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Због ци гли ко је су 
ис па да ле из огра де, 
при лаз објек ту огра ђен

Још увек не ја сно ко 
је вла сник

Иа ко је по ар хи тек ту ри је дан од нај -
леп ших вер ских и кул тур них обје ка -
та у гра ду и ме сто у ко јем су се у не -
ким бо љим вре ме ни ма при ре ђи ва ли
му зич ки до га ђа ји, Еван ге ли стич ка
цр ква је већ ду же вре ме не бе збед на
за про ла зни ке јер не ко ва ди ци гле из
ње не огра де.

То је био раз лог због ко јег је ових
да на по ста вље на гво зде на огра да на
тро то а ру око те гра ђе ви не, са гра ђе не
да ле ке 1906. го ди не. За хва љу ју ћи
то ме, спре че но је да ље ва ђе ње ци гли
и не ма ви ше раз ло га за стра хо ва ње
да би оне мо гле не ког да по вре де.
Ме ђу тим, ти ме је ре шен са мо је дан
про блем.

Дво ри ште Еван ге ли стич ке цр кве
је пу но ђу бре та, а и ње на уну тра -
шњост је у ло шем ста њу, јер се у њој
одав но не при ре ђу ју кул тур ни до га -
ђа ји, ни ти се одр жа ва ју вер ске слу -
жбе. У тој цр кви су не кад по сто ја ле
ве о ма ле пе ор гу ље, али су оне одав -
но уни ште не. 

Не де фи ни са но вла сни штво
Ми о драг Мла де но вић, ди рек тор
град ског За во да за за шти ти спо ме -
ни ка кул ту ре, из ја вио је да про на -
ла же ње евен ту ал ног трај ног ре ше -
ња нај ви ше оте жа ва то што ни је по -
зна то ко је вла сник Еван ге ли стич ке
цр кве.

– Ка да је она са зи да на по чет ком
20. ве ка, но вац за то је обез бе ди ла
Не мач ка еван ге ли стич ка оп шти на.
Зи да на је у нео гот ском сти лу и про -
гла ше на је за кул тур но до бро. Ме ђу -
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Јунак наше
маште
» страна 13

„Динамов” реванш
Суботичанима
» страна 34

Ме ђу тим, с об зи ром на то да смо др -
жав на ин сти ту ци ја и да не мо же мо
би ти ин ве сти то ри на објек ти ма ко ји
су у ту ђем вла сни штву, од лу чи ли смо
да, ра ди без бед но сти про ла зни ка, по -
ста ви мо ба ри је ре и на тај на чин
одво ји мо цр кву и тро то ар око ње. То
је при вре ме но ре ше ње, а ка да се бу де
де фи ни са ло ко је ствар ни вла сник
Еван ге ли стич ке цр кве, има ће мо
парт не ра за раз го во ре. На дам се да
ће ти вла сни ци би ти од го вор ни и да
ће пред у зе ти ме ре за за шти ту ко је им
бу де мо на ло жи ли – до дао је Мла де -
но вић.

Град за ин те ре со ван
Не ма ња Ро тар, члан Град ског ве ћа
за ду жен за кул ту ру, из ја вио је да је
Ма ти је вић не дав но раз го ва рао с њим
и да му је скре нуо па жњу на то да су
фа са да цр кве и спо ља шни зид око ње
у из у зет но ло шем ста њу.

По во дом то га, Ро тар је до дао да
се За вод за за шти ту спо ме ни ка
обра тио Ко му нал ној ин спек ци ји и
она је до не ла ре ше ње о огра ђи ва њу
тро то а ра.

– Хте ли смо да по ка же мо да раз -
ми шља мо од го вор но, да не же ли мо
да би ло ко стра да и да по сто ји не ко
ко бри не о том објек ту. Да има мо
мо гућ но сти, си гур но је да би смо уло -
жи ли у Еван ге лич ку цр кву и об но ви -
ли ње ну фа са ду. Град Пан че во је за -
ин те ре со ван да је, уко ли ко бу де би ло
усло ва, трај но пре у зме и пре тво ри у
обје кат у ко ме би се у бу дућ но сти ор -
га ни зо ва ли кон цер ти и дру ги кул -
тур ни до га ђа ји. С јед не стра не, нео -
спор но је да је тај обје кат је дан од
нај леп ших у гра ду. Ме ђу тим, ако би -
смо га пре у зе ли, би ло би нео п ход но
мно го нов ца за ње го во одр жа ва ње и
он би мо гао да ра ди са мо то ком ле та,
ка да ни је по треб но гре ја ње – до дао
је Ро тар.

М. Глигорић

тим, по след њих го ди на је не ја сно ко -
ме при па да. С јед не стра не, пра во на
њу по ла же Еван ге ли стич ка цр кве на
оп шти на Пан че во, а с дру ге Ма ђар -
ска еван ге ли стич ка цр ква АВ, чи је је
се ди ште у Су бо ти ци. Иа ко на пр ви
по глед из гле да да је реч о ис тој вер -
ској кон фе си ји, ни је та ко. По за вр -
шет ку Пр вог свет ског ра та Еван ге ли -
стич ка цр ква ка ква је до та да по сто -
ја ла, рас па ла се и по де ли ла на сло -
вач ку и ма ђар ско-не мач ку стру ју –
ис та као је Мла де но вић.

Он је до дао да су се пан че вач ком
За во ду за за шти ту спо ме ни ка до са да
ја вља ли пред став ни ци Еван ге ли -
стич ке цр кве, чи је је се ди ште у Су бо -
ти ци, а да је на не из ве сну си ту а ци ју у
ве зи са објек том те вер ске за јед ни це

пр ви скре нуо па жњу наш су гра ђа нин
Бо рис Ма ти је вић.

Нај о па сни је би ло пре две го ди не
Пре ма Мла де но ви ће вим ре чи ма, си -
ту а ци ја је по себ но би ла дра ма тич на
пре две го ди не, ка да су с вр ха цр кве
на тро то ар по че ли да па да ју де ло ви
кро ва и фа са де због ја ких уда ра ко -
ша ве.

– То је би ло из у зет но опа сно за
гра ђа не ко ји су ту да про ла зи ли, па је
та да пр ви пут од лу че но да се огра ди
пла то око цр кве. На кон то га је при -
чвр шћен кров. Због све га што се де -
си ло, по ку ша ли смо, на ини ци ја ти ву
чла на Град ског ве ћа за ду же ног за
кул ту ру Не ма ње Ро та ра, да у За во ду
за за шти ту спо ме ни ка про на ђе мо не -
ко ком про ми сно тех нич ко ре ше ње.

ПРО БЛЕ МИ СА ОГРА ДОМ ЕВАН ГЕ ЛИ СТИЧ КЕ ЦР КВЕ

РУ И НА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА И ОПА СНОСТ ЗА ПРО ЛА ЗНИ КЕ

Спо ме ник кул ту ре ко ји про па да



На и ме, на кон убе дљи ве по бе де на
април ским из бо ри ма за но во бе о -
град ску скуп шти ну бив ши ва тер по -
ли ста се же сто ко оку ра жио, то ли ко
да „ста ри јем бра ту” (Гра ду Бе о гра ду)
„иза ђе на цр ту” и ор га ни зу је свој до -
чек но ве го ди не. Та ко не што, мо ра
се при зна ти, до сад је би ло не за ми -
сли во.

Ко ли ка ће се ма са та да оку пи ти
по крај ста рог „Мер ка то ра”, још ће мо
ви де ти, али је чу ве ни док то ранд „од
Нам би је” у соп стве ном ма ни ру већ
до вољ но за бли стао – јав но је „при -
знао” да је „му вао” на тен де ру за „из -
во ђа че ра до ва” на на ве де ном ску пу.

И ту му је те шко би ло шта за ме ри -
ти, бу ду ћи да је сту пид ни за кон
пред ви део јав не на бав ке чак и ка да
су у пи та њу на сту пи му зи ча ра.

Та ко је ви спре ни Аца јав но при -
знао да је у текст тен дер ске до ку мен -
та ци је „тен ден ци о зно” увр стио усло ве
за „по ну ђа че”, као што су „ис ку ство у
во ђе њу јав них до га ђа ја”, „уче шће у
нај ма ње два до ма ћа фил ма”, „нај ма ње
де сет ху ма ни тар них на сту па”, „на -
ступ у нај ма ње две се зо не по пу лар ног
та лент шо уа”...

Чи ста „на ме штаљ ка”, не ма шта!
И чик да ви ди мо ко ће по бе ди ти,

ре ци мо, Вла ду Ге ор ги је ва, „Бе о град -
ски син ди кат”, Ба ја гу...

Ј. Ф.

Чак и нај ве ће еко ном ске анал фа бе те
на чу ле су да се на по пу лар но на зва -
ним тен де ри ма сва шта му ти, мон ти -
ра, на ме шта...

И, ствар но, ка да се са мо овлаш ин -
сај дер ски за дре у ту скли ску ма те ри -
ју, мо же се до ћи до „за ни мљи вих”
сто ри ја – те су ак те ри до го во ри ли
ко ји је чи ји по сао (па се не ула зи у
туђ „ре јон”), те јед ни дру ги ма глу ме
кон ку рен ци ју та ко што све сно да ју
ло ши је по ну де, а мо жда је нај го ре
ка да по је дин ци по же ле да ис те ру ју
фа мо зна пра ва по ну ђа ча и до бе све -
сти „те ра ју ке ра”...

Обр ни-окре ни, на кра ју се, ипак,
све не ка ко скоц ка та ко да глав ни про -
та го ни сти бу ду за до во ље ни. На рав но,
ис кљу чи во „у ин те ре су на ро да”...

Ша лу на стра ну, али го то во да не -
ма на чи на да се уђе у траг свим тим
„кре а тив ним” уј дур ма ма и ва ри јан -
та ма за из вр да ва ње за ко на. При том
ни ко до сад ни је при знао да се то ра -
ди, све и ако је, у за не мар љи во рет -
ким слу ча је ви ма, рас крин кан до „го -
ле ко же”. На про тив, чак и та да ће се
ко пр ца ти и за кли ња ти у не ви ност.

За пра во, све до пре не ки дан, ка да
је је дан на ло го да вац обе ло да нио да
је „му вао” с тен де ри ма. Реч је о, ве -
ро ват но, нај ег зо тич ни јем чел ни ку
оп шти не у окру же њу – Алек сан дру
Ша пи ћу.

Тен дер ске 
на ме штаљ ке

Јав не на бав ке су увек при вла чи ле
па жњу све ко ли ке јав но сти. Раз лог је
очи гле дан – на њи ма се за рад оп -
штег до бра „вр ти” др жав ни, бо ље ре -
че но на род ни но вац.

И ко ли ко год се за ко но дав ци, ре -
ви зо ри, ин спек ци је, па чак и „до бро -
на мер ни стра ни фак то ри” тру ди ли
да их до ве ду у ред, оне су би ле, је су
и, по свој при ли ци, оста ће „ши ро ко
по ље гла моч ко” за раз не ма хи на ци је.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Бутик за камионџије.

На старом бувљаку – у недељу, наравно                                                       

Снимио Владимир Ђурђевић

• Тасовац се поново враћа у културу. Пре тога је био министар 
културе.

• Ева је за Адама била мис света. Без конкуренције!

• Србија се граничи с нама братским и пријатељским државама. 
Опкољени смо са свих страна.

• Није све тако црно. Преовлађују нијансе, веселе сиве боје.

• Најбоља радња је фотошоп. Уђеш и изађеш као нов!

• Кад укључите ТВ, искључите мозак. Тада тај апарат најбоље
функционише.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

БИВША ЖЕНА МЕ ЈЕ МНОГО ВОЛЕЛА. 

БИО САМ ЈОЈ КУЋНИ ЉУБИМАЦ!

Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ви ју га вост то ко ва ми сли
„Увек кад до ђем до Са ра је ва, ја уби јем не ког у про ла зу”, ре че ни ца је
Рат ка Мла ди ћа ко ју је ту жи ла штво Ха шког три бу на ла ци ти ра ло ка ко би
до ка за ло ње гов од нос пре ма ци ви ли ма.

Ра ди се о са мо јед ном од из не тих ар гу ме на та на кон ко јих је еки па вр -
хун ских прав ни ка за тра жи ла до жи вот ну ка зну за тво ра за рат ног ко ман -
дан та Вој ске Ре пу бли ке Срп ске. „Би ла би увре да за жр тве, и пре жи ве ле
и мр тве, али и увре да за прав ду да се од ре ди би ло ко ја ка зна ма ња од нај -
стро же пред ви ђе не за ко ном”, по ен ти ра ло је на су ђе њу Мла ди ћу ту жи ла -
штво у Ха гу.

Он је, на рав но, не ги рао оп ту жбе, ме ђу ко ји ма су ге но цид, уби ство и те -
ро ри са ње. Пре су да би мо гла да бу де до не та већ за де се так да на.

Ово не дељ но по нов но отва ра ње ста рих рат них ра на би ло је по вод да се
по ра зним сај то ви ма и на дру штве ним мре жа ма огла се број ни ко мен та -
то ри, ко ји ма то ни је про фе си о нал на оба ве за, већ гра ђан ска по тре ба. Ка -
ко ова ру бри ка има пре тен зи ју да бу де глас ра зум ног чо ве ка, сло бод но -
ми сле ћег, без об зи ра на то шта је та кво ме ста во ве из гра ди ло, не ма бо ље
ва ри јан те од оне да пу сти мо раз ли чи те „оп ци је” то ко ва ми сли и овлаш
их вер бал но до дир не мо.

Иза бра ли смо сајт јед не ме диј ске ку ће с на ци о нал ном по кри ве но шћу
и про бра ли, пре ма кри те ри ју му нај ве ћег бро ја „сви ђа ња” и „не сви ђа ња”,
не ко ли ко ко мен та ра ак ту ел не ха шке ве сти.

1. „Ни је про блем Мла дић. Чо век ко ји на ре ди уби ја ње 7.000 љу ди тре -
ба да до би је и смрт ну ка зну, а не са мо до жи вот ну ро би ју. Про блем је што
су осло бо ђе ни Го то ви на, Мар кач, Орић и Ха ра ди нај, а што Та чи, Че ку и
сто ти не дру гих зло чи на ца ко ји су окр ва ви ли ру ке ни су ни про це су и ра -
ни. За то је Ха шки три бу нал по ли тич ка ин сти ту ци ја и ме сто му је на ђу -
бри шту исто ри је.”

2. „Ср бин сам, во лим сво ју зе мљу и тре ба да до би је до жи вот ну. Да се
одво ји ку кољ од жи та.”

3. „Сто до жи вот них би му би ло ма ло, за ње га је јав но ве ша ње, и то пред
они ма ко ји има ју слич не иде је о ис тре бље њу не ке на ци је, да ви де шта им
то но си. Ње го ве бо ле сне иде је су у си гур ну смрт од ве ле хи ља де и хи ља -
де љу ди. Он је сра мо та људ ског ро да.”

Хм, ово по след ње о ко ноп цу при лич но је ра ди кал но, а да слич но ми -
сле и оста ли ко ји су то про чи та ли, ви ди се по то ме што има убе дљи во
нај ви ше „ан ти пре по ру ка”. Одва ја ње ку ко ља од жи та, од но сно пер со на -
ли зо ва ње кри ви це, про ве ја ва као лајт мо тив раз ми шља ња гра ђа на. То је
оно што мо же да ра ду је не у трал ног про ма тра ча јер је здра во ра зум ски
став и знат но је дру га чи ји од без ма ло оп ште при хва ће ног у пр вим го ди -
на ма по сле ра то ва да смо се, да кле у мно жи ни, бо ри ли и бра ни ли сво је
љу де, до ду ше на те ри то ри ја ма ко је ни су у окви ру гра ни ца Ср би је.

Ипак, ар гу мен то ва ње те зе да је Ха шки три бу нал по ли тич ка ин сти ту -
ци ја, ство ре на да би „су ди ла” са мо јед ној стра ни – за у зе ло је нај ви ше
про сто ра на ин тер не ту; то баш тан ги ра про сеч ног кон зу мен та ве сти у ве -
зи с ра то ви ма на про сто ру бив ше Ју го сла ви је.

Ко ли ко год да има осно ва за тврд њу да се у Ха гу пре су ђу је са мо Ср би -
ма, а да се хр ват ски, бо сан ски и ал бан ски „крив ци” осло ба ђа ју, то ни је,
иа ко су ме диј ски нај за сту пље ни ји њи хо ви ге не ра ли ис па ли не ви ни, у
пот пу но сти тач но: би ло је пре су да и про тив крв ни ка са оста лих стра на.

Ни ко ни је крив док се то не до ка же, а од го вор на пи та ње за што су до -
ка зи про тив Го то ви не или Ори ћа би ли не до вољ но убе дљи ви, ве о ма је
ком плек сан, ви ше сло јан. Не ће мо ула зи ти овом при ли ком у прав ну про -
бле ма ти ку, већ ће мо са мо на ве сти оно што је очи глед но, а ма ло ко ви -
ди: цео свет је био све док хе ге мо ни стич ке по ли ти ке срп ског ре жи ма
Ми ло ше вић –Мар ко вић, ко ји је про из вео шљам од пла ће ни ка чи јих се
зло чи на гну ша ла пла не та.

А ка да до би јеш ети ке ту да си ге не рал но лош, ја ко те шко је ски даш, по -
себ но пред су дом.

ПС
Нај стро же ка зни ти Мла ди ћа!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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Филм „Ду би на два” ре ди те -
ља Ог ње на Гла во ни ћа осво -
јио је на гра ду за нај бо љи ду -
го ме тра жни до ку мен та рац
на Фе сти ва лу до ку мен тар -
ног фил ма у Фи рен ци. Реч је
о нај ве ћем при зна њу у зва -
нич ној ме ђу на род ној кон ку -
рен ци ји. Пе де сет сед ми ита -
ли јан ски „Festival dei Popoli”
тра јао је од 25. но вем бра до
2. де цем бра.

Чла но ви жи ри ја обра зло -
жи ли су да је филм сна жна
фо то гра фи ја, до ку мент о
исто ри ји, из ван ред но умет -
нич ко де ло из ко јег учи мо о

се би. На гра ђен је и због ар -
ти ку ла ци је сли ка и на ра ци -
је, по сред ством ко је гле да о -
ци ура ња ју у ме ха ни зме ма -
са кра и сти чу свест да је он
мо гућ сву да и увек. „Ду би на
два” је пре ми јер но пред ста -
вље на у фе бру а ру на Бер -
лин ском филм ском фе сти -
ва лу, а по сле то га на три де -
сет фе сти ва ла. Филм је до -
био је да на ест на гра да и
гран-при у Санкт Пе тер бур -
гу, Лон до ну, Пал ма де Ма -
јор ки, Ка се лу, Фи рен ци и
При зре ну.

М. М. 

Из ве ден по ет ско-
-му зич ки ко лаж 
Го ра на Сул та но ви ћа

Ми ка је во лео 
Пан че во – град сво је
мла до сти

Ше сти „Ми ки ни да ни”, ма ни -
фе ста ци ја у част ве ли ког пе -
сни ка ко ји је је дан део жи во та
про вео и у на шем гра ду, одр -
жа ни су у уто рак, 6. де цем бра,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра.

Пре ми јер но је из ве ден пе -
снич ко-му зич ки про грам „Пе -
вам пе сни ке” глум ца Го ра на
Сул та но ви ћа, при пре мљен по -
себ но за ову при ли ку. Пу бли ка
је ужи ва ла уз сти хо ве Ла зе Ко -
сти ћа, Јо ва на Јо ва но ви ћа Зма ја,
Ми ла на Ра ки ћа, Бра не Пе тро -
ви ћа, Ма ти је Бећ ко ви ћа, Бра не
Црн че ви ћа, Ду шка Три фу но ви -
ћа, Ђор ђа Ба ла ше ви ћа, а нај ви -
ше је би ло пе са ма Ми ро сла ва
Ан ти ћа. Глум ца је на ги та ри
пра тио Ду да Без у ха, а за кла ви -
ром је био Бра ни слав За рин.

– Имао сам ту сре ћу да дру -
гу јем с Ми ком Ан ти ћем, а овај
про грам „Пе вам пе сни ке” на -
звао сам по ње го вој еми си ји
ко ју је имао на но во сад ској те -
ле ви зи ји, где је пред ста вио
три на ест ју го сло вен ских пе -
сни ка, а ме не по звао да го во -
рим ње го ву по е зи ју у по след -
њој епи зо ди. Већ де вет на ест
го ди на ра дим ка ба ре. Сми слио
сам на чин ка ко да по е зи ју учи -
ним ин те ре сант ни јом: пра вим
ба ла де од сти хо ва оми ље них
пе сни ка, „ба цам” их на ги та ре,
а не ке го во рим – ре као је Сул -
та но вић.

Се стрић Ми ке Ан ти ћа, књи -
жев ник Не ма ња Ро тар, на пи сао

АКТУЕЛНО
Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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је књи гу, ро ман си ра ну би о -
гра фи ју свог уја ка „Су тра дан
по сле де тињ ства”, у ко јој опи -
су је ње го ву ра ну мла дост у
Пан че ву.

– Про вео је у овом гра ду
сво ју мла дост, упо знао сво ју
пр ву ве ли ку љу бав Љу би цу и
оже нио се њо ме. Ов де је имао
при ја те ље, дру га ре с ко ји ма је
про вео да не мла до сти, а пр ви
по сао му је био у „Пан чев цу”.
По ред ре пор та жа, но вин ских
тек сто ва и пе са ма ко је је об ја -
вљи вао, пр ви је у то вре ме увео
стрип у не ке но ви не – „Ба ту из
Ба ната”. Во лео је Пан че во и
ка сни је је на вра ћао. Ту су му
жи ве ле се стра и мај ка. По све -
тио је не ке сти хо ве гра ду и је -
дан је од ства ра ла ца ко ји ма
Пан че во мо же да се по но си. У
овим вре ме ни ма Ми ка има

је дан, да та ко ка жем, но ви жи -
вот, до био је но ву по пу лар -
ност. Књи га ко ју сам на пи сао
о ње му мо же да се чи та на ви -
ше на чи на. То је жан ров ски
по ли фо на књи га, јер је Ми ка
ин си сти рао да, ка да се о ње му
пи ше, мо ра да се увек из но ва
не што из ми сли, да се до да. Он
је стал но го во рио: „Шта ће ми
би о гра фи ја ко ју сам већ про -
жи вео”. По ен та је би ла да се
Ми ка при ка же из ви ше угло -
ва. Фо ку си рао сам се баш на
ове да не ње го ве ра не мла до сти
и на ње гов нео би чан по ет ски
жи вот. Во лео је да жи ви нео -
бич но, во лео је да „ис ка че” из
сва ко днев них ру ти на ко је нам
чи не жи вот при лич но мо но то -
ним и до сад ним. Он то ни је
при зна вао и стал но је не што
оне о би ча вао. Оне о би ча вао је

ствар ност. У то ме је био мај -
стор – ис при чао је Не ма ња
Ро тар.

Он је до дао да је ма ни фе -
ста ци ја сво је вр стан омаж ве -
ли ком ства ра о цу и да се на да
да ће по тра ја ти и на ред них го -
ди на.

„Ми ки ни да ни”, ко је ор га -
ни зу је наш су гра ђа нин Ми ле -
та По по вић, пр во бит но су би -
ли за ми шље ни као ма ни фе -
ста ци ја ко ја тре ба да еду ку је
мла де о на чи ни ма тран сфо р -
ма ци је умет нич ких де ла из
јед не фор ме у дру гу, али ин -
спи ри са на ства ра ла штвом ле -
ген да р ног пе сни ка, сли ка ра и
но ви на ра она се пре тво ри ла у
до га ђај ко ји оку пља ре но ми -
ра не књи жев ни ке, по зо ри шне
и филм ске ства ра о це...

М. Ма нић

Му зич ка гру па „Ди ван ха на”
из Са ра је ва одр жа ће кон церт
у сре ду, 14. де цем бра, у 20 са -
ти, у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра Пан че ва. Пред ста ви ће
но ви ал бум бал кан ских сев -
да лин ки и пе са ма „Зу ква”.

„Ди ван ха на” из во ди тра -
ди ци о нал ну му зи ку у но вим
аран жма ни ма, ко ји су на ста -
ли под ути ца јем џез, поп и
кла сич не му зи ке 20. ве ка.
Гру пу су осно ва ли сту ден ти
на Му зич кој ака де ми ји у Са -
ра је ву 2009. 

„Пан че вац” и Кул тур ни цен -
тар при пре ми ли су по две гра -
тис ула зни це за два на ша нај -
бр жа чи та о ца ко ји у пе так, 9.
де цем бра, тач но у 11 са ти, по -
ша љу СМС с тек стом КО (раз -
мак) „кон церт” на број 1201. 

Бру то це на СМС-а из но си
39,48 ди на ра у ВИП мре жи,
39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи
и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.
До бит ни ке ка ра та по зва ће мо
истог да на ка ко би смо њи хо ве
по дат ке мо гли да про сле ди мо
спон зо ру. М. М. 

НА ГРА ДА „ДУ БИ НИ ДВА”

Умет нич ко де ло – 
до ку мент о исто ри ји 

Глу мац Ан дри ја Ми ло ше -
вић из ве шће мо но дра му
„Злат ни лан чић од би жу те -
ри је” у су бо ту, 17. де цем бра,
у 20 са ти, у До му вој ске.
Кар те се про да ју у „Ти кет
клу бу”, у Ули ци вој во де Жи -
во ји на Ми ши ћа 8, од 12 до
18 са ти. 

Ор га ни за то ри су „Ти кет
клуб” и „Фа ви” про дук ци ја –
ви део, филм ска, по зо ри шна
и му зич ка. Ин фор ма ци је о
пред ста ви и ре зер ва ци ји ула -
зни ца мо гу се до би ти по зи -
вом бро је ва: 065/61-04-312 и
065/36-65-222. 

„Пан че вац”, „Ти кет клуб”,
„Фа ви” про дук ци ја и Дом
вој ске при пре ми ли су по две
гра тис ула зни це за два на ша
нај бр жа чи та о ца ко ји у по не -
де љак, 12. де цем бра, тач но у
11 са ти, по ша љу СМС с тек -
стом КО (раз мак) „пред ста -
ва” на број 1201.

Бру то це на СМС-а из но си
39,48 ди на ра у ВИП мре жи,
39,60 ди на ра у Те ле нор мре -
жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре -
жи. До бит ни ке ка ра та по зва -
ће мо истог да на ка ко би смо
њи хо ве по дат ке мо гли да про -
сле ди мо спон зо ру. М. М. 

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ ЗА ПРЕД СТА ВУ 

Злат ни лан чић 
од би жу те ри је

ШЕ СТИ „МИ КИ НИ ДА НИ”

ПЕ СНИК КО ЈИ ЈЕ ОНЕ О БИ ЧА ВАО СТВАР НОСТ

На ша че тр на е сто го ди шња су -
гра ђан ка Ни ко ли на Јо ва но -
вић, уче ни ца пр вог раз ре да
Гим на зи је „Урош Пре дић”,
осво ји ла је дру гу на гра ду на
ли ков ном фе сти ва лу деч је
илу стра ци је под на зи вом
„Кре а тив ни ге ни јал ци”, ко ји
је ор га ни зо ва ла На род на би -
бли о те ка „Вук Ка ра џић” из
Кра гу јев ца. Отва ра ње из ло -
жбе и до де ла на гра да упри ли -
че ни су 3. де цем бра у га ле ри -
ји те би бли о те ке.

Циљ фе сти ва ла је под сти ца -
ње деч је кре а тив но сти, ори ги -
нал ног ства ра ла штва и љу ба ви
пре ма књи зи. У скла ду с тим
би ле су и за да те те ме: оми ље -
ни књи жев ни лик, мој су пер -
хе рој, мо ја ви ла/ча роб ни ца и
књи га – мој нај бо љи при ја тељ.
На кон курс ко ји је рас пи сан у

сеп тем бру сти гло је ви ше од
две хи ља де ра до ва де це уз ра -
ста од се дам до пет на ест го ди -
на из Бе о гра да, Ни ша, Ле сков -
ца, Чач ка, Зре ња ни на, Ужи ца

и дру гих гра до ва из Ср би је и
Ре пу бли ке Срп ске. Жи ри у
са ста ву Ана Гри гор јев, ака -
дем ски сли кар и илу стра тор,
Мар ко Сто ја но вић, стрип-

-ау тор и сце на ри ста, и Ми јат
Ми ја то вић, илу стра тор и
стрип-ау тор, од лу чио је да пр -
ву на гра ду до де ли де вој ци из
Кра гу јев ца, а на ша Ни ко ли на
има ла је са мо бод ма ње.

Она је овог ле та по ха ђа ла
шко лу цр та ња и ка ри ка ту ре
на шег су гра ђа ни на и илу стра -
то ра Ни ко ле Дра га ша, ко ји је
пре сре ћан што су ма ли ша ни с
ко ји ма је ра дио по че ли да ни -
жу успе хе, а ме ђу њи ма сва ка -
ко пред ња че Ни ко ли на Јо ва -
но вић и осно вац Урош Ку зма -
но вић.

Гим на зи јал ка је у Кра гу јев -
цу као на гра ду до би ла, у ду ху
кон кур са, ком плет књи га и
пла ке ту, а ис ку ство с та ко ве -
ли ког фе сти ва ла пред ста вља -
ће јој под стрек за бу ду ћи рад.

С. Т.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ МЛА ДЕ ПАН ЧЕВ КЕ

Ни ко ли на – кре а тив на ге ни јал ка

Дру ги зим ски му зич ки фе сти -
вал ау тор ских мул ти жан ров -
ских фор ми ко је ис кљу чу ју
тур бо-фолк, „Moonwalk”, би ће
одр жан у дво ра ни „Апо ло” 17.
и 18. фе бру а ра 2017. Ре пер то -
ар пр ве ве че ри фе сти ва ла има
про мо тив ни ка рак тер, јер је
пред ви ђе но да се пу бли ци
пред ста ве мла ди и не а фир ми -
са ни, али и афир ми са ни са ста -
ви ко ји рас по ла жу ау тор ским
ма те ри ја лом.

За уче шће на пр вој ве че ри
фе сти ва ла мо гу ће је при ја ви -
ти се до по не дељ ка, 12. де цем -
бра. За ин те ре со ва ни бен до ви
тре ба да по ша љу при ја ве, ко је
мо ра ју са др жа ти основ не по -
дат ке о гру пи и де мо-сни мак
или дру га чи ји звуч ни за пис
јед не њи хо ве ну ме ре, на mo-
onwalkfest@gmail.com. Дру го

ве че пред ста вља ће омаж Оли -
ве ру Ме са ро шу, пре ра но
пре ми ну лом пан че вач ком
му зи ча ру осо бе ног тем пе ра -
мен та и ра зно вр сне из ра жај -
но сти, а та да ће на сту пи ти

по зна ти и до ка за ни бен до ви
и по је дин ци.

Фе сти вал је рет ка при ли ка
да се фа но ви ма ал тер на тив не
и рок сце не пред ста ве они ко -
ји ства ра ју ту вр сту му зи ке.

„Moonwalk” је про ис те као из
пе то го ди шње тра ди ци је одр -
жа ва ња кон це ра та „Оли ве ру у
част”. Из вор но, на сту па ле су
Оли ве ро ве ко ле ге и при ја те -
љи, и то с не скри ве ним емо -
ци о нал ним на бо јем, па су ти
до га ђа ји бр зо по ста ли део са -
вре ме не ур ба не тра ди ци је.

На зив фе сти ва ла из ве ден
је из име на по след њег Ме са -
ро ше вог бен да – „Moonwal-
kers”. Ор га ни за тор је пан че -
вач ко удру же ње „Moonwalk”,
уз парт нер ску по др шку До ма
омла ди не Пан че во, а овај ми -
ни-фе сти вал је и град ска му -
зич ка ма ни фе ста ци ја, с об зи -
ром на то да ју је на ово го ди -
шњем кон кур су из кул ту ре
су фи нан сиј ски по др жао Град
Пан че во.

С. Т.

У СУ СРЕТ ФЕ СТИ ВА ЛУ „MOONWALK”

При ја вљивање до 12. де цем бра

ДВА ПУ ТА ПО ДВЕ КАР ТЕ ЗА ЧИ ТА О ЦЕ

Кон церт гру пе 
„Ди ван ха на”

Пан че вач ки књи жев ник Ву -
ле Жу рић до био је на гра ду
„Ко чи ће во пе ро” за зи му
2016, за књи гу „Ре пу бли ка
Ћо пић”, ко ју је из дао „Гла -
сник”. Ову пре сти жну књи -
жев ну на гра ду до де љу је За ду -
жби на „Пе тар Ко чић” Ба ња -
лу ка –Бе о град за ви со ка до -
стиг ну ћа у са вре ме ној књи -
жев но сти и ода ност ле по ти
Ко чи ће ве ми сли и ре чи. Уру -
че ње на гра да би ће при ре ђе но

22. де цем бра у Ву ко вој за ду -
жби ни у Бе о гра ду.

Жу рић је ове го ди не до био
и на гра ду „Дан ко По по вић”
за „Ре пу бли ку Ћо пић”, а та
књи га је би ла и у нај у жем
из бо ру за „Ни но ву” и „Ви та -
ло ву” на гра ду за 2015. го ди -
ну. Кра јем ав гу ста ове го ди не
Жу рић је до био и Ан дри ће ву
на гра ду за књи гу „Тај на цр -
ве ног зам ка”.

М. М.

„КО ЧИ ЋЕ ВО ПЕ РО” ВУ ЛЕ ТУ ЖУ РИ ЋУ

Још јед но при зна ње 
на шем при по ве да чу



Град ски од бор Срп ске ра ди -
кал не стран ке на гла сио је да
је ком плет но ста нов ни штво
Пан че ва, али и це ле Ср би је,
из ло же но на пла ти ра зно ра -
зних по ре за за хва љу ју ћи ак -
ту ел ној вла сти.

Сло бо дан Пе тро вић, пот -
пред сед ник СРС-а Ју жно ба -
нат ског од бо ра , на вео је да ра -
ди ка ли сма тра ју да по рез тре -
ба да се пла ћа, али да на пред -
ња ци фи нан сиј ски угро жа ва ју

ста нов ни штво. Он је по ја -
снио да је ЈКП „До ло ви” из
До ло ва пре дао ком плет ну
над ле жност „Хи ги је ни” из
Пан че ва, као и да је та мо шњи
во до вод, ко ји има при род не
из во ре, са да при кљу чен на
град ски.

– Це не за сме ће и во ду
енорм но су по ве ћа не. То је не -
при хва тљи во за се ло, јер се
љу ди та мо ба ве по љо при вре -
дом и тро ше мно го ви ше во де

од ме шта на из гра да – из ја вио
је Пе тро вић.

Он је до дао да се и као пред -
сед ник ме сног од бо ра СРС-а у
До ло ву бо ри с тим про бле ми -
ма већ две го ди не и да је зах -
те вао од над ле жних да не при -
ста ју на по ме ну те про ме не,
али не у спе шно.

Пе тро вић је на гла сио да је
власт на ја ви ла но ва по ску пље -
ња и да су из бо ри је ди на ал -
тер на ти ва.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 6.
де цем бра, Град ски од бор
Де мо крат ске стран ке по -
звао је Пан чев це да при су -
ству ју три би ни на ко јој ће
о тре нут ној по ли тич кој си -
ту а ци ји у Ср би ји го во ри ти
Дра ган Шу та но вац, ли дер
те пар ти је. Скуп ће би ти
одр жан у пе так, 9. де цем -
бра, у ма лој са ли Град ске
упра ве, од 19 са ти.

Пре ма ре чи ма Ду ша на
Сто ји ћа, вр ши о ца ду жно -
сти пред сед ни ка ГО ДС-а,
на три би ни ће се ди ску то -
ва ти и о про бле ми ма ко ји
ди рект но ути чу на гра ђа не
Пан че ва.

– При ча ће мо о вра ћа њу
еко ло шке так се, о нов цу

ко ји гра ђа ни мо ра ју из дво -
ји ти за од вод ња ва ње, као и
о уки да њу ди рект не же ле -
знич ке ли ни је за Бе о град –
из ја вио је Сто јић.

Он је ка зао да су се де -
мо кра те од лу чи ле за ор га -
ни зо ва ње три би не због
гра ђа на и до дао ка ко сма -
тра да је ДС је ди на стран -
ка ко ја „но си све тло у ту -
не лу”.

Ни ко ла Ћур чин, од бор -
ник ове пар ти је у Скуп -
шти ни гра да, по ја снио је
да су иза бра не те ме у над -
ле жно сти ре пу блич ког
ни воа вла сти и да је то
при ли ка да Пан чев ци ис -
ка жу ми шље ње о од лу ка -
ма ко је ни су у ин ге рен ци -
ји ло кал не са мо у пра ве.

Ка зао је и да је пред со ци ја -
ли сти ма нај те жи пе ри од, го то -
во ни са ка квим ма не вар ским
про сто ром. На вео је да се њи -
хов до са да шњи рад од ли ко вао
ја сним и струч ним ми шље -
њем и до бро на мер ном кри ти -
ком, са од су ством по ли ти -
кант ства, али да су и по ред то -
га оста ли без дво је од бор ни ка.

– Со ци ја ли сти у ло кал ној
скуп шти ни на сту па ју опо зи -
ци о но, а на свим дру гим ни во -
и ма уче ству ју у вла сти. То је
ап сурд но и на ла зи мо се у не -
мо гу ћој си ту а ци ји – по ја снио
је пр ви чо век СПС-а у гра ду.

ДС: Си ла ар гу ме на та
Ко мен та ри шу ћи прет ход ни
пе ри од, Ду шан Сто јић, шеф
од бор нич ке гру пе Де мо крат -
ске стран ке, на гла сио је да је
за до во љан по стиг ну тим из бор -
ним ре зул та ти ма те пар ти је.

– Мо гло је да бу де и бо ље,
али смо на мно ге на чи не би ли
спу та ва ни, да не би смо во ди ли
кам па њу на аде ква тан на чин –
пре ци зи рао је Сто јић.

Он је ка зао да ДС има нај -
струч ни ји и нај бо љи ка дар и да

се увек слу жи си лом ар гу ме на -
та, а не ар гу мен ти ма си ле, као
што је, пре ма ње го вим ре чи ма,
слу чај с ло кал ном вла да ју ћом
стран ком. Сто јић сма тра и да
је са мо пи та ње вре ме на ка да ће
гра ђа ни пре по зна ти це ло куп ну
си ту а ци ју, а до дао је и да ће,
пре ма ње го вом ми шље њу, до
круп них про ме на до ћи бр же
не го што се оче ку је.

– До би ти по ве ре ње Пан че ва -
ца је је дан од нај те жих ко ра ка,
а на до бром пу ту смо да га по -
но во осво ји мо, јер смо и са ми
уну тар на ше стран ке до жи ве ли
ка тар зу – на вео је Сто јић.

До дао је да је ДС по ди гао ле -
стви цу на ви ши ни во и да је та
пар ти ја на не дав но одр жа ним
уну тар стра нач ким из бо ри ма
по ка за ла пра ву де мо кра ти ју.

СРС: Доследност пре свега
Ср ђан Гла мо ча нин, шеф од бор -
нич ке гру пе Срп ске ра ди кал не
стран ке, из ја вио је ка ко сма тра
да је та пар ти ја мо гла да по -
стиг не бо ље ре зул та те на ово го -
ди шњим из бо ри ма, али да је за -
до во љан, јер је по но во део по -
ли тич ке сце не у Пан че ву.
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Ше фо ви три ју од бор нич ких
гру па за сту пље них у ло кал ној
скупштини го во ри ли су за
„Пан че вац” о ово го ди шњем
функ ци о ни са њу стра на ка ко -
ји ма при па да ју, али и о це ло -
куп ној по ли тич кој си ту а ци ји.
Иа ко су све три пар ти је то ком
2016. го ди не вас кр сле, сва ка је
то ура ди ла на свој на чин.

У наредном броју нашег
недељника разговараћемо с
представницима преосталих
парламентарних странака.

СПС: Пар ти је не моћ не пред
пре ле та чи ма
Ни ко ла Дан гу бић, шеф од бор -
нич ке гру пе Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је, освр нув ши се
на ово го ди шње из бо ре, ре као
је ка ко су ре зул та ти до не ли
ап со лут ну до ми на ци ју СНС-а.

– На ло кал ном ни воу мно ги
од бор ни ци пар ла мен та пре по -
зна ју „енер ги ју, озбиљ ност, ор -
га ни зо ва ност, па и ди сци пли ну”
у вла да ју ћој стран ци, те у нај ве -
ћој ме ри сво јим пре ла сци ма

УТИ СЦИ И РЕ КА ПИ ТУ ЛА ЦИ ЈА 2016. ГО ДИ НЕ

СТРА НАЧ КА (НЕ)ЗА ДО ВОЉ СТВА 
ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Три би на о по ли тич кој
си ту а ци ји

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

При сту пио део По кре та за Стар че во
Пе тар Ан дре јић, пред сед ник
По кре та за Стар че во, с де лом
члан ства тог удру же ња при -
сту пио је Срп ској на пред ној
стран ци.

Он је на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у су бо ту, 3.
де цем бра, обра зла жу ћи ту од -
лу ку, под се тио да су Стар чев -
ци на ово го ди шњим из бо ри ма
да ли ви ше од 50 од сто гла со ва
ли сти СНС-а.

– Та ко ђе, ста нов ни ци су ше -
сти пут за ре дом ука за ли по ве -
ре ње ти му ко ји сам пред во дио,
а ко ји ру ко во ди Ме сном за јед -
ни цом Стар че во у по след њих
два де сет го ди на. Це не ћи ову
чи ње ни цу, ми слим да ће си -
нер ги ја ових два ју по бед нич -
ких ти мо ва би ти нај бо ља за то
на се ље но ме сто. Спрем ни смо
да сво ја по зи тив на ис ку ства
пре не се мо град ској вла сти, од
ко је оче ку је мо да ће по др жа ти

да љи раз вој Стар че ва – из ја вио
је Ан дре јић.

Жељ ко Су шец, пред сед ник
Град ског од бо ра СНС-а, ре као
је да је По крет за Стар че во на -
пра вио ве ли ки ко рак и да њи -
ме пот по ма же рад ГО.

– Пред на ма је ве ли ки за да -
так, ко ји је упра во и циљ на ше

стран ке, да се ство ри мо дер но
дру штво. Кад је у пи та њу Пан -
че во с на се ље ним ме сти ма,
же ли мо да про спе ри ра мо и
на пра ви мо ко рак уна пред –
на гла сио је Су шец. 

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов овом при ли ком је са оп -
штио ка ко је јед но од глав них

на че ла СНС-а де цен тра ли за -
ци ја.

– Све до ци сте ак ту ел них из -
ме на за кон ских ре ше ња у ве зи са
За ко ном о фи нан си ра њу ло кал -
не са мо у пра ве. То је до при не ло
то ме да мо ји са рад ни ци и ја оби -
ла зи мо све ме сне за јед ни це, и то
не са мо у на се ље ним ме сти ма,
већ и град ске – ре као је Па влов.

Го во ре ћи о но вим чла но ви -
ма СНС-а, он је на вео да му је
дра го што су ти љу ди то ком
прет ход них го ди на ура ди ли
мно го за Стар че во и до дао ка -
ко ће убу ду ће кроз за јед нич ку
са рад њу до при не ти раз во ју и
дру гих на се ље них ме ста.

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

На ме та ње ра зно ра зних по ре за

Град ска ор га ни за ци ја Срп -
ског по кре та Две ри ис та кла
је да је Пан че во очи гле дан
при мер на за ко ни тог ра да
ло кал не вла сти.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 6.
де цем бра, Ми лу тин Илић,
члан ГО Две ри, на вео је ка ко
је Устав из ри чит, као и од лу -
ка град ске вла сти по ко јој све
стран ке ко је има ју по сла ни ке

у ре пу блич ком пар ла мен ту,
мо ра ју има ти јед на ке усло ве
за рад.

