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Ре дак ци ји „Пан чев ца” се у по след ње
вре ме ја ви ло не ко ли ко на ших су гра -
ђа на због истог про бле ма. Они су
твр ди ли да им је на вра та зво нио не -
по зна ти мла дић ко ји се нај пре пред -
ста вљао као мај стор пан че вач ког
„Те ле ко ма”, а он да је, уз из го вор да
мо ра да из вр ши не ка ме ре ња те ле -
фон ских ин ста ла ци ја, ула зио у ку ће
и ста но ве, ше тао и раз гле дао.

Иа ко овај са мо зва ни мај стор ни је
тра жио но вац, на ше су гра ђа не ко ји су
нам при ја ви ли овај слу чај за бри ну ло
је то што су сте кли ути сак да је реч о
ло по ву ко ме су на ме ти пре вас ход но
би ле ста ре осо бе ко је жи ве са ме.

Ме ђу они ма ко ји су има ли та кво
ис ку ство је мај ка јед ног на шег су гра -
ђа ни на.

– Би ла је су бо та уве че, око се дам
са ти, ка да јој је на вра та за зво нио не -
по зна ти мла дић. Отво ри ла му је вра -
та и ви де ла нор мал но об у че ну осо бу
ка ко др жи све ску у ру ци. Отво рио ју
је, про чи тао ње но име и пре зи ме и
пи тао да ли је она та осо ба. На кон
то га ју је пи тао да ли жи ви са ма и ка -
кве су јој те ле фон ске ве зе, уз обра -
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Активност која
мења живот
» страна  7

„Лавице” хит 
Суперлиге
» страна 35

НА ПУТУ

сум њи во и по звао је по ли ци ју. По ли -
цај ци су им узе ли из ја ве и ре кли да
не тре ба да отва ра ју не по зна тим ли -
ци ма, да од го ва ра ју на њи хо ва пи та -
ња и да им би ло шта го во ре о се би –
ис при чао је наш су гра ђа нин.

По во дом овог слу ча ја за тра жи ли
смо раз ја шње ње од над ле жних у пан -
че вач ком „Те ле ко му”.

– Рад ни ци на ше фир ме не вр ше
ни ка кве про ве ре те ле фон ских ин ста -
ла ци ја по ку ћа ма и ста но ви ма ни ти
оба вља ју би ло ка кве ра до ве без прет -
ход них те ле фон ских по зи ва и при ја -
ва ква ро ва. До ла зи мо са мо ка да нам
не ко од на ших су гра ђа на при ја ви да
има не ки про блем с те ле фо ном, ин -
тер не том или ка блов ском те ле ви зи -
јом и за мо ли нас да до ђе мо због то га.
Ка да упу ти мо еки пу на те рен, на ши
рад ни ци су об у че ни у пре по зна тљи ве
уни фор ме са озна ка ма „Те ле ко ма
Ср би ја”. Осим то га, они на тим уни -
фор ма ма но се иден ти фи ка ци о не
пло чи це са сво јим име ни ма и пре зи -
ме ни ма. Уко ли ко им не ко од су гра -
ђа на за тра жи да се иден ти фи ку ју, у
оба ве зи су да то ура де, да по ка жу те
пло чи це, као и по пу ње не на ло ге за
ин тер вен ци ју. Уко ли ко не ко од би је
да то ура ди, гра ђа ни од мах мо гу да
зо ву по ли ци ју – об ја снио је наш су -
гра ђа нин из пан че вач ког „Те ле ко ма”
ко ји је за тра жио да оста не ано ни ман.

Овај слу чај је још јед на опо ме на
на шим ста ри јим су гра ђа ни ма ко ји
жи ве са ми да во де ра чу на ко ме отва -
ра ју вра та сво јих ку ћа и ста но ва. У
број ним гра до ви ма ши ром Ср би је до
са да су се де ша ва ла раз бој ни штва у
ко ји ма су ста ри је осо бе би ле на ме ти
ло по ва, ко ји ни су пре за ли ни од нај -
гру бљих на па да ка ко би до шли до
нов ца или до не ке дра го це но сти ко ју
мо гу унов чи ти. 

М. Глигорић

зло же ње да је до шао да их про ве ри.
Мај ка је од го во ри ла да не ма ни ка -
квих про бле ма и он да је не по зна ти

оти шао. Ме ђу тим, на кон то га је зво -
нио на још не ко ли ко вра та у тој згра -
ди. Јед ном пен зи о не ру је то би ло

ПО ВО ДОМ НЕ КО ЛИ КО ПО ЗИ ВА ЗА БРИ НУ ТИХ СУ ГРА ЂА НА

ЛА ЖНИ МАЈ СТО РИ „ТЕ ЛЕ КО МА” ЗВО НИ ЛИ НА ВРА ТА

Потенцијалне жртве су најчешће старе особе

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Но во го ди шњи дво број 
на ки о сци ма 30. де цем бра

По што ва не чи та тељ ке и ува же ни чи та о ци, пра знич ни број „Пан чев ца” иза ћи ће као дво број. Кол пор те ри ће то из -
да ње на шег ли ста из не ти на ули це у че твр так, 29. де цем бра, у по по днев ним са ти ма, а на тра фи ка ма ће се на ћи су -
тра дан ују тро.

То зна чи да бла гај на, мар ке тинг и ре дак ци ја не ће ра ди ти од пет ка, 30. де цем бра, до среде, 4. ја ну а ра, па мо ли -
мо ко ри сни ке на ших услу га да евен ту ал не по ме не, огла се и ре кла ме ко је су на ме ра ва ли да пре да ју за број но ви на
у пр вој не де љи но ве го ди не до не су до сре де, 28. де цем бра, ка ко би се ма те ри јал на шао у но во го ди шњем дво бро ју.
Пр ви број „Пан чев ца” у 2017. го ди ни би ће у про да ји 13. ја ну а ра.

На ба ви те свој при ме рак но во го ди шњег дво бро ја, спре ма мо ле па из не на ђе ња!



нас. Ру му ни ма ће то ком на ред ног
пе ри о да при о ри тет би ти Евро па, од -
но сно Бу гар ска и Ма ђар ска, до ко јих
ће, оче ку ју, сти ћи пре ко Ко ри до ра
че ти ри.

Срп ска де ле га ци ја је про шлог ме -
се ца по се ти ла Те ми швар и с ру мун -
ским зва нич ни ци ма раз го ва ра ла о
де о ни ци ко ја је за нас ва жна, а за чи -
ју сту ди ју из во дљи во сти ће обе стра -
не до би ти но вац из ИПА фон да.

У пла ну је да се ау то пут Пан че во –
А ли бу нар –Вр шац –Те ми швар, ду жи -
не 130 ки ло ме та ра, јед ног да на у Бе -
о гра ду спо ји с Ко ри до ром 11, па су за
ову тра су, по ред нас, за ин те ре со ва ни
и Ита ли ја ни, и то они ко ји по слу ју у
Ру му ни ји. Њи ма је та де о ни ца ин те -
ре сант на због са о бра ћај ног по ве зи ва -
ња с Лу ком Бар у Цр ној Го ри.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов је не та ко дав но у Бе о гра ду на
са стан ку од бо ра за пра ће ње ИПА
про гра ма из ме ђу Ру му ни је и Ср би је
из ја вио да је за Пан че во „ве о ма ва -
жна из град ња ове ин фра струк ту ре,
јер ми раз ви ја мо упо ре до две по -
слов не зо не”.

Ово по ме ра ње из град ње тра се до
Те ми шва ра на ма још и иде у при лог,
јер по слов ну зо ну сту ди о зно и те -
мељ но раз ви ја мо већ не ко ли ко го ди -
на, по чев од пр во бит ног пла на да је
ин ве сти то ри ма по ну ди мо опре мље -
ну са све сеп тич ким ја ма ма и пу тем
на ко јем не мо гу два ка ми о на да се
ми мо и ђу, па до то га да је она са да
ипак на град ском зе мљи шту!?! Што
је успех.

Ина че, не ма тих ин ве сти то ра и ау -
то пу та ко ји би од Пан че ва, у ско ри је
вре ме, на пра ви ли би ло ка кав цен тар,
па ма кар он био и при вред ни. До та -
да, не ја сно је – ко ји је но ви рок за ау -
то пут, ко су ин ве сти то ри и ко је по -
слов не зо не.

Је ди но су ја сни Ита ли ја ни. Као и
увек.

М. Д.

Нер мин Ман дра од у стао је од гла му -
ро зне про сла ве, у свр ху ле че ња јед -
ног де ча ка. Бра во, љу ди но!

Овај све тао при мер из гле да је био
лајт мо тив да ло кал на власт у По же -
ги но вац на ме њен но во го ди шњој
про сла ви до ни ра бол ни ци. А прет -
ход но на ве де но ве ро ват но је ин спи -
ри са ло и не фор мал ну гру пу из нај ве -
ћег вој во ђан ског гра да под на зи вом
„Но во сад ска па тро ла” да „деј ству је”
по та мо шњим град ским оци ма апе -
лом да, та ко ђе, од у ста ну од та квог
бе сми сле ног ра си па ња нов ца и усме -
ре га у ху ма ни тар не свр хе.

Ако ра чу на мо да раз не Це це и Је -
це узму и по ви ше де се ти на хи ља да
еври ћа, мо же мо са мо прет по ста ви ти
ко ли ко би тај но вац зна чио не ком
уне сре ће ном ма ли ша ну.

И ни су са мо до че ци спор ни. О,
има та квог бе сми сле ног тро ше ња
ко ли ко год не ћеш – на (ре)кон струк -
ци је, од вод ња ва ња, до вод ња ва ња...

За то вре ме де ца и мла ди љу ди по -
пут на ших Дра га не Ра да нов, Вла ди -
ми ра Ђор ђе ви ћа или Алек сан дра
Стан ко ви ћа ва пе да им се на све на -
чи не по мог не у те скоб ној бор би за
ка кву-та кву шан су на жи вот.

А ми здра ви ла ко ће мо се за „но ва -
ка” сна ћи и без „ве ли ка на”. На по -
слет ку, ако баш и мо ра не што да се
до га ђа по ули ца ма, што не би не ка
цр ка ви ца оти шла ло кал ним не а фир -
ми са ним му зи ча ри ма ко ји, по ред
то га што су не у по ре ди во скром ни ји
у прох те ви ма, ве о ма че сто бу ду ква -
ли тет ни ји и за бав ни ји од на ре че них
бо га та ша.

Ј. Ф.

Тра се
Из гле да, за сад, да се не ће мо ско ро
во зи ти на ја вље ним ау то пу тем Те ми -
швар –Пан че во, јер је тај по сао тре -
нут но на стенд ба ју. Овог пу та ни је до

Бо ље за лек не го
за дер нек

Но ва го ди на се, ка ко јој вре ме до ла -
зи, све ви ше на ме ће као те ма! Не са -
мо због уо би ча је не ди ле ме ка ко и
где је до че ка ти, већ и на дру ге, не ве -
се ли је на чи не.

Увре же но је пра ви ло да се у то
вре ме на на сту пе ра зних зве зда и
зве зди ца по тр го ви ма спи ска огром -
на ко ли чи на нов ца, а ве о ма че сто то
бу ду и „ис так ну ти” про мо те ри ки ча
и шун да.

Реч ју, циљ је да се ла ком за ба вом
раз га ли „си ро ти ња ра ја” на па ће на
још јед ном не у спе шном го ди ном.
Ако већ не ма ни ’ле ба, ва ља им да ти
ма кар (оп скур них) ига ра. За то не
тре ба да чу ди што у та квим при ли -
ка ма го то во по пра ви лу до ђе и до
пре ко мер ног пи јан че ња, ко је се не -
ретко за вр ши не ми лим сце на ма.

Е, тај кли ше пре не ки дан хра бро
је на пу стио пр ви чо век Как ња и од -
лу чио да ура ди не што та ко не сва -
ки да шње, а та ко нор мал но. На и ме,
на чел ник те бо сан ске оп шти не

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Задржати фокус на циљу.

У Градском парку, овог уторка                                                                      

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ја се у својој кући ни за шта не питам. 
Ја сам домаћин без портфеља.

• Политичари се труде да што дуже остану на власти. 
Време је новац.

• Није ово минут до дванаест. Ово је већ зауставно време!

• Народ је деценијама живео од обећања,
а онда је чаролија престала.

• Како се времена мењају. Европа је данас наш циљ, 
а 1999. године ми смо били њен!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

МОЈА ЖЕНА И ЈА СЕ ВИШЕ НЕ СВАЂАМО ОТКАД СМО 

ПОСТИГЛИ КОМПРОМИС ДА ЈЕ ОНА УВЕК У ПРАВУ!

Петак, 16. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Ко ми тет и 
(пр)осве тље на си ро ти ња

Ни је ла ко би ти у ко жи пан че вач ких со ци ја ли ста. На пу стио их не дав но
је дан од ви ђе ни јих чла но ва, ко ји им је, бај-д-веј, во дио пред из бор ну
кам па њу по ме ди ји ма пре осам ме се ци. Пре шао СПС цен зус, ушао у ло -
кал ни пар ла мент, а Аша нин пре ле тео у на пред њач ке ре до ве. Пар дон,
про шао про цес аси ми ла ци је.

Та ко ђе, про шле не де ље Да чи ће вим след бе ни ци ма из Пан че ва ис кљу -
че на је во да. ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” ни је имао куд, на го ми ла ли
се ду го ви, не пла ће ни ра чу ни. Згра да у епи цен тру гра да та ко је са да од -
се че на с јед не од основ них ци ви ли за циј ских те ко ви на: во до вод не мре же.
Ту мо гу да на ста ну и про бле ми епи де ми о ло шких раз ме ра; не ми сли мо
на на ста вак аси ми ла ци је, не мој те да сте не ва ља ли.

Кад смо већ код та ко зва ног ко ми те та, од но сно згра де у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на број 17... Као што смо пи са ли пре го ди ну да на, на бал ко ни ма
тог зда ња од 1989. го ди не све до да нас без бри жно се ви јо ре бар ја ци СПС-а,
без об зи ра на то што, пре ма до ку мен ти ма из ка та стра не по крет но сти и
суд ских зе мљи шних књи га, ја сно пи ше да га по свим прав ним ар ши ни -
ма тре ба вра ти ти др жа ви. Пет на ест го ди на се иг но ри ше не што што се не
сме.

До бро, то је ле по, кул је да се не где сме стиш. У ства ри, ни је ле по сме -
сти ти се бес прав но, али је ко ри сно, не ма ни ка кве ве зе с те сном ко жом.

И, та ко је „пр ћи ја” од 500 ква дра та с пре ле пим дво ри штем и га ра жа -
ма од пре ко 200 ква дра та – оста ла без во де.

Ај де ка да у сво јој ку ћи на пра виш не ка кав ха ос: сам си у свом со су и ва -
диш се ка ко умеш, по што ство риш усло ве за то. Али ка да стра да ју због
те бе и ком ши је, е то већ ни је не што што по бољ ша ва до бро су сед ске од но -
се; при ли ком од се ца ња СПС-а с мре же че сме су по ста ле су ве и у ре ги о -
нал ном За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре због то га што је на ис тој
адре си!? За по сле ни у тој уста но ви са да има ју скра ће но рад но вре ме: ни -
је нор мал но да си на по слу осам са ти то ком да на а да не мо жеш људ ски
да ко ри стиш то а лет.

При ско чи ли су у по моћ и над ле жни, па је пао до го вор из ме ђу већ ни -
ка и ди рек то ра јав ног пред у зе ћа да се за За вод на пра ви при кљу чак на во -
до вод ну мре жу не за ви сан од СПС-овог.

Зна ју, ваљ да, да со ци ја ли сти не пла ћа ју сво је ра чу не. Ка да ни су пла ти -
ли 5. ок то бра 2000. го ди не, не ће ни ка да.

* * *
У глав ном гра ду већ ду же од ме сец да на осе ћа се но во го ди шња ат мос фе -
ра: ули це и згра де су укра ше не ра зно бој ним све тли ма, све фер це ра. И са -
ма ра све та, и ње но одр жа ва ње, и стру ја ко шта ју бо га оца, па су се на ше
ко ле ге та да рас пи ти ва ле код гра до на чел ни ка Бе о гра да у че му је ква ка.

Он је пре ко њих об зна нио, от при ли ке, да се ра ди о ула га њу, тј. да ће
ин ве сти ра ње у ша ре не ре флек то ре и лам пи о не гра ду до не ти ти ту лу ре -
ги о нал ног ту ри стич ког цен тра; по ми њао је ми ли о не евра ко је ће Бе о град
ин ка си ра ти од бо ра ви шних так са, те за хва љу ју ћи тро ша џиј ски на стро је -
ним ино стра ним пут ни ци ма на ме р ни ци ма. Иа ко из глад не ла ра ја ни је
за гле да на у бу дућ ност, већ у ре ша ва ње сва ко днев ног про бле ма ка ко
ишта ста ви ти у фри жи дер и по том уба ци ти у уста, ако се из гра до на чел -
ни ко вог угла „осве тља ва” ве ле град ска по зор ни ца, он да све то мо же има -
ти сми сла.

У Пан че ву не ма фр ка те при ро де. Ма ло пре ци зни је: има глад них, али
не ма но во го ди шње ра све те на ко ју би они мо гли да бу ду бе сни. Јер, ова
на ша је, она ко, па ла нач ка, си ро тињ ска. А си ро ти ња се на си ро ти њу не
љу ти. Елем, вред ни рад ни ци „Зе ле ни ла” кр пе и ка че ста ре укра се, уз ми -
ни мал ну на бав ку но вих; хеј, сти же нам уско ро и јел ка!

За раз ли ку од пре сто ни це, још не чег не ма у на шем гра ду: по тре бе да
се раз ви ја ту ри зам. И за што би ка да су на ши при о ри те ти ин ве сти то ри у
ин ду стриј ској зо ни у на ста ја њу, за по шља ва ње...

Чек, чек, ко је ста вио три тач ке на кра ју прет ход не ре че ни це?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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СПОТ И ЕП „МЛА ДОГ ЏЕ КА”

Пра зна гај ба

По твр ђе на че ти ри
слу ча ја за ра зе у ОШ
„До си теј Об ра до вић”

У уто рак из о ста ло
327 ђа ка и 17 
од ра слих, у сре ду 
об у ста вље на на ста ва

У Пан че ву ра сте 
ин ци ден ци ја обо ље ња
слич них гри пу

Ка ко су са оп шти ли у пан че -
вач ком За во ду за јав но здра вље,
на те ри то ри ји Ју жно ба нат ског
окру га у че ти ри сен ти нел на
узо р ка узе та у уто рак, 13. де -
цем бра, у Здрав стве ној ста ни -
ци Омо љи ца, по твр ђе на је ин -
фек ци ја ви ру сом гри па ти па А
(Х3), па је у Омо љи ци про гла -
ше на епи де ми ја гри па.

На чел ни ца Цен тра за пре -
вен ци ју и кон тро лу бо ле сти у
За во ду mr sc. med. dr Сла ђа на
То мић, спе ци ја ли ста епи де -
ми о ло ги је, на ве ла је да су сва
че ти ри слу ча ја гри па ла бо ра -
то риј ски по твр ђе на код па ци -
је на та школ ског уз ра ста из
омо љич ке Основ не шко ле
„До си теј Об ра до вић”.

Да ли се епи де ми ја ши ри?
Од при бли жно 500 ђа ка ко ји
по ха ђа ју шко лу у Омо љи ци, у
уто рак, 13. де цем бра, с на ста ве
је из о ста ло њих чак 327, а на
по сао ни је до шло ни се дам на -
е сто ро чла но ва ко лек ти ва –
по твр дио је за „Пан че вац”
Вла ди мир Ри стић, ди рек тор те
шко ле. Су де ћи по овим по да -
ци ма, епи де ми ја је из гле да већ
узе ла ма ха, та ко да ће на ред -
них да на ве ро ват но би ти но вих
по да та ка о бро ју обо ле лих. На -
ста ва је у шко ли „До си теј Об -
ра до вић” у сре ду, 14. де цем -
бра, пот пу но об у ста вље на.

Ка да је реч о оста лим на се -
ље ним ме сти ма у ју жном Ба -
на ту, сен ти нел над зор за про -
шлу не де љу, од но сно за пе ри од
од 5. до 11. де цем бра, по ка зао
је да је тренд ин ци ден ци је
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обо ље ња слич них гри пу у по -
ра сту у Пан че ву, Вр шцу, Али -
бу на ру, Бе лој Цр кви и Опо ву,
док је у оста лим оп шти на ма
на ни воу по сма тра ња сед ми це
ко ја је прет хо ди ла по ме ну тој.

У За во ду за јав но здра вље ка -
жу да је, на осно ву по ка за те ља
ге о граф ске ра ши ре но сти, у Ју -
жно ба нат ском окру гу ре ги -
стро ва на стопa ин ци ден ци је
обо ље ња слич них гри пу на ни -
воу уо би ча је ном за спорадичнe
и изолованe случајевe обо ље -
ња, те да је укуп ни ин тен зи тет
ак тив но сти ви ру са гри па ис под
пра га сред њег ин тен зи те та у
свим оп шти на ма.

– На осно ву ана ли зе По пу ла -
ци о ног над зо ра при ја ва обо ље -
ња слич них гри пу за 2016/17.
го ди ну, у пе ри о ду од 1. ок то бра
до 11. де цем бра број при ја вље -
них са обо ље њи ма слич ним
гри пу у це лом ју жном Ба на ту
из но си 530, што је за је дан ма ње
не го у истом пе ри о ду ла ни. Ако
по сма тра мо не дељ ни тренд,

при ја ве обо ље ња слич них гри пу
су у дво стру ком по ра сту у од но -
су на прет ход ну не де љу и има
их за 35% ви ше не го у истом пе -
ри о ду про шле го ди не. Нај ви ше
слу ча је ва за бе ле же но је у уз ра -
сној гру пи од 15 до 29 го ди на –
на ве ла је др Сла ђа на То мић.

Ка ко се за шти ти ти?
Грип је, као што је по зна то,
акут но за ра зно ви ру сно обо ље -
ње ре спи ра тор ног трак та, про -
у зро ко ва но ин флу ен ца ви ру -
сом, обич но ти пом А или Б.
Сма тра се „ко смо по лит ским”
обо ље њем, бу ду ћи да је при -
сут но у свим де ло ви ма све та.
Код нас се обич но ја вља се зон -
ски, у је се њим и зим ским ме -
се ци ма, у ви ду ма њих или ве -
ћих епи де ми ја. Осе тљи вост на
грип је оп шта, а ви рус се са
ин фи ци ра не на здра ву осо бу
пре но си пу тем ре спи ра тор них
ка пљи ца – ки ја њем, ка шља -
њем или го во ром, а ре ђе пре ко
пред ме та све же кон та ми ни ра -
них са др жа јем из но са или
ждре ла обо ле лог.

Уко ли ко сте би ли у кон так -
ту са осо ба ма обо ле лим од
гри па, нео п ход но је да пра ти те

сво је здрав стве но ста ње то -
ком се дам да на, а уко ли ко се
по ја ве симп то ми гри па, оста -
ни те код ку ће. У слу ча ју да се
раз бо ли те, пра ви ла су сле де -
ћа: оба ве зно од ле жи те, че сто
про ве тра вај те про сто ри је у
ко ји ма бо ра ви те и узи мај те
до ста теч но сти (су пе, не га зи -
ра ни со ко ви, ли му на да, ча је -
ви...), а ле ко ве ко ри сти те ис -
кљу чи во по са ве ту ле ка ра.
Ле кар ску по моћ би тре ба ло
да по тра жи те уко ли ко се по -
ја ве симп то ми као што су по -
ви ше на тем пе ра ту ра (пре ко
38 сте пе ни), су ви ка шаљ, оте -
жа но ди са ње и бо ло ви у ми -
ши ћи ма и згло бо ви ма.

Вре ди под се ти ти на ме ре
пре вен ци је – од оне спе ци -
фич не, а то је вак ци на ци ја, до
оп штих: по криј те нос ма ра ми -
цом ка да ки ја те и ка шље те, а
упо тре бље ну ма ра ми цу од мах
ба ци те у кан ту за сме ће; ре -
дов но пе ри те ру ке те ку ћом во -
дом и са пу ном; из бе га вај те ру -
ко ва ње, гр ље ње и љу бље ње ако
ки ја те и ка шље те и про ве тра -
вај те про сто ри је.

Д. Ко жан

Про мо ци ја ли те рар ног де ла
под на зи вом „Ба нат ско Но во
Се ло, љу ди и до га ђа ји” би ће
одр жа на у су бо ту, 17. де цем -
бра, у 18 са ти, у про сто ри ја ма
До ма кул ту ре „3. ок то бар”.

Том при ли ком ће на дру -
гом спра ту згра де по ме ну те
но во се љан ске уста но ве, као
увод у глав ни до га ђај, би ти
отво ре на из ло жба ста ри на За -
ви чај не зби р ке Сте ва на Ђа ко -
но ви ћа и Се о ске спо мен-со бе,
ко ја ће об у хва ти ти мно го број -
не екс по на те и до ку мен та.

По ла са та ка сни је, у ма лој
са ли, пу бли ци ста Или је Ба бе
и про фе сор ка и но ви нар ка
Ми ле на Јо ви шић пред ста ви -
ће свој ви ше го ди шњи ис тра -
жи вач ки рад на те му раз во ја
се ла од на стан ка до да на -
шњих да на.

Књи га је пи са на на срп -
ском и ру мун ском је зи ку, а
овај про је кат удру же ња
„БНС 1765” по др жао је Град
Пан че во на кон кур су за
кул ту ру.

Ј. Ф.

Из у зет но успе шну 2016. го ди -
ну деч ји хор „Во кал кидс” за -
вр ши ће но во го ди шњим кон -
цер том, ко ји ће одр жа ти у
че твр так, 22. де цем бра, у 20
са ти, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра.

Пред ста ви ће се и го сти:
игра чи из ба лет ског сту ди ја
„Ба ле ри на” и со ли сти ти неј -
џер ског хо ра „Во кал тин”.
Во ди тељ про гра ма би ће Пе -
ђо ли но.

Пре ма ре чи ма Је ле не Цве -
тић из Му зич ког цен тра „Во -
ка ли”, под чи јим окри љем

ра де „Во кал кидс” и „Во кал
тин”, оба хо ра ће про те клу
го ди ну пам ти ти по сјај ним
про јек ти ма, а по себ но по ле -
пој са рад њи с про дук циј ском
ку ћом „Emotion” и уче шћу у
те ле ви зиј ском шоу-про гра му
„Ја мо гу све”, као и у еми си ји
„Тво је ли це зву чи по зна то”.

