ГО ЉУ БУ МА РИН КО ВИ ЋУ
1934–2016.

Увек ће те во ле ти и ни ка да те не ће за бо ра ви ти

тво ја де ца, уну ци, уну ке и пра у ну ке
(96/2132053)

Про шло је ско ро го ди ну да на от ка ко не ма на ше

На це

НА ДА ПО ПО ВИЋ
У су бо ту, 3. де цем бра, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу оку пи ће мо се да јој, по ко зна

ко ји пут, ка же мо ко ли ко нам не до ста је.

Ње ни ЗО РАН и ТА ЊА с по ро ди цом
(97/232055)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

МА ЂА РОВ

29. XI 1996 – 29.XI 2016.

Зау век у  на шим ср ци -

ма.

Ћер ка ИЗА БЕ ЛА, зет

БРАН КО и уну ка 

ТА МА РА

(98/232056)

3. де цем бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко

нас је на пу стио наш во ље ни

ДАР КО ТА СЕВ СКИ
1976–2016.

Во ле те тво ји нај ми ли ји

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

ПА ВЛО ВИЋ 

ЈО ЦА
2014–2016.

Увек си у на шим ми сли -

ма.

МИ РА и ОЛИ ВЕ РА

(101/232093)

7. де цем бра 2016. на вр ша ва се де вет го ди -

на от ка ко ни је с на ма наш во ље ни

МАР КО ВУ ЈО ВИЋ
7. XII 2007 – 7. XII 2016.

Во ље ни ни кад не уми ру, веч но жи ве у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

(102/ф)

6. де цем бра 2016. на вр -

ша ва се го ди на од смр ти

МИ ЛО РА ДА

ЂОР ЂЕ ВА БА ТЕ

1945–2015.

Ожа ло шће на: су пру га

ЛЕ ПО СА ВА ЛЕ ПА,

ћер ке ДРА ГА НА 

и ЗО РИ ЦА и уну ка

ВИК ТО РИ ЈА

(103/232100)

6. де цем бра 2016. на вр -

ша ва се го ди на от ка ко

ни је сам ном

МИ ЛО РАД

ЂОР ЂЕВ БА ТА

1945–2015.

Успо ме ну на те бе чу ва

су пру га 

ЛЕ ПО СА ВА ЛЕ ПА

(104/212100)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СНЕ ЖА НА ЗЕ ЧЕ ВИЋ
рођ. Цви ја но вић

Мо жда то и ни су зве зде, већ ма ли про зо ри на не бу...

Кроз њих нас оба сја ва све тлост и љу бав оних

Ко је смо из гу би ли...

Та ко нам го во ре да су сад срећ ни...

Не ка ти ду ша бу де срећ на...

Ма ма и се стра БИ ЉА НА с по ро ди цом
(92/232038)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

ПА ВЛИ МИ ЛЕН КО ВИЋ

од си на МИ РО ЉУ БА с по ро ди цом

(76/231981)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

ПА ВЛИ МИ ЛЕН КО ВИЋ

од ћер ке БРАН КЕ с по ро ди цом

(83/231993)

3. де цем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од смр -

ти на шег дра гог

ЈО ВА НА МИ ЋИ ЋА
из Ка ча ре ва

Ту гу ју за њим: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ка НА ДА,

син РАТ КО, уну чад ЈЕ ЛЕ НА и МИ ЛОШ, се стра

ЖИВ КА с по ро ди цом и сва сти ка ГО СПА ВА 

с по ро ди цом
(27/231866)

21. но вем бра 2016, у 91.

го ди ни пре ми ну ла је

мо ја мај ка

ВЕ РИ ЦА 
КА НАЧ КИ
рођ. Смиљ кић
из Ба ва ни шта

Ожа ло шће ни син 
ДУ ШКО НИ КО ЛИЋ

с по ро ди цом

(54/231905)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Се ћа ње на

КО ВИЉ КУ

СТО ЈА ДИ НОВ

рођ. Ци цва рић

3. XII 1985 – 3. XII 2016.

Про ђо ше мно ге го ди не,

ви ше од де це ни је три,

от ка да ни смо ску па, ал

ње не пле ме ни то сти и

ли ка с љу ба вљу и ра до -

сти ра до се се ћа мо ми.

Не мо же мо те ни ка да

за бо ра ви ти.

Су пруг БО РА 

и син ДА ДА

(4/231784)

У су бо ту, 3. де цем бра

2016. го ди не, у 11 са ти,

на Ка то лич ком гро бљу

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен

МИ О ДРА ГУ

МИ ЋИ 

БРАЈ КО ВИ ЋУ

1960–2016. 

По ро ди ца БРАЈ КО ВИЋ

(8/231802)

3. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че -

ву, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем во ље ном

РА ДО ВА НУ ЈО СИ ПО ВИ ЋУ 

МИ ЋИ
Ла жу кад ка жу да вре ме ле чи све!

Тво ји: су пру га ДРА ГА НА, ћер ке НЕ НА 

и ВЕ СНА, уну ци НИ КО ЛА, МИ ХАЈ ЛО и ИВА НА

и зе то ви МИ ЛЕ и СЛО БА
(23/231839)

СЕ ЋА ЊЕ

На вр ши ло се два де сет го ди на ка ко ни је с на ма

наш ми ли

МИ ЛОШ ПЕ ТРО ВИЋ МИ ША

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(24/231860)

Оба ве шта ва мо вас да ће се 3. де цем бра 2016, у

11.30, на Но вом гро бљу одр жа ти го ди шњи по мен

ГОР ДА НИ ПО ПО ВИЋ
Мно ге ства ри су се про ме ни ле за го ди ну да на,

али јед на ни кад не ће, на ша љу бав пре ма те би.

Не до ста јеш!

Су пруг ТО МИ СЛАВ, си но ви ПРЕ ДРАГ 

и МЛА ДЕН и мај ка ЂУР ЂЕВ КА
(31/231874)

ПЕ ТРО ВИЋ

ДРА ГО ЉУБ                     ДО БРИН КА
фо то граф                                               1925–2001.

Б. Бре сто вац

1928–1991.

У ср цу, ми сли ма и сно ви ма увек сте са мном, ми ли мо ји.

Ва ша ЦЕ ЦА с по ро ди цом
(37/231887)

2. де цем бра 2016. на вр ша ва се че тр де сет ту жних

да на од смр ти мог во ље ног де ке

МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
16. V 1938 – 24. X 2016.

Во ље ни мој де ко, хва ла ти за мо је срећ но и без -

бри жно де тињ ство, за сва ки ра до сни тре ну так

про ве ден с то бом. Увек ћеш би ти и мом ср цу и

мо јим ми сли ма.

Тво ја уну ка АЛЕК САН ДРА
(39/231894)

2. де цем бра 2016. на вр ша ва се че тр де сет да на од

смр ти на шег во ље ног су пру га, та те и де ке

МИ ЛА НА КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
16. V 1938 – 24. X 2016.

По но сни што смо те има ли, а бес крај но ту жни

што смо те из гу би ли.

Тво ји: су пру га ДЕ САН КА, ћер ка ВЕ СНА и уну ка

АЛЕК САН ДРА
(40/2318949)

У су бо ту, 3. де цем бра да ва ће мо го ди шњи по мен мо ме во ље ном оцу

Ба ци

НИ КО ЛИ БЕ ЛИ ЋУ
из Идво ра

8. XII 2015 – 8. XII 2016.

Про ђе го ди на да на, а све ви ше ми не до ста јеш.

До кра ја жи во та  ћеш би ти у мо ме ср цу. Хва ла ти оче мој на све му

што си ми пру жио.

За у век за хвал на тво ја ћер ка СВЕ ТЛА НА и зет ДРА ГАН

(52/231903)

МА РИ ЈА 

АН ТО НИ А ДИС

2003–2016.

Љу бав се тво ја осе ћа и

са да, она нам је жи вот -

на ве ли ка на да.

МА РИ НЕ ЛА, 

ДО НА ТЕ ЛА, 

АФРО ДИ ТА и ЕЛЕ НИ

(21/231857)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КА ПРИ ЈО ВИЋ
1927–2013.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

МИ ЛЕ и ЗО РАН
(53/231904)

Се ћа ње на

ДРА ГУ ТИ НА

НИ КО ЛИ ЋА

на шег чи ка Дра гу!

Ни смо га за бо ра ви ли.

СЛО БА, ЈО ВАН КА, 

СА НЕЛ и БО БА 

с по ро ди цом

(61/2319339)

ПО МЕН

МИ РО СЛАВ

СТО ШИЋ

Шест ме се ци ка ко те

не мам, али имам тво ја

по жу те ла пи сма, и у њи -

ма опи сан твој бол, са -

мо ћа и ту га.

„Си не” све то чи там су -

за ма за ли вам, те бе до -

зи вам, али ода зи ва не -

мам.