– Над ле жни не ма ју на ме -
ру да спро ве ду сво ју за кон ску
оба ве зу и до де ле на ко ри -
шће ње по слов ни про стор
Две ри ма. Ис пу ња ва мо све
усло ве и сход но то ме смо
упу ти ли до пис још 5. ма ја и
тра жи ли да нам се до де ли
кан це ла ри ја за ко ју ће мо пла -
ћа ти ки ри ју, али ни је нам од -
го во ре но. Њи ма ни је ва жно

то што има пре ко 100 пра -
зних по слов них про сто ра у
цен тру, као ни то што ло ка ли
бр же про па да ју ка да ни ко не
бо ра ви у њи ма. По го то во их
не за ни ма што гра ђа ни кроз
бу џет пла ћа ју основ не тро -
шко ве сва ког пра зног про -
сто ра – из ја вио је Илић.

До дао је ка ко сма тра да
над ле жни на тај на чин же ле
да оте жа ју рад По кре ту, а

пре све га због пред сто је ћих
пред сед нич ких из бо ра.

Илић је са оп штио да су
чла но ви Две ри по сла ли но -
ви до пис Ди рек ци ји, гра до -
на чел ни ку и Град ском ве ћу,
ка ко би сви би ли упо зна ти
са овим про бле мом, и до дао
да уко ли ко не до би ју по зи -
ти ван од го вор у ро ку од пет -
на ест да на, тра жи ће оства -
ре ње пра ва ко ри сте ћи све
мо гућ но сти пред ви ђе не за -
ко ном.

Град ски од бор Срп ског са бо -
ра „За вет ни ци” са оп штио је да
јав ност у Ср би ји у про те клих
го ди ну и по да на „по тре са”
На црт пред ло га гра ђан ског
за ко ни ка ко ји би пр ви пут на -
кон 1946. го ди не ре гу ли сао
чи та ву ци вил ну ма те ри ју, па
та ко и под руч је по ро дич них
од но са и пра ва и по ло жај де -
те та у срп ском дру штву.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у по не де љак,
5. де цем бра, Слав ко Ра дој -
чић, пред сед ник ГО „За вет -
ни ка”, на вео је да се на тај
на чин пра ва де те та ра ди -
кал но по ди жу у од но су на
пра во ро ди те ља.

– Сма тра мо да је ово до -
дат но ме ша ње др жа ве у по -
ро дич не од но се. Та ко ђе, на -
по ми ње мо да су нам се у
про те клих не ко ли ко да на

по је ди ни ро ди те љи по жа ли -
ли да су у ду ху ових за кон -
ских ре ше ња не ке школ ске
уста но ве у Ср би ји по че ле да
у окви ру пред ме та Гра ђан ско
васпитање др же на ста ву ко -
јом се на нај гру бљи на чин
на ру ша ва ин те гри тет де те та
и ње го во пра во на не при -
стра сно и не у трал но обра зо -
ва ње. Ре кли су нам да пре да -
ва чи ис пи ту ју де цу о ма те ри -
јал ном и со ци јал ном ста ту су,
као и да их убе ђу ју да је бо ље
да се одво је од ро ди те ља уко -
ли ко они има ју ма ла при ма -
ња – из ја вио је Ра дој чић.

До дао је да над ле жне ин -
сти ту ци је тре ба да про ве ре
на ве де не тврд ње и на гла сио
ка ко „За вет ни ци” зах те ва ју
од вла сти да се пред лог по -
ме ну тог за ко ни ка по ву че из
процедуре.

– Ра ди ка ли су за до вољ ни до -
са да шњим соп стве ним де ла -
њем у ло кал ном пар ла мен ту.
Има ли смо јед ну од кључ них
уло га у спре ча ва њу из град ње
тер мо е лек тра не на ко му нал ни
от пад, а наш успех је и то што
гра ђа ни овог ле та ни су има ли
про бле ма с ко мар ци ма. На мо -
ју ини ци ја ти ву је при хва ћен
пред лог за пра ши ва ња ко ма ра -
ца из ва зду ха – под се тио је
Гла мо ча нин.

Ка зао је да се рад СРС-а
огле дао и у ин си сти ра њу на
сма ње њу це на гре ја ња и по -
ре за.

Пре ма Гла мо ча ни но вим
ре чи ма, ра ди ка ли су до след -
ни ду го го ди шњој по ли ти ци
ко ју во де, па су то ком прет -
ход ног пе ри о да и у ло кал ној
по ли ти ци ин си сти ра ли на са -
рад њи с Ру си јом, ис ти чу ћи
по год но сти по сло ва ња с том
зе мљом.

На гла сио је да је СРС сле -
дио основ не прин ци пе де мо -
кра ти је и да ни кад ни је до зво -
лио да из вр шна власт бу де из -
над за ко но дав не.

СРП СКИ СА БОР „ЗА ВЕТ НИ ЦИ”

Ме ша ње др жа ве 
у по ро ди цу

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Не за ко нит рад
ло кал не вла сти

Стојић: До би ти 
по ве ре ње Пан че ва ца
је је дан од нај те жих
ко ра ка

же ле да да ју лич ни пе чат СНС-у
– из ја вио је Дан гу бић.

На гла сио је да се та квим по -
на ша њем ква ри из бор на сли ка
ко ју су гра ђа ни же ле ли да ви -
де, до дав ши да су пар ти је ко је
до жи вља ва ју да их чла но ви
на пу шта ју, не моћ не пред до -
га ђа ји ма та квог ти па.

– То је ре зул тат за кон ских
ре ше ња, људ ске не до след но -
сти и енорм них при ти са ка на
по је дин це и њи хо ве по ро ди це
– об ја снио је Дан гу бић.
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На кон за вр шет ка ре кон струк ци је
пру ге Пан чев ци не ће мо ћи ди рект -
ном ли ни јом во за да стиг ну до Бе о -
гра да. По во дом ове од лу ке, ко ја је
не дав но до не та, пи та ли смо су гра ђа -
не да ли она пред ста вља про блем љу -
ди ма ко ји су за пу то ва ње до пре сто -
ни це ко ри сти ли же ле зни цу.

МИ ЛЕ НА ГА ВРИЋ, сер вир ка у вр ти ћу:
– Чу ла сам да је уки ну та ди рект на

ли ни ја во за за Бе о град. Ми слим да
то ства ра про блем гра ђа ни ма ко ји су
се опре де ли ли за тај на чин пу то ва ња,
а из и ску је и ве ће тро шко ве. Ми слим
да би тре ба ло вра ти ти на ста ро. Ја
нај че шће пу ту јем ау то бу сом, али ра -
ни је сам ишла во зом.

БИ ЉА НА ИЛИЋ, прав ник:
– Сма трам да уки да ње ди рект не

ли ни је за Бе о град пред ста вља про -
блем гра ђа ни ма ко ји су пу то ва ли во -
зом. Ску пље је, а и ком пли ко ва ни је
због пре се да ња у Ов чи. Пре све га ни је

прак тич но ни ху ма но због сту де на та
и уче ни ка. Тре ба ло би да се вра ти на
ста ри на чин функ ци о ни са ња. Ја нај -
че шће пу ту јем ко ли ма, а по не кад и
ау то бу сом.

МАР ЈАН ХОР НУНГ, рад ник:
– Ја не пу ту јем во зом, али гра ђа -

ни ма ко ји ко ри сте то пре во зно сред -
ство, ова од лу ка си гур но пред ста вља
про блем. Гу бе вре ме на пре се да њу, а
си гур но и но вац. Сма трам да би тре -
ба ло да се вра ти ди рект на ли ни ја во -
за. Ја нај че шће за Бе о град идем ау то -
бу сом.

НЕ НА РА ЧИЋ, пен зи о нер:
– Уки да ње ди рект не ли ни је је сра -

мот на од лу ка. Због че га гра ђа ни са да
мо ра ју да ко ри сте услу ге при ват них
пре во зни ка? С дру ге стра не, по сто је
љу ди ко ји во ле да пу ту ју во зом. Ред
во жње би тре ба ло вра ти ти на ста ро.
Ја нај че шће за Бе о град идем ау то бу -
сом, али за воз је ве ли ка ште та.

ЗО РАН ПЕ ТРО ВИЋ, прав ник:
– Чи тао сам у но ви на ма о тој од лу -

ци и знам да се са да мо ра пре се да ти
код Ов че, а то је нео бич но, јер је у
пи та њу ве о ма ма ла ре ла ци ја. Иа ко
не пу ту јем во зом, ве ру јем да уки да -
ње ди рект не ли ни је пред ста вља про -
блем гра ђа ни ма ко ји ко ри сте то пре -
во зно сред ство и сма трам да би тре -
ба ло вра ти ти она ко ка ко је би ло. Ја
нај че шће у Бе о град идем ко ли ма.

ВЛА ДИ МИР ОЖЕ ГО ВИЋ, 
мо бил ни бан кар:

– Не знам да ли ова од лу ка пред -
ста вља до дат ни про блем, јер ни сам
упо знат с тим ко ли ко је ин те ре со ва -
ње за пре воз во зом. У су шти ни, про -
ме не ре да во жње ни су ис пра ће не
кам па њом, а и ме ди ји нас не ин фор -
ми шу до вољ но о це лој си ту а ци ји.
Сто га сма трам да би пре све га на то -
ме тре ба ло по ра ди ти. Ја нај че шће
пу ту јем ко ли ма.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Н. РАЧИЋМ. ХОРНУНГ З. ПЕТРОВИЋ В. ОЖЕГОВИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА МИ СЛИ ТЕ О УКИ ДА ЊУ ДИ РЕКТ НЕ ЛИ НИ ЈЕ ВО ЗА ЗА БЕ О ГРАД?

Нео п ход но вра ти ти ста ри ред во жње

Б. ИЛИЋМ. ГАВРИЋ

ХРОНИКА

Апо те ка ри ма ми ни ма лац

Већ ни ци на ло жи ли 
утвр ђи ва ња ви шка 
за по сле них

Чла но ви Град ског ве ће при хва ти ли
су 7. де цем бра од лу ку Управ ног од -
бо ра Апо те ке Пан че во о за тва ра њу
не ко ли ко огра на ка ко ји сво јим по -
сло ва њем не по кри ва ју тро шко ве и
на тај на чин још ви ше оп те ре ћу ју
ина че те жак по ло жај те уста но ве.

За тво ре не ће би ти апо те ке у Вој ло -
ви ци (на Тр гу 12. вој во ђан ске бри га -
де), у цен тру гра да (на Тр гу сло бо де
2) и на Со да ри (у Ули ци Жар ка Зре -
ња ни на 80), као и апо те ке у Ива но ву
и Омо љи ци, а при вре ме но ће би ти
за тво ре на апо те ка на Ми си (у Срем -
ској 22), јер су са ни тар ни усло ви ра -
да ло ши. Управ ни од бор Апо те ке је у
овом зах те ву осни ва чу по ну дио и мо -
гућ ност да се ови објек ти не за тво ре,
али у том слу ча ју у град ском бу џе ту
за 2017. тре ба да бу ду опре де ље на
сред ства за рад.

– То је јед на од ме ра ко је је Управ -
ни од бор ко нач но до бро пред у зео.
Ми смо пред ло жи ли у овом за кључ -
ку, сход но за кон ским про пи си ма и
ак ти ма ко је ми из се кре та ри ја та ја ко
ду го из у ча ва мо, про у ча ва мо и тра -
жи мо ре ше ња ко ја би смо пред ло жи -
ли гра до на чел ни ку, да се усво ји за -
тва ра ње ових апо те ка – ре кла је,
обра зла жу ћи ову тач ку, Гор да на Ни -
ко лић, се кре тар Се кре та ри ја та за јав -
не слу жбе и со ци јал на пи та ња.

Део ове од лу ке ко ју су већ ни ци
усво ји ли је сте и на лог ру ко вод ству
Апо те ке Пан че во да у што кра ћем
ро ку утвр ди ви си ну ми ни мал не за -
ра де и да са чи ни про грам ре ша ва ња
ви шка рад ни ка. Апо те кар ска уста -
но ва има 74 за по сле на, ко ји ра де у
јед ној сме ни, у (са да) је да на ест
обје ка та.

Због бло ка де ра чу на ове уста но ве
од 31. де цем бра 2015, Град Пан че во
је из бу џе та до 22. но вем бра дао Апо -
те ци Пан че во за за ра де (по из вр ше -
ним суд ским пре су да ма и за тро -
шко ве пре во за за по сле них) 42,3 ми -
ли о на ди на ра.

– Ми сли ли смо да је већ крај ње вре -
ме, док че ка мо мо жда не ко ге не рал но
ре ше ње на ни воу Ср би је, да ор га ни
Апо те ке пре ду зму ме ре и да ово ура де
од мах, бу ду ћи да се обра ћа ју Гра ду за
по кри ва ње и на кна ду за ра да, ко је ни су
ма ле, а тре ба ло би, с об зи ром на све
усло ве по ко ји ма са да по слу је Апо те ка
– обра зло жи ла је Гор да на Ни ко лић.

Пред лог Град ског ве ћа је и да Апо -
те ка на ста ви за тва ра ње и дру гих
огра на ка.

Пред у зе ће је у бло ка ди због 460
ми ли о на ди на ра. Уку пан дуг је око
778 ми ли о на ди на ра, а ка ма та око
200 ми ли о на ди на ра. Ви ше јав но ту -
жи ла штво је про шле го ди не (ка ко
смо пи са ли) по кре ну ло ис тра гу због
осно ва сум ње да је бив ша ди рек тор -
ка, са још тро је ли ца, по чи ни ла зло у -
по тре бу слу жбе ног по ло жа ја на ште -
ту Апо те ке Пан че во.

М. Ди ми трић

Го ру ћи про бле ми 
во до вод на мре жа 
и на пла та сме ћа 
и на кна де за 
од вод ња ва ње

Упу ће ни зах те ви 
над ле жни ма

Око 250 гра ђа на До ло ва офор ми ло је
3. де цем бра, на збо ру гра ђа на, кри -
зну рад ну гру пу за ре ша ва ње пре све -
га ко му нал них про бле ма у том се лу.
Чла но ви кри зне рад не гру пе ће убу -
ду ће по ку ша ти да у ди ја ло гу са зва -
нич ним ин сти ту ци ја ма, као сер вис
гра ђа на, по мог ну у ре ша ва њу го ру -
ћих ак ту ел них пи та ња ко ја гра ђа ни
са ми ни су до сад мо гли да ре ша ва ју у
окви ру по сто је ћих зва нич них ин сти -
ту ци ја.

Од бор ни ца у Скуп шти ни гра да
Со ња Ра ди во јев из До ло ва, ко ја је
ви ше пу та и за скуп штин ском го -
вор ни цом ука зи ва ла над ле жни ма
на не за до вољ ство ста нов ни ка овог
се вер ног се ла, ре кла је да су за -
кључ ке са са стан ка ове не де ље по -
сла ли над ле жни ма на ви ше адре са,
ме ђу ко ји ма су и гра до на чел ник,
Ме сна за јед ни ца До ло во, ЈКП „Хи -
ги је на” и ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја”. Ме шта ни До ло ва тра же да
се на пла та од но ше ња сме ћа у том
се лу об ра чу на ва по чла ну до ма -
ћин ства или ко ли чи ни от па да, а не
по ме тру ква драт ном до ма ћин ства.
Они су не за до вољ ни од сеп тем бра,
од ка да је тај по сао од се о ског
ЈКП-а „До ло ви” пре у зе ла град ска
„Хи ги је на”.

– Љу ди пра ве сме ће, а не ме три
ква драт ни – ре кла је Со ња Ра ди во јев.

Дру ги зах тев је упу ћен пан че вач -
кој вла сти, од ко је тра же да се сле де -
ће го ди не из бу џе та опре де ле сред -
ства за ре кон струк ци ју во до вод не
мре же, јер је по сто је ћа, ко ја је из гра -
ђе на по чет ком ове го ди не, на пра вље -
на од азбест них це ви. До лов ци сма -
тра ју и да це на во де тре ба да бу де ко -
ри го ва на за се ла, а на тај на чин би
Град по др жао по љо при вред ни ке.

– У скла ду са Стра те ги јом раз во ја
гра да, пред ла же мо да се план ски
одр жа ва ју по сто је ћа из во ри шта, не
са мо у До ло ву не го и у оста лим пан -
че вач ким се ли ма, пре све га из без -
бед но сних раз ло га – ре кла је она.

До лов ци су по др жа ли зах те ве по -
љо при вред ни ка (по се бан текст о то -
ме на ше стој стра ни) да се пре и спи та
од лу ка о на пла ти на кна де за на вод -
ња ва ње.

Упра во се ових да на у Пан че ву
спро во ди про је кат „Пар ти ци па тив но
бу џе ти ра ње”, у окви ру ко јег гра ђа ни
од лу чу ју ко ји по сао ће би ти фи нан -
си ран из бу џе та на ред не го ди не. Со -
ња Ра ди во јев ка же да њу као од бор -
ни цу ни јед ном ни су по зва ли у Ме сну
за јед ни цу на са ста нак ка да је се о ска
власт раз ма тра ла пред лог бу џе та за
2017. годину.

До лов ци су се до го во ри ли и да се
убу ду ће јед ном ме сеч но са ста ју, а пр -
ви сле де ћи скуп кри зне рад не гру пе
за ка зан је за 24. де цем бар. До та да ће
за ко му нал не про бле ме би ти за ду же -
ни Ми лан Ра ди во јев и Со ња Ра ди во -
јев, а за пи та ња из обла сти по љо при -
вре де ра та ри Јо ван Не го ван и Ни ко -
ла Бу туљ.

М. Д.

НЕ ЗА ДО ВОЉ НИ ЗБОГ НЕ РЕ ША ВА ЊА 

КО МУ НАЛ НИХ ПРО БЛЕ МА

До лов ци офор ми ли кри зну
рад ну гру пу

На са стан ку ко ји је по чет ком но -
вем бра, на по зив Ми ни стар ства др -
жав не упра ве и ло кал не са мо у пра -
ве, одр жан у Бе о гра ду (о че му смо
из ве шта ва ли), чу ло се да су укуп на
ду го ва ња Апо те ке Пан че во 1. но -
вем бра ове го ди не из но си ла око 778
ми ли о на ди на ра. Та да је дат пред -
лог ло кал ној са мо у пра ви да из ми ри
оба ве зе Апо те ке и ус по ста ви одр жи -
во фи нан си ра ње. С об зи ром на то да
је пред лог Управ ног од бо ра за за -
тва ра ње огра на ка Апо те ке, ра ди за -
у ста вља ња да љег уве ћа ња ду го ва,
усво јен, са да ло кал на са мо у пра ва
сма тра и да Апо те ка тре ба да утвр ди
ви си ну ми ни мал них за ра да и до не -
се про грам за ре ша ва ње ви шка за -
по сле них.

До 13. де цем бра отво ре на је јав на
на бав ка за под но ше ње по ну да за пи -
ћа за по тре бе ре пре зен та ци је Град -
ске упра ве. Ка ко је у кон курс ној до -
ку мен та ци ји на ве де но, би фе у град -
ској ку ћи по тра жу је око 12.000 ки -
ло гра ма ка фе у па ко ва њи ма од 200
гра ма, 500 ли та ра ду го трај ног мле -
ка са 2,8 од сто млеч не ма сти, по 100
ли та ра гу стог со ка од па ра дај за са
100 од сто воћ ног са др жа ја и со ка од
ја бу ка са 50 од сто воћ ног со ка, 80
ли та ра со ка од ја го да и по 200 ли та -
ра со ка од бо ров ни це и по мо ран џе.
У овој јав ној на бав ци ви ди се и по -
тра жња 300 ли та ра ко ка-ко ле, 100
ли та ра фан те и 10.000 пла стич них
ча ша, а ту су и ал ко хол на пи ћа, и то
шест ли та ра „гор ког ли ста”, шест
фла ша од 0,7 ли та ра воћ не ра ки је и
исто то ли ко ви ски ја „ба лан тајнс”.

До кра ја апри ла, до ка да је про -
це ње но да ће се пред мет јав не на -
бав ке по тро ши ти, би ће по треб но и
250 фла ши ца од 0,25 ли та ра во де,

50 фла ши ца ми не рал не во де, а
Град ска упра ва по тра жу је и не га зи -
ра ну во ду у пла стич ној ам ба ла жи
од 0,5 ли та ра, и то 250 фла ша, као и
100 фла ша ми не рал не во де у та квој
ам ба ла жи. По треб но је и 200 фла -
ша од ли тра и по ми не рал не во де и
700 не га зи ра не во де, као и 400 фла -
ша од два ли тра ми не рал не во де.

На сај ту Гра да на во ди се и да су
ове ко ли чи не да те оквир но, јер ће
сук це сив но би ти ис по ру чи ва не у
пе ри о ду ва же ња уго во ра, а за ви си ће
од по тре ба на ру чи о ца, тј. Град ске
упра ве.

Уго вор се за кљу чу је до из но са
пла ни ра них фи нан си ја на ру чи о ца,
ра чу на ју ћи од да на пот пи си ва ња
уго во ра, а нај ду же до 30. апри ла
2017. го ди не.

Из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча
би ће оба вљен при ме ном кри те ри ју -
ма ко да нај ни жу це ну. Рок за под -
но ше ње по ну де ис ти че 13. де цем -
бра у 10 са ти. М. Д.

ЈАВ НА НА БАВ КА ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

Пи ће за ре пре зен та ци ју
СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ЗА ТВА РА ЊЕ АПО ТЕ КА

Влада Ср би је усво ји ла је Предлог
за кона о бу џе ту за 2017. го ди ну, ко -
јим су пла ни ра ни при хо ди у из но су
од 1.092 ми ли јар де ди на ра, а и
укуп ни рас хо ди од 1.161 ми ли јар ди
ди на ра, с де фи ци том од 1,7 од сто
бру то до ма ћег про из во да (БДП).
Пла ни ра ни фи скал ни де фи цит на
ни воу ре пу бли ке за сле де ћу го ди ну
је 69,1 ми ли јар ду ди на ра. У бу џе ту
за на ред ну го ди ну за Ми ни стар ство

кул ту ре и ин фор ми са ња је на ме ње -
но 1.524.579.000, а за ме ди је око 4,7
ми ли јар ди ди на ра, што је 440 ми -
ли о на ди на ра ви ше не го про шле го -
ди не. Од овог уве ћа ња ко ри сти ће
има ти са мо је дан ме диј, и то Ра дио-
те ле ви зи ја Вој во ди не, јер је 400 ми -
ли о на ди на ра на ме ње но за из град -

њу но ве згра де тог јав ног сер ви са у
Но вом Са ду. У по ре ђе њу с прет ход -
ним бу џе том, сва ра ни ја да ва ња су
не знат но сма ње на, али се по ја вљу ју,
по ред згра де РТВ-а, још две но ве
став ке у бу џе ту: за фи нан си ра ње
но ви на на Ко со ву и Ме то хи ји, у из -
но су од 38,66 ми ли о на ди на ра, као
и 1,6 ми ли о на ди на ра за би ла те рал -
ну са рад њу но ви на ра из Ср би је и
Ки не.

За про јект но су фи нан си ра ње ме -
диј ских са др жа ја сле де ће го ди не ће
би ти на ме ње но 186,5 ми ли о на ди -
на ра, што је око 70.000 ди на ра ма -
ње не го ове го ди не. О овом
предлогу закона коначну реч даће
републички посланици.

М. Д.

ЗА КУЛ ТУ РУ И ИН ФОР МИ СА ЊЕ ОКО 1,5 МИ ЛИ ЈАР ДИ

Го то во иста су ма за ме ди је



Удру же ње гра ђа на „Еко 13”
ре а ли зо ва ло је 27. но вем бра у
До ло ву про је кат под на зи вом
„Здра во, чи сто До ло во”. Про је -
кат су по др жа ли Се кре та ри јат
за за шти ту жи вот не сре ди не
Пан че ва и Ин сти тут „Та миш”
Пан че во, као и до ло вач ка Ме -
сна за јед ни ца и ЈКП „До ло ви”.

Јед на од нај ве ћих опа сно -
сти за жи вот ну сре ди ну и
здра вље љу ди је сте ам ба ла жа
од пе сти ци да ко ја се по сле
упо тре бе са мих хе миј ских
сред ста ва не пра вил но од ла же
или скла ди шти. Че сто за вр ши
са оста лим сме ћем или ди -
рект но на њи ви. Упра во због
све га то га удру же ње „Еко 13”
по кре ну ло је ову ак ци ју. Нај -
пре су 26. но вем бра у згра ди

Ме сне за јед ни це струч ња ци
Ин сти ту та „Та миш” одр жа ли
пре да ва ње на ову те му. Скре -
ну та је па жња на то ка ко се
пра вил но од ла же ам ба ла жа од
пе сти ци да и ра зних дру гих хе -
ми ка ли ја.

Ис ко ри шће ну ам ба ла жу тре -
ба нај пре ис пра ти три пу та и
ис це ди ти у пр ска ли цу. За тим
ам ба ла жу тре ба про бу ши ти на
не ко ли ко ме ста и спа ко ва ти је у
пла стич не џа ко ве и од ло жи ти у
про сто ри ју ко ја је под кљу чем.

Та ко са чу ва ну тре ба је пре да ти
овла шће ним опе ра те ри ма. Дан
ка сни је, 27. но вем бра, у пре по -
днев ним ча со ви ма, ак ци ја је
на ста вље на, овог пу та на те ре -
ну, по се лу. Пет трак то ра кру -
жи ло је до ло вач ким ули ца ма и
при ку пља ло ам ба ла жу од пе -
сти ци да, а јед на при ко ли ца је
би ла ста ци о ни ра на и у са мом
цен тру се ла, где су ме шта ни
мо гли да до не су овај опа сан от -
пад. Ви ше од пе де сет ме шта на
да ло је свој до при нос ак ци ји, а
при ку пље на је ве ли ка ко ли чи -
на ам ба ла же.

Је ле на Но ва ков, ко ор ди на -
тор ка ак ци је ис пред удру же ња
„Еко 13”, за до вољ на је од зи -
вом ме шта на и сма тра да је
ура ђен од ли чан по сао. По ен та
је да се, пре све га, код гра ђа на
по диг не ни во све сти о овом
про бле му, а слич не ак ци је ће
се спро во ди ти и у на ред ном
пе ри о ду ка ко у До ло ву, та ко и
у дру гим на се ље ним ме сти ма.

Н. Р. 

Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пр вом са стан ку 
при су ство вао 
и др жав ни се кре тар
Иван Бо шњак

Пред ста вљен фонд
„Европ ски по сло ви”
АП Вој во ди не

Кон сти ту и са њу но вог са зи ва
Са ве та Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га, 2. де цем бра, у
Пан че ву, при су ство ва ли су и
др жав ни се кре тар Ми ни стар -
ства др жав не упра ве и ло кал -
не са мо у пра ве Иван Бо шњак,
као и Ја но Пу шкар, струч ни
са рад ник у фон ду „Европ ски
по сло ви” АП Вој во ди не. На
по зив на чел ни це управ ног
окру га Да ни је ле Лон чар, на
пр вој сед ни ци су би ли пред -
став ни ци свих оп шти на и гра -
до ва с те ри то ри је ју жног Ба -
на та, а на кон стра нач ких из -
бо ра ко ји су одр жа ни про ле -
тос и по ста вља ња Да ни је ле
Лон чар на че ло окру га ово је
би ла и пр ва сед ни ца у том са -
зи ву.

Том при ли ком се раз го ва ра -
ло о ак ту ел ној за кон ској ре гу -
ла ти ви, али и о то ме на ко ји
на чин ство ри ти нов по слов ни
ам би јент ко ји би при ву као ин -
ве сти то ре и до при нео да округ
по ста не још раз ви је ни ји.

– Во ди мо ра чу на да ак тив -
но сти бу ду ускла ђе не у свим
под руч ним је ди ни ца ма, као и
да не за о би ђе мо у том по слу
не ку ло кал ну са мо у пра ву. До -
го во ри ли смо се да на сед ни -

КОН СТИ ТУ И САН НО ВИ СА ВЕТ

ЗА ЈЕД НО ДО ИН ВЕ СТИ ТО РА

ЕКОНОМИЈА

ца ма из но си мо про бле ме, ка -
ко би смо за јед но про на шли
ре ше ња, а то нам је и за да так –
ре кла је Да ни је ла Лон чар, на -
чел ни ца Ју жно ба нат ског
управ ног окру га.

Др жав ни се кре тар је на вео
да су на са стан ку, ко ји је био
за тво рен за јав ност, раз го ва ра -
ли и о упра вља њу људ ским ре -
сур си ма, кон ци пи ра њу но вих
бу џе та за 2017. го ди ну, о ме ђу -
оп штин ској са рад њи на европ -
ским про јек ти ма, али и о уса -
гла ша ва њу ло кал них по ли ти -
ка. Бо шњак је на ја вио и мо -
гућ ност фор ми ра ња по себ них
окру жних фон до ва.

АК ЦИ ЈА СА КУ ПЉА ЊА ОПА СНОГ ОТ ПА ДА

Здра во, чи сто До ло во

раз ме њу ју те информације елек -
трон ским пу тем.

Пред став ни ци ма ло кал них
са мо у пра ва ју жног Ба на та пре -
зен то ва ни су и про јек ти и по -
сло ви ко ји ма се ба ви по кра -
јин ски фонд „Европ ски по сло -
ви”. Струч ни са рад ник у том
фон ду Ја но Пу шкар из ја вио је
да су у Пан че ву пред ста вље ни
јав ни по зи ви и про јек ти на ме -
ње ни ло кал ним са мо у пра ва ма
ко ји ће би ти спро ве де ни то ком
сле де ће го ди не, као и њи хо ва
кан це ла ри ја у Бри се лу.

Са вет ће се са ста ја ти нај ма ње
јед ном у два ме се ца, а уко ли ко
бу де би ло по треб но, и че шће.

Страну припремила

Марина
Димитрић

– Ве ли ки ак це нат смо ста ви ли
на за вр ше так по сло ва ко ји су у
над ле жно сти ми ни стар ства, а
спро во де их је ди ни це ло кал не
са мо у пра ве, по пут уно са елек -
трон ских по да та ка из ма тич не
књи ге, што тре ба да бу де за вр -
ше но до кра ја ове го ди не. Тек
та да ће се обез бе ди ти пу на
при ме на За ко на о оп штем
управ ном по ступ ку. На рав но, у
пла ну су и за јед нич ки про јек -
ти – ре као је др жав ни се кре тар
Иван Бо шњак.

Елек трон ске ма тич не књи ге
ће до при не ти да гра ђа ни не бу ду
ви ше ку ри ри из ме ђу по је ди них
ин сти ту ци ја, већ ће оне мо ћи да

На VII међународном ЦЕДЕФ
форуму, одржаном крајем
прошле недеље у Београду,
учествовали су и представни-
ци Панчева. Они су говорили
о пилот-пројекту „Банатско
сунце за све”, који финансира
ЕУ у оквиру ИПА програма.

Пи-ар менаџер пројекта
Анђела Вила каже да је могу-
ће остварити идеје у домену
енергетске ефикасности и да
фондови и средства постоје, те
да рад на стварању паметних

градова и борба за одрживи
развој не треба да предста-
вљају изазов.

Пројекат соларног система
за производњу топлотне
енергије у граду Панчеву
представља највећи соларни
пројекат таквог типа. Захва-
љујући њему, чак 360 солар-
них колектора би из енергије
сунца производило топлоту,
коју би Топлана Панчево ко-
ристила за загревање сани-
тарне потрошне воде за гра-
ђане, али и за повећање ефи-
касности рада саме топлане
током грејне сезоне.

У потрази за одрживим и
иновативним моделима
градова, учесници форума

говорили су на тему памет-
них градова, износећи соп-
ствена искуства и искуства
других градова.

Циљеви и овог енергетског
форума били су: да представи
примере добре праксе енер-
гетске ефикасности у локал-
ним самоуправама у Србији;
да укаже на значај примене
мера енергетске ефикасно-
сти у јавном сектору; да на-
гласи неопходност коришће-
ња напредних технологија; да

укаже на моделе финанси-
рања пројеката, али и да
подсети на значај домаћин-
ског пословања и очувања
имовине и ресурса градова и
општина.

Овај скуп је организовао
Централноевропски форум
за развој (ЦЕДЕФ) у сарадњи
с Министарством државне
управе и локалне самоупра-
ве, Министарством рудар-
ства и енергетике и Мини-
старством грађевинарства,
саобраћаја и инфраструкту-
ре, Секретаријатом за енер-
гетику Града Београда и
Агенцијом за заштиту жи-
вотне средине Републике
Србије.

ПАНЧЕВАЧКИ ПРОЈЕКАТ ПРЕДСТАВЉЕН

НА ЕНЕРГЕТСКОМ ФОРУМУ

Енергетски ефикасни
и паметни градови

Из ла га чи за ин те ре со ва ни за
бес плат не штан до ве ко ји ће
би ти по ста вље ни на пла тоу
ис пред град ске ку ће, у окви -
ру пред сто је ћег, ше стог „Но -
во го ди шњег ба за ра” има ју
рок до че тврт ка, 15. де цем -
бра, да се при ја ве.

При јав ни фор му лар је до -
сту пан на зва нич ној ин тер -
нет пре зен та ци ји Гра да Пан -
че ва (www.pancevo.rs), а мо -
же се пре у зе ти и у Се кре та -
ри ја ту за при вре ду и еко ном -
ски раз вој, на тре ћем спра ту,
у кан це ла ри ји број 303.

Пра во уче шћа има ју прав -
на и фи зич ка ли ца ко ја са ма
про из во де и из ра ђу ју сво је
про из во де, а ко ји се укла па ју
у дух ове ма ни фе ста ци је. Уз
ком плет но по пу њен фор му -
лар кан ди да ти мо ра ју при -
ло жи ти: до каз о пре би ва ли -
шту за фи зич ка ли ца, од но -
сно се ди шту за прав на ли ца
(ре ше ње о ре ги стра ци ји у

Упра ви за тре зор, ми ни стар -
ству или АПР-у, или ко пи ју
лич не кар те за фи зич ка ли -
ца) и нај ма ње три фо то гра -
фи је раз ли чи тих про из во да
ко је кан ди дат пла ни ра да
из ла же на овој ма ни фе ста -
ци ји.

По пу ње ни фор му лар тре ба
до ста ви ти на адре су: Град ска
упра ва Гра да Пан че ва, Се -
кре та ри јат за при вре ду и
еко ном ски раз вој, Трг кра ља
Пе тра I број 2–4, III/303,
Пан че во, с на зна ком: „Но во -
го ди шњи ба зар 2016”, или
пре да ти лич но на шал те ру
Град ског услу жног цен тра.

То ком три да на „Но во го -
ди шњег ба за ра”, од 28. до 30.
де цем бра, сви су гра ђа ни мо -
ћи ће да на ба ве све оно што
им је по треб но за но во го ди -
шњу про сла ву, да ку пе по -
кло не, али и да ужи ва ју у за -
бав ним про гра ми ма за це лу
по ро ди цу.

НО ВО ГО ДИ ШЊИ БА ЗАР

При ја вљи ва ње из ла га ча
до 15. де цем бра

Пољопривредници из Панче-
ва и околине упутили су Влади
Србије, Министарству пољо-
привреде и Министарству фи-
нансија захтев за укидање на-
кнаде за одводњавање. Ових
дана су на адресе грађана по-
чела да стижу решења за на-
плату, и то ретроактивно за
2015. и 2016. годину, а ратари
тврде да је споран начин обра-
чуна. По Закону о водама и ми-
шљењу покрајинског омбуд-
смана, не постоји важећи прав-
ни оквир, јер се не дозвољава
корекција катастарског прихо-
да по стопама изнад 100 одсто.

– Ове и прошле године су
стопе у висини од 700,88 одсто,
што далеко превазилази закон-
ски оквир. Пошто се у образло-
жењу приспелих решења наводи

да је основ уредба из 2015. и
2016. године, која само пред-
ставља подзаконски акт, сма-
трамо да постојеће уредбе као
такве нису усклађене с још
увек важећим Законом о вода-
ма, те послата решења за на-
кнаду за одводњавање немају
законско правно дејство, јер
уредбе не могу бити старије од
закона – рекао је Јован Него-
ван из удружења „Панчевачки
ратари”.

Пољопривредници из овог
дела Баната траже зауставља-
ње наплате накнаде за одвод-
њавање и зато што она не пред-
ставља цену извршене услуге
(одводњавања), већ је јавна да-
жбина, а као таква утврђује се
искључиво на основу законом
утврђених елемената.

О овоме су у августу разго-
варали и с новим министром
пољопривреде Браниславом
Недимовићем. Прошле годи-
не су сличан захтев упутили
надлежнима, након што је
покрајински омбудсман по-
слао Уставном суду Србије
предлог за оцењивање зако-

нитости општег акта, а пољо-
привредници разговарали с
тадашњом министарком
Снежаном Богосављевић Бо-
шковић.

Надлежнима су сада оста-
вили рок до 24. децембра, ка-
да ће се поново састати у До-
лову.

ЗАХТЕВ ВЛАДИ И МИНИСТАРСТВИМА

Ратари траже укидање накнаде

ШТА ЈЕ НАВЕО ПОКРАЈИНСКИ ОМБУДСМАН? 

Покрајински омбудсман је предложио Уставном суду да сто-

пе по којима се утврђује висина накнаде за одводњавање

пољопривредног земљишта у годишњем износу према ка-

тастарском приходу прогласи противним члану 101. ст. 1.

Закона о водама. Ретроактивно тражење наплате накнаде

за одводњавање за 2015. и 2016. годину, по стопи од

700,88%, нема законски основ.



По во дом обе ле жа -
ва ња Ме ђу на род ног
да на пла ни на Пла -
ни нар ско-еко ло шки
клуб „Со ко” при ре -
ди ће дру же ње љу би -
те ља при ро де у не де -
љу, 11. де цем бра, у
18 са ти, у дво ра ни
„Апо ло”.

Том при ли ком ће
би ти при ка за ни крат -
ки фил мо ви о пла ни -
на ре њу и за шти ти
жи вот не сре ди не, а
све са иде јом да се вра ти мо
при ро ди. Фил мо ви су на ста -
ли то ком ове го ди не на ра -
зним ак ци ја ма клу ба, од Де -
ли блат ске пе шча ре до Дур -
ми то ра, и ве ћи на ће би ти пре -
ми јер но при ка за на.

Ујед но ће би ти пред ста вље -
ни про јек ти ПЕК-а „Со ко”:
„Вра ти мо се при ро ди” и „Упо -
знај сво ју при ро ду”. Реч је о
еду ка тив ним про гра ми ма на -
ме ње ним де ци и мла ди ма ко -
ји су ре а ли зо ва ни под по кро -
ви тељ ством Гра да Пан че ва.

Удру же ње гра ђа на „На ту ра
еко тим” не дав но је ре а ли зо -
ва ло дру гу фа зу про јек та
„Упо знај мо ста ни шта, бри ни -
мо о њи ма”. Пр ви део еду ка -
тив ног про гра ма се од но сио
на ак тив ност обе ле жа ва ња
Свет ског да на ста ни шта у
Град ском пар ку и чла но ви
удру же ња су у са рад њи с пан -
че вач ким основ ним шко ла ма
при ре ди ли еду ка тив ни хе пе -
нинг 3. ок то бра. У на став ку
про јек та ак ти ви сти овог
удру же ња су на три ло ка ци је
у гра ду по ста ви ли та бле те
по мо ћу ко јих на ши су гра ђа -
ни мо гу да се ин фор ми шу о
нај зна чај ни јим вр ста ма
биљ ног и жи во тињ ског све -
та у Пан че ву.

Са др жа ји у уре ђа ју тре ба
да по мог ну Пан чев ци ма да
схва те зна чај очу ва ња ста ни -
шта у на шем гра ду. По мо ћу
ње га Пан чев ци мо гу са зна ти
ко ја се за шти ће на при род на
до бра на ла зе на те ри то ри ји
гра да Пан че ва и за што је ва -
жно са чу ва ти их и бри ну ти
се о њи ма. Та бле ти су по ста -
вље ни у Град ској би бли о те ци,
Ту ри стич кој ор га ни за ци ји и у
еко па ви љо ну у На род ној ба -
шти.

Над ме та ло се ви ше од де ве -
де се то ро ђа ка из ше сна ест шко -
ла, од но сно из три на ест гра до ва

(Сом бо ра, Зре ња ни на, Ни ша,
Кра гу јев ца, Па ра ћи на, Бе о гра да
и дру гих ме ста, као и го сти из

Те ми шва ра). С об зи ром на то да
је би ло мно го уче сни ка, као и да
је кон ку рен ци ја би ла ја ка, жи ри
је од лу чио да по де ли ви ше пр -
вих, дру гих и тре ћих на гра да.

У жи ри ју за сред њо школ це
би ле су про фе сор ке пе ва ња:
мр Ви о ле та Ра да ко вић (ФМУ
Бе о град), др Ми ли ца Сто ја ди -
но вић (АУ Но ви Сад) и др Со -
фи ја Пи зу ри ца (На род но по зо -
ри ште Бе о град), а о на гра да ма
ко је су до би ли основ ци, од лу -
чи ва ли су про фе со ри ко ји пре -
да ју у шко ла ма у Зре ња ни ну,
Сом бо ру и Бе о гра ду, а пред -
сед ни ца је би ла проф. Та тја на
Сто јиљ ко вић из пан че вач ке
му зич ке шко ле. M. M.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 9. децембар 2016.
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Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Нафт ни ги гант 
ин ве сти ра
28,6 ми ли јар ди ди на ра

„Ду бо ка пре ра да” 
и га сна елек тра на 
у Пан че ву

Од бор ди рек то ра НИС-а усво -
јио је про шле не де ље би знис
план ком па ни је за 2017. го ди -
ну. У скла ду с тим до ку мен том,
при о ри те ти НИС-а оста ју ин ве -
сти ци је у кључ не раз вој не про -
јек те – по ве ћа ње опе ра тив не
ефи ка сно сти, као и очу ва ње
про фи та бил но сти би зни са, упр -
кос сло же ним ма кро е ко ном -
ским усло ви ма и тр жи шним
при ли ка ма.

Од бор ди рек то ра је по твр -
дио ин ве сти ци о ни про грам
НИС-а за 2017. го ди ну у из но -
су од 28,6 ми ли јар ди ди на ра,
од но сно шест про це на та ви ше
у по ре ђе њу са 2016. го ди ном.
У обла сти ис тра жи ва ња и про -
из вод ње НИС пла ни ра да по -
ве ћа ре сурс не ба зе ре а ли за ци -
јом про гра ма бу ше ња и при -
ме ном са вре ме них ге о ло шко-
тех нич ких ме ра. По ред то га,
ру ско-срп ски нафт ни ги гант
пла ни ра да по ве ћа ефи ка -
сност ко ри шће њем но вих тех -
но ло ги ја, али и да осна жи сво -
је при су ство на тр жи шту
Европ ске уни је.

Очу ва ње про фи та бил но сти
Пре ма ре чи ма ме наџ мен та,
НИС ће оста ти по све ћен спро -
во ђе њу ме ра за по ве ћа ње опе -
ра тив не ефи ка сно сти као кључ -
ном од го во ру на не по вољ не

ДАН ПЛА НИ НА

Про јек ци ја фил мо ва

У окви ру про јек та под на зи -
вом „По штуј мо сво ју око ли ну
– жи ви мо здра ви је”, удру же -
ње гра ђа на „Тре ћи ми ле ни -
јум” из Пан че ва при ре ди ло је
у сре ду, 7. де цем бра, у хо лу
град ске ку ће, све ча но отва ра -
ње из ло жбе деч јих ра до ва на -
ста лих то ком бо рав ка ма ли -
ша на на фар ми и у од ма ра -
ли шту „Та ми шки ко на ци”.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра овог еду ка тив ног про гра -
ма, од ла зак ђа ка у при ро ду је
ве о ма ва жан јер се на тај на -
чин код ма ли ша на раз ви ја
по зи ти ван од нос пре ма жи -
вот ној сре ди ни и при ро ди.
По ла зни ци су има ли при ли ку
да се упо зна ју с при мар ном
по љо при вред ном про из вод -
њом – сто чар ством, по вр тар -
ством и ра тар ством. По ред

то га, на у чи ли су ка ко функ -
ци о ни ше јед на са вре ме на
фар ма кра ва и ка ко те че при -
ро дан про цес про из вод ње
хра не. У окви ру про јек та
одр жа на је и ли ков на ра ди о -
ни ца ко ју је во ди ла ака дем -
ска сли кар ка Ива на Мар кез
Фи ли по вић.