– Уче ство ва ли смо и на
про лећ ном и је се њем Деч јем
сај му, на про сла ви ро ђен да -
на „Авив пар ка”, на „Деч јој
не де љи”, отво ри ли смо и за -
тво ри ли фе сти вал БУ ДИ и
има ли смо још мно го дру гих

на сту па. Од је се нас има мо
још јед но но во и ле по ис ку -
ство с Ру ко мет ним клу бом
„Ди на мо”, ко ји игра у Су пер -
ли ги Ср би је. На и ме, кад год
је овај клуб до ма ћин у пан -
че вач кој Ха ли спор то ва,
пру жа мо игра чи ма по др шку
пе ва њем њи хо ве клуп ске,
као и др жав не хим не – на ве ла
је Је ле на Цве тић, осни вач
цен тра „Во ка ли”.

Ула зни це за кон церт мо гу
се на ба ви ти на бла гај ни Кул -
тур ног цен тра по це ни од
200 ди на ра, а хор „Во кал

кидс” и „Пан че вац” об ра до -
ва ће тро је на ших нај бр жих
чи та ла ца ко ји у пе так, 16.
де цем бра, тач но у 12 са ти
по ша љу СМС с тек стом КО
(раз мак) „Во ка ли” на број
1201. Они ће осво ји ти по две
кар те за кон церт.

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
ће мо по зва ти ка ко би смо
њи хо ве по дат ке про сле ди ли
спон зо ру. Д. К.

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ

Кон церт хо ра 
„Во кал кидс”

РЕ СПИ РА ТОР НА ВИ РУ СНА ОБО ЉЕ ЊА У ПО РА СТУ

ЕПИ ДЕ МИ ЈА ГРИ ПА У ОМО ЉИ ЦИ

Де вет на е сти број ма га зи на
„Драфт” До ма омла ди не Пан -
че во из ла зи из штам пе овог
ви кен да. Ово из да ње пра ти
кул тур на де ша ва ња у прет ход -
на че ти ри ме се ца, а са ста ви ла
га је омла дин ска ре дак ци ја са -
чи ње на од сту дент ки ња и сту -
де на та.

Из ме ђу оста лог, у де вет на е -
стом „Драф ту” се мо же про на -
ћи ин те р вју с фронт мен ком
„Еле мен та ла” Ми ре лом При -
се лац Ре ми, при ча о „Пан че во
филм фе сти ва лу” из угла во -
лон тер ке Јо ва не Јан ков, текст
о дом ској хип-хоп ра ди о ни ци,
као и о „Но ва фе сти ва лу” и све
успе шни јем се ри ја лу жур ки
„All Stars Alliance Pančevo”.

„Драфт” по сто ји од ле та
2013, а око ње го ве из ра де оку -
пље ни су мла ди љу ди ко ји се
ба ве но ви нар ством и фо то гра -
фи јом. У ма га зи ну се мо же
чи та ти о спорт ским, кул тур -
ним и ра зним дру гим де ша ва -
њи ма, као и о те ма ма на ме ње -
ним омла ди ни. Штам па се у
огра ни че ном ти ра жу и де ли

бес плат но. Мо же се пре у зе ти у
До му омла ди не, Кул тур ном
цен тру Пан че ва, Град ској би -
бли о те ци и у не ко ли ко ка фи -
ћа у цен тру гра да.

Мно го ви ше ин фор ма ци ја о
де вет на е стом „Драф ту” об ја -
вље но је на зва нич ној „Феј -
сбук” стра ни ци „Драфт омла -
дин ски ин фор ма тор” и на „Ин -
ста грам” про фи лу @draftzin.

С. Т.

МЗ Ко теж у са рад њи са шко -
лом стра них је зи ка „New En-
glish School” ор га ни зу је но во го -
ди шњу пред ста ву за де цу

школ ског уз ра ста. Она ће би ти
од и гра на у би о скоп ској са ли те
ме сне за јед ни це у че твр так, 22.
де цем бра, од 18 са ти. С. П.

„ДРАФТ”, БРОЈ 19, СТИ ЖЕ ОВОГ ВИ КЕН ДА

Бес пла тан, а вре ди

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ О НО ВОМ СЕ ЛУ

Од на стан ка 
па до да нас

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ТЕЖ

Но во го ди шња пред ста ва
за де цу

Пан че вач ки бенд „Мла ди
Џек” об ја вио је пр ви ЕП, под
на зи вом „За што ми до зво ља -
ваш да те ју рим ка да мо гу да

те во лим?”, и спот за пе сму
„Пра зна гај ба”. На ал бу му се
на ла зе че ти ри ну ме ре: „I Wan-
na Show You Srbija”, „Pretty
Boy (from Priboj)”, „Џеп ни по -
зив” и „Пра зна гај ба”.

Лу ка Јо ва но вић ка же да цео
ал бум и спот за пе сму „Pretty
Boy (from Priboj)” тре ба да
иза ђу сле де ће го ди не.

Чла но ви бен да су Ђу ки ца
Ђу ро вић, Лу ка Јо ва но вић,
Алек сан дар Ха џи Хри стос,
Ми хај ло Ду дар и Ми лош Ба но -
вић. Из да вач ка ку ћа је „Lam-
pshade Media”. M. M.

Је да на е сти ме ђу на род ни Фе -
сти вал аку стич не ги та ре „Га -
ши ни ако р ди” би ће одр жан у
су бо ту, 17. де цем бра, у До му
кул ту ре у Стар че ву, а улаз је
бес пла тан.

Про грам ће у 20 са ти ре -
ви јал ним на сту пом отво ри -
ти по след њи по бед ник –

пан че вач ки са став „Ги тар -
та”. На ред ни тре ну ци би ће
по све ће ни пре ра но пре ми -
ну лим му зи ча ри ма и умет -
ни ци ма, што је и јед на од

спе ци фич но сти ове ма ни фе -
ста ци је.

По том ће усле ди ти глав ни,
так ми чар ски део, ка да ће се
пред ста ви ти де сет ода бра них
из во ђа ча из Пан че ва, Бе о гра -
да, Вр ба са, Ку ле, Ја го ди не и
Ари ља, као и из Хр ват ске.
Сва ко од њих из ве шће нај ви -
ше по три ну ме ре и мо ћи ће
да се над ме ће у кон ку рен ци -
ја ма за нај бо љу ин тер пре та -
ци ју и ау тор ску пе сму. Док
струч ни жи ри бу де ве ћао, на -
сту пи ће још је дан од прет -
ход них сла во до бит ни ка –
Ми ки Со лус из За гре ба, да -
нас једaн од по зна ти јих ре ги -
о нал них кан та у то ра.

Ово го ди шњи „Га ши ни ако -
р ди” би ће окон ча ни та ко што
ће сва ки члан ко ми си је обе -
ло да ни ти сво је гла со ве, а на -
по слет ку ће нај бо љи ма би ти
уру че не на гра де.

Ј. Ф.

ФЕ СТИ ВАЛ АКУ СТИЧ НЕ ГИ ТА РЕ У СТАР ЧЕ ВУ

„Га ши ни ако р ди” 
у су бо ту

ПРЕД СТА ВЉА ЊЕ НО ВЕ ЗБИ Р КЕ 
ИВАН КЕ РАД МА НО ВИЋ

Где је мо ја ку ћа
Но ва зби р ка по е зи је и крат ких
при ча „Где је мо ја ку ћа” на ше
су гра ђан ке Иван ке Рад ма но -
вић би ће пред ста вље на у пе -
так, 16. де цем бра, у све ча ној
са ли На род ног му зе ја. У про -
гра му, ко ји ће во ди ти књи жев -
ни ца Гор да на Вла јић, уче ство -
ва ће драм ски умет ник Ђор ђе
Мар ко вић, ко ји ће го во ри ти
сти хо ве из књи ге, и кла ри не -
ти ста Ни ко ла Ђу ри ца, а спе -
ци јал ни гост би ће мла ди сту -
дент ре жи је на ФДУ Аљо ша

Да кић, ко ји је за ову при ли ку
сни мио ви део-при каз ин спи -
ри сан сти хо ви ма пе сни ки ње.

Иван ка Рад ма но вић је пре
ове књи ге об ја ви ла две зби р ке
по е зи је – „Ама рант или о бе -
смрт ној љу ба ви” и „Рај ски ка -
вез”, у ко ји ма је љу бав на по е -
зи ја, а у зби р ци „Где је мо ја
ку ћа”, чи ји из да ва чи су „Про -
ме теј” Но ви Сад и Удру же ње
књи жев ни ка Ср би је, ау тор ка
се пред ста вља ре флек сив ним
пе сма ма. M. M.

Бо лест ис пра зни ла школ ске клу пе
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С об зи ром на то да смо у прет ход ном бро -
ју на шег не дељ ни ка раз го ва ра ли с пред -
став ни ци ма три ју од бор нич ких гру па
(ДС, СПС, СРС), у овом бро ју сво је ста во -
ве и ми шље ња о ово го ди шњем ра ду стра -
на ка ко ји ма при па да ју из не ли су ше фо ви
пре о ста лих пар ла мен тар них пар ти ја.

СНС: Ни ко ни је ја чи од за ко на
Пре ма ре чи ма Жељ ка Су ше ца, ше фа од -
бор нич ке гру пе Срп ске на пред не стран -
ке, ва жно је што је ове го ди не по твр ђен
ре фо рм ски курс по ли ти ке Вла де Ср би је,
са Алек сан дром Ву чи ћем на че лу.

– Ви ше од по ло ви не гра ђа на да ло нам
је по др шку на из бо ри ма, чи ме је до ка за -
но да на ша др жа ва иде у до бр ом сме ру.
Еко ном ске ре фор ме су ви дљи ве кроз
при вред ни раст на ше зе мље, ко ји је је дан
од нај ве ћих у Евро пи – из ја вио је Су шец.

Он је на гла сио ка ко по сле ви ше од две
де це ни је у ло кал ној скуп шти ни по сто ји
ста бил на ве ћи на, а да су ме ђу на род не ор -
га ни за ци је сам рад ло кал ног пар ла мен та
оце ни ле као је дан од нај бо љих у Ср би ји.

– Све кру ци јал не од лу ке смо усво ји ли,
из ла зи ли смо у су срет и опо зи ци ји, ди -
ску то ва ли о ње ним пред ло зи ма, и си гу -
ран сам да ће наш град до сле де ћих ре -
дов них из бо ра из гле да ти мно го дру га чи је
не го што је то био слу чај до са да – на вео
је Су шец.

До дао је и да се отва ра ин ду стриј ска зо -
на, да до ла зе ин ве сти то ри и да се ра ди на
ре фор ми јав ног сек то ра и уна пре ђе њу ко -
му нал них услу га.

– Из у зет но је би тан на ста вак бор бе про -
тив ко руп ци је у ју жном Ба на ту и об ра чун
са узур па то ри ма по љо при вред ног зе мљи -
шта. То је по сао ко ји је са да пр ви пут за -
по чет и ко ји ће се не сум њи во за вр ши ти,

по што ни ко ни је ја чи од за ко на др жа ве –
за кљу чио је Су шец.

ЛСВ: Без „пре ле та ча”
Из угла Вла да на Ке ље ви ћа, ше фа од бор -
нич ке гру пе Ли ге со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не, 2016. го ди на се не раз ли ку је мно го
од прет ход них.

– Власт ко ја је за по че ла го ди ну на ста -
ви ла је да ра ди све по ста ром и на кон из -
бо ра, без иде ја, с ве ли ким за ду жи ва њем.

Раз ли ка је са мо у кон стант ним про ме на -
ма на ру ко во де ћим ме сти ма у пред у зе ћи -
ма, би ло их је и на сва ка три ме се ца, а ре -
зул та та, на рав но, ни на ви ди ку – ре као је
Ке ље вић.

На по ме нуо је и да је јав ност ре а го ва ла
на пот пи са ни про то кол о из град њи тер -
мо е лек тра не на ко му нал ни от пад, до дав -
ши да је опо зи ци ја удру же ним сна га ма
из гу ра ла оно што је власт ка сни је не у спе -
шно же ле ла да при пи ше се би.

Ке ље вић је на вео ка ко су по сле сед ни -
це на ко јој се рас пра вља ло о тер мо е лек -
тра ни, од бор ни ци из дру гих пар ти ја по -
че ли да пре ла зе у СНС. Пре ма ње го вом
ми шље њу, до ме ња ња дре со ва до ла зи
због вла сти, чи ји је циљ да уку пан број
опо зи ци о них од бор ни ка бу де ма њи од 24,
ка ко они не би мо гли да уз са гла сност по -
треб не тре ћи не са зи ва ју сед ни це Скуп -
шти не.

– Је ди на од бор нич ка гру па ко ја већ у
два ман да та ни је ме ња ла број пред став -
ни ка у ло кал ном пар ла мен ту је сте од бор -
нич ка гру па ЛСВ-а. Шта вла да ју ћој ве ћи -
ни до но си „ма ши не ри ја ру ку”, ви де ли смо
и на по след њој сед ни ци, ка да је при зна то
да је ње ном гре шком, а још пре три го ди -
не, усво је на од лу ка ко ја ни је у скла ду са

за ко ном и да је на тај на чин бу џет гра ђа -
на оште ћен за 72 ми ли о на ди на ра та ко
што су за вр ти ће про пи са не ви ше це не
не го што је до зво ље но – под ву као Ке ље -
вић.

ДЈБ: Ен ту зи ја зам и до след ност
О ово го ди шњем де ла њу По кре та „До ста
је би ло” за „Пан че вац” је го во рио Ни ко ла
Ће бић, шеф те од бор нич ке гру пе у ло кал -
ној скуп шти ни.

Он је саопштио ка ко су при пад ни ци
ДЈБ ус пе ли да се кон со ли ду ју и на сту пе
на из бо ри ма. Пре ма ње го вим ре чи ма,
при пре ма за из бо ре би ла је за сно ва на ис -
кљу чи во на ен ту зи ја зму чла но ва и по -
стиг нут је од ли чан ре зул тат од се дам од -
сто осво је них гла со ва у Пан че ву.

– До ка за ли смо да јед на скром на ор га -
ни за ци ја, без нов ца, са мо са иде јом мо -
же да оства ри ре зул тат. Иа ко смо но ви у
по ли тич ким во да ма, ре ла тив но до бро
смо се сна шли у Скуп шти ни гра да. Уче -
ство ва ли смо у ве ли ком бро ју ди ску си ја
и за ка зи ва њу ван ред не сед ни це, чи ме

смо за јед но с дру гим стран ка ма по ка за -
ли да опо зи ци ја и те ка ко мо же да на -
мет не вла да ју ћој ве ћи ни сво је ста во ве –
из ја вио је Ће бић.

Овом при ли ком он је ре као и ка ко чла -
но ви По кре та до ка зу ју сво ју до след ност
ти ме што ме ђу од бор ни ци ма ни је би ло
пре ла за ка у ре до ве дру гих стра на ка.

– У усло ви ма ко ји ни су баш нор мал -
ни за по ли тич ко де ло ва ње, на ста вља -
мо бор бу. До жи вља ва мо оп струк ци ју
од Гра да, у сми слу да још увек ни смо
до би ли про стор на ко ји, као од бор нич -
ка гру па, има мо пра во – под ву као је
Ће бић.

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

СТРА НАЧ КА (НЕ)ЗА ДО ВОЉ СТВА

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА ДЕ МО КРАТ СКЕ СТРАН КЕ

Ка ко за у ста ви ти про па да ње Ср би је?
Де мо крат ска стран ка одр жа ла
је три би ну у пе так, 9. де цем -
бра, у ма лој са ли Град ске
упра ве. На ску пу су о по ли тич -
кој си ту а ци ји и нај ве ћим про -
бле ми ма у Ср би ји го во ри ли:
Дра ган Шу та но вац, ли дер пар -
ти је, Ми ро слав Ва син, пред -
сед ник По кра јин ског од бо ра
ДС-а за Вој во ди ну, и Ду шан
Сто јић, пр ви чо век Град ског
од бо ра стран ке.

Пред ве ли ким бро јем љу ди
ко ји су при су ство ва ли три би -
ни шеф ове стран ке је нај пре,
кри ти ку ју ћи рад ак ту ел не вла -
сти, на вео ка ко Ср би ја има не -
спо соб ну вла ду ко ја сва ко -
днев но уру ша ва кре ди би ли тет
гра ђа на и са ме др жа ве.

– Од 2012. го ди не до би ли
смо уве ћа не по ре зе, од ПДВ-а
до по ре за на до бит и имо ви ну.
Та ко ђе, до би ли смо ак ци зу на
стру ју, ко ју ни ка да ни ко ни је
увео – из ја вио је Шу та но вац.

Он је ре као и да је Ср би ја
по ста ла зе мља у ко јој власт не
же ли да ко му ни ци ра са опо зи -
ци јом, до дав ши да је ДС у про -
те клих ме сец да на у ре пу блич -
ком пар ла мен ту пред ло жио 15
из ме на и до пу на за ко на, а да
се ни јед на од тих та ча ка ни је
на шла на днев ном ре ду.

Шу та но вац је ка зао и да је
не при хва тљи во то што мно ги
рад ни ци при ма ју пла те ко је су
ма ње и од 200 евра.

– Ми има мо пот пу но нов
пред лог по ре ских ре ше ња, ко -
јим би смо сти му ли са ли по -
сло дав це ко ји по ште но пла ћа -
ју сво је за по сле не, а оне ко ји
то не ра де би смо де сти му ли -
са ли – ис та као је он.

Ли дер ДС-а је на три би ни
при чао и о по љо при вред ни -
ци ма, на гла сив ши ка ко су
они за вре ме вла да ви не те
пар ти је до би ја ли 12.000 ди -
на ра по хек та ру об ра ди ве по -
вр ши не.

– Због че га са да ни је та ко,
ка да власт твр ди да има су фи -
цит у бу џе ту? Ми има мо план
за фор ми ра ње фон да за раз вој
агра ра, ко ји би омо гу ћио бес -
ка мат не кре ди те за по љо при -
вред ни ке. Ко нач но би ти љу ди
до би ли ин ве сти ци је и мо гућ -
ност да ства ра ју про из во де ко -
је би др жа ва кроз уна пред за -
цр та не про јек те зна ла ка ко да
про да је – на гла сио је Шу та но -
вац и до дао да се на тај на чин
пре про дав ци не би нај ви ше
бо га ти ли.

Он се освр нуо и на пред сто је -
ће пред сед нич ке и мо гу ће пар -
ла мен та ре из бо ре, ис та кав ши

да они пред ста вља ју ве ли ку пре -
крет ни цу.

– Је ди но ве ли ко што оста је
за на пред ња ци ма су про бле ми.
За не што ви ше од че ти ри го ди -
не про ме ни ли су три ми ни стра
еко но ми је, че ти ри ми ни стра
од бра не и ни сам не знам ко -
ли ко ми ни ста ра при вре де. До
на ред них из бо ра има још по ла
го ди не и ва жно је да гра ђа ни
осе те да по сто ји не ко ко ну ди
кон крет на ре ше ња – пре ци зи -
рао је Шу та но вац.

Сто јић је на овом ску пу го -
во рио о уки ну тој ди рект ној
ли ни ји во за Пан че во –Бе о град
и на гла сио ка ко то ни је сме ло
да се до го ди, до дав ши да се на
тај на чин вра ћа мо у 19. век.

Овом при ли ком Ва син је са -
оп штио да је страх Срп ске на -
пред не стран ке од па да реј -
тин га и гу бит ка вла сти све
при мет ни ји и да се сва ко днев -
но по ја вљу ју но ве афе ре, ко је
је не мо гу ће са кри ти.

Чла но ви Град ске ор га ни за -
ци је Срп ског по кре та Две ри
под се ти ли су да је не дав но у
Пан че ву пот пи сан Ме мо -
ран дум о пре вен ци ји дис -
кри ми на ци је LGBT осо ба и
на ве ли ка ко је обич не гра -
ђа не из не на ди ла бр за и
ефи ка сна ре ак ци ја ло кал не
вла сти и ин сти ту ци ја ка да је
у пи та њу за шти та ове по пу -
ла ци је.

На кон фе рен ци ји за но ви -
на ре одр жа ној у уто рак, 13.
де цем бра, Ви о ле та Бла га,

пред сед ни ца ГО По кре та,
ис та кла је да то што је наш
град пр ви пот пи сао ова кав
до ку мент, на во ди на по ми -
сао да је LGBT по пу ла ци ја
на ро чи то угро же на упра во у
на шој сре ди ни. Пре ма ње -
ним ре чи ма, сти че се ути сак
да су Пан чев ци не то ле рант -
ни, не при јат ни и не при стој -
ни љу ди, иа ко ни је за ве ден
ни је дан слу чај у ко ме су уз -
не ми ра ва не или от пу ште не
осо бе из те ка те го ри је дру -
штва.

– Две ри ве о ма за бри ња ва
чи ње ни ца да се на ша „По -
ро дич на де кла ра ци ја” ни ка -
да ни је на шла у жи жи ин те -
ре со ва ња ло кал не вла сти,
ни ти смо ус пе ли да по стиг -
не мо да се ма кар про чи та

на за се да њи ма Скуп шти не,
иа ко би би ла из у зет но ко ри -
сна за све угро же не ка те го -
ри је гра ђа на, ко јих је не у по -
ре ди во ви ше од LGBT осо ба
– из ја ви ла је Ви о ле та Бла га.

До да ла је ка ко овај при мер
с пот пи си ва њем „геј френ -
дли” ме мо ран ду ма ука зу је на
то да не вла ди не ор га ни за ци -
је има ју огро ман ути цај и да
су геј ло би сти за га зи ли у све
сфе ре дру штва.

– Пи та мо ло кал ну власт
ка да ће се фор ми ра ти ло -

кал на мре жа за пре вен ци ју
си ро ма штва, бе ле ку ге, про тив
дис кри ми на ци је по ро ди ца
с ви ше де це, не за по сле них,
љу ди ко ји ра де у не ху ма ним
усло ви ма, пен зи о не ра, про -
свет них и здрав стве них рад -
ни ка, пре ва ре них ко ри сни ка
кре ди та, ром ске де це и оста -
лих – ис та кла је она.

Две ри сма тра ју и да је
због про бле ма не за по сле но -
сти нео п ход но да се зна ка да
ће ма ли при вред ни ци и за -
на тли је до би ти кон крет ну
по моћ ло кал не сре ди не у
ви ду сма ње ња па ра фи скал -
них на ме та ко ји им оте жа -
ва ју рад, или па кет ме ра за
лак ше са мо за по шља ва ње и
по кре та ње при ват не де лат -
но сти.

Иа ко се ма сов ним пре ле -
та њем од бор ни ка у су -
прот ни по ли тич ки та бор
кон стант но пре кра ја из -
бор на во ља гра ђа на, тај
тренд ме ња ња дре со ва ни -
ка ко не је ња ва. Би ра чи се
збу њу ју, јер сли ка ло кал -
ног пар ла мен та и ме сних
за јед ни ца не пред ста вља
њи хо ву из бор ну во љу. Сре -
ћом, у ма њим сре ди на ма
као што је Пан че во они
про фе си о нал ни ме ња чи
стра на ка ла ко су пре по -
зна тљи ви. За др жа ли су
сво је функ ци је, а по је ди на

ли ца гле да мо и ви ше од
два де сет го ди на.

Да се раз у ме мо, не ма
ни чег спо р ног у ме ња њу
ми шље ња. Ипак, све је ви -
ше при ме ра ка да се по др -
шка да је иде о ло шки ди ја -
ме трал но су прот ним стран -
ка ма. И за и ста, не би би ло
про бле ма да де мо кра та
пре ђе у та бор Срп ске на -
пред не стран ке, али ка да
има мо у ви ду да је пре
вла да ви не жу тих био при -
пад ник „Бе лих ор ло ва”, а
да је пре са мо не ко ли ко
ме се ци на ло кал ним из бо -
ри ма на сту пао на не стра -
нач кој гра ђан ској ли сти,

не мо гу ће је не ре а го ва ти:
пр ви им пулс је слат ко се
на сме ја ти.

У Скуп шти ни гра да број
чла но ва вла да ју ће ве ћи не
кон стант но ра сте. По зна то
је да су од бор ни ци вла сни -
ци сво јих ман да та, али је
не при хва тљи во то што се
на кон пре ла ска у дру го ја -
то не ки од њих (ов де не
ми сли мо на пре по зна тљи -
вог по ли ти ча ра из опи са -
ног у прет ход ном па су су)
не удо сто је ни да обра зло -
же од лу ку јав но сти. На тај
на чин се сти че не по гре шив

ути сак да је иде о ло ги ја
иш че зла с по ли тич ке сце -
не. Ма да, ко још ве ру је да
се пар ти је во де не ка квим
на че ли ма?

Нео п ход но је зна ти да су
пре ле та чи не ми ло срд ни у
очу ва њу сво јих по зи ци ја и
ис пу ње њу лич них ин те ре -
са, да за бо ра вља ју на ети -
ку, осе ћа ју не у то љи ву глад
за вла шћу, па је го то во не -
мо гу ће не по ста ви ти и пи -
та ње: ко ли ко је на пред ња -
ци ма па мет но да им ве ру -
ју на кон свих про ме ње них
стра нач ких бо ја?

ПС: Ми зна мо ко ће сле -
де ћи ра ши ри ти кри ла. :-)

Ши ре ње кри ла

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Огро ман ути цај НВО

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ
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С об зи ром на то да је се зо на зи мо ва -
ња по че ла, ове не де ље смо пи та ли
на ше су гра ђа не да ли пла ни ра ју да
не куд пу ту ју, као и шта ми сле о це -
на ма деч јих екс кур зи ја пре ко вр ти ћа
и шко ла.

МИ ЛАН ЛА ЗА РЕ ВИЋ, 
по моћ ник из вр ши те ља:

– Не идем на зи мо ва ње, јер имам
је дан од мор и увек га ко ри стим да
ле ти пу ту јем. Што се ти че це на пу то -
ва ња за де цу пре ко вр ти ћа и шко ла,
чу јем да се ро ди те љи жа ле да је ску -
по, а сма трам да би за њих тре ба ло да
бу де јеф ти ни је, ка ко би сви мо гли то
да при у ште, пре све га за рад здра вља.

СА НЕ ЛА БЛА ГО ЈЕ ВИЋ, 
про фе сор ви о ли не:

– Не пла ни рам да идем на зи мо ва -
ње, али сма трам да би би ло од лич но
када бих мо гла да одем, пре све га

за то што је ве о ма здра во. Исто сма -
трам и за ле то ва ње, али ни јед но ни
дру го не мо гу да при у штим. Што се
ти че екс кур зи ја пре ко вр ти ћа и шко -
ла, ко ли ко знам, рет ко ко ја де ца мо -
гу да иду.