Не у те шна мај ка

(69/231957)

9. де цем бра 2016. на вр ша ва се се дам го ди на од

смр ти на ше дра ге су пру ге, мај ке, све кр ве и ба ке

РА ДОЈ КЕ МАР КО ВИЋ

По мен да је мо у пе так, 9. де цем бра, у 11 са ти, на

гро бљу Ко теж, гроб ни ца по ро ди це Мар ко вић.

Су пруг ВО ЈИ СЛАВ, си но ви НИ КО ЛА 

и МИ ЛОШ, сна је ЈЕ ЛЕ НА и КРИ СТИ НА, уну ка

РУ ЖИ ЦА и уну ци ЛУ КА и ВУК
(17/231837)

2. де цем бра 2016. на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко ни -

је с на ма

СЛА ВЕ ЈА КИ МОВ СКИ
Тво ја по ро ди ца

(73/231970)

4. де цем бра 2016.  на вр ша ва се че тр де сет нај ту -

жни јих да на от ка да ни је с на ма на ша во ље на

ЈА СМИ НА МИЦ КОВ СКИ
1950–2016.

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји.

За нас по сто је са мо су зе, ту га и не из бри сив бол.

Док год жи ви мо, Ти ћеш жи ве ти с на ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ЖИВ КО, ћер ке 

АЛЕК САН ДРА и ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом
(55/2319079)

Два на ест го ди на ни је с

на ма

МИ ЛАН 

СИ МО ВИЋ

4. XII 2004 – 4. XII 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем су пру га

се ћер ка ма и уну ци ма

(72/231969)

АЛЕК САН ДАР

РО БИЋ

25. XI 2011 – 25. XI 2016.

Сва ко га да на ми сли мо

на те бе.

КА ЋА, ИВИ ЦА, МА ЦА,

КА ТА РИ НА, МА ЈА, 

ПЕ ЦА, ЕМА и МАР КО

(105/232105

РА ДУ НА ПА ВЛО ВИЋ
Две го ди не... Во ље ни не уми ру.

Тво ји: БУ ДА, НЕ ЦА, ТО ДА, МЕ ЛА и СА ЛЕ

(99/232060)

У по не де љак, 5. де цем -

бра на вр ша ва се го ди на

од смр ти на шег во ље ног 

ДРА ГУ ТИ НА

НИ КО ЛИ ЋА

БУ ЛЕ ТА
Жи виш у на шим успо -

ме на ма и ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(51/231901)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 2. децембар 2016.28

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

На вр ша ва ју се че ти ри го ди не отка ко ни је с на ма наш дра ги

НЕ ДЕЉ КО МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Ра до га се се ћа ју су пру га КА ТА, си но ви ДРА ГИ 

и ЗО РАН с по ро ди ца ма
(1/2317119)

Ше сто ме сеч ни по мен

МАР КО ИЛИЋ

Во ле те та та ДРА ГАН 

и брат ЦО ЛЕ

(2/231722)

БРАН КА 

КА ЉЕ ВИЋ

1997–2016.

Вре ме про ла зи, ту га ни -

ка да не ће пре ста ти.

Ба ка МИ ЛУН КА

(3/231780)

10. де цем бра 2016. одр жа ће мо ше сто ме -

сеч ни па ра стос по кој ном Ду ша ну Хеј лу, у

11.30, у Ус пен ском хра му (цр ква са два

тор ња) у Пан че ву

ДУ ШАН ХЕЈЛ
1935–2016.

По сле па ра сто са по слу же ње у ре сто ра ну,

Ул. Све то за ра Ми ле ти ћа 16.

СТЕ ВАН ХЕЈЛ с по ро ди цом

(19/231845)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈИЉ КО ВИЋ

СТО ЈА ДИН    МИЛ КА    СЛО БО ДАН
1930 – 28. II 2014.   1935 – 24. V 2002.   1953 – 29. XI 2009.

Ни кад вас не ће мо за бо ра ви ти.

Ва ши нај ми ли ји
(20/231856)

У су бо ту, 3. де цем бра

2016, го ди не, у 11 са ти,

на Ка то лич ком гро бљу,

да ва ће мо че тр де сет да на

на шој дра гој и во ље ној

ЗО РИ ЦИ 

НЕ СТО РОВ

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(6/231798)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СТА НИ МИР

АТА НАЦ КО ВИЋ

Не до ста јеш нам пу но.

Тво ји: су пру га ЉУ БИ ЦА, син ЛА ЗАР 

с по ро ди цом и ћер ка ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом
(9/2318

Про шло је по ла го ди не

от ка ко ни си с на ма

МАР КО ИЛИЋ

Чу ва мо успо ме ну на те -

бе.

Ба ба ВЕ РА с по ро ди цом

(10/231809)

3. де цем бра 2016, у 11 са ти, да је мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шем дра гом

МАР КУ ИЛИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

Брат НИ КО ЛА, ба ба ЉИ ЉА 

и де да НИ КО ЛА

(11/23181)

МАР КО ИЛИЋ

Дра ги си не, ка ко вре ме про ла зи све је те же и

те же.

Од мај ке БИ ЉЕ и БО БА НА
(12/231813)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

КО МЛУ ШАН

29. XI 2003 – 29. XI 2016.

Ду шко мој, до кра ја жи -

во та чу ва ћу те од за бо -

ра ва.

Тво ја РА ДИ ЦА

(14/231816)

НЕ СТО РОВ

ДРА ГИ ЊА СТАН КО

Про шло је де сет го ди на отка ко ни сте с на ма.

Увек са ва ма у ми сли ма.

Ва ши: ПЕ РА, НЕ ША, РА ЛЕ, ТА ЊА, ТИ НА, 

НА ТА ЛИ ЈА и МАР КО
(15/231818)

Про шле су две го ди не от кад ни је с на ма

НА ТА ЛИ ЈА СА ДАК
С љу ба вљу тво ји: су пруг АН ДРЕ ЈА 

и унук СА ВО с ма мом

(28/231867)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА ГО ДА 

ТО МИЋ

Већ три го ди не ни је с

на ма, мно го нам не до -

ста је.

НА ДА, ДРА ГА НА 

и СИ НИ ША

(32/231875)

Про шле су две го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни брат и ујак

ЈО ВАН 
ПА ВЛО ВИЋ

Вре ме ни шта ни је про -
ме ни ло. Увек си у на -
шим ср ци ма.

Тво је се стре: МА РА 
и БЕ БА с де цом

(33/231877)

1. де цем бра 2016. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка да ни је с на ма

ЖИ ВО ЈИН ГЕ РА ТО ВИЋ

Во ље ни наш, с по но сом те но си мо у на шим ср ци -

ма.

Су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН и ДУ ШАН, сна је

ЗО РА и ТА ЊА, уну ци ВУК, ЈО ВАН и ЛУ КА
(34/231882)

Тво ју до бро ту и љу бав

пре ма на ма, не ће мо за -

бо ра ви ти!!!

МАР КО ИЛИЋ

Во ли мо те!!!

Тво је МА ЈА и ЕМА

(36/231886)

Дра ги на ши

БУР ЈА НО ВИЋ

СТА НИ ЈА               ЛА ЗАР

шест ме се ци 35 го ди на

Оста је те за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма, во -

ље ни и не за бо ра вље ни

Ћер ка ЈО ВАН КА, унук НИ КИ ЦА, уну ка БИ ЉА и

пра у нук МИ ЛОШ
(41/231895)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 
МИ ЛО ВА НОВ

КЕ НЕ ДИ
30. XI 2003 – 30. XI 2016.
Се ћа ње на мог не за бо -
рав ног бра та од ње го ве
се стре Смиљ ке с по ро -
ди цом, ко ја га ни кад не -
ће за бо ра ви ти.

Тво ја се стра СМИЉ КА

(42/231898)

МАР КО ИЛИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма. 

Ба ба СТО ЈА 

с по ро ди цом

(56/231911)

Ту жно се ћа ње на на шег си на и бра та

СР ЂА НА ПЕ РУ НИ ЧИ ЋА

6. де цем бра 2016. на вр ша ва се два де сет

пет го ди на ка ко ни си са на ма, али вре ме

не бри ше ту гу, ти си увек у на шим ср ци ма

и увек ће мо те се се ћа ти с љу ба вљу.

Ма ма ДУ ШАН КА, отац СТО ЈАН и брат

ГО РАН с по ро ди цом

(63/231940)

СРЕ ТЕН 
СА ВУ ЛОВ

5. XII 2015 – 5. XII 2016.
На вр ши ла се го ди на от -
ка ко ни си с на ма, дра ги
мој ку ме.
За у век ћеш би ти у на -
шим ми сли ма.

Твој кум ДУ ШАН 
ПО ПЛИ ШАН 
с по ро ди цом

(66/231947)



ра до ва су гра ђа на, као што су
сли ке Стан ка Гво зден ца и Ли -
ви ју са Бал но жа на, па ра зних
до ку ме на та, по пут оног из
1847. го ди не о ду гу гра ни ча ра
пре ма др жа ви.