У ре а ли за ци ји про јек та
уче ству ју уче ни ци пан че -
вач ког сту ди ја „Пче ли ца Д”,
уче ни ци тре ћег раз ре да
Основ не шко ле „Бран ко Ра -
ди че вић”, као и по ла зни ци
ли ков ног ате љеа „Ма ли ге -
ни је” из Пан че ва. Овај про -
је кат удру же ња „Тре ћи ми -
ле ни јум” ре а ли зо ван је за -
хва љу ју ћи фи нан сиј ској по -
др шци Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве Пан че ва.

На сед мом так ми че њу мла дих
та ле на та „Ми та То па ло вић” за
со ло пе ва че у ка те го ри ји му -
шких гла со ва за основ ну шко -
лу по бе дио је Алек сан дар
Франц из Пан че ва, а у ка те го -
ри ји жен ских гла со ва нај бо ља
је би ла Да ни ца Мр кић из Бе о -
гра да. Так ми че ње је одр жа но у
су бо ту, 3. де цем бра, у са ли ор -
га ни за то ра – Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”.

Кад је реч о сред њо школ ци -
ма, ла у ре а ти су Јо ва на Ти мо ти -
је вић из Бе о гра да и Ду шан Да -
кић из Сом бо ра. Они су се из -
дво ји ли по нај бо љој ин то на ци -
ји, ин тер пре та ци ји и до бром
по зна ва њу сти ло ва пе ва ња.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „МИ ТА ТО ПА ЛО ВИЋ”

Про гла ше на че ти ри ла у ре а та 

ГРА ЂАН СКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА

Еду ка ци ја о ста ни шту

пан че вач кој ра фи не ри ји. Ка да
је реч о про ме ту, ком па ни ја
пла ни ра да љи раз вој пре ми -
јал них брен ди ра них го ри ва,
мо дер ни за ци ју ма ло про дај не
мре же у Ср би ји и зе мља ма у
ре ги о ну Бал ка на, као и раз вој
до дат них услу га на ма ло про -
дај ним објек ти ма НИС-а.

Би знис пла ном за сле де ћу го -
ди ну пред ви ђе не су ак тив но сти
на из град њи тер мо е лек тра не –
-то пла не у Пан че ву ка па ци те -
та 140 MW, као и ак тив но сти
на из град њи ве тро пар ка
„План ди ште”. У фо ку су ће би -
ти и раз вој про је ка та у обла -
сти ком при мо ва ног при род -
ног га са, пре све га из град ња
по стро је ња за КПГ „Остро во”
и да љи раз вој ма ло про да је у
овом сег мен ту.

ОТВО РЕ НА ИЗ ЛО ЖБА ДЕЧ ЈИХ РА ДО ВА

Жи ви мо здра ви је

тр жи шне трен до ве. Утвр ђе но
је да у НИС-у по тен ци јал за
по ве ћа ње опе ра тив не ефи ка -
сно сти из но си 9,9 ми ли јар ди
ди на ра у пе ри о ду 2017–2019.
го ди не. Ва дим Ја ко вљев,
пред сед ник Од бо ра ди рек то -
ра НИС-а и пр ви за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра ком па ни -
је „Га спром њефт”, ис та као је
да ће ре а ли за ци ја усво је ног
би знис пла на омо гу ћи ти ком -
па ни ји НИС да и сле де ће го -
ди не очу ва про фи та бил ност и
на ста ви ре а ли за ци ју кључ них
ин ве сти ци о них про је ка та, ко -
ји су од ве ли ког зна ча ја за
еко но ми ју Ср би је и ре ги он
Бал ка на у це ли ни.

– По но си мо се чи ње ни цом
да НИС по сти же до бре ре зул -
та те, по ка зу ју ћи от пор ност на

ути цај не ста бил не ма кро сре -
ди не. У 2017. го ди ни НИС ће
на ста ви ти ре а ли за ци ју би знис
стра те ги је чи ји је основ ни циљ:
по ста ти ре ги о нал ни енер гет -
ски ли дер – ре као је Ва дим Ја -
ко вљев.

Ра фи не ри ја ср це НИС-а
У обла сти пре ра де наф те НИС
ће на ста ви ти ре а ли за ци ју дру -
ге фа зе мо дер ни за ци је пре ра -
ђи вач ких ка па ци те та и про је -
ка та ко ји су усме ре ни на по ве -
ћа ње опе ра тив не и енер гет ске
ефи ка сно сти. Нафт ни ги гант
ће сле де ће го ди не на ста ви ти
ак тив но сти на про јек ту „Ду бо -
ка пре ра да”, усме ре не на про -
ши ре ње асор ти ма на и мак си -
ми за ци ју про из вод ње ви со ко -
про фи та бил них де ри ва та у

Се кре та ри јат за ову
на ме ну из дво јио
укуп но 187 ми ли о на
ди на ра

Об но ва шко ла у на ја ви

Про шле не де ље су све ча но
пот пи са ни уго во ри о до де ли
сред ста ва за ре гре си ра ње пре -
во за уче ни ка сред њих шко ла у
АП Вој во ди ни у окви ру кон -
кур са По кра јин ског се кре та -
ри ја та за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и на ци о нал не ма њи не
– на ци о нал не за јед ни це. Ску -
пу су при су ство ва ли пред став -
ни ци ло кал них са мо у пра ва,
оп шти на и гра до ва с те ри то -
ри је АП Вој во ди не. У свом по -
здрав ном го во ру пот пред сед -
ник По кра јин ске вла де, по -
кра јин ски се кре тар за обра зо -
ва ње, про пи се, упра ву и на ци -
о нал не ма њи не – на ци о нал не
за јед ни це Ми хаљ Њи лаш ре -
као је да Се кре та ри јат из го -
ди не у го ди ну на овај на чин

АП ВОЈ ВО ДИ НА РЕ ГРЕ СИ РА ПРЕ ВОЗ УЧЕ НИ ЦИ МА

По др шка сред њо школ ци ма
Овом при ли ком је по кра јин -

ски се кре тар пред ста вио и мо -
гућ но сти ин ве сти ра ња ло кал -
них са мо у пра ва у згра де уста -
но ва обра зо ва ња у на ред не три
го ди не. На осно ву ан ке та, ко је
су про сле ђе не обра зов ним
уста но ва ма у АП Вој во ди ни,
до би јен је увид у из у зет но ло -
ше ста ње згра да и обје ка та
пред школ ских, основ них и
сред њо школ ских обра зов них
уста но ва, као и ђач ких до мо ва.
На не дав но одр жа ном са стан -
ку пред став ни ка Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је и По кра јин ске
вла де по стиг нут је до го вор о
ин ве сти ра њу не са мо за из -
град њу но вих обје ка та већ и за
по прав ку и са ни ра ње за пу ште -
них згра да обра зов них уста но -
ва. За ту свр ху на ре пу блич ком
ни воу је за ду же на Кан це ла ри ја
за упра вља ње јав ним ула га њи -
ма, та ко да ло кал не са мо у пра -
ве тре ба да апли ци ра ју про јек -
ти ма (са уред ном тех нич ком
до ку мен та ци јом) већ у ја ну а ру
сле де ће го ди не.

по ма же ло кал не са мо у пра ве,
тј. омо гу ћа ва сред њо школ ци ма
ре гре си ра не пут не тро шко ве.

Пред ви ђе но је да ре ба лан -
сом бу џе та од се дам де сет ми -
ли о на и осам сто хи ља да ди на -
ра, а по кон кур су из ок то бра
те ку ће го ди не, Се кре та ри јат на
осно ву пот пи са них уго во ра
про сле ди сред ства вој во ђан -
ским ло кал ним са мо у пра ва ма,
оп шти на ма и гра до ви ма. За
ре гре си ра ње пре во за уче ни ка

сред њих шко ла за ову го ди ну
Се кре та ри јат је из дво јио укуп -
но 187 ми ли о на ди на ра. Вре ди
ис та ћи да мно ге ло кал не са мо -
у пра ве, у скла ду са сво јим мо -
гућ но сти ма, та ко ђе уче ству ју у
по де ли тро шко ва уче нич ког
пре во за. Та ко је, на при мер, на
те ри то ри ји оп шти на Али бу -
нар, Бач, Ин ђи ја, Ки кин да и
Оџа ци ђа ци ма омо гу ћен бес -
пла тан пре воз јав ним тран -
спор том.



Пр ва асо ци ја ци ја на зим ске
ви ру се и епи де ми је обич но
је ви рус гри па. Уз то иду не -
из бе жне те ме по пут вак ци -
на ци је, не ких дру гих пре -
вен тив них ак тив но сти и мо -
гу ћих по сле ди ца по здра вље
или рад ну ефи ка сност.

Ипак, ка да би сте здрав -
стве не рад ни ке пи та ли о ак -
ту ел ним за ра зним бо ле сти ма,
ви ру сни га стро ен те ри ти си
за у зи ма ли би ви со ко ме сто
по бро ју обо ле лих. Бол у
сто ма ку, муч ни на, по вра ћа -
ње... че сто ће нас на ве сти на
по ми сао да је хра на узрок
ових те го ба. Ту мо гућ ност
не тре ба ис кљу чи ти, али не
за бо ра ви мо да кон та ми ни -
ра не ру ке, пред ме ти, кон -
такт с по вра ће ним са др жа -
јем или сто ли цом, мо гу че -
шће иза зва ти ин фек ци ју не -
го хра на или во да. По го то во
се то од но си на спо ра дич не
слу ча је ве ин фек ци је. Не -
рет ко по вра ћа ње и во де ни
про ли ви би ва ју удру же ни с
тем пе ра ту ром, гла во бо љом,
бо лом у сто ма ку и ми ши ћи -
ма. До вољ но је 24 до 48 са ти
да би се симп то ми раз ви ли
по сле ин фек ци је. Опа сност

од епи де ми је нај ве ћа је у
шко ла ма, вр ти ћи ма, до мо -
ви ма ста рих, бол ни ца ма и
на ме сти ма где бо ра ви ве ћи
број љу ди. Ка да се у овим
ко лек ти ви ма по ја ви ин -
фек ци ја, од не из мер ног је
зна ча ја пред у зи ма ње ме ра
ко је ће спре чи ти или мак -
си мал но сма њи ти мо гућ -
ност за ра зе дру гих ли ца.
Ва жно је огра ни чи ти кон -
так те са за ра же ним осо ба -
ма, во ди ти ра чу на о хи ги је -
ни ру ку и дез ин фек ци ји
пред ме та ко ји су по тен ци -
јал но кон та ми ни ра ни. По -
себ ну па жњу тре ба по све -
ти ти осо ба ма ко је по ма жу
обо ле лим ли ци ма и ра де на
при пре ма њу хра не. Че сто
пра ње ру ку је глав на ме ра
пре вен ци је, а по себ но се
во ди ра чу на о чи сто ћи оде -
ће и обу ће на ко јој ви рус
мо же да бо ра ви.

Основ ни трет ман ви ру -
сних га стро ен те ри ти са је
од мор и узи ма ње до вољ но
теч но сти ка ко би се на док -
на ди ла она из гу бље на по -
вра ћа њем и про ли ви ма.
Оба ве зно се раз ре ђу ју со ко -
ви и без ал ко хол на пи ћа ка -
ко се гу би так теч но сти не би
још ви ше по ве ћао. Обич но
до ла зи до опо рав ка без ком -
пли ка ци ја, а оне су мо гу ће
код де це, осо ба са сла би јим
иму ни те том и ста ри јих. Де -
те не би тре ба ло сла ти у вр -
тић или шко лу нај ма ње 24
са та по сле по вла че ња симп -
то ма. То се од но си и на за -
по сле не од ра сле, а осо бе
ко је при пре ма ју хра ну и
не гу ју бо ле сне не би сме ле
да ра де ове по сло ве нај ма ње
48 са ти по сле по вла че ња
симп то ма.

Вла да ју сто мач ни 
ви ру си

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Два на е сто ро уче сни ка у про -
јек ту „Еду куј се, за по сли се”
ква ли фи ко ва ло се за ње гов на -
ред ни ци клус на кон ели ми на -
ци о ног так ми че ња, одр жа ног
у че твр так, 1. де цем бра, у про -
сто ри ја ма пан че вач ког Спорт -
ског са ве за.

Као што је већ по зна то, овај
про је кат је на ме њен на шим су -
гра ђа ни ма мла ђим од три де сет
го ди на ко ји се на ла зе на еви -
ден ци ји На ци о нал не слу жбе за
за по шља ва ње, а од ок то бра га
ре а ли зу ју Ре ги о нал ни еду ка -
тив ни цен тар „Ба нат”, у парт -
нер ству с Гра дом Пан че вом,
Ре ги о нал ним цен тром за дру -
штве но-еко ном ски раз вој „Ба -
нат” и пред у зе ћем за во ђе ње
по слов них књи га „Beba Com-
pany” из Пан че ва, уз фи нан сиј ску

по др шку Ми ни стар ства омла -
ди не и спор та РС.

На кон за вр ше ног пр вог ци -
клу са обу ке у ели ми на ци о ном
так ми че њу сво је би знис пла -
но ве пред ста ви ло је два де се -
то ро кан ди да та. Чла но ви ко -
ми си је оце њи ва ли су њи хо ве
иде је, по слов не мо де ле, пре -
зен та ци је и јав ни на ступ, а
пре суд не по е не до но си ли су
одр жи вост и мо гућ ност ге не -
ри са ња но вог за по шља ва ња. У
на ред ни ци клус пла си ра ли су
се Ни ко ла По по вић, Ти ја на
Јан ков, Не бој ша Не дељ ко -
вић, Еми ли ја Не дељ ков, Не -
бој ша Бре ђан, Сла ви ша Ра ки -
џић, Ма ра Не дељ ков, Ми ло -
рад Лу кић, На да Ро ко, Са ња
Љу ба, Јо ва на Ми љуш и Гор да -
на Гро здић.

Они ће про ћи кроз дво ме -
сеч ну на пред ну обу ку. На кон
то га се одр жа ва фи нал но так -
ми че ње, а тро је нај у спе шни -
јих до би ће нов ча не на гра де у
из но су од по 240.000 ди на ра.

Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ва жна услу га за све
оне ко ји на пу шта ју
Дом

Град рас по ла же са
шест ста но ва

Нај ве ћи про блем –
за по шља ва ње

Број ни го сти, бив ши и са да -
шњи вас пи та чи, ди рек то ри и
ко ри сни ци До ма за де цу и
омла ди ну без ро ди тељ ског ста -
ра ња „Спо ме нак”, као и пред -
став ни ци ло кал не са мо у пра ве
и дру гих ин сти ту ци ја со ци јал -
не за шти те, оку пи ли су се у
уто рак, 6. де цем бра, у про сто -
ри ја ма „Спо мен ка” ка ко би за -
јед но обе ле жи ли је да на е сто го -
ди шњи цу по сто ја ња из у зет но
ва жне услу ге ко ју Дом пру жа –
ста но ва ње уз по др шку. 

Реч је о услу зи ко ја је по кре -
ну та 2005. го ди не као пи лот-
про је кат, уз по др шку ита ли -
јан ског гра да Ба за на. Пет го -
ди на ка сни је ње но фи нан си -
ра ње на ста ви ла је ло кал на са -
мо у пра ва.

Дом ски син дром
Ста но ва ње уз по др шку на ста -
ло је са иде јом да се мла дим
љу ди ма, по из ла ску из До ма,
по мог не при оса мо ста ље њу
кроз сме шај у ста ну у тра ја њу
од нај ду же 24 ме се ца, за тим
кроз по моћ у за по шља ва њу,
али и кроз про ду же ни са ве то -
дав ни рад са струч ним рад ни -
ци ма До ма.

– Од 2005. го ди не до да нас
45 осо ба про шло је кроз овај
про грам. Мла ди љу ди има ју
пра во на сме штај у До му до
на вр ше не осам на е сте го ди не,
од но сно до 26. го ди не у слу ча -
ју да на ста ве ре дов но шко ло -
ва ње. На кон то га они тре ба да
на чи не свој пр ви ко рак ка са -
мо стал но сти, што је за њих
пре лом ни тре ну так, у ко ме им
је по др шка од пре суд ног зна -
ча ја. На и ме, у мо мен ту на пу -
шта ња уста но ве они има ју та -
ко зва ни дом ски син дром, јер
су бо ра ви ли у не кој вр сти изо -
ла ци је, где су за по сле ни за до -
во ља ва ли го то во све њи хо ве
сва ко днев не по тре бе. Да не ма
услу ге ста но ва ња уз по др шку,
они би по из ла ску из До ма би -
ли пот пу но пре пу ште ни са ми
се би – об ја сни ла је Та ња Лу -
кић, ди рек тор ка „Спо мен ка”.

Ка да је пре је да на ест го ди на
по кре ну та услу га ста но ва ња уз

ЈЕ ДА НА ЕСТ ГО ДИ НА СТА НО ВА ЊА УЗ ПО ДР ШКУ У „СПО МЕН КУ”

МОСТ ДО СА МО СТАЛ НО СТИ

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

До ма ће пра ли не? Tо де лу -
је те шко и ком пли ко ва но.
Ду го их мер ка те и при жељ -
ку је те да их на пра ви те, али
се не усу ђу је те. За пра во,

вр ло је јед но став но и не
мо же да не успе. За то не -
мој те окле ва ти и на пра ви -
те ово са вр шен ство из гле да
и уку са.

Са стој ци: 100 г цр не чо ко ла де, јед на су пе на ка ши ка ма сли но вог
уља, 170 г бун де ве, 10 г ко ко со вог бра шна и јед на су пе на ка ши ка
ме да.

При пре ма: За при пре му овог слат ки ша по треб ни су вам ве ћа сли -
кар ска чет ки ца и си ли кон ски ка луп за пра ли не (на при мер, у об ли -
ку коц ки ца). Бун де ву ста ви те на плех об ло жен па пи ром за пе че ње,
па је ис пе ци те у рер ни на 180 сте пе ни. Ка да бун де ва омек ша, из ва -
ди те је из рер не, из гње чи те и про це ди те. За тим оста ви те да се про -
хла ди. У ми кро та ла сној пећ ни ци 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.
Чет ки цу ума чи те у ото пље ну чо ко ла ду, па пре ма жи те уну тра шњост

сва ке коц ки це у ка лу пу. Ста ви те ка луп у за мр зи вач, па на кон де сет
ми ну та из ва ди те и по но во пре ма жи те чо ко ла дом. Опет ста ви те ка луп
у за мр зи вач на де сет ми ну та. Ако при ме ти те да се чо ко ла да за пре -
ма зи ва ње ма ло згу сну ла, вра ти те је у ми кро та ла сну и угреј те по ла се -
кун де. За тим про ме шај те и на ста ви те ма за ње. За то вре ме при пре -
ми те фил та ко што ће те по ме ша ти бун де ву с ко ко сом и ме дом. Од ове
сме се пра ви те ку гли це и ста вљај те их у при пре мље не ка лу пе. При ти -
сни те ма ло пр стом да се фи но рас по ре ди, па ако је по треб но, до дај те
или оду зми те ма ло фи ла. Не мој те на пу ни ти ка лу пе фи лом до вр ха,
за то што чо ко ла да ко јом ће те за тво ри ти пра ли не мо ра има ти кон такт
са чо ко ла дом на зи до ви ма ка лу па, да се пра ли на не би рас па ла.

Ка да су пра ли не на пу ње не фи лом, за тво ри те их, то јест пре ма -
жи те сва ку ве ћим сло јем чо ко ла де. Чо ко ла да не сме да штр чи из ка -
лу па, јер ће има ти ру жан об лик. За то се по бри ни те да све пра ли не
бу ду у ви си ни зи до ва ка лу па. Ова ко при пре мље не ка лу пе па жљи во
вра ти те у за мр зи вач и оста ви те та мо ду же вре ме, нај бо ље пре ко но -
ћи. Су тра дан ис ти сни те пра ли не из ка лу па и ужи вај те.

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

Не ма из го во ра, мо же мо се
не го ва ти без нов ца или с ве -
о ма ма ло по тро ше ног нов ца.
Уз ове са ве те и ма ло во ље
мо же те за бли ста ти.

Сва ки дан за поч ни те ту -
ши ра њем те ла на из ме нич но
то плом па хлад ни јом во -
дом. Та ко ће те под ста ћи
цир ку ла ци ју и вра ти ће те
жи вот ко жи. По том ис тр -
љај те ли це и врат коц ки ца -
ма ле да. Ре зул тат ће би ти
бо љи то нус, а и ми кро ра ни -
це ће за це ли ти. Ако има те
опу ште ну ко жу ли ца, ура ди -
те ма са жу бла гим штип ка -
њем ја го ди ца ма пр сти ју пет
ми ну та. Ефект ће би ти фан -
та сти чан: ли це ће вам то ком
це лог да на би ти за тег ну то и
је дро.

Пи линг пе та, као и ко же
за хва ће не це лу ли том, мо же -
те ура ди ти та ло гом од ка фе.
По ло ви ном ис ко ри шће ног
ли му на ис тр љај те лак то ве и
пе те – ко жа ће омек ша ти и
по све тле ти од ли мун ске ки -
се ли не. Ис пи ра ње је оба ве -
зно. Уме сто трет ма на воћ -
ним ки се ли на ма у са ло ну,

код ку ће мо же те по сти ћи
сли чан ефе кат ако на чи сто
ли це ста ви те гу сти јо гурт и
пу сти те да од сто ји де сет ми -
ну та. По на вљај те про це ду ру
че ти ри пу та на сва ких се дам
да на. За хи дри ра ну сјај ну
ко жу по треб не су нам оме га
3 ма сне ки се ли не, те сто га
кон зу ми рај те ту ње ви ну, сар -
ди не и ску шу.

Да вам кра је ви ко се не би
би ли оште ће ни и су ви, мо -
же те на не ти ма јо нез, уви ти у
ке су и оста ви ти по ла са та да
де лу је. На кон то га уо би ча је -
но опе ри те ко су, али уме сто
да ста ви те бал зам, по то пи те
ко су у ла вор с мла ком во дом

и две ка ши ке сир ће та. Пре -
лиј те по том це лу ко су и не
ис пи рај те. Вла си ће би ти
сјај не, ме ке и здра ве.

Ако же ли те да екс пе ри -
мен ти ше те с бо јом ко се,
про бај те да ура ди те ом бре
та ко што ће те по ло ви ну ко се
уро ни ти у прет ход но при -
пре мљен пра шка сти сок цр -
ве не, на ран џа сте или пла ве
бо је у то плој во ди. Бо ја ће
би ти ин тен зив на и тра ја ће
не ко ли ко пра ња.

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

Мо же и то: 
не га за ну ла ди на ра

ПРО ЈЕ КАТ „ЕДУ КУЈ СЕ, ЗА ПО СЛИ СЕ”

Одр жа но ели ми на ци о но
так ми че ње

Гор да на и Су за на да нас жи ве сво је сно ве

Пра ли не с бун де вом

по др шку, Град је рас по ла гао
са два ста на, а са да их има
укуп но шест и у њих се мо же
сме сти ти пет на е стак ко ри сни -
ка. Тре нут но услу гу ко ри сти
два на ест мла дих осо ба. Нај ве -
ћи про блем с ко јим се они су -
о ча ва ју у пе ри о ду оса мо ста ље ња
сва ка ко је не мо гућ ност за по -
шља ва ња. Тре нут но по сто је
све га два до три по сло дав ца
код ко јих мла ди из „Спо мен -
ка” има ју при ли ку да стек ну
рад но ис ку ство или да до би ју
по сао. У До му се на да ју да ће и
кроз ло кал не град ске кон кур -
се ова ка те го ри ја ли ца би ти
пре по зна та, те да ће по сто ја ти
из ве сне олак ши це у њи хо вом
за по шља ва њу.

При че из ис ку ства
При сут ни на про сла ви има ли
су при ли ку да по гле да ју кра -
так филм у ко ме је при ка за но
ка ко у прак си из гле да ста но -
ва ње уз по др шку, а ужи во су о
то ме го во ри ле до ско ра шње
ко ри сни це овог про гра ма Су -
за на Де мић (27) и Гор да на Га -
шић (26).

– У До му сам би ла сме ште на
од 2003. го ди не, а на кон то га
сам две го ди не би ла ко ри сник
услу ге ста но ва ња уз по др шку,
што је тра ја ло до пре не што
ви ше од ме сец да на. Бо ра вак у
ста ну за ме не је зна чио мно го.
У том пе ри о ду, од мах по за вр -
шет ку сту ди ја на Фа кул те ту за
без бед ност, до би ла сам при -
ли ку да оба вљам струч ну
прак су у Град ској упра ви. За
све то вре ме смо и ја и сви
дру ги ко ри сни ци про гра ма
има ли по др шку ка ко у ди рек -
тор ки уста но ве, та ко и у вас -
пи та чи ма, ко ји су нас оби ла -
зи ли два до три пу та не дељ но.
У сва ко до ба смо мо гли да их

по зо ве мо, ка кав год про блем
да смо има ли. На кон што сам
до би ла по сао у Град ској упра -
ви, упи са ла сам и ма стер-
-сту ди је на Прав ном фа кул те -
ту у Но вом Са ду и у ме ђу вре -
ме ну сам их при ве ла кра ју.
Оста ло ми је да од бра ним ма -
стер-ра д. Да нас ра дим, жи вим
срећ но, са мо стал но и да ле ко
бо ље, си гур ни је и ста бил ни је и
за хвал на сам сви ма они ма ко -
ји су до при не ли то ме – ис при -
ча ла је Су за на Де мић.

Слич не ути ске по де ли ла је и
Гор да на Га шић, ко ја је из про -
гра ма ста но ва ња уз по др шку
иза шла пре не што ви ше од го ди -
ну да на. Она је за вр ши ла Ви шу
ме ди цин ску шко лу и по стру ци
је ди пло ми ра ни фи зи о те ра пе ут.

– Ова кав вид ста но ва ња је из -
у зет но мно го до при нео на шем

оса мо ста ље њу. До из ла ска из
До ма жи ве ли смо ско ро као у
хо те лу – све су дру ги ра ди ли за
нас. За хва љу ју ћи овом про гра -
му има ли смо мо гућ ност да ви -
ше уште ди мо и да се бо ље сна -
ђе мо, а увек су нам на рас по ла -
га њу би ли вас пи та чи. И дан-да -
нас се чу јем с не ки ма од њих.
Ти ста но ви су ја ко бит ни за све
нас ко ји по сле До ма не ма мо
ку да. Они су на ма бу квал но
сте пе ни ца ка оса мо ста ље њу,
мост ко ји нам олак ша ва до дир
с пра вим жи во том – ре кла је
Гор да на Га шић.

Про сла ви у „Спо мен ку”
при су ство вао је и Ми лен ко
Чуч ко вић, ре сор ни већ ник,
ко ји је на гла сио да ће Град и
убу ду ће по др жа ва ти ка ко
ову, та ко и дру ге услу ге
„Спо мен ка”.
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НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР  , НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ 
ПРОВЕРЕ СТАЊА КРВНИХ СУДОВА

• ХОЛЕСТЕРОЛ

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• LDL

• HDL

• ПРОЦЕНАТ МАСНОЋЕ У КРВИ

Цена појединачне анализе: 120 динара

Цена пакета: 500 динара

Спречите на време болести крвних судова

ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕД ДОЈКИ И 
КОНСУЛТАЦИЈЕ СА ДР ДУШАНОМ СТОЈИЋЕМ
Цена: 2.000 динара

ЕКГ СРЦА + КРВНА СЛИКА 
+ ИНТЕРНИСТИЧКИ ПРЕГЛЕД 
Цена пакета: 2.500 динара

ЗАКАЖИТЕ СВОЈ ТЕРМИН

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

САМО СУБОТОМ

САМО У ДЕЦЕМБРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Вука Караџића 1

013/21-90-903



Иако је број случајева насиља
у породици у сталном порасту,
надлежне институције и даље
изричу најблаже казне почи-
ниоцима – упозорава се у из-
вештају Покрајинског заштит-
ника грађана.

У том документу се наводи
и да су сарадња институција и
њихово усаглашено деловање
поводом пријављених случаје-
ва породичног насиља још
увек недовољни.

Додаје се и да се након што
је Влада Србије 2011. године
усвојила Општи протокол о
поступању и сарадњи надле-
жних установа, органа и орга-
низација поводом случајева
породичног насиља, ситуација
побољшала, али и даље није
задовољавајућа.

У полицијским управама на
територији Војводине током
прошле године забележена су
8.133 захтева за интервенције

ради заштите због насиља у
породици, што је за 1.035 ви-
ше него претпрошле године.

Међутим, полицајци који су
интервенисали након пријава
жртава насиља у највећем
броју случајева су насилници-
ма изрицали само упозорења,
иако, примера ради, имају
овлашћења да их приведу и да
им ограниче слободу кретања.
У извештају Покрајинског за-
штитника грађана се закључу-
је да би строже понашање по-
лиције сигурно у већој мери
превентивно деловало и од-
враћало насилнике.

Према подацима свих поли-
цијских управа у Војводини,
током прошле године је реги-
стровано 2.297 жена које су би-
ле жртве породичног насиља. У
извештају Покрајинског ом-
будсмана тај број се наводи као
алармантан, зато што је број
жртава порастао за 72,6 одсто у
односу на прошлу годину. Ме-
ђутим, додаје се и да овај пода-
так може значити да грађани
имају у већој мери поверење у
полицију него пре, па јој че-
шће пријављују насилнике.

Када је реч о казнама које
су судије изрекле за насиље у
породици током прошле годи-
не, оне су у највећој мери (98
одсто) биле новчане. Казне до
30 дана затвора су изречене у
два одсто случајева, а није из-
речена ниједна казна рада у
општем друштвеном интере-
су, нити је неко од насилника
кажњен са 60 дана затвора.

Током прошле године ретко
су изрицане заштитне мере, о
чему говоре подаци да су суди-
је у војвођанским судовима са-
мо у једном случају одлучиле
да насилник мора да се лечи

од алкохолизма и такође само
једанпут забраниле виновнику
насиља да се приближава кући
у којој живи његова жртва.

У извештају Покрајинског
омбудсмана се скреће пажња
и на то да тужилаштва у Војво-
дини исувише често користе
могућност тзв. опортунитета,
тј. одлагања кривичног гоње-
ња у случајевима насиља у по-
родици.

Покрајински заштитник гра-
ђана сматра да би примену тог
начела требало ограничити,
јер циљ и сврха реаговања ин-
ституција на насиље у породи-
ци морају бити санкционисање
насилника и изражавање осуде
за оно што су урадили. С друге
стране, жртве породичног на-
сиља морају имати поверење у
државне институције и бити
уверене да ће оне бити на њи-
ховој страни и да ће их подр-
жати. Одлагањем кривичног
гоњења починиоцима насиља у
породици шаље се порука да се
њихова одговорност умањује и
да држава толерише њихово
понашање.

У закључку извештаја По-
крајинског заштитника грађа-
на као посебно забрињавајуће
истиче се то да због породич-
ног насиља у великој мери ис-
паштају деца. Тај податак је по
мишљењу заштитника алар-
мантан и захтева од институ-
ција да што хитније и брже по-
ступају како би најмлађи били
заштићенији.

У Град ском пар ку уско ро
тре ба да бу де по ста вљен спо -
ме ник на шим су гра ђа ни ма
ко ји су стра да ли у ра то ви ма
во ђе ним на на шим про сто -
ри ма од 1991. до 1999. го ди не.
На ње му ће би ти оти сну та
име на и пре зи ме на ше зде сет
де вет по ги ну лих.

Ти ме ће би ти оства ре на
ду го го ди шња иде ја и же ља

град ских од бо ра Удру же ња
срп ских рат них ве те ра на и
бо ра ца На род но о сло бо ди -
лач ког ра та да се на тај на -
чин са чу ва успо ме на на
њиховo стра да ње. Пре ма пр -
во бит ној за ми сли, тре ба ло је
да тај спо ме ник бу де по диг -
нут по ред згра де По ли циј -
ске упра ве, али се на кнад но
од у ста ло од те иде је.

У ка сар ни „Раст ко Не ма њић”
7. де цем бра је при ре ђен све ча -
ни ис пра ћај при пад ни ка је ди -
ни це Вој ске Ср би је ко ја ће на -
ред них шест ме се ци про ве сти
у ми ров ној ми си ји Ује ди ње -
них на ци ја UNIFIL у Ли ба ну.

Њи хо ви за да ци би ће па тро -
ли ра ње у гра нич ном по ја су,
спро во ђе ње ме ди цин ских и
ху ма ни тар них ак ци ја у ко ји ма
се по ма же ло кал ном ста нов -
ни штву, као и са рад ња с ко ле -
га ма из шпан ске и ита ли јан -
ске вој не је ди ни це у чи је ба зе
ће би ти раз ме ште ни.

На ис пра ћа ју на ших вој ни ка
го во ри ли су на чел ник Ге не -
рал шта ба Вој ске Ср би је ге не -
рал Љу би ша Ди ко вић и на чел -
ник Ге не рал шта ба Ору жа них
сна га Ита ли је Кла у дио Гра ци -
ја но, ко ји ових да на бо ра ви у
по се ти Ср би ји.

Гра ци ја но се у јед ном тре -
нут ку обра тио чла но ви ма по -
ро ди ца вој ни ка ко ји ће от пу то -
ва ти у Ли бан и ре као да не ма -
ју раз ло га за бри гу, с об зи ром

на то да је у тој др жа ви мир -
но и да ће има ти до бар сме -
штај, ис хра ну, као и те ле фон -
ске и ин тер нет ве зе с по ро ди -
ца ма.

Ми ров на ми си ја Ује ди ње -
них на ци ја уста но вље на је на

осно ву ре зо лу ци ја Са ве та без -
бед но сти 1978. го ди не, а на ша
вој ска уче ству је у њој од 2010.
го ди не. Циљ UNIFIL-a je чу ва -
ње гра нич ног по ја са из ме ђу
Ли ба на и Изра е ла из ко га се
изра ел ска ар ми ја по ву кла.

Изра ел и Ли бан у јед ном
де лу гра ни це де ли жи ча на
огра да, а на ме сти ма где се те
зе мље до ди ру ју, Изра ел је по -
ди гао бе тон ске бе де ме. Те две
зе мље су зва нич но још увек у
су ко бу иа ко је од 1978. го ди -
не из ме ђу њих на сна зи при -
мир је.

При пад ни ци Вој ске Ср би је
су то ком про шле го ди не уче -
ство ва ли у је да на ест ми ров -
них ми си ја ши ром све та, под
за ста ва ма Европ ске уни је и
Ује ди ње них на ци ја. Нај ве ћи
део нов ца за њи хо ве пла те
обез бе дио је УН, а ма њи део
на ша др жа ва. У за ви сно сти од
чи на, док су у ми ров ној ми си -
ји, ме сеч но за ра ђу ју не ко ли ко
хи ља да до ла ра и тај но вац мо -
гу да ша љу ку ћи, јер су им
хра на и сме штај пла ће ни.

Пре од ла ска у ми ров не ми си -
је на ши вој ни ци про ла зе по себ -
не при пре ме и ри го ро зну обу ку,
за хва љу ју ћи че му оста вља ју до -
бар ути сак у сва кој од др жа ва у
ко ји ма су ан га жо ва ни.
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С об зи ром на то да 
су те ла би ла на го ре ла,
при ме ње на ДНК 
ана ли за

Вла сни ца до ма и чо век
ко ји јој је усту пио
про сто ри је пу ште ни
из при тво ра, али и
да ље под ис тра гом

Ових да на је за вр ше на иден -
ти фи ка ци ја на стра да лих у по -
жа ру у иле гал ном ста рач ком
до му у на шем гра ду ко ји је из -
био пре го то во ме сец да на, 29.
ок то бра. У тој ва тре ној сти хи -
ји на стра да ле су Ма ра Ба јић
(85), Љу би ца Пе че ни ца (80) и
Мир са Стан ко вић (84).

Ка ко пи ше „Блиц”, иден ти -
тет Ма ре Ба јић је мо гао од мах
да се утвр ди јер је она умр ла
од гу ше ња. Ме ђу тим, ка да је
реч о дру ге две жр тве, њи хо ва
те ла су би ла пот пу но угље ни -
са на, та ко да је при ме ње на
ДНК ана ли за. Нај пре су од
њи хо вих ћер ки узе ти би о ло -
шки узор ци, а ка да су се по -
кло пи ли са они ма из жр та ва,
ви ше ни је би ло дво у мље ња да
је реч о њи хо вим мај ка ма.

Под се ћа мо, пре то га је на
осно ву пред ло га Основ ног јав -
ног ту жи ла штва упу ће ног 10.
но вем бра су ди ји за прет ход ни
по сту пак у Основ ном су ду
уки нут при твор за Љ. М., вла -
сни цу До ма за ста ре, и С. С.,
ко ји јој је из дао тај про стор.
Као обра зло же ње за та кву од -
лу ку на ве де но је да су спро ве -
де не све до ка зне рад ње и да су
са слу ша ни сви све до ци.

МЕ СЕЦ ДА НА ПО СЛЕ НЕ МИ ЛОГ ДО ГА ЂА ЈА

ИДЕН ТИ ФИ КО ВА НЕ ЖР ТВЕ ПО ЖА РА 
У СТА РАЧ КОМ ДО МУ

ХРОНИКА

СВЕ ЧА НОСТ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ КА САР НИ

На ши вој ни ци ис пра ће ни у Ли бан

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ме ђу тим, Љ. М. и С. С. су и
да ље под ис тра гом, без об зи ра
на то што су пу ште ни на сло бо ду.
Те ре те се да су по чи ни ли те шко
де ло про тив оп ште си гур но сти
у ве зи с кри вич ним де лом иза -
зи ва ње оп ште опа сно сти. Ис -
тра га је у то ку у Основ ном јав -
ном ту жи ла штву и још увек се
са слу ша ва ју све до ци.

Порт па рол ка Основ ног јав -
ног ту жи ла штва Је ле на Са му -
и лов је у из ја ви ме ди ји ма на -
ја ви ла да ће јав ност би ти оба -
ве ште на ка да бу де био под нет
оп ту жни пред лог.

По во дом овог слу ча ја чу ле
су се опреч не ре ак ци је у јав -
но сти и ме ди ји ма. Члан По -
кра јин ске вла де Пре драг Ву -
ле тић и ми ни стар у Вла ди
Ср би је Алек сан дар Ву лин из -
ја ви ли су да су осум њи че ној
вла сни ци ста рач ког до ма Љ.
М. пре по жа ра у ко ме су
стра да ле три осо бе, а по вре -
ђе но је њих је да на ест, три пу -
та уру чи ва ни на ло зи над ле -
жних да за тво ри иле гал не
до мо ве ко ји су би ли у ње ном
вла сни штву, али да се она
ни је на то оба зи ра ла.

– Ти „до мо ви” уоп ште ни су
би ли ре ги стро ва ни за пру жа -
ње услу га сме шта ја и не ге за
ста ра ли ца, већ као хо те ли,
пан си о ни итд. Пре сва ког на -
ло га да их за тво ри, до би ја ли
смо ано ним не те ле фон ске
при ту жбе про тив ње – из ја вио
је по сле по жа ра Ву ле тић.

Ме ђу тим, има и оних ко ји
за Љ. М. има ју са мо ре чи хва -
ле, као што је Зве зда на Ву лек.
Она је не ко ли ко да на по сле
не ми лог до га ђа ја у до му „Оа -
за” до шла у ре дак ци ју „Пан -
чев ца” и да ла из ја ву у ко јој је
бра ни ла Љ. М.

Ре кла је да је у том до му би -
ла сме ште на ње на мај ка и да
се осо бље увек бес пре кор но
бри ну ло о њој.

– Мо ја мај ка је има ла та мо
од ли чан сме штај. Вла сни ца
до ма Љи ља на је њој и оста лим
ко ри сни ци ма обез бе ђи ва ла
до бру хра ну и стал ну ле кар ску
не гу и увек је во ди ла ра чу на да
про сто ри је бу ду чи сте. У дом
је сва ког да на до ла зио ле кар
оп ште прак се, ме рио је ко ри -
сни ци ма до ма при ти сак, љу -
ба зно раз го ва рао с њи ма, пи -
тао их за здра вље. Осим то га, у
Љи ља ни ном до му су при ре ђи -
ва не ро ђен дан ске про сла ве за
шти ће ни ке, обе ле жа ва ни су
пра во слав ни и ка то лич ки Ус -
крс. Као ре зул тат та ко до бре
не ге здрав стве но ста ње мо је
ма ме се по пра ви ло и по че ло је
да се по бољ ша ва. За то су ме
по го ди ле оп ту жбе на њен ра -
чун ко је су об ја вље не у не ким
но ви на ма. Ме ни је бит но да је
Љи ља на би ла су пер пре ма сво -
јим кли јен ти ма и да се ви ше
не го ко рект но оп хо ди ла пре ма
њи ма – из ја ви ла је она.

УСКО РО У ГРАД СКОМ ПАР КУ

Спо ме ник по ги ну ли ма 
у ра то ви ма

ЗА ПЛЕ НА ВРЕД НА ПА ЖЊЕ

Чу вао у ку ћи 
сто ки лограма ду ва на

Пан че вач ки по ли цај ци под -
не ће кри вич ну при ја ву про -
тив јед ног че тр де сет пе то го -
ди шња ка за то што су при ли -
ком пре тре са ње го ве ку ће
про на шли сто ки ло гра ма ре -
за ног ду ва на, као и ма ши не за
ње го во се че ње и пре со ва ње.

Он ће се те ре ти ти за не до -
зво ље но скла ди ште ње ак ци -
зних про из во да. За то кри -
вич но де ло из ри чу се ка зне у
ра спо ну од шест ме се ци до
пет го ди на.

Под се ћа мо, у ак ци зне про -
из во де спа да ју наф та, бен -
зин, ка фа, ду ван и ал ко хол на
пи ћа. По ли ци ја го ни оне ко -
ји их швер цу ју за то што се
због њих сма њу ју при хо ди у
др жав ном бу џе ту, а ка да је
реч о ду ва ну, ка фи и ал ко -
хол ним пи ћи ма, угро жа ва ју
се и фа бри ке ко је их про из -
во де и гра ђа ни, јер до ла зе у
по зи ци ју да ку пу ју те про из -
во де сум њи вог и не про ве ре -
ног ква ли те та.

Ме сто на ко ме се до го ди ла тра ге ди ја

Ге не рал Ди ко вић с на шим вој ни ци ма

ИЗВЕШТАЈ ПОКРАЈИНСКОГ ЗАШТИТНИКА ГРАЂАНА

Судије и даље преблаге према насилницима



ПИ ЈА ЋА ВО ДА У ШКОЛИ ОПЕТ ТЕ МА У ЈА БУ ЦИ

„Че смо ва ча” по но во бак те ри о ло шки ис прав на

Ка да је реч о дру штве ном жи -
во ту на се лу, у по след ње вре -
ме упа дљив је тренд све бо љег
ор га ни зо ва ња при пад ни ца
леп шег по ла. То је од не сум -
њи вог зна ча ја ако се зна да
мно ге же не у ру рал ним сре -
ди на ма те шко до ла зе до за по -
сле ња, па им је сва ка вр ста
кре а тив ног оку пља ња и те ка -
ко до бро до шла.