КРИ СТИ НА ГУ ТИЋ, не го ва те љи ца:
– Ни сам пла ни ра ла да идем на зи -

мо ва ње ове го ди не. Ина че, увек се
ра ди је опре де лим за ле то ва ње, ви ше
ми при ја. Ни сам упо зна та с це на ма
деч јих екс кур зи ја, али ми слим да је
за по је ди не по ну де по треб но из дво -
ји ти ве ћу сво ту нов ца.

ДЕ ЈАН МИ КИЋ, не го ва тељ:
– Ја ни кад ни сам био на зи мо ва њу,

а не пла ни рам да идем ни ове го ди -
не, јер не во лим и не при ја ми. Увек
се опре де љу јем за ле то ва ње. Не знам
ка кве су це не екс кур зи ја пре ко вр ти ћа
и шко ла, али у при ват ном аран жма ну

има мно го по пу ста за њих, а у не ким
ме сти ма је чак и бес плат но.

ВЛА ДИ МИР МАР КО ВИЋ, фо то граф:
– Још увек не знам да ли ћу ове зи -

ме оти ћи не куд, све за ви си од по сла.
Уко ли ко бу дем имао при ли ку, мо ћи
ћу да би рам: или да пла тим и одем
на Зла ти бор, или да одем ку ћи у Бо -
сну. Не мам де цу, па ни сам упо знат с
це на ма екс кур зи ја.

КРИ СТИ НА АВ ЧИ НИ КОВ, 
пен зи о нер ка:

– Ја стал но зи ми идем на Де во јач -
ки бу нар, где имам ку ћу, и та мо се
осе ћам исто као да сам на Зла ти бо ру.
Сма трам да це не деч јих екс кур зи ја
ни су баш при сту пач не и не мо гу сви
ро ди те љи да их при у ште. Мо ја уну ка
ће пу то ва ти на про ле ће, а та по ну да
ни је би ла јеф ти на.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Д. МИКИЋК. ГУТИЋ В. МАРКОВИЋ К. АВЧИНИКОВ

НАША АНКЕТА

МО ЖЕ МО ЛИ ДА ПРИ У ШТИ МО ЗИ МО ВА ЊЕ?

Рет ко кад пу ту је мо

С. БЛАГОЈЕВИЋМ. ЛАЗАРЕВИЋ

ХРОНИКА

Већ ни ци тра же из ме ну
Ста ту та и из ве шта је о
утро ше ним сред стви ма
за пла те не у го во ре них
сто ма то ло га

На кон што су про шле не де ље чла но -
ви Град ског ве ћа на ло жи ли ру ко вод -
ству Апо те ке Пан че во да 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,
слич ну од лу ку су до не ли и на сед ни -
ци 14. де цем бра, али за Дом здра вља
Пан че во.

Ру ко вод ство До ма здра вља тре ба
да ло кал ној са мо у пра ви, као свом
осни ва чу, до ста ви из ве штај о по сло -
ва њу за ову и план по сло ва ња за на -
ред ну го ди ну и да из ме ни и до пу ни
свој ста тут.

Раз лог за ове зах те ве на ла зи се у
не ре ша ва њу пи та ња ста ту са не у го во -
ре них сто ма то ло га. Сам про блем на -
стао је још 2006. го ди не, ка да је Ми -
ни стар ство здра вља из ра чу на ло ко -
ли ки је број сто ма то ло га до во љан, на
осно ву бро ја ста нов ни ка у сва ком
гра ду, и са мо за њих обез бе ди ло пла -
те. Оста лим, не у го во ре ним зу ба ри ма
и тех ни ча ри ма пла та је сти за ла из
ка се ло кал них са мо у пра ва.

Из пан че вач ког бу џе та је у овој го -
ди ни из дво је но око 18 ми ли о на ди -
на ра за пла те, за ра де и дру ге на кна де
(по из вр шним суд ским пре су да ма) за
око 50 сто ма то ло га ко ји су у том ста -
ту су. У сеп тем бру је њих око 40 узе ло
от прем ни не и оти шло из До ма здра -
вља, али Гра ду ни је до ста вље на ин -
фор ма ци ја о то ме. За то већ ни ци тра -
же из ме ну Ста ту та, на кон че га би
убу ду ће та здрав стве на уста но ва би ла
у оба ве зи да то чи ни.

јер ни су узе ли от прем ни ну и оти шли
из фир ме.

– До му здра вља Пан че во се на ла же
и да до пр вог квар та ла на ред не го ди -
не до ста ви про грам ре ша ва ња ви шка
сто ма то ло га с про јек ци јом ви си не
њи хо ве от прем ни не. Ста ње у До му
здра вља, од но сно на Сто ма то ло ги ји,
пот пу но је не у ре ђе но. Град је по чео
да из два ја од ре ђе на сред ства за по -
тре бе не у го во ре них сто ма то ло га, а
са да ми сли мо да би био ред да нам
се, у скла ду с про пи си ма, за то под -
но се из ве шта ји. На ло же но им је и да
при сту пе са чи ња ва њу про гра ма за
утвр ђи ва ње ви шка за по сле них – ре кла
је Ни ко ли ће ва.

Овим за кључ ком, од но сно на кон
што до би је све тра же не из ве шта је,
Град же ли да на пра ви про јек ци ју то -
га до кле ће и ко ли ко нов ца из два ја ти
из бу џе та.

За ко ном о здрав стве ној за шти ти и
За ко ном о здрав стве ном оси гу ра њу
пред ви ђе но је да се здрав стве не уста -
но ве пре све га фи нан си ра ју из до -
при но са за оба ве зно здрав стве но и
со ци јал но оси гу ра ње, а ло кал не са -
мо у пра ве има ју мо гућ ност, али ни су
у оба ве зи да по мог ну у то ме, кроз, на
при мер, из два ја ња за пла те здрав -
стве ним рад ни ци ма ко ји ра де, а не
до би ја ју на кна ду од РФ ЗО-а. 

М. Ди ми трић

Град Пан че во је при хва тио Пред лог
уго во ра о за јед нич ком фи нан си ра њу
ра до ва на јав ном осве тље њу на Но во -
се љан ском пу ту. Наш град је пр во -
бит но пла ни рао да ове ра до ве оба ви
са мо стал но, а са да ће то учи ни ти у
са рад њи с Јав ним пред у зе ћем „Пу те -
ви Ср би је”.

Реч је о др жав ном пу ту пр ве Б ка -
те го ри је. У овом по слу „Пу те ви Ср би -
је” би би ли ин ве сти тор, а Град Пан -
че во је су фи нан си јер. Обе стра не су
се про шле не де ље оба ве за ле да ће
уче ство ва ти са 50 од сто у ре а ли за ци ји

ра до ва бу ду ће уго во ре не це не, са из -
во ђа чем ко ји ће тек би ти иза бран.

Но вац у ви си ни до 21 ми ли он ди -
на ра Пан че во је обез бе ди ло из бу џе -
та гра да за ову го ди ну, а исто то ли ко
су опре де ли ли и „Пу те ви Ср би је”.

Пре ма За ко ну о јав ним пу те ви ма,
по сло ви упра вља ња др жав ним пу те -
ви ма пр вог ре да по ве ре ни су на упра -
вља ње „Пу те ви ма Ср би је”, па је то
пред у зе ће фи нан си ра ло из ра ду про -
јек та за по ме ну те ра до ве и обез бе ди -
ло део нов ца за ре а ли за ци ју тих ра -
до ва. М. Д.

Основ на шко ла „Све ти Са ва” ку пи ла
је опре му ко јом ће уна пре ди ти на -
ста ву за хва љу ју ћи нов цу до би је ном
на кон кур су за фи нан си ра ње и су фи -
нан си ра ње на бав ке опре ме на те ри -
то ри ји АП Вој во ди не за 2016. го ди ну.
Шко ла је на мен ски ис ко ри сти ла
сред ства 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 и на ба ви ла ра чу -
нар, до дат ну опре му и про јек тор.

Овим сред стви ма омо гу ће но је да
се за вр ши опре ма ње свих учи о ни ца

ни жих раз ре да ра чу на ри ма и про јек -
то ри ма, та ко да ђа ци ОШ „Све ти Са -
ва” има ју мо гућ ност да сти чу но ва
са зна ња по мо ћу ди ги тал них уџ бе ни -
ка. За по сле ни у овој шко ли ис ти чу да
упо тре ба са вре ме них учи ла умно го -
ме под сти че ак тив ни ји на став ни
про цес, јер су уче ни ци мо ти ви са ни ји
и за ин те ре со ва ни ји. Ка ко ка жу, ин -
тер нет мре жа омо гу ћа ва ко ри шће ње
раз ли чи тих са др жа ја ко ји упот пу њу -
ју тра ди ци о нал ну на ста ву.

З. Ст.

НА НО ВО СЕ ЉАН СКОМ ПУ ТУ

Јав но осве тље ње

ПО ДР ШКА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

Но ва учи ла у „Са ви ној шко ли”

– Они су спро ве ли од ре ђе ни про -
грам за ре ша ва ње ви шка за по сле них,
али тим про гра мом ни су об у хва ће ни
сви рад ни ци ко ји су, да ка же мо, мо -
гу ћи ви шак. Ру ко вод ство До ма здра -
вља Пан че во ни је до са да на шло за
сход но да нас оба ве сти о то ме – ре кла
је 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.

Чла но ви Град ског ве ћа су на ло жи -
ли До му здра вља Пан че во и да до 31.
ја ну а ра 2017. до ста ви фи нан сиј ски
из ве штај о утро ше ним град ским па -
ра ма у овој го ди ни на пла те не у го во -
ре них рад ни ка, као и план и про грам
ра да за на ред ну го ди ну, али с про јек -
ци јом бро ја сто ма то ло га ко ји ће би ти
фи нан си ра ни из пан че вач ког бу џе та

Пан чев ци су од лу чи ли да у сле де ћој
го ди ни из град ског бу џе та бу де фи -
нан си ран про је кат под на зи вом „Ак -
ти ви ра ње Град ске шу ме – из ра да
про јект но-тех нич ке до ку мен та ци је
за ту ри стич ко-ре кре а тив не ста зе”.

Од 5. до 7. де цем бра гра ђа ни су
гла са ли за је дан од три про јек та ко -
ји тре ба да бу де фи нан си ран из
град ског бу џе та на ред не го ди не.
Гла са ње је оба вље но елек трон ским
пу тем, али и за о кру жи ва њем јед ног
од три пред ло га у Град ском услу -
жном цен тру и у свим се о ским ме -
сним за јед ни ца ма.

Укуп но је гла са ло 1.016 гра ђа на,
а по бед нич ки про је кат је осво јио
494 гла са. По бро ју гла со ва дру ги је
био пред лог „Од бор су сед ства / уче -
шће гра ђа на у уре ђе њу гра да – јав -
ни кон курс за су фи нан си ра ње фа -
са да” и за ње га је гла са ло 318 гра ђа -
на, а нај ма ње гла со ва (204) осво јио
је про је кат „Одр жи -
ви си стем упра вља -
ња опа сним от па -
дом из до ма ћин ста -
ва и по љо при вред -
них га здин ста ва –
еду ка тив ни про гра -
ми за де цу и од ра -
сле”.

Елек трон ским пу -
тем, тј. на ин тер нет
стра ни Гра да  укуп но
су при ку пље на 543
гла са, од но сно 53,44
од сто њих је гла са ло
на тај на чин, а лич но
су се за о кру жи ва њем
из ја сни ла 473 гра ђа -
ни на, што из но си
46,55 од сто од укуп ног бро ја гла со ва.

На осно ву ре зул та та гла са ња и
из ве шта ја Ти ма за им пле мен та ци ју
про јек та, у то ку је пла ни ра ње бу џе -
та Гра да за 2017. го ди ну, па та ко и
од лу чи ва ње о ви си ни фи нан си ја за
овај про је кат.

Про шле го ди не је за ову став ку би -
ло на ме ње но пет ми ли о на ди на ра.

Ау тор ка про јек та је Ка та ри на
Љу бо је вић, ко ја се у ра ду ба ви ла
ожи вља ва њем при о ба ља од но сно
Град ске шу ме. У овој фа зи би би ла
фи нан си ра на из ра да про јект но-
-тех нич ке до ку мен та ци је, а крај њи
ре зул тат би, јед ног да на, био уре ђе -
на де сна оба ла Та ми ша, са ста за ма
за шет њу, клу па ма, али и про сто -
ром за екс трем не спор то ве и две
па са ре ле.

Ра до ви свр ше них сту де на та Ар -
хи тек тон ског фа кул те та Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду би ли су део про це са
пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња Гра да
Пан че ва за 2017. го ди ну, а мен тор -
ски тим фа кул те та с до цен том др
Да ни је лом Ми ло ва но вић Ро дић на
че лу и мла ди струч ња ци пред ста ви -
ли су у сеп тем бру че тр на ест пред -
ло га про је ка та, на кон че га је пан че -
вач ки тим ГУ се лек то вао три, о ко -
ји ма су Пан чев ци од лу чи ва ли.

Град Пан че во и Ар хи тек тон ски
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду
већ су са ра ђи ва ли на ма стер-те за ма
и ма стер-про јек ти ма у сту диј ском
про гра му „Ин те грал ни ур ба ни зам
то ком про лећ ног се ме стра 2015/16.
школске го ди не”. Ре зул тат ове са -
рад ње је 27 про је ка та с те ри то ри је
гра да Пан че ва, а раз вој ни оквир је
„Стра те ги ја раз во ја гра да Пан че ва
2014–2020”. За вр шна из ло жба

про је ка та одр жа на је у Пан че ву у ју -
лу, у хо лу Град ске упра ве.

Про је кат „Пар ти ци па тив но бу џе -
ти ра ње” про шле го ди не је пр ви пут
спро ве ден у на шем гра ду, а ре а ли -
зо ва ли су га Град Пан че во и ор га ни -
за ци је БИРН Ср би ја и НА ЛЕД, уз
по др шку Европ ске уни је, у окви ру
про гра ма „По др шка ци вил ном дру -
штву 2013”. Циљ про јек та је ве ће
укљу чи ва ње гра ђа на и гра ђан ки у
про цес до но ше ња од лу ка, ин фор -
ми са ње јав но сти о бу џет ском про -
це су, по ве ћа ње тран спа рент но сти
ра да ло кал не са мо у пра ве и бу џет -
ског про це са и про мо ци ја оп шти на
и гра до ва као до брих ме ста за при -
вред ни раз вој и при вла че ње ин ве -
сти ци ја.

М. Д.

РЕ ЗУЛ ТА ТИ ГЛА СА ЊА „ПАР ТИ ЦИ ПА ТИВ НО БУ ЏЕ ТИ РА ЊЕ”

Гра ђа ни ода бра ли 
Град ску шу му

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

РЕ ША ВА ЊЕ ВИ ШКА ЗА ПО СЛЕ НИХ 
У ДО МУ ЗДРА ВЉА



На ци о нал ни нафт ни ко ми тет
Ср би је је у са рад њи с НИС-ом
ор га ни зо вао дво днев ну еду ка -
тив ну ра ди о ни цу за но ви на ре,
на ко јој је би ло ре чи о узро ци -
ма и по сле ди ца ма кри зе у
нафт ном сек то ру, као и о ме -
ра ма ко је нафт не ком па ни је
пред у зи ма ју ка ко би убла жи ле
удар кри зе.

Ме ђу пре да ва чи ма је био и
Ан тон Фјо до ров, за ме ник ге -
не рал ног ди рек то ра НИС-а и
ди рек тор функ ци је за фи нан -
си је, еко но ми ку, пла ни ра ње и
ра чу но вод ство, ко ји је го во рио
о пред у зе тим ме ра ма и ко ра -
ци ма ру ско-срп ског нафт ног
ги ган та у пре ва зи ла же њу про -
бле ма иза зва них кри зом у
нафт ном сек то ру. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, НИС је, за раз ли -
ку од дру гих ком па ни ја, по сег -
нуо за по ве ћа њем опе ра тив не
ефи ка сно сти, а не за сма ње -
њем тро шко ва и ма сов ним от -
пу шта њи ма. Ком па ни ја је још
2014. го ди не уве ла си стем ски
на чин при ме не ни за ме ра, ко -
је су по ве ћа ле до бит НИС-а за
24 ми ли јар де ди на ра.

Ан тон Фјо до ров је ре као да,
у скло пу од го во ра на ак ту ел ну
нафт ну кри зу, Нафт на ин ду -
стри ја Ср би је из ме ђу оста лог
пла ни ра из град њу тер мо е лек -
тра не-то пла не у Пан че ву, као
и ве тро пар ка План ди ште. Он
је ис та као да ће из град ња тер -
мо е лек тра не –то пла не у Пан -
че ву по че ти сле де ће го ди не.

– Тај про из вод ни обје кат ће
има ти сна гу од 140 ме га ва ти
и ње го ва из град ња ће ко шта -
ти 18 ми ли јар ди ди на ра, а
тре ба ло би да бу де за вр шен за
две го ди не. Тер мо е лек тра на–
то пла на Пан че во ће про из во -
ди ти стру ју за по тре бе НИС-ове

ра фи не ри је у на шем гра ду, а с
дру ге стра не, ви шко ви елек -
трич не енер ги је би ће пла си ра -
ни на тр жи ште стру је у Ср би ји
– ре као је Фјо до ров и до дао да
се ту не за вр ша ва ин ве сти ци -
ја НИС-а у Пан че ву. Ка ко је
на вео, сле де ће го ди не по че ће

ре а ли за ци ја про јек та „Ду бо ка
пре ра да”, вред ног 300 ми ли о -
на евра, а то по стро је ње тре ба
да поч не да ра ди 2019. го ди не.

Фјо до ров је ис та као да је
Нафт на ин ду стри ја Ср би је
при ба ви ла и све до зво ле за из -
град њу ве тро пар ка План ди ште.
Под се ћа ња ра ди, ра ни је је на ја -
вље но да ће се ре а ли за ци јом
тог про јек та ба ви ти за јед нич ко
пред у зе ће НИС Енер го винд, у
ко јем НИС има по ло ви ну вла -
снич ког уде ла, а пре о ста лих 50
од сто је у вла сни штву при ват -
них ин ве сти то ра. То ком ре а ли -
за ци је про јек та на те ри то ри ји
оп шти не План ди ште би ће из -
гра ђе на 34 ве тро ге не ра ци о на
уре ђа ја, чи ји ће уку пан ка па ци -
тет би ти 102 ме га ва та. Ка пи -
тал на ула га ња у ре а ли за ци ју
про јек та, укљу чу ју ћи из ра ду
па ке та ба зне до ку мен та ци је и
нео п ход них до зво ла, из но си ће
око 160 ми ли о на евра.

Петак, 16. децембар 2016.
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Од Ре пу бли ке 
64 ми ли о на ди на ра

Пан че ву је на ре пу блич ком
кон кур су Кан це ла ри је за упра -
вља ње јав ним ула га њи ма за
уна пре ђе ње обје ка та јав не на -
ме не у јав ној сво ји ни у обра зо -
ва њу, здрав ству и со ци јал ној
за шти ти одо бре но шест про је -
ка та.

До кра ја го ди не на ра чун
пан че вач ке са мо у пра ве би ће
упла ће но 64 ми ли о на ди на ра.
Овај но вац би ће рас по ре ђен
на че ти ри уста но ве здрав стве -
не за шти те, као и на јед ну ам -
бу лан ту и јед ну шко лу.

Ка да је реч о уста но ва ма
здрав стве не за шти те, нај ви ше
нов ца, 34,7 ми ли о на ди на ра,
до би ће Ге рон то ло шки цен тар,
и то за за ме ну по да у 40 со ба, у
којима ће би ти обновљено
1.320 ме та ра ква драт них. У
плану је и да се од овог новца
окре че и из гле ту ју 82 со бе, као
и да се оба ве ра до ви на кро ву,
по пра ве олу ци и да се ура ди
изо ла ци ја згра де.

До му за де цу и омла ди ну
„Спо ме нак” одо бре но је 6,4
ми ли о на ди на ра, и то за адап -
та ци ју про сто ра и за за ме ну
сто ла ри је.

Дом за ли ца оме те на у мен -
тал ном раз во ју „Ср це у Ја бу -
ци” до био је 7,3 ми ли о на ди -
на ра – за енер гет ску са на ци ју

СТИ ЖУ ФИНАНСИЈЕ ОД ПРО ЈЕ КА ТА

НО ВАЦ ЗА ШЕСТ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ УСТА НО ВА

ЕКОНОМИЈА

згра де јед ног па ви љо на и ста -
ре управ не згра де, као и за за -
ме ну кро ва на јед ном објек ту.

Дом сле пих „Збри ња ва ње”
до би ће 5,8 ми ли о на ди на ра за
ре кон струк ци ју два ју кро во ва.

Но вац по овом кон кур су до -
би ла је и ам бу лан та у До ло ву,
и то 7,1 ми ли он ди на ра. Тај
но вац по про јек ту би ће утро -
шен на гра ђе вин ско-за нат ске
ра до ве, као и за ра до ве на
елек тро ин ста ла ци ја ма, укљу -
чу ју ћи про тив по жар ну за шти -
ту, али и на во до вод ној и ка на -
ли за ци о ној мре жи.

ОДР ЖАН СЕ МИ НАР „ИЗА ЗО ВИ И ПО СЛЕ ДИ ЦЕ КРИ ЗЕ У НАФТ НОМ СЕК ТО РУ”

НИС по ве ћао опе ра тив ну ефи ка сност

ре као је Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа за рад, за -
по шља ва ње и со ци јал ну по ли -
ти ку, и до дао да оче ку је да ће
то ком про ле ћа ови ра до ви би -
ти оба вље ни.

Кон курс Кан це ла ри је за
упра вља ње јав ним ула га њи ма
Ре пу бли ке Ср би је био је рас пи -
сан сре ди ном го ди не, а с об зи -
ром на то да ће Пан че во до би -
ти но вац из ре пу блич ке ка се,
тре ба на по ме ну ти и да је реч о
фи нан си ра њу, те Град ни је био
у оба ве зи да обез бе ди но вац за
уче шће за шест ра до ва.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Тех нич ка шко ла „23. мај” до -
би ће 2,8 ми ли о на ди на ра за де -
мон та жу 40 ста рих др ве них про -
зо ра и за ку по ви ну и уград њу но -
ве ПВЦ сто ла ри је, као и за нео п -
ход но гле то ва ње и кре че ње.

– За на ших шест про је ка та
из дво је но је нај ви ше нов ца у
Вој во ди ни. При јат но смо из -
не на ђе ни. Ових да на оче ку је
нас за јед нич ки са ста нак пред -
став ни ка свих ових уста но ва
ко је ће до би ти но вац, јер до
кра ја го ди не тре ба да до ста ви -
мо шест про јект них до ку мен -
та ци ја за ове бу ду ће по сло ве –

Пред став ни ци Раз вој ног фон -
да Вој во ди не из не ли су Пан -
чев ци ма ак туелнe кон кур се
на ме ње не пред у зет ни ци ма и
по љо при вред ни ци ма у Вој -
во ди ни. Тре нут но има отво -
ре них је да на ест кон кур са, од
ко јих је пет на ме ње но прав -
ним ли ци ма и пред у зет ни -
ци ма, исто то ли ко но си о ци -
ма ре ги стро ва них по љо при -
вред них га здин ста ва, а је дан
је за прет фи нан си ра ње про -
је ка та ЕУ и би ла те рал них
до на то ра.

Раз вој ни фонд Вој во ди не
обез бе дио је сред ства за фи -
нан си ра ње про је ка та то ком
го ди не, ме ђу тим она ни су до -
вољ но ис ко ри шће на и ових
да на фонд се про мо ви ше у
вој во ђан ским гра до ви ма и
оп шти на ма. Про шле не де ље
се на ову те му го во ри ло у ма -
лој са ли град ске ку ће.

Пре зен та ци ји је при су -
ство вао и гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов, ко ји
је ре као да је ова кав вид по -
др шке пан че вач ким по љо -
при вред ни ци ма и при вред -
ни ци ма ва жан и за раз вој са -
ме ло кал не са мо у пра ве.

Де јан Сла ву је вић из Раз -
вој ног фон да Вој во ди не
сма тра да су гра ђа ни не до -
вољ но ин фор ми са ни, као и
да се због то га мно ги пла ше
да ко ри сте мо гућ но сти ових,
ка ко твр ди, по вољ них кре -
ди та, јер ни је у пи та њу бан -
ка, већ пред у зе ће са огра ни -
че ном од го вор но шћу.

Ка да је реч о кре ди ти ма за
пред у зет ни ке и прав на ли ца
и по љо при вред ни ке, ка мат -
на сто па се кре ће од два до
три од сто на го ди шњем ни -
воу, соп стве но уче шће је 20
од сто, а отво ре ни су кон кур -
си за ин ве сти ци о на ула га ња,

за обрт на сред ства, фи нан си -
ра ње из во за, за тов, за ку по ви -
ну по љо при вред ног зе мљи шта,
ин ве сти ци о на ула га ња, ре -
вол винг кре дит за по љо при -
вре ду... Сред ства до ступ на по
овим кре дит ним ли ни ја ма су
раз ли чи та. По ну да под ра зу -
ме ва крат ко роч но и ду го роч -
но фи нан си ра ње, с кра ћим
или ду жим грејс пе ри о дом и
кра ћим или ду жим ро ком от -
пла те.

Пред став ни ци Раз вој ног
фон да Вој во ди не по зва ли су
за ин те ре со ва не Пан чев це да
ви ше ин фор ма ци ја о овим
кре ди ти ма по тра же на сај ту
фон да www.rfapv.rs, јер су
сви по зи ви и све кре дит не
ли ни је отво ре ни без вре мен -
ског огра ни че ња од но сно до
утро шка сред ста ва.

Про це ду ра за под но ше ње
кре дит них зах те ва и одо бре -
ња кре ди та  је сле де ћа: Над -
зор ни од бор фон да до но си
од лу ку о рас пи си ва њу кон -
кур са и кон курс се об ја вљу је;
за ин те ре со ва ни под но се зах -
тев за кре дит с нео п ход ном
до ку мен та ци јом; сле ди при -
јем и об ра да зах те ва и до ста -

вља ње пред ло га за одо бре ње
или од би ја ње; Над зор ни од -
бор фон да до но си ко нач ну
од лу ку, оба ве шта ва под но си -
о ца кре дит ног зах те ва и пот -
пи су ју уго вор, на кон че га се
сред ства пре но се по осно ву
тог уго во ра.