– Ђор ђе Ан ка цјан и ја смо це -
ле те 2001. го ди не са ку пља ли
вред не пред ме те по се лу и сву -
где смо ле по до че ка ни. Во лим
исто ри ју, па сам же лео да те
ства ри са чу вам од за бо ра ва. Тре -
нут но ста ње је та кво да је нео п -
ход но уло жи ти мно го ра да на
уре ђе њу. До бро би нам до шао и
ка та лог. Тре ба нам и још но -
шњи, пр вен стве но од на ших су -
гра ђа на срп ске на ци о нал но сти,
док их од Ру му на има мо са свим
до вољ но, а ме ђу нај ста ри ји ма је
ко жух од мог пра де де, стар пре -
ко сто го ди на – ис ти че Ба ба.

Ђа ко но ви ће ва за о став шти на
Дру ги се о ски му зеј је За ви чај -
на збир ка Сте ва на Ђа ко но ви -
ћа, у Пр во мај ској ули ци, ко ји
је ви ше од шест де це ни ја при -
ку пљао ар хе о ло шке и ет но ло -
шке пред ме те, као и мар ки це,
фо то гра фи је, до ку мен та, но -
ви не, књи ге и дру ге ста ри не,
пре све га с те ри то ри је Пан че -
ва, али и ши ре.

Прошлог викенда је одигран и
трећи овосезонски „Балкан
куп” у стоном фудбалу. На за-
вршници, у панчевачкој дво-
рани „Аполо”, учествовало је
импозантних преко седамде-
сет играча из неколико држа-
ва, а да све буде на одговарају-
ћем нивоу, потрудила се Феде-
рација стоног фудбала Србије.

Било је и видљивих помака
у односу на лане, као, рецимо,
у домену расвете; ове године
су придодате и трибине, а
много боље је решен смештај
гостију, којих је највише било
из Бугарске, Словеније и Хр-
ватске.

Само такмичење се одвија-
ло у више категорија – одигра-

но је сијасет мечева, на којима
је, без претеривања, виђен све-
мирски стони фудбал. Тешко
је побројати све освајаче ме-
даља, али ипак вреди истаћи
да су у судару репрезентација
победили Словенци, испред
Хрвата, Срба и Бугара. Међу
победницима се нашао и један
Панчевац – Милош Ђорђевић,
који је освојио прво место у
„класик дублу”, а друштво у

пару чинио му је Невен Косо-
вец из Хрватске.

Поменути Ђорђевић је и
председник Федерације сто-
ног фудбала Србије, па њему
свакако припадају највеће за-
слуге за успех овог величан-
ственог догађаја, несвакида-
шњег за наш град.

Овај панчевачки ентузија-
ста је напослетку захвалио и
онима који су на разне начине
помогли одржавање „Балкан
купа”, пре свих институцијама
попут Града Панчева, Дома
омладине и Туристичке орга-
низације Панчева, и поједин-
цима као што су његов најбли-
жи сарадник Дејан Максимо-
вић, запослени у Дому омла-
дине –  Самоилов, Слободан
Додић и Младен Кашлер, те
бројни људи из организације
такмичења.

Док На род ни му зеј у Бе о гра ду,
ко ји тре ба бу де пер ја ни ца на -
ше кул ту ре и тра ди ци је, већ
три на ест го ди на ни је до сту пан
јав но сти (а не ма ја сних на го -
ве шта ја да ће се у до глед но
вре ме не што про ме ни ти на бо -
ље), ло гич но је оче ки ва ти да је
по том пи та њу си ту а ци ја у
уну тра шњо сти и ру рал ним
сре ди на ма ка та стро фал на.

Да не би би ло све та ко си во,
по тру ди ли су се љу ди из, са мо
на из глед, по је ди них ма лих ме -
ста, ко ји не до зво ља ва ју да вре -
мен ска ма ши на про гу та све
што је у про шло сти вре де ло.

Пра ви је ра ри тет да у не ком
ру рал ном на се љу по сто ји му -
зеј, а да  ег зи сти ра ју два – е, то
зву чи го то во не за ми сли во.

Баш та кав је слу ча ју у на -
шем нај бли жем окру же њу: ве -
ро ва ли или не, Но во Се ло се
ди чи два ма про сто ри ма у ко -
ји ма је по хра ње на за о став -
шти на из про шло сти.

Је дан је ка пи тал но де ло ду -
го го ди шњег вред ног ко лек ци -
о на ра Сте ва на Ђа ко но ви ћа,
док је за дру ги за слу жан Дом
кул ту ре, ко ји је пре пет на е -
стак го ди на усту пио две со бе
удру же њу ДАК, чи ји је агил ни
члан Или је Ба ба та да по чео да
их пу ни ра зним пред ме ти ма.

Се о ска спо мен-со ба
Про стор на спра ту но во се љан -
ског До ма кул ту ре три де сет
го ди на је зја пио: хва та ла се
па у чи на, раз мно жа ва ли су се
гло да ри, а про ма ја из раз лу па -
них про зо ра чи ни ла је ком -
пле тан ути сак са бла сним.

Пре пет на е стак го ди на та -
да шњи ди рек тор кул тур не
уста но ве Си ни ша Ко јић по ну -
дио је по ме ну те со бе на ко ри -
шће ње агил ним чла но ви ма
удру же ња ДАК, ка да се и ро -

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 2. децембар 2016.
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НЕБРУШЕНИ БИСЕР У СВЕТУ КУЛТУРЕ

ЈЕД НО СЕЛО, ДВА МУ ЗЕ ЈА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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.

Бр кај ло
Цр ни ме ша нац, ко ји у се -
би има кр ви шна у це ра,
про на ђен је у Омо љи ци
пре око не де љу да на. Бр -
кај ло је ве о ма до бар и по -
слу шан, по ма ло блен тав,
али све у све му – јед на ве -
ли ка ма за.

Док тра жи сво је вла сни -
ке или но ви дом, на ла зи
се у град ском при хва ти ли шту у Вла син ској 1, ода кле се мо -
же пре у зе ти сва ког рад ног да на. Бли же ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на кон такт-те ле фон 013/352-148.

Бле ки
Ла бра дор ре три вер про на ђен је у
Ули ци Све тог Са ве у Пан че ву и
по свој при ли ци је ус пео да по -
бег не из не чи јег дво ри шта. Бле ки
не ма чип ни не ку дру гу озна ку,
па се не мо же до ћи до вла сни ка,
али га он сва ка ко мо же про на ћи
у град ском при хва ти ли шту.

Уко ли ко се ни ко не по ја ви у
крат ком ро ку, пас мо же би ти
удо мљен код љу би те ља жи во ти -
ња ко ји ће би ти од го вор ни ји пре -
ма ње му.

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.

ОД ЛАН ЦА ДО ЛО БА ЊЕ НО ЈА

У нај ста ри је екс по на те Се о ске спо мен-со бе спа да ју: др ве ни

крст, за тим пр ва се ја чи ца ку ку ру за из око 1850. го ди не (до -

тле се се ја ло руч но), ко ја се ка чи ла на др ве ни плуг, као и ла -

нац за ме ре ње зе мље, ду жи не 15 ме та ра и 20 цен ти ме та ра,

док је је дан „хват” дуг ме тар.

Ова спра ва је ко ри шће на за вре ме Ау стро у гар ске, то јест до

уво ђе ња ме тар ског си сте ма 1885. го ди не. И дан-да нас ба нат -

ски па о ри не фор мал но упо тре бља ва ју на зив „ла нац” као ме ру

за по вр ши ну њи ва.

Има мно го ко ва ног нов ца (нај ста ри ји је онај из 292. го ди не и

до ба це за ра Га ле ри ју са), као и оруж ја, по пут кре ме нар ке из 16.

ве ка. Ту је и јед но ста ро цим ба ло, чак и ло ба ња но ја...

фи ла те ли стич ку – на ве ла је
Ми ле на Јо ви шић.

На кон све га ви ђе ног мо же
се ре ћи да је Но во Се ло ме тро -
по ла, ма кар ка да је реч о му -
зеј ству.

те фак ти ста ри ви ше де се ти на,
па и сто ти на го ди на, ко ји чу -
ва ју се ћа ње на жи вот свих гра -
ђа на Но вог Се ла – Ср ба ста ро -
се де ла ца и до се ље ни ка, Ру му -
на, Ро ма... У при ку пља њу су
уче ство ва ли мно ги, не бит но
да ли су пред ме те по кло ни ли
или по зај ми ли. Све то уред но
је сло же но и сор ти ра но, а сам
про стор не зва нич но је до био
ста тус му зе ја, ко ји је не за о би -
ла зан при ли ком до ла ска пут -
ни ка на мер ни ка. Ре дов но га
по се ћу ју и уче ни ци но во се -
љан ске Основ не шко ле „Жар -
ко Зре ња нин”, за јед но са сво -
јим на став ни ци ма.