Јед но од нај ак тив ни јих у ре -
ги о ну је удру же ње „Но во се -
љан ке/Boboacele”, ко је је у су -
бо ту, 3. де цем бра, у ма лој са ли
До ма кул ту ре про сла ви ло дво -
го ди шњи цу.

Чла ни ца ма и го сти ма се

том при ли ком обра ти ла пред -
сед ни ца по ме ну те ор га ни за -
ци је – Сне жа на Ба ба.

– Би ло је мно го по те шко ћа
у по чет ку. Још увек, ре ци мо,
му ку му чи мо с про сто ри ја ма,
али нам на сре ћу у том по гле -
ду го лу ба ри из ла зе у су срет. С
дру ге стра не, као и сву где, и
код нас је увек про блем не до -
ста так нов ца. Упр кос то ме

тру ди ли смо се да на пра ви мо
што ви ше ру ко тво ри на, по пут
оних у де ку паж тех ни ци, ко је
смо, уз тра ди ци о нал не спе -
ци ја ли те те, нај че шће из ла га -
ли. По зна те су на ше ра ди о -
ни це ши ве ња, па смо део нов -
ца до би је ног од Гра да утро -
ши ли за ку по ви ну ши ва ће
ма ши не – на ве ла је пред сед -
ни ца.

Но во се љан ке/Boboacele”
као сво ју сла ву обе ле жа ва ју
Спа сов дан, а при ре ђу ју не ко -
ли ко до га ђа ја, по пут ма ни фе -
ста ци је „Ба нат ски хлеб” или
из ло жби по во дом Осмог мар -
та, се о ске сла ве Ду хо ва или
Ус кр са, ка да бу де пре ко сто
руч но укра ше них ја ја.

– У Тре ба спо ме ну ти да је у
осни ва њу по ме ну тог удру же -
ња уче ство ва ло се дам же на, а
ота да тај број иде уз ла зном
пу та њом, па их је тре нут но
осам на ест. У то ме пре суд ну
уло гу игра ан га жо ва ње чла ни -
ца, ко је су при ре ди ле си ја сет
ра ди о ни ца и уче ство ва ле на
пре ко пе де сет ма ни фе ста ци ја.
Не што од то га де ло је са мих
Но во се љан ки, али им је од ве -
ли ког зна ча ја би ла по др шка
Гра да, Ме сне за јед ни це, фир -
ми и по је ди на ца, на че му им
је пред сед ни ца ср дач но за хва -
ли ла.

Ба нат ски Бре сто вац: По че ла
је из град ња пар кин га ис пред
Цр кве Ваз не се ња го спод њег.
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 – отво ре на је
у пе так, 2. де цем бра, 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 ло је две го ди -
не по сто ја ња у су бо ту, 3. де -
цем бра, у ма лој са ли До ма
кул ту ре. Ор ке стар те уста но -
ве из дао је це-де с ру мун ским
тра ди ци о нал ним пе сма ма.
Фе сти вал ко ле да ра, ка да су
Ру му ни из окол них ме ста из -
во ди ли бо жић не пе сме, при -
ре ђен je у не де љу, 4. де цем -
бра, у спорт ској ха ли.

До ло во: На не фор мал ном
збо ру гра ђа на одр жа ном у
су бо ту, 3, де цем бра, оформ -
љен је кри зни штаб ко ји ће
се ба ви ти про бле ми ма у се -
лу. 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 у уто рак, 6.
де цем бра, ка да се рас пра -
вља ло о пред сто је ћем бу џе -
ту. Ру ко ме та ши ће утак ми -
цом у Но вом Се лу у су бо ту,
10. де цем бра, од 19.30, окон -
ча ти успе шну по лу се зо ну.

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
ре кон струк ци ји во до вод не
мре же у Ули ци осло бо ђе ња,
а по че ло је при кљу че ње во -
до во да на град ску мре жу.
Књи жев но ве че Све тла не Ле -
кић одр жа но је у пе так, 2. де -
цем бра, у До му кул ту ре, док
је на истом ме сту у уто рак, 6.
де цем бра, из ве де на пред ста -
ва „Бај ка о ри ба ру и ри би -
ци”. Тур нир у ПЕС-у (ком -
пју тер ском фуд ба лу) би ће
одр жан у су бо ту, 10. де цем -
бра, 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: Дом кул ту ре је
отво рио „Омла дин ску из ло -
жбу фо то гра фи ја” у пе так, 2.
де цем бра, у фо а јеу Кул тур -
ног цен тра Пан че ва. Уз при -
су ство епи ско па ба нат ског
Ни ка но ра, у уто рак, 6. де -

цем бра, осве шта но је зе мљи -
ште на ко јем ће би ти гра ђе на
бу ду ћа пра во слав на цр ква.

Ја бу ка: На кон де се так да на,
на осно ву по след њих ана ли за
За во да за јав но здра вље, пи -
ја ћа во да у шко ли по но во је
ис прав на за упо тре бу. Рас пи -
са на је јав на на бав ка за ре -
кон струк ци ју пе шач ке ста зе
по ред шко ле. По че ли су ра -
до ви на при кљу че њу во до во -
да на град ску мре жу. Ме сна
за јед ни ца на ме ра ва да ор га -
ни зу је ху ма ни тар ни тур нир у
ма лом фуд ба лу, а од при ку -
пље ног нов ца би ће ку пље ни
па ке ти ћи за де цу из вр ти ћа.

Ка ча ре во: 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 у
сре ду, 7. де цем бра, ка да се
рас пра вља ло о пред сто је ћем
бу џе ту. Пред ста ва под на зи -
вом „Пла сти ка” би ће из ве де -
на у пе так, 16. де цем бра, од
19 са ти, у До му омла ди не.

Омо љи ца: 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 отво ре на је у уто -
рак, 6. де цем бра, у До му кул -
ту ре, а го во рио је др Вељ ко
Ђу рић, ди рек тор Му зе ја жр -
та ва ге но ци да. Го ди шњи
кон церт КУД-а „Жи сел” би -
ће при ре ђен у не де љу, 11. де -
цем бра, од 18 са ти, у ве ли кој
са ли по ме ну те уста но ве.

Стар че во: Ама тер ско по зо -
ри ште До ма кул ту ре на ста -
вља про бе за пред ста ву „Зла
же на”. Ау тор Гор ски Ка ба -
да ја из ло жи ће те ра ко те и
цр те же у че твр так, 8. де цем -
бра, од 19 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”. Ве те ра ни КУД-а
„Нео лит” на сту пи ће у не де -
љу, 11. де цем бра, од 18 са ти,
у Ге рон то ло шком цен тру
Пан че во.

СЕЛО
Петак, 9. децембар 2016.
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ЕПИ ЛОГ СА ГЕ О ИМО ВИ НИ НЕ КА ДА ШЊЕ ГЛО ГОЊ СКЕ „СЛО ГЕ”

„ЋУП АГРО СТОЈ” КУ ПИО ОБЈЕК ТЕ 
У ЦЕН ТРУ СЕ ЛА

Месне актуелности 

Из ло жба фо то гра фи ја тро ји -
це ван се риј ских умет ни ка –
То ми сла ва Пе тер не ка, Го ра -
на Ку ки ћа и Иго ра Ман ди ћа
– отво ре на је у пе так, 2. де -
цем бра, у га ле ри ји бре сто -
вач ког До ма кул ту ре. Реч је о
же љи пре ка ље них ау то ра да
на не по сре дан на чин про мо -
ви шу умет нич ку фо то гра фи -
ју у ма лим ме сти ма, ка ко би
и у њи ма по кре ну ли ин те ре -
со ва ње за тaк озвану осму
умет ност.

До га ђај је на ја ви ла ди -
рек тор ка До ма кул ту ре Не -
ве на Ђу рић, а при сут ни ма,
ко јих је би ло пре ко че тр де -
сет, ис пред су ор га ни за то ра
– фо то-клу ба „По ња ви ца”,

обра тио се Жељ ко Ђу рић из
Сме де ре ва.

Из ло же но је ше зде сет се -
дам фо то гра фи ја, фор ма та
50 пу та 70, а као што сам на -
зив из ло жбе ка же („Пу то ва -
ња три објек ти ва”), сва ки
умет ник је у свом сти лу при -
ка зао ис ку ства из раз ли чи -
тих де ло ва све та. Та ко Пе -
тер не ко ве фо то гра фи је бе ле -
же за ни мљи ве и нео че ки ва -
не си ту а ци је из сва ко днев ног
жи во та; Ку кић је до ча рао ре -
флек се у из ло зи ма ши ром
Евро пе, док је Ман дић пре -
нео до жи вља је тре ну та ка с
нео бич них ме ста – од пу -
стињ ских пре де ла до нај ур -
ба ни јих гра до ва.

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА У БРЕ СТОВ ЦУ

Пу то ва ња 
три ју објек ти ва

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ДРУ ГА ГО ДИ ШЊИ ЦА ЈЕД НОГ ОД НАЈ АК ТИВ НИ ЈИХ УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА

Но во се љан ке има ле шта да по ка жу

Не пра ве фар му, већ
ма га цин и пар кинг

Пре не што ви ше од го ди не, по
од лу ци Управ ног су да Ре пу -
бли ке Ср би је, од би је на је ту -
жба гло гоњ ске Зе мљо рад нич -
ке за дру ге „Де мо кра ти ја”, ко ја
ни из тре ћег по ку ша ја, на кон
две де це ни је спо ре ња, ни је ус -
пе ла да, до ка зи ва њем прав ног
кон ти ну и те та с не ка да шњом
Зе мљо рад нич ком за дру гом
„Сло га”, до би је ње ну при лич -
но вред ну имо ви ну.

Иа ко је о то ме „Пан че вац”
већ пи сао, ни је зго рег под се -
ти ти да је „Сло га” функ ци о ни -
са ла све до 1975. го ди не, ка да
је при по је на ПИК-у „Та миш”.
Том при ли ком је у овај ком би -
нат, без ика кве на кна де, уне то
пре ко три ста хек та ра зе мље,
као и објек ти по пут кла ни це,
про дав ни це, бен зин ске пум -
пе... Све то, с про це ње ном
вред но шћу од пре ко ми ли он и

ле гал но укњи же но на „Фри -
ком”, ко ји је ове го ди не имо -
ви ну про дао Ма ти је ви ћу. Од
ње га сам, пре око по ла го ди не,
ку пио на ре че не објек те у Ули -
ци осло бо ђе ња, по крај бен зин -
ске пум пе, за шта по сто ји ва -
ли дан уго вор. Прет ход но сам
се у ка та стру уве рио да у ли сту
не по крет но сти ни је за ве ден
ни ка кав суд ски по сту пак или
дру ги об лик те ре та. Реч је о
два пла ца са згра да ма у ха о -
тич ном ста њу ко је ће мо те -
мељ но адап ти ра ти. А што се
ти че на га ђа ња да ће ту ни ћи
не ка ква фар ма, о то ме не ма
ни го во ра: у јед ном де лу ће мо
др жа ти ком плет ну ме ха ни за -
ци ју фир ме „Ћуп Агро стој”, а у
дру гом ма га цин зр на сте хра не
– ис та као је Сто ја но вић.

По ме ну то гло гоњ ско пред у -
зе ће је јед но од во де ћих у
окру же њу ка да је реч о про из -
вод њи и про ме ту по љо при -
вред не хра не.

три ста хи ља да до ла ра, вла -
снич ком тран зи ци јом „Та ми -
ша” из 1997. го ди не при па ло
је фир ми ИСХ „Фри ком”.

Ово пред у зе ће је по ме ну ту
имо ви ну не дав но про да ло по -
зна тој Ин ду стри ји ме са „Ма ти -
је вић”, ко ја је за др жа ла зе мљу,
а део обје ка та ку пио је гло гоњ -
ски „Ћуп Агро стој”, чи ји је
осни вач Дра ган Сто ја но вић.

Не ки чла но ви „Де мо кра ти -
је” су пре не ко ли ко да на оба -
ве сти ли на шу ре дак ци ју да ће

по ме ну ти ло кал ни пред у зет -
ник у тим згра да ма (ко је се
на ла зе у са мом цен тру се ла)
отво ри ти фар му, што не би
би ло у скла ду са за ко ном.

Да ствар бу де ин те ре сант -
ни ја, Сто ја но вић је пре шест-
се дам го ди на и сам био члан,
тач ни је се кре тар те ор га ни за -
ци је, и чак по ма гао да се на ве -
де на имо ви на, уко ли ко је то
мо гу ће, вра ти се лу.

– Ме ђу тим, ту је све па пи -
ро ло шки би ло чи сто, од но сно

ХУМАНА АКЦИЈА УДРУЖЕЊА „СУНЦОКРЕТ” И ШКОЛЕ

Да Деда Мраз обрадује сиромашну децу
Удружење грађана „Сунцо-
крет” и Основна школа „Доси-
теј Обрадовић” осмислили су
акцију под називом „Убаци у
џак, да Деда Мразу посао не бу-
де лак!”. Циљ ове идеје је при-
купљање слаткиша, играчака и
школског прибора за новогоди-
шње пакетиће, који ће припа-

сти деци из социјално угроже-
них породица из Омољице.

Организатори су путем ме-
дија и друштвених мрежа по-
звали суграђане, власнике тр-
говинских радњи, да им до-
зволе постављање обележених
кутија у продавницама како
би људи добре воље могли у

њих да убацују производе.
Притом предузетници треба
да обавештавају купце о поме-
нутој активности, као и да у
складу с могућностима и сами
помогну робним или новча-
ним средствима.

Сви који желе да пруже по-
дршку организаторима, треба

то да им јаве на бројеве телефо-
на 066/974-06-43 и 060/406-
04-13.

Акција траје од 5. до 25. де-
цембра, а након тога биће на-
прављени пакетићи којима ће
Деда Мраз обрадовати сваког
малишана понаособ на кућној
адреси.

Пре от при ли ке де се так да на
на ула зним вра ти ма ја буч ке
основ не шко ле „Го це Дел чев”
осва ну ло је оба ве ште ње да пи -
ја ћа во да са че са ма ни је за
упо тре бу.

Раз лог за то, пре ма ре чи ма
ди рек то ра те уста но ве Ми ло -
са ва Уро ше ви ћа, био је на лог
по кра јин ског са ни тар ног ин -
спек то ра, јер је на осно ву по -
след њих ми кро би о ло шких
ана ли за За во да за јав но здра -
вље у во ди уста но вље но при -
су ство бак те ри је псе у до мо нас,
по тен ци јал но штет не за људ -
ско здра вље.

– На кон оба ве ште ња ин -
спек то ра по ста ви ли смо на
вид но ме сто упо зо ре ње да пи -
ја ћа во да ни је за упо тре бу, а
де ци смо је обез бе ди ли пре ко
апа ра та с ба ло ни ма. У ме ђу -

вре ме ну смо за сва ки слу чај
из ме ни ли и по је ди не сла ви не
ка ко би смо из бе гли сва ку сум -
њу да не ис прав ност, мо жда,
не по ти че од ка мен ца. Слич на
си ту а ци ја до го ди ла се и по -
чет ком го ди не, ка да смо та ко -
ђе мо ра ли да се во дом снаб де -

ва мо ал тер на тив но. Том при -
ли ком је и Град су ге ри сао да
са ни тар ни ин спек тор и За вод
за за шти ту здра вља оба вља ју
уче ста ли је кон тро ле. С тим се
ап со лут но сла жем, а кад год
бу де по сто ја ла и нај ма ња сум -
ња у ве зи са ис прав но шћу во -

де, по сту пи ћу на исти на чин –
на вео је Уро ше вић.

Упо зо ре ње је ипак ски ну то у
уто рак, 6. де цем бра, јер су по
три ана ли зе са исто то ли ко
фре квент них ме ста да ле по -
вољ не ре зул та те. То је по твр -
ди ла и Мир ја на Осто јин, пи-
ар За во да за јав но здра вље, ко -
ја је на ве ла да су сви узор ци
ис прав ни на ми кро би о ло шке
па ра ме тре, од но сно да су у
скла ду с про пи са ним пра вил -
ни ком о хи ги јен ској ис прав -
но сти во де за пи ће.

Што се шко ле ти че, и убу ду -
ће ће би ти при ме њи ван ре -
жим уче ста ли је кон тро ле, па
ће ана ли зе би ти ра ђе не на сва -
ких пет на ест да на, а за сва ки
слу чај уче ни ци ма ће и на да ље
би ти на рас по ла га њу и ау то -
ма ти с ба ло ни ма.



„Ве че уз ма ле там бу ра ше”, ка да
су на сту пи ли уче ни ци основ не
му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”
из кла се про фе сор ке Љи ља не
Мар ја но вић, одр жа но је у пе так,
2. де цем бра, у са ли те му зич ко-
обра зов не ин сти ту ци је. На тра -
ди ци о нал ном жи ча ном ин стру -
мен ту, уз кла вир ску прат њу
про фе сор ке Кри сти не Ма ти ја -
ше вић, из ве де на су де ла Брам -
са, Гре ча ни но ва, Ба ји ћа, Сто ја -
но ви ћа, Бе то ве на, Бо ке ри ни ја,
али и де ла из не дав но об ја вље -
ног уџ бе ни ка – збир ке „Там бу -
ра шке ети де” про фе сор ке Љи -

ља не Мар ја но вић и ње ног ко ле -
ге Бу ди ми ра Сто ја но ви ћа.

– Ре пер то ар је ме шо вит – све
оно што сви ра ју то ком го ди не:

од кла сич не му зи ке до на род -
них ига ра, ста ро град ских пе -
са ма, па и не што но во, ори ги -
нал но, што смо ми на пра ви ли
и ком по но ва ли. То је би ла ле -
па при ли ка да се све што је
ра зно вр сно са да при ка же.
Не ки уче ни ци су ис ку сни му -
зи ча ри и ме ђу њи ма су ла у ре -
а ти и до бит ни ци мно гих на -
гра да – ре кла је Љи ља на Мар -
ја но вић.

До да ла је да је овај кон церт
„за гре ва ње” за но ву, про лећ ну
се зо ну, ка да им пред сто је так -
ми че ња.

Му зи ка
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”.

Уто рак, 13. де цем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Мо ја ма ла кон церт на ан то ло ги ја” На де Ко лун џи је
(кла вир, кла вир играч ка, му зич ка ку ти ји ца). 

Сре да, 14. де цем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт гру пе „Ди ван ха на” (БиХ).

Сре да, 14. де цем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: тра ди ци о на лан но во го ди шњи кон церт уче ни ка со -
ло пе ва ња. 

Че твр так, 15. де цем бар, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур”: јав ни час ли ме них ду ва ча. 

Књи жев ност
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.

Среда, 14. децембар, 19 сати, читаоница Градске библио-
теке: годишња промоција Књижевног клуба „Прота Васа
Живковић” из Панчева.

Че твр так, 15. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: про мо ци ја књи ге „Жи жи” Мир ја не Узе лац. О ро ма ну
ће го во ри ти ау тор ка и пи сац Ву ле Жу рић.

Пе так, 16. 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 „Не ве руј ре чи ма” Је ле не Ми лен ко -
вић Мла де но вић. О књи зи ће го во ри ти ау тор ка и Па ви ца
Ве љо вић, афо ри сти чар ка и књи жев ни ца, а од лом ке из ро ма -
на ће чи та ти Ни ко ла Сту па ре вић.

Из ло жбе
По не де љак, 12. де цем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен -
тра: отва ра ње де ве те го ди шње из ло жбе Удру же ња ли ков них
умет ни ка „Све ти о ник” Пан че во.

Пред ста ве
По не де љак, 12. де цем бар, 17 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: по зо ри шна пред ста ва „Књи га оти са ка” удру же ња „На
по ла пу та” и Ју го сло вен ског драм ског по зо ри шта.

Че твр так, 15. де цем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
по зо ри шна пред ста ва „Срп ска Лај ка” На род ног по зо ри шта у
Бе о гра ду и На род ног по зо ри шта Ки кин да.

Те мат ски про грам
Не де ља, 11. де цем бар, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: про јек ци ја крат ких фил мо ва на те му пла ни на ре -
ња, еко ло ги је и по врат ка при ро ди Пла ни нар ско-еко ло шког
клу ба „Со ко”.

Сре да, 14. де цем бар, 12.30, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: пре да ва ње на те му за шти те де це у обла сти ви со ко тех но -
ло шког кри ми на ла, ко је ор га ни зу је Дом омла ди не Пан че во,
у са рад њи с ху ма ни тар ном ор га ни за ци јом „Све ти о ник” и
„Фон да ци јом Ти ја не Ју рић”.

Про грам за де цу
Су бо та, 10. де цем бар, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Успа ва на ле по ти ца” По зо ри шта за де цу „Цвр ле”
из Бе о гра да.

По зо ри шна пред ста ва „Mid-
summer Night или Нај лу ђа
ноћ” од и гра на је у сре ду, 30.
но вем бра, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра. Ре жи ју пот пи су је
Бо рис Ко стић, сце на рио Сте -
ван Ва сић, а игра ју Ми лен ко
Па влов, Љи ља на Ђу рић, Ма ри -
ја на Ми ћић и Гој ко Ба ле тић.

„Мит зо мер” (у пре во ду сре -
ди на ле та) унео је сум њу у
парт нер ске од но се, па је брач -
ни пар од лу чио да ура ди по ли -

граф ски тест ка ко би про ве рио
да ли су вру ћи не ути ца ле на
њи хо ву вер ност. Кроз ак ту ел ну
те му – си гур ност по ли гра фа –
на ша љив на чин су при ка за ни
про бле ми да на шњи це: ко рум -
пи ра ност, пре ва ре, ла жи...

Ово је дру го из во ђе ње пред -
ста ве, а пре ми је ра је би ла 27.
но вем бра у „Ака де ми ји 28”.
Ко мад је ра ђен у про дук ци ји
„Дра мАр та”, „Ака де ми је 28” и
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Блуз-рок бенд „Зо на Б” из Бе -
о гра да одр жао је кон церт у пе -
так, 2. де цем бра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. Иа ко
су их слу ша ли ле тос, што ни је
та ко дав но, Пан чев ци су се
ипак уже ле ли му зи ке овог са -
ста ва.

Бенд је на по чет ку об ра ђи -
вао блуз кла си ке, али се већ
на свом дру гом ал бу му пред -
ста вио са две ау тор ске пе -
сме: „My Woman” и „Don’t

Put Me Down”, а на тре ћем
са пет на ест.

Гост кон цер та био је Ра де
Ра ди во је вић, ком по зи тор, ин -
стру мен та ли ста, аран жер и
про ду цент.

КУЛТУРА
Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Обе ле же на 
сто го ди шњи ца 
од ро ђе ња 
Ди ми три ја Пар ли ћа

Од на ред не го ди не
одр жа ва ће се 
так ми че ње 
и за сред њо школ це

Кон цер ти по во дом да на Ба лет -
ске шко ле одр жа ни су у че твр -
так и пе так, 1. и 2. де цем бра, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра.
Уче ни ци при прем них гру па,
основ не и сред ње шко ле пред -
ста ви ли су се ко ре о гра фи ја ма
кла сич ног ба ле та и са вре ме не
игре, али и на род ним игра ма.

Пр во ве че би ло је по све ће но
и обе ле жа ва њу сто го ди шњи це
ро ђе ња Ди ми три ја Пар ли ћа,
по ко ме Ба лет ска шко ла у на -
шем гра ду но си име. При ка зан
је до ку мен тар ни филм о ис так -
ну том ба лет ском игра чу и ко -
ре о гра фу, у про дук ци ји шко ле,
са чи њен од ар хив ских фо то -
гра фи ја и сни ма ка, ко ји су,
углав ном, из при ват не ар хи ве
ње го ве ћер ке Би ља не Пар лић
Ми лу ти но вић. У фил му су хро -
но ло шки при ка за ни ње гов жи -
вот и рад, ин тер вјуи зна чај них
умет ни ка с ко ји ма је са ра ђи -
вао, а он се за вр ша ва при ка зом
три на е сто ми нут ног де ла при -
ка за Пар ли ће вог ра да у са ли па
све до из во ђе ња де ла на сце ни.

– Же ле ли смо да на пра ви мо
ко лаж од крат ких при ка за из
ње го вих нај по зна ти јих ба ле та,
да при ка же мо де ло ве из ко ре -
огра фи ја по пут „Ро меа и Ју ли је”,
„Ко пе ли је”, „Ла бу до вог је зе -

КОН ЦЕР ТИ ПО ВО ДОМ ДА НА БА ЛЕТ СКЕ ШКО ЛЕ

„ДОН КИ ХОТ” У ИЗ ВО ЂЕ ЊУ 
ОСНО ВА ЦА И СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА

Културни телекс

Ели Ла ра би има сјај ну ка -
ри је ру, жи ви у пре див ном
ста ну и ве ре на је за чо ве ка
сво јих сно ва. Ова за но сна
пла ву ша жељ но иш че ку је
вен ча ње с Ро бом још от кад
су се упо зна ли. Чи ни се као
да су њих дво је са вр шен
пар ко јем се сме ши срећ на
бу дућ ност: ле пи су, успе -
шни и за љу бље ни.

Ме ђу тим, тог суд бо но -
сног да на, са мо не ко ли ко
тре ну та ка на кон што су се
за ве то ва ли на веч ну љу бав,
она са зна је да њен иза бра -
ник ни је чо век ког по зна је
– он је пла ће ни уби ца ко ји
жи ви под ла жним име ном
и ис под ха ри зма тич не спо -
ља шно сти кри је мрач ну
про шлост. Уме сто да ужи ва
на ро ман тич ном ме де ном

ме се цу на Све тој Лу ци ји,
Ели ће се на ћи у опа сном
вр тло гу из да је и не из ве -
сно сти из ко јег мо жда не
по сто ји из лаз.

„До крај њих гра ни ца” 
Ни не Са дов ски

Два чи та о ца ко ји до сре де, 14. 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: „Ка ко да зна мо ко је за и ста осо ба с ко јом смо у ве -
зи?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „До
крај њих гра ни ца” Ни не Са дов ски. 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

на тај на чин за хва ли мо за сву
љу бав пре ма ба ле ту ко ју је
пре не ла на мно ге ге не ра ци је,
за стр пље ње и до при нос ко ји
је да ла на шој шко ли, гра ду и
уче ни ци ма – об ја сни ла је Та -
тја на Кр га.

Де це ниј ски про блем ко ји
огра ни ча ва рад шко ле је сте
ма њак ба лет ских са ла, па се за
по тре бе ра да сред њо шко ла ца
про стор из најм љу је. Ди рек -
тор ка се на да да ће Пан че во
обез бе ди ти сред ства за на до -
град њу по сто је ће згра де или
да ће се на ћи но ви про стор у
ко јем ће усло ви би ти бо љи, ка -
ко де ца ви ше не би ве жба ла
ба лет у по дру му.

Тог да на ка да смо раз го ва ра -
ле, пра ви ла је спи сак књи га
ко ји ма ће се обо га ти ти школ -
ска би бли о те ка. Но вац за ту
свр ху обез бе ди ло је Ми ни стар -
ство про све те свим шко ла ма.

Курс у са ста ву Му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур” Пан че -
во, ко ји је по чео 1961. го ди не,
1979. пре ра ста у ни жу ба лет -
ску шко лу, у скло пу Му зич ке
шко ле, а од 1995. шко ла се
одва ја и за по чи ње са мо ста лан
рад. Од 2001. го ди не но си име
ис так ну тог ба лет ског игра ча и
ко ре о гра фа Ди ми три ја Пар -
ли ћа. По ха ђа ле су је мно ге ис -
так ну те ба ле ри не, по пут Аш -
хен Ата љанц, Ма ри је Ми ла но -
вић, Ру жи це Јо ва но вић, Све -
тла не Ву чи нић Сто јић, а мно -
ги не ка да шњи уче ни ци шко ле
чла но ви су те а та ра у зе мљи и
све ту... За јед нич ко за све њих
је да ни ка да ни су за бо ра ви ли
где су на пра ви ли пр ве ко ра ке,
па се да нас вра ћа ју шко ли и
по ма жу је на раз не на чи не.

За ђа ке и про фе со ре про шла
школ ска го ди на је би ла успе -
шна. У ор га ни за ци ји шко ле
одр жа ни су ре пу блич ко так -
ми че ње и Фе сти вал ба лет ских
шко ла Ср би је у Кул тур ном
цен тру, на ко ји ма је осво је но
ви ше на гра да и при зна ња. Јо -
ва на Ра до са вљев, уче ни ца
сред ње шко ле, на ме ђу на род -
ном так ми че њу у За гре бу
„Миа Чо рак Сла вен ска” осво -
ји ла је на гра ду у ви ду лет њег
се ми на ра у Ума гу.

– Фе сти вал ба лет ских шко -
ла Ср би је по кри ва са мо уз раст
основ не шко ле, али пла ни ра -
мо да на ред не го ди не ор га ни -
зу је мо но во так ми че ње ко је ће
би ти на ме ње но сред њо школ -
ци ма, од 14 до 20 го ди на, и ко -
је ће се одр жа ва ти би је нал но.
Но си ће име по на шој на став -
ни ци ба ле та Ко ста дин ки Ди ни
Ни ко лић. Же ле ли смо да јој

ра”, ко је се и да нас игра у На -
род ном по зо ри шту, али, на жа -
лост, не у до след ном ори ги на -
лу... При ка за ли смо и не ко ли -
ко ко ре о гра фи ја из са вре ме ног
опу са... Ра дио је по це лом све -
ту. За ни мљи во је да је ко ре о -
гра фи ју за „Ро меа и Ју ли ју” на
му зи ку Про ко фје ва ура дио пр -
ви – при ча Та тја на Кр га, ди -
рек тор ка Ба лет ске шко ле.

Исте ве че ри су уче ни ци
основ не и сред ње шко ле ко ји
по ха ђа ју од сек кла сич ног ба -
ле та успе шно из ве ли дру ги
чин ба ле та „Дон Ки хот”, за ко -
ји је ко ре о гра фи ју при пре ми -
ла про фе сор ка Ру жи ца Јо ва -
но вић. Ђа ци из из дво је ног
оде ље ња у Али бу на ру го сто ва -
ли су на кон цер ту, а пу бли ка је
има ла при ли ку да ви ди и ко -
ре о гра фи је са вре ме не игре ко -
је су при пре ми ли ван ред ни
уче ни ци из Вр шца и Бе о гра да.

НО ВА ПРЕД СТА ВА ПРЕД ПАН ЧЕВ ЦИ МА

Нај лу ђа ноћ

РА ЗНО ВР СТАН РЕ ПЕР ТО АР НА ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НОМ ИН СТРУ МЕН ТУ

Ма ли там бу ра ши

„ЗО НА Б” У „АПО ЛУ”

При јат но ве че уз блуз



Док то рат Ни ка Су зе ни са у фор -
ми стри па под на зи вом „Од рав -
њи ва ње”, ко ји је про шле го ди не
издаo „Harvard University
Press”, пред ста вљен је у по не де -
љак, 5. де цем бра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. О том
нео бич ном на уч ном ра ду го во -
ри ли су наш су гра ђа нин стрип-
-цр тач Алек сан дар Зо граф, Ма -
ри ја Но ва ко вић, пре во ди лац
стри па на срп ски је зик, и Иван
Уме љић, уред ник срп ског из да -
ња и из да вач ке де лат но сти
Цен тра за про мо ци ју на у ке, ко -
ји је стрип об ја вио код нас.

„Harvard University Press”
за кљу чу је да је „Од рав њи ва -
ње” по бу на про тив при ма та

ре чи над сли ка ма у тра ди ци ји
за пад не ми сли. Су зе нис ко ри -
сти мо дер ну фор му стри па, је -
дин стве ну по ком би но ва њу
ви зу ел ног и тек сту ал ног при -
сту па, ка ко би по ка зао да су
сли ка и реч не за мен љи ви
парт не ри у кре и ра њу и пре но -
ше њу зна че ња. Ау тор се кри -
тич ки освр ће и на јед но о бра -

зност при сут ну у шко ла ма,
али и у ви шим обра зов ним
ин сти ту ци ја ма, ко ја оста вља
ма ло про сто ра за са мо ста лан
рад.

Стрип је до био ви ше на гра -
да, ме ђу ко ји ма је и на гра да
Аме рич ке асо ци ја ци је из да ва -
ча за вр хун ски ака дем ски рад:
за нај бо ље из да ње у окви ру
сту ди ја ме ди ја и кул ту ре и за
нај бо ље из да ње у ху ма ни стич -
ким на у ка ма уоп ште. До био је и
на гра ду „Lynd Ward” Др жав ног
уни вер зи те та у Пен сил ва ни ји
за нај бо љу гра фич ку но ве лу, а
био је но ми но ван у ка те го ри ји
нај бо љег ака дем ског ра да
2016. за јед ну од нај пре сти -
жни јих на гра да у све ту стри па
„Eisner Award”, ко ја се до де -
љу је на сај му стри па у Сан Ди -
је гу у Ка ли фор ни ји.

Кон церт дуа ви о ли нист ки ње
Ми не Мен дел сон и пи ја ни сте
Бо ја на Мла де но ви ћа из Ни ша
одр жан је у уто рак, 6. де цем -
бра, у са ли Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”. Пу бли ци су се
пред ста ви ли со на та ма Ро бер та
Шу ма на и Се за ра Фран ка, а
пре ми јер но су из ве ли де ло Ар -
ва Пар та „Фра тр”. Мла ди
умет ни ци за вр ши ли су основ не

и ма стер сту ди је на Фа кул те ту
му зич ке умет но сти у Бе о гра ду.
До бит ни ци су број них на гра да
на ре пу блич ким, са ве зним и
ме ђу на род ним так ми че њи ма
и ра де на Фа кул те ту умет но -
сти у Ни шу. Мен дел со но ва је
пр ва док тор ка ви о ли не у Ср би -
ји, а Мла де но вић је док то ранд
кла ви ра на Фа кул те ту умет но -
сти у Ни шу.

Кон стан тин и ње го ва
мај ка Је ле на су 
ико но граф ска 
кон стан та у жи во пи су

Пред по се ти о ци ма
осам де сет гра фи ка

– Ср би ју ни смо још ни фо то -
гра фи са ли, а ка мо ли на сли ка -
ли. Вељ ко Ми хај ло вић де це -
ни ја ма оби ла зи ње не све ти ње
и из ну тра сли ка ње ну ду шу.
Је дан од ње го вих зна ме ни тих
ци клу са је по све ћен ца ру Кон -
стан ти ну – ре чи су ко ји ма је
ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић
отво рио из ло жбу o ве ли ком
им пе ра то ру и пр вом хри -
шћан ском вла да ру.

У На род ном му зе ју од по не -
дељ ка, 5. де цем бра, по се ти о ци
има ју при ли ку да ви де по став -
ку „Кон стан тин”, ко ју чи ни
осам де сет гра фи ка ака дем ског
сли ка ра Вељ ка Ми хај ло ви ћа.
Он је вер но за бе ле жио ли ко ве
Све тог Кон стан ти на и Све те
ца ри це Је ле не, ње го ве мај ке.

– Ско ро цео жи вот сам се на
не ки на чин ба вио срп ским
кул тур ним на сле ђем. Од 2010.
до 2012, ка да је по че ла при ча
о Ми лан ском едик ту, већ сам
у свом кор пу су на ра зним ме -
сти ма имао Кон стан ти на. И
он да сам по чео на тај „ко стур”
да до да јем још „ме са”, што је
тра јало ја ко ду го, јер сам, по -
ред Ср би је, об и шао и Ма ђар ску,

Од ну ле до џе за

КУЛТУРА
Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Го ран То мин, 

пси хо те ра пе ут

МУ ЗИ КА: Мој пр ви из -
бор ка да је кул ту ра
Пан че ва у пи та њу је
„Пан че вач ки џез фе -
сти вал”. Ми слим, а
знам да ни сам је ди ни,
да је тај фе сти вал нај -
ква ли тет ни ја кул тур на
по ну да ко ју овај град
има. Због име на ко ја
ор га ни за тор фе сти ва ла
до во ди, не рет ко се де -
си да је део пу бли ке из
ино стран ства. Што се
ме не ти че – при зна јем
– у по след њих не ко ли -
ко го ди на у вре ме тра -
ја ња фе сти ва ла от ка зу -
јем све сво је оба ве зе ка ко
бих мо гао да при су ству јем.
И то сва ко ко је био на кон -
цер ти ма, ре ци мо, Деј ва Ве -
кла, Ро ја Хар гру ва, Ке ни ја
Га ре та и слич них ве ли ка на
свет ског џе за, мо же да раз у -
ме. Ове го ди не смо има ли
Ли ја Ко ни ца (89), Џо на Ско -
фил да (64) и Ен ри ка Ра ву
(77), што је укуп но 230 го -
ди на жи во та џез исто ри је,
из раз ли чи тих епо ха и та ча -
ка на све ту. У Пан че ву. За то
је при ви ле ги ја би ти на ова -
квом фе сти ва лу. По ред кла -
сич ног или „ста рог”, сва ке
го ди не се мо же чу ти и но во
и ег зо тич но, та ко да сва чи ји
укус бу де за до во љен, а у
исто вре ме пу бли ка бу де
еду ко ва на.

ФИЛМ: Из дво јио бих је дан
филм ко ји сам у ре ла тив но
крат ком ро ку од гле дао ре -
кор дан број пу та. У пи та њу
је „Мла дост” ита ли јан ског
ре жи се ра Па о ла Со рен ти на.
Ве ру јем да је ве ћи ни чи та ла -
ца овај ре жи сер при ву као
па жњу сво јом чу ве ном „Ве -
ли ком ле по том”, фил мом

ко ји пле ни сво јом есте ти -
ком. „Мла дост” сам пр ви пут
гле дао у би о ско пу са дво је
при ја те ља. На кон фил ма
смо оти шли на пи ће и све
тро је ћу та ли не ко вре ме –
мо гло би се ре ћи да нас је
оста вио без ре чи. Во лим
фил мо ве ко ји ан га жу ју ин -
те лек ту ал но и емо ци о нал но,
а ово је је дан од њих. Мајкл
Кејн и Џејн Фон да га ран ту ју
ква ли тет. А Со рен ти но уме и
ле по да пи ше. У књи жа ра ма
се мо же на ћи ње го ва књи га
„Сви су у пра ву”.

КЊИ ГА: Иа ко је ово део
„Пан чев ца” ре зер ви сан за
кул ту ру, ма ло на у ке ни је на -
од мет. По го то во ако је ин -
три гант на, ин спи ри шу ћа,
моћ на, по ма ло чак и је зи ва.
Књи га Чар лса Си феа „Ну ла”
је на уч но по пу лар но из да ње
из да вач ке ку ће „Stylos Art”.
На ве о ма еле ган тан и ин -
спи ра ти ван на чин ау тор об -
ја шња ва кон цепт ну ле, тај
чу де сан фе но мен бро ја ко ји
пред ста вља је дан од нај ве -
ћих па ра док са, то ли ко не -
појм љив да је био за бра њен
у ста рој Грч кој.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 14. 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: „Ка ко за ми шља те жи вот на остр ву?”, на -
гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ку ћа на иви ци
но ћи” Ке трин Ба нер. 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

ИЗ ЛО ЖБА ПО СВЕ ЋЕ НА ЦА РУ КОН СТАН ТИ НУ

ЈУ НАК НА ШЕ МА ШТЕ

Ру му ни ју, Бу гар ску, Ма ке до -
ни ју, Хи лан дар у Грч кој, Цр ну
Го ру, Ре пу бли ку Срп ску, Ал -
ба ни ју, Ита ли ју и, на рав но,
Ва ти кан. Кад сам за вр шио та
сво ја пу те ше стви ја, скло пио
сам ове цр те же и на пра вио из -
ло жбу, ко ја има 80 ра до ва –
ре као је ау тор.

Др Све тла на Пе јић, исто ри -
чар ка умет но сти, сма тра да је
ра до ве ау то ра мо гу ће са гле да -
ва ти у три сло ја.

– Је дан нам ну ди са ма лич -
ност Кон стан ти на, им пе ра то ра
ко га је Вељ ко Ми хај ло вић ода -
брао као те му ове ве ли ке це ли -
не. Дру ги је исто ри чар ско-
умет нич ки, ко ји нам по ка зу је
ко ли ко је Кон стан тин са сво јом
мај ком Је ле ном и кр стом ко ји
је она про на шла у Је ру са ли му

сла ви ти. Ро дио се у Ни шу, ко -
ји се звао друк чи је у Ср би ји
ко ја ни је по сто ја ла, али ни је
за бо ра вио ни Ниш ни Ср би ју.
За хва љу ју ћи ње му са чу ва ли
смо сво ју ве ру пра во слав ну и
цр кву од ко је смо чу ли сво је
име, на у чи ли свој је зик и пи -
смо. До шло је вре ме да му се
ди ви мо и за хва ли мо за све
што је учи нио а да ни је ни
знао. До ста смо се за ма ја ва ли
с дру гим во ђа ма и учи те љи ма.
Да ни је би ло Кон стан ти на, не
би би ло ни нас, а ако би нас
би ло, ко зна ко би смо и ка кви
би смо би ли. У сва ком слу ча ју,
не би смо би ли ово што смо, ни
ова кви ка кви смо – на гла сио је
Ма ти ја Бећ ко вић.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 17. де цем бра.

по стао још од де се тог ве ка ико -
но граф ска кон стан та у жи во -
пи су не са мо на Бал ка ну не го и
ши ре, и на шао ме сто, обич но,
уз ула зе у цр кву. У тре ћем би се
мо гло раз ми шља ти о то ме ка ко
је умет ник се би дао за да так да те
пред ста ве про на ђе – об ја сни ла
је Све тла на Пе јић.

Ака де мик Ма ти ја Бећ ко вић
ис та као је зна чај Кон стан ти -
нов за исто ри ју на шег на ро да,
али и ва жност се ћа ња на ње га,
као на чин да му се оду жи мо.

– Цар Кон стан тин по ста је
ју нак на ше ма ште. Сви га за -
ми шља ју пре ма сво јим уве ре -
њи ма, зна њи ма, же ља ма, сно -
ви ма. Не зна мо ка ко да му се
оду жи мо. На га ђа мо шта би во -
лео да је Ср би ја из ко је је оти -
шао, не зна ју ћи да ће га она

Ка сте ла ма ре је остр во до -
вољ но да ле ко од коп на да
на ње га мно ги за бо ра ве,
али не и до вољ но да ле ко да
из бег не свим не ми ри ма ве -
ли ког све та. У сре ди шту
острв ског жи во та на ла зи се
ка фић об ра стао у бу ген ви -
ли ју, про зван „Ку ћа на иви -
ци но ћи”, где се ме шта ни
оку пља ју да раз го ва ра ју и
ого ва ра ју. Ама део Еспо зи -
то, на хо че из Фи рен це, на -
ла зи на том остр ву суд би ну
у ли ку сво је же не Пи не, чи -
ја па мет, до бро та и не по ко -
ле бљи ва љу бав ути чу на све
љу де ко је сре ће. Јед на гре -
шка ће до ве сти њи хов брак
у ис ку ше ње, а њи хо вој де ци
– тро ји ци си но ва и љу бо пи -
тљи вој кће ри – до не ће не -
из ве сну бу дућ ност.

„При по вест пу на осе ћа ња,
ма што ви тих на род них пре -
да ња и пре ле по на пи са них
стра ни ца о љу ди ма ко ји ма је
остр во дом... Са мо не мој те да
се из не на ди те ако на ста ви те
да је чи та те до ка сно у ноћ,
ома ђи ја ни...” (Ден вер пост)

Ке трин Ба нер je бри -
тан ска ау тор ка. Ди пло ми -
ра ла је ен гле ски је зик на
Кем бри џу и за тим је ра -
ди ла као про фе сор ка у
сред њој шко ли. Пи ше од
сво је че тр на е сте го ди не
књи ге за ти неј џе ре, а „Ку -
ћа на иви ци но ћи” је њен
пр ви ро ман за од ра сле.
Пре ве ден је на 22 је зи ка.
Ке трин жи ви у Ита ли ји са
су пру гом.