Раз вој ни фонд је осно ван
2013. го ди не као прав но ли -
це чи је су де лат но сти: одо -
бра ва ње кре ди та, тр го ви на
хар ти ја ма од вред но сти и
сти ца ње ак ци ја и уде ла на
осно ву прав них по сло ва,
укљу чу ју ћи и кон вер зи ју по -
тра жи ва ња и дру ге по сло ве, у
скла ду са за ко ном.

РАЗ ВОЈ НИ ФОНД ВОЈ ВО ДИ НЕ

Кон кур си за пред у зет ни ке 
и по љо при вред ни ке

Због из ме не За ко на о пре кр -
ша ји ма, град ске од лу ке о ко -
му нал ној ин спек ци ји и одр -
жа ва њу чи сто ће и упра вља њу
мо ра ле су би ти ускла ђе не, а
из ме не се од но се на ви си не
свих про пи са них ка зни – и
фик сних и оних ко је су би ле
у пред ви ђе ном ра спо ну.

Убу ду ће ће ка зна за пред у -
зет ни ке би ти 30.000 ди на ра,
за прав на ли ца 60.000 ди на -
ра, а за од го вор на и фи зич ка
ли ца у прав ном ли цу 10.000
ди на ра и то је на ве де но и у
по ме ну те две град ске од лу ке.

За кон о пре кр ша ји ма је
по чет ком го ди не из ме њен, а
ло кал ним са мо у пра ва ма је
оста вљен рок од го ди ну да на
да сво је од лу ке ускла де с но -
вим про пи си ма.

Сло бо дан Кун да ко вић из
Се кре та ри ја та за ин спек циј -
ске по сло ве ре као је да је за -
ко ном би ло про пи са но да ло -
кал не са мо у пра ве мо гу да
про пи шу фик сну ка зну, и то
од ми ни мал ног до по ло ви не
нај ви шег из но са.

– Дру га вр ста из ме не од -
но си се на са ме ви си не тих

нов ча них ка зни ко је су већ
би ле про пи са не у фик сном
из но су и то су ка зне за пред -
у зет ни ке и прав на ли ца. Се -
кре та ри јат сма тра да до са -
да шње ка зне ни су у од го ва -
ра ју ћој ме ри ути ца ле на
гра ђа не да не чи не пре кр -
ша је, а свр ха про пи си ва ња
пре кр шај них санк ци ја је
упра во то – об ја шња ва Кун -
да ко вић.

Та мо где је би ла про пи са на
фик сна ка зна за прав на ли ца
од 20.000 ди на ра, са да је
60.000 ди на ра, за пред у зет -
ни ке је та ко ђе би ла 20.000, а
са да је 30.000, и за од го вор на
и фи зич ка ли ца је са да
10.000 ди на ра, док је ра ни је
је би ла око 6.000 ди на ра.

Та ко ће, на при мер, ка -
зном од 60.000 ди на ра би ти
ка жње но јав но ко му нал но
пред у зе ће ако не очи сти снег
са уре ђе них ста ја ли шта и тр -
го ва или ако не од во зи ка ба -
сти от пад, или ако дру го
прав но ли це не по сту пи по
ре ше њу ко му нал ног ин спек -
то ра ко јим је на ре ђе но из вр -
ша ва ње утвр ђе них оба ве за.

ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ПРЕ КР ША ЈИ МА

Убу ду ће фик сне 
и ви ше ка зне

ЛИ ДЕР

Ком па ни ја НИС је до би ла при зна ње за сво је ре зул та те у обла сти дру штве но од го вор ног по -

сло ва ња и укљу че на је на ли сту ЦСР ин дек са (пр ва на ци о нал на плат фор ма за про це ну дру -

штве не од го вор но сти ком па ни ја у Ср би ји). На гра ду су у име ком па ни је при ми ле Са ња

Лу бар дић, за ме ник ге не рал ног ди рек то ра и ди рек тор функ ци је за од но се с јав но шћу и ко му -

ни ка ци је, и Ми ле на Спа сић, ди рек тор Сек то ра за дру штве но од го вор но по сло ва ње:

– По сло ва ње у скла ду с прин ци пи ма одр жи вог раз во ја је дан је од стра те шких при о ри те -

та НИС-а и ово при зна ње би ће но ви под стрек на шој ком па ни ји да на ста ви ула га ње у до бро -

бит за јед ни це у ко јој де лу је. У скла ду са сло га ном ком па ни је „Бу дућ ност на де лу”, НИС ће

на ста ви ти да по др жа ва обра зов не и на уч не ин сти ту ци је, раз вој мла дих та ле на та, про фе си о -

нал ни и деч ји спо рт, раз вој ло кал них ин сти ту ци ја и ор га ни за ци ја, као и да спро во ди ху ма -

ни тар не про јек те – ре кла је овим по во дом Са ња Лу бар дић.

По ред НИС-а, на ли сти је још 19 ком па ни ја ко је по слу ју у Ср би ји. ЦСР је ме тод по мо ћу

ко јег се пре по зна ју, на гра ђу ју и афи р ми шу до бре по слов не прак се, а са да се пр ви пут, кроз

низ по ка за те ља од го вор ног по сло ва ња, и иден ти фи ку ју ком па ни је ко је по слу ју у скла ду с

прин ци пи ма одр жи вог раз во ја.

Влада Србије донела je прошле недеље за-
кључак којим се од Нафтне индустрије Ср-
бије (НИС) траже повлашћене цене енерге-
ната за панчевачку „ХИП–Петрохемију”.

Ово је изјавио министар привреде Го-
ран Кнежевић и додао да је Влада пред-
ложила да држава од укупног дуга од 254

милиона евра, колико „Петрохемија” ду-
гује НИС-у, 105 плати, а од остатка би се
половина отписала, а друга половина
конвертовала у капитал.

– Пола од преосталог дела било би отпи-
сано, а пола конвертовано у власништво
НИС-а у „Петрохемији” – рекао је министар.

Кнежевић је додао да би, ако се потпи-
ше меморандум с НИС-ом, то значило да
би „Петрохемија”, захваљујући повла-
шћеним ценама енергената од НИС-а, у
наредне четири године могла да ради без
кредита и с приходом од око 50 милиона
евра.

НА ПРЕДЛОГ ВЛАДЕ СРБИЈЕ

Повлашћене цене НИС-а за „Петрохемију”



Уче ни ци и за по сле ни у Гим -
на зи ји „Урош Пре дић” про -
сла ви ли су 153 го ди не по сто -
ја ња те углед не обра зов но-
-вас пит не уста но ве у пе так, 9.
де цем бра, у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва. Гим на зи јал ци
су, тра ди ци о нал но, у са рад њи
с про фе со ри ма при пре ми ли
ве о ма бо гат кул тур но-умет -
нич ки про грам. При ка зан је
и до ку ментар ни филм о ак -
тив но сти ма ђа ка и про фе со -
ра. Нај бо љим уче ни ци ма су
до де ље на при зна ња за по -

стиг ну ћа на раз ли чи тим так -
ми че њи ма.

У окви ру ово го ди шње про -
сла ве да на шко ле отво ре на је
из ло жба уче нич ких ра до ва у
фо а јеу Кул тур ног цен тра. Де -
ла су на ста ла на ре дов ној на -
ста ви и ли ков ној сек ци ји, ко -
ју во де про фе со ри ли ков не
кул ту ре Иван Па влов и Ни ко -
ла Ри ка но вић. По став ку чи ни
ше зде се так цр те жа, фо то гра -
фи ја и ви део-ра до ва уче ни ка
сва че ти ри раз ре да, на ста лих
у про те клих го ди ну да на.

Де ле га ци ја Европ ске уни је у
Ср би ји уру чи ла је Ми ни -
стар ству по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не се -
дам во зи ла спе ци ја ли зо ва -
них за тран спорт ди вљих
жи во ти ња ко је над ле жне
над зор не слу жбе Ре пу бли ке
Ср би је оду зму или за пле не
при ли ком от кри ва ња по ку -
ша ја кри јум ча ре ња и дру гих
ви до ва кр ше ња про пи са. На -
ша др жа ва је пот пи сник
Кон вен ци је о ме ђу на род ном
про ме ту угро же них вр ста
ди вље фа у не и фло ре, а њо -
ме је за шти ће но пре ко
5.500 вр ста ди вљих жи во -
ти ња и 35.000 вр ста ди -
вљих би ља ка. Вред на опре -
ма по слу жи ће над ле жни -
ма да што бо ље спро ве ду

одред бе пот пи са ног ме ђу на -
род ног уго во ра.

Пре ма зва нич ним по да ци -
ма ЕУ, на гло бал ном ни воу
вред ност иле гал не тр го ви не
угро же ним ди вљим вр ста ма,
њи хо вим де ло ви ма и де ри -
ва ти ма про це ње на је на 15–
20 ми ли јар ди аме рич ких до -
ла ра го ди шње, што је свр ста ва
ме ђу че ти ри нај о зло гла ше -
ни је вр сте иле гал не тр го ви не
на све ту, тј. уз кри јум ча ре ње
нар ко ти ка, оруж ја и љу ди.

за за шти ту жи вот не сре ди не,
у то ку је ре а ли за ци ја „Уго во -
ра о на бав ци софт ве ра за си -
стем за кон ти ну ал но ме ре ње
ква ли те та ва зду ха” ко ји је за -
кљу чен са до ба вља чем „Ми -
зма Иг бос” д. о. о из Бе о гра да.
Рок за ре а ли за ци ју је 30. де -
цем бар, та ко да Пан чев ци
мо жда до кра ја го ди не не ће
би ти у при ли ци да се на сај ту
Гра да ин фор ми шу о при су -
ству за га ђу ју ћих ма те ри ја у
пан че вач ком ва зду ху. Ка ко
ка жу над ле жни у Се кре та ри -
ја ту, но ви софт вер „Ко ша ва”
је им пле мен ти ран у по сто је -
ћи си стем за кон ти ну ал но ме -
ре ње ква ли те та ва зду ха и чим
се за вр ше све по треб не про ве -
ре и те сти ра ња, би ће омо гу -
ћен пре нос по да та ка и на зва -
нич ном сај ту Гра да Пан че ва.
По да ци се нор мал но пра те у
Се кре та ри ја ту за за шти ту жи -
вот не сре ди не и од 9. де цем -
бра ин фор ма ци је о ме ре њу

мо ни то ринг си сте ма мо гу се
до би ти у Цен тру за оба ве шта -
ва ње (тел. 1985).

Да под се ти мо, пре ма го ди -
шњем из ве шта ју Се кре та ри ја -
та о ква ли те ту пан че вач ког ва -
зду ха, пра шка сте ма те ри је и
чађ су нај че шће опа сне ма те -
ри је у пан че вач ком ва зду ху. У
тре ћи ни ме ре ња то ком це ле
про шле го ди не за бе ле же но је
при су ство ових ма те ри ја у
кон цен тра ци ја ма ве ћим од
до зво ље них. Нај у гро же ни ји су
Стар че во, Стре ли ште, Вој ло -
ви ца и Ми са. Од го вор ни твр де
да пан че вач ки ва здух спа да у
тре ћу ка те го ри ју, нај ло ши ју,
нај ви ше због при су ства че сти -
ца ПМ-10 и ча ђи, што је по -
сле ди ца ин ди ви ду ал них ло -
жи шта ко ја гра ђа ни ко ри сте
за за гре ва ње ку ћа. Још увек
ни је ја сан удео ју жне ин ду -
стриј ске зо не у укуп ном ае ро -
за га ђе њу овим кан це ро ге ним
ма те ри ја ма.

Од сеп тем бра па све до
про ле ћа Пан чев ци ће уди са -
ти ча ђав ва здух обо га ћен су -
спен до ва ним че сти ца ма. Ове
го ди не Град Пан че во је обез -
бе дио сред ства за спро во ђе ње
под сти цај них ме ра за ко ри -
шће ње при род ног га са као
енер ген та ка ко би се по бољ -
шао ква ли тет ам би јен тал ног
ва зду ха. Сред ства су би ла
огра ни че на и усме ре на са мо
на ста нов ни ке МЗ Вој ло ви -
ца, јер су они нај бли жи ју -
жној ин ду стриј ског зо ни. У
по чет ку је Град же лео да су -
фи нан си ра из ра ду про јект но-
-тех нич ке до ку мен та ци је ко -
ја је нео п ход на за уво ђе ње га -
са у до ма ћин ства, али је од -
зив гра ђа на био ма ли. Ло кал -
на са мо у пра ва је на ја ви ла да
ће по но ви ти по зив, али ће
овог пу та пред ви де ти и су фи -
нан си ра ње гра ђе вин ских ра -
до ва при уво ђе њу га са у до -
ма ћин ства.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 16. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

7

ЂАЧКА СО ЛИ ДАР НОСТ И ХУ МА НОСТ

АК ТИВ НОСТ КО ЈА МЕ ЊА ЖИ ВОТ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пан чев ци до ни ра ју
300 ки ло гра ма 
че по ва ме сеч но

Ку пље но 40 
ор то пед ских по ма га ла 
за хва љу ју ћи кам па њи
„Чеп за хен ди кеп”

Иван Ми ла но вић, уче ник
осмог раз ре да ОШ „Ми ро слав
Ан тић”, ко јем је ди јаг но сти -
ко ва на ква дри па ре за, до био је
у уто рак, 13. де цем бра, мул ти -
функ ци о нал на елек тро мо тор -
на ко ли ца за хва љу ју ћи чла но -
ви ма зре ња нин ског удру же ња
„Чеп за хен ди кеп”. Ова до на -
ци ја ће Ива ну омо гу ћи ти да се
лак ше и са мо стал ни је кре ће.
Ка ко је он ре као за „Пан че -
вац”, по моћ му мно го зна чи
и овом при ли ком же ли да
за хва ли дру га ри ма из шко ле
и из Зре ња ни на што су му по -
мо гли.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Мар -
ти но ва, пред сед ни ка удру же -
ња „Чеп за хен ди кеп”, ове го -
ди не је са ку пље но око 60 то на
че по ва и од нов ца за ра ђе ног
од њи хо ве про да је до са да је
по де ље но 13 ор то пед ских по -
ма га ла ши ром Ср би је. Ка ко је
ре као, на ово ме се не ће ста ти.

– Сва ко ко има по тре бу, а ни је
у мо гућ но сти да сам фи нан си ра

ГИМ НА ЗИ ЈА ПРО СЛА ВИ ЛА ДАН ШКО ЛЕ

На гра ђе ни нај бо љи 
уче ни ци

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” ор га ни зо вао је
дру же ње љу би те ља при ро де
у не де љу, 11. де цем бра, у
дво ра ни „Апо ло”.

Том при ли ком су 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 је пре -
ми јер но при ка за на. Ујед но
су 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.

Пре ма ре чи ма Ср ђа на Ни -
ки ћа, пред сед ни ка Пла ни -
нар ско-еко ло шког клу ба „Со -
ко”, обе ле жа ва ње Ме ђу на -
род ног да на пла ни на би ло је
по вод да чла но ви овог клу ба
при ка жу шта су чла но ви ура -
ди ли у прет ход ном пе ри о ду.

Ме ђу на род ни дан пла ни на
обе ле жа ва се од 2003. го ди не
у Ср би ји и у све ту, с ци љем да
се ука же на зна чај очу ва ња
пла ни на и за шти ће них при -
род них под руч ја. Ор га ни за то -
ри ску па би ли су Пла ни нар ско-
-еко ло шки клуб „Со ко” и Дом
омла ди не Пан че во.

Ин фор ма ци је о ни воу
за га ђе ња ни су 
до ступ не 
на сај ту Гра да

Цен тар за 
оба ве шта ва ње 
по се ду је из ве шта је

Про шле сед ми це, у че твр так и
пе так, гра ђа не Пан че ва уз не -
ми рио је не сно сан смрад. Пре ма
ре зул та ти ма ме ре ња мо бил не
мер не ста ни це ста ци о ни ра не у
кру гу бол ни це, вред но сти пра -
шка стих ма те ри ја би ле су пре -
ко 500 ми кро гра ма по ме тру
куб ном. Иста си ту а ци ја до го -
ди ла се и у уто рак, 13. де цем -
бра.

Мно ги су гра ђа ни су не за до -
вољ ни због чи ње ни це да ре зул -
та ти град ског мо ни то ринг си -
сте ма ни су до ступ ни јав но сти.
Пре ма до пи су Се кре та ри ја та

НЕ ДЕ ЉА АЕ РО ЗА ГА ЂЕ ЊА

Опа сне ма те ри је у ва зду ху

ЕВРОП СКА УНИ ЈА ПО КЛО НИ ЛА ВО ЗИ ЛА 

И ОПРЕ МУ

За јед но у бор би про тив 
кри јум ча ра

је на из глед ма ла ак тив ност,
али не ки ма мо же умно го ме
про ме ни ти жи вот. Она по ма -
же да се код де це раз ви је свест
о то ме да тре ба да по мог ну
они ма ко ји ма је по моћ нео п -
ход на. По ред етич ког и мо рал -
ног зна ча ја, ова кам па ња има и
ја сан еко ло шки циљ. Ђа ци уче
о ре ци кла жи и одр жи вом раз -
во ју, што је та ко ђе ве о ма ва -
жно. Овом при ли ком по зи вам
гра ђа не да по др же ову кам па -
њу и да до не су у шко лу при ку -
пље не че по ве – ре кла је Дра га -
на Кр стић.

Удру же ње гра ђа на „Чеп за
хен ди кеп” пре не ко ли ко го ди -
на је по кре ну ло кам па њу чи ји
је циљ да про ду би еко ло шку
свест ма ли ша на. Иде ја је да
пред школ ска и школ ска де ца
од ма лих но гу на у че да сва ки
от пад мо же да се ре ци кли ра,
ка сни је об ра ди и да се од ње га
по но во из ра ди не ки про из вод.
С дру ге стра не, кам па ња је
усме ре на и на раз ви ја ње со ли -
дар но сти и ху ма но сти, као и
на раз би ја ње пред ра су да пре -
ма осо ба ма са ин ва ли ди те том
и упо зна ва ње ма ли ша на с њи -
хо вим про бле ми ма. Чла но ви
удру же ња се тру де да на што
јед но став ни ји на чин при бли -
же де ци про бле ма ти ку и по -
тре бе осо ба са ин ва ли ди те том
и зна чај са ку пља ња пла стич -
ног от па да.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ПЛА НИ НА

При ро ди у част

ку по ви ну ових нео п ход них
по ма га ла, не ка нам се сло бод -
но ја ви. По мо гли смо мно ги ма
и то ће мо ра ди ти и да ље. За то
по сто ји мо. Же лим да ка жем
да, по сле Бе о гра да, гра ђа ни
Пан че ва нај ви ше до ни ра ју че -
по ве на шој ор га ни за ци ји – око
300 ки ло гра ма ме сеч но, што
је ду пло ви ше од оста лих гра -
до ва. По себ но бих по хва лио
уче ни ке „Ми ки не шко ле”, ко -
ји су на ши нај ве ћи пан че вач -
ки до на то ри – ре као је Зо ран
Мар ти нов.

У ве зи са ак ци јом у Пан че -
ву, Зо ран ка же да ће по клон
бар до не кле олак ша ти кре та -
ње Ива ну и да ће он по мо ћу
мул ти функ ци о нал них ко ли ца
мо ћи мно го ви ше.

Дра га на Кр стић, ди рек тор ка
ОШ „Ми ро слав Ан тић”, ве о ма
је по но сна на ђа ке и ко лек тив
шко ле, јер су овом ху ма ном ак -
ци јом по ка за ли дух со ли дар но -
сти и ве ли ку од го вор ност.

– На ша шко ла пру жа и пру -
жа ће по др шку ак ци ји „Чеп за
хен ди кеп”. Са ку пља ње че по ва

Ма шин ска шко ла Пан че во и
ја пан ски ко леџ Ки са ра зу пот -
пи са ли су у уто рак, 13. де цем -
бра, Ме мо ран дум о са рад њи. У
име пан че вач ке сред ње струч -
не шко ле то је учи нио мр Ми -
ло рад Илић, ди рек тор те обра -
зов не уста но ве, а у име ја пан -
ског ко ле џа Ки са ра зу – де кан
др Ка зуо Ма е но.

Спо ра зум је пот пи сан са иде -
јом да се раз ви ју при ја тељ ски
од но си и под стак не са рад ња
из ме ђу уче ни ка и осо бља тог ја -
пан ског ко ле џа и пан че вач ке
ма шин ске шко ле. Обе стра не
су се сло жи ле да ће се по тру ди -
ти да са ра ђу ју и раз ви ја ју бли -
ске од но се. Ме мо ран дум пред -
ви ђа раз ме ну сту де на та и уче -
ни ка, за јед нич ки рад на про јек -
ти ма, као и фор ми ра ње ме шо -
ви тог про јект ног ти ма.

Ди рек тор Ма шин ске шко ле
мр Ми ло рад Илић ре као је да
тех нич ки ко леџ Ки са ра зу и
Ма шин ска шко ла Пан че во
има ју слич не про фи ле и про -
гра ме по ко ји ма се учи:

СА РАД ЊA ИЗ МЕ ЂУ МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ ПАН ЧЕ ВО И КО ЛЕ ЏА КИ СА РА ЗУ

Раз ме на ис ку ста ва и за јед нич ки про јек ти 
– Во ле ли би смо да ус по ста -

ви мо са рад њу на раз ме ни сту -
де на та, ко ји би по се ти ли и
јед ну и дру гу ин сти ту ци ју, по -
себ но у обла сти ро бо ти ке и
кон стру и са ња. Са рад ња је ва -
жна због при вре де, ин же њер -
ства, обра зо ва ња. Ва жна је за
мла де љу де – ка зао је др Ка зуо
Ма е но.

До са рад ње Ма шин ске шко -
ле и ко ле џа из Ја па на до шло је
по сред ством про фе сор ки не -
мач ког је зи ка Ику ко Ши ба те и
Рад ми ле Ни ко лић. На и ме, не -
дав но је ре а ли зо ван про је кат
„Парт нер ске шко ле” (ПАШ),
ко ји је фи нан си ра ла вла да Ре -
пу бли ке Не мач ке у са рад њи с
„Ге те институ тoм”. Све је по -
че ло 2011. го ди не, ка да је гру -
па уче ни ка пан че вач ке гим на -
зи је пру жи ла по др шку ђа ци ма
Ја па на ко ји су те го ди не би ли
све до ци ра зор ног зе мљо тре са.
Пи сма по др шке гим на зи ја ла -
ца пред ста вља ју те мељ са да -
шње ве зе ја пан ских и срп ских
уче ни ка.

– Ме мо ран дум има ве ли ки
зна чај за Ма шин ску шко лу,
али и за град и це лу зе мљу, јер
не ма мно го при ме ра да је јед -
на обра зов на уста но ве оства -
ри ла ова кву са рад њу с не ком
дру гом ин сти ту ци јом из Ја па -
на. Ре а ли за ци ја овог спо ра зу -
ма по зи тив но ће ути ца ти на
уче ни ке. Ово је по че так и оп -
шти те мељ, али на ме ра ва мо
да раз ме њу је мо ис ку ства и са -

ра ђу је мо на за јед нич ким про -
јек ти ма. До го во ри ли смо се да
ус по ста ви мо је дан ме шо ви ти
про јект ни тим ко ји ће ра ди ти на
про јек ту 3Д штам па ча – ре као је
Илић.

С дру ге стра не, др Ка зуо
Ма е но, де кан ко ле џа Ки са ра -
зу, ис та као је да ме мо ран дум
има ве ли ки зна чај у раз во ју
ин же њер ства, али и при вред -
не са рад ње.

На заједничком задатку



ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, по сто ји онај те -
шко опи сив, а не ки ма и те
ка ко до бро по знат осе ћај –
осе ћај гор чи не. Чи ни се да
је за ле пљен за сва ку ми сао,
да бо ји сва ку из го во ре ну
реч, а ону пре ћу та ну пре тва -
ра у ка мен, кне длу или при -
ти сак у гру ди ма.

За не ко га стал ни жи вот ни
са пут ник, огор че ност усе ца
ми сли ду бо ко у ли це, пра ве -
ћи пре по зна тљи ве кри ви не и
бра зде. На та па ње жи во та
гор чи ном по чи ње оног тре -
нут ка ка да сно ви, ви зи је и
же ље ср ца, под при ти ском
сва ко дне ви це, бу ду скло ње -
ни у не ки там ни ћо шак Би ћа,
код не ких за у век. Не за до -
вољ ство по стиг ну тим, стал не
сум ње у лич не вред но сти и
ста во ве и сва ко днев но пре и -
спи ти ва ње сво јих по сту па ка
по ве ћа ва ју гор чи ну ко ју осе -
ћа мо у се би.

У тра га њу за што бо љим
усло ви ма за сре ћу, љу ди по -
ста ју не срећ ни ји. У ве зи с
по се до ва њем и го ми ла њем
ма те ри јал них ства ри, тра га -
ње за сре ћом се пре тва ра у
тр ку с вре ме ном, са са мим
со бом и с дру ги ма. Не ки ма
ни по ја ва те ле сног бо ла ни -
је до вољ на да се за у ста ве.
Ле ко ви ко ји мо гу да по ни -
ште бол да ју ла жни осе ћај
мо ћи и но вог по ле та и ства -
ра ју вар љив ути сак да се с
ма ње од мо ра мо же по сти ћи
ви ше. Јед на по јед на, не -
при мет но, емо ци је се за ме -
њу ју стра хом. Као не ми нов -
ни са пут ник и по ја чи вач

уку са гор чи не, страх се ја -
вља у свим об ли ци ма – као
стреп ња, не си гур ност, агре -
сив ност, се бич ност... Стал но
бе жа ње од не че га што се не
же ли за пра во пред ста вља
ко рак бли же то ме. За у ста -
вља ње ха о тич не јур ња ве ко -
ја не во ди ни ку да је мо гу ће.
На гло ко че ње до жи ве мно -
ги, али са мо не ки ус пе ју да
схва те по ру ку. Кроз опо ра -
вак те ла, по сте пе но, као по -
сле ди ца пре ки да ру ти не у
жи вље њу, до ла зи и до ма ње
огор че но сти, јер оче ки ва ња
по ста ну дру га чи ја.