O Се о ској спо мен-со би бри -
ну „ку сто си ама те ри” – по ме -
ну ти Или је Ба ба и Ба ја Кне же -
вић. Про стор је пре пун ста -
рин ских пред ме та, књи га, до -
ку ме на та, за пи са... Има ту и

пре го то во пет ми ле ни ју ма. По -
след њих го ди на смо пра ви ли
из ло жбе, јер ми је иде ја би ла да
се то об на ро ду је, с об зи ром на
то да је до сад све то љу бо мор но
чу ва но. Збир ка са да слу жи и у
ис тра жи вач ке свр хе – до ла зе
сту ден ти ко ји је ко ри сте за сво -
је ди плом ске, се ми нар ске и
дру ге ра до ве. Свра ћа ли су  нам
и уче ни ци из „Иси до ри не шко -
ле”, за ко је сам при пре ми ла две
ра ди о ни це: ну ми зма тич ку и

ди ла иде ја о за сни ва њу ма лог
се о ског му зе ја. Вре ди ис та ћи
да је пред сед ник те ор га ни за -
ци је Или је Ба ба да но ноћ но
оби ла зио ку ће сво јих при ја те -
ља и при ку пљао ста ре пред ме -
те, књи ге, до ку мен те...

Ме ђу тим, с па дом њи хо вих
ак тив но сти при ча гу би дах, па
по но во до ла зи до пе ри о да та -
во ре ња. А он да ствар пре у зи ма
Дом кул ту ре, од но сно ди рек -
тор Со рин Бо ља нац, ко ји је
успе вао да на ра зним кон кур -
си ма до би ја но вац за број не
про гре сив не про јек те. Та ко је
2012. го ди не по слао кон курс -
ну при ја ву По кра јин ском се -
кре та ри ја ту за кул ту ру за ре -
кон струк ци ју по ме ну тог про -
сто ра. И ствар је про функ ци о -
ни са ла.

Са да се у те две со бе на ла зе
број ни пред ме ти, за пи си, ар -

Ње го ва бо га та ко лек ци ја
пра ти раз вој Но вог Се ла од
дру ге по ло ви не де вет на е стог
ве ка па до да нас. Он се, по ред
оста лог, ба вио и но ви нар ством
и пи сао за мно ге ли сто ве, па и
за „Пан че вац”, а бе ле жио је и
све бит не до га ђа је по се лу. По
сво јој па си ји ка са ку пља њу
био је на да ле ко по знат, због
че га су га су гра ђа ни од ми ло -
ште про зва ли „сва штар”.

Ђа ко но вић је пре ми нуо
2004. го ди не, али ње го ва бо га -
та збир ка оста ла је у си гур ним
ру ка ма. О све му се, по ред Сте -
ва но ве же не Де се, бри не и
уну ка Ми ле на Јо ви шић, на -
став ни ца би о ло ги је у но во се -
љан ској шко ли, ко ја се, по пут
де де, та ко ђе ба ви но ви нар -
ством: по ред по вре ме ног хо -
но рар ног пи са ња за нај ста ри ји
не дељ ник на Бал ка ну тре нут -
но за вр ша ва и књи гу о Но вом
Се лу.

Она не са мо да чу ва за ду -
жби ну већ је и до пу њу је. При -
том се тру ди да уго сти све ко -
ји же ле да ви де оно што је њен
пре дак при ку пио.

– Чим се уђе у ку ћу, од ве ран -
де по чи ње ко лек ци ја. Има мо
књи ге, фо то гра фи је, знач ке,
мар ке, ста ри но вац... Ту је дра -
го це на ко лек ци ја уља на плат -
ну, као и збир ка оруж ја и ору ђа,
а нај ста ри ја је ка ме на че кић-
се ки ра из вре ме на нео ли та од

У НАШЕМ ГРАДУ ОДРЖАН ЈОШ ЈЕДАН „БАЛКАН КУП”

Панчево било регионални стонофудбалски центар

ПОЛИЦИЈСКА ПРАТЊА

Да све не буде „подмазано” у потпуности, крива је једна анег-

дота: малу панику изазвала је вест да је аутобус, популарно

назван „Балкан бус”, којим су довезени играчи из Словеније

и Хрватске, на уласку у Београд добио полицијску пратњу.

Вероватно је органима безбедности уши запарала реч

„фудбал”, која на овим просторима увек носи ризик.

Ипак, све је убрзо разрешено на најбољи могући начин.

Илије Баба – кустос-аматер новосељанске спомен собе

Стеван Ђаконовић

Милена Јовишић брижно чува дедину збирку

Неолићанска камена
чекић секира



Так ми ча ри Ди на ма не по су -
ста ју и ка ко се бли жи крај је -
се њег де ла се зо не, све су
успе шни ји. У не де љу, 27. но -
вем бра, осво ји ли су две злат -
не, сре бр ну и брон зу ме да љу
на Пр вен ству Ср би је за ка де -
те, ју ни о ре и мла ђе се ни о ре у
Бе о гра ду.

Ти ту ле шам пи о на др жа ве
осво ји ли су ка дет ки ња Ми ња
Вар са ко вић у ка те го ри ји пре -
ко 54 кг и ка дет Дар ко Спа -
сков ски у ка те го ри ји до 52 кг.
Ови мла ди та лен то ва ни так -
ми ча ри и ре пре зен та тив ци
Ср би је на пу ту до ти ту ле су
ве о ма си гур но и так тич ки
му дро са вла да ли све кон ку -
рен те и по твр ди ли да су ове
го ди не ствар но нај бо љи.

Сре бр ну ме да љу је за слу -
жи ла мла ђа се ни ор ка Са ња
Вар са ко вић у ка те го ри ји пре -
ко 68 кг. По сле две си гур не
по бе де она је у фи нал ном ме -
чу из гу би ла у по след њим се -
кун да ма. Брон зом се оки тио
ју ни ор Урош Пе тро вач ки у
ка те го ри ји до 63 кг и та ко на -
ста вио кон ти ну и тет у оства -
ри ва њу до брих ре зул та та.

Иа ко су се до бро бо ри ли,
без тро фе ја су оста ли: Ни ко -
ла Ива но вић, Алек сан дар
Зде шић, Ми лош Сте фа но -
вић, Сте фан Стан ко вић, Мар -
ко Пу ља ре вић и Ми хај ло
Пет ко вић.

Осва ја чи ме да ља су ве ро -
ват но обез бе ди ли ме сто у ре -
пре зен та ци ји Ср би је ко ја ће
по чет ком де цем бра   уче ство -
ва ти на Бал кан ском пр вен -
ству у Са ра је ву.
За па жен на ступ на др жав ном
шам пи о на ту у Бе о гра ду има -
ли су и чла но ви КК-а Мла -
дост из на ше га гра да.

Брон за ну ме да љу је осво ји -
ла Ја на Кој чић, ко јој је фи -
нал ни меч из ма као у по след -
њој се кун ди ме ча. По сле три
по бе де из гу би ла је од пр ва ки -
ње Ср би је, да би у ре пер са -
жном ме чу ла ко са вла да ла
сво ју про тив ни цу.Ју ни ор ска
еки па Мла до сти у са ста ву:
Ср ђан Јо кић, Фи лип Ни ко -
лић, Ти бор Ми чик и Фи лип

Се ку лић за у зе ла је че твр то
ме сто. По сле од лич них пар -
ти ја мом ци су у ре пер са жном
ме чу за ме да љу из гу би ли са
2:1 од еки пе из Ко сов ске Ми -
тро ви це. Пех је био што се у
зад њем ме чу по вре дио нај бо -
љи так ми чар, Ср ђан Јо кић,
ко ји је све сво је про тив ни ке
по бе дио, али због по вре де но -
ге ни је мо гао да на сту пи у по -
је ди нач ним ме че ви ма.

Иа ко су има ли за па же не
на сту пе, без тро фе ја су оста ли
и: Јо ва на Но ва ков, Ана ста си ја
и Ан ђе ли на Ја ре дић, Ђор ђе
Сто јиљ ко вић, Бра ни слав Чо -
ке ша и Бо јан Ве кец ки.

СПОРТ
Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Три јумф Же ле зни ча ра
на Стре ли шту

Бор цу два бо да 
из Фу то га

Утак ми ца ма сед мог ко ла, ко је
су на про гра му би ле про шлог
ви кен да, на ста вље на је пр вен -
стве на тр ка за бо до ве у Су пер -
ли ги за од бој ка ши це. Еки па
пан че вач ког Ди на ма, ко ја је
има ла скор од пет по бе да и са -
мо јед ног по ра за, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту до че ка ла је
Же ле зни чар из Лај ков ца, ве о -
ма до бар и ис ку сан тим, ко ме у
до са да шњем шам пи о на ту и
ни су цве та ле ру же... Лај ков -
чан ке су у ме ђу вре ме ну про ме -
ни ле тре не ра, а Пан чев ке су
пре овог ду е ла за де си ли број ни
пе хо ви у ви ду по вре да и бо ле -
сти игра чи ца... Ипак, оче ки ва -
ла се ве ли ка бор ба. На жа лост
љу би те ља игре пре ко мре же у
на шем гра ду и око ли ни, по пу -
лар не „ла ви це” у овом ду е лу
ни су би ле ни бле да сен ка еки пе
из прет ход них утак ми ца: Ди -
на мо –Же ле зни чар 0:3, по се то -
ви ма: 19:25, 20:25 и 15:25.