„Ку ћа на иви ци но ћи” 
Ке трин Ба нер

ДУО МЕН ДЕЛ СОН –МЛА ДЕ НО ВИЋ 

Пре ми јер но из ве ден
„Фра тр” Ар ва Пар та

ПРЕД СТА ВЉЕН ПР ВИ ДОК ТО РАТ У ФОР МИ СТРИ ПА

По бу на про тив при ма та ре чи над сли ка ма

Са мо стал на из ло жба „Чу де -
сна ау ро ра по ла рис” Ал фре да
Пе зе ља, на шег су гра ђа ни на,
отво ре на је у уто рак, 6. де цем -
бра, у га ле ри ји Град ске би бли -
о те ке. Де ла су ин спи ри са на
по ја вом по зна том под на зи -
вом ау ро ра бо ре а лис (по лар на
све тлост), ко ја се мо же ви де ти
у по лар ним зо на ма.

– На Сун цу се, с вре ме на на
вре ме, де ша ва ју еруп ци је, па

се ма са елек тро на ша ље у све -
мир. Ти елек тро ни до ла зе и до
Зе мље. Зе мља се шти ти маг -
нет ним омо та чем, али на по -
ло ви ма је та за шти та нај ма ња.
Ту елек тро ни про ди ру и на -
ста је јо ни за ци ја ат мос фе ре,
што зна чи да се они уба цу ју у

ато ме га со ва ко ји су са став ни
део ат мос фе ре и они ме ња ју
сво ја фи зич ка свој ства – до би -
ја ју раз не бо је и об ли ке ко ји су
је дин стве ни. По ја вљу ју се обо -
је не ма гле, тра ке на не бу, за -
ве се... – об ја шња ва Пе зељ.

На сли ка ма се на ла зе и пла -
ни не, бро до ви, де ло ви пеј за -
жа, ко ји ма ау тор по ку ша ва да
при бли жи ову чу де сну по ја ву
љу ди ма.

Ал фред Пе зељ је по за ни ма -
њу ар хи тек та, а сли кар ством
се ба ви још од сту дент ских да -
на. Уче ство вао је на број ним
груп ним из ло жба ма, на гра ђи -
ван је ви ше пу та, а до са да је
имао два де сет са мо стал них
из ло жби.

ПО СТАВ КА АЛ ФРЕ ДА ПЕ ЗЕ ЉА

Чу де сна ау ро ра бо ре а лис



Ових да на по че ли су ра до ви
на из град њи ма ги страл ног во -
до во да ду жи не 17 ки ло ме та ра
ко ји во ди од Пан че ва пре ма
Ја бу ци и Гло го њу. Тај по сао,
вре дан ми ли он и сто хи ља да
евра, тре ба да бу де за вр шен до
кра ја ма ја иду ће го ди не.

– Ко ли ко је ово ва жно, до -
вољ но го во ри по да так да ће, ка -
да ра до ви бу ду за вр ше ни, сва
на се ље на ме ста осим Ба нат ског
Но вог Се ла има ти здра ву пи ја -
ћу во ду. То је по себ но ва жно за
ста нов ни ке Гло го ња, за то што
су у во ди у том ме сту при сут не
ве ли ке ко ли чи не ар се на. Због
то га смо про шле го ди не у том
ме сту по ста ви ли био-че сму и
она ће ра ди ти све док се не за вр -
ши из град ња во до во да – ре као
је гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов на кон што је об и шао
ме сто ра до ва на во до во ду.

Алек сан дар Ра ду ло вић,
ди рек тор ЈКП-а „Во до вод и

ка на ли за ци ја”, оба ве стио је
но ви на ре да је ових да на за вр -
ше но ис пи ра ње ма ги страл ног
во до во да пре ма Ка ча ре ву и
ње го во спа ја ње с во до вод ном
мре жом у том се лу.

– С тех нич ке стра не је све
спрем но да во да бу де пу ште -
на, али че ка мо скуп штин ску
од лу ку. На пр вој на ред ној сед -
ни ци Скуп шти не од бор ни ци
ће се из ја шња ва ти и о пред ло гу

од лу ке о пре у зи ма њу во до вод -
не мре же у том ме сту. Ка да
до би је мо са гла сност за то, од
1. ја ну а ра ће мо би ти пот пу но
спрем ни да пу сти мо во ду у
Ка ча ре во и да бу де мо над ле -
жни за ње ну ди стри бу ци ју –
до дао је Ра ду ло вић.

Он је под се тио да је ових
да на, по ред из град ње во до во -
да до Ја бу ке и Гло го ња, у то ку
још је дан ве ли ки и ва жан по -
сао, а то је ре кон струк ци ја во -
до вод не мре же у Ули ци Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа. Ка да она
бу де за вр ше на, по че ће ра до ви
и у Ули ци Мо ше Пи ја де.

На јав ној на бав ци спро ве де -
ној за из бор нај по вољ ни јег из -
во ђа ча за пр ви по сао по бе ди ла
је фир ма „Је дин ство” из Ужи -
ца, а ре кон струк ци ја во до вод -
не мре же у Ули ци Ди ми три ја
Ту цо ви ћа по ве ре на је кон зор -
ци ју му фир ми „Ве три ком” и
„Бе о нант”. М. Г.

Клуб аме рич ког фуд ба ла
„Пан терс” из на ше га гра да, за -
јед но са удру же њем „Срп ска
Спар та”, у сре ду, 30. но вем -
бра, ор га ни зо вао је ху ма ни -
тар ну спорт ску ак ци ју ра ди
при ку пља ња сред ста ва за ку -
по ви ну опре ме за фи скул тур -
ну са лу у До му сле пих.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту од и гра не су три утак ми це
у флег-фуд ба лу, у ко ји ма су се
над ме та ле ме шо ви те, му шко-
жен ске еки пе свих ка те го ри ја.
По ред до ма ћих „Пан те ра”,
овој ак ци ји се ода звао и Клуб
аме рич ког фуд ба ла „Ор ло ви”
с Но вог Бе о гра да.

– За до во љан сам ка ко је
про те кла ак ци ја. Дом сле пих у
на шем гра ду је је ди на та ква
уста но ва на це лом Бал ка ну и
за и ста за слу жу је по др шку и
по моћ. Наш циљ је био да
при ку пи мо сред ства за ку по -
ви ну опре ме за фи скул тур ну
са лу До ма сле пих, али и да

про мо ви ше мо и дру ге успе -
шне спор то ве у на шем гра ду.
Хва ла сви ма ко ји су уче ство -
ва ли у још јед ној ху ма ни тар -
ној ак ци ји, а ми се по ла ко
окре ће мо ор га ни за ци ји пли -
ва ња за ча сни бо го ја вљен ски
крст – ре као је пред сед ник

удру же ња „Срп ска Спар та” Зо -
ран Ра ја чић.

Ди рек тор До ма сле пих
Ми ло рад Си мо но вић из ра зио
је за хвал ност удру же њу „Срп -
ска Спар та”, Клу бу аме рич -
ког фуд ба ла „Пан терс”, као и
го сти ма из Бе о гра да што су

ор га ни зо ва ли ову ху ма ни тар -
ну ак ци ју. Ре зул тат утак ми ца
је био у дру гом пла ну. Нај ва -
жни је је да су сви уче сни ци
ужи ва ли у чи ње ни ци да су
учи ни ли још јед но ху ма но
де ло.

А. Ж.

Павлов: „Јавили су се
први инвеститори”

Ускоро постављање
расвете 
и канализације

Два ин ве сти то ра за ин те ре со -
ва на су за ула га ња у но вој ин -
ду стриј ској зо ни, ко ја се на ла -
зи на пу ту за Ја бу ку – из ја вио
је про шле не де ље гра до на чел -
ник Пан че ва Са ша Па влов
при ли ком оби ла ска ин фра -
струк тур них ра до ва ко ји се
оба вља ју на том ме сту.

Он је ре као да је ових да на
об и шао бу ду ћу ин ду стриј ску
зо ну и с пред став ни ци ма јед не
фир ме из Не мач ке ко ја је по -
тен ци јал ни ин ве сти тор и до -
дао да су и они по зи тив но ре а -
го ва ли по сле оног што су ви де -
ли. Пре ма ре чи ма Са ше Па -
вло ва, за хва љу ју ћи то ме по сто -
је шан се да се у пан че вач кој
ин ду стриј ској зо ни отво ре по -
го ни у ко ји ма би се мо гло за -
по сли ти од две до че ти ри хи -
ља де љу ди.

Па влов је по се тио бу ду ћу
ин ду стриј ску зо ну за јед но с
Ма јом Вит ман, ди рек тор ком
Ди рек ци је за из град њу и уре -
ђе ње гра да, Алек сан дром Ра -
ду ло ви ћем, ди рек то ром ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја”, и
Вла ди сла вом Чо лић, за ме ни -
цом ди рек то ра „Зе ле ни ла”.

ГРА ДО НА ЧЕЛ НИК И ДИ РЕК ТО РИ КО МУ НАЛ НИХ ПРЕД У ЗЕ ЋА ОБ И ШЛИ ИН ДУ СТРИЈ СКУ ЗО НУ

ИМА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИХ ЗА УЛА ГА ЊА

– До шли смо ова мо по во дом
за вр шет ка ра до ва ко ји се из во -
де у окви ру дру ге фа зе ин фра -
струк тур ног опре ма ња бу ду ће
ин ду стриј ске зо не. До са да је
за вр ше но ас фал ти ра ње, као и
по ста вља ње во до вод не мре же
и улич не ра све те и на пра вљен
је при кљу чак до глав ног пу та.
За хва љу ју ћи то ме ов де је све
дру га чи је не го што је би ло пре
не ко ли ко ме се ци и по ла ко се
ства ра ју усло ви да до ђу стра ни
ин ве сти то ри – ис та као је Па -
влов.

Ма ја Вит ман је под се ти ла
да је рок за за вр ше так ра до ва
био 60 ка лен дар ских да на, али
да је из во ђач тра жио про ду же -
так за још 22 да на због че стих
ки ша и не по вољ ног вре ме на.

– Сто га ће сви ра до ви би ти
ком плет но за вр ше ни на ред не
го ди не. Ва жно је на по ме ну ти
да је за вр шен про је кат за по -
ста вља ње фе кал не ка на ли за -
ци је и да је обез бе ђе на до зво -
ла за ра до ве. У то ку је про це -
ду ра њи хо ве при ја ве, а ка да
се то за вр ши, они ће мо ћи да

поч ну. Осим то га, на осно ву
спо ра зу ма са Елек тро при вре -
дом Ср би је у бу ду ћој ин ду -
стриј ској зо ни ће би ти по ста -
вљен ви со ко на пон ски кабл
ко ји ће омо гу ћи ти снаб де ва -
ње елек трич ном енер ги јом.
Вред ност тог по сла је два ми -
ли о на ди на ра, а из ра да про -
јек та и обез бе ђи ва ње нео п -
ход них до зво ла оба ве за је По -
кра јин ског се кре та ри ја та и
Елек тро при вре де Ср би је – до -
да ла је Ма ја Вит ман.

М. Глигорић

ХРОНИКА
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ЗБОГ РА ДО ВА У УЛИ ЦИ 

ДИ МИ ТРИ ЈА ТУ ЦО ВИ ЋА

При вре ме но из ме ње не
ли ни је АТП-а

По во дом по чет ка ра до ва на
ре кон струк ци ји во до вод не
мре же у Ули ци Ди ми три ја
Ту цо ви ћа АТП је са оп штио
да ће та ули ца би ти за тво ре -
на за са о бра ћај на по те зу од
Иве Кур јач ког до Кни ћа ни -
но ве. Док ови ра до ви бу ду
тра ја ли, до ћи ће до још не -
ких из ме на на по је ди ним ау -
то бу ским ли ни ја ма.

Ау то бу си АТП-а ко ји иду
за Ја бу ку, Опо во, Са мош и
Ка ча ре во кре та ће се ули ца -
ма Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Иве
Кур јач ког, Све тог Са ве, Све -
то за ра Ше ми ћа, а да ље ре -
дов ном тра сом.

Што се ти че ау то бу са на
ли ни ји 2, они ће та ко ђе ићи
ули ца ма Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа, Иве Кур јач ког, Све тог Са -
ве и Кни ћа ни но вом, а да ље

ре дов ном тра сом. У по врат ку
ће са о бра ћа ти обр ну тим ре -
дом.

Док ра до ви бу ду тра ја ли,
ау то бу си ко ји до ла зе из
прав ца Ја бу ке и Ка ча ре ва
про ла зи ће кроз ули це Све то -
за ра Ше ми ћа, Све тог Са ве,
Иве Кур јач ког и Ди ми три ја
Ту цо ви ћа, а да ље ре дов ном
тра сом.

Ка да је реч о ау то бу си ма
из Опо ва, Гло го ња и Са мо ша,
они ће ићи ули ца ма Све то за -
ра Ше ми ћа и Све тог Са ве.

За вре ме тра ја ња ра до ва би -
ће за тво ре не ау то бу ске ста ни -
це код мли на у Гор њем гра ду
и Пре о бра жен ске цр кве, као и
у Кни ћа ни но вој 1. При вре ме -
но ће би ти уве де но ста ја ли -
ште код но вог СУП-а, у Ули ци
Све тог Са ве. М. Г.

ХУ МА НИ ТАР НА СПОРТ СКА АК ЦИ ЈА „ПАН ТЕ РА” И „СРП СКЕ СПАР ТЕ”

При ку пља на сред ства за Дом сле пихУ про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли во -
ли те да ре ша ва те за го нет ке и
за што. „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 „Кра -
љев ска пре ва ра” Сти ва Бе ри -
ја 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:

„Во лим да ре ша вам за го -
нет ке, јер је то нај бо ља те ре -
та на за мо жда не ви ју ге.”
063/2508...

„За го нет не при че у де ци
бу де ис тра жи ва че, у од ра -
сли ма де цу. То пла пре по ру -
ка за хлад не да не: не за но ве -
тај те, играј те се с де цом, бу -
ди те де те, за го не тај те, од го -
не тај те...” 069/7223...

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

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

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње шта их при вла чи љу бав -
ним ро ма ни ма. Они ће осво -
ји ти по је дан при ме рак књи -
ге „Ме фи сто и Зла то ко са”
Ср ђа на Кр сти ћа.

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

„Ни сам ве ли ки љу би тељ љу -
бав них ро ма на, али овај је од -
ли чан! Не кад сам га имао, по -
зај мио не ко ме и ви ше га ни -
кад ни сам ви део.” 062/2137...

„У сва ком љу бав ном ро ма -
ну, по сле свих рас пле та ме ђу
за љу бље ни ма, из ве стан је са -
мо крај – сва ки се за вр ши
тра гич но: или рас ки дом или
бра ком!” 063/7417...

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

За го не тај те, 
не за но ве тај те

Раш чи шћа ва ње те ре на за бу ду ће ин ве сти то ре

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА ГЛО ГОЊ ЦЕ И ЈА БУ ЧА НЕ

За шест ме се ци чистa водa

Ра ди ће се све док бу де су во вре ме

Јавно комунално предузеће
„Хигијена” објавило је на сво-
јој страни на „Фејсбуку” да је
градска власт одлучила да из-
двоји новац из градског буџе-
та за куповину двају половних
камиона који ће се користити
за одвожење ђубрета.

Наведено је и да је посто-
јећи возни парк тог кому-
налног предузећа застарео и
да је недовољан за све већи
обим послова с којима се
радници „Хигијене” суоча-
вају.

М. Г.

САОПШТЕЊЕ ЈКП-а „ХИГИЈЕНА”

Куповина камиона 
добра инвестиција
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ПЕЖО 307 2.0 ХДИ,
136 кс, караван,
2004. годиште.
062/162-66-14.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ опел
мериву 2003. годи-
ште 1.7ЦДТИ.
064/1443-223
(232021)

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

ПРОДАЈЕМ комби
теретни, застава ри-
вал 2004, регистро-
ван, Б категорија.
060/028-14-80.
(232021)

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

ПЕЖО 206, 1.4,
2004, 5 В, може за-
мена, на име.
064/134-06-30.
(231529)

ПРОДАЈЕМ голф 4
СДИ, 1893 цм³, ди-
зел. Очуван, 1999.
годиште. Тел.
065/361-64-22.
(232143)

ВАРТБУРГ 1.3, бен-
зин,  голфов мотор,
1990, у возном ста-
њу, регистрован, пр-
ви власник, није
фиксно, 500 евра.
064/365-66-05.
(232159)

ПРОДАЈЕМ кола ау-
ди 100 аванти, реги-
строван до краја
фебруара 2017. го-
дине. 062/159-00-
50. (232156)

ФОРД ескорт, 1991,
бензинац 1.3, реги-
строван, Панчево.
Тел. 064/577-35-87.
(232191)

ПРОДАЈЕМ џип
хјундаи санта фе
2.2, у топ стању, пр-
ви власник, 8.650
евра. 063/740-22-
41, 013/664-228.
(232286)

ОПЕЛ корса Д 2007.
годиште, петора
врата, 1.3 дизел,
тренутно, најмањи
потрошач на тржи-
шту, власник.
065/848-58-66.
(232287)

КЛИО 1.2, 8 В,
2002. годиште, тек
регистрован.
064/163-58-84.
(232261)

ОПЕЛ корса 1.0,
2006, за то годиште
добар ауто и добра
цена. 063/348-720.
(232232)

ЈУГО корал 1.1,
2004. атестиран
плин, црвен, одли-
чан. 064/142-55-93.
(232206)

ШКОДА фабија,
2004. 1.4 , 16 В, вла-
сник, одлично ста-
ње, погледати преко
пута „Танка”, Ново-
сељански пут.
063/663-642.
(232213)

ФОРД фијеста 1.2,
бензин, 2005. реги-
строван, власник,
90.000 км, одлична.
Тел. 063/250-084.
(232359)

ПЕЖО 206 ХДИ ка-
раван, 2004, одли-
чан, регистрован,
власник. Тел.
063/250-084.
(232359)

КЛИО 1.2, 16 В,
2004. годиште, пе-
тора врата, фабрич-
ко стање, све од
опреме, на име.
064/130-36-02.
(232361)

ПУНТО 1.2, 2007,
петора врата, вла-
сник, прешао 75.000
км. 064/130-36-02.
(232361)

ГРАНДЕ пунто 1.3
дизел, 2006, петора
врата, све од опре-
ме, на име.
064/130-36-02.
(232361)

КЛИО 1.5 ДЦИ,
2002, троје врата,
клима, регистрован.
064/130-36-02.
(232361)

ПОВОЉНО пунто
1.2, 2008, као нов,
секвентни плин,
2.100 евра.
064/051-51-61.
(232352)

ФЛОРИДА ин, ате-
стиран гас, 
230.000 км, 
350 евра. 
064/367-97-58.
(232405)

МЕРЦЕДЕС 200
ЦДИ, 2005. годиште,
регистрован
до септембра, 
прешао 200.000. 
064/123-45-70.
(232385)

МЕРЦЕДЕС 220
ЦДИ, 2000. годиште,
караван, прешао
205.000 км, као нов,
може замена.
064/123-45-70.
(232385)

ПРОДАЈЕМ
трабант 601, 
караван, исправан,
регистрован, 
цена 310 евра.
064/329-49-19.
(232447)

ПРОДАЈЕМ доброг
југа. 063/371-084.
(232433)

СИТРОЕН берлинго
2006, 1.4, бензин,
гас, теретни, реги-
строван. 063/329-
340. (232417)

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста во-
зила, катализатора,
осталих секундар-
них сировина, про-
даја половних дело-
ва. 066/409-991,
069/203-00-44.
(231549)

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000
евра. 
065/809-11-83.
(232118)

КУПУЈЕМ стара и
неисправна возила,
долазимо на кућну
адресу.
062/198-47-74.
(232342)

КУПУЈЕМ аутомоби-
ле у било ком стању,
од 80 до 1.500 евра.
062/193-36-05,
060/040-90-21.
(232374)

КУЛТИВАТОР ИМТ
408, дизел с фре-
зом, 2010. годиште,
као нов. 061/685-
14-01, 627-832.
(232118)

ТРАКТОР ИМТ 533,
1978. годиште, ста-
ње одлично, кабина,
регистрован. Тел.
063/250-084.
(232359)

ПРОДАЈЕМ берач
змај 222, први вла-
сник.  063/190-36-
81. (232401)

ИЗДАЈЕМ зидану га-
ражу са каналом, 25
м2, на Тесли, преко
пута Фабрике сија-
лица Тесла.
063/305-729. (2317)

ИЗДАЈЕМ гаражу
металну на Содари,
повољно. 063/290-
712. (232157)

ИЗНАЈМИО бих га-
ражу на Котежу 2,
Ул. Стевана Шу-
пљикца. 065/377-
15-70. (232311)

ГАРАЖУ издајем,
зидна, метална вра-
та, грејање, струја,
Котеж 1. 061/225-
16-43. (232354)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја
половних, програ-
мирање даљинских.
„Плус”,
Д. Туцовића 28.
353-463. 
(232298)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер и полов-
ни делови од веш-
машина. 
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(232291)

ТВ самсунг 51, 30
евра и мобилни
HTC 20. 
066/804-46-38.
(232363)

ШИВАЋЕ машине
штеперице и ендле-
рице, линија сто за
пеглање. 065/665-
75-10. (232657)

ЗАМРЗИВАЧ 410,
310 литара, фрижи-
дери, веш-машине,
судо машине, суша-
ра веша. 065/665-
75-10.  (232367)

ПРОДАЈЕМ ремон-
товане ТА пећи, до-
става, монтажа, по-
вољно. 061/198-81-
42. (232370)

ОГРЕВНО дрво, ба-
грем, буква, храст.
Мерење на лицу ме-
ста. 065/501-56-51.
(228446)

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

ПРАСИЋИ и јагањ-
ци на продају, вр-
шим печење на др-
ва, ражањ. Повољ-
но. 064/997-79-09.
(230107)

НА ПРОДАЈУ култи-
ватор ИМТ 506,
шпорети смедере-
вац и крека.
063/318-584. (2325)

ПОДАЈЕМ конструк-
цију за пластеник.
Тел. 065/236-60-16.
(232123)

ПЛИНСКИ решо са
електр. рерном, но-
ва шиваћа машина,
купујем 4 железнич-
ка прага.  064/195-
31-80. (232115)
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СВИЊСКЕ полутке,
прасићи, услужно
клање, достава.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(232119)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
четири киловата,
АЕГ, исправна, ко-
ришћена лично, 100
евра. 063/800-01-
96. (232126)

КОКЕ носиље,150
динара комад, три-
тикал 20 динара ки-
лограм. 060/054-67-
70. (232130)

ПРОДАЈЕМ ремон-
товане ТА пећи, као
нове, достава, мон-
тажа, гаранција.
062/892-15-00.
(232129)

ПРЕТИС експрес ло-
нац 4 л, машина за
резанце ростфрај,
машина за плочице,
политикин забавник.
013/314-233.
(232133)

ЕЛЕКТРИЧНЕ оргу-
ље са две клавијату-
ре. 063/743-29-54.
(232180)

ВИБРО жабе, скака-
вац вакер дизел,
једна половна и јед-
на нова. Тел.
063/743-29-54.
(232180)

АГРЕГАТ ломбарди-
ни нов, дизел, снаге
10 киловата. Тел.
063/743-29-54.
(232180)

МОБИЛНИ телефон
нокиа 2130, нов
неотпакован, 5.000
динара. 064/866-25-
83. (232179)

ПОВОЉНО прода-
јем душек и двосед.
064/065-23-38.
(232158)

ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре,
регале, мост + ре-
гал, сто + столице,
спаваћа соба, ком-
плет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, аме-
рички плакар, ра-
зно. 063/107-78-66.
(232206)

КРЕКА, грталица,
навигација, собни
бицикл, мали бој-
лер, стубни усиси-
вач. 
064/354-69-76.
(232207)

ПРОДАЈЕМ више
пластеника, могућа
разна дужина, кул-
тиватор хонда 420.
063/663-642.
(232213)

НА ПРОДАЈУ крма-
ча око 230 кг, 160
динара/кг, и јаре за
клање. 065/961-92-
14. (232216)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице
од 1.200, столови од
3.000, кревети од
9.000,  кухињске
клупице од 7.000,
судопере 3.500.
Стара утва.
060/600-14-52.
(232284)

ТОВЉЕНИЦИ од 80
до 150 кг, прасићи
од 20 до 30 кг, мо-
гућност клања. 275-
30-49. (232271)

ПРОДАЈЕМ ТВ LG,
54 цм и шиваћу ма-
шину багат. Тел.
063/883-43-73.
(232280)

ТА пећ, 6 кв, са ко-
лицима, одлична,
130 евра. 063/375-
725. (232276)

ШПОРЕТЕ елек-
тричне, туш-кадице,
клупе, дурбин, дво-
глед, колица метал-
на. 064/635-77-42.
(232301)

ПРОДАЈЕМ судопе-
ру и остале кухињ-
ске елементе, кухи-
ња 10.000 динара,
нова. 371-568,
063/773-45-97.
(232245)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ,
3 кв. 065/543-24-64.
(232239)

ПРОДАЈЕМ половну
алтус веш-машину.
063/773-37-47.
(232240)

ТРАПИСТ од козјег
млека, димљени и
недимљен. 065/357-
81-38. (232229)

ПРОДАЈЕМ младу
козу, прозор 140 х
120, полован кауч.
064/901-86-14.
(232244)

ВЕШ-МАШИНА,
комбиновани фри-
жидер, телевизор,
51 цм, регал, тросед
мојца, угаона гар-
нитура, трпезариј-
ска витрина, трпеза-
ријски сто са шест
столица, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(232305)

ЦРЕП Нови Бечеј - 9
динара, комбинова-
ни фрижидер, два
мотора. 064/144-88-
44. (223301)

ЦРЕП мала кикинда
272. Тел. 013/378-
090. (232294)

КРЕКА весо пећ на
продају, повољно.
063/101-79-08.
(232293)

ПРОДАЈЕМ свињу
мангулицу и раж.
013/235-79-66,
062/431-815.
(232318

ШЛАЈФЕРИЦУ за
паркет, шлајферицу
за терацо, кантар
500 кг. 064/810-30-
91. (232311)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ
цер 4.5 кв. 352-114.
(232345)

ВЕШ-МАШИНЕ, су-
шилице, фрижиде-
ри, замрзивачи,
шпорети, ТВ из Не-
мачке, гаранција.
062/824-23-21. 

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, бибер цреп,
мењам поломљене
црепове, продајем
преостали огрев др-
вета, продајем ба-
лирано сено.
063/711-77-54.
(232376)

ПРОДАЈЕМ регал,
сто и столице, трпе-
заријска витрина,
плински шпорет.
065/344-85-77.
(232353)

ТА ПЕЋ 3 кв, ком-
плетно исправна,
магнохром Краље-
во. 065/512-13-91.
(232350)

МАШИНА за прање
и сушење веша ин-
десит.
063/158-27-50.
(232988)

ПРАСИЋИ, свиње,
балирана детелина
на продају. 
Мића, Новосељан-
ски пут 175.
064/303-28-68.
(232425)

ПРОДАЈЕМ добар
електрични шпорет
алфа. 
013/251-42-66.
(232414)

ПРОДАЈЕМ екстра
товне свиње, 100-
120 кг, свињу од 200
кг. 063/812-36-04,
062/691-205.
(232420)

ПРОДАЈЕМ кауч
1.80 х 2.00, очува-
но, троје врата, пу-
но дрво. 
062/424-128.
(232422)

НОВ брачни дрвени
кревет, латофлекс
летвице, алергијски
душек и полован
електрични шпорет.
063/111-88-91. 
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ТА пећ од 2,5 кв на
продају. Тел. 332-
013. (232467)

ПРОДАЈЕМ ремон-
товане ТА пећи 2, 3,
4 и 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
335-930, 064/366-
57-87. (232438)

ПРОДАЈЕМ фрижи-
дер, веш-машину,
исправне делове
веш-машине.
013/346-790,
064/129-73-60.
(232451)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пе-
ћи, добро плаћам,
долазим. 062/892-
15-00. (232129)

КУПУЈЕМ полован
намештај, плинске
боце, и сво остало
покућство. 066/900-
79-04. (232145)

КУПУЈЕМ значке,
ордење, медаље, но-
вац, сатове, пенка-
ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(232149)

КУПУЈЕМ старе: са-
тове, новац, пенка-
ла, књиге, разглед-
нице, ситне анти-
квитете. 013/233-
35-01, 064/265-82-
98. (232380)

КУПУЈЕМ акумула-
торе, старе веш-ма-
шине, фрижидере,
замрзиваче, кабло-
ве. 060/521-93-40. 

КУПУЈЕМ исправ-
не/неисправне ТА
пећи, свих врста.
064/366-57-87, 335-
930. (232428)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештaj,
сатове, слике, стари
новац, бижутерију,
флаше сифон соде,
старо покућство.
335-974, 063/705-
18-18. (232438)

СТРИПОВЕ отку-
пљујем. 063/826-65-
72. (232358)

КУЋА, није за руше-
ње, на 8 ари, Панче-
во, Јове Максина
31, погледај па по-
зови – 064/813-00-
21. (229435)

КОТЕЖ, кућа, стан,
са двориштем, по-
вољно, 30.000, дого-
вор. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(4691)

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

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

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

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

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

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

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,
7.5 ари, прода-
јем/мењам за пан-
чевачки стан.
064/928-89-68.
(232140)

КУЋА, Панчево, Ца-
ра Душана 100, 176
м2, на 8 ари плаца.
Тел. 013/251-66-46.
(232154)

СТРЕЛИШТЕ, Де-
чанска 2, поред Ул.
С. Сремца, власник.
Нова укровљена ку-
ћа, сви прикључци,
струја 3 х 25 А,
градска вода, кана-
лизација, уређен
паркинг, екстра ло-
кација, у самом на-
сељу 300 м до шко-
ле, грађевинска до-
звола. Грађена по
свим прописима са
клима блоком, све
прва класа, двори-
ште 4,13 ари, обје-
кат ограђен зида-
ном оградом, за
сваку препоруку.
Објекат 156 м2 бру-
то + 100 м2 поткро-
вља, врх. 063/637-
673. (232151)

ПРОДАЈЕМ кућу
приземну, две стам-
бене јединице, има
грејање, Панчево.
066/944-55-82.
(2321161)

ПРОДАЈЕМ пољо-
привредно земљи-
ште, 89,98 ари и
круњач. Тел.
063/193-78-40.
(2321660)

ПРОДАЈЕМ/МЕ-
ЊАМ две куће за
мањи стан, уз до-
плату. 
064/986-21-74.
(232164)

СТРЕЛИШТЕ, кућа
60 вм, 4 ара, сређе-
на, усељива, власни-
ца. 063/449-090.
(232199)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Цара Душана, две
јединице, новија,
колски улаз, 5 ари,
помоћни објекат.
066/345-768.
(232281)

КАРАУЛА, нова ку-
ћа, 86 м2, енергет-
ски пасош, укњиже-
на, власник.
065/258-87-77.
(232283)

КУЋА, 120 м2, на 5
ари, Преспаснка 15,
легализовано, 1/1.
063/307-674.
(232266)

КУЋА, центар, вели-
ки плац, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(232279)

НОВА МИСА, кућа,
8 ари, 100 м2,
36.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (232279)

ТЕСЛА, куће у мир-
ној улици, 80 м2,
плац 3.5 ара, кана-
лизација, 49.000
евра, договор, заме-
на. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(2332273)

ШИРИ центар, гра-
ђевински плац, 50
ари, комунално
опремљен. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-
09. (232258)

ЊИВА, 33 ара,
Скробара, на путу
за Црепају, 3.000
евра. 065/852-71-
99. (232250)

ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара,
дозвољена градња.
064/256-35-40.
(232235)

75 АРИ грађевин-
ског земљишта, уз
асвалт, близу Скро-
баре, северна зона.
066/354-791.
(232241)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Панчеву, Маргита,
180 м2 + 3 ара пла-
ца, власник, 1/1.
063/740-22-41.
(232286)

ЊИВА од три ланца,
мраморачки атар,
код ћуке Чибук,
7.000 евра.
064/174-89-94.
(232290)

КОТЕЖ 1, 96 м2 +
40 м2, спратна, ква-
литетна, 57.000, до-
говор. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(2132297)

ТЕСЛА, одлична.
62.000; велики из-
бор кућа Панчево и
околина. „Лајф”,
317-634, 061/662-
91-48. (232297)

ПРОДАЈЕМ/МЕ-
ЊАМ, издајем део
куће у Качареву.
064/231-58-40,
066/506-66-66.
(232299)

ХИТНО, Омољица,
130 м2, ЕТ, 7 ари,
нова, 31.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

ЦЕНТАР, 150 м2, 6
ари, 62.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

ПРОДАЈЕМ више
плацева на Бавани-
штанском путу, 4-15
ари. 064/009-94-34.
(223207)

ПЛАЦ на Бавани-
штанском путу, 57
ари, до пута, обје-
кат, струја, вода.
065/507-09-84.
(232307)

ПОЧЕТАК Војлови-
це, лепа, два стана,
7.5 ари, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232325)

МИСА, троетажна,
сређена, 290 м2, 5.8
ари, 66.000, може
по етажама. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(232325)

ЈАБУКА, плац од 5,2
ара, један хектар +
један ланац земље
продајем. Тел.
063/173-23-84.
(232375)

ТЕСЛА, 80 м2, ЕГ,
3.5 ара, укњижена,
43.000, договор.
(336), „Олимп”,
351-061, 
063/274-951.
(232348)

ЦЕНТАР Старчева,
200 м2, 14 ари,
укњижена, нова,
46.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232348)

ВОЈЛОВИЦА, 119
м2, на 11 ари,
25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

КАРАУЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

СТАРА МИСА, Ба-
нијска, 11,3 ара
плаца, 26.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

СТРЕЛИШТЕ, тро-
собна, 68 м2, на 10
ари, 44.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли и ланац земље
у Баваништу.
063/227-693.
(232391)
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ПРОДАЈЕМ кућу,
Котеж 1, 90 + 40 м2,
власник, сређена.
062/102-32-46.
(232404)

ИЗДАЈЕМ башту,
повољно. 065/515-
99-22. (232396)

КУЋА на продају,
Кочина 3, Панчево,
код Зелене пијаце.
Звати после 18 сати.
064/231-60-24.
(232448)

ХИТНО на продају
плац 114 ари, Ново-
сељански пут код
Мотела „Зрно”.
065/283-53-01.
(232442)

ПРОДАЈЕМ две куће
у Војловици са воћ-
њаком, легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(232435)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 064/264-
03-14. (232436)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Трг Мученика 18.
Тел. 064/167-04-77.
(232444)

КУЋА претворена у
два локала, 161 м2,
одлична локација, 2
ара. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(232438)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Тесли. 064/280-22-
80. Позвати после
16 сати. (232443)

ТЕСЛА, продајем
кућу на екстра лока-
цији, за бизнис и
становање. 063/329-
464, 066/001-050.
(232434

ЈАБУКА, кућа 120
м2, 4 ара, власник.
063/765-82-60.
(232434)

ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27,
власник, солидан,
26.000. 060/321-53-
60. (230178)

ПОТКРОВЉЕ, Зеле-
на пијаца, архив, 50
м2, 7.000 евра.
061/114-11-34.
(232457)

ТЕСЛА, двоипосо-
бан, у добром ста-
њу, 29.000. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(4361)

ДВОСОБАН, нижа
спратност, повољно.
„Весна 2”, 066/937-
00-13. (4361)

УЖИ центар, стано-
ви 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, прода-
јем/мењам за стан,
кућу. 063/771-15-
68. (231131)

НОВА МИСА, тро-
собан, 85 м2, ЦГ, I,
замена за мањи.
064/134-06-30.
(231529)

ПРОДАЈЕМ двосо-
бан стан, 64 м2, Ма-
рина Држића 5,
Стрелиште, без по-
средника. 064/167-
57-95. (231594)

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

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

САЛОНСКИ стан 98
м2, I, подрум, гара-
жа, 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)
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ПРОДАЈЕМ двоипо-
собан стан, 55 м2,
или мењам за мањи
до 47 м2, близу Та-
миша. 062/159-00-
50. (2342156)

ХИТНО, гарсоњера
Самачки, I спрат,
11.000. 062/556-
724. (232160)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, централно,
45 м2, функциона-
лан, власник. 304-
854, 064/133-54-18.
(232017)

ПРОДАЈЕМ нов лукс
стан на Тесли, 52
м2, 31.000 евра.
064/444-42-90.
(232183)

ПРОДАЈЕМ стан 70
м2, Тесла, 520
евра/м2. 064/867-
48-48. (232185)

ДВОСОБАН, стан,
центар, II спрат,
грејање на гас, вла-
сник. 063/337-895.
(232200)

ТЕСЛА, 45 м2, дво-
собан, 23.500; 53
м2, 29.500, ренови-
рани. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231199)

ЦЕНТАР, 52 м2, II,
гас, двособан, рено-
виран, 31.000; ново-
градња, 57 м2, лукс,
Куткова зграда,
45.000. „Гоца”,
062/504-504.
(231199)

КОТЕЖ 2, 50 м2,
једноипособан,
24.000 фиксно; 68
м2, двоипособан,
39.800, реновиран.
„Гоца”, 062/504-
504. (231199)

КОТЕЖ 1, 57 м2,
26.500; 57 м2,
32.000, II,  75 м2,
трособан, 47.000.
063/899-77-00.
(231199)

ТЕСЛА, двособан, I
спрат, без посред-
ника. 064/354-69-
76. (232207)

СОДАРА, војне
зграде, двоипосо-
бан, 62 м2, ЦГ, II
спрат, 38.000.
062/431-827,
063/693-696. 

СОДАРА, двоипосо-
бан стан, 63 м2, IV
спрат, ЦГ, интернет,
клима. 344-254. 

КОТЕЖ 2, двосо-
бан, 53, 28.000; Ко-
теж 1, двособан, 59,
I, договор. (338),
„Јанковић”, 348-
025. (232228)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, нов, I, договор,
двоипособан, 55, I,
29.000, гарсоњера,
28, 12.500; Зеленго-
ра, 40, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (232228)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 72 м2, II,
39.000; 62 м2,
33.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 61 м2, 28.000;
једнособан, 32 м2,
20.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52. 

СОДАРА, двоипосо-
бан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)

ШИРИ ЦЕНТАР,
гарсоњера 23 м2,
ТА, тераса, сређена,
17.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232217)

КОТЕЖ 1, двособан,
57 м2, III, Војвођан-
ски булевар, 31.000.
(300), „Ћурчић”,
362-816, 
063/803-10-52.
(232217)

ДОЊИ град, 32 м2,
II, ТА и комплет ре-
новиран, 26.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(232218)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
ПР, 27.0000, 61 м2,
VII, 28.500, 66 м2,
IV, 31.000. (636),
„Стрелиште некрет-
нине”, 
062/886-56-09.
(232218)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан, Котеж 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(232264)
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ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан, 30 м2, на
Стрелишту. Тел.
061/626-26-12,
068/524-52-99.
(232263)

ЈЕДНОСОБНИ, 31
м2, центар, 17.000;
Тесла 19.000. (334),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232270)

ТЕСЛА, 57 м2, дво-
собан, II, ТА, тера-
са, 30.000. (334),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232270)

ДВОСОБНИ, 57 м2,
Стрелиште 26.000;
Котеж, 30.000.
(334), „Медиа”,
315-703, 064/223-
99-20. (232270)

ЈЕДНОСОБАН, Со-
дара, ЦГ, квалитет-
но реновиран, од-
мах усељив, 25.000,
договор.  „Дива”,
345-534, 064/246-
05-71. (2373)

ДВОИПОСОБАН,
Котеж, двострано
орјентисан, 62 м2,
тераса, 35.000 евра.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(2332273)

СТРОГИ центар,
двособан, ТА, од
27.000   - 35.000
евра, одмах усељи-
ви.  „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(2332273)

ДВОСОБАН, Сода-
ра, ЦГ, 27.000 евра,
договор. „Дива”,
345-534, 064/246-
05-71. (2332273)

ДВОИПОСОБАН,
Тесла, ТА, две тера-
се, квалитетно, ре-
новиран, ЕГ, алу,
договор. „Дива”,
345-534, 064/246-
05-71. (2332273)

МИЛОРАДОВИЋ,
новоградња, 80 м2,
трособан. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (232279)

КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
договор. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50.
(232279)

СОДАРА, Дунавска,
мањи двособан,
25.500. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-
50. (232279)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 61 м2, 28.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(232279)

МАРГИТА, ново-
градња, 58 м2, I,
усељив, 40.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(232279)

НОВА МИСА, једно-
ипособан, I, у згра-
ди, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (232279)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ,
33.000, договор.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 64 м2, ТА, III,
тераса, 35.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

СТРЕЛИШТЕ, цен-
тар, гарсоњера, 21
м2, VI II, ЦГ, 13.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

СТРЕЛИШТЕ, једно-
собан, 32 м2 + тера-
са, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. ((232278)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 85 м2, VII, но-
вија градња, 42.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 55 м2, ВП, ЦГ,
тераса, подрум,
27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232278)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, од-
мах усељив, 18.500.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

КОТЕЖ 2, дуплекс
84 м2, тераса, укњи-
жен, 35.000, дого-
вор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232278)

ЦЕНТАР, једноипо-
собан, 37 м2, IV, ЕГ,
новији, 27.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232278)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 57 м2, две тера-
се, VII, 24.000.
(677), „Нишић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(232278)

ТЕСЛА, једноипосо-
бан, 38 м2, новији,
V, лифт, ТА, 22.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)

ТЕСЛА, двоипосо-
бан, светао, 70 м2,
VI, ЦГ, 36.000. (49),
„Мустанг”, 
062/226-901. 

КОТЕЖ 1, 57 м2, II,
двособан, тераса,
ЦГ, 32.500. (49),
„Мустанг”, 
062/226-901.
(223297)

МИСА, леп једносо-
бан, 37 м2, II, вели-
ка тераса, 20.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(223297)

САМАЧКИ, ВП, 17
м2, ЦГ, комплетно
реновиран, прелеп,
13.300. (49), „Му-
станг”, 
069/226-66-58. 

ГАРСОЊЕРА, Стре-
лиште, центар, ЦГ,
21 м2, подрум,
12.500, власник,
12.500. 064/635-77-
42. (232301)

ПРОДАЈЕМ , Тесла,
трособан, III, ЕГ,
ПВЦ, сређен, тера-
са. 060/745-05-75.
(232303)

СВЕТОГ САВЕ, че-
творособан + гара-
жа, 66.000; центар
двособан, двоипосо-
бан, троипособан.
„Лајф”, 
061/662-91-48. 

САЛОНСКИ, 86 м2,
39.000; 116 м2,
16.000; 104 м2,
50.000, погодан и
као канцеларијски
простор. „Лајф”,
061/662-91-48. 

СОДАРА, трособан,
39.000; троипосо-
бан, 43.000; војне
двоипособан,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634.  (232298)

7. ЈУЛА, 39 м2, ВП,
16.000; гарсоњера у
Самачколм, III, ЦГ,
11.500, договор.
„Лајф”, 061/662-91-
48. 