По сто ји лак ши и без бед -
ни ји из ла зак из ха о са ко ји
смо на пра ви ли од свог жи во -
та. Мно ги га зо ву: до ста је
би ло. Пр ви пу то каз обич но
са мо при ме ти мо, али он нам
ко ри сти да поч не мо да успо -
ра ва мо по ла ко, у по тра зи за
још не ким. Све што је по -
треб но за убла жа ва ње гор чи -
не се већ на ла зи у на ма. На -
чин на ко ји гле да мо на од ре -
ђе не жи вот не си ту а ци је до -
во љан је да до ђе мо до ре ше -
ња или да кре не мо пра вим
пу тем. Про ме ном ру ти не у
бор би са оштри ца ма сва ко -
дне ви це сма њу је мо огор че -
ност. Ра дост у от кри ва њу но -
вих пу те ва по пра вља ште ту
ко ју је ду го на та па ње гор чи -
ном на пра ви ло. По вра так
се би за пра во и не пред ста -
вља но ви пут, већ до пу шта ње
да бу де мо то што је смо, а не
оно што дру ги оче ку ју да бу -
де мо. Же ља да се до пад не -
мо, да бу де мо при ме ће ни, да
на пре ду је мо, да бу де мо бо -
љи од дру гих... пред ста вља
по че так по сте пе ног раз ви ја -
ња огор че но сти. На пре дак је
бр жи ка да се по ја ви же ља да
се бу де бо љи од се бе, а не од
дру гих. Спо соб ност да при -
ме ти мо „сит ни це” ко је ће
нас об ра до ва ти и на ко ји ма
ће мо би ти за хвал ни раз ви ја
се од оног тре нут ка кад од -
лу чи мо да раш чи сти мо ха ос
у свом жи во ту.

Успо ри ти по сте пе но или
че ка ти да нам жи вот на гло
за ко чи? Од лу ка је, као и
увек, са мо на ва ма.

Обе ле жа ва ње сла ве пан че вач -
ког Ге рон то ло шког цен тра,
Све тог Алим пи ја, ко ји се про -
сла вља 9. де цем бра, у тој уста -
но ви по тра ја ло је чак два да на.

Ко ри сни ци До ма ста рих и
за по сле ни у ње му нај пре су
при ре ди ли про сла ву „за свој
грош” у че твр так, 8. де цем бра.
На кон што је све ште ник очи -
тао мо ли тву, дру жи ли су се и
ве се ли ли уз му зи ку клуп ског
ор ке стра. На сам дан сла ве, у
пе так, у Ге рон то ло шки цен тар
су при сти гли го сти ка ко из на -
шег гра да, та ко и из дру гих
уста но ва слич ног ти па из це ле
Ср би је. Као пред став ни ци
Гра да, ре за њу слав ског ко ла ча

при су ство ва ли су гра до на чел -
ник Са ша Па влов и ре сор ни
већ ник Ми лен ко Чуч ко вић, а
до га ђај су сво јим до ла ском
уве ли ча ли и Не над Ша ле тић,
пред сед ник Град ског удру же -
ња свих пен зи о не ра Пан че ва,
и по ча сни го сти из Ге рон то ло -
шког цен тра у Ле сков цу, с ко -
јим се пан че вач ки Ге рон то ло -
шки цен тар збра ти мио пре
око два ме се ца.

Го сте је у ре но ви ра ном ре -
сто ра ну уста но ве по здра вио
ди рек тор Ми ли сав Пе ру но вић,
а дру же ње се и овог пу та на ста -
ви ло уз му зи ку и по слу же ње.
Низ ак тив но сти на ме ње них ко -
ри сни ци ма до ма ко је се ре а ли -
зу ју у окви ру рад но-оку па ци о не
те ра пи је на ста вљен је про те -
клог ви кен да, ка да су на ше
ста ри је су гра ђа не по се ти ли
мла ди ро та ри јан ци и чла но ви
КУД-а „Нео лит” из Стар че ва.

Петак, 16. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Три на ест пот пи сни ка
до ку мен та

Фор ми ра на ло кал на
мре жа по др шке

Ме мо ран дум па ра фи ран
у се дам гра до ва

Пре ма јед ном ис тра жи ва њу
ЦЕ СИД-а на те му хо мо сек су -
ал но сти спро ве де ном у на шој
зе мљи пре не ко ли ко го ди на,
чак две тре ћи не ис пи та ни ка
из ра зи ло је став да је хо мо сек -
су ал ност бо лест (!!!), а ви ше
од по ло ви не њих ре кло је да
сма тра да др жа ва тре ба да ко -
ри сти дру штве не ме ре у су зби -
ја њу ова кве сек су ал не ори јен -
та ци је (!!!).

О то ме ка ко се у Ср би ји од -
но се пре ма при пад ни ци ма
LGBT по пу ла ци је, све до чи дру -
го ис тра жи ва ње. Спро ве ла га је
ор га ни за ци ја за за шти ту ле -
збеј ских људ ских пра ва „Ла -
брис” и оно је по ка за ло да је
укуп но 65,3% LGBT осо ба у Ср -
би ји до жи ве ло не ки об лик на -
си ља са мо због то га што ни је
хе те ро сек су ал но ори јен ти са но.

Ја сно је да јав ност, услед не -
до стат ка ин фор ма ци ја и зна ња,
раз ви ја пред ра су де и сте ре о ти пе
пре ма свим мар ги на ли зо ва ним
гру па ма, па и пре ма ле збеј ка ма,
геј му шкар ци ма, би сек су ал ци -
ма и тран срод ним осо ба ма. О
на си љу и дис кри ми на ци ји над
овим осо ба ма у на шој сре ди ни
се и да ље не до вољ но отво ре но
по ле ми ше, а са мим тим у
прак си из о ста ју од го ва ра ју ћа
ре ше ња за њи хо ве спе ци фич не
по тре бе.

Бу ђе ње све сти
Зна ча јан ко рак у пре ва зи ла же -
њу тог про бле ма мо гло би да
бу де пот пи си ва ње Ме мо ран ду -
ма о пре вен ци ји на си ља и дис -
кри ми на ци је над LGBT осо ба ма.
Овај до ку мент су у че твр так, 8.
де цем бра, у Град ској упра ви

ПОТ ПИ САН ВА ЖАН СПО РА ЗУМ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

ЗА ШТИ ТА ПРА ВА LGBT ОСО БА

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Сма тра се да је страст пре -
ма де сер ти ма јед на од за -
јед нич ких осо би на ве ћи не
љу ди на све ту. Сла ве и пра -
зни ци се бли же, а с њи ма и
тра ди ци о нал на при пре ма
ко ла ча и по сла сти ца. Ове
го ди не уве ди те не ке про ме -
не за се бе и сво је бли жње
ка ко би сте ужи ва ли без
стра ха од штет них по сле -
ди ца по здра вље.

На при мер, уме сто с
мно го ше ће ра, ко ла че мо -
же те за сла ди ти здра ви јим

на мир ни ца ма, као што је
су ше но во ће. Оно са др жи
мно го ви та ми на, ми не ра ла
и вла ка на, и знат но је здра -
ви је од кла сич ног ше ће ра.
Ови ко ла чи су ле пи за око,
осве жа ва ју ће но ви, не ве ро -
ват но уку сни и јед на ко
при влач ни сви ма ко ји во ле
до бро и здра во да је ду.
При пре ма је ла га на, па
пре по ру чу је мо да од мах
на пра ви те ду плу ме ру, јер
се од ове до би је све га осам
ку гли ца.

Са стој ци: 130 г све жих ур ми, 25 г + 10 г ко ко со вог бра шна, 40 г

мле ве них ба де ма, 10 г цр не чо ко ла де и јед на су пе на ка ши ка ме да.

При пре ма: Ур ме по то пи те у то плу во ду, па их по сле не ко ли ко ми ну та

ољу шти те и из ва ди те им ко шти це. Чо ко ла ду ото пи те у ми кро та ла -

сној пећ ни ци. Из блен ди рај те ур ме, па им до дај те 25 г ко ко са, ба -

дем, чо ко ла ду и мед. Све до бро уме си те, а за тим фор ми рај те ку гли -

це и ува љај те их у оста так ко ко са.

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

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

За што смо огор че ни?

Не што ви ше од две не де ље
оста ло нам је до Но ве го ди -
не. То је до вољ но вре ме на да
ура ди мо пу но то га ка ко би -
смо за до вољ ни је со бом ушле
у но во по гла вље жи во та.
Сва ка же на во ли да пра зни -
ке до че ка у нај бо љем из да -
њу. Же ли мо ле пу, здра ву и
не го ва ну ко жу, ко су и те ло, а
с дру ге стра не, упра во зи ми
се нај ви ше жа ли мо да нам је
тен сув, ли це умор ног из гле -
да, а ко жа без сја ја.

Ве тар и хлад но ћа ису шу ју
ко жу и мо гу иза зва ти оште -
ће ње ње ног хи дро ли пид ног
сло ја. Трет ма ни ли ца ко је
мо же те ура ди ти за бр зо опо -
ра вља ње ко же су би о ло шки
трет ма ни, ме зо по ра ци ја
(апа ра том), ин јек ци о на ме -
зо те ра пи ја, уба ци ва ње ки се -
о ни ка апа ра том, воћ не ки се -
ли не… Ипак, је дан се из два -
ја по то ме што да је тре нут ни

ефе кат, као ство рен за до га -
ђа је за ко је ни смо има ли
вре ме на да се сре ди мо. У
пи та њу је бан да жи ра ње ли -
ца по мо ћу ко зме ти ке „Jean
D’Arcel”, лиф тинг трет ман
ко ји мо мен тал но по ди же
ли це, пе гла бо ре и хра ни
ко жу. Ефек ти су ви дљи ви
на ред них не ко ли ко да на.
На кра ју трет ма на се ста -
вља спе ци јал на „пла стик”
ма ска пре ко ко је се ли це
бан да жи ра и по ди же за во -
јем пре ма че лу. Ефек ти су
сјај ни!

За ан ти це лу лит ма са же
та ко ђе има те вре ме на. За са -
мо де се так од ла за ка код те -
ра пе у та мо же те вид но сма -
њи ти це лу лит и лим фном
дре на жом из ба ци ти ток си -
не. Што се ко се ти че, пра во
је вре ме за фар ба ње, пра ме -
но ве или ом бре. Не че кај те
по след ње да не пред Но ву го -
ди ну, јер су та да са ло ни пре -
пу ни и ни је дан фри зер не ће
мо ћи да вам се по све ти.

Ка да је о нок ти ма реч, за
но во го ди шњу ноћ иза бе ри -
те сме ли је ва ри јан те – шљо -
ки це, цир ко не, ме та лик бо ју,
сли чи це и све оно што вам
се чи ни ло не при ме ре ним
то ком го ди не. Са да је све
до зво ље но. Уго ди те се би и у
2017. го ди ну уђи те не го ва -
не, ле пе и за до вољ не со бом.

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

Са вр ше не до Но ве го ди не

ВЕ СТИ ИЗ ГЕ РОН ТО ЛО ШКОГ ЦЕН ТРА

Обе ле жи ли 
Све тог Алим пи ја

По што ва ње за кон ских овла шће ња и оба ве за

Ко кос-чо кос ку гли це

пот пи са ли за штит ник гра ђа на
и пред став ни ци Гра да, По ли -
циј ске упра ве, Ви шег и Основ -
ног јав ног ту жи ла штва, пан че -
вач ке фи ли ја ле НСЗ-а, Цен тра
за со ци јал ни рад „Со ли дар -
ност”, До ма здра вља, до ма
„Спо ме нак”, Цр ве ног кр ста,
Са ве та за род ну рав но прав -
ност, Жен ске ми ров не гру пе и
удру же ња „Но ва +”.

Пре ма ре чи ма Ми ли це То -
до ро вић, пред сед ни це Са ве та
за род ну рав но прав ност Скуп -
шти не гра да, пот пи си ва ње ме -
мо ран ду ма ре зул тат је ви ше -
ме сеч них при пре ма, раз го во ра
и раз ме не ми шље ња, ис ку ста -
ва и са зна ња о про бле ми ма
LGBT по пу ла ци је.

– Овај до ку мент под ра зу ме -
ва фор ми ра ње ло кал не мре же
ко ју чи ни мо ми ко ји има мо
мо гућ ност да до но си мо и ме -
ња мо од лу ке и уво ди мо но ве
стан дар де, као и уста но ве и
ин сти ту ци је ко је су спрем не
да у скло пу сво јих над ле жно -
сти да ју свој до при нос ре ша -
ва њу овог про бле ма. Циљ нам
је да у 2017. го ди ни на ста ви мо
да ра ди мо на по ди за њу све сти
гра ђан ки и гра ђа на о то ме да
по сто је дис кри ми на ци ја и на -
си ље, те да тре ба за јед но да

ре а гу је мо ка ко би смо их пра -
во вре ме но пре по зна ва ли и за -
у ста вља ли и от кла ња ли њи хо ве
по сле ди це – ис та кла је То до -
ро ви ће ва.

Част за град
При сут ни ма се овом при ли -
ком обра тио и гра до на чел ник
Са ша Па влов, ко ји је ис та као
да је Пан че ву ука за на ве ли ка
част, јер је то је дан од се дам
гра до ва ко је је ци вил ни сек тор
иза брао да спро во ди ова кав
про је кат. Исти ме мо ран дум
би ће по ла зна осно ва за ре а ли -
за ци ју свих бу ду ћих ак тив но -
сти с ци љем пру жа ња по др -
шке LGBT по пу ла ци ји и у Бе о -
гра ду, Но вом Са ду, Су бо ти ци,
Кра гу јев цу, Ни шу и Но вом
Па за ру.

– Пот пи си ва њем овог ме -
мо ран ду ма ми по сту па мо у
скла ду са овла шће њи ма и
оба ве за ма про пи са ним за ко -
ном и ства ра мо пред у сло ве за
успе шну са рад њу у спро во ђе -
њу ак тив но сти из Стра те ги је

пре вен ци је и за шти те од дис -
кри ми на ци је Ре пу бли ке Ср -
би је. По сту па мо и у скла ду с
ло кал ним стра те шким пла но -
ви ма и ини ци ја ти ва ма. Ја ко је
бит но да на тај на чин оства ру -
је мо кон ти ну и тет у за шти ти и
по мо ћи LGBT осо ба ма ко је су
до жи ве ле дис кри ми на ци ју.
На дам се да ће сва ко од пот -
пи сни ка спо ра зу ма, ка ко у
свом де ло кру гу, та ко и кроз
за јед нич ко по сту па ње, ра ди ти
пре све га на пре вен ци ји на си -
ља и дис кри ми на ци је и та ко
до при не ти по ве ћа њу без бед но -
сти свих на ших гра ђа на без об -
зи ра на њи хо ву при пад ност у
би ло ком сег мен ту – на гла сио
је Па влов.

Не што ви ше о зна ча ју овог
до ку мен та ре кла је Је ле на Ва -
си ље вић, ко ор ди на тор ка за за -
го ва ра ње у „Ла бри су”.

– За нас чи ји је сва ко днев ни
жи вот ис пу њен на си љем, дис -
кри ми на ци јом, вре ђа њем и
по ни жа ва њем, овај спо ра зум
пред ста вља ја сан став и ја сан
ис ко рак др жа ве у сми слу за -
шти те на ших пра ва. Ако си -
стем бу де функ ци о ни сао ка ко
тре ба, до ћи ће до сма ње ња не -
при хва тљи вих ви до ва по на -
ша ња над LGBT осо ба ма ка ко
на те ри то ри ји гра да Пан че ва,
та ко и на те ри то ри ји Ср би је,
што ће умно го ме по бољ ша ти
спро во ђе ње Ан ти ди скри ми на -
ци о не стра те ги је, од но сно Ак -
ци о ног пла на – ре кла је Је ле на
Ва си ље вић.

На кон све ча ног пот пи си ва -
ња ме мо ран ду ма сви чла но ви
но во о сно ва не ло кал не мре же
оста ли су на пр вом зва нич ном
рад ном са стан ку ка ко би се
до го во ри ли о да љим ак тив но -
сти ма.



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

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” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

САМО СУБОТОМ

САМО У ДЕЦЕМБРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ



– Ни сам за до во љан од го во ром
ко ји сам до био из Ми ни стар -
ства при вре де на мо је по сла -
нич ко пи та ње у ве зи са сте ча јем
не ка да шње моћ не пан че вач ке

фир ме „Раз вој и ин же ње ринг”
и суд би ном по слов ног про сто -
ра ко ји јој је при па дао. На
осно ву ин фор ма ци ја ко ји ма
рас по ла жем, имам осно ва за
сум њу да се про да ја тог по -
слов ног про сто ра на мер но од -
ла же да би га не ко ку пио буд -
за што, по це ни три де сет од сто
ни жој од ре ал не. За ме не је то
не до пу сти во, јер се не сме за бо -
ра ви ти да у на шем гра ду по сто -
ји ве ли ки број бив ших рад ни ка

„Раз во ја” ко ји че ка ју да им не -
ка да шња фир ма ис пла ти оно
што им ду гу је – из ја вио је ре -
пу блич ки по сла ник и наш су -
гра ђа нин Пе тар Јо јић.

Под се ћа мо, он се по чет ком
де цем бра зва нич но обра тио Ми -
ни стар ству при вре де и за тра жио
да му та др жав на ин сти ту ци ја
од го во ри на ви ше пи та ња.

„Ка кав је са да шњи прав ни
ста тус не ка да шњег пред у зе ћа
’ХИП Раз вој и ин же ње ринг’?
Ко ли ко је рад ни ка и ка да до -
би ло от каз? Ко су све до са да
би ли сте чај ни управ ни ци и да
ли је тач но да не ки од њих ни -
су има ли ли цен цу за оба вља ње
тог по сла? Од ка да се рад ни ци -
ма не ис пла ћу ју за ра де? Да ли
су им у пе ри о ду од 2004. до
2008. го ди не ис пла ћи ва ни до -

при но си за пен зи о но и ин ва -
лид ско оси гу ра ње? Да ли је и
ко ли ко је пу та до са да рас пи -
си ван оглас за про да ју згра де у
стро гом цен тру гра да у ко јој је
не ка да би ло се ди ште ’Раз во ја’,
по вр ши не ко ја је ве ћа од 3.000
ква драт них ме та ра? Ка кве су
оба ве зе пре ма бив шим рад ни -
ци ма, има ли ду го ва ња пре ма
њи ма и ко ли ка су? Ко ли ко
нов ца је до са да ис пла ће но сте -
чај ним управ ни ци ма? Ко ли ко

тре нут но има за по сле них у
’Раз во ју’? Ко ли ки су тро шко ви
сте чај ног по ступ ка од по кре та -
ња сте ча ја па до да на шњег да -
на?”, пи са ло је у по сла нич ком
пи та њу ко је је по ста вио Јо јић.

На пи та ње но ви на ра шта га
је мо ти ви са ло да се за ин те ре -
су је за „Раз вој”, ре као је да је
не схва тљи во да огро ман кан -
це ла риј ски про стор го ди на ма
сто ји пра зан у нај стро жем
цен тру гра да, а да не ка да шњи
рад ни ци „Раз во ја” још увек
че ка ју да им та фир ма ис пла -
ти ду го ва ња.

Јо јић је до дао да би тре ба ло
пи та ти и ко ме иде но вац од
за ку па де ла не ка да шњих про -
сто ри ја „Раз во ја” ко је са да ко -
ри сте „Идеа” и ком па ни ја за
оси гу ра ње „Ду нав”.

У од го во ру ко ји је Јо ји ћу до -
ста ви ло Ми ни стар ство при -
вре де из ме ђу оста лог се мо же
про чи та ти да од 26. ма ја 2011.
тра је сте чај ни по сту пак фир ме
„Раз вој и ин же ње ринг” ко ји
во де два сте чај на управ ни ка.

На во ди се и да на дан ка да
је по кре нут, у „Раз во ју” ни је
био за по слен ни је дан рад ник,
а да су пре то га на ши су гра ђа -
ни ко ји су се во ди ли као за по -
сле ни у тој фир ми при ја ви ли

по тра жи ва ња на име не ис пла -
ће них лич них до хо да ка за пе -
ри од 2001–2008. го ди не.

У од го во ру Ми ни стар ства
при вре де на Јо ји ће во пи та ње
пи ше и да је 313 бив ших рад -
ни ка „Раз во ја” при ја ви ло по -
тра жи ва ња од те фир ме, а да
је укуп на су ма ко ју им она ду -
гу је 144.502.511,79 ди на ра.
На во ди се и да су до са да ор га -
ни зо ва не три про да је по слов -
ног про сто ра „Раз во ја”, али да
ни је би ло ин те ре се на та, због
че га ће до кра ја ове го ди не би -
ти ор га ни зо ва на још јед на.

Пан че вач ка по ли ци ја је про -
шле не де ље са оп шти ла да су
ње ни при пад ни ци у две одво -
је не ак ци је за пле ни ли ви ше
од две то не ду ва на и 12.000
па кли ца ци га ре та без ак ци -
зних мар ки ца.

При ли ком пре тре са ку ће у
око ли ни Пан че ва по ли ци ја
је от кри ла и од у зе ла око то ну
и де вет сто ки ло гра ма су ше -
ног ду ва на у ли сту, ви ше од
сто пе де сет ки ло гра ма ре за -
ног ду ва на и две ма ши не за
ње го во ре за ње.

Због то га ће над ле жном ту -
жи ла штву у Пан че ву би ти
под не та кри вич на при ја ва
про тив три де сет тро го ди шњег

му шкар ца. Он се те ре ти за
кри вич но де ло не до зво ље на
про из вод ња и не до зво ље но
скла ди ште ње ак ци зних про -
из во да.

У дру гој ак ци ји, при ли ком
кон тро ле са о бра ћа ја у око ли -
ни Ко ви на, у ком би ју ко јим
је упра вљао че тр де сет ше сто -
го ди шњи му шка рац про на -
ђе но је 12.000 па кли ца ци га -
ре та. За то ће и про тив ње га
би ти под не та кри вич на при -
ја ва над ле жном ту жи ла штву
у Сме де ре ву, а он ће би ти
осум њи чен за кри вич но де ло
не до зво ље на тр го ви на ак ци -
зним про из во ди ма и њи хов
про мет.
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Вла сник ку ће ко ја је
ко ри шће на за га је ње
нар ко ти ка ухап шен

При ли ком пре тре са јед не ку ће
у око ли ни Бе ле Цр кве пан че -
вач ки по ли цај ци су про шле
не де ље от кри ли ла бо ра то ри ју
за ве штач ку про из вод њу ма -
ри ху а не. У њој су про на шли 47
ста бљи ка те дро ге, те жи не око
шест ки ло гра ма, на кон че га су
ухап си ли јед ну осо бу.

Сло бо де је ли шен Ж. М., ро -
ђен 1977. го ди не, вла сник те ку -
ће, и од ре ђен му је дво днев ни
при твор. По ње го вом ис те ку по -
ли цај ци су при ве ли Ж. М. над -
ле жном ту жи ла штву уз кри вич -
ну при ја ву. Осум њи чен је да је
по чи нио кри вич но де ло нео -
вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.

Ла бо ра то ри ја за уз гој ма ри -
ху а не ко ја је от кри ве на у ње го -
вој ку ћи би ла је опре мље на
лам па ма, тран сфор ма то ри ма
и ди ги тал ним ме ра чи ма тем -
пе ра ту ре.

То ни је био пр ви пут да је
про на ђе на иле гал на ла бо ра то -
ри ја за га је ње нар ко ти ка. У две
ак ци је ко је су спро ве де не по -
чет ком апри ла пан че вач ка по -
ли ци ја је на те ри то ри ји на шег
гра да и Бе ле Цр кве от кри ла
две ла бо ра то ри је за про из вод -
њу дро ге у ве штач ким усло ви -
ма и за пле ни ла шест ки ло гра -
ма нар ко ти ка.

Ср би ја је јед на од во де ћих
европ ских др жа ва ка да је реч

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ У ОКО ЛИ НИ БЕ ЛЕ ЦР КВЕ

ОТ КРИ ВЕ НА ЛА БО РА ТО РИ ЈА 

ЗА УЗ ГА ЈА ЊЕ МА РИ ХУ А НЕ

ХРОНИКА

МИ НИ СТАР СТВО ПРИ ВРЕ ДЕ ОД ГО ВО РИ ЛО ПЕ ТРУ ЈО ЈИ ЋУ

Про да ја згра де „Раз во ја” мо ра још да че ка

Страну припремио

Михајло
Глигорић

о иле гал ном уз го ју ма ри ху а не
на њи ва ма и у кућ ним усло ви -
ма. Уко ли ко се опре де ле да са -
де ту дро гу на отво ре ном, ди -
ле ри за то углав ном би ра ју
њи ве ко је су за ба че не, да ле ко
од пу те ва, да би што те же би ли
от кри ве ни. Ва жно је да се ма -
ри ху а на че сто за ли ва, па се
због то га са ди на њи ва ма ко је
су бли зу ре ка, или се пр ска ју
си сте ми ма за на вод ња ва ње.

Уз га ја ње ма ри ху а не у кућ -
ним ла бо ра то ри ја ма је све по -
пу лар ни је, због то га што је она
знат но јев ти ни ја од оне ко ја се
кри јум ча ри ла из Цр не Го ре,
Ал ба ни је и с Ко со ва, a по себ но

за то што је ма њи ри зик да тај
по сао по ква ри по ли ци ја.

Нај ве ће за ра де до но си про -
из вод ња дро ге сканк у кућ ним
усло ви ма, за то што је ње го ва
THC вред ност (ме ра за ја чи ну
дро ге) знат но ве ћа у по ре ђе њу с
ма ри ху а ном. У ла бо ра то ри ја ма
за про из вод њу ове дро ге ко је су
до са да от кри ве не по ли ци ја је
про на ла зи ла ви ше ја ких све -
тиљ ки ко је су слу жи ле за по -
сти за ње же ље не то пло те и би ле
укљу че не без пре стан ка, као и
спе ци јал не пр ска ли це за стал -
но за ли ва ње. У тим ла бо ра то -
ри ја ма се го ди шње оба ви не ко -
ли ко бер би, та ко да се у њи ма

мо гу про из ве сти ве ће ко ли чи не
дро ге и оства ри ти ве ће за ра де.

Под се ћа мо, пан че вач ка по -
ли ци ја је у пр вој по ло ви ни ове
го ди не спро ве ла де ве де сет јед -
ну ак ци ју  и од у зе ла ве ли ку ко -
ли чи ну дро ге, а у истом пе ри о -
ду про шле го ди не ре а ли зо ва не
су 64 ак ци је.

Ка да је реч о про шло го ди -
шњим ре зул та ти ма, ин спек то -
ри пан че вач ке по ли ци је су то -
ком 2015. го ди не на те ри то ри -
ји Пан че ва и ју жног Ба на та од
нар ко ма на и нар ко-ди ле ра од -
у зе ли ви ше од че тр де сет ки ло -
гра ма раз ли чи тих вр ста нар -
ко ти ка.

ЈОШ ЈЕД НА УСПЕ ШНА АК ЦИ ЈА ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За пле ње не 
две то не ду ва на

Ис пла та за ки ну тих пен зи ја и
су ми ра ње ре зул та та ра да у
про те клом пе ри о ду би ће те -
ме скуп шти не Град ског удру -
же ња вој них пен зи о не ра ко ја
ће би ти одр жа на у су бо ту, 24.
де цем бра, у 11 са ти, у До му
вој ске.