Тре нер Алек сан дар Вла ди -
са вљев је меч мо рао да за поч -
не с тре ћим тех ни ча ром Ти ја -
ном Ми тро вић, али и по ред
то га што је ње на еки па би ла
осла бље на, Дра га на Мар ко вић
је, с ка пи тен ском тра ком, хра -
бро по ве ла дру га ри це у још је -
дан су пер ли га шки бој. По че -
так утак ми це ни је на го ве шта -
вао те жак по раз Ди на ма, јер су
„ла ви це” све до фи ни ша пр вог
се та има ле ак ти ван ре зул тат.
Игра ло се углав ном по ен за
по ен, све до ре зул та та 18:18,
ка да су го шће, пре све га за хва -
љу ју ћи сјај ном бло ку, али и
сер ви си ма ис ку сне Бо ја не Ра -
ду ло вић, ус пе ле да се од ле пе и
овај сет ла га но при ве ду кра ју.

Дру ги сет је до нео пот пу но
дру га чи ју сли ку на те ре ну, бар
на по чет ку. Је ле на Ла зић је
од лич ним сер ви си ма по ре ме -
ти ла при јем го шћи, Дра га на
Мар ко вић је ус пе ла да „ве же”
не ко ли ко по е на, па је при вођ -
ству Ди на ма од 4:0 Све тла на
Илић, тре нер Же ле зни ча ра,
би ла при мо ра на да тра жи
тајм-аут. „Ла ви це” су на ста ви -
ле да ни жу по е не, има ле су и

пред ност од 7:2 и баш ка да се
ја ви ла на да да се мо гу вра ти ти
у меч и пре у зе ти ини ци ја ти ву
– усле дио је но ви пад кон цен -
тра ци је. Го шће су ре ла тив но
ла ко, без ве ли ког уме ћа, ис ко -
ри стив ши број не гре шке до -
ма ћих од бој ка ши ца, из јед на -
чи ле на 8:8. По сле не ко ли ко
осво је них по е на на обе стра не
игра чи це Же ле зни ча ра су по -
ја ча ле игру у бло ку и пот пу но
„уми ри ле” глав не по ен тер ке
до ма ћег ти ма. Од тог мо мен та
играо је са мо је дан тим – онај
из Лај ков ца. Од бој ка ши це Ди -
на ма као да ни су има ле до -
вољ но енер ги је за овај ду ел.
По бед ник се већ та да мо гао
на слу ти ти...

Же ле зни чар ни је био баш
то ли ко до бар у овом су сре ту,

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КА РА ТЕУ

МИ ЊА И ДАР КО ШАМ ПИ О НИ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДУ ГАЧ КА ЈЕ ЛАЈ КО ВАЧ КА ПРУ ГА...

На СЦ-у „Шу ми це” у Бе о гра ду
про шлог ви кен да је одр жа но
екип но Пр вен ство Ср би је у џу -
ду за же не. Тим пан че вач ког
Ди на ма је имао три ме ча, а на
кра ју је за у зео тре ће ме сто.

Тре ба на гла си ти да је пр вен -
ство ор га ни зо ва но у се ни ор -
ској кон ку рен ци ји, у пет
те жин ских ка те го ри ја, а еки па
Ди на ма је би ла са ста вље на од
че ти ри так ми чар ке – две ка -
дет ки ње и две ју ни ор ке. То је
ујед но би ла и је ди на еки па ко -
ја је би ла са ста вље на од сво јих
так ми чар ки, док су дру ги ти -
мо ви углав ном би ли ком би но -
ва ни џу дист ки ња ма из ви ше
клу бо ва.

Бо је Ди на ма на овом пре -
сти жном так ми че њу бра ни ле
су: Ан дреа Сто ја ди нов (две по -
бе де), Ан ђе ла Ра ду ло вић, Не да

Осто јић и Са ра Слав ко вић (три
по бе де).

Пр во ме сто је осво ји ла но во -
сад ска Сла ви ја, дру ги је  ОЏК

Бе о град, а сле де Ди на мо и Бо -
рац из Но вог Са да.

Док су се де вој ке бо ри ле у
Бе о гра ду, нај мла ђи џу ди сти
Ди на ма уче ство ва ли су на тур -
ни ру у Но вом Са ду, где су осво -
ји ли три на ест ме да ља у
кон ку рен ци ји 300 так ми ча ра
из 28 клу бо ва из БиХ, Сло ве ни -
је и Ср би је.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Ми ли ца Се ку ло вић,
Ђор ђе Ја ки мов ски, Ан дри ја на
Кр те нић и Вла ди мир Бог да -
нов ски. Сре бром су се оки ти ли:
Ма те ја и Ма ри ја Сто ја нов ски,
Ни ко ла Мир ко вић, Ми ле на
Се ку ло вић и Ма те ја Зу бо вић, а
брон зе су за ра ди ли: Де јан До -
лин га, Алек са Ђу ро вић, Је ле на
Сто ја нов ски и Вид Ми ла но вић.
На пе то ме сто се пла си рао Ан -
дреј Рин ко вец.

оправ да ње за по раз, ни ти ума -
њу је мо по бе ду Же ле зни ча ра,
али це ле не де ље пре ове утак -
ми це има ли смо мно го про -
бле ма с по вре да ма и бо ле шћу
игра чи ца. Тре ни ра ли смо без
тех ни ча ра, прак тич но с де вој -
чи ца ма ко је су по пу ња ва ле
про стор ка ко би се тре нин зи и
одр жа ли. То је умно го ме ути -
ца ло на при пре му ме ча. Ни -
смо ус пе ли све то да пре ва зи -
ђе мо. Иде мо да ље, нај ва жни је
нам је да се де вој ке опо ра ве,
да бу ду здра ве и да се окре ну
тре нин зи ма – ре као је тре нер
Ди на ма Алек сан дар Вла ди са -
вљев на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре по сле утак ми це.

Мо жда је ди на све тла тач ка
у по ра зу свог ти ма би ла је Са -
ња Ђур ђе вић (ли бе ро), ко ја је

ЗО РАН ГА ЈИЋ НА ЧЕ ЛУ ОД БОЈ КА ШКОГ 

СА ВЕ ЗА СР БИ ЈЕ

Наш су гра ђа нин Зо ран Га јић, про сла вље ни од бој ка шки струч -

њак, иза бран је за но вог пред сед ни ка Од бој ка шког са ве за

Ср би је.

На Из бор ној скуп шти ни ОСС-а, ко ја је одр жа на у не де љу,

27. но вем бра, Зо ра на Га ји ћа је по др жа ло 26 де ле га та. Дру ги

кан ди дат за пр вог чо ве ка срп ске од бој ке Вла ди мир Гр бић

имао је 16 гла со ва.

Мла ди џу ди сти ЏК-а Пан че во
су про шлог ви кен да уче ство ва -
ли на два тур ни ра. Над ме та ли
су се у Но вом Са ду и Ве ли ком
Гра ди шту, где су по сти гли за -
па же не ре зул та те. На так ми -
че њу под на зи вом „Куп Вој во -
ди не” Ка та ри на Пу тић је осво -
ји ла брон за ну ме да љу у кон ку -
рен ци ји ста ри јих пи о нир ки, у
ка те го ри ји пре ко 63 кг.

Та ко ђе у су бо ту, 26. но -
вем бра, на тур ни ру „Сре бр -

но је зе ро”, у кон ку рен ци ји
бо ра ца из БиХ, Бу гар ске и
Ср би је, Ми ли ца Ни шић и
Фи лип Па ла нач ки осво ји ли
су нај сјај ни ја од лич ја, а
при па ли су им и пе ха ри на -
ме ње ни нај у спе шни јим так -
ми ча ри ма у сво јим ка те го -
ри ја ма.

Не ма ња Ни шић се оки тио
сре бром, а брон зе су за слу -
жи ли Ла зар Ва нев ски и Алек -
сан дар Лу пу лов.

АКТИВНОСТИ ЏК-а ПАНЧЕВО

МИ ЛИ ЦА И ФИ ЛИП НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

ЕКИП НО ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ЏУ ДУ ЗА ЖЕ НЕ

ДИ НА МОВ КЕ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

ко ли ко су Пан чев ке под ба ци -
ле. Тре ћи сет је био пу ка фор -
мал ност, с об зи ром на то да су
го шће осва ја ле по е не го то во
без игре. Већ на по ло ви ни се -
та, при ре зул та ту 9:16, сви у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
је два су че ка ли крај утак ми це.