ТЕСЛА, 35 м2, II,
23.000; двоипосо-
бан, VI, 37.000; дво-
собан, III, 25.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(232298)

БЛИЗУ центра двои-
пособан, 30.000;
двособан комплетно
сређен, 38.000, до-
говор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(232298)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, Стрелиште, 42
м2, II спрат, 19.000
евра. 060/131-81-66. 
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КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 70 м2, III, ЦГ,
усељив, 40.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(232348)

СОДАРА, војне
зграде, двоипосо-
бан, 61 м2, ВП, ЦГ,
сређен, 37.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(232348)

СТРУЧНО саветова-
ње, израда уговора,
инвестиције, проце-
на непокретности.
„Елпис” удружење,
Мите Топаловића 6.
(232378)

ЦЕНТАР, комфоран
једнособан, 47 м2,
II, ЦГ, усељив, одли-
чан, 27.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(232348)

КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ,
32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232348)

ШИРИ центар, дво-
собан, 57 м2, II, TA,
сређен, усељив, са
уграђеном кухињом
и плакарима,
38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(232348)

ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без
улагања, 20.000.
(336),„Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(232348)

ЦЕНТАР, једноипо-
собан, дворишни,
47, гаража, 24.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ЗЕЛЕНГОРА, једно-
ипособан, 38 м2, ТА,
III, 21.000.  (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

КОТЕЖ, једноипо-
собан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипосо-
бан, 45 м2, 26.500.
(097), 064/348-05-
68. (232351)

КОТЕЖ, једноипо-
собан, 39 м2, 19.000;
двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

КОТЕЖ 1, Ослобо-
ђења, 56 м2, двосо-
бан, III, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; дво-
собан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

ТЕСЛА, трособан,
70 м2, 36.000; дво-
собан, 42 м2, 24.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(232351)

СОДАРА, троипосо-
бан 65 м2 + две те-
расе, први спрат,
32.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500;  двои-
пособан 70 м2,
36.000. (097), „Пер-
фект”, 
064/348-05-68.
(232351)

МАРГИТА, двосо-
бан, 42 м2, мало
двориште, 23.000
евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 61 м2, 28.000;
двособан, 46 м2,
23.000 евра; гарсо-
њера 23 м2, 13.000
евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

МИСА, једнособан,
35 м2, 16.000; трои-
пособан, 123 м2,
30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68. (232351)

ДВОСОБАН стан из
социјалног програ-
ма, 18.800, „Елпис”
удружења, Мите То-
паловића 6, од 10
до 14 сати. (232378)

СТАН на продају, V
спрат, 54 м2, ЦГ,
усељив одмах.
064/824-17-13. 

СТРЕЛИШТЕ, стан
58 м2, V спрат, Гун-
дулићева 5.
063/329-340.
(232417)

НОВА МИСА, већи
једнособан стан, но-
вије градње, 34 м2.
060/034-20-04.
(232419)

ТЕСЛА, продајем 44
м2, I спрат, ренови-
ран, празан.
062/424-128.
(232422)

КОТЕЖ 1, Ослобо-
ђења, V, лифт, јед-
ноипособан, ЦГ,
26.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)

КОТЕЖ 1, Новосад-
ска, гарсоњера, II,
27 м2, ЦГ, сређена,
21.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)

ТЕСЛА, двособан, I,
53 м2, TA, ПВЦ, сре-
ђен, 29.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232356)

ЦЕНТАР, двособан,
усељив, 56 м2, ЦГ,
IV/V, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 

СОДАРА, једносо-
бан, IV, ЦГ, 32 м2,
тераса, 17.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-
44-30. (232356)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
потпуно сређен,
ПВЦ столарија, хра-
стов паркет, ново
купатило, власник.
064/260-534.
(232386)

ХИТНО гарсоњера,
центар, ЦГ, 12.000;
Тесла, 52 м2, 21.000.
064/059-88-47.
(232432)

ТЕСЛА, трособан,
IV, 30.000. Агенција
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-
15. (232438)

КОТЕЖ 1, двособан,
IV, 27.000. Агенција
„Тесла некретнине”,
(238), 064/668-89-
15. (232438)

АГЕНЦИЈА „Тесла
некретнине” посре-
дује у куповини и
продаји станова и
кућа. 064/668-89-
15, Ул. Кнеза Михај-
ла Обреновића 39.
(232438)

КУПУЈЕМ стан до
15.000 и дајем ауто
(3.000), 12.000 кеш.
064/134-06-30.
(231529)

КУПУЈЕМ једносо-
бан стан на Тесли,
приземље, са тера-
сом. 062/191-75-35.
(232295)

КУПУЈЕМ кућу или
двособан стан. „Му-
станг”, 069/226-66-
58. (232297

ПОТРЕБНИ једно-
собни и двособни
станови на свим ло-
кацијама. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (232279)

КУПУЈЕМО станове
и куће за потенци-
јалне купце, на свим
локацијама. Агенци-
ја (636), „Стрелиште
некретнине”,
062/886-56-09.
(232218)

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим лока-
цијама. Агенција
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-
23-83.  (232308)

КУПУЈЕМО станове
на свим локацијама,
брза исплата. (320),
„Премиер”,
063/800-44-30.
(232356)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру с пар-
ним грејањем. Цен-
тар. Звати после 16
сати. 
063/697-360. 
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан - кућа, Стрели-
ште, без грејања,
намештен, звати по-
сле 17 сати,
063/811-82-54.
(СМС)

НА ТЕСЛИ једносо-
бан намештен стан,
ЦГ,  издајем.
063/320-637.
(231996)

СТАН за издавање,
двособан, комплет-
но опремљен за ста-
новање, у центру
града, 300 евра, у
цену урачунати сви
трошкови. 
063/693-944. 
(ф)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну собу, Содара, за
ученике
и студенте. 
064/439-40-89.
(232142)

ИЗДАЈЕМ новију ку-
ћу, 120 м2, са окућ-
ницом, у центру
Старчева. 
Тел. 063/502-211.
(232153)

ИЗДАЈЕМ стан, ре-
новиран и комплет-
но опремљен, 58 м2,
са терасом и гара-
жом. Улица 7. јули
3-д. 063/801-60-43.
(232174)

ИЗДАЈЕМ стан усе-
љив одмах, зграда
нова, приземље,
центар. 063/262-
127. (232197)

ТЕСЛА, издајем
комплет намештен
двособан стан, бли-
зина „Авива”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(232204)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси, полу-
сутерен. 063/839-
56-81. (232247)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Миса, 25 м2,
ТА, интернет, посеб-
нан улаз. Тел.
061/132-54-21.
(232249)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 065/440-97-00.
(232334)
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ХИТНО, Содара,
двоипособан, ЦГ,
ВПР, тераса, две
спаваће собе,
43.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
ЦГ, V, две терасе,
усељив, 31.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

СОДАРА, 37 м2, ЦГ,
VII, сређен, два
лифта, 26.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

СОДАРА, 83 м2, ЦГ,
I, две терасе, треба
да се реновира,
38.000. 332-031,
063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(232308)

УЖИ центар, 17 м2,
ЦГ, III, само 11.000.
332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем
01” (232308)

СТРОГИ центар,
двоипособан, 63 м2,
V, лифт, 43.000;
трособан, 72 м2, VII,
45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (232325)

ЦЕНТАР, дворишни,
сређен трособан, 82
м2, гаража, 33.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232325)

КОТЕЖ 2, Војвођан-
ски, најлепши дво-
собан, 53 м2, III,
35.500. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (232325)

ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп трособан, 76
м2, II, 53.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (232325)

НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
трособни, 65 м2, јед-
ноипособан, 48 м2.
063/274-951.
232348)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 56 м2, IV, ЦГ,
без улагања, 31.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(232348)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗДАЈЕМ запосле-
ном, на дуже, наме-
штен двособан стан,
приземље, центар,
паркинг, централно
грејање, телефон,
клима, интерфон,
плаћање унапред,
150 месечно + де-
позит. 064/199-20-
18. (232236)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у кући, ненаме-
штен, Доњи град.,
063/126-92-77,
063/248-729.
(232212)

ИЗДАЈЕМ празан
једнособан стан на
Стрелишту, звати
после 14. 063/755-
51-77. (232215)

ИЗДАЈЕМ једноипо-
собан стан, центар,
намештен, ЦГ, I.
„Јанковић”,
063/804-12-72.
(232228)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру у при-
земљу, на новој Ми-
си. Цена 100 евра.
060/552-34-32.
(232296)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(232328)

ИЗДАЈЕМ се стан у
центру, 45 м2. Тел.
064/679-29-20.
(232337)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан код Стоматоло-
шког, 50 евра, полу-
намештен. 
064/577-34-90.
(232341)

ДВОРИШНИ једно-
собан намештен
стан код Турске гла-
ве, на дуже. 331-
958, 063/361-529.
(232356)

СТАНОВИ, двосо-
бан намештен, тро-
собан празан, соп-
ствено грејање, Ко-
теж 1. 061/225-16-
43. (232354)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
063/286-110.
(232406)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у Зеленгори,
без централног гре-
јања, други спрат.
013/367-025,
063/609-006.
(232399)

ИЗДАЈЕМ стан, Со-
дара, намештен, ЦГ,
кабловска. 063/843-
21-20. (232453)

ИЗДАЈЕМ намеште-
ну гарсоњеру и
стан, нова Миса,
Тимочка 32. Тел.
013/371-635,
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(232411)

ИЗДАЈЕМ двоипосо-
бан намештен стан
на Миси. 063/881-
53-13. (232415)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан 30 м2, месечно
плаћање, Ж. Зрења-
нина. 063/747-51-
36. (232418)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру, цен-
трално, клима.
062/644-925.
(232425)

НАМЕШТЕН једно-
собан стан, ТА, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-
07. (232430)

ПОТРЕБАН простор
150 до 300 м2, град-
ски део, у селима
не, купујем.
062/140-67-16.
(231976)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, погодан
за сваку намену.
064/959-98-83.
(231806)

СТРОГИ центар, из-
дајем локал 27 м2, у
Улици Сокаче, у ра-
ду 17 година, бутик
He li os. Слободан од
фебруара. 063/130-
04-07. (232169)

ПРОДАЈЕМ послов-
ни простор 52 м2,
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(232123)

ИЗДАЈЕМ потпуно
нов и опремљен ло-
кал, 20 м2 + мага-
цин 10 м2, погодан
за апотеку, са свим
потребним ентери-
јером за рад, пар-
кинг прилаз за пе-
шаке, погодан и за
друге делатности, у
договору. 063/887-
82-96, 062/335-465.
(232190)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 064/850-70-
69. (232203)

ИЗДАЈЕМ локал
близу Аутобуске
станице и Зелене
пијаце. 064/488-38-
39. (232305)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, бли-
зина три школе.
060/351-03-56.
(232265)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, Вељка
Петровића, 22 м2,
150 евра. 063/234-
419. (232276)

МАГАЦИН, 130 м2,
камионски прилаз.
061/139-28-10.
(232393)

ИЗДАЈЕМ локал у
Змај Јовиној, код
улаза у пијацу, 50
м2, локал је дељив
на два дела, 300
евра. 063/234-419.
(232276)

ИЗДАЈЕМ локал на
Зеленој пијаци. Тел.
063/808-58-16.
(232358)

ИЗДАЈЕМ комплет-
ну ауто-перионицу.
Локал погодан за
ауто-механичара,
електричара или
вулканизера.
064/226-81-91.
(232416)

ЛОКАЛ на Зеленој
пијаци продајем.
061/200-73-09.
(232400)

80 КВМ, Дом омла-
дине – Макси, изда-
јем, 120 евра, про-
дајем 20.000.
061/114-11-34.
(232457)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДА-
ЈЕМ локал с кућом,
Новосељански пут,
Панчево. Тел.
063/838-33-97.
(232455)

ПОТРЕБНА жена за
чување старије осо-
бе у иностранству.
Минимално позна-
вање немачког.
062/571-007.
(231662)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Ха-
ло Лесковац, по-
требне раднице, за
рад за роштиљем.
063/897-55-04. 

ПОТРЕБАН радник
до 40. година за
ноћну смену. Пред-
ност спортисти,
младићи са Стрели-
шта или Тесле.
065/311-31-33. (и)

НА ПРОДАЈУ про-
давница здраве хра-
не, у раду. 062/658-
100. (232186)

ПОТРЕБАН коно-
бар, конобарица за
рад у Билијар клубу
„9”. 065/801-77-04.
(232268)

ПОТРЕБАН пекар.
062/617-579.
(232257)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76.
(23221)

КАЗИНУ „Co lo se um
ga me”, потребне де-
војке за рад. CV са
фотографијом слати
на bo jan976@ic -
loud.com  069/220-
27-07. (232222)

ФРИЗЕРСКОМ са-
лону „Деја” потре-
бан радник са иску-
ством. Тел. 069/185-
19-81. (232220)

ИСКУСАН пекар ,
хлеб, сомуни, стари
хлеб, пециво,
150/џак. 064/120-
09-42. (232310)

ПОТРЕБНА кувари-
ца и помоћне рад-
нице у кухињи.
013/377-230,
064/643-41-22.
(232327)

ШИВАРИ потребне
раднице са иску-
ством за рад на
ибердеку и ендлери-
ци. Тел. 063/330-
335. (232387)

ПОТРЕБАН искусан
штепер/ка за шиве-
ње коже. Звати од 8
до 15 сати. 
331-385, 
064/522-29-62.
(232409)

ПОВОЉНО издајем
новонамештену гар-
соњеру. 
063/848-04-12.
(232135)

РЕЛАКС, терапеут-
ска и парцијална
масажа 064/011-34-
25. (СМС)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венеција-
нери, комарници,
уграђујем, попра-
вљам гуртне.
064/181-25-00.
(231436)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, ма-
шински сечемо вла-
жне зидове, гаран-
ција. 
Тел. 060/691-01-13.
(229077)

ПОПРАВЉА-
МО/УГРАЂУЈЕМО
ПВЦ, алу столарију,
сигурносна врата,
ролетне, венеција-
нери, стаклорезачке
услуге. 
060/545-34-04.
(231491)

НЕГА болесника у
поподневним сати-
ма. Тел. 377-321,
063/234-857.
(231620)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре: давање тера-
пије, купање и нега
болесника. 
063/737-59-60.
(230742)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике,
професор са иску-
ством. 062/801-97-
58. (230714)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарни-
ци, венецијанери,
тракасте завесе,
уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-
09. (231885)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе са или без рад-
ника, могућност
хладњаче.  Џаја,
065/403-58-43.
(231968)

СЕЛИДБА 1.000 ди-
нара, радници, по-
пуст ванградска.
064/026-13-26.
(231185)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, уградња, одр-
жавање воде, кана-
лизације, кабина,
славина, бојлера,
котлића. 063/836-
84-76. (231896)

МОЛЕРСКО-ФАР-
БАРСКИ радови и
фасаде. 061/283-
66-41, 064/317-10-
05. (232122)

МАТЕМАТИКА, ча-
сови (основци,
средњошколци), ис-
кусна дипломирана
професорка мате-
матике. Центар.
343-370. (232127)

ЗИДАЊЕ, малтери-
сање, реновирање,
кровови, кречење,
бавалит фасаде, ра-
димо повољно.
063/865-80-49. 

СРПСКИ, часови за
основце, средњо-
школце, студенте.
Припрема пријем-
них, контролних ис-
пита. 064/462-37-
64. (232131)

ЧАСОВИ енглеског
језика и преводи.
Професор. Центар.
Тел. 064/190-14-17.
(232137)

ПОВОЉНО спре-
мам станове, пеглам
веш, долазим на
ваш позив. 066/940-
53-48. (232148)

МАСАЖА релакс.
Нина, 
061/224-50-39.
(223162)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, поправка ста-
ре, уградња нове
инсталације, ма-
шинска одгушења
санитарија.
062/382-394. 

МАТЕМАТИКА, фи-
зика, хемија, меха-
ника, часови. Тел.
251-19-81, 063/852-
22-43. (232168)

ПОПРАВКЕ, стола-
рија, браварија, са-
нитарије, монтира-
ње бојлера, шпоре-
та, грејача. Слобо-
дан, 063/865-80-74.
(232175)

ДРВОСЕЧА исећи
ће моторном тесте-
ром свако дрво које
вам смета. 
063/369-846.
(231471)

МЕДИЦИНСКА се-
стра пружа сваки
вид помоћи стари-
јим особама.
063/293-530.
(232198)

КЕРАМИЧАР с ду-
гогодишњим иску-
ством квалитетно,
педантно, повољно.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(232194)

ДИМНИЧАР, чи-
шћење димњака, ко-
тлова и каљевих пе-
ћи. 063/155-85-95.
(232202)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, адаптације ку-
патила, вентили,
славине, одгушење
канализације
одмах. 
063/269-173.
(232254)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-

правке: израда ин-
сталација, индика-
тори, бојлери, купа-
тила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(232249)

НУДИМ помоћ по-
кретним и полупо-
кретним особама:
нега, кување и спре-
мање станова.
061/683-09-29. 

ДЕДА мраз у вашој
кући.  063/224-435.
(232231)

ТВ и сателитске ан-
тене, монтажа, ди-
гитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-
70. (232233)

ОБАРАЊЕ стабала,
крчење, кошење, од-
ношење, чишћење
плацева, шупа, по-
друма. 060/035-47-
40. (232243)

РАДИМО све фи-
зичке послове, ру-
шења, обарање др-
већа, шибља, разби-
јање бетона, итд.
064/122-69-78.
(232243)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР:  одгушења ка-
нализације, адапта-
ције купатила, сер-
вис, одмах. 377-930,
064/586-85-39.
(232292)

МОЛЕРСКО-ФАР-
БАРСКИ радови и
фасаде. 062/156-
02-07. (232122)

МАЈСТОР, керами-
чар, искусан, квали-
тетан. 
064/227-43-70.
(232274)

КОМБИЈЕМ прево-
зим робу, ствари,
селидбе и све оста-
ло, најповољније.
065/361-13-13.
(232269)

КРОВОВИ, поправ-
ке, мењање црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рого-
ви, патошење, изо-
лације, најјефтинији
у граду, пензионе-
рима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232288)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар.  013/351-
073, 064/157-20-03.
(232316)

ПРЕВОЗ ствари или
робе комбијем или
пик-апом. 062/640-
060. (232316)

АКТИВНЕ, пасивне
вежбе и масажа не-
покретних, полупо-
кретних особа. Фи-
зиотерапеут,
069/552-03-71.
(232332)
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ВРШИМО све врсте
физичких послова
утовар/истовар, се-
лидбе, сечење, це-
пање дрва, кошење
и копање, чишћење
подрума, тавана,
шупа, одвоз шута и
старог намештаја, и
сл. Дејан,
065/440-97-00.
(232333)

МОЛЕРСКИ радови,
фарбање столарије,
изолација зидова,
мајстор Павел.
063/809-66-61.
(232323)

МАТЕМАТИКА, ста-
тистика, физика, ин-
форматика,  могућ-
ност месечног пла-
ћања, професор.
Центар, 
013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(232340)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и
лакирање паркета.
064/341-79-60.
(232362)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке бојлера,
шпорета, индикато-
ра, инсталација,
разводних табли.
Мића, 
064/310-44-88.
(232357)

МОЛЕРСКО-ГИП-
САРСКИ радови,
плафони, глетова-
ње, кречење, повољ-
но. 060/521-93-40.
(232378)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације, бојле-
ре, склопке и остале
поправке. 
060/521-93-40.
(232378)

ЧАСОВИ енглеског
за све узрасте. При-
према за FCE.
063/875-88-83.
(232371)

VI LA GER бензинска
косилица у гаранци-
ји, летње гуме ми-
шелин 195/65/15,
женски бицикли.
066/804-46-38.
(232364)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, ва-
ђење пањева, крче-
ње, кошење.
064/196-17-32.
(232388)

ДУГОГОДИШЊЕ ис-
куство, уградња
свих врста зидних и
подних плочица.
Ненад. 
064/128-38-49.
(232390)

ЗАМЕНА црепа, по-
правка крова, чи-
шћење олука.
065/535-24-56. 

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64. 

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима.
Преводи. Сигуран
успех. Тел. 061/656-
04-04, 352-892.
(232394)

ЧАСОВИ хемије, по-
вољно. 062/193-46-
59. (232402)

ДИМЉЕЊЕ меса и
прерађевина од ме-
са. 063/179-01-78.
(232410)

ОРЕМ, култивирам
баште. 063/809-35-
89. (232412)

ПРЕВОЗ робе и се-
лидбе, камионом и
комбијем. Повољно.
Божа. 
060/154-95-18,
063/836-90-68.
(232440)

ЕНГЛЕСКИ свим уз-
растима, долазим,
јефтино, 22 године
искуства 013/251-
78-97, 063/782-51-
48. (232439)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам
и хоблујем, мајстор
с дугогодишњим ис-
куством из Дебеља-
че, с материјалом
или без њега. 
Ноле
(имам и паркет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(229033)

БАЛТОКАД када,
обнова глазуре, пла-
стифицирање, 28
година с вама, га-
ранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе ком-
бијем, цена по дого-
вору. 064/147-14-
77, 013/311-514.
(230299)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панче-
во, даље, цена дого-
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(231249)

СЗР „МАКИ”, поста-
вљање, хобловање,
полирање и лакира-
ње. Мајстори из Де-
бељаче. 
063/822-94-82,
063/865-45-31.
(231104)

ВОДОИНСТАЛА-
ТЕР, одгушење су-
допере, купатила,
канализације, заме-
не, поправке.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(231842)

ПЕРФЕКТ, зидање,
малтерисање, кера-
мика, кречење фа-
сада, бетонирање,
кровови. 
063/122-14-39.
(232115)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, аутое-
лектричар, обезбе-
ђење аутомобила,
објекта. 
063/800-01-96.
(232126)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом,
екипа радника, по-
вољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(232196)

ОДВОЗ шута и дру-
гих непотребних
ствари, песак, сеја-
нац. 064/144-88-44.
(232206) 

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеци-
јанери, све завесе,
тенде, хармо-врата,
роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498.
(232261)

ПОПРАВКА веш-ма-
шина, судо-машина,
сушара, замрзивача,
фрижидера, овла-
шћени сервис „Фри-
го Пеђа”. 013/301-
300, 063/771-24-16.
(232230)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро
познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу
непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ
(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ
ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни
„Панчевца” будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о
власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком
политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.
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СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све ре-
лације по Србији с
комбијима, камио-
нима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за
заштиту намештаја,
0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање мо-
гуће чековима и
преко рачуна. Бо-
рис. 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 .
(232206)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, ком-
бијем и камионом,
Војводина, Србија,
са или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232206)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – ком-
бијима, камионима,
професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232206)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, пакова-

ње ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стре-
са!!! 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 .
(232206)

СЕЛИДБЕ комбијем
и камионом, Војво-
дина, Србија, са или
без радника. Најпо-
вољније. Иван.
063/107-78-66.
(232206)

СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професи-
онално, екипа рад-
ника, све релације
по Србији, откуп на-
мештаја. Иван.
063/107-78-66.
(232206)

ЗИДАМО куће од те-
меља до крова, ра-
димо фасаде, малте-
рисање, адаптације
станова. 
www.pan gra dje vi na.rs.
064/206-50-91.
(232225)

КРОВОВИ, поправ-
ке, мењање црепа,
летви, старог црепа
и поставке новог
крова, црепа, рого-
ви, патошење, изола-
ције, најјефтинији у
граду, пензионерима
екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
канализације, водо-
водне адаптације,
замена вирбли, вен-
тила, батерије, сани-
тарије, све за воду,
00-24 сата, пензио-
нерима екстра по-
пуст, долазим од-
мах. 013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00. 

МОЛЕРАЈ, глетова-
ње, кречење, гипс
плафони, зидови,
термоизолација, ма-
теријал. 060/131-81-
70. (232349)

ГИПС, спуштени
плафони, преградни
зидови, амстронг,
термоизолација, ма-
теријал. 060/131-81-
70. (232349)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила
и канализације, во-
доводне адаптације,
замена вирбли, ба-
терија, вентила и са-
нитарија, све за во-
ду, 0-24, пензионе-
рима екстра попуст,
долазим одмах.
013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(232289)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и
комбијем већ од
1.500 динара. 0-24
сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, По-
повић. (232103)

ДУБИНСКО прање
намештаја у вашем
стану. Прање тепи-
ха, одвоз, довоз.
066/001-050,
063/329-464. 
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У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -
вот ну сре ди ну ( „Сл. гла сник РС” број 135/2004 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

      Но си лац про јек та, „Telenor” d.o.o. Омла дин ских
бри га да 90, Но ви Бе о град,  под нео је зах тев за од лу чи -
ва ње о по тре би  про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну
за Појекaт ба зне ста ни це  мо бил не те ле фо ни је  „Пан -
че во 19”, на ка та стар ској пар це ли бр. 2376/3 К.О.
Пан че во, ули ца Сте ва на Шу пљик ца бр. 24, на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 615  у
пе ри о ду од  08. до 19. де цем бра 2016. рад ним да ном
од 10 - 14 са ти.
       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. 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 до но ше њу ре ше ња о да ва њу са гла сно сти 

на Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 06. 12.
2016. го ди не до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на
Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО -
ЈЕК ТА Ин фра струк тур ног ком плек са за ве тро ге не ра -
тор ско по ље Бе ла Ан та у До ло ву, но си о ца про јек та
Wellbury - Bela Anta д.о.о., Ули ца Иг ман ска бр. 15, из
Бе о гра да.
      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву
пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -
нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -
та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат
сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не
ме ре за шти те.
      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац
про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре
де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја
на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње
про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -
ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну.
      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном
по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти
управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку
од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

На осно ву чла на 5. Од лу ке о упла ти до при но са за пен -
зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње ли ци ма
ко је су сте кле ста тус ли ца ко ја са мо стал но оба вља ју
умет нич ку или дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре
(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 38/12 и 21/13),
гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

ли ци ма ко ја су сте кла ста тус ли ца ко ја са мо стал но

оба вља ју умет нич ку или дру гу де лат ност 

у обла сти кул ту ре, ра ди остваривањa пра ва на

упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид ско и

здрав стве но оси гу ра ње у 2017. го ди ни

I Пра во на упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид ско
и здрав стве но оси гу ра ње има ли це ко је ис пу ња ва сле -
де ће усло ве :
1.    има свој ство ли ца ко је са мо стал но оба вља умет -
нич ку или дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре, а ко је је
утвр ђе но од стра не ре пре зен та тив ног удру же ња у кул -
ту ри, у скла ду са за ко ном
2.    има пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва 
3.    ни је оства рио уку пан при ход у прет ход ној го ди ни,
ко ји пре ла зи из нос про сеч не го ди шње бру то за ра де на
ни воу гра да Пан че ва
4.    не по се ду је не по крет ну имо ви ну (ни члан за јед -
нич ког по ро дич ног до ма ћин ства-су пру жник, ван -
брач ни парт нер, де те, усво је ник, ро ди те љи или усво -
ји лац и дру га ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком по ро дич -
ном до ма ћин ству), осим ста на – ку ће где ста ну је.
II Пра во на упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид -
ско и здрав стве но оси гу ра ње сти че се на осно ву  сле -
де ћих до ка за  (до ку мен ти не сме ју би ти ста ри ји од
шест ме се ци) : 
1.    Фор му лар-при ја ва за оства ри ва ње пра ва на упла ту
до при но са за пен зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но
оси гу ра ње 
2.    Обра зац 1 - из ја ва
(пре у зи ма се на зва нич ном сај ту гра да,  или  на шал -
те ру Услу жног цен тра)
3.    Уве ре ње над ле жног ре пре зен та тив ног удру же ња у
кул ту ри о чи ње ни ца ма упи са ним у еви ден ци ју
4.    до каз о пре би ва ли шту
5.    по твр да По ре ске упра ве Фи ли ја ле Пан че во о при -
ја ви укуп ног при хо да 
6.    по твр да Ре пу блич ког ге о дет ског за во да – Слу жбе
за ка та стар не по крет но сти Пан че во, о ка та стар ским
при хо ди ма на не по крет но сти ма,  Жар ка Зре ња ни на
19, Пан че во,
7.    Ове ре на из ја ва о бро ју чла но ва за јед нич ког по ро -
дич ног до ма ћин ства.
III Рок, на чин об ја вљи ва ња и до ста вља ња при ја ве:

При ја ве на по зив се мо гу под не ти за кључ но са 30. 12.

2016. го ди не.

При ја ве са до ка зи ма се до ста вља ју пу тем Услу жног
цен тра Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -
тра I 2-4 , са на зна ком:
за „ЈАВ НИ ПО ЗИВ ли ци ма ко ја су сте кла ста тус ли -

ца ко ја са мо стал но оба вља ју умет нич ку или дру гу

де лат ност у обла сти кул ту ре,  ра ди оства ри ва ње

пра ва на  упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид -

ско и здрав стве но оси гу ра ње”

Јав ни по зив je об ја вљен, на зва нич ној ин тер нет стра -
ни ци гра да Пан че ва. До дат не ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на те ле фон 308-906, или пу тем 
email-a: nevenka.kljajic@pancevo.rs.

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра -
њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број
72/09, 81/09 - ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12,
42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и
145/2014.

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА УР БА НИ ЗАМ, 

ГРА ЂЕ ВИН СКЕ 
И СТАМ БЕ НО-КО МУ НАЛ НЕ ПО СЛО ВЕ

ОГЛА ША ВА ЈАВ НУ 
ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

     УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА -
НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКУ РАЗ РА ДУ ЛО -
КА ЦИ ЈЕ ЗА ИЗ ГРАД ЊУ ЗГРА ДЕ ЗА ТР ГО ВИ НУ
НА ВЕ ЛИ КО И МА ЛО-СУ ПЕР МАР КЕТ, СПРАТ -
НО СТИ П И П+1 И ПО МОЋ НИХ ОБЈЕ КА ТА,
НАД СТРЕ ШНИ ЦЕ ЗА АУ ТО МО БИ ЛЕ СПРАТ -
НО СТИ П И ТРА ФО СТА НИ ЦЕ СПРАТ НО СТИ П
НА КА ТА СТАР СКОЈ ПАР ЦЕ ЛИ ТОП. БРОЈ
4735/9 К.О. ПАН ЧЕ ВО У УЛИ ЦИ МИ ЛО ША
ОБРЕ НО ВИ ЋА, СА ОБ У ХВА ТОМ УП-А КО ЈИ СЕ
ОД НО СИ НА ДЕО УЛИ ЦЕ МИ ЛО ША ОБРЕ НО -
ВИ ЋА - ДЕО КА ТА СТАР СКЕ ПАР ЦЕ ЛЕ
ТОП.БРОЈ 8057/1 КО ПАН ЧЕ ВО, из ра ђе ног од
стра не Пред у зе ћа за из во ђе ње ге о дет ских ра до ва
„Geovizija” d.o.o, Ул. С. Ка са пи но ви ћа бр.14, Пан -
че во, број УП 4735/9-16, за ин ве сти то ра „Tesla-
go” д. о. о. из Пан че ва, ули ца Све то за ра Ми ле ти -
ћа број 3.

     Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр -
ши ти у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг
Кра ља Пе тра I, број 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI
спра та, у Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин -
ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве. Ин фор ма -
ци је и сва оба ве ште ња о јав ној пре зен та ци ји мо -
же те до би ти на те ле фон 013/308-905, кан це ла -
ри ја 609, у вре ме ну од 10 до 15 са ти у пе ри о ду
тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7 да на, по чев од
09. 12. 2016. го ди не.

     За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу
под не ти при мед бе, у пи са ном об ли ку, на На црт
ур ба ни стич ког про јек та, за вре ме тра ја ња јав не
пре зен та ци је, Град ској упра ви гра да Пан че ва,
Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и
стам бе но-ко му нал не по сло ве, Трг кра ља Пе тра I,
број 2 - 4, Пан че во.

EVE REST DMD d. o. o. предузеће за производњу и
монтажу фасадне столарије, расписује

КОНКУРС
за пријем у радни однос на позицији:
радник монтер фасадне алуминијумске и ПВЦ сто-

ларије – 3 извршиоца

Пријаве на конкурс слати на email или доћи лично.
Контакт особа: 
Драган Јовановић; Моб. +38163/858-47-27
e-mail: everestdmd@gmail.com

Iz vrš ni po ve ri lac B2 HOL DING KA PI TAL DOO BE O -
GRAD, Omla din skih bri ga da br. 88, u iz vrš nom pred me -
tu ko ji se vo di pred Jav nim iz vr ši te ljem Go ra nom Ške -
rom iz Pan če va, ul.Ni ko le Te sle br.15, lo kal br. 3 u pred -
me tu Posl. broj I.I.158/2016, pro tiv iz vrš nog du žni ka
Miš ko vić Jo va na iz Be o gra da, na osno vu Za ključ ka o pr -
voj jav noj pro da ji I.I.158/2016 od 30. 11. 2016.go di ne,
ogla ša va pr vo jav no nad me ta nje sle de će ne po kret no sti:

– po ro dič na stam be na zgradа, broj zgra de 1, uli ca Ma ti -
je Gup ca br. 80 u Star če vu, po sto je ća na kp.br.1934

– po moć na zgra da, broj zgra de 2, uli ci Ma ti je Gup ca u
Star če vu, po sto je ća na kp.br.1934,

Sve opi sa no i upi sa no u List ne po kret no sti broj 3525 KO
Star če vo.

Na ne po kret no sti ko ja je pred met pro da je ne po sto je
upi sa na ni ka kva stvar na pra va ni ti te re ti ko ji osta ju po -
sle iz vr še ne pro da je.

Vred nost ne po kret no sti ko ja se pro da je kao use lji va,

utvr đe na je u iz no su od 2.717.202,40 di na ra. Na pr -

vom nad me ta nju po čet na ce na iz no si 60% od utvr đe -

ne vred no sti, od no sno 1.630.321,44 di na ra.

Pro da ja će se oba vi ti usme nim jav nim nad me ta njem, a
pr vo nad me ta nje će se oba vi ti 27. 12. 2016.go di ne u
14.00 sa ti u kan ce la ri ji jav nog iz vr ši te lja Go ra na Ške ra iz
Pan če va, ul. Ni ko le Te sle br.15.

Za in te re so va nim li ci ma za ku po vi nu ne po kret no sti do -
zvo li će se da raz gle da ju pred met nu ne po kret nost da na 27.
12. 2016. go di ne od 09 do 09.30, uz oba ve znu pret hod nu
na ja vu jav nom iz vr ši te lju, na te le fon 013/355-885.

Za in te re so va ni kup ci su oba ve zni da pre odr ža va nja jav -
nog nad me ta nja upla te na ime jem stva 10% od utvr đe ne
vred no sti pred met ne ne po kret no sti, na ra čun jav nog iz vr -
ši te lja broj 205-188902-56 kod Ko mer ci jal ne ban ke a.d.
Be o grad sa na po me nom  „jem stvo za uče stvo va nje na jav -
nom nad me ta nju u pred me tu po slov ni broj I.I.158/2016”.

Za in te re s o va ni kup ci su du žni da na jav nom nad me ta nju
do sta ve do kaz o upla će nom jem stvu, a li ca ko ja pret hod -
no ni su po lo ži la jem stvo ne mo gu uče stvo va ti na jav nom
nad me ta nju.

U slu ča ju da na jav nom nad me ta nju kao za in te re so va ni
kup ci uče stvu je vi še li ca sa upla će nim jem stvom, uko li -
ko jav ni iz vr ši telj do de li pred met nu ne po kret nost naj po -
volj ni jem po nu đa ču, u tom slu ča ju jem stvo dru gog i tre -
ćeg po nu đa ča se za dr ža va kod jav nog iz vr ši te lja, do upla -
te ukup nog iz no sa ku po pro daj ne ce ne od stra ne naj po -
volj ni jeg po nu đa ča, u ro ku od 15 da na.

Ku pac ko me se do de li ne po kret nost du žan je da po lo ži
ce nu po ko joj se ne po kret nost pro da, u ro ku od 15 da na
od da na za klju če nja jav ne pro da je na ko joj je kup cu do -
de lje na ne po kret nost.

Kon takt te le fon: +381 11 440-96-01. 

Kon takt mail adre sa: workout@b2kapital.rs

РОЛО НАЈ вам нуди
поправку, уградњу:
ролетна, венецијане-
ра, тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, туш-
кабина, роло-челич-
на заштитна врата,
тенда. Ми смо нај-
квалитетнији, нај-
јефтинији са најве-
ћом гаранцијом,
проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80. 

ОВЛАШЋЕНИ „Елек-
тросервис” попра-
вља: веш-машине,
бојлере, шпорете,
пећи, електроинста-
лације, одмах.
060/180-02-83,
062/186-48-22. 

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере, замрзи-
ваче, климе, шпоре-
те, бојлере, попра-
вљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. 

РЕЛАКС ,забава, ра-
зонода и уживање.
061/602-02-62.
(СМС)

МУШКАРАЦ, 54 го-
дине, тражи жену за
повремена дружења.
064/068-15-82. 

НЕМАЧКИ пензио-
нер тражи слободну
жену од 55 – 60 го-
дина за заједнички
живот. 013/236-72-
95, 064/026-03-84.
(232260)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећим сведочанство
на име Милан Рада-
ковић, ОШ „Бранко
Радичевић”, Панче-
во. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман
у центру Златибора,
повољно. 063/709-
44-97. (232184)

ЗЛАТИБОР, издајем
нов апартман, 1300
метара од центра.
063/112-74-77.
(232338)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПАНЧЕВАЦ: 013/301-150
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

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.

Оба ве шта ва мо све за по сле не и при ја те ље

да је пре ми нуо наш пен зи о нер

НО ВИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ

За по сле ни Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа

„Зе ле ни ло” Пан че во ће се увек се ћа ти Но -

ви це, као дра гог дру га и ко ле ге.

Ко лек тив ЈКП „Зе ле ни ло” Пан че во

(2/ф)

2. де цем бра 2016. на пу стио нас је наш во ље ни

су пруг и отац

ЈО ВАН ГРУ ЈИЋ
1947–2016.

Та та, оти шао си, а ни си се опро стио од нас, оста -

вио си нам ту гу и бол. Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Су пру га БИ ЉА НА 

и ћер ка ДА НИ ЦА с по ро ди цом
(4/232132)

По след њи по здрав уја ку и де ди

ЈО ВИ ЦИ ЧА ВИ ЋУ
Не до ста јеш нам.

ЈО ВАН КА, ДА ЦА и ЈЕ ЛА с по ро ди ца ма

(1/232110)

По след њи по здрав ко ле ги

ЈО ВИ

од МИ ХА И ЛА с по ро ди цом

(56/232322)

2. де цем бра 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца ве -

ли ко ср це на ше дра ге мај ке и ба ке

СВЕ ТЛА НЕ КЕ БИЋ

Са хра на је оба вље на 5. де цем бра 2016. го ди не.

Хва ла ти на бри жно сти и то пли ни. За у век у ми -

сли ма и ср ци ма.

Твој син РА ЛЕ, унук УРОШ, ЈА СМИ НА и МА ЈА
(64/233336)

За у век нас је на пу сти ла 

СВЕ ТЛА НА КЕ БИЋ

По но сни и за хвал ни на вре ме ну про ве де ном с

њом, и за у век ту жни.

Брат ТО МА, ЦИ ЦА, НЕ ВЕ НА, ИВАН, ЛА ЗАР,

ИВА НА, МИ ЛОШ и ЈА КОВ
(65/232336)

Дра гој

СВЕ ТЛА НИ 

КЕ БИЋ

по след њи по здрав.

По ро ди ца ЈА ЊИЋ

(66/232336)

С по што ва њем и ту гом

СВЕ ТЛА НИ 

КЕ БИЋ

По ро ди це 

МИ ХА И ЛО ВИЋ 

и КРУ ЉЕ ВИЋ

(67/232336)

По след њи по здрав дра -

гој

СВЕ ТЛА НИ

од ЛУ ДВИ ГА, МА ЦЕ 

и НА ТА ШЕ

(75/232335)

У не де љу, 4. де цем бра 2016. го ди не, у 86. го ди ни пре ми -

ну ла је на ша дра га

ДРА ГИ ЦА ИЛИН

Са хра ње на је 5. де цем бра 2016, ис пра ће на од ње них нај -

ми ли јих. За у век ће жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке РА ДО ВАН КА и ЂУР ЂЕВ КА 

с по ро ди ца ма, ро ђа ци и при ја те љи
(49/232306)

По след њи по здрав

ДРА ГИ ЦИ

ИЛИН

ЛЕН КА са ћер ка ма

(50/232306)

ДРА ГИ ЦА

ИЛИН

Мно го смо те во ле ли.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ГЛА ВИЧ

(10/232214)

По след њи по здрав дра гој ку ми

ДРА ГИ ЦИ ИЛИН

Умор на ду шо, по чи вај у ми ру.

МИ ЛЕ ВА, АЛЕК САН ДАР и МА РИ ЈА БРЕ ЂАН
(39/232246)

По след њи по здрав се -

стри, сва сти ки и тет ки 

ДРА ГИ ЦИ

ИЛИН

од МИ РЕ, РА ДЕ ТА,

ЈЕ ЛЕ НЕ и ОЉЕ 

с по ро ди ца ма

(77/232464)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -

ма и по зна ни ци ма да је 5. де цем бра 2016, у 73.

го ди ни пре ми нуо наш дра ги

МИ РО СЛАВ ИЛИЋ
1944–2016.

Са хра на је оба вље на 7. де цем бра 2016, у 15 са ти,
на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син ГО РАН, ћер ка РА ДИ ЦА 
с по ро ди цом, бра та нац БОР КО с по ро ди цом и

оста ла род би на и при ја те љи
(91/232423)

Нај дра жој и нај бо љој су пру зи, мај ци, ба ки и

пра ба ки

РА ДОЈ КИ МИ ХАЈ ЛОВ
1930–2016.

по след њи по здрав од су пру га СТЕ ВА НА 

с по ро ди ца ма ЈО ВИ ЧИН, ЖИ ВА НОВ, 

ВА ЈА ГИЋ и ДУ ПОР
(78/232365)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

СВЕ ТЛА НИ

КЕ БИЋ

Зна ли смо се цео жи вот. 

Не до ста је ћеш сви ма.

ЛЕ ЛА, МИ РО СЛАВ, 

ЈЕ ЛЕ НА и МАР ЛЕ НА

(100/232456)

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 сатиПо след њи по здрав дра гој

ба ка СМИ ЉИ
8. VIII 1932 – 6. XII 2016.

од ПЕ РИ ЦЕ, ЦИ ЦЕ и СТЕ ФА НА
(101/4691)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Во ље ни ни кад не уми ру док жи ве они ко ји их во -

ле, ко ји се се ћа ју

ИСИ ДОР ЧО БА НО ВИЋ
9. IX 1938 – 4. XII 2016.

По след њи по здрав од ње го вих нај ми ли јих
(11/232150)

По след њи по здрав по -

што ва ном

ЂУ РИ 
БЕ ГО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ЂУР ЂА, син 
ЈО ВИ ЦА, ћер ка 

ЈО ВАН КА, снај ка
СЛА ЂА НА, зет ГО РАН,

уну ци БО ЈАН 
и БО ЈА НА, брат ЈО ВО,

си но вац МИ ЛАН, 
си нов ка МА РА, си нов ка

ДРА ГА НА, си но вац 
БА ТА, уну чи ћи ДЕ ЈА НА

и МАР КО као и оста ла
ожа ло шће на род би на и

при ја те љи

(7/232143)

По след њи по здрав по -

што ва ном

ЂУ РИ 
БЕ ГО ВИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га ЂУР ЂА, син 
ЈО ВИ ЦА, ћер ка 

ЈО ВАН КА, снај ка 
СЛА ЂА НА, зет ГО РАН,

уну ци БО ЈАН 
и БО ЈА НА, брат ЈО ВО,

си но вац МИ ЛАН, 
си нов ка МА РА, си нов ка

ДРА ГА НА, си но вац 
БА ТА, уну чи ћи ДЕ ЈА НА

и МАР КО као и оста ла
ожа ло шће на род би на и

при ја те љи

(8/232143)

29. но вем бра 2016, у 92. го ди ни пре ми ну ла је на ша

РАД МИ ЛА МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
1925–2016.

Дра гој мај ци по след њи по здрав и веч но хва ла за сву

бри жност и по све ће ност.