– На овом ску пу го во ри ће и
го сти: пред сед ник Удру же ња
вој них пен зи о не ра Ср би је ге -
не рал Љу бо мир Дра га њац и
ди рек тор ка пан че вач ке фи -

ли ја ле Фон да пен зи о ног и ин -
ва лид ског оси гу ра ња. Она ће
од го ва ра ти на пи та ња при сут -
них о пра ви ма вој них пен зи о -
не ра – из ја вио је Жи ван Мар -
ко вић, пред сед ник пан че вач -
ког од бо ра овог удру же ња.

Он је до дао да ће по за вр -
шет ку скуп шти не у ре сто ра ну
„Ша ран” би ти при ре ђен ру чак
за све чла но ве удру же ња ко ји
до 20. де цем бра ку пе кар ту по
це ни од 100 ди на ра.

У ДО МУ ВОЈ СКЕ 24. ДЕ ЦЕМ БРА

Скуп шти на удру же ња 
вој них пен зи о не ра

Ова ко је из гле да ла иле гал на ла бо ра то ри ја 

СА ХРА ЊЕН МИ ЛАН КО УВА ЛИН, ЖР ТВА НЕ СРЕ ЋЕ НА ДУ НА ВУ

Во лео ре ку, она му од у зе ла жи вот
У при су ству ве ли ког бро ја љу -
ди на Но вом гро бљу је 12. де -
цем бра са хра њен наш су гра -
ђа нин Ми лен ко Ува лин (57),
ко ји је из гу био жи вот на кон
што је 4. де цем бра у ве чер њим
са ти ма не стао по сле су да ра са
укра јин ским шле пе ром на Ду -
на ву.

Он је тог да на ис пло вио сво -
јим бро ди ћем „Ка ли си” за јед -
но са сво јим при ја те љем Иго -
ром Јан ко вим (53). Ме ђу тим,
на њих је у јед ном тре нут ку
на ле тео укра јин ски те гљач
„Лу на”, те жак ви ше од хи ља ду
то на, ко ји је ву као бар же. Ча -
мац у ко ме су би ли Ува лин и
Јан ков бр зо је по то нуо, а Јан -
ков је ис пли вао на по вр ши ну.

На не ко ли ко сто ти на ме та -
ра од ме ста су да ра при ме тио
га је је дан пе ца рош, ко ји га је
уба цио у ча мац и спа сао. Убр зо
по сле то га Јан ков је пре ба чен
у бол ни цу, где му је ука за на
по моћ на Хи рур шком оде ље -
њу, с об зи ром на то да је био
про мр зао.

С дру ге стра не, на ре ци је
по че ла по тра га за дру гим на -
стра да лим, у ко јој је уче ство -
вао ве ли ки број љу ди. Же ља
да се про на ђе Ми лен ко Ува -
лин би ла је ја ча од не при јат -
ног ве тра и хлад но ће ко ји су
се тих да на увла чи ли у ко сти
сви ма на Ду на ву.

– По тра га за мо јим оцем
тра ја ла је че ти ри да на, а у њу
су би ли укљу че ни реч на по ли -
ци ја, ро ни о ци Жан дар ме ри је
и оче ви дру га ри ри ба ри Шва ба,

Ки ћа, Је лић, Ми шел, Зо ки Ћо -
па ви, Аца, Пе ра Шљи ва, Бе че -
јац, Чи ка Дра ган и Ђо ле Ар -
гон, ко ји ма за хва љу је мо за сав
труд ко ји су уло жи ли. Оче во
те ло про на ђе но је у ка би ни
бро да у пе так, на 1.153 ки ло -
ме тру, пре ко пу та Лу ке Ду нав.
То ме је до при нео алас са Бе ле
сте не Зо ли Пап, ко ји је до шао
чам цем, ба цио мре жу у ре ку,
из ву као је и ви део да је по це -
па на. То му је би ло сум њи во и
ре као је да је мре жу, по све му
су де ћи, по це пао лим олу пи не
оче вог бро да. Он да су до шли
ро ни о ци Жан дар ме ри је и за -
ро ни ли. На ше сна ест ме та ра
ду би не от кри ли су брод и те ло
мог оца у ње му. Ре кли су ми
да се оне све стио, да због то га
ни је мо гао да из ро ни по пут

свог при ја те ља ко ји се спа сао
и да су га на шли са осме хом
на ли цу – из ја ви ла је за „Пан -
че вац” Јо ва на Ува лин, ћер ка
на стра да лог.

Зва нич на ин фор ма ци ја о
овој не сре ћи мо ћи ће да бу де
об ја вље на тек ка да се за вр ши
ис тра га, ко ја је још увек у то -
ку. Је дан од уче сни ка по тра ге
за на стра да лим из ја вио је да
по себ но при зна ње за слу жу ју
ро ни о ци Жан дар ме ри је ко ји
су про на шли по то ну ли брод.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
они су за ра ња ли не ко ли ко пу -
та, по мра ку, у из у зет но хлад -
ној во ди, и от кри ли су жр тву
на ду би ни ве ћој од де сет ме -
та ра иа ко је на том ме сту где
су га на шли био ве ли ки при -
ти сак. 

Дру ги уче сник по тра ге за
Ува ли ном, ина че ду го го ди -
шњи пан че вач ки ри бар, ре као
је да је мо гу ће да је уда рац
бро да у ча мац био не сре ћан
слу чај.

– Ка да се ти шле пе ри кре ћу
по ре ци, иду из у зет но бр зо.
Уко ли ко још и ву ку бар же,
он да они ко ји упра вља ју њи -
ма бу квал но не ви де и не чу ју
ни шта ис пред се бе, већ док
пло ве ре ком, гле да ју у мо ни -
то ре и осла ња ју се ис кљу чи во
на то шта им по ка зу ју со нар и
ра дар. У та квим окол но сти ма
је до вољ но да је, на при мер,
ме сто су да ра би ло мрач но и
да је на ње му би ла ма гла и
не сре ћа је би ла не из бе жна –
об ја снио је он.

Не кад фир ма за по што ва ње



Је дан од нај ква ли тет ни јих
са ста ва у ре ги о ну ка да је реч
о ин тер пре та ци ји кла сич не и
тра ди ци о нал не му зи ке сва ка -
ко је Ор ке стар До ма кул ту ре
из Но вог Се ла. По след њи у
ни зу за па же них успе ха је це-
-де тра ди ци о нал не ру мун ске
му зи ке из ра ђен за по тре бе
Ра дио-те ле ви зи је Вој во ди не
ко ји са др жи че тр на ест трај -
них сни ма ка. Све те ну ме ре,
ме ђу ко ји ма и по зна ти кла -
сик „Хо ра ста ка то”, пред ста -
вља ће истин ску умет нич ку
ба шти ну.

Шеф осам на е сто чла ног са -
ста ва Жа ни јел Шу бља за слу жан
је и за аран жма не. По ред ор ке -
стар ских ну ме ра, сни мље не су
со ли стич ке тач ке, па су про фе -
со ри Адри јан Ћер дан и Те о до ра
Бо ља нац сви ра ли ви о ли не, Ма -
ри нел Ди ми три јев и Мар ћел То -

до ров – хар мо ни ке, Кра чун Кре -
цу – кла ри нет, Бо јан Бо ља нац –
Па но ву фру лу, Кри сти јан Те о -
до ран – сак со фон, а Зла та Гра -
бун џи ја – фла у ту. Це-де ће уско -
ро мо ћи да се на ђе у про сто ри ја -
ма ТОП-а, а у пла ну је из ра да и
срп ске тра ди ци о нал не му зи ке.

Ор ке стар по сто ји од 2004.
го ди не у ма ње-ви ше не из ме -
ње ном са ста ву. Ве ћи на чла -
но ва је из Но вог Се ла, а че -
тво ро су из Пан че ва и је дан
из Уз ди на. С об зи ром на то да
су кре ну ли као вр ло мла ди,
тре нут ни про сек го ди на им је
око три де сет. У ме ђу вре ме ну
су го то во сви сте кли фор мал -
но му зич ко обра зо ва ње, за вр -
ши ли ака де ми је, не ки чак и
ма ги стри ра ли, и сви ра њем се
ба ве про фе си о нал но. Ва жан
удео у њи хо вом успе ху има и
ме на џер са ста ва Со рин Бо ља -
нац, ди рек тор До ма кул ту ре,
ко ји је мно ги ма био и пр ви
учи тељ.

Ор ке стар ће по ча сти ти су -
гра ђа не го ди шњим кон цер том
28. де цем бра, а по чет ком на -
ред не го ди не на сту пи ће у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

НО ВО СЕ ЉА НИ СНИ МИ ЛИ ЦЕ-ДЕ

Ор ке стар за по нос

Ба нат ски Бре сто вац: 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 че твр так, 8. де -
цем бра, ка да се рас пра вља ло
о пред сто је ћем бу џе ту. У то -
ку је из град ња пар кин га ис -

пред Цр кве Ваз не се ња го -
спод њег. За вр ше на је са на -
ци ја мо кр ог чво ра у згра ди
До ма кул ту ре, ка да су за ме -
ње не са ни та ри је, а окре чен
је пла фон.

Ба нат ско Но во Се ло: 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. Про мо -
ци ја књи ге под на зи вом „Ба -
нат ско Но во Се ло, љу ди и до -
га ђа ји” би ће одр жа на у су бо -
ту, 17. де цем бра, у 18 са ти, у
про сто ри ја ма До ма кул ту ре.

До ло во: По зо ри шна пред ста -
ва за де цу „Пр ва жур ка” ја -
буч ког по зо ри штан ца „Ма ли
принц” би ће од и гра на у су бо -
ту, 17. де цем бра, од 18 са ти, у
ве ли кој са ли До ма кул ту ре.
Дом кул ту ре и ЈКП „До ло ви”
обе ле жи ће сла ву Све ти Ни -
ко ла, сва ко у сво јим про сто -
ри ја ма. Ру ко ме та ши су по бе -
ди ли у по след њој утак ми ци
по лу се зо не и за др жа ли ме сто
у вр ху Дру ге срп ске ли ге.

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 и
на при кљу че њу во до во да на
град ску мре жу. Тур нир у
ПЕС-у (ком пју тер ском фуд -
ба лу) одр жан је у су бо ту, 10.

де цем бра, а по бе дио је Ду -
шан Ве се ли но вић (21).

Ива но во: За вр ше на је са на -
ци ја де ла кро ва До ма кул ту -
ре. У тој уста но ви у пе так, 23.
де цем бра, од 18 са ти, би ће
из ве де на деч ја но во го ди шња
пред ста ва „Де да Мра зов ро -
ђен дан”, ка да ће ма ли ша ни -
ма би ти по де ље ни па ке ти ћи.

Ја бу ка: Удру же ње же на „Злат -
на ја бу ка” ор га ни зо ва ло је у
уто рак, 13. де цем бра, у До му
кул ту ре, про мо ци ју ро ма на
„Ви за за не бо” ау то ра Ва ње
Бу ли ћа. Цен тар за пре вен ци ју
До ма здра вља спро ве шће бес -
плат не пре вен тив не пре гле де
у сре ду, 21. де цем бра, у Ме -
сној за јед ни ци. Ра до ви на ре -
кон струк ци ји пе шач ке ста зе
по че ће ових да на.

Ка ча ре во: 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.
На истом ме сту у не де љу, 18.
де цем бра, од 17 са ти, би ће
одр жан тра ди ци о на лан кон -
церт уче ни ка ко ји по ха ђа ју
му зич ку и ба лет ску шко лу.

Омо љи ца: Ла бо ра то риј ски је
по твр ђен грип А(Х3) у шко -
ли, а на ста ва је об у ста вље на
до да љег због од су ства две
тре ћи не уче ни ка и по ло ви не
осо бља. Го ди шњи кон церт
КУД-а „Жи сел” при ре ђен је у
не де љу, 11. де цем бра, у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре.

Стар че во: Ау тор Гор ски Ка ба -
да ја из ло жио је те ра ко те и
цр те же у че твр так, 8. де цем -
бра, у га ле ри ји „Бо ем”. Ве те -
ра ни КУД-а „Нео лит” на сту -
пи ли су у не де љу, 11. де цем -
бра, у Ге рон то ло шком цен тру
Пан че во. Пре да ва ње за ви но -
гра да ре би ће одр жа но у су бо -
ту, 17. де цем бра, од 17 са ти, у
све ча ној са ли Ме сне за јед ни -
це, а од 20 са ти, у ма лој са ли
До ма кул ту ре, по че ће је да на -
е сти Фе сти вал аку стич не ги -
та ре „Га ши ни ако р ди”.

СЕЛО
Петак, 16. децембар 2016.
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НАЈ ЗАД У ИЗ ГЛЕ ДУ СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ВА ЖНЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НЕ МЕ РЕ

УСКО РО НА СТА ВАК КО МА СА ЦИ ЈЕ? Месне актуелности 

Згра да ива но вач ког До ма
кул ту ре пред ста вља рак-ра ну
за љу де ко ји у њој ра де или је
ко ри сте за раз не са др жа је.
Нај ве ћи про блем би ло је
про ки шња ва ње. Би ло, јер је
пре не ко ли ко да на са ни ран
кров из над ма ле са ле, по вр -
ши не 160 ква дра та. Пре ма
ре чи ма ди рек то ра те уста но -
ве Мар ка Гу ра на, но вац за
по прав ке обез бе дио је Град
Пан че во, а рад ни ци овла -
шће не фир ме су у ро ку од
че ти ри да на ски ну ли цреп и
за ме ни ли га ли мом, па је сва
при ли ка да ви ше не ће би ти
не при јат ног ка па ња.

– Овим је де ве де сет пет
од сто кро ва са ни ра но, а у

пер спек ти ви би тре ба ло изо -
ло ва ти пла фо не. То је ве о ма
ва жно, јер згра да не ма гре ја -
ње, па се до ви ја мо уз по моћ
кли ма-уре ђа ја и ка ло ри фе -
ра. И сто ла ри ја је одав но за
за ме ну, али за сад та ко не што
ни је на ви ди ку – на вео је Гу -
ран.

Згра да ива но вач ког До ма
кул ту ре је „фе но мен”, с об -
зи ром на то да за њу, пре ма
про јек ту из 1983. го ди не, ни -
је пред ви ђе но цен трал но
гре ја ње?! Зи да ње је за вр ше -
но на ред не го ди не, а већ
1985. по че ло је про ки шња ва -
ње, баш у вре ме ка да је у том
објек ту сни ма на чу ве на еми -
си ја „Зна ње има ње”.

У ИВА НО ВАЧ КОМ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ

Од сад 
без про ки шња ва ња

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Нај да ље се оти шло у
Гло го њу, па се 
при вре ме но ста ло

Мно ги до бро 
„пли ва ју” по 
не у ре ђе ном те ре ну

Ве ро ват но нај ва жни ји скуп
ме ра ко је др жа ва спро во ди за -
рад по спе ши ва ња екс пло а та -
ци је зе мљи шне те ри то ри је је -
сте ко ма са ци ја. Она ујед но
пред ста вља и је дан од основ -
них пред у сло ва мо дер ни за ци -
је по љо при вре де.

По др шка Гра да
Ка да је реч о Пан че ву, тај ва -
жан по сао нај да ље је сти гао
Гло го њу, где је до сад ура ђе но
не ко ли ко сег ме на та, по пут по -
дроб ног ин фор ми са ња ра та ра
и са гле да ва ња фак тич ког ста -
ња на те ре ну. Од зив је био од -
ли чан – око осам де сет од сто
њих не дво сми сле но је при ста -
ло на ко ма са ци ју, а ни ме ђу
пре о ста ли ма не ма мно го про -
ти вље ња. По ред то га, за вр ше -
ни су про гра ми за пет се ла, а
упри ли че но је и не ко ли ко еду -
ка ци ја у Ја бу ци.

Са да, у вре ме кре и ра ња бу џе -
та, по сто је опи пљи ви на го ве -
шта ји да ће ва жно ме сто у ње му
има ти и став ка пре ко ко је ће
би ти фи нан си ра на ко ма са ци ја.

Пре ма ре чи ма Зо ри це Ре -
пац, чла ни це Град ског ве ћа за -
ду же не за се ло, по љо при вре ду
и ру рал ни раз вој, Град Пан че -
во, од но сно Се кре та ри јат за по -
љо при вре ду, ап со лут но је раз у -
мео по тре бу за спро во ђе њем
тог ва жног ску па ме ра.

– С об зи ром на фак тич ко
ста ње на те ре ну, с ко јим смо
до бро упо зна ти, ја сно је да има

на ред не го ди не, док Гра ђе вин -
ски фа кул тет не ура ди нео п -
ход не из ме не. На кон то га, док
не за вр ши мо ко ма са ци ју у по -
ме ну том се лу, не ће мо је за по -
чи ња ти у дру гим ме сти ма –
ис ти че Сан трач.

Град ће овај по сао фи нан си -
ра ти нов цем при ку пље ним од
из да ва ња по љо при вред ног зе -
мљи шта у др жав ној сво ји ни, у
че му, са око пе де сет од сто од
укуп ног из но са, тре ба да га по -
др жи По кра јин ски се кре та ри -
јат за по љо при вре ду, во до при -
вре ду и шу мар ство.

Из у зев не ких пре ме ра још
за вре ме Ау стро у гар ске из
1910. го ди не, у Пан че ву ни кад
ни је спро во ђе на ко ма са ци ја,
па је са да иде ал на при ли ка да
се уре ди атар, од ре де гра ни це,
ура ди но ва мре жа атар ских
пу те ва...

мно го не де фи ни са них и усит -
ње них пар це ла, али и ра зних
дру гих гре ша ка. И по ред тре -
нут не стан ке и от по ра по је ди на ца,
јер су мно ги до бро „пли ва ли” у
та ко не у ре ђе ном те ре ну, одлуч ни
смо да на ста ви мо ко ма са ци ју,
ко ју ће мо „син хро ни зо ва ти” са
за по че том бор бом про тив узур -
па ци је зе мљи шта, чи ме би смо
за кон ски ре ши ли ви ше про бле -
ма – на во ди чла ни ца Град ског
ве ћа.

Ни кад до сад...
Вла ди мир Сан трач из Се кре -
та ри ја та за по љо при вре ду, се -
ло и ру рал ни раз вој, ко ји се
ак тив но ба вио при пре ма ма за
ко ма са ци ју и јав ним на бав ка -
ма за из ра ду про гра ма, под се -
ћа да је до сад ура ђе но пет про -
гра ма – за Гло гоњ, Но во Се ло,
Бре сто вац, Ја бу ку и Ка ча ре во.
Они прак тич но пред ста вља ју

лич не кар те ка та стар ских оп -
шти на у ко ји ма су, по ред опи -
са са мих по вр ши на ка да је реч
о на ме ни (по љо при вред но,
гра ђе вин ско...), на ве де ни и са -
став и тип зе мљи шта, де мо -
граф ска сли ка и све дру го. Ту
се на ла зе и од ре ђе не це не,
пред ме ри и пред ра чу ни нео п -
ход них ра до ва.

– Што се Гло го ња ти че, фор -
ми ра на је и ко ми си ја за спро -
во ђе ње ко ма са ци је, ко ја је оба -
ви ла про це ну фак тич ког ста ња
вла сни штва на та мо шњим
пар це ла ма. За по че ли смо и
јав ну на бав ку за ода бир по ну -
ђа ча, тач ни је ге о дет ске ку ће за
из вр ше ње ра до ва на ре а ли за -
ци ји те ва жне ме ре. Ме ђу тим,
не ду го за тим до шло је до ре де -
фи ни са ња гра ни ца ге не рал ног
пла на, па ће по сту пак би ти по но -
вљен нај ве ро ват ни је по чет ком

ТРА ЈЕ БОР БА ЗА ЖИ ВОТ МЛА ДОГ СТАР ЧЕВ ЦА

Тран сплан та ци ја као спас
Те шке бо ле сти све че шће на -
па да ју и на ше су гра ђа не, а
ре ла тив но но ва ме то да ле че -
ња тран сплан та ци јом ор га на
не ка да је је ди ни пут ка из ле -
че њу.

С тим се сла же и про фе сор
др Ду шан Шће па но вић, ху ма -
ни ста ко ји је цео свој жи вот по -
све тио ле че њу де це овом ме то -
дом, ко ји је три пу та у по след њих
ме се ци го сто вао у на шем гра -
ду. Ин те ре сант но у ње го вом
слу ча ју је сте то што је пре де сет
го ди на до био но во ср це и ота да
ло би ра за за ве шта ње ор га на.
За хва љу ју ћи тран сплан та ци ји у
Гра цу, до жи вео је да по ста не
де да Ду ша на и Са ре.

На пре да ва њу одр жа ном не -
дав но у са ли пан че вач ке Град ске

упра ве, по ред ње га, го во ри ли
су и про фе со ри Мак сић и Ду -
кић. Је дан од чла но ва ње го вог
ти ма је и Ве сна Дра го је рац из

Стар че ва. Ова ме ди цин ска
рад ни ца је ор га ни зо ва ла и
три би ну о тран сплан та ци ји
ор га на у свом ме сту, као и
сни ма ње јед но ча сов не еми си -
је о За ко ну о тран сплан та ци ји
на ло кал ној те ле ви зи ји, у ко јој
је, по ред про фе со ра Шће па но -
ви ћа, уче ство вао још је дан
члан ти ма – др Са ша Бо ро вић.

Ови до га ђа ји су под стак ну -
ти бор бом за жи вот два де сет -
че тво ро го ди шњег Алек сан -
дра Стан ко ви ћа, ко јем је
тран сплан та ци ја је ди ни пут
до оздра вље ња. Мла дог Стар -
чев ца на па ла је акут на ми је -
ло ид на ле у ке ми ја, а пра во и
је ди но ре ше ње за по бе ду над
опа ком ма лиг ном бо ле шћу,
пре ма ми шље њу нај ве ћих

струч ња ка, је сте тран сплан -
та ци ја ма тич них ће ли ја ко -
шта не ср жи.

Ме ђу њи ма је и про фе сор др
На да Су вај џић, ко ја се са сво -
јим ти мом на све на чи не тру -
ди да за у ста ви на пре до ва ње
бо ле сти ци ља ним хе ми о те ра -
пи ја ма и да Алек сан дра при -
пре ми за тран сплан та ци ју.

На ве де ни слу чај је у Стар -
че ву про бу дио свест о ху ма но -
сти и ује ди нио мно ге по је дин -
це и ор га ни за ци је из тог ме ста
и ши ре, па су, у ко ор ди на ци ји
с Ве сном Дра го је рац, ор га ни -
зо ва не ак ци је до бро вољ ног да -
ва ња кр ви и тром бо ци та, ка ко
би се по мо гло што бр жем
оздра вље њу на шег мла дог су -
гра ђа ни на.

Хоће ли, најзад, њиве бити уређене?



На ма лој сце ни Кул тур ног цен -
тра у уто рак, 13. де цем бра, на -
сту пи ла је пи ја нист ки ња На да
Ко лун џи ја. На за ни мљи вом
кон цер ту са вре ме не му зи ке
умет ни ца је пред ста ви ла че -
твр ти део про јек та „Мо ја ма ла
кон церт на ан то ло ги ја”, а пу -
бли ка је мо гла да ужи ва у ком -
по зи ци ја ма чи ји су ау то ри Луј
Ан дер сен, Фри дрих Ни че, Те ри
Рај ли, Ива на Сте фа но вић, Ло -
ла Пе рин, Ми лош Ра ич ко вић,
Ник Мју лиј и То би Вај нинг.

Пи ја нист ки ња је ве ли ки и
при зна ти про мо тер и из во ђач
са вре ме не му зи ке, а то ком

2014. го ди не ре а ли зо ва ла је
пр ва три де ла по ме ну тог про -
јек та. У де цем бру на ста вља
кон цер те че твр тог и пе тог де -
ла „Ма ле кон церт не ан то ло -
ги је”, а овај про је кат је по др -
жа ло и Ми ни стар ство кул ту ре
и ин фор ми са ња. 

На да Ко лун џи ја је на сту -
пи ла на ви ше од хи ља ду
кон це ра та у зе мљи и ино -
стран ству, као со лист ки ња
или као ка мер ни са рад ник.
Уче ство ва ла је на број ним
фе сти ва ли ма и до бит ни ца је
мно го број них до ма ћих и ин -
тер на ци о нал них на гра да и
при зна ња. Увр ште на је у
лек си кон успе шних љу ди
Ср би је у из да њу ин тер на ци -
о нал не из да вач ке ку ће „Ox-
ford Book”.

Му зи ка

Пе так и су бо та, 16. и 17. де цем бар, 22 са та, дво ра на „Апо -

ло” До ма омла ди не: кон церт „Ро ђен дан ски ви кенд – 10 Ис -

каз го ди на”. Го сти кон цер та у пе так: „Го бли ни”, „Coyote”,

„Triumph”, „Grashoper”, ди-џеј „Raid” и го сти из не на ђе ња.

Го сти кон цер та у су бо ту: Мар че ло, Ми кри, Бва на и ди-џеј

„Raid” и го сти из не на ђе ња.

Су бо та, 17. де цем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

кон церт КУД-а „Абра ше вић” Пан че во.

Не де ља, 18. де цем бар, 18 са ти, Ха ла спор то ва: ге не ра циј -

ски кон церт „Ал’ се ле по ко ња ни ци но се” КУД-а „Стан ко Па -

у но вић НИ С–РНП”.

Не де ља, 18. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

кон церт „Љу бав пре ма игри” РКУД-а „ИСП Је дин ство”. Го -

сти кон цер та: КУД из Тр ста (Ита ли ја).

Уто рак, 20. де цем бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван

Бан дур”: кон церт кла вир ског дуа ко ји чи не Кри сти на Кр стић

и Да ни је ла Мар че тић. На про гра му ће би ти ком по зи ци је С.

Ша ми на да, В. Га ври ли на и Е. Са ти ја. Као го шћа кон цер та

на сту пи ће ви о ли нист ки ња Естер Кр стић.

Сре да, 21. де цем бар, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван

Бан дур”: јав ни час уче ни ка свих од се ка шко ле.

Сре да, 21. де цем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

кон церт пле сног сту ди ја „Елек тра”.

Књи жев ност

Пе так, 16. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: про мо ци ја

зби р ке пе са ма и крат ких при ча „Где је мо ја ку ћа” Иван ке

Рад ма но вић. Сти хо ве ће го во ри ти драм ски умет ник Ђор ђе

Мар ко вић уз му зич ку прат њу кла ри не ти сте Ни ко ле Ђу ри це,

а мо де ра тор про гра ма ће би ти књи жев ни ца Гор да на Вла јић.