– Пре о ста је нам са мо да
сти сне мо ру ку и че сти та мо
ри ва лу на по бе ди. У овој утак -
ми ци ни смо ли чи ли на се бе.
Игра ли смо без рит ма... Ма,
ни смо ни игра ли. Пот пу но
смо под ба ци ли. Не тра жи мо

ко ли ко-то ли ко успе ва ла да
уми ри на па де рас по ло же них
го шћи. Већ на ред ног ви кен да
„ла ви це” ће би ти на но вом,
мо жда нај ве ћем ис ку ше њу у
до са да шњем то ку пр вен ства.
Пу ту ју у Обре но вац, на мег дан
с ли де ром, еки пом Тен та, ко ја
је пр ви по раз пре тр пе ла упра -
во у тек за вр ше ном ко лу, од
Ви зу ре.

Сед мо ко ло је од и гра но и у
Пр вој ли ги за од бој ка ше. Еки -
па Бор ца из Стар че ва је го сто -
ва ла у Фу то гу и по де ли ла мег -

дан са исто и ме ним до ма ћи -
ном. И пре ме ча мом ци ко је
пред во де тре не ри Ду шан Јо -
вић и Бог дан Сре те но вић ва -
жи ли су за ап со лут ног фа во -
ри та, али с об зи ром на то да су
и овај спорт ски ко лек тив из
на ше га гра да за де си ли пе хо ви
и ма ле ри, по сто ја ла је и ма ла
бо ја зан... Ипак, на кра ју се све
до бро за вр ши ло, бар ка да се
пи та ју на ви ја чи у на шем гра ду
и око ли ни: Фу тог –Бо рац 2:3,
по се то ви ма 24:26, 14:25,
25:21, 25:15 и 12:15.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о игри ко -
ја се од ви ја ла на пар ке ту дво -
ра не у Фу то гу. По сле не из ве -
сног пр вог се та Стар чев ци су у
свим еле мен ти ма игре над ви -
си ли ри ва ла и ка да се оче ки -

вао за вр шни уда рац, усле дио
је пад, ко ји су до ма ћи ни уме -
ли да ис ко ри сте. Ипак, у пе -
том се ту „бор ци” су смо гли
сна ге да за бе ле же и пе ту пр -
вен стве ну по бе ду.

Због по вре да, на утак ми ци у
Фу то гу ни су игра ли тех ни чар
Са ша Рај ко вић и сред њи бло -
кер Мар ко Син ђе лић. Је дан од
нај бо љих игра ча Ми лан Зин -
до вић био је од су тан због при -
ват них оба ве за, па је Бо рац био
при ну ђен да игра у по ста ви ко -
ја ни кад ни је иза шла на те рен.

Глав ни по ен тер Бо јан По -
знић играо је на ме сту сред њег
бло ке ра, Ра до Спа со је вић је
био ко рек тор, а од по чет ка се -
зо не је тре ни рао и играо на
по зи ци ји при ма ча. Све то је
мно го по ре ме ти ло игра че
Бор ца. Ка да се на то до да да је
Сте фан Вла ди са вљев од и грао
пр ву утак ми цу по сле по вре де
и бо ле сти, ви ше се и ни је мо -
гло оче ки ва ти.

На ред ног ви кен да Бо рац до -
че ку је Сме де ре во.



нај бо љих стре ли ча ра у на шој
зе мљи су до бро до шли.

На пр вом ово се зон ском тур -
ни ру злат не ме да ље су осво ји -
ли Урош Ја коб, Ана Ве ли ми -
ров и Иви ца Шпе хар, а сре бр -
на од лич ја су за слу жи ли: Сте -
фан Кља јић, Ду шан Гр бић, Јо -
ван Шпе хар, као и се ни ор ска
еки па СК-а Пан че во у са ста ву:
Де јан Фор го, Де јан Ја коб и
Дра го слав Ву ко вић.

На ши су гра ђа ни су би ли од -
лич ни и на так ми че њу одр жа -
ном 6. но вем бра у бе о град ској
ха ли „Шу ми це”.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли ка де ти Урош Ја коб и
Ана Ве ли ми ров. Сре бр не ме -
да ље су осво ји ли Сте фан Кља -
јић и се ни ор ска еки па (Де јан

СПОРТ
Петак, 2. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО

субота, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН ВОЛЕЈ

субота, 13 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 19 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Карловац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Краљево: СЛОГА–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС

недеља, 17.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Голубинци: ЈАДРАН–БНС

Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:3

ПРВА ЛИГА

Футог: ФУТОГ–БОРАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013 3:2

Рукомет

СУПЕРЛИГА

В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО 26:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА 34:24

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДОЛОВО 26:31

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК 82:74

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС 73:86

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–БНС 104:46
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Wurzburg

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тф1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Сле ди пут у Кра ље во

Крис-крос по бе дио 
у Бе че ју

Ко шар ка шки клуб Та миш је
опет та мо где му је ме сто – у
вр ху КЛС-а, ме ђу нај бо љим
еки па ма. По сле три јум фа над
ОКК Бе о гра дом мом ци ко је
пред во ди тре нер Бо јан Јо ви -
чић „ве за ли” су још јед ну по -
бе ду, па по сле осам утак ми ца
у Ко шар ка шкој ли ги Ср би је
има ју скор од пет до би је них
ме че ва и три по ра за. Про шлог
ви кен да је у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту го сто вао На пре дак
из Кру шев ца, вр ло до бар тим,
ко ји пред во ди ис ку сни тре нер
Оли вер По по вић. Го сти су се
мо жда по тај но на да ли не ка -
квом из не на ђе њу, али овог пу -
та су на ле те ли на бо љег про -
тив ни ка: Та ми ш–На пре дак
82:74, по че твр ти на ма 27:16,
20:16, 15:17 и 20:25.

Пан чев ци су од лич но отво -
ри ли овај ду ел. Игра ли су хра -
бро, чвр сто у од бра ни и ефи -
ка сно у на па ду. Ка пи тен Ни -
ко ла Си мић је у пр вој че твр ти -
ни уба цио чак три „трој ке”
Кру ше вља ни ма, а пре ци зни су
би ли и Алек сан дар Ил кић и
Адам Мир ко вић. На пре дак
ни је имао ре ше ња за ра зно вр -
сне ак ци је до ма ћег ти ма, па је
пр ви део утак ми це за вр шио с
је да на ест по е на „ми ну са”.

По че так дру ге че твр ти не
до нео је не што дру га чи ју сли -
ку на те ре ну. Го сти су за и гра -
ли чвр шће и агре сив ни је, по -
чео је да их слу жи и шут... По -
сле се ри је На прет ка од 6:0 Бо -
јан Јо ви чић је мо рао да ре а гу -
је тајм-ау том, пр ви пут у овој
утак ми ци. Усле дио је ва жан
по го дак Ду ша на Ву ле ти ћа за
29:22, па до бар офан зив ни
скок Ил ки ћа... Та миш је ус пео
да од би је на па де го сти ју, а ка -
да је ка пи тен Си мић у по след -
њим тре ну ци ма пр вог по лу -

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ ПРЕ СЛИ ШАО И „ЧА РА ПА НЕ”ШЕСТ ЗЛАТ НИХ 

МЕ ДА ЉА
У окви ру при пре ма за пред -
сто је ћа пр вен ства, ка ра ти сти
Мла до сти су про шлог ви кен да
уче ство ва ли на тур ни ру ко ји је
одр жан у Бу ди са ви. У кон ку -
рен ци ји 160 так ми ча ра из
три на ест вој во ђан ских клу бо -

ва на ши су гра ђа ни су оства ри -
ли за па же не ре зул та те, а у ге -
не рал ном пла сма ну Мла дост
је за у зе ла че твр то ме сто.

Злат не ме да ље у сво јим ка -
те го ри ја ма осво ји ли су: Сло -
бо дан То мић, Ни на Ара ђа нин,
Са ра Жу нић, На ђа Штр бац,
Ана ста си ја Чо ло вић и Бра ни -
слав Срећ ков, а сре бром су се
оки ти ли: Са ра Жу нић, Ана ста -
си ја Кр стић, Са ра Ара ђа нин,
Бра ни слав Срећ ков и Алек -
сан дар Та ско вић.

ЈА ЊИЋ И СТАН КОВ

ПРЕ ЗЕН ТЕ РИ
„Спорт је за кон” – сло ган је
ко ји је обе ле жио пе ти ме ђу на -
род ни Са јам спор та, одр жан
од 25. до 27. но вем бра. На ње -
му су се пред ста ви ли: пре ко
100 спорт ских са ве за, спорт -
ске ви со ко школ ске уста но ве и
оста ле зна чај не спорт ске ин -
сти ту ци ја у зе мљи.

Ор га ни за тор ма ни фе ста ци -
је био је Спорт ски са вез Ср би -
је, а она је одр жа на под по кро -
ви тељ ством Ми ни стар ства
омла ди не и спор та РС.