Твој син ЈО ЦА, сна ја СНЕ ЖА НА, уну ка СА ЊА

и при ја те љи МИ ЛЕ и АН КИ ЦА

(21/232189)

По след њи по здрав ко ле ги

ЂУ РИ БЕ ГО ВИ ЋУ

АУ ТО-ЦЕН ТАР „ЗО КИ”

(32/Ф)

По след њи по здрав

ВА СИ 

ЈО ВА НО ВУ

од бра та СА ВЕ, сна је

ОЛ ГЕ, си но ви це ЉИ ЉЕ

и зе та ГО РА НА

са си но ви ма

(40/232248)

1. де цем бра 2016, у 93. го ди ни пре ми нуо је наш

дра ги

ПЕ ТАР НИ КО ДИ МО ВИЋ

Са хра на је оба вље на 3. де цем бра 2016, у 13 са ти,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га СМИЉ КА, унук СТО ЈАН

и по ро ди ца
(44232254)

По след њи по здрав ве ли ком и до бром чо ве ку,

на шем

ку му МИ ЋИ

од по ро ди це НО ВА КОВ и ба ба ЗО РЕ
(31/232221)

По след њи по здрав сна ји

БО СИЉ КИ 

ЕР ДЕ ЉАН

од де ве ра БО ЖИ ДА РА

с по ро ди цом

(52/232317)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

ВА СА ЈО ВА НОВ
1950–2016.

Наш во ље ни је пре ми нуо 29. но вем бра 2016.

Веч но ће мо га пам ти ти.

Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН, сна ја ДА НИ ЈЕ ЛА

и уну ка ТИ ЈА НА
(53/232319)

По след њи по здрав во -

ље ној су пру зи

БО СИЉ КИ 

ЕР ДЕ ЉАН

1. V 1939 – 5. XII 2016.

Ни ка да те не ћу за бо ра -

ви ти.

Твој су пруг СЛО БО ДАН

(60/232330)

По след њи по здрав дра -

гој сна ји

БО СИЉ КИ 
ЕР ДЕ ЉАН

1. V 1939 – 5. XII 2016.
Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ји: за о ва
ЛЕ ЛА, зет СЛО БО ДАН,

ВЛА ДИ МИР 
и БРА НИ СЛАВ 
с по ро ди ца ма

(61/232330)

По след њи по здрав дра -

гој сна ји и стри ни

БО СИЉ КИ 

ЕР ДЕ ЉАН
1. V 1939 – 5. XII 2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: де вер 

МИ РО СЛАВ, ЗО РА НА 

и ДА ЦА с по ро ди цом

(62/232330)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

МИ ЋИ 

БО ДИ РО ГИ

од по ро ди це др СА ВИЋ

(63/232333)

МИ ЛО РАД БО ДИ РО ГА
Увек ћеш жи ве ти у на шим се ћа њи ма.

ВЕ СНА и ЂУ РА с по ро ди ца ма

(68/232337)

5. де цем бра пре ста ло је да ку ца ве ли ко

ср це на шег су пру га, оца, де де и та ста

МИ ЛО РА ДА БО ДИ РО ГЕ
1950–2016

С не из мер ном љу ба вљу по ро ди ца

(69/232339)

По след њи по здрав на шем зе ту

МИ ЛО РА ДУ БО ДИ РО ГИ

По ро ди ца БА ЊАЦ

(70/232334)

По след њи по здрав ку му

МИ ЛО РА ДУ БО ДИ РО ГИ

ИЛОН КА, МЛА ДЕН, МИ ЛАН и ДУ ШИ ЦА

(71/232339)

По след њи по здрав нај -

дра жем бра ту и уја ку

МИ ЛА НУ 

НИ КО ЛИ ЋУ

од се стре ЉИ ЉА НЕ, 

зе та НИ КО ЛЕ 

и се стри чи на 

АЛЕК САН ДРЕ 

и ДЕ САН КЕ

(83/232380)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 5. де -

цем бра 2016. пре ми нуо наш дра ги

МИ ЛАН НИ КО ЛИЋ
1948–2016.

Сед мо днев ни по мен да ва ће мо у су бо ту, 10. де -

цем бра 2016, у 10 са ти, на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ГОР ДА НА, си но ви 

ВЛА ДИ МИР и НИ КИ ЦА, се стра ЉИ ЉАНА 

и се стри чи не АЛЕК САН ДРА и ДЕ САН КА
(84/232381)

3. де цем бра 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша мај -

ка и све кр ва, у 90. го ди ни

БИ СЕР КА БОК ШАН

Са хра на је оба вље на 6. де цем бра у Но вом Ко зја ку.

Син ДУ ШКО и сна ја АН ДРЕЈ КА
(97/232445)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Ту жно се ћа ње на мог дра гог бра та

БОГ ДА НА ПЕ ТРО ВА БО ЦУ
13.  VIII 1950 – 11. XII 2014.

За у век у мом ср цу.
Се стра ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(45/232263)

У не де љу, 11. де цем бра 2016. на вр ша ва се че тр де сет ту жних да на

от ка да си оти шао без по здра ва

ЂО КА ТО МИЋ
Гу би так де де био је бо лан и оста вио пра зни ну у на шим ср ци ма.

Жао нам је што се ви ше не мо же мо за јед но сме ја ти ње го вим ша ла -

ма и очи у очи при ча ти о све му. А са да ка да се ди мо без ње га, по -

гле да мо на ње го во ме сто и ви ди мо пра зни ну. Тво је ср це је пре ста -

ло ку ца ти. Ни је би ло да на да нас ни си звао. Оста вио си ше сто ро

уну чи ћа и оти шао на да лек пут. Во ли мо те, де да, мно го.

Ожа ло шће ни: су пру га, ћер ке, зе то ви и уну чи ћи ЈЕ ЛЕ НА, ЂОР ЂЕ,

НИ КО ЛА, КА ТА РИ НА, ВУК и НИ КО ЛИ НА

(59/232329)

У не де љу, 11. де цем бра 2016, на вр ша ва ју се две

го ди не от ка ко је за у век оти шао наш во ље ни су -

пруг и отац

БОГ ДАН ПЕ ТРОВ БО ЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

Сли ке не бле де, успо ме на је веч на...

ЈУ ЦА и ОГ ЊЕН
(72/232344)

Про ла зи ту жних ше сна -

ест го ди на от ка да ни си

с на ма

МИ ЛО СА ВА

ЧИ КА

2000–2016.

Твој лик ће увек оста ти

у на шем се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(79/232368)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА 

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

2014–2016.

За у век ће мо те но си ти у

на шим ср ци ма и ми сли -

ма.

Син ПЕ ТАР 

с по ро ди цом

(82/232379)

12. де цем бра 2016. на вр ша ва ју се три го ди не от -

кад ни је с на ма на ша дра га

ДРА ГОЈ ЛА БЕ ШЛИН

Мно го нам не до ста јеш.

Ње ни: БО РА, ДЕ ЈАН, ИВАН, МА РИ ЈА, СУ ЗА НА,

АЛЕК САН ДАР и ТЕ О ДОР
(85/232385)

14. де цем бра на вр ши ће се две ту жне го ди не от -

ка да ни је с на ма наш во ље ни су пруг, отац и де да

РА ДИ СЛАВ ПЕ КИЋ

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за у век оста ју. Мно го

нам не до ста јеш.

Су пру га АН ДРИ ЈАН КА, син ЖЕЉ КО, ћер ка 

СА ЊА, уну ци УРОШ и НЕ МА ЊА
(88/ф-2025)

ДРА ГЕ КУ ЗМА НО ВИЋ

Го ди ну да на је про шло от ка ко те не ма...

И ни шта не мо же да бу де као пре, јер у сва ком

де лу жи во та и ду ше не до ста јеш пре ви ше. Во ли -

мо те.

Тво ја по ро ди ца
(41/232251)

ДРА ГЕ 

КУ ЗМА НО ВИЋ

Хва ла ти за сва на ша за -

јед нич ка дру же ња.

Успо ме не оста ју.

Кум ЛА ЗА и дру го ви

ЈО ЦА, ЗО РАН 

и АН ДРИ ЈА

(42/232251)

ДРА ГЕ 

КУ ЗМА НО ВИЋ

Ком ши ја, чу ва мо те од

за бо ра ва.

МИ ЛЕ НА и ДРА ГАН

СПА СИЋ

(43/232251)

На Но вом гро бљу, 10.

де цем бра 2016, у 10.30,

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен

КР СТИ 

ПЕ ТРЕ СКОМ

По ро ди це ПЕ ТРЕ СКИ 

и ПЕ ТРОВ СКИ

(28/232211)

6. де цем бра на вр ши ло

се пет го ди на од смр ти

на ше дра ге

НА ТА ЛИ ЈЕ

СТУ ПАР

Ћер ка СВЕ ТЛА НА са

си но ви ма ДУ ША НОМ и

АЛЕК САН ДРОМ

(51/232315)

РА ДИ ВО ЈЕ БЛЕ ЧИЋ
8. XII 2013 – 8. XII 2016.

Ве чан ти по мен, с љу ба вљу.

Тво ји нај ми ли ји
(92/232424)

Че тр де сет да на от кад

ни је с на ма

МИ РО СЛА ВА

СТА НИ МИ РО ВИЋ

За у век у на шем се ћа њу.

Син МИ РО ЉУБ 

с по ро ди цом

(93/232430)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на -

ша

ЈЕ ЛИ ЦА РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ
1952–2016.

На ша во ље на пре ми ну ла је 6. де цем бра, али ће

за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ЖАР КО, син СТАН КО, као

и оста ла род би на и при ја те љи
(94/232436)

По след њи по здрав дра -

гој ко ле ги ни ци

ЈЕ ЛИ ЦИ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИЋ

од КА ТЕ, ДА ЦЕ, 

МИ ЛО СА ВЕ, ДРА ГИ ЦЕ,

ЖУ ЖЕ и РАЈ КЕ

(96/232442)

ЋУ КО ВИЋ

РА ДО ВАН               ЗО РАН
1930–1998.                        1957–2014.

Ва шим од ла ском за у век је не стао и део ме не.

Не срећ на су пру га и мај ка ВО И СЛА ВА
(13/232158)

ПО МЕН

МИ ЛЕ НИ ЈА КО СТА ДИ НОВ
11. де цем бра на вр ша ва ју се две го ди не, и ско ро све је исто као пре,
са мо твог осме ха и по др шке не ма, са мо су нам оста ла се ћа ња.

Тво ји нај ми ли ји

(80/232369)

С ту гом и бо лом у ср цу оба ве шта ва мо род би ну и
при ја те ље да је 6. де цем бра 2016. у 71. го ди ни
пре ми ну ла на ша дра га

РА ДОЈ КА ВУ ЛЕ ВИЋ
рођ. Ва сић
1946–2016.

Са хра на ће се оба ви ти у Пан че ву, 9. децембра
2016. у 13 сати на Старом православном гробљу.
Ту гу ју: су пруг ЉУ БИ ША, си но ви БО ЈАН и ДЕ ЈАН,

сна хе СА ЊА и ОЛИ ВЕ РА, уну ци СО ФИ ЈА, 
ТЕ О ДОР, ЕЛЕ НА и остала родбина и пријатељи

(81/232373)

По след њи по здрав дра гој тет ки

РА ДОЈ КИ ВУ ЛЕ ВИЋ

од по ро ди ца ЈА ДРАН, ТОН ЧИЋ, 

КОН РАД и ПО ПО ВИЋ
(89/232403)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

РА ДОЈ КИ 

ВУ ЛЕ ВИЋ

од по ро ди це

МА ЛЕ ШЕ ВИЋ

(95/232437)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

15. де цем бра 2016. го ди не, на вр ша ва се го ди на од смр ти на ше дра ге

МА РИ ЈЕ ВИ ДЕ

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма. Пам ти ће мо је по ве ли кој до бро ти.

Син ЛА ЈОШ, сна ја ВЕ РА, уну ци НИ КО ЛА и МА РИ ЈА, 

сна ја ВИ О ЛЕ ТА и зет ПРЕ ДРАГ

(9/232141)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА ГО ДИЋ

БЛА ГО ЈА   МОМ ЧИ ЛО ЈО ВАН КА

2006–2016. 2011–2016. 2016–2016.

МИ ЛАН с по ро ди цом
(16/231176)

МИ ЦА

Ми цо, ти си све тлост у

та ми на шег жи во та. Је -

ди ни цвет што у на шој

ду ши ми ри ше. Сва ким

да ном во ли мо те све ви -

ше.

Ма ма, та та и брат

(33/232226)

13. де цем бра на вр ша ва се

ту жна го ди на от ка да нас

је на пу сти ла на ша дра га

СТА НИ КА 
ВУ ЛО ВИЋ

Вре ме про ла зи, ал ту га
и бол нам оста ју.
Тво ја де ца: син ЗО РАН,

сна ја ЈА СМИ НА, унук
МАР ЈАН и уну ка МА ЈА

с по ро ди цом
(35/232234)

ВИ ДО СА ВА 

БО ГУ НО ВИЋ

Про ђе ту жних де вет го -

ди на ка ко оде мо ја во -

ље на.

Твој ЂОР ЂЕ

(5/2321389)

12. де цем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не от ка ко

ни је с на ма наш

ВЛА ДИ МИР

РА ДУ СИ НО ВИЋ

Вре ме ни ја ни шта про -

ме ни ло. Во лим те та та.

МА РИ ЈА с по ро ди цом

(20/232182)

9. де цем бра на вр ша ва ју

се че ти ри го ди не од ра -

стан ка с на шим дра гим

ЗО РА НОМ 

ЈАК ШИ ЋЕМ

Ни ка да те не ће мо пре -

бо ле ти.

Тво ји нај ми ли ји

(47/232282)

Дра ги на ши

МИ ЛИ ЋЕВ

ЖИ КА                      ЈО ВА
12. XII 2011 – 12. XII 2016. 26. VI 2012 – 26. XII 2016.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на вас.

По ро ди ца
(27/223210)

СЕ ЋА ЊЕ

на оца, ба бу и де ду

ЖИВ КО ВИЋ 

МИ ХАЈ ЛО
6. X 1970 – 15. XII 1996.

ЗВЕ ЗДА          ЈО ВАН
1944–2004.                    1938–2004.

С љу ба вљу и по што ва њем син и унук НИ КО ЛА
(48/23230)

ПО МЕН

ЂУ РО ЈО ВИЋ
2015–2016.

Оста вио си нам успо ме не, љу бав ко ја се не за бо -

ра вља и ту гу ко ја не про ла зи.

Тво ји: су пру га НА ДА, си но ви ДЕ ЈАН и МИ ЛАН

с по ро ди ца ма
(54/232320)

15. де цем бра на вр ша ва се по ла го ди не от -

ка да ни је с на ма наш дра ги отац, су пруг,

де да и при ја тељ

ЈО ВО ЏЕ НО ПО ЉАЦ

По до бро ти те пам ти мо, с по но сом те увек

спо ми ње мо. 

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ЏЕ НО ПО ЉАЦ

(55/232321)

У су бо ту, 10. де цем бра 2016, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу, да ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном

ЗДРАВ КУ ЦР НО БР ЊИ

По ро ди ца ЦР НО БР ЊА

(57/232324)

Дра ги бра те, про шла је

го ди на да на бо ла и ту ге

ЗДРАВ КО 

ЦР НО БР ЊА

Се стра МАР ТА и зет

ИЛИ ЈА с по ро ди цом

(73/232346)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка да ни си с на ма

ЗДРАВ КО 

ЦР НО БР ЊА

Се стра НЕ ВЕН КА 

с по ро ди цом

(74/223347)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕФ ТА 

МИЦ КОВ СКИ

9. XII 2001 – 9. XII 2016.

Се ћа ње на те бе ни ка да

не ће умре ти.

Твој син ЖИВ КО 

с по ро ди цом

(76/232360)

РА КИ ЏИЋ

ЂУ РА                   СТЕ ВАН               ЈО ВАН КА             МА ВРО БА РИЋ
1982–2016. 1986–2016.                     1996–2016. 2006–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ЗА ГОР КА БА РИЋ, ЈЕ ЛЕ НА и СЛА ВИ ЦА
(87/232396)

Сећање на на ше дра ге

КР ЧА ДИ НАЦ

ВА СА                БО СА                 БОР КА

1967–2016.                     1988–2016. 1996–2016.

Њи хо ви нај ми ли ји

(3/232128)

СЛАВ КА 

АЛЕК СИЋ
10. XII 2002 – 10. XII 2016.

Про шло је че тр на ест ту -

жних и бол них го ди на.

Са мо вре ме про ла зи,

бол оста је исти за то -

бом.

Тво ја по ро ди ца: су пруг

и де ца

(34/232227)
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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

10. де цем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на отка -

ко наш дра ги Ра до мир

ни је с на ма

РА ДО МИР 
КР СМА НО ВИЋ

КР ЛЕ
То га да на по се ти ће мо
ње гов гроб, на гро бљу
Ко теж, у 11 са ти.
С по што ва њем и љу ба -
вљу чу ва ће мо успо ме ну
на те бе.

Су пру га НА ДА, бра ћа
ХРА НИ СЛАВ 

и МИ ЛА ДИН и сна ја
МИ ЛО ДАР КА
с по ро ди цом

(6/232139)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

11. де цем бра 2016. на вр ша ва ју се две го -

ди не од смр ти на шег дра гог су пру га, оца

и де де

ВО ЈИ СЛА ВА ВЛАЈ КО ВИ ЋА
1939–2014.

Жи вот ни је ве чан, се ћа ња и успо ме не је су.

Су пру га ВЕ РА, син ДРА ГАН и уну ци 

ВО ЈИ СЛАВ и АЛЕК САН ДАР

(12/2312529)

Нај ми ли ји на ши

СТЕ ВИЋ

СА ЊА          и           МО МИР
1976–2009.                          1940–2009.

Се дам и се дам и по го ди на ту ге и бо ла, са мо се -
ћа ња.
Жи ви те у на шим при ча ма и ср цу.

Се ка – ћер ка, мај ка – су пру га и на ша род би на
из Ужи ца и Ни ша

(14/232162)

11. де цем бра на вр ши ће

се шест ме се ци од пре -

ра не смр ти мо га бра та

ЖИ КЕ
Шест ме се ци не ве ри це,

ту ге, бо ли, су за...

Ко те је по зна вао, зна

шта смо изу би ли.

Се стра ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(17/232177)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

10. де цем бра 2016, у 12 са ти.

СТЕ ВАН ПУТ НИК

Ту га у ср цу и ми сли ма оста ла је док жи -

вим.

Мај ка НА ДА

(18/232178)

10. де цем бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

РА ДИН КИ ДИ ВЈАК
1923–2016.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да, ту гом ко ју вре -

ме не ће из ле чи ти, жи ве ћеш у на шим ми сли ма и

ср ци ма до кра ја на шег жи во та.

Тво ји: ћер ка ВЕ РА, син СТЕ ВАН, сна ја ЗО РИ ЦА

и унук НЕ НАД с по ро ди цом
(19/232181)

11. де цем бра на вр ша ва

се шест ме се ци от кад

ни је с на ма наш

ЖИВ КО 

ДА ВИ ДОВ СКИ

БА ТА
1967–2016.

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.

Ба то, во ли мо те.

Тво ја се стра  

СЛА ВИ ЦА, зет МИ ЋА 

и тво ји МА ЈА 

и БРА НИ СЛАВ

(23/232193)

13. де цем бра на вр ша ва се шест го ди на от ка ко

ни је с на ма

ДУ ШАН ЛА ЗА РЕВ СКИ

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га КР СТА, ћер ке 

ЗО РИ ЦА и СЛА ВИ ЦА и уну ка СНЕ ЖА НА
(24/232195)

ПО МЕН

ДРА ГАН                  НЕ НАД

ПУ ХА ЛАЦ                 МИ ЋИЋ

5. XII 2012 – 2016. 19. I 2013 – 2016.

Че ти ри го ди не ту ге и бо ла без мо је де це. 

Ожа ло шће на ту жна и не у те шна мај ка ЗО РА
(25/232208)

У су бо ту, 10. де цем бра

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен

ПЕР КИ 
БУ КА ЗИЋ

1935–2016.
Про шло је по ла го ди не
от ка ко ни си с на ма.

Син ДРА ГАН 
с по ро ди цом

(29/23217)

10. де цем бра да је мо ше -
сто ме сеч ни по мен ма ми,
све кр ви и ба ки

ПЕР КИ БУ КА ЗИЋ
БА ТА, ИВА НА и БА НЕ

(36/232237)

11. де цем бра на вр ша ва

се го ди ну да на без на -

шег

СТЕ ВА НА 

ПУТ НИ КА

Си но ви МИ ХАЈ ЛО и

ДУ ШАН 

и су пру га ВЕ СНА

(37/232328)

АЛЕК САН ДАР БУН ЂА
9. XII 2010 – 9. XII 2016.

За у век оста јеш у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Тво ји нај ми ли ји

(46/232277)

ГА ВРИ ЛО 

НЕ ШКО ВИЋ

из Омо љи це

9. XII 2014 – 9. XII 2016.

Та та, с по но сом, љу ба -

вљу и ту гом чу вам те од

за бо ра ва.

Тво ја ћер ка ВЕ РА

(15/232165)

У су бо ту, 10. де цем бра

2016. го ди не, у 11 са ти,

да је мо го ди ну на шој

СО ЊИ ВА РИ

Мно го нам не до ста јеш.

Не ће мо те за бо ра ви ти.

Тво ја по ро ди ца

(26/232209)

Го ди на за на ма, без

СО ЊЕ

БУ КА и ЗО ЈА с де цом

(30/232218)

И по сле го ди ну да на те -

шко нам је, и не мо же мо

да по ве ру је мо да је за у -

век и пре ра но оти шао

наш дра ги зет и те ча

СТЕ ВАН 

ПУТ НИК

Искре но жа ли и ту гу је

по ро ди ца СТА НИ ШИЋ

(58/232326)

На вр ша ва се шест ту жних ме се ци от кад ни је с

на ма на ша во ље на

ВЕ РА ТУР НИЋ
15. VI 2016 – 15. XII 2016.

У су бо ту, 10. де цем бра 2016. го ди не, у 11 са ти,
по се ти ће мо њен ти хи, веч ни дом на Но вом пра -
во слав ном гро бљу. Дра га на ша, вре ме про ла зи,
бол не пре ста је, али успо ме ну на те бе но си мо у
на шим ср ци ма.

Ћер ке НА ДА и ОЉА с по ро ди ца ма
(86/232389)

ДРА ГО ЉУБ 
НИН КО ВИЋ

6. XII 2009 – 6. XII 2016.
С по што ва њем су пру га

МИ ЛАН КА с де цом
(22/232189)

РУ ЖИ ЦА 

МУ СТА ФИЋ

8. XII 2015 – 8. XII 2016.

Про ђе го ди на, а  не ма

да на да ни си с на ма и

ми сли ма.

Брат БО РА 

с по ро ди цом

(38/232242)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗОР КА 

ЈАН КО ВИЋ

12. XII 2012 – 12. XII 2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја ћер ка НА ДА, 

зет ДРА ГАН 

и уну ка МИ ЛЕ НА

(90/232406)

10. де цем бра 2016. да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен дра гом

ЛО РЕН ЦУ ВИ ДЕВ СКОМ
из Ја бу ке

1958–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ДУ ШАН КА, син ДА ЛИ БОР, ћер ка 

ЛИ ДИ ЈА, сна ја МИ ЉА НА, зет ИГОР, 

унук АН ДРИ ЈА и уну ка ЛА РА
(98/232448)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЛО РЕНЦ                        ЖИ КА 
ВИ ДЕВ СКИ ДА ВИ ДОВ СКИ

Чу ва мо вас од за бо ра ва.
По ро ди це МИЦ КОВ СКИ и СИ МО НО ВИЋ

(99/232450)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По вре ме не гла во бо ље су по -
сле ди ца из у зет но стре сних си ту -
а ци ја у ко ји ма ће те се на ћи. Не -
ће те ди за ти гла ву од по сла, али
не ће те мно го на пре до ва ти. Про -
бај те да оба ви те раз го вор с парт -
не ром ко ји се већ ду го од ла же.

Све што сте про пу сти ли, би ће
ове сед ми це ак ту ел но. Осе ћа ће те
за до вољ ство ка да отво ри те нов -
ча ник. Пу ни сте по зи тив не енер -
ги је. Ин ту и ци ја вам је на ви со -
ком ни воу, па је ис ко ри сти те.

При ја те љи, не при ја те љи, љу -
ба ви, ла жи... На ко ју стра ну
кре ну ти? Об но ви те сво је ста ре
по слов не кон так те. Мо гу ће је
пот пи си ва ње не ког ве ли ког уго -
во ра. Но вац сти же, али шта ура -
ди ти са ср цем?

Си ту а ци ја на по слу ће се кра -
јем сед ми це при бли жи ти кул ми -
на ци ји. Ва ши жив ци су као стру -
не, али во ди те ра чу на о то ме шта
и ка да тре ба да ка же те. Не за по -
чи њи те пре пир ке, јер ће оне пре -
ра сти у озбиљ ну сва ђу.

Раз ми сли те о сво јим флер то -
ви ма и ста ви те знак „стоп” на
њих ако же ли те да са чу ва те сво -
ју ве зу. Сре ди те сва по треб на
до ку мен та у ве зи с кре ди ти ма.
По пла ћај те ра чу не и ни ком не
по зајм љуј те но вац.

Цео свет вам је под но га ма. Чи -
ни вам се да вас ни шта не мо же
за у ста ви ти на пу ту ко јим сте кре -
ну ли... Успо ри те ма ло. На ђи те
злат ну сре ди ну, иди те ко рак по
ко рак. Сма њи те тро ше ње.

Ве ли ко раш чи шћа ва ње је пред
ва ма, а слу чај ни су срет мо же
пре ра сти у јед ну ста бил ну ве зу.
По слов ни кон так ти су у ма лој
стаг на ци ји и за сад се сво де са мо
на обе ћа ња без ре а ли за ци је.

Окол но сти ће вам омо гу ћи ти
да упо зна те осо бу ко ја ће вр ло
бр зо про ме ни ти ваш љу бав ни и
по слов ни ста тус. Про је кат око
ко га се већ ду го ан га жу је те до би -
ја зе ле но све тло. Труд се ис пла -
тио.

Осе ћај кри ви це и рас пра ве с
парт не ром мо гу до ве сти до пре -
ки да ве зе. Мо гу ће је да ће вам се
ја ви ти не ко из про шло сти, али
све оста је у до ме ну „мо гло је...”.
Оче куј те нов ча ни до би так.

Сит ни здрав стве ни про бле ми
ће вам до бро до ћи да ма ло пре -
дах не те и да на ми ру раз ми сли -
те шта и ка ко да ље: оста ти на
истом по слу или при хва ти ти но -
ви. Тај не ве зе не ће оста ти тај не.

По ка жи те да и по вла че ње има
сво је пред но сти. Ти ха во да брег
ро ни. Парт нер вам по ка зу је сво -
ју љу бав и то вас чи ни ја ким и
за до вољ ним. Пра во је вре ме да
ура ди те оно што ствар но же ли те.

При знај те се би шта ствар но же -
ли те од жи во та. Не за до вољ ни сте
сво јом љу бав ном си ту а ци јом.
Иди те на кра ћи пут, јер вам то
мо же до не ти за ни мљив су срет и
мо гућ ност за про ме ну по сла.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
27. ок то бра: Вик то ри ју – Је ле на Ере ђин и Пре драг Бран ков; 7. но вем бра: Ан ђе лу – Алек -

сан дра Сто лић и Сла ђан Ста но је вић; 8. но вем бра: Катарину – Јелена и Зоран Сладаковић;

12. но вем бра: До ро теу – Да ни је ла Ми тић Ан ђе ло вић и Да ли бор Ан ђе ло вић; 13. но вем бра:

Ми лу – Је ле на и Иван Пе мац; 14. но вем бра: Ни ко ли ју – До бри ца и Но ви ца То нев ски; 17.

но вем бра: Не ду – Не ве на и Дра ган Бог да но вић; 18. но вем бра: Си мо ну – Алек сан дра Ран -

ге лов и Де јан Мир чић; 19. но вем бра: Ми лу – Ма ја Ни ко лић и Ла зар Са мар џић; 20. но вем -

бра: Са ру – Сне жа на Ди вљач ки и Јо ван Сто јић; 21. но вем бра: Ан ђе лу – Зо ри ца и Ми ро -

слав Пу ке та; 22. но вем бра: Ану – Ви о ле та Бо шња ко вић и Зла тко По вол ни, Ла ру – Сње жа -

на и Јо ван Ан дић, Ми ли цу – Ја сми на Ву ко је вић и Ми лош Не дељ ков; 23. но вем бра: Лу циу

– Ма ри на и Он дреј Ку та лек, Ири ну – Дра га на Мла де но вић и Сло бо дан Буб ње вић, Не ве ну –

Ива на и Алек сан дар Бу ла јић, Мир ну – Ви о ле та Ми чић Ма реш и Ми лан Ми тић; 24. но вем -

бра: Со фи ју – Не ве на Илић и Ни ко ла Пе рић; 26. но вем бра: Со фи ју – Би ља на и Фи лип Ни -

ко лић; 28. но вем бра: Ја ну – Ми ли ца и Дан ко Ду чић, Ан ђе лу – Ива на и Лу ка Чи чић. 

До би ли си на
2. но вем бра: Ва лен ти на – Ма ја Омор јан и Ми лан Ду ми тра шко; 9. но вем бра: Мар ка – Бо -

ја на Ни ко лић и Си ни ша Да дић; 16. но вем бра: Ђор ђа – Ива на и Ни ко ла Жи кић; 17. но вем -

бра: Фи ли па – Ја сми на и Ве ро слав Ра ди во је вић; 18. но вем бра: Ма ти ју – Сла ви ца и Зо ран

Три фу но вић, Да ви да – Ана и Ми ло слав Ко шут, Ада ма – Са би на и Да ни јел Нем чек, Лу ку –

Дра га на По по вић и Вук Ба бић; 19. но вем бра: Фи ли па – Ве ра и Са ва Ми ло шев, Ми ло ша –

Та тја на и Де јан Ми ло шев; 20. но вем бра: Или ју – Ма ри ја на и Ср ђан Ни ћи во је вић; 21. но -

вем бра: Уро ша – Ива на и Ми љан Мла де но вић; 22. но вем бра: Ан дре ја – Је ле на и Мар ко

Ма рин ков, Ре љу – Јо ва на и Вла ди мир Јак шић; 24. но вем бра: Ла за ра – Та ња  и Алек сан -

дар Илић, Стра хи њу – Сла ђа на Ри стић и Алек сан дар Кли ча рић; 25. но вем бра: Ива на –

Бри ги та и Вла ди мир Ва си ље вић, Стра хи њу – Дра га на и Сло бо дан Ма сло ва рић, Вик то ра –

Ма ја и Ђор ђе Ку та њац; 30. но вем бра: Ан дре ја – Дра га на Го ја Ђур ков и Да ни јел Ђур ков. 

ВЕН ЧА НИ

17. но вем бра: Ми ле на Кур ба ли ја и Зво ни мир Ора вец, На де жда При јић и Иван Трич ко вић; 19.

но вем бра: Пи ро шка Киш и Дра ган Спа со је вић, Ми лан ка Кр стић и Не над Сми лић; 24. но вем -

бра: Ру жи ца Мар ко вић и Ни ко ла Ша тлан, Љу би ца На кић и Бог дан Ни ко лић, Ма ја Ма ри ја Ђор -

ђе вић и Вла ди мир Па на јо то вић, Алек сан дра Ми хић и Ален Цве та но вић, Ва лен ти на Пе рић и Ср -

ђан Ра дој ко вић; 26. но вем бра: Ма ри ја Ма рић и Алек сан дар Ма ри чић, Ду шка Ди ми три је вић и

Зо ран Пе рић, Алек сан дра Пе тро вић и Вла ди мир Стој ко вић, Та ња Тер зић Убо вић и Дар ко Ба -

јић; 1. де цем бра: Или ја на Ро ђан и Ми ла дин Мил чић, Ива на Уро ше вић и Јо ви ца Бе рић.

УМР ЛИ

29. ок то бра: Љу би ца Пе че ни ца (1936), Мир са Стан ко вић (1932); 16. но вем бра: Дра ги ња

Јо јић (1943); 17. но вем бра: Зве зда Ив ко вић (1935), Дра ган Ве лич ко вић (1953), Ја но Ва лен -

та (1955), Ви до сав Мар ко вић (1940); 18. но вем бра: Бор ба ла Бер кањ (1932), Де сан ка Је ри -

нић (1936), Пе тар Па вло вић (1924); 19. но вем бра: Бран ко Ма рин ко вић (1956), Етел ка Ша -

раи (1935), На да Ђу кић (1948); 20. но вем бра: Ка ти ца Же нар ју (1937), До ста Гр ба (1931),

Ле по са ва Оже го вић (1927), Си мон ка Гру јев ски (1930), Пе тро не ла Илић (1946), Па вла Ми -

лен ко вић (1937); 21. но вем бра: Јо жеф Бо ниш (1925), Маг дол на Ур бан (1929), Ева Би сак

(1945), Миљ ка Ми ло ше вић (1930), Мил ка Кља је вић (1940); 22. но вем бра: Ан ка Иван че вић

(1937), Ми о драг Ми лен ко вић (1953), Пре драг Мак си мо вић (1965); 23. но вем бра: Ра да Си -

мић (1944); 24. но вем бра: Си ма Го лу бо вић (1939), Па влин ка Не сто ров ски (1932), Јо ца Ка -

нач ки (1929), Бла ги ца Ма мој ка (1954), Ду шан Пан те лић (1947), Иван Ра ки џић (1948); 25.

но вем бра: Ана Ран ков (1937), Сте ван Је ми но вић (1936), Но ви ца Сто ја но вић (1950), Ни ко ла

Пен дев (1949), Љи љан ка Са ва но вић (1933), Ру жи ца Стој нов (1930), На да Јо ва но вић (1936);

26. но вем бра: Ми лој ка Де лић (1930), Дан ка Ко зо мо ра (1927), Фе ренц Не мет (1952), Рај ко

Ко ља нин (1931), Ру жи ца Ста ни ми ров (1930), Ва си ли је Ву јо вић (1930); 27. но вем бра: Ма ри -

ја Ре пек (1936), Дар ко Ни ко ди је вић (1963); 29. но вем бра: Ва са Јо ва нов (1950), Бо жо Та сић

(1951), Рад ми ла Ми ло са вље вић (1925); 1. де цем бра: Ми лен ка Бот (1938).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Анаграми: (1) фалсификатор, (2)

манометар, (3) соларна енергија.

Скандинавка: Дака, овум, енологија, Том, т,

Тар, оморина, о, Нада Малек, дигитализација,

„Кракатит”, титан, Ман, моје, ије, к, наморати,

Етна.

ИЗ СРПСКЕ
ЦРЊЕ 

У ПАНЧЕВО

Упаљач за
експлозив

Неправил-
ност (грч.)

Комфор,
удобност

(лат.)

Симбол 
алуми-
нијума

Јаје 
(лат.)

Ове године
(скр.)

Крепкост,
животна

снага (лат.)

Ујак 
одмила

Житељка
афричке
арапске
земље

Престоница
Бангладеша

На силу
узимати

Наука о
вину

Име певача
Џонса

Ознака за
тону

Један (рус.)

Пустиња у
Индији

Народи

Врелина,
спарина

Предлог уз
локатив

Птица
грабљивица

АУТОР 
КРАТКИХ
ПРИЧА

Декаметар
(скр.)

Држава у
Азији

Држава у
Афици

Испитна
комисија

(скр.) На ту 
страну

Увођење
дигиталног

система

Роман
Карела
Чапека

Див, 
горостас

Немачки
писац

(Томас)

Које припа-
да мени

Ознака за
метар

Одлика
ијекавице

Саставни
везник

Предлог уз
датив

Симбол
азота

ЕМИЛИЈИНЕ
ОДАБРАНЕ

ПРИЧЕ

Присилити,
приморати

Вулкан на
Сицилији

(2) СПРАВА ЗА МЕРЕЊЕ

(3) НОВИ ЕНЕРГЕТСКИ РЕСУРС

АНАГРАМИ

TO  НAM  MEРA

СИЛНО  ГРЕЈАНА  ЕРА

(1) КРИВОТВОРИТЕЉ

ЛАФ  ТО  ФИКСИРА

ВИДИ
СЛИКУ



при сто јан оброк. Мо жда хи -
ља дар ку на дан. При том мо ра
да по ра ни око 4 ују тро или ће
му ме сто за у зе ти не ка (не)ло -
јал на кон ку рен ци ја.

„Ком ши ја” Љу ба шко ка же да
због „ре зер ва ци је” ло ка ци је
про ве де и цел ца ту ноћ на ли цу
ме ста – до ђе још у 22 са та и кња -
ва у ау то мо би лу. И он има „де -
лукс” ро бу из ино стран ства –
јак не, па ти ке, ча ра пе... Вр ло је
флек си би лан, па је у мо мен ту
био спре ман да па ти ке са осам -
сто ди на ра спу сти на шестсто...

Ту је и Ми ћа Ко бац, ов де за -
ра ђу је да пре гу ра до сти ца ња
усло ва за пен зи ју. Про да је „све

Шу пљик ца, с јед не, и Пр во -
мај ске, с дру ге стра не, до Ба -
ва ни штан ског пу та, где им -
про ви зо ва не те зге по кри ва ју
сва ки рас по ло жи ви пе даљ и
про те жу се ко ли ко год по глед
но си...

С обе стра не дру ма ко ји во -
ди ка Ста ром Та ми шу, До ло ву
и дру гим ју жно ба нат ским ме -
сти ма сва ког не дељ ног пре по -
дне ва не пре глед на ко ло на
кре ће се у ми мо хо ду и „вре ба”
шта је све из ло же но (бо ље ре -

Књи ге Сид ни ја Шел до на и Ва -
ње Бу ли ћа, пло че гру пе „The
Police” и Ве сне Зми ја нац... По -
лов не па ти ке, оче ру пан те пих,
„шар пла нин ске” штри ка не ча -
ра пе... Па, при бор за пе ца ње,
ста ри мо дел „еп со на”, би цикл
„од Ма ри је Те ре зи је” и ра зни
„пре по топ ски” мо де ли лам пи...

Ако се све на бро ја но мо же
не где про на ћи на јед ном ме -
сту – он да је то са свим си гур -
но бу вљак. И то онај ле ген дар -
ни – ста ри, ко ји се из го ди не у
го ди ну ши ри као ка ква „епи -
де ми ја”.

А то до вољ но ре чи то го во ри
у ка квом вре ме ну жи ви мо...

Ста ри бу вљак на пр ви по глед
асо ци ра на сце не ка рак те ри -
стич не за Бан гла деш, Со ма ли -
ју, Ха и ти... Ро ба раз ба ца на без
ика квог ре да и по рет ка, ма са
љу ди ју ри на све стра не као у
мра ви ња ку, а за глу шу ју ћа бу -
ка и га ла ма озбиљ но пре те
буб ним оп на ма.

Да ли је то су ро ва ре ал ност
на шег, због ра зних по гре шних
по ли ти ка и не у спе шних тран -
зи ци ја, на па ће ног дру штва?!
Вр ло мо гу ће, јер сва ке не де ље,
ра ном зо ром, мно ги та мо тра -
же слам ку спа са та ко што за
бед ну цр ка ви цу по ку ша ва ју да
рас крч ме по след ње ства ри из
ку ће.

А оста ли су у по тра зи за ба -
га тел ном ро бом нај ши рег мо -
гу ћег асор ти ма на из ра зно ра -
зних по бу да – јед ни због не мо -
гућ но сти да то ку пе у ску пим
про дав ни ца ма; дру ги, са мо да
„па ре очи” (за то што не ма ју ни
фи ле ра); тре ћи, ка ко би ис пу -
ни ли не дељ но ју тро у је дин -
стве ној пи јач ној ат мос фе ри...

Ро ба и на пру зи
По след њих го ди на ова не ве ро -
ват на тр жни ца, је дан од „сим -
бо ла” Пан че ва, ра ши ри ла се
уне до глед. И то у не ко ли ко
кра ко ва – од ули ца Сте ва на

ФОТО-РЕПОРТАЖA
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ЈЕД НО ЈУ ТРО НА СТА РОМ БУ ВЉА КУ

КА ДА НА РОД НЕ МА ПА РА...

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.

Пе ки не зер ке
Ме шан ке ни жег ра ста, ко -
је у се би има ју кр ви пе ки -
не зе ра, ста ре око три ме -
се ца, тра же но ви дом.

Здра ве, ве се ле и раз и -
гра не, же ле да не ко ме
улеп ша ју тмур не зим ске
да не. Очи шће не су од па -
ра зи та, а ка да за то до ђе вре ме, пред ви ђе на је и бес плат на
сте ри ли за ци ја.

Мо мен тал но се на ла зе у Омо љи ци, али је мо гућ бес пла тан
пре воз до но вог вла сни ка на кон што бу де пот пи сан уго вор. Све
ин фор ма ци је се мо гу до би ти на број те ле фо на 069/198-51-22.

Чу пав ци
Пре слат ки штен ци, ко ји ће би ти сред -
њег ра ста, не дав но су из ба вље ни од
опа сно сти ко ји ма су би ли из ло же ни на
ја буч ким ули ца ма, јер би те шко пре -
жи ве ли да их ху ма ни су гра ђа ни ни су
збри ну ли и од ве ли код ве те ри на ра.

Са да се ови чу пав ци са свим до бро
осе ћа ју, с тим што јед на жен ка има
про блем с но гом, али су сви из гле ди да
ће и то уско ро би ти са ни ра но.

Укло ње ни су им па ра зи ти, обез бе ђе -
на је и сте ри ли за ци ја, а све оста ло се
мо же са зна ти на број те ле фо на
061/152-52-14.

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.

зид ни сат, да јем џа бе – за осам -
сто ди на ра!” „Мо же за ше с’то?”
„Хеј, бра те, па то је уни кат на
ро ба ко жом опа са на – се дам -
сто!” „Мно го је...” „Ше с’то пе ’е -
сет?!” „Ај’, мо жда, кад се вра -
тим...” „Е, тад је по но во осам -
сто, па ће мо Јо во на но во...”

Ус пут се мо же чу ти и ка кве
све гла во бо ље са ти ру на ше му -
че не пен зи о не ре. Док са мо
сти дљи во гле дуц ка ју обу ћу –
два ста ри ја чо ве ка ме ђу соб но
се ја да ју: „Па, не мо гу ни по -
лов ну обу ћу да па за рим кад
ми је пен зи ја че ти ри и по хи -
ља де ди на ра!” „Уфф, и ме не
уби кре дит за угаљ.”

ћи – по ло же но). Има ту сва че -
га ста рог, али бог ме и ганц но -
вог, и при том уз ма ло стр пље -
ња мо же да се „уло ви” за не -
појм љи во ма ле па ре. По ну да
се кре ће од игле па до слов це
до ло ко мо ти ве, ко ја се је два
про би је пру гом. Је два, јер ро -
ба за тр па и са ме ши не, ку да се
во зо ви тек по вре ме но (за раз -
ли ку од не ких ми ну лих вре ме -
на) та љи га ју ка ста ја ли шту
Вој ло ви ца и фа бри ка ма у ју -
жној зо ни.

И то је од пра ско зор ја па до
не што по сле по дне ва јед но од
нај жи вљих ме ста у га лак си ји:
тран ге-фран ге тр го ви на цве та
на све стра не, уз оба ве зну ви -
ку, ци ку, бу ку и, не из бе жно,
цен ка ње.

Ни шта без цен ка ња
Ту ат мос фе ру те шко је опи са -
ти, а де лић сва ки да шње рас -
пра ве куп ца и про дав ца от -
при ли ке из гле да ова ко: „Пет -
сто! Ало, бре, ро ђа че, је л’ не

ви’ш ка ква је то ва тро стал на
по су да?!” „Не мој зе заш, дај за
че т’р ’сто?!” „Ма, не е е ма шан -
се – че т’ри сто пе дес’ и шлус,
ни кин та ви ше!” „Ево ру ке!”...

Ипак, не за вр ши се увек до -
го во ром, као на при мер над -
ме та ње око це не за офу ца ну
аба жур-лам пу: „Ма, ај де, бре,
за сто?!” „Сто пе де сет ди на ра
и ни ма кац!”