Сре да, 21. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми -

ха и ло ви ћа: пред ста вља ње књи ге при ча „Раш ча ра ни свет” Је -

ле не Лен голд. Уче ству ју пи сац и књи жев ни кри ти чар Ва са

Пав ко вић и ау тор ка.

Из ло жбе

Уто рак, 20. де цем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -

сти: отва ра ње де се те из ло жбе мул ти ме ди јал них ин ста ла ци -

ја у про сто ру под на зи вом „Но ве тех но ло ги је”.

Про грам за де цу

Су бо та, 17. де цем бар, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:

пред ста ва за де цу „Из не над на по се та г. Мо цар та” по зо ри шта

за де цу „Maximus Art” из Бе о гра да. Ре жи ја: Жељ ко Алек сић,

игра ју: Ми ле на Мар тић, Иван Ра ди но вић и Жељ ко Алек сић.

Че твр так, 22. де цем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -

тра: но во го ди шњи кон церт хо ра „Во кал кидс” Му зич ког цен -

тра „Во ка ли” с го сти ма. Ди ри гент: Је ле на Цве тић, во ди тељ

про гра ма: Пе ђо ли но.

Че твр так, 22. де цем бар, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле: но -

во го ди шњи кон церт по ла зни ка му зич ког за ба ви шта. На ре -

пер то а ру ће би ти пе сми це по све ће не бу ба ма ра ма, зи ми,

Де да Мра зу и дру гар ству, а пу бли ка ће чу ти у пра знич ном

из да њу уче ни ке там бу ре проф. Ми хај ла Јо ви ћа.

Те мат ски про грам

Сре да, 21. де цем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че

сал се.

КУЛТУРА
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„Кад умре пе сник,
по е зи ја на ста ви 
и без ње га ако ва ља”,
ка же ау тор

Не за бо рав ни сне го ви
Ми џо ра

Зби р ка пе са ма „Зид” Сто ја на
Бог да но ви ћа пред ста вље на је
у пе так, 9. де цем бра, у чи та о -
ни ци Град ске би бли о те ке.

Књи жев ник Ва са Пав ко вић
ис ти че раз ли чи тост те ма ко ји -
ма се ау тор ба ви – оне из жи -
во та, оне ко је су му ва жне – те ме
је зи ка, по е зи је, по е ти ке, за ви -
ча ја... На гла ша ва да и да ље чу -
ва тај бли ски од нос са сво јом
по стој би ном, с по ре клом, по -
ро ди цом, пре ци ма...

– Ово је не ка вр ста лич ног
ис по вед ног ро ма на у сти хо ви -
ма. Сто јан раз го ва ра са сво јом
про шло шћу, с пре ци ма, мла -
до шћу и са сво јим љу ба ви ма,
са сво јим за ви ча јем, са оним
што га је оку пи ра ло на про фе -
си о нал ном пла ну... Ту су и пе -
сме ко је се ба ве не ким дру гим
фе но ме ни ма ко ји су ње му вр ло
ва жни, као што су кри ти ка по -
ли ти ке, са ти рич ко исме ва ње
идо ла... – об ја шња ва Пав ко вић.

Ау тор ка же да је књи гу на -
пи сао да бу де „де бе ла”. Же лео
је да пе сме ко је се у њој на ла -
зе об ја ви у два на ест књи га,
али због бо ле сти ко ја га је сна -
шла пре две го ди не, ре шио је
да их сје ди ни и у ис тој зби р ци
по де ли у је да на ест по гла вља, а
два на е сто још ни је об ја вље но.

– На по чет ку књи ге се рас -
пра вљам с по е зи јом – ми слио
сам да је то до шао крај, па сам
по сле ви део да ни је. Ми слим

ЗБИР КА ПЕ СА МА СТО ЈА НА БОГ ДА НО ВИ ЋА

ЗИД ИЗ КО ЈЕГ СЕ ПУ ТУ ЈЕ У ДРУ ГЕ ЗИ ДО ВЕ
Културни телекс

За три де сет пет де во ја ка
Ода бир је жи вот на шан са.
Ода бир је при ли ка да умак -
ну жи во ту ко ји им је пред о -
дре ђен још од ро ђе ња у свет
бле шта вих ха љи на и не про -
це њи во вред них дра гу ља,
рас ко шних па ла та и над ме -
та ња за ср це нео до љи вог
прин ца Мак со на.

Ме ђу тим, за Аме ри ку
Син гер Ода бир пред ста вља
ноћ ну мо ру. Зна чи да ће мо -
ра ти да окре не ле ђа тај ној
љу ба ви пре ма Аспе ну, ко ји
при па да ни жој ка сти, и да
на пу сти дом ка ко би се при -
кљу чи ла уза вре лом так ми -
че њу за кру ну ко ју не же ли.

Али Аме ри ка по том
упо зна је прин ца Мак со на
и по сте пе но схва та да се

жи вот о ком је са ња ла не
мо же по ре ди ти с бу дућ но -
шћу ко ју ни је мо гла ни да
за ми сли.

„Ода бра на” Ки ре Кес

Два чи та о ца ко ји до сре де, 21. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли би сте иза бра ли љу бав или гла мур?”, на гра -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Ода бра на” Ки ре
Кес. 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

ко ји ни су тво ји ис пи сни ци. Јед -
ном сам се ша лио, па ти на пи -
сах да си ’ћи ри-ли ри чар’ алу ди -
ра ју ћи упра во на не ка про ху ја -
ла вре ме на ка да су ћи ри ли ца и
ро до љу бље би ли за сту пље ни ји,
очи глед ни ји код на ших пе сни -
ка. Та ко и сад ми слим. Раз ми -
шљаш тра ди ци о нал но, у нај по -
зи тив ни јем сми слу те ре чи, а
стих ти је мо де ран, за чи њен по -
себ ном иро ни јом, ко ју и ужи во
ис по ља ваш кроз раз го вор”.

Сто јан Бог да но вић је био
наш су гра ђа нин, а са да жи ви у
Ни шу. Док тор је ма те ма тич -
ких на у ка, а сту ди рао је у Бе о -
гра ду, Па ри зу и Но вом Са ду.
Пи ше по е зи ју, при че, есе је,
афо ри зме, а пе сме су му пре -
во ђе не на ен гле ски, фран цу -
ски, ру мун ски, ита ли јан ски,
грч ки и пољ ски.

или по ја ва, или лик то га зи да
би ле су зид не но ви не. Из тог
зи да се пу ту је у мно ге дру ге
ко ји нас спа ја ју, раз два ја ју...
Тај сим бол сар тров ског зи да
ко ји де ли љу де и по ве зу је их
на исти на чин, зи до ви ко ји
мо гу би ти од оних гра ди тељ -
ских, од ци гле, до оних ко ји су
ме та фо рич ки, сим бо лич ки, е
то је у ства ри кич ма и сми сао
ове књи ге – ре као је Пав ко вић.

Пе сник Ми ло ван Лу кић по -
де лио је сво је ути ске о књи зи с
пу бли ком. Про чи тао је пи смо
ко је је Сто ја ну Бог да но ви ћу по -
слао кад је про чи тао зби р ку:
„Књи га је из ван ред на, сло је ви -
та, пре бо га та, му дра, кр ца та
див ним пе снич ким сли ка ма ко -
је ми при ја ју. Ре као бих да раз -
ми шљаш тра ди ци о нал но, у ду -
ху ста рих мај сто ра, чак и оних

на смрт, не на по е зи ју. По е зи ју
не мо же ни ко да уни шти. Кад
умре пе сник, она на ста ви и без
ње га ако ва ља. Ако не ва ља, џа -
ба му би ло и док је био жив.
Има је дан део где сам се рас -
пра вљао с по ли тич ком си ту а -
ци јом, а у дру гом, ко ји но си
на зив „Сне го ви Ми џо ра”, ма ло
сам „раз го ва рао” с Бо гом и по -
ку ша вао да Олимп пре ме стим
у Ср би ју – при ча Бог да но вић.
У зби р ци се на ла зи и ци клус
пе са ма „Зид”, за ко ји је ин спи -
ра ци ју на шао у Сар тро вој исто -
и ме ној при по ве ци. За Пав ко -
ви ћа он је фи нал ни.

– Ту се Сто ја но ва мо дер ност
и ње гов ан ти тра ди ци о на ли -
стич ки став пре ма по е зи ји
спа ја ју. У при чи о зи ду кре нуо
је од „Феј сбу ко вог” зи да. Не ки
при ми тив ни по чет ни пе ри од,

НА СТУП ПИ ЈА НИСТ КИ ЊЕ НА ДЕ КО ЛУН ЏИ ЈЕ

Ма ла кон церт на ан то ло ги ја

На деветој годишњој изложби
Удружења ликовних уметника
„Светионик”, која је отворена
у понедељак, 12. децембра, у
фоајеу Културног центра, сво-
је радове је представило де-
ветнаест аутора. Присутнима
су се обратиле председница
удружења Јелена Лалић и
уредница програма визуелних
уметности у Галерији савре-
мене уметности Ивана Маркез
Филиповић.

Дела су рађена у различи-
тим техникама. Изложени су
акварели, пастели, цртежи,

комбиноване технике, уља
на платну, али и на дасци, а
настали су у протеклих годи-
ну дана. Гост поставке је

панчевачки уметник Дејан
Ратковић.

– Пошто је мања форма у пита-
њу, свако је испратио сопствени

сензибилитет. Већ знам шта могу
да очекујем од њих, јер су то
уметници који годинама иза себе
имају изузетно искуство. За нама
је успешна година у којој смо ор-
ганизовали неколико изложби и
радионица – рекла је Јелена Ла-
лић.

УЛУ „Светионик” постоји од
2007. године и окупља ангажо-
ване ликовне и примењене
уметнике различитих годишта
из Београда, Панчева и Ковина.
Бави се организовањем изло-
жби и доприноси креирању
културног живота нашег града.

ГОДИШЊА ИЗЛОЖБА УЛУ „СВЕТИОНИК”

Различити сензибилитети уметника

ПИСМО – ИСПРАВКА
У прошлом броју вашег цењеног листа, на страни 12, објавили сте текст са фотографијом преми-
јерног извођења комедије чији сам аутор, под насловом „Раскопчани брак”, на чему вам захваљу-
јем, али сте том приликом грешком написали да је Стеван Васић писац сценарија.

С обзиром на то да сам редован читалац и поштовалац „Панчевца”, молим вас да објавите ис-
правку у којој ће бити јасно назначено да је Стеван Васић писац комедије „Раскопчани брак”, ко-
ја је успешно премијерно изведена у пуној сали Културног центра Панчева 30. новембра, под рад-
ним насловом „Најлуђа ноћ”, у извођењу глумаца „Драмарт театра” из Београда.

С поштовањем, 

Стеван Васић



Пре ми је ра „Књи ге оти са ка”,
пред ста ве ко ју су ре а ли зо ва ли
чла но ви удру же ња „На по ла
пу та”, одр жа на је у по не де љак,
12. де цем бра, на ма лој сце ни
Кул тур ног цен тра.

Као и прет ход них го ди на,
ин те ре со ва ње пу бли ке је би ло
ве ли ко, а ре ак ци је су би ле од -
лич не. Али и глум ци, ко ји већ
по ста ју про фе си о нал ци, од -
лич но су се сна шли на сце ни и
пре не ли су емо ци је на при сут -
не. Гле да о ци су мо гли са зна ти
о ка квим се оти сци ма ра ди,
ка ко се си гур но иде на мо ре,
шта је нај ва жни је у жи во ту и
ка ква ду ша тре ба да бу де...

– Сми сао ове вр сте ра да ни је
да се пра ви те а тар ко ји би био
вир ту о зан или у не ком сми слу
вешт. Те а тар је ов де сред ство у
ком они осе те ме ди јум, осе те да

мо гу да ис при ча ју при че сво јих
жи во та, да до жи ве не ку ка тар -
зу, да с љу ди ма по де ле осе ћа ња
и да се осна же у нај ве ћој ме ри.
Сми сао ни је у то ме да они то
пер фект но из во де, не го да бу ду
ис кре ни, да се до бро осе ћа ју, да

им бу де ле по на сце ни, а то смо
по сти гли. Ми слим да је смо
ство ри ли струк ту ру, фор му ко ја
је пу бли ци ја сна, ко ја пре но си

емо ци је и да су је они успе шно
из не ли – ка же ре ди тељ Сте ван
Бо др о жа, ко ме је ово че твр ти
пут да пра ви пред ста ву са чла -
но ви ма овог удру же ња.

Текст за пред ста ву, та ко ђе
већ че ти ри го ди не, пи ше Ири -

на Ги лић Жи ро вић. Она ин -
спи ра ци ју тра жи у раз го во ру са
чла но ви ма удру же ња, у њи хо -
вим раз ми шља њи ма и же ља ма.

– То јe, у ства ри, па ра лел ни
про цес ства ра ња пред ста ве, у
ко ме се они на не ки на чин су -
о ча ва ју са сво јим стра хо ви ма,
ко је за јед но пре ва зи ла зи мо.
На слов је „Књи га оти са ка”. То
су не ки ва жни тре ну ци у жи -
во ту, не ки ма ли тре ну ци ко ји
су у ства ри на кра ју ја ко ва жан
до га ђај, или не ка ми сао ко ја
нам се у жи во ту чи ни не ва -
жном. Овог пу та сам же ле ла
да при ча бу де ма ло сло же ни ја
и те жа – об ја шња ва Ири на Ги -
лић Жи ро вић.

„На по ла пу та” је не стра -
нач ко не вла ди но не про фит но
удру же ње чи ја је ми си ја по -
бољ ша ње ква ли те та жи во та и
ин клу зи ја осо ба са ин те лек ту -
ал ним те шко ћа ма у дру штве -
не то ко ве ло кал не за јед ни це
на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

Ди плом ски рад 
ко ре о граф ки ње 
Ти ја не Ма лек

Ин спи ра ци ја исто риј ски
до га ђај и пе сма 
Ми лу ти на Бо ји ћа
„Пла ва гроб ни ца”

Ни је чест слу чај да се ин спи -
ра ци ја за са вре ме ну умет ност
тра жи у исто риј ским до га ђа ји ма,
а на ша су гра ђан ка ко ре о граф -
ки ња Ти ја на Ма лек, уз по моћ
ко ле ги ни це Дра га не Ста ни са -
вље вић, учинилa je баш то.
Пан чев ци су има ли при ли ку
да у че твр так, 8. де цем бра, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра
пре ми јер но по гле да ју са вре -
ме ну пле сну пред ста ву „Danse
macabre”, ура ђе ну по во дом
сто го ди шњи це од Пр вог свет -
ског ра та, ин спи ри са ну стра -
да њем срп ских вој ни ка ко ји су
се по вла чи ли пре ко Ал ба ни је
до Грч ке и остр ва Ви да, као и
пе смом Ми лу ти на Бо ји ћа
„Пла ва гроб ни ца”, у ко јој су
опи са не њи хо ве пат ње. Због
бо ле сти, гла ди и из не мо гло сти
мно ги срп ски вој ни ци су умр -
ли, а по што на остр ву ни је би -
ло ме ста за њи хо ву са хра ну,
те ла им по чи ва ју у пла вим ду -
би на ма Јон ског мо ра.

На сце ни ко ја пред ста вља
мор ско дно је се дам игра ча
(пет му шка ра ца и две же не) у
ста рим срп ским уни фор ма ма
ко је су сто го ди на пре кри ва ле
ал ге и тре сет ни ца... Из над њих
је мре жа у ко ју су се упле ле
ства ри што су то ком ду гог и
те шког пу то ва ња оста вља ли за
со бом док су пре ла зи ли пре ко
за ве ја них ал бан ских пла ни -
на... Оста вља ли су у тим вр ле -
ти ма и жи во те... Кроз де сет
сце на, про пра ће них од го ва ра -
ју ћом му зи ком, игра чи су са мо

КУЛТУРА
Петак, 16. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
ПРЕ МИ ЈЕ РА ПЛЕ СНЕ ПРЕД СТА ВЕ О АЛ БАН СКОЈ ГОЛ ГО ТИ

ПРИ ЧА ИС ПРИ ЧА НА ИГРОМ И ПО КРЕ ТОМ

игром и по кре том ис при ча ли
тај исто риј ски до га ђај и пре -
не ли емо ци је на пу бли ку. Без
ре чи.

Ти ја на Ма лек ка же да ју је
за ин три ги рао исто риј ски пре -
су дан мо ме нат по вла че ња и
на пу шта ња до мо ви не и ду ги
марш то ком ко јег су вој ни ци
уми ра ли, не из ве сност и че ка -
ње да не ко при тек не у по моћ,
да их спа се... Док је ис тра жи -
ва ла и са зна ва ла, ни за ла су се
и пи та ња: ка ко су се ти љу ди
осе ћа ли ка да су на пу сти ли
сво ју зе мљу не зна ју ћи да ли
ће се ика да вра ти ти, шта је то
што нас раз ли ку је од дру гих
на ро да, шта нас те ра да пре -
жи ви мо...

– Ин спи ра ци ју сам тра жи -
ла и у све му оно ме што је сте
на ше на ци о нал но обе леж је.
На при мер, наш фол клор, ко -
ји је ве о ма ау тен ти чан, био је
јед на од ин спи ра ци ја у по кре -
ту, али сам гле да ла опет да то

Зву чи те шко, али се Ти ја на Ма -
лек до бро сна шла у том по слу.

– Љу ди су на ви кли на вер -
бал ну ко му ни ка ци ју. Да би
био до бар ко ре о граф, мо раш
да се на му чиш, да ура диш не -
што ино ва тив но ка ко би пу -
бли ка схва ти ла без вер бал ног
кон тек ста то што си хтео да
ка жеш са мо кроз по крет и не -
ке „ала те” ко је мо жеш ко ри -
сти ти. Ко ре о гра фи, углав ном,
не уме ју да спо је дра ма тур -
шки и ре ди тељ ски део с по -
кре том. Или је пре ви ше по -
кре та, а ко ре о граф се ни је ба -
вио при чом. То је про бле ма ти -
ка ко јом сам се ру ко во ди ла у
окви ру ове пред ста ве, ко ја је
ујед но и мо ја ди плом ска. По -
ку ша ла сам да на ђем до бар
ба ланс из ме ђу дра ма тур ги је и
ре жи је, с јед не стра не, и по -
кре та и ко ре о гра фи је, с дру ге.
Ба ри је ра из ме ђу пу бли ке и из -
во ђа ча не по сто ји за то што је
по крет у пи та њу. То је пред -
ност ко ре о гра фи је, јер вер бал -
ни део, ко ји је у обич ној ре жи ји
до ми нан тан, у ко ре о гра фи ји
би ва сма њен или углав ном из -
о ста вљен. На тај на чин са мо
кроз по крет пу бли ка мо же да
се иден ти фи ку је с том при чом
– ка же мла да ко ре о граф ки ња.

Ти ја на Ма лек је ди пло мац
на Ин сти ту ту за умет нич ку
игру, а пре то га је за вр ши ла
ви шу ме ди цин ску шко лу за
фи зи о те ра пе у та. Пле сом се,
ка ко ка же, ба ви цео жи вот.
Је дан је од осни ва ча Кре а тив -
ни ог цен тра за игру „DDT
Dance Company”, у чи јој је
про дук ци ји ра ђе на пред ста ва,
а по др жа ли су је Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња,
Ин сти тут за умет нич ку игру
из Бе о гра да и Кул тур ни цен -
тар Пан че ва.

У то ку су раз го во ри за бе о -
град ску пре ми је ру и го сто ва -
ње у Ита ли ји.

бу де „про ву че но” кроз са вре -
ме ни играч ки из раз. Стра да -
ње срп ске вој ске и ци ви ла,
гол го та ко ју су до жи ве ли да -
ле ко од отаџ би не, део је исто -
ри је ко ји не мо жеш при ка за -
ти ако не ис при чаш це лу при -
чу од по чет ка до кра ја. На -
пра ви ла сам „ко стур” од де сет
сце на. Нај те же је би ло об ра -
ди ти исто риј ске до га ђа је и са
емо тив не и са дра ма тур шке
стра не и „про фил три ра ти” их
кроз игра че на сце ни. Они
мо ра ју да раз у ме ју то што су
ти љу ди до жи ве ли и осе ћа ли,
да схва те шта се ту де си ло,
шта у ко јој сце ни ра де, да бу -
ду ау тен тич ни, ка ко би ус пе -
ли да из не су при чу, да је пре -
не су пу бли ци, да би гле да о ци
до жи ве ли емо ци ју – об ја шња ва
Ти ја на Ма лек.

При ча ти при чу без ре чи, а
ре ћи све што је по треб но, да
бу де ја сно, и уз то пре не ти емо -
ци ју. То је по сао ко ре о гра фа.

Књи га „Зам ка” Ме ла ни Ра -
бе го во ри о то ме шта све
љу ди уми сле ка ко би се за -
шти ти ли и пре жи ве ли тра -
ге ди ју. И ка ко је те шко раз -
дво ји ти ствар ност од илу -
зи је.

По зна та књи жев ни ца
Лин да Кон радс за го нет ка
је за чи та о це и ме ди је. Жи -
ви са свим по ву че но. Већ
до брих је да на ест го ди на
ни је но гом кро чи ла ван
сво је ви ле на Штар нбер -
шком је зе ру. Упр кос свим
про бле ми ма Лин да је ве о -
ма успе шна. Са мо ма ло -
број ни, ме ђу тим, зна ју да
књи жев ни цу по врх све га
му чи и гро зна успо ме на из
про шло сти. Пре мно го го -
ди на Лин да је за те кла сво ју
мла ђу се стру Ану бру тал но
уби је ну – и ви де ла је уби цу
ка ко бе жи. Ње го во ли це
про го ни је и у сно ви ма. А
он да јед ног да на баш ње га
угле да на те ле ви зиј ском
екра ну. За Лин ду је то до -
во љан раз лог да ску је пре -
пре ден план – ис ко ри сти ће
за плет свог но вог ро ма на
да уби цу на ма ми у зам ку…

За ни мљи во је и то што
ју на ки ња пи ше ро ман да
би на ма ми ла уби цу, ко ји је

но ви нар, да је ин тер вју и ше
и та ко га раз от кри је. Пра ва
игра мач ке и ми ша, уло ге
су пот пу но не ја сне – у јед -
ном тре нут ку но ви нар њу
увла чи у зам ку, у дру гом
она ње га.

Ме ла ни Ра бе је сту ди ра -
ла књи жев ност, ме ди је и
ко му ни ка ци ју у Бо ху му.
Жи ви у Кел ну и ра ди као
сце на рист ки ња, бло гер ка,
ау тор ка пер фор ман са и
по зо ри шна глу ми ца. Има
свој блог по све ћен ин тер -
вју и ма и ви ше пу та је на -
гра ђи ва на за књи жев но
ства ра ла штво.

„Зам ка” Ме ла ни Ра бе

НОВА ПРЕД СТА ВА УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

Књи га оти са ка

У окви ру про јек та „Умет ност,
ар хи тек ту ра, ди зајн”, ко ји је ре -
а ли зо ван је да на е сти пут, у че -
твр так, 8. де цем бра, у Га ле ри ји
са вре ме не умет но сти отво ре на
је из ло жба на ко јој су пред ста -
вље на ар хи тек тон ска ре ше ња
де сет ау то ра: Давидa Билобркa,
Константинa Брашованa, др
Јаснe Ци злер, др Миодрагa
Грбићa, Александрa Хрибa,
Невенe Јев то вић, Огњенa Кра -
шне, Дра га не Ма рин ко вић, Ду -
ша на Огри зо ви ћа и Ми ла на
Вар ге.

Не ки од ра до ва су ре а ли зо -
ва ни, а не ки су у пла ну. Ау то -
ре по ве зу је за ни ма ње – сви су
ар хи тек те, за тим мла дост –

не ма ју ви ше од 35 го ди на, као
и Пан че во – град у ко ме жи ве.
Пред ста вље ни су са мо стал ни
ра до ви, али с об зи ром на мно -
го за јед нич ког, ни је чуд но
што су мно ги од њих тим ски.

Про гра ми Га ле ри је са вре -
ме не умет но сти не рет ко пред -
ста вља ју по др шку мла дим ло -
кал ним умет ни ци ма. Та кав је
и про је кат „Умет ност, ар хи -
тек ту ра, ди зајн”.

– Про шле го ди не смо про сла -
ви ли ју би леј – де сет го ди на ма -
ни фе ста ци је. Овај про је кат је
осми шљен та ко да прак тич но
иза ђе из не ких кла сич них окви -
ра га ле риј ских про гра ма. Иде ја
Га ле ри је је увек би ла да про мо -
ви ше мла де умет ни ке, да пред -
ста ви њи хов рад. Ови мла ди љу -
ди су вр ло успе шни у свом ра ду,
а о њи ма ма ло зна мо. Из ло жба
је мо жда и при ли ка за не ке
уста но ве да ви де шта су они до
са да ура ди ли и да им пру же
шан су за да ље – ка же Ива на
Мар кез Фи ли по вић, уред ни ца
Га ле ри је са вре ме не умет но сти. 

Ра до ви се мо гу ви де ти до
16. де цем бра.

УМЕТ НОСТ, АР ХИ ТЕК ТУ РА, ДИ ЗАЈН

Пред ста вље ни ра до ви мла дих ар хи те ка та 

Два чи та о ца ко ји до сре де, 21. 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: „Ко ли ко илу зи ја има ути цај на ствар -
ност?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Зам -
ка” Ме ла ни Ра бе. 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.

Да ди ља 
и фо то граф ки ња

МОЈ избор МОЈ

Вла ди сла ва Ста ни ву ко вић,

гра фич ки ди зај нер

ФИЛМ „У по тра зи за Ви ви јен
Ма јер” је по ку шај Џо на Ма -
лу фа да от кри је ми сте ри ју
зва ну Ви ви јен Ма јер. Пра те -
ћи тра го ве, Ма лоф је про у -
чио жи вот ове екс цен трич не
же не то ком ње ног бо рав ка у
Њу јор ку, Чи ка гу, Фран цу -
ској... Ин тро верт на лу та ли ца
и са мо у ки фо то граф, кроз
жи вот је ишла с ка ме ром
„rolleiflex”. Ни је се ли би ла да
се што ви ше при бли жи љу -
ди ма свих ста ле жа не би ли
што ре ал ни је при ка за ла ка ко
из гле да жи вот у њи хо вим ци -
пе ла ма. Сва ко днев ни жи вот
ове ин три гант не осо бе при -
вла чи мо жда и ви ше па жње
не го ње на де ла. У раз го во ру с
по ро ди ца ма ко је су ан га жо -
ва ле Ви ви јен као да ди љу,
што је би ло ње но при мар но
за ни ма ње, Ма луф је от крио и
ње ну не та ко све тлу стра ну
лич но сти, јер је у тим кру го ви -
ма по зна ти ја као „ком пли ко -
ва на Ме ри По пинс”. Ви ви јен
је про ве ла жи вот по ја вљу ју ћи
се и не ста ју ћи из жи во та по -
ро ди ца, но се ћи са со бом
мно штво ку ти ја пу них фо то -
гра фи ја и успо ме на.