На од лич но ор га ни зо ва ној
про мо ци ји спор та уче ство ва -
ли су и чла но ви Бо ри лач ког
клу ба Дра гон из Сеф ке ри на
Урош Ја њић и Ни ко ла Стан -
ков, ко ји су пре зен то ва ли кик-
бокс тех ни ке на штан ду
КБСС-а. Они су по ка за ли ком -
пле тан про грам тех ни ке на
фо ку се ри ма и оду ше ви ли ве -
ли ки број по се ти ла ца Сај ма
спор та.

Мно ги су че сти та ли Уро шу
и Ни ко ли на из ван ред ном
уме ћу и при ка зу из во ђе ња
кик-бокс тех ни ке, а на кра ју
пре зен та ци је ге не рал ни се -
кре тар Кик-бокс са ве за Ср би је
Пе тар Пе тро вић упу тио је ве -
ли ку за хвал ност бор ци ма сеф -
ке рин ског Дра го на.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Прет по след њег да на ок то бра,
тур ни ром ко ји је одр жан у Пе -
тров цу на Мла ви, по че ла је но -
ва стре ли чар ска се зо на у так -
ми че њу у за тво ре ном про сто -
ру. Чла но ви СК-а Пан че во су,
као и прет ход них се зо на,
оства ри ли за па же не ре зул та те
у го то во свим ка те го ри ја ма.
По сле пр ва три тур ни ра (Пе -
тро вац на Мла ви, Бе о град и
Зе мун) Пан чев ци за у зи ма ју
пр во ме сто на ранг-ли сти стре -
ли чар ских клу бо ва у Ср би ји.

С об зи ром на то да клуб из
на ше га гра да обе ле жа ва ју би -
леј – 35 го ди на по сто ја ња и
успе шног ра да, у не де љу, 4.
де цем бра, у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту би ће одр жан на -
ред ни тур нир из ка лен да ра
ССС-а. Так ми че ње по чи ње у
10.30, улаз је бес пла тан, а сви
ко ји же ле да ви де над ме та ње

НАД МЕ ТА ЊА СТРЕ ЛИ ЧА РА

СК ПАН ЧЕ ВО СЛА ВИ РО ЂЕН ДАН

вре ме на по ен ти рао за 47:32,
око 300 на ви ја ча мо гло је
мно го мир ни је да че ка на ста -
вак утак ми це.

Тре ћа че твр ти на је про те кла
углав ном у из јед на че ној игри,
а што је нај ва жни је, Та миш је
ус пео да одо ли сва ком евен ту -
ал ном при ти ску го сти ју из
Кру шев ца. Си мић, Мир ко вић,
Вит ко вић и Ил кић одр жа ва ли
су дво ци фре ну пред ност свог
ти ма.

По след ња де о ни ца овог ду е -
ла би ла је нај у збу дљи ви ја. При
ре зул та ту 68:59 тре нер Јо ви -
чић је мо рао да ре а гу је, јер су
го сти кре ну ли у пот пу ну
офан зи ву. Је ре мић и Ја њић су
по де си ли „ни шан ске спра ве”,
али је Ни ко ла Си мић но вом
„трој ком” ус пео ма ло да их
„уми ри” (71:61). Ипак, Кру ше -
вља ни су на ста ви ли да „то пе”
пред ност Та ми ша, па су на
ми нут и по пре кра ја утак ми це
сти гли на са мо три по е на „ми -
ну са” (73:70). Али Ду шан Ми -

ло ше вић је већ у сле де ћем на -
па ду, ка да је би ло нај по треб -
ни је, уз вра тио „трој ком” за
76:70, па је од мах по том Мир -
ко вић „пре се као” на пад го сти -
ју, а ка да је и Вит ко вић уба цио
за три по е на, све је ко нач но
би ло го то во...

– Игра ли смо од лич но пр вих
25 ми ну та утак ми це, а од тог
мо мен та сли ка на те ре ну се
пот пу но из ме ни ла. Го сти су нас
при ти сли, ми смо ло ше тр ча ли,
до шло је до нер во зе. По је ди ни
мом ци из мог ти ма има ли су
не до пу стив од нос пре ма игри.
Ипак, ми слим да смо за слу же -
но по бе ди ли. Мно го нам зна чи
и по вра так Ве лич ко ви ћа у тим,
ма да је Ил кић ве че рас био од -
ли чан – ре као је Бо јан Јо ви чић
по сле утак ми це.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Та ми ша био је Адам Мир ко -
вић (20 по е на), а „дво ци фре -
ни” су би ли и Ни ко ла Си мић
(18), Алек сан дар Ил кић (16) и
Мла ден Вит ко вић (11 по е на).

По ред по врат ка Ве лич ко ви ћа
у тим, све на ви ја че Та ми ша
мо же да ра ду је и то што је
Игор Ке сар по сле бо ле сти по -
но во био део еки пе.

У де ве том ко лу Пр ве срп ске
ли ге Крис-крос је по бе дио Је -
дин ство у Но вом Бе че ју са
86:73, по че твр ти на ма: 24:21,
27:22, 14:10 и 21:20.

– Би ла је то ја ко ва жна утак -
ми ца за обе еки пе. Ипак, ус пе -
ли смо да оства ри мо че твр ту
по бе ду у шам пи о на ту. Иа ко
смо по но во би ли не ком плет -
ни, сви мом ци ко ји су уче ство -
ва ли у овој по бе ди да ли су
мак си ма лан учи нак. Од сре -
ди не пр ве че твр ти не па све до
кра ја утак ми це кон тро ли са ли
смо ре зул тат. Че сти там мо јим
мом ци ма на до број пар ти ји и
оче ку јем још бо ље игре – ис та -
као је тре нер пан че вач ке еки -
пе Пе тар Мар ко вић.

На ред ног ви кен да Крис-
крос до че ку је Вр бас, ко ји се
на ла зи на вр ху та бе ле.

Ја коб, Де јан Фор го и Не над
Ди мић), а брон зом се оки тио
ве те ран Ду шан Гр бић.

Мла ди и та лен то ва ни стре -
ли ча ри из на ше га гра да Ана
Ве ли ми ров и Урош Ја коб за -
бли ста ли су и на тур ни ру одр -
жа ном 20. но вем бра у зе мун -
ској ха ли „Пин ки”, па су се
тре ћи пут за ре дом оки ти ли
нај сјај ни јим од лич ји ма. По ред
њих, злат ну ме да љу је за слу -
жио и ве те ран Иви ца Шпе хар.

Ста ри ји пи о нир Јо ван Шпе -
хар за слу жио је сре бро, баш
као и се ни ор ска еки па из на -
ше га гра да. Сте фан Кља јић је
осво јио брон зу, а Сте фан Жи -
кић је био дру ги у ква ли фи ка -
ци ја ма у га ђа њу ком па унд
сти лом.



Без про бле ма 
у Ве ли кој Пла ни

У су бо ту до ла зи 
ду жник – Спар так
из Су бо ти це

Иде мо да ље. Све је опет на
свом ме сту. По сле ре ми ја у
Ко стол цу, пр вог у се зо ни,
ру ко ме та ши Ди на ма су по -
но во на по бед нич ком ко ло -
се ку. Мом ци ко је пред во ди
Иван Пет ко вић су про шлог
ви кен да го сто ва ли у Ве ли -
кој Пла ни, где су од и гра ли
и два на е сту утак ми цу у
ово го ди шњем из да њу Су -
пер ли ге. И пре по чет ка су -
сре та „жу то-цр ни” су би ли
фа во ри ти, а пред сто ти нак
по се ти ла ца ту уло гу су и
оправ да ли: Мо ра ва –Ди на -
мо 26:33 (11:17).

Раз ли ка у ква ли те ту два -
ју ти мо ва би ла је
еви дент на од са мог по чет -
ка утак ми це, али све љу би -
те ље ру ко ме та у на шем
гра ду и на ви ја че Ди на ма
мо же да охра бри при ступ
Бран ка Ра да но ви ћа и ње го -
вих дру го ва овом ду е лу.
Ни су пот це ни ли ри ва ла,
игра ли су мак си мал но ан -
га жо ва но, с ја сним пла ном,
и ни шта ни су пре пу шта ли
слу ча ју. Ни јед ног мо мен та
ни су до зво ља ва ли до ма ћи -
ни ма да се раз мах ну, ни ти
да по ми сле да мо гу на чи -
ни ти из не на ђе ње.

Ко ће осво ји ти бо до ве у
овом ни ма ло не из ве сном
ду е лу, би ло је ја сно већ по -
сле пр вих три де сет ми ну та
игре, ка да су Пан чев ци има -
ли пред ност од шест го ло ва.
У на став ку ме ча др жа ли су
исти ри там, по шту ју ћи дрес
ко ји но се, и до кра ја су игра -
ли мак си мал но озбиљ но, па

су за је дан гол уве ћа ли сво ју
пред ност.