Ко ли ко наш на род во ли да
па за ри ис под це не, по ка зу је и
сле де ћа сце на: „Имам од ли чан

по ме ну те пан та ло не, блу зе и
ма ји це њи шу ћи се уз „гран ди о -
зне” хи то ве у за ди мље ним оп -
скур ним клу бо ви ма...

Ме ђу ко ле ги јал на са рад ња
Про да ва ца има не зна им се
број. Је дан од њих, су гра ђа нин
Сте ва, иа ко ку вар по за ни ма -
њу, већ чи та ву де це ни ју сва ке
не де ље др жи ме сто на са мој
рас кр сни ци, мал те не на пе -
шач ком пре ла зу. Ни је му ла -
ко, јер по сто ји ри зик да га пот -
ка чи не ко во зи ло. Про да је
тех ни ку, оде ћу и ра зну дру гу
ро бу из Не мач ке и све је „ди
бес те”. Це не се кре ћу од пе де -
е сет до не ко ли ко сто ти на ди -
на ра, али је два да за ра ди за

ле га ма” на за вид ном ни воу и
све се ре гу ли ше до го во ром.

Ми ро слав, ко ји пре ко не де ље
ра ди на гра ђе ви ни, ов де по ку -
ша ва хо но ра р но да за ра ди од
про да је ву не них ча ра па и ву не
на ки ло. Ка же да на род ни кад
ма ње па ра ни је имао, јер је тог
ју тра про дао са мо по ла ки ле. С
при чом о не ма шти ни у пот пу -
но сти се сла же и Ми лин ко из
Зре ња ни на; до шао је пр ви пут,
ну ди раз не „шка ла мо ци је”, али
ни је за ра дио ни за бу рек... Ни
ба ка Ана ни је за до вољ на, али то
је не спре ча ва да са сво јих
осам де сет пет го ди на, кад год је
при јат ни је вре ме, рас про да је
ви шак ства ри из ку ће, а љу ди

А тек ка ква је на је зда на
бофл! Те шко је не за бе зек ну ти
се пред при зо ром ка да се рас -
по ма мље не ти неј џер ке рња ју у
го ми ла ма раз ба ца не оде ће. Оне
ће се, мо жда, већ ко ли ко уве че,
као не ком чу до твор ном ма ги -
јом тран сфор ми са ти у „естрад -
не стар ле те” и по но сно но си ти

жи во” – де ло ве од „апе е на”,
бру си ли це, бу ши ли це, ке ра -
ми ку, пор це лан, гар де ро бу... У
зим ском пе ри о ду на „рад но
ме сто” стиг не до 5 са ти, а ле ти
до око 3, али ка же да ов де по -
сто ји не ки не пи са ни фер-плеј.
Твр ди да је, за раз ли ку од по -
ли ти ча ра, са рад ња ме ђу „ко -

ку пу ју чак и из но ше ну обу ћу за
две ста-три ста ди на ра... Про да
по два-три па ра, што је, ипак,
не ка ква до пу на ми зер не пен зи -
је, а уз то во ли да иза ђе ме ђу
љу де.

Шта тек ре ћи за Сло бо да на,
рат ног вој ног ин ва ли да ко ји је
пре че ти ри го ди не остао без
при ма ња и ота да се бе со муч но
ту жи с др жа вом. По ку ша ва да
про да по не ку ка фу, али ја ко

сла бо иде. И он је са гла сан с
прет ход ни ци ма да на род не ма
па ра...

По ну да ве ли ка, 
це не ми ни мал не
А куп ци? Има их ра зних фе ла...

Ре ци мо, Ду шан Пан че вац
до ла зи кад год ни је бла то и
ки ша. Бит но је да се по ра ни,
па се ов де мо же на ћи све оно
че га не ма у про дав ни ца ма –
ра зни ала ти, де ло ви за мо -
тор... Увек се цен ка, јер је то
тра ди ци ја, а пра ви про дав ци
на ђу раз у ме ва ња.

Ра ди во је Стан ко вић, Ле -
сков ча нин на „при вре ме ном
ра ду” у Пан че ву, на вра ти на
бу вљак ско ро сва ке не де ље.
Овог пу та је на шао не ке по -
вољ не ма ка зе за тро стру ко ма -
ње па ре не го у про дав ни ци.

Дра ган Ра дој чић рет ко на и -
ђе, евен ту ал но про ше та с
клин цем да уби је вре ме...

С дру ге стра не, Не над Ана -
ста сов ски не про пу шта ову
„за ба ву” кад год има вре ме на.
Нај ви ше га за ни ма ју де ло ви за
кон зо ле, бу ши ли це, бру си ли -
це... Цен ка се, али су тр гов ци
ја ко „те шки”. Не спо ри да се,
ипак, мо гу на ћи ин те ре сант не
ства ри, по пут умет нич ких
сли ка, за ко је про дав ци и не
слу те ко ли ко вре де. Овог пу та
је на тр чао на слу шке за осам -
сто ди на ра, а ина че су ми ни -
мум три де сет евра...

Та ко из гле да је дан дан оби -
чан на ста ром бу вља ку, јед ном
од нај не о бич ни јих ме ста...

µВ. Ђурђевић
?J. Филиповић

Уникатна роба, а скоро џабе

Густ „саобраћај” у оба смера

И апотека је ту, а гаранције?

Понешто се и прода...

Лампе из свих епоха, пронађите Аладинову...



Тра ди ци ја је на ста вље на. Ко -
шар ка ши Та ми ша су и у де ве -
том ко лу ово го ди шњег из да ња
КЛС-а ус пе ли да три јум фу ју у
Кра ље ву, баш као што су то чи -
ни ли и у про те кле три го ди не.
Бо јан Јо ви чић, тре нер пан че -
вач ких ко шар ка ша, знао је шта
му је чи ни ти пре овог ду е ла.

Так ти ку за Кра ље во по чео је да
пра ви по сле три јум фа над На -
прет ком, с при ја те љи ма из
клу ба. И ус пео је у сво јим на -
ме ра ма, за јед но са игра чи ма и
љу ди ма ко ји во де спорт ски ко -
лек тив из на ше га гра да: Сло га –
Та миш 79:91, по че твр ти на ма:
16:25, 23:26, 22:22 и 18:18.

Већ на са мом по чет ку утак -
ми це би ло је ја сно да су Пан -
чев ци у град ко шар ке до шли
по по бе ду. При пре ма ли су се
за то то ли ко озбиљ но да су у
Кра ље во кре ну ли дан ра ни је,
ка ко би што спрем ни ји и од -
мор ни ји до че ка ли ду ел са
Сло гом. Та ко су и за по че ли
утак ми цу. Та миш је во дио са
6:0, па са 18:9... Сло га ни је
има ла ре ше ња за Ду ша на Ми -
ло ше ви ћа, Ада ма Мир ко ви ћа,

Ни ко лу Си ми ћа, Вла ди ми ра
Ве лич ко ви ћа...

Та миш је кључ ну пред ност
сте као у пр вом де лу утак ми це,
јер се на од мор оти шло с ре -
зул та том 39:51. До ма ћи ко -
шар ка ши по ку ша ва ли су агре -
сив ни јом игром да сма ње
пред ност, али у овом ме чу су
на и шли на ква ли тет ни је и
рас по ло же ни јег ри ва ла. Ни ко -
ла Си мић и ње го ви са и гра чи
су мај стор ски са чу ва ли ви со ку
пред ност и та ко за бе ле жи ли и
тре ћи три јумф у ни зу.

Еки пу Та ми ша је до но вих
бо до ва пред во дио Ду шан Ву -
ле тић, ко ји је по сти гао 22 по е -
на, а оства рио је и пет успе -
шних ско ко ва. Сја јан је био и
ка пи тен Ни ко ла Си мић, ко ји
18 пу та био пре ци зан, али тре -

ба ре ћи да је у дру гом по лу вре -
ме ну од пет по ку ша ја уба цио
свих пет „трој ки”. Од лич ну
пар ти ју су пру жи ли и Ду шан
Ми ло ше вић (17) и Вла ди мир
Ве лич ко вић (13 по е на). По -
хва ле за три јумф у Кра ље ву
сва ка ко иду и на адре се Алек -
сан дра Ил ки ћа, Иго ра Ке са ра,
Мла де на Вит ко ви ћа, али и
оста лих мо ма ка ко ји су бра ни -
ли бо је клу ба из на ше га гра да.

Та миш је са да на че твр том
ме сту на та бе ли, са ско ром од
шест по бе да и три по ра за, а у
су бо ту, 10. де цем бра, до че ку је
Сме де ре во. Уз пра ву по др шку с
три би не на Стре ли шту, лак ше
ће сти ћи до но вог три јум фа.

У утак ми ци де се тог ко ла
Пр ве срп ске ли ге Крис-крос је
на свом те ре ну са вла дао Вр бас
са 74:72, по че твр ти на ма
22:15, 15:17, 22:19 и 15:21.

– Мо ји мом ци су пру жи ли
сјај ну игру и у јед ној „ша хов -
ској пар ти ји” ус пе ли су да до -
ђу до тре ће по бе де у ни зу. По -
бед ник се ни је знао до по след -
ње се кун де. Утак ми ца је би ла
пра ва пр вен стве на, а ве ли ки
број гле да ла ца имао је шта да
ви ди и ужи ва у ле по ти ко шар -
ке – ре као је тре нер Крис-кро -
са Пе тар Мар ко вић.

Клуб из на ше га гра да са да
има скор од пет по бе да и пет
по ра за, а у на ред ном ко лу пу -
ту је у Бач ку То по лу на мег дан
са исто и ме ним до ма ћи ном.

Наш су гра ђа нин Ђор ђе Шту -
лић но ви је пр вак Ср би је у
кар тинг шам пи о на ту на ше
зе мље. Так ми че ње у ко јем се
во зе че тво ро такт ни рен тал
кар тин зи с „Хон ди ним” агре -
га ти ма за пре ми не 390 ку би ка
би ло је ве о ма ин те ре сант но и
не из ве сно до са мог кра ја.

Шам пи о на је од лу чи ва ла
по след ња тр ка, тач ни је по -
след ње од два над ме та ња ко -
ја су одр жа на тог ви кен да. То
је на кра ју био Ђор ђе Шту -
лић, са два по е на ви ше од
дру го пла си ра ног так ми ча ра
и де сет ви ше од во за ча ко ји је
за у зео тре ће ме сто.

Ка ко ис ку сни во за чи че сто
на гла ша ва ју да је увек нај те -
же ка да се у по след њој тр ци
од лу чу је о ти ту ли, та ко је би -
ло и мла дом Ђор ђу 8. ок то -
бра, на кар то дро му Ада Ху ја у
Бе о гра ду. Ипак, он је од лич -
ном во жњом ус пео да оства ри
из ван ре дан ре зул тат и оки ти
се шам пи он ском ти ту лом.

Наш су гра ђа нин је ове се -
зо не по сти гао од ли чан успех

и у шам пи о на ту на ше зе мље
у „кла си 5” до 125 ку би ка. Он
је у тој кон ку рен ци ји, у сво јој
дру гој се зо ни, осво јио ти ту лу
ви це шам пи о на др жа ве, иа ко
је два пу та три јум фо вао у по -
след њем тр кач ком ви кен ду.

Ма ни фе ста ци ја на ко јој су
до де ље на при зна ња за
САКСС шам пи о нат (Спорт -
ски ау то и кар тинг са вез Ср -
би је) при ре ђе на је 27. но вем -
бра на Бе о град ском сај му, ка -
да је одр жан и Са јам спор та.

Стре ли чар ски клуб Пан че во
је у не де љу, 4. де цем бра, ле по
ор га ни зо ва ним тур ни ром у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
обе ле жио 35 го ди на од свог
осни ва ња, али и три и по де -
це ни је успе шног ра да.

Већ по тра ди ци ји, над ме -
та ње у на шем гра ду је увек и
нај по се ће ни је, па су се и овог
пу та так ми чи ли нај бо љи
стре ли ча ри из це ле Ср би је,
али и го сти из Цр не Го ре.
Оно што све по кло ни ке овог
спор та мо же по себ но да ра -
ду је, је сте по да так да стре ли -
чар ство по бу ђу је све ви ше
ин те ре со ва ња у на шој зе мљи,
па је при ме тан ве ли ки при -
лив мла дих так ми ча ра, што
је би ло еви дент но и на тур ни -
ру у на шем гра ду.

СК Пан че во је фор си рао
сво је нај мла ђе так ми чар ке и
так ми ча ре, ко ји су пр ви пут
уче ство ва ли на не ком тур ни -
ру. Кон ку рен ци ја је би ла из у -
зет но ја ка, али то ни је спре -
чи ло на ше су гра ђа не да још
јед ном по стиг ну од лич не ре -
зул та те.

Ка де ти Урош Ја коб и Ана
Ве ли ми ров још јед ном су по -
твр ди ли да тре нут но не ма ју
прем ца у Ср би ји, па су и овог
пу та осво ји ли нај сјај ни ја од -
лич ја, док се Сте фан Кља јић
оки тио брон за ном ме да љом.
Ста ри ја пи о нир ка Ана Но ва -
ко вић за слу жи ла је сре бро, а
мла ђа пи о нир ка Ива Ја коб
брон зу. У га ђа њу ком па унд
сти лом се ни ор Сте фан Жи кић
осво јио је сре бр ну ме да љу.

СПОРТ
Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Три утак ми це за 
се дам да на

На ре ду је Ша мот

Же сток ру ко мет ни окр шај
од и грао се про шлог ви кен да
на пар ке ту Ха ле спор то ва у
на шем гра ду. Три на е сто ко -
ло Су пер ли ге до не ло је и вој -
во ђан ски дер би, ду ел Ди на -
ма и Спар та ка. Су бо ти ча ни
су у пр вом де лу шам пи о на та
са вла да ли Пан чев це и, уз но -
во сад ску Вој во ди ну, је ди ни
су ко ји ма је то ус пе ло у овој
се зо ни. Да кле, до шло је вре -
ме за ре ванш... Храм спор та
на Стре ли шту и овог пу та је
био ис пу њен го то во до по -
след њег ме ста. Иван Пет ко -
вић је до бро „на о штрио” сво је
пу ле не, а Бран ко Ра да но вић је
еки пу по вео у још је дан окр -
шај... Ни је би ло ла ко, јер су и
Су бо ти ча ни сја јан тим, али
овог пу та су на и шли на ква ли -
тет ни јег ри ва ла: Ди на мо–
Спар так 19:18.

Био је то ду ел две ју нај бо -
љих од бра на у ели ти, баш као
што је тре нер Пет ко вић и на -
ја вљи вао. Ипак, у пр вих пет
ми ну та го сти су се бо ље сна -
шли, па су три пу та по го ди ли
мре жу Ди на ма (1:3). А он да је
кре ну ла „ма ши не ри ја” у цр но-
жу том... Ог њен Ра до њић,
„плеј меј кер” пан че вач ког ти -
ма, пра вио је дар мар ме ђу Су -
бо ти ча ни ма, Пе тар Жу јо вић је
са два по гот ка др жао при кљу -
чак, а ка да је Ср ђан Ко мла нов
у сед мом ми ну ту по сти гао
евро гол из мр твог угла, ско ро
из кор не ра, и до вео Ди на мо у

СК ПАН ЧЕ ВО ПРО СЛА ВИО РО ЂЕН ДАН

НАЈ ЛЕП ШИ ПО КЛОН 
– МЛА ДИ ТАК МИ ЧА РИ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МОВ РЕВАНШ СУБОТИЧАНИМА

ВЕ ЛИ КИ УС ПЕ СИ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ЂОР ЂЕ ШТУ ЛИЋ ШАМ ПИ ОН

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ „СЛО ЖИО” И СЛО ГУ

Ми љан Бу њев че вић. Иа ко је
ње гов тим био са игра чем ма -
ње, по пу лар ном Бам би ју то
ни је сме та ло да из ре ше та мре -
жу Су бо ти ча на. Та ман ко ли ко
је би ло по треб но да одр жи Ди -
на мо у вођ ству од јед ног го -
ла... Ушло се у не из ве сну за вр -
шни цу. Нер во за се све ви ше
увла чи ла у ре до ве и јед ног
дру гог ти ма... Иван Пет ко вић
је од 53. до 55. ми ну та мо рао
да узме два тајм-ау та. Ис пла -
ти ло се. У са мом фи ни шу Жу -
јо вић и Бан ду ка су би ли пре -
ци зни, ни је ви ше би ло вре ме -
на за Спар так. Ве ли ка по бе да
Ди на ма!

– Оче ки ва но, ја ко те шка
утак ми ца. Спар так је од лич на
еки па, про шле го ди не је
играо у СЕ ХА ли ги и има
озбиљ не игра че. На дам се да
је пу бли ка ужи ва ла у овом
пра зни ку ру ко ме та. Ре зул тат
на се ма фо ру по ка зу је да је
ово био су срет две ју од лич них
од брам бе них еки па. Ја ко је
бит но што смо по бе ди ли и
хтео бих да че сти там мо јим
мом ци ма на то ме. До зво ли ли
смо Спар та ку да по стиг не са -
мо се дам го ло ва у дру гом по -
лу вре ме ну. Са ова два бо да

смо бли жи на шем ци љу, а то
је пла сман у плеј-оф – ре као
је Иван Пет ко вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Ди на ма био је Ог њен Ра до -
њић, са пет го ло ва. Пе тар Жу -
јо вић и Ми љан Бу њев че вић су
по че ти ри пу та би ли пре ци -
зни, Ср ђан Ко мла нов је три
пу та са вла дао гол ма на Спар -
та ка, Па вле Бан ду ка је дао два
го ла, а у ли сту стре ла ца се
упи сао и Иван Дис тол.

– Сја јан меч. Ја ко чвр сте од -
бра не на обе стра не. Не пам -
тим ка да сам по след њи пут
од и грао утак ми цу на ко јој је
по стиг нут ова ко ма ли број го -
ло ва. Из у зет но те жак меч и ве -
о ма ва жна по бе да за нас. Иде -
мо да ље, окре ће мо се на ред -
ним иза зо ви ма – ис та као је
мла ди бек Ди на ма Ми љан Бу -
њев че вић.

Већ у сре ду, 7. де цем бра,
Пан чев ци су го сто ва ли у Шап -
цу, где су од ме ри ли сна гу с
Ме та ло пла сти ком, а у су бо ту,
10. де цем бра, по но во игра ју
пред сво јим на ви ја чи ма. У Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Ша мот, још јед на чвр ста
и не у год на еки па. Утак ми ца
по чи ње у 18 са ти.

БОДОВИ ОСТАЛИ У ШАПЦУ

Утак ми ца ма че тр на е стог ко ла у сре ду, 7. де цем бра, на ста -

вље на је тр ка за бо до ве у Су пер ли ги. Мом ци ко је пред во ди

Иван Пет ко вић го сто ва ли су у Шап цу, где нису при ка за ли

пар ти је које су их красиле ове сезоне, па су остали без

бодова: Ме та ло пла сти ка –Ди на мо 20:19. 

Ипак, овај пораз, ако се из њега извуку поуке, не би

требало много да боли. Много је важније да у суботу, 10.

децембра, Динамо савлада Шамот и тако у плеј-оф пренесе

бодове против директног конкурента.

вођ ство (4:3), па гол ман Ра ду -
ле Ра ду ло вић од бра нио пе нал
го сти ма, три би на пан че вач ке
ха ле је про кљу ча ла. У стрел це
се убр зо упи сао и Иван Дис -
тол, па још јед ном Ра до њић и
на се ма фо ру је за све тлу цао
ре зул тат 9:5. Учи ни ло се та да
да ће го сти пре тр пе ти ка та -
стро фу, али вр ло бр зо Спар так
се кон со ли до вао, збио сво је
ре до ве и пре у зео ини ци ја ти ву
на те ре ну. На од мор се оти шло
с пред но шћу го сти ју од јед ног
го ла (10:11).

Го лом Па вла Бан ду ке Ди на -
мо је већ у пр вим тре ну ци ма
дру гог по лу вре ме на из јед на -
чио, а он да је на сце ну сту пио

Први викенд у децембру био је
веома успешан за играче Бад-
минтон клуба Панчево, који су
се такмичили на три турнира.

Од 2. до 4. децембра у Сло-
венији је одржан велики ин-
тернационални јуниорски
турнир, на којем су боје клуба
из нашега града браниле Ан-
ђела Витман, Виктор Бурјан и
Сања Перић, као и тренер Ми-
лица Ускоковић.

У женском дублу, у конку-
ренцији девојчица до трина- ест година, Анђела и Сања

освојиле су сребрну медаљу.
У недељу, 4. децембра, у

Железнику су одржани Б и Ц
турнири у сингл конкуренцији
у бадминтону.

Члан БК-а Панчево Стефан
Мијатовић освојио је своју прву
златну медаљу на Б-турниру,
док је Никола Борка зарадио
сребрно одличје на Ц-турниру.

Запажене резултате на так-
мичењу у бадминтону које је
одржано у Железнику имали
су и чланови БК-а Динамо.

Софија Карановић је
освојила сребрну медаљу и
тако потврдила прво место
на националној Б ранг-ли-
сти. Надметали су се и Ог-
њен Крашна и Вељко Цу-
канић.

СТИЖУ ТРОФЕЈИ СА СВИХ ТАКМИЧЕЊА

БАДМИНТОН ЈЕ У МОДИ

С крила у мрежу: Срђан Комланов у продору



Отво ре но пр вен ство Ср би је у
пли ва њу и ми тинг под на зи -
вом „Во ша 2016”, на ко јем су
уче ство ва ла 424 так ми ча ра из
52 клу ба из: Ср би је, Сло ве ни -
је, Ру му ни је, Цр не Го ре, Ма -
ке до ни је, Ма ђар ске, Хр ват ске
и БиХ, одр жа но је про шлог
ви кен да у Но вом Са ду.

У та ко ја кој кон ку рен ци ји
од лич не ре зул та те су оства ри -
ли и чла но ви ПК-а Ди на мо.
Бо је клу ба из на ше га гра да
бра ни ли су: Ања Цре вар, Бо -
рис Сто ја но вић, Пе тар Пе тро -
вић, На та ша Пра ска ло, Ва ња
Гру јић и Ду ња Ни шић.

Нај у спе шни ја је би ла Ања
Цре вар, ко ја је осво ји ла осам

злат них ме да ља – че ти ри у ју -
ни ор ској и че ти ри у се ни ор -

ској кон ку рен ци ји, и то у ди -
сци пли на ма: 200 м дел фин,

100 м дел фин, 100 м ме шо ви -
то и 200 м кра ул.
Пе тар Пе тро вић је три јум фо -
вао у тр ка ма на 50 и 100 м
леђ но, а Бо рис Сто ја но вић је
осво јио злат ну ме да љу на 50 м
кра ул и брон зу на 100 м кра ул.
На та ша Пра ска ло је би ла дру -
га на 200 м ме шо ви то и тре ћа
на 50 м кра ул.

Од лич не су би ле и пли ва чи це
ПК-а Спар та из на ше га гра да. Јо -
ва на Бог да но вић је осво ји ла
злат не ме да ље на 50, 100 и 200 м
пр сно у ап со лут ној ка те го ри ји,
па је про гла ше на за нај у спе шни -
ју так ми чар ку. Ва ле ри Шви гир
је три јум фо ва ла у тр ка ма на 50
м дел фин и 50 м леђ но.

СПОРТ
Петак, 9. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК

субота, 15 сати

ПРВА ЛИГА

Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ

субота, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Н. Село: ДОЛОВО–СЛАВИЈА

субота, 19.30

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ВЛАДИМИРОВАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО

субота, 20 сати

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН

субота, 19 сати

Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН

субота, 17 сати

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ

недеља, 15 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Обреновац: ТЕНТ–ДИНАМО 3:1

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ЕЛАН ВОЛЕЈ 3:1

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 19:18

Шабац: МЕТАЛОПЛАСТИКА–ДИНАМО 20:19

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–МЛАДОСТ 31:25

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Б. Карловац: БУДУЋНОСТ–ДОЛОВО 28:31

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Краљево: СЛОГА–ТАМИШ 79:91

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ВРБАС 74:72

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шимановци: ПИНК–ЈЕДИНСТВО 59:78

Голубинци: ЈАДРАН–БНС 20:0

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Barnes

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Де6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У су бо ту до ла зи 
Спар так

Бор цу бод у ме чу 
са Сме де ре вом

Утак ми ца ма осмог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги за од бој ка ши це.
По сле по ра за од лај ко вач ког
Же ле зни ча ра на свом те ре ну
пан че вач ке „ла ви це” су на
про гра му има ле јед но од нај -
те жих го сто ва ња ове је се ни –
пут у Обре но вац и мег дан с
ли де ром шам пи о на та. Де вој ке
ко је с клу пе пред во ди тре нер
Алек сан дар Вла ди са вљев су на
тај меч оти шле као пот пу ни
аут сај де ри, па иа ко ни су ус пе -
ле да на пра ве из не на ђе ње, на -
му чи ле су јед ну од нај бо љих
еки па у срп ској ели ти: Тент –
Ди на мо 3:1, по се то ви ма
16:25, 25:13, 25:17 и 25:11.

Пан чев ке су од лич но „отво -
ри ле” утак ми цу, ко јој је при -
су ство ва ло око 300 по кло ни ка
игре пре ко мре же. Пред во ђе -
не но вај ли јом у еки пи Је ле -
ном Ме да ре вић, од бој ка ши це
Ди на ма се ни су упла ши ле ве -
ли ког ри ва ла. Игра ле су хра -
бро и пот пу но су над и гра ле
ли де ра на ње го вом те ре ну.
Ни на Ко цић је игра ла од лич -
но, би ла је не ре ши ва ениг ма
за де вој ке из Обре нов ца, а за -
па же ну пар ти ју је пру жи ла и
Дра га на Мар ко вић, ка пи тен
Ди на ма. Све по хва ле за игру у
пр вом се ту за слу жу ју и Ни ко -
ли на Ашће рић, Је ле на Ла зић,
Ми ле на Спре мо и Са ња Ђур -
ђе вић. Ла ко, чак и нео че ки ва -
но, „ла ви це” су пот пу но де мо -
ли ра ле јед ног од глав них кан -
ди да та за шам пи он ску ти ту лу.
А он да су ста ле...

Од јед ном, као да су се упла -
ши ле по бе де, као да ни су ве -
ро ва ле да мо гу осво ји ти ма кар
бод у ме чу с ли де ром, Пан чев -

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ПО ВЕ ЛЕ, ПА СТА ЛЕКУП ОБРЕ НОВ ЦА
Так ми ча ри Ка ра те клу ба Мла -
дост из на ше га гра да уче ство ва -
ли су про шлог ви кен да на тур -
ни ру „Куп Обре нов ца 2016”.

У кон ку рен ци ји око 300 бо -
ра ца из 30 клу бо ва Ми ха и ло
Пан те лић је осво јио нај сјај ни -
је од лич је, сре бром се оки ти ла
Да риа Бе рац ка, а брон зе су за -
слу жи ли Та ра Ђур ђе вић и Лу -
ка Ста ној ко вић.

МИЛОШ 

НАЈУСПЕШНИЈИ
На митингу у нашем граду ко-
ји је организовао Пливачки
клуб Динамо, под називом
„Куп Панчева”, запажене ре-
зултате остварили су и члано-
ви ПК-а Спарта.

Милош Михајловић је осво-
јио златне медаље у тркама на
100 и 200 м краул у групи так-
мичара рођених 2000. и 2001.
године, док је у апсолутној
конкуренцији зарадио бронза-
на одличја. Због тога је про-
глашен за науспешнијег так-
мичара у својој групи.

Ања Јакимовски је освојила
сребрне медаље на 100 м леђ-
но и 100 м делфин.

СЈАЈ НИ ПИ О НИ РИ
Мла ди так ми ча ри Џу до клу ба
Пан че во уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на два тур ни ра
и на оба су по сти гли вред не
ре зул та те.

На „Тро фе ју Бра ни че ва” у
По жа рев цу Ни на Ал би ја нић је
осво ји ла сре бр ну ме да љу, а
њен брат Ла зар се оки тио
брон за ним од лич јем.

На тур ни ру у Фу то гу, у ме -
ђу на род ној кон ку рен ци ји пи о -
ни ра, Не ма ња Ни шић и Фи -
лип Па ла нач ки за слу жи ли су
брон за на од лич ја.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

НАД МЕ ТА ЊЕ ПЛИ ВА ЧА У НО ВОМ СА ДУ

ПУ НИ КО ФЕ РИ „ЗЛА ТА”

ке су до зво ли ле Обре нов чан -
ка ма да пот пу но пре у зму кон -
тро лу над утак ми цом, да се
вра те у меч, пре о кре ну ре зул -
тат и на кра ју три јум фу ју.

Од лов ца на ве ли ко из не на -
ђе ње „ла ви це” су од јед ном по -
ста ле лак плен. Тент је до дао
гас, за го спо да рио си ту а ци јом
на те ре ну, а од бој ка ши це Ди -
на ма су по че ле да гре ше и да
по кла ња ју по е не и те шко сте -
че но вођ ство... Де вој ке ко је
пред во ди тре нер Ма ри ја на Бо -
ри чић ла ко су из јед на чи ле на
1:1, а по том су и у пре о ста ла
два се та ка жња ва ле број не гре -
шке еки пе из Пан че ва. Од бој -
ка ши це Ди на ма као да ви ше
ни су има ле ни сна ге ни во ље
да се су прот ста вља ју ли де ру.

Већ у су бо ту, 10. де цем бра,
„ла ви це” ће би ти на но вом ве -
ли ком ис ку ше њу. У Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла зи
су бо тич ки Спар так, тим за
сва ко по што ва ње, али и еки па
с ко јом мо же да се над и гра ва. 

Уз бу дљив и до са мог кра ја
не из ве стан меч од и гра ли су од -
бој ка ши Бор ца и Сме де ре ва
про шлог ви кен да у на шем гра -
ду. Био је то меч осмог ко ла
Пр ве ли ге, у ко јем се во ди ла
же сто ка бор ба за сва ку лоп ту и
сва ки по ен, али из ко га су за до -
вољ ни ји иза шли го сти: Бо рац –
Сме де ре во 2:3, по се то ви ма
18:25, 25:20, 30:32, 25:21 и 9:15.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о спорт ској дра ми. Иа ко
су и у овом ме чу игра ли де сет -
ко ва ни и из гу би ли пр ви сет,
од бој ка ши Бор ца се ни јед ног
тре нут ка ни су пре да ва ли. За то
Ми ро слав Фар каш, Не ма ња
Ми ле тић, Иван Бу лић, Сте фан
Вла ди са вљев, Вла ди мир Кне -
же вић, Бо јан По знић, Ми лан
Зин до вић, Алек сан дар Га ври -
лов, Да вор Ми ло ше вић, Ра до
Спа со је вић и Абид Ха џи бе го -
вић за слу жу ју по хва ле, без об -
зи ра на по раз.

По бед ник је од лу чен у тре -
ћем се ту. Бо рац је во дио са

20:16, по том је сет ушао у егал
за вр шни цу... Стар чев ци су
про пу сти ли чак пет сет-лоп ти,
Сме де рев ци су ис ко ри сти ли
сво ју тре ћу...

Но ву по бе ду у шам пи о на ту
Дру ге ли ге „Се вер” оства ри ла
је и Од бој ка 013. Де вој ке ко је
пред во ди Иван Кр го вић су у
осмом ко лу на свом те ре ну са -
вла да ле Елан Во леј из Ср бо -
бра на с 3:1, по се то ви ма 18:25,
25:17, 25:23 и 25:18.

– Наш при ступ утак ми ци у
пр вом се ту био је не до пу стив.
То нам се не сме по но ви ти.
Ипак, у три пре о ста ла се та де -
вој ке су по ка за ле ка рак тер, да
су тим ко ји се ни кад не пре да је.
На та ша Бо жић је сјај но „ди ри -
го ва ла”, Алек сан дра Пе тро вић
је још јед ном до ка за ла да је нај -
бо љи сред њи бло кер у ли ги, а
мо рам по хва ли ти и ка пи те на
Алек сан дру Га ић, ко ја је пре у -
зе ла од го вор ност у пре лом ним
тре ну ци ма – ре као је тре нер
Од бој ке 013 Иван Кр го вић.

Де вет еки па ко ја су би ле по -
де ље не у две гру пе над ме та -
ло се про шлог ви кен да у Бе -
о чи ну, на тур ни ру у окви ру
Пр ве џу до ли ге Ср би је. Еки -
пу Ди на ма пред во ди ли су
тре не ри Љу бо мир и Слав ко
Ста ни шић, а са ско ром од
две по бе де и два по ра за,
клуб из на ше га гра да је за у -
зео тре ће ме сто у гру пи, од -
но сно пе то ме сто у ко нач ном
пла сма ну.

Еки пу су са чи ња ва ли: Игор
Ома ста, Алек са Сто ја ди нов,
Фи лип Рин ко вец, Иван Осто -
јић, Ни ко ла До стић, Иван
Мељ ни ков, Сто јан и Игор Се -
ку лић, Алек сан дар Ба лог,
Урош Ћи рић и Мла ден Бу ља.

У пр вом ме чу Ди на мо је по -
ра жен од ЏК-а Без бед ност из
Но вог Са да, по том је са вла дао
Омла ди нац из Сте па но ви ће ва,
а у тре ћој рун ди је из гу био од
ки кинд ског Пар ти за на. У по -
след њем ду е лу Пан чев ци су

са вла да ли еки пу Џун са из Но -
вог Са да.

Мла ди џу ди сти Ди на ма над -
ме та ли су се у По жа рев цу, на
тур ни ру „Тро феј Бра ни че ва”. У
кон ку рен ци ји 322 бор ца из 26
клу бо ва, на ши су гра ђа ни су

осво ји ли де вет на ест ме да ља.
Пан чев ци ма је при пао и пе хар
на ме њен нај у спе шни јој еки пи,
а Урош Ћу ћа је про гла шен за
нај бо љег мла ђег пи о ни ра.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ма ри ја Сто ја нов ски, Ми ли ца
Се ку ло вић (две), Алек са Ђу ро -
вић, Не ма ња Ју ри ца, Ђор ђе
Ја ки мов ски, Ми лош Сто ја но -
вић, Ан дри ја на Кр те нић и
Урош Ћу ћа. Сре бром су се
оки ти ли: Ма те ја Сто ја нов ски,
Ми ле на Се ку ло вић, Ма те ја
Зу бо вић, Је ле на Сто ја нов ски и
Ан дри ја на Кр те нић, а брон зе
су за слу жи ли: Фи лип Ћи рић,
Ни ко ла Мир ко вић, Ни ко ла
Ми тић, Фи лип Мак си мо вић и
Пе тар Мљач.

АК ТИВ НО СТИ ЏК-а ДИ НА МО

ПЕ ТО МЕ СТО У ПР ВОЈ ЛИ ГИ



У пе так, 2. де цем бра, Збор
ру ко мет них су ди ја Пан че -
ва обе ле жио је ре дак и леп
ју би леј – ше зде сет го ди на
по сто ја ња и ра да. Ле по ор -
га ни зо ва ној све ча но сти
при су ство ва ли су ру ко мет -
ни рад ни ци из це ле Ср би је,
а ка ко то увек би ва ка да
Збор ру ко мет них су ди ја ор -
га ни зу је не ку ма ни фе ста -
ци ју, ни су из о ста ла ни
број на при зна ња и за хвал -
ни це за све по је дин це ко ји
су да ли до при нос ра ду ове
ор га ни за ци је.

Збор ру ко мет них су ди ја
Пан че ва осно ван је 6.
сеп тем бра 1956. и од свог
пр вог да на не пре ста но
ра сте и уса вр ша ва се. Пе -
тар Пу пић, Дра ган Бу -

квић, Бран ка Ма рић,
Ми ли вој Се ку лић, Фа би -
јан Мар тон и мно ги дру ги
де ли о ци ру ко мет не прав -

де про сла ви ли су пан че -
вач ки збор, а са да њи хо -
вим пу тем иду не ки но ви
клин ци...

– Из у зет но сам по ча ство -
ван ка да ви дим све на ше
при ја те ље на јед ном ме сту.
Ту су, бар за нас ру ко ме та -
ше, нај ја ча име на: Ве ли -
мир Мар ја но вић, Дра ган
Бу квић, Сло бо дан Ви ше -
кру на, гра до на чел ник Са -
ша Па влов и да не на бра јам
све ве ли ка не ру ко ме та ко ји
су нам ода ли при зна ње и
до шли на на шу про сла ву –
ре као је Вла ди мир Ни ко -
лић, пр ви чо век Збо ра ру -
ко мет них су ди ја Пан че ва.

Ова ор га ни за ци ја сво јим
де ло ва њем да ле ко пре ва зи -
ла зи зна чај свог осни ва ња.
У Пан че ву је тра ди ци ја да
су ди је уче ству ју у свим
обла сти ма ра да у ру ко ме ту
– од ње го ве про мо ци је,

пре ко ми ни-ру ко ме та, до
раз во ја ми ни-ли га, и та ко
да ју свој до при нос ра ду Ру -
ко мет ног са ве за гра да. И у
вре ме СФРЈ љу ди из пан че -
вач ког збо ра има ли су нај -
ва жни је функ ци је. Би ли су
пред сед ни ци ру ко мет них
са ве за и њи хо вих скуп шти -
на, ка ко Ју го сла ви је та ко и
Ср би је и Вој во ди не.

– Су ди је са ових про сто ра
би ле су од у век до ми нант не.
По ме ну ћу го спо ди на Пе тра
Пу пи ћа, до а је на ру ко ме та и
ин тер на ци о нал ног су ди ју.
Пер ја ни ца но ви јег вре ме на
и жен ског су ђе ња је Бран -
ка Ма рић, с ко ле ги ни цом
Зо ри цом Ма шић, а мно го
се узда мо у су диј ски пар
Се ку лић –Јо ван дић. Они су
са да на ли сти Европ ске
фе де ра ци је, а оче ку је мо да
уско ро по ста ну и су ди је
свет ске ор га ни за ци је – ре -
као је ле ген дар ни Дра ган
Бу квић, је дан од нај ста ри -
јих чла но ва Збо ра и чо век
ко ји је иза звао ре чи ве ли -
ке за хвал но сти број них
мла ђих ко ле га.

Тре нут но Збор ру ко мет -
них су ди ја Пан че ва има
око ше зде сет чла но ва.

A. Живковић
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Вик то ри ја 
Алек сић, 
сред њо школ ка:
     –
За ви кенд пла ни рам
да се од ма рам од
шко ле, уз гле да ње
фил мо ва и се ри ја 
код ку ће. Та ко ђе, 
мо жда ћу уве че иза ћи
с дру штвом.

Ан ђе ла Ра ду ло вић,
гим на зи јал ка:
    
– У пе так ћу ићи у 
Кул тур ни цен тар на
про сла ву да на шко ле.
Пла ни рам и да уве че
иза ђем с дру га ри ца ма,
а мо жда ћу има ти и
так ми че ње у џу ду.

Алек са Сто ја нов,
гим на зи ја лац:
     
– Нај ве ро ват ни је ћу 
за ви кенд иза ћи с
дру штвом у град, и то
на не ки пан че вач ки
сплав. Оста так 
вре ме на ћу 
ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње и гле да ње
те ле ви зи је.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

И су дар
Уздаш се у не ког. Стра стве но. По ста не стуб твог бив ство ва ња.

Об уј миш га и чвр сто стег неш, а не про ми шље но, че сто и пре чвр -

сто, као да си га оба вио лан ци ма. По том се де си ма ги ја: ва тра

се пре тво ри у лед.

    Пр тљаг је спа ко ван, на ста вак пу та не ми но ван. Оста неш сам,

баш ка кав си и ро ђен, и су да риш се са исти ном: не ма ту по себ -

не ма ги је, то је жи вот, он је сам по се би ма ги чан.

Лан ча ни низ
Око ви: имаш же љу да их по ки даш, ски неш са се бе, да се осло -

бо диш. То би да ура диш ар гу мен том, ур ли ком, ме ди та ци јом. По -

ку ша ваш, тра жиш на чин, али ти не иде, као да те не ка ви ша си -

ла др жи за ро бље ног.

    Он да се у не ком мо мен ту пу стиш и, у ми сли ма, плу таш као

пер це. Сло бо да је ту, све вре ме. И, исто вре ме но, спо знаш да ни

ар гу мент, ни ур лик, ни ме ди та ци ја ни су би ли уза луд ни. То је

лан ча ни низ, мо ра се ра ди ти на се би.

Раз ли ка
Ко мад гво жђа као ко мад гво жђа. Тро то ар ска коц ка као тро то ар -

ска коц ка. И ход као ход по њој. Не ма раз ли ке.

    Бо га ми има. Гво жђе мо же да те, ви де ли смо, сте же, а мо жеш

њи ме и да сте жеш. Тро то ар, схва ти ли смо, слу жи и за до ла зак,

и за за у ста вља ње, и за про ла зак. Хо да ти мо раш, а то, ло гич но

је, ни ко не ра ди иден тич но.

    У то ме је ствар, то је ле по та ма лих раз ли ка.

ЗБОР РУ КО МЕТ НИХ СУ ДИ ЈА ПАН ЧЕ ВА ОБЕ ЛЕ ЖИО РЕ ДАК ЈУ БИ ЛЕЈ

ШЕСТ ДЕ ЦЕ НИ ЈА УСПЕ ХА

Чла но ви КК-а Ди на мо по -
ла ко при во де кра ју још јед -
ну успе шну так ми чар ску
се зо ну. Пред њи ма је јед но
од нај ва жни јих так ми че ња
ове је се ни – Бал кан ско пр -
вен ство за ка де те, ју ни о ре и
мла ђе се ни о ре, ко је ће би -
ти одр жа но од 9. до 13. де -
цем бра у Са ра је ву.

За хва љу ју ћи ре зул та ти ма
оства ре ним то ком го ди не, а
по себ но на не дав но за вр ше -
ном Пр вен ству Ср би је, за
ме сто у ре пре зен та ци ји на -
ше зе мље из бо ри ло се че тво -
ро мла дих и пер спек тив них
бо ра ца Ди на ма.

Ка дет ки ња Ми ња Вар са -
ко вић на сту пи ће у ка те го -
ри ји пре ко 54 кг, док ће

ка дет Дар ко Спа сков ски
де би то ва ти у ка те го ри ји до
52 кг. Урош Пе тро вач ки се

ове го ди не так ми чи с ју ни -
о ри ма у ка те го ри ји до 61
кг, а мла ђа се ни ор ка Са ња

Вар са ко вић у ка те го ри ји
пре ко 68 кг.

Так ми ча ри су то ком це -
ле го ди не вред но тре ни ра -
ли и у клу бу оче ку ју да ће
им зе нит фор ме би ти упра -
во на Бал кан ском пр вен -
ству. Над ме та ње у Са ра је ву
би ће од лич на про ве ра за
кан ди да те што кон ку ри шу
за Европ ско пр вен ство, ко -
је ће у фе бру а ру би ти одр -
жа но у Бу гар ској.

С так ми ча ри ма у Са ра је во
пу ту је и Пре драг Сто ја ди -
нов, шеф струч ног шта ба
КК-а Ди на мо, а ње го ви са ве -
ти су од ве ли ке ко ри сти за
ове мла де бор це, ко ји по ла -
ко гра де сво ју ре пре зен та -
тив ну ка ри је ру. A. Ж.

ПРЕД БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ДИ НА МОВ ЦИ „НА ПА ДА ЈУ” ТРО ФЕ ЈЕ

ОВАЦИЈЕ ЗА ЉУБУ

Челни људи Збора рукометних судија заиста ништа нису

препустили случају. На својој свечаности поделили су ве-

лики број захвалница и признања.

Имали су и коме, јер су јубилеју присуствовала заиста

велика имена српског рукомета. Ипак, можда највише

овација и најдуготрајнији аплауз добио је Љубомир Стев-

ковски, секретар градског рукометног савеза.

Рукометни радници знају зашто. 

Легендарни Љупче је то заслужио.
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