– За до во љан сам и од но -
сом мо јих мо ма ка пре ма
утак ми ци и осво је ним бо -
до ви ма. Игра ли смо ди сци -
пли но ва но, озбиљ но од
пр вог до по след њег ми ну та
и на кра ју смо за слу же но
три јум фо ва ли. Ни је ла ко
игра ти „уна пред до би је не”
утак ми це, па сам због то га
ве о ма по но сан на игра че,
јер ни су пот це ни ли ри ва ла.
Јед но став но, има ли смо ду -
жу клу пу, тре нут но смо
ква ли тет ни ји од Мо ра ве, па
је по бе да би ла је ди ни ре а -
лан ис ход – пре нео је ути -
ске из Ве ли ке Пла не тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Нај е фи ка сни ји у ду е лу с
Мо ра вом био је Пе тар Жу јо -
вић, ко ји је по сти гао шест
го ло ва, али ис та кли су се и
Ми љан Бу њев че вић и Па вле
Бан ду ка, ко ји су по пет пу та
са вла да ли про тив нич ког
гол ма на. Сте фан Ша по њић
је че ти ри пу та био пре ци зан,

Ср ђан Ко мла нов је по сти гао
три, а Ог њен Ра до њић, Ми -
лош Ба ру џић, Иван Дис тол
и Ми лош Иво ше вић по сти -
гли су по два го ла. Ми ло мир
Ра до ва но вић и Бран ко Ра да -
но вић су се по јед ном упи са -
ли у ли сту стре ла ца. Све
че стит ке за де ве ту су пер ли -
га шку по бе ду при па да ју, на -
рав но, це лом ти му, али још
јед ном тре ба ис та ћи и фе но -
ме нал ног гол ма на Ди на ма
Ра ду ла Ра ду ло ви ћа, ко ји је и
у Ве ли кој Пла ни био на ви -
си ни за дат ка. 

Пан чев ци су и да ље на
дру гом ме сту на пр вен стве -
ној та бе ли, са да има ју де вет -
на ест бо до ва и у сто пу пра те
ли де ра Цр ве ну зве зду. „Жу -
то-цр ни” има ју скор од де -
вет по бе да, јед ног ре ми ја и
са мо два по ра за. Је дан од
њих на нео им је и Спар так
из Су бо ти це, ко ји у су бо ту, 3.
де цем бра, до ла зи у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту.

– При пре ма мо се озбиљ но
и иде мо на по бе ду, као и

увек. Спар так је из у зе тан
про тив ник, ве о ма чврст. Би -
ће то и дво бој нај бо љих од -
бра на у ели ти, па не ма
сум ње да нас оче ку је до бра
ру ко мет на пред ста ва. Ипак,
не ма кал ку ла ци ја, хо ће мо да
се ре ван ши ра мо Су бо ти ча -
ни ма за по раз из пр вог де ла
пр вен ства, па за то по зи вам и
на ви ја че да до ђу у што ве ћем
бро ју и по мог ну нам у по хо -
ду на но ва два бо да – ис та као
је по пу лар ни Пет ко.

Да кле, пред на ма је још
је дан ру ко мет ни спек такл.
Ба не и дру га ри су за слу жи -
ли мак си мал ну по др шку
љу би те ља спор та у гра ду.
Спар так не ће има ти ни ка -
кве шан се ка да сви мак си -
мал но при сту пе овом
ду е лу. Утак ми ца по чи ње у
19 са ти. За гре ва ње за овај
меч ру ко ме та ши Ди на ма
има ли су у сре ду, 30. но -
вем бра, ка да су го сто ва ли у
Апа ти ну, у окви ру по лу фи -
на ла Ку па Вој во ди не.

А. Живковић
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Ема Ми ла но вић,
уче ни ца:
     
– За ви кенд 
пла ни рам да иза ђем
у град, то јест у 
Град ски парк с 
дру штвом, као и да
про ше там пса.
Оста так вре ме на 
ћу ис ко ри сти ти за
од ма ра ње код ку ће.

Је ле на Жар ко вић,
уче ни ца:
    
– Ићи ћу на тре нинг
хип-хо па, у На род ну 
ба шту с дру штвом, а
пла ни рам и да идем
у по зо ри ште да гле дам
пред ста ву „Али са у 
зе мљи чу да”. Та ко ђе,
чи та ћу лек ти ру за шко лу.

Урош Га јић, 
уче ник:
     
– Пла ни рам да 
ис ко ри стим ви кенд 
за уче ње, а по ред
то га, ићи ћу с 
дру га ри ма на 
„Ди на мо” да игра мо
фуд бал. Ми слим да
не ћу има ти вре ме на
ни за шта ви ше.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Си ла зак

Ка да са сце не си ла зе глум ци – до би ја ју ова ци је.

    По што са жи вот не по зор ни це оду ве ли ки умет ни ци – ор га ни -

зу ју се ко ме мо ра ци је, пу шта ју ома жи.

    На кон што обу ћа ко ју но си оби чан свет при ли ком си ла ска са

сте пе ни ца до дир не рав но тле – ва ља на ста ви ти ход. Пу тем ко ји

је ваш соп стве ни про ми шље ни из бор.

Пе ња ње

По пе ти се не зна чи ау то мат ски и до сти ћи циљ. Не ка да је нео п -

ход но би ти на сим бо лич ном вр ху, да би чо век пред свом си ли -

ном отво ре ног бес ко нач ног не ба схва тио – да је сам.

    И да без соп стве не од лу ке, фо ку си ра но сти и од ва жно сти ни -

ка да до ци ља не ће ни сти ћи.

Лет

Океј, ва жне су и од луч ност и фо ку си ра ност и од ва жност и про -

ми шље ност при ли ком из бо ра, али без по зи тив ног ста ва, без по -

ле та – ни шта од ра ши ре них кри ла.

    А она су нам нео п ход на да би смо ви де ли свет и при хва ти ли

га, нај пре, она квим ка кав за и ста је сте, што је пред у слов да поч -

не мо да га скра ја мо по сво јој ме ри.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПЕТ КО И МОМ ЦИ ПРЕ ГА ЗИ ЛИ И МО РА ВУ

Ју би лар ни, два де се ти ме ђу -
на род ни пли вач ки ми тинг
под на зи вом „Куп Пан че ва”
одр жан је про шлог ви кен да у
на шем гра ду. На за тво ре ном
ба зе ну СЦ-а „Стре ли ште”
над ме та ло се пре ко 300 уче -
сни ка из 22 срп ска клу ба, као
и го сти из Ру му ни је.

– Так ми че ње је про те кло у
од лич ној ат мос фе ри, до број
ор га ни за ци ји и успе шним
ре зул та ти ма. На ши так ми -
ча ри су та ко ђе по сти гли за -
ви дан успех. Пр ву
ме мо ри јал ну тр ку на 100
ме та ра сло бод ним сти лом
осво јио је наш пли вач Бо рис
Сто ја но вић и ње му сле ди по -
себ на на гра да. Од пет оста -
лих ка те го ри ја, има мо два
пе ха ра на ме ње на нај у спе -
шни јим пли ва чи ма. На ши
чла но ви су осво ји ли 25 ме -
да ља и ве о ма сам за до во љан
– ре као је пред сед ник ПК-а
Ди на мо Де јан Дра го вић.

Пр вог да на так ми че ња
пли ва ла је и шам пи он ка

Ања Цре вар, ко ја је овог пу -
та три јум фо ва ла у тр ка ма на
100 м кра ул, дел фин и ме -
шо ви то. Ди на мо је злат ну
ме да љу осво јио и у шта фе ти
на 8 х 50 м пр сно, а пли ва ли
су: Бо рис Сто ја но вић, Да вид
Бун чић, Ања Цре вар, Ва ња
Гру јић, Пе тар Ран ко вић, Ла -
зар Цве јић, Ду ња Ни шић и
На та ша Пра ска ло.

У по је ди нач ном над ме -
та њу ме да ље су осва ја ли

Ду ња Ни шић, Ва ња Гру -
јић, Ива на Гој со вић, Ог -
њен Стој шић, На та ша
Пра ска ло, Ма ша Дра го вић,
Бо рис Сто ја но вић, Ог њен
Сто ја нов, Пе тар Ран ко вић,
Ка та ри на Бе лић, Је ле на
Вр хо вац, Ан дреа Нађ, Та ра
Шор маз, Стра хи ња Шон -
дић и Ду ња Сто ев.

За нај у спе шни јег пли ва ча
у сво јој ка те го ри ји про гла -
шен је Пе тар Ран ко вић, ко ји

је осво јио чак пет тро фе ја.
Но во ис ку ше ње за пли ва -
чи це и пли ва че из на ше га
гра да би ће Пр вен ство Ср -
би је за ју ни о ре и се ни о ре,
ко је ће би ти одр жа но у Но -
вом Са ду. ПК Ди на мо ће на
том пре сти жном над ме та -
њу на сту пи ти са шест так -
ми ча ра, а сви у клу бу
оче ку ју до бре ре зул та те и
но ву „же тву” тро фе ја.

А. Ж

ПЛИ ВАЧ КИ МИ ТИНГ „КУП ПАН ЧЕ ВА”

БА ЗЕН ПРЕ ПУН ДРУ ГАР СТВА И МЕ ДА ЉА