ИЗ ЛО ЖБА: У Му зе ју гра да
Но вог Са да го сту је из ло жба
„Је ле на, ве ли ка кра љи ца”,
ко ју је при ре дио На род ни
му зеј у Кра ље ву по во дом се -
дам ве ко ва од смр ти же не
кра ља Уро ша и мај ке кра ље -
ва Дра гу ти на и Ми лу ти на.
Се ћа ње на зна ме ни ту же ну,
су пру гу, мај ку, вла дар ку и мо -
на хи њу Је ле ну, кти тор ку ма -
на сти ра Гра дац, и да нас, на -
кон се дам ве ко ва, по бу ђу је па -
жњу. У три це ли не при ка за на

су три пе ри о да из жи во та кра -
љи це ко ја је пре ко ше зде сет
го ди на ути ца ла на кул ту ру и
исто ри ју Ср би је.

ПО ЗО РИ ШТЕ: Рад ња пред -
ста ве „Ате љеа 212” „Пи ја ни”
Ива на Ви ри па е ва у ре жи ји
Бо ри са Ли је ше ви ћа од и гра ва
се на За па ду, у не ком од да -
на шњих ве ле гра да, где је 14
ли ко ва, због раз ли чи тих раз -
ло га и по во да, пи ја но. Ме ђу -
тим, пи јан ство је са мо ма ска
пре ко ко је они мо гу да се
осме ле и ка жу исти не ко је
чак ни са ми се би не сме ју
тре зни да при зна ју, исти не
ко је от кри ва ју ко ли ко бе сми -
сле но, ни штав но и по дло жи -
ве. У том „ко лек тив ном мо -
но ло гу” не ки од њих ипак до -
ла зе до са зна ња да на све ту
по сто ји и не што због че га
вре ди жи ве ти, а то су љу бав и
на да. „Пи ја ни” су фи ло зоф -
ска ко ме ди ја о от кри ва њу и
са мо спо зна ји ко ја са др жи
опо ме ну и по зив сви ма на ма
да се ви ше не бо ји мо и да се
ко нач но пре пу сти мо жи во ту:
да пре ста не мо да се пла ши мо
да во ли мо, да опра шта мо, да
ме ња мо се бе и свет око се бе.
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У окви ру про јек та за уна пре -
ђе ње ин фра струк ту ре у Пан че -
ву ко ји спро во ди Ди рек ци ја за
из град њу и уре ђе ње гра да,
пан че вач ка фир ма „Еко Ма бер
ин же ње ринг” ових да на при -
во ди кра ју ра до ве на из град њи
пе шач ке ста зе у Ска дар ској
ули ци. Она је ду гач ка ки ло ме -
тар, ши ро ка ме тар и по, а по -
чи ње код пру жног пре ла за у
Ули ци Сте ва на Шу пљик ца.

Ди рек тор ка Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње гра да Ма -
ја Вит ман об и шла је 8. де цем -
бра ту ули цу и кон ста то ва ла
да се ра до ви од ви ја ју до бро,
пред ви ђе ном ди на ми ком. Об -
ја сни ла је да је из град ња пе -
шач ке ста зе по че ла због то га
што у Ска дар ској ни је би ло
тро то а ра, па су ње ни ста нов -
ни ци би ли при ну ђе ни да се
кре ћу уз иви цу пу та.

Бу ду ћи да сва ког да на ту да
про ла зи мно го во зи ла, њи хо ва

без бед ност је би ла угро же на,
што је био по се бан про блем
ка да су у пи та њу де ца.

– Овај по сао је по чео на зах -
тев Ме сне за јед ни це Мла дост,
с ко јом има мо из у зет но до бру
са рад њу. Због не по вољ них вре -
мен ских усло ва из во ђач ра до ва

је под нео зах тев да се про ду жи
рок за њи хов за вр ше так. Ми
смо то при хва ти ли и оче ку јем
да пе шач ка ста за бу де го то ва
до кра ја го ди не. Хте ла бих и да
за хва лим на стр пље њу ста нов -
ни ци ма Ска дар ске, јер  па ра -
лел но са из град њом пе шач ке

ста зе ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” из во ди ра до ве на во до -
вод ној мре жи на рас кр сни ци
Ска дар ске и Вла син ске ули це,
што ста нов ни ци ма Ска дар ске
си гур но ре ме ти уо би ча је ни
ри там ак тив но сти – из ја ви ла
је Вит ма но ва.

Бо жи дар Ни ко лић, пред -
сед ник Скуп шти не Ме сне за -
јед ни це Мла дост, за хва лио је
Ди рек ци ји за из град њу и уре -
ђе ње гра да за то што је по мо -
гла да се ре ши про блем ко ји
тра је ви ше го ди на.

До дао је да је до бро и то што
су на кон за по чи ња ња ра до ва
на из град њи пе шач ке ста зе
на пра вље ни при ла зи ку ћа ма
ста нов ни ка Ска дар ске ко ји
има ју ау то мо би ле, па ће они
без про бле ма мо ћи да их ко -
ри сте.

Уго во ре на вред ност ра до ва
у Ска дар ској ули ци из но си
5.275.000 ди на ра с ПДВ-ом.

Ко ли ко су ефи ка сни у свом
ра ду слу жбе ни ци ре пу блич -
ких ин сти ту ци ја ко ји мо ра ју
да од лу чу ју о при ту жба ма гра -
ђа на? Ово пи та ње се на ме ће
по сле ин фор ма ци је да у Ре пу -
блич ком ге о дет ском за во ду
тре нут но че ка ју на ре ша ва ње
26.342 жал бе ко је су уло жи ли
гра ђа ни не за до вољ ни пр во сте -
пе ним од лу ка ма.

„То ком мар та ме се ца РГЗ је
пре у зео од Ми ни стар ства гра -
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин -
фра струк ту ре 26.515 не ре ше -
них пред ме та по жал ба ма на
од лу ке до не те у град ским слу -
жба ма за ка та стар. На кон то га,
од мар та до но вем бра под не то
је 6.970 но вих жал би, што је с
пре у зе тим пред ме ти ма укуп но
33.485 слу ча је ва. Од тог бро ја,
до да нас су ре ше на са мо
7.143”, пи ше у од го во ру Зо ра не

Ми хај ло вић, ми ни стар ке гра -
ђе ви нар ства, ин фра струк ту ре
и са о бра ћа ја, на по сла нич ко
пи та ње на шег су гра ђа ни на и
по сла ни ка у Скуп шти ни Ср би је
Пе тра Јо ји ћа.

Он је по во дом то га из ја вио
да је од го вор ко ји је пот пи са ла
ми ни стар ка Ми хај ло вић скан -
да ло зан, јер је от крио ве ли ки

не рад за по сле них у ва жној др -
жав ној ин сти ту ци ји (Ре пу -
блич ком ге о дет ском за во ду)
ко ја је под над ле жно шћу ње -
ног ми ни стар ства.

– За па њу ју ће је да се у РГЗ-у
во ди као не ре ше но ви ше де се -
ти на хи ља да пред ме та и да они
че ка ју го ди на ма. Гра ђа ни због
то га тр пе огром ну ма те ри јал ну

ште ту у оства ри ва њу сво јих
пра ва, јер су за ко ном пред ви -
ђе ни тач ни ро ко ви до ка да мо -
ра да им се од го во ри на жал бе.
За то је за па њу ју ће што у од го -
во ру ко ји сам до био из Ми ни -
стар ства гра ђе ви нар ства, са о -
бра ћа ја и ин фра струк ту ре из -
ме ђу оста лог пи ше да се „жал бе
ре ша ва ју у скла ду с мо гућ но -
сти ма РГЗ-а”. Из та кве фор му -
ла ци је се не ви ди у ком ро ку та
ин сти ту ци ја ре ша ва жал бе, ка -
ква је ажур ност ње них рад ни ка
и ко ли ко још гра ђа ни тре ба да
че ка ју да би до шли на ред – из -
ја вио је Јо јић.

На ши су гра ђа ни ко ји
су пре ла зи ли пру гу
на пу ту до ДИС-а
и „Ави ва” и да ље
то ра де

Скре та ње па жње 
на тај про блем ни је
има ло ефек те

Ра до ви ко је је ових да на оба -
вља ла же ле зни ца на пру жном
пре ла зу из ме ђу Спољ но стар -
че вач ке и Жар ка Зре ња ни на, у
бли зи ни же ле знич ке ста ни це
Вој ло ви ца и ме ста на ко ме
ста нов ни ци Стре ли шта ма сов -
но пре ла зе пру гу ка да иду у
„Авив парк”, упла ши ли су не -
ке на ше су гра ђа не.

Они су се за бри ну ли да ће
им пре ла же ње пру ге због то га
са да би ти још ри зич ни је и те -
же не го пре, па су по во дом то -
га по сла ли пи смо на шој ре -
дак ци ји.

„Пре не пу них ме сец да на
по че ли су ра до ви дуж це лог
пру жног пре ла за у Пр во мај -
ској. По ста вље ни су пру жни
пра го ви-сте пе ни це, због ко јих
они ко ји пре ла зе пру гу на том
ме сту и иду у ’Авив’ има ју још
је дан раз лог за бри гу. Не при -
хва тљи во је да им се на овај
на чин још ви ше ком пли ку је
пре лаз пре ко пру ге и по ве ћа ва
ри зик од по вре ђи ва ња. Они
ко ји ту пре ла зе пру гу, са да се
још ду же за др жа ва ју у ри зич -
ној зо ни са мог пру жног ко ло -
се ка и још ма ње вре ме на им
оста је да се ис пе тља ју или

ПОД СЕ ЋА ЊЕ НА ЈЕ ДАН НЕ РЕ ШЕ НИ СА О БРА ЋАЈ НИ ПРО БЛЕМ 

НИ ШТА ОД ПА СА РЕ ЛЕ НА СТРЕ ЛИ ШТУ

евен ту ал но при диг ну и пре ђу
у без бед ну зо ну уко ли ко се до -
го ди да пад ну пре ко пра го ва и
ка ме ња”, пи ше у пи сму ко је
нам је по сла ла на ша су гра ђан -
ка Не да Сто ја но вић.

Под се ћа мо, она је пре го ди -
ну да на по кре ну ла ини ци ја ти -
ву да се на том ме сту по ста ви
пе шач ка па са ре ла и ор га ни зо -
ва ла пот пи си ва ње пе ти ци је. У
њој је пи са ло:

„На се ље Стре ли ште у Пан -
че ву има при бли жно 25.000
ста нов ни ка. Одво је но је пру -
гом и ре ги о нал ним пу тем Е-70
од цен тра гра да. Од из град ње
’Авив пар ка’, а на ро чи то ре -
сто ра на ’Мек до налдс’ и отва -
ра ња тр го вин ског лан ца ДИС,
по ја ча ла се флук ту а ци ја љу ди

ка том де лу на се ља Те сла. Гра -
ђа ни у ве ли ком бро ју сва ко -
днев но пре ла зе же ле знич ку
пру гу и Пр во мај ску ули цу ри -
зи ку ју ћи озбиљ не са о бра ћај не
не зго де и угро жа ва ју соп стве -
ну без бед ност, као и без бед -
ност дру гих уче сни ка у са о -
бра ћа ју. У мно го слу ча је ва смо
има ли при ли ку да ви ди мо ро -
ди те ље ка ко пре но се бе бе у ко -
ли ци ма, као и си ту а ци је где се
ста ри ји су гра ђа ни спо так ну о
ши не или ка ме ње. Има ју ћи у
ви ду да се ’Авив парк’ не пре -
кид но ши ри и да ће гра ђа ни, у
тех нич кој не мо гућ но сти да
јед но став ни је и бр же при ђу
тр го вин ском ком плек су, на -
ста ви ти да пре ла зе пру гу на
ме сту за вр шет ка Ули це Јо ва на

Па вло ви ћа, сма тра мо крај ње
нео п ход ним да се у што кра -
ћем вре мен ском ро ку из гра ди
јед на пе шач ка па са ре ла на
том ме сту. Ти ме би Стре ли ште
ко нач но би ло на од го ва ра ју ћи
на чин по ве за но са оста лим де -
ло ви ма гра да”.

По во дом ра до ва ко ји су
ових да на оба вља ни на пру зи
у бли зи ни „Авив пар ка” и
ДИС-а за тра жи ли смо об ја -
шње ње на же ле зни ци. Од го -
во ре но нам је да су на пру -
жном пре ла зу ме ња ни гу ме ни
па не ли ко ји су би ли оште ће -
ни због про ла за ка ка ми о на и
да су са да по ста вље ни но ви.
Ти ме су за вр ше ни сви ра до ви
на том ме сту ко ји су би ли
пла ни ра ни.

ХРОНИКА
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ПИ ТА ЊЕ ЈЕД НЕ НА ШЕ ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

Не ја сни уго во ри 
„Гре ја ња”?

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Гре ја ње” не дав но је на ја ви -
ло да ће до кра ја ове го ди не
на адре се 12.000 на ших су -
гра ђа на ко ји ко ри сте да љин -
ско гре ја ње по сла ти уго во ре
ко ји ма се ре гу ли шу од но си
из ме ђу тог ЈКП-а и ко ри сни -
ка ње го вих услу га. Ме ђу тим,
не ке гра ђа не је збу нио је дан
члан у њи ма.

– У уго во ри ма пи ше да се
об ра чун це на за ис по ру че ну
то плот ну енер ги ју вр ши по
греј ној по вр ши ни, а це на то -
пле во де пре ма бро ју чла но ва
до ма ћин ства. Дру гим ре чи -
ма, то зна чи да ће се на ста ви -
ти до са да шња ме то до ло ги ја.
Ме ђу тим, у чла ну 16 уго во ра
пи ше да су ’уго вор не стра не
(’Гре ја ње’ и ко ри сни ци да -
љин ског гре ја ња) са гла сне да

се уго вор ни од нос на ста ви и
ако се про ме ни на чин об ра -
чу на це на то плот не енер ги је’.
По ме ни, то је оба ве зи ва ње и
ве зи ва ње уна пред, што је не -
до пу сти во. Ако се де си да
сту пи на сна гу но ва це на за
об ра чун и но ва ме то до ло ги ја
за ње но фор ми ра ње, то мо ра
нај пре да бу де об ја вље но, па
тек на кон то га тре ба да се ре -
гу ли ше од нос с ко ри сни ци ма
услу га – из ја ви ла је на ша су -
гра ђан ка ко ја је за тра жи ла да
оста не ано ним на.

Под се ћа мо, ЈКП „Гре ја -
ње” је не дав но са оп шти ло

да су са др жај уго во ра ко ји
се ових да на ша љу гра ђа ни -
ма при пре ми ле струч не
слу жбе Град ске упра ве, уз
аси стен ци ју над ле жних из
„Гре ја ња”.

„Уго во ри се ша љу сук це -
сив но пре по ру че ном по штом
и не дељ но ће их до би ја ти око
хи ља ду ко ри сни ка, та ко да
би за от при ли ке два ме се ца
тре ба ло да стиг ну на адре се
свих. У на по ме ни на кра ју
њи хо вог тек ста је на зна че но
да ко ри сник пот пи са не при -
мер ке тре ба да вра ти у ро ку
од че тр на ест да на, на адре су
ЈКП ’Гре ја ње’ Пан че во, Ца ра
Ду ша на 7. Уго во ри се мо гу
до ста ви ти лич но или по -
штом, а на кон што се ове ре и
еви ден ти ра ју у ЈКП ’Гре ја -
њу’, је дан при ме рак ће би ти

до ста вљен ко ри сни ку. Ва жно
је на по ме ну ти да уко ли ко
ко ри сник не вра ти пот пи са -
ни уго вор, то не зна чи да је
рас ки нуо уго вор ни од нос са
ЈКП-ом ’Гре ја ње’ јер је ис -
кљу че ње са си сте ма да љин -
ског гре ја ња мо гу ће са мо под
од ре ђе ним усло ви ма ко је
про пи су ју град ска Од лу ка о
усло ви ма и на чи ну снаб де ва -
ња то плот ном енер ги јом ку -
па ца и Пра вил ник о усло ви -
ма и по ступ ци ма за ис кљу че -
ње”, пи ше у са оп ште њу ко је је
по во дом овог об ја ви ло ЈКП
„Гре ја ње”.

НЕ МАР СЛУ ЖБЕ НИ КА РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ГЕ О ДЕТ СКОГ ЗА ВО ДА 

Ни су ре ши ли хи ља де жал би гра ђа на

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко да
зна мо ко је за и ста осо ба с ко -
јом смо у ве зи. „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 „До
крај њих гра ни ца” Ни не Са -
дов ски 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:

„Оку пи рај те сво је ми сли
не чим што не ма ве зе с парт -
не ром или за ми сли те да сте
се про бу ди ли са ам не зи јом и
не зна те ко сте. Он да по гле -
дај те ва шу за јед нич ку фо то -
гра фи ју. Пр ва ми сао ко ја
вам на ле ти увек се по ка же
као исти ни та.” 063/7261...

„Те шко, јер су за љу бље ност и
му др ост две се стре ко је се ни -
кад осо би то не сла жу. То вам је
као с пе чур ка ма – да ли су до -
бре или отров не че сто при ме -
ти мо пре ка сно.” 064/3856...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње ка ко за ми шља ју жи вот на
остр ву. Они ће осво ји ти по
је дан при ме рак књи ге „Ку ћа
на иви ци но ћи” Ке трин Ба -
нер.

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
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Остр вља ни про во де до ста
вре ме на на сун цу, а сун це
под сти че лу че ње хор мо на
сре ће. Та ко срећ ни, си гур но
се осме ху ју жи во ту ко ји жи ве
и жи ве жи вот вре дан осме -
ха.” 068/4015...

„Са мо она и ја – од лич но!
Али на кра ју остр ва ње на ма -
ма је отво ри ла ре сто ран!
Авај ме ни!” 064/9694...

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

С пе чур ка ма 
се ни кад не зна

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Док се не до го ди не сре ћан слу чај

ПРИ ВО ДИ СЕ КРА ЈУ ВА ЖАН ПО САО

Ста нов ни ци Ска дар ске до би ја ју пе шач ку ста зу



Петак, 16. децембар 2016. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15

ПРО ДА ЈЕМ опел
ме ри ву 2003. го ди -
ште 1.7ЦДТИ.
064/144-32-23.
(СМС)

ФЛО РИ ДА 1.3, бен -
зин, гас, по вољ но.
064/205-01-31
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ форд
фи је сту 2001, ре ги -
стро ван до кра ја
апри ла 2017, 1.100
евра. 060/600-28-
12. (232093)

ПРО ДА ЈЕМ џип
хјун даи сан та фе
2.2, у топ ста њу, пр -
ви вла сник, 8.650
евра. 063/740-22-
41, 013/664-228.
(232286)

ПРО ДА ЈЕМ вол ксва -
ген бо ру ка ра ван,
2003. го ди ште, 1.9
ди зел. 063/862-11-
58. (232526)

ПРО ДА ЈЕМ опел
аги лу  1.2, 2002,
кли ма. Тел.
063/322-948.
(232505)

КА МИ ОН ТА МИЋ
75, Б ка те го ри ја,
сан ду чар, ци ра да,
1.500 евра. Тел.
063/804-07-85.
(232835)

ТА МИЋ ки пер 85, Б
ка те го ри ја, 1.500
евра. Тел. 063/804-
07-85. (232835)

ШКО ДА фа биа ка -
ра ван, 1.4, 16 В,
вла сник, ре ги стро -
ван, у од лич ном
ста њу. 
063/663-642.
(232813)

РЕ НО се ник 2002.
го ди ште, бен зин,
плин се квент, 1.700
евра. 063/823-10-
13. (232779)

ЈУ ГО 2004. атест,
ре ги стро ван, пр ва
бо ја. 062/895-47-44.
(232751)

ДВЕ зим ске гу ме ти -
гар 175/70 Р 13 са
фел на ма, по себ но
две фел не, а све за
опел ка дет.
065/230-76-84.
(232725)

ШКО ДА фа би ја ка -
ра ван, 2003, 1.9
СДИ, ре ги стро ван
до 3. но вем бра
2017, вла сник, 2.850
евра. 062/847-34-
83. (23272)

СКУ ТЕР спринт
макс, 2007. го ди ште
49 ку би ка, 350 евра.
062/847-34-83.
(2322728

ОПЕЛ кор са 1.0,
2006, ре ги стро ван
до ав гу ста 2017, по -
вољ но. 063/348-720.
(232708)

ЈУ ГО ко рал 1.1,
2004, ате сти ран
плин, цр вен, од ли -
чан. 064/142-55-93.
(232605)

ЗА СТА ВА ска ла 55,
2007, од ли чан,
88.000 км, вла сник.
Ре ги стро ван до ок -
то бра. 069/151-80-
28. (232680)

ПРО ДА ЈЕМ го фа 2
ди зел, тек ре ги стро -
ван. 064/230-43-87,
314-803. 
(232659)

ОПЕЛ астра Г 1.2,
2001, без ула га ња,
са вр ше на. 
065/657-33-43.
(232686)

ТО ЈО ТА ко ро ла ди -
зел 2002. го ди ште,
ре ги стро ван.
064/247-77-69.
(232744)

СИ ТРО ЕН бер лин го
1.4, бен зин, гас, ре -
ги стро ван 2006, те -
рет ни. 063/329-340.
(232850)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 3.000
евра. 065/809-11-
83. (232531)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу,
од 80 до 1.500 евра.
Тел. 062/193-36-05,
060/040-90-21. 

КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
408, ди зел с фре -
зом, 2010. го ди ште,
као нов. 061/685-
14-01, 627-832.
(232118)

ПРО ДА ЈЕМ трак -
тор ску при ко ли цу
ки кин да, 3 то не.
064/082-69-85.
(232514)

ПРО ДА ЈЕМ при ко -
ли цу ЖТП, Ки кин да,
но си вост че ти ри то -
не. 065/561-01-03.
(232556)

ИЗ ДА ЈЕМ мон та жну
га ра жу, Мак си ма
Гор ког 58-а-ц. Тел.
013/343-638.
(232466)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу,
Бра ће Јо ва но вић 33.
065/519-87-44.
(232513)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту.
064/386-51-87.
(232500)

ИЗ ДА ЈЕМ зи да ну га -
ра жу на Те сли.
063/849-54-32.
(232786)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Ко те жу 1. 069/409-
83-42. (232623)

ГА РА ЖЕ из да јем,
цен тар, Жар ка Зре -
ња ни на, ду же Ко теж
1, по вољ но.
061/225-16-43.
(232727)

ИЗ ДА ЈЕ се га ра жа у
Мо ше Пи ја де 13.
063/311-916.
(232639)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм, и све вр -
сте ви део-ка се та
ква ли тет но пре сни -
ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(232508)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, про да ја
по лов них, про гра -
ми ра ње да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463.
(232298)

ТВ по лов ни 37, 55,
72, за мр зи вач го ре -
ње. 066/348-975,
348-975. (232606)

ВЕШ-МА ШИ НА,
фри жи дер и по лов -
ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-
07. (232291)

ПРО ДА ЈЕМ кре вет
1. 000 ди на ра, ор -
мар 1.000 ди на ра,
да ска за пе гла ње
500 ди на ра, сто,сто -
ли це, по вољ но због
се лид бе 061/600-74-
27(СМС)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ -
ци на про да ју, вр -
шим пе че ње на др -
ва, ра жањ. По вољ -
но. 064/997-79-09.
(230107)

МЕ СНА ТА пра сад,
стал на про да ја, мо -
гућ ност услу жног
кла ња, екс тра ква -
ли тет. Тел. 063/311-
277. (223739)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја, сто ли це
од 1.200, сто ло ви од
3.000, кре ве ти од
9.000,  ку хињ ске
клу пи це од 7.000,
су до пе ре 3.500.
Ста ра утва.
060/600-14-52. (23)

ТО ВЉЕ НИ ЦИ од 80
до 150 кг, пра си ћи
од 20 до 30 кг, мо -
гућ ност кла ња. 275-
30-49. (232271)

ПРО ДА ЈЕМ ytong
гре де за пло чу, 100
м2. 069/213-97-37.
(234487)

СВИЊ СКЕ по лут ке,
пра си ћи, услу жно
кла ње, до ста ва.
065/614-74-40,
064/317-35-29.
(232119)

СВЕ у јед ном: апа -
рат за за ва ри ва ње,
пу њач аку му ла то ра
и стар тер. 
062/540-499.
(232474)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон -
то ва не ТА пе ћи, до -
ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 
061/198-81-42.
(232482)

ПРО ДА ЈЕМ пећ,
цен трал но гре ја ње,
по лов на очу ва на,
те ра монт, 50 ка ло -
ри ја. 061/131-79-04.
(232491)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра -
ну де те ли ну и ку ку -
руз, до но сим на
кућ ну адре су.
064/129-45-43.
(232532)

ПУ ШКА бо ке ри ца,
ло вач ка, ру ска, у
од лич ном ста њу.
Фу тро ла, при бор за
чи шће ње. По вољ но.
063/856-74-86.
(232501)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ску ди за ли цу до
тре ће пло че, бе ле
па у не, ку пу јем ту ча -
не ба кра че за маст.
332-422, 064/948-
71-22. (232516)

КО РИ ШЋЕ НИ др ве -
ни про зо ри, ша ло ни
ве ћих ди мен зи ја,
јед но крил на, бал -
кон ска вра та.
062/121-01-48.
(232579)

ТУШ-КА ДЕ, дво -
крил ни про зор, клу -
пе, те ле ви зор, елек -
трич ни шпо ре ти,
алат. 064/635-77-
42. (232603)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле
сви ње, 150 ди на ра,
мо же и по лут ке 220
ди на ра. 617-336,
063/865-80-31. 
(232364)

НА ПРО ДА ЈУ би бер
цреп. 063/823-29-
61. (232566)

ВИ ЛА ГЕР бен зин ска
ко си ли ца за тра ву у
га ран ци ји, вин те ра
зим ске гу ме са фел -
на ма 175/70/13 и
му шки би цикл.
066/804-46-38.
(232364)

ДВА ТВ ЛГ и фокс
55 у су пер ста њу,
ко мад 3.000 ди на ра
фик сно. 063/774-
58-06. (232709)

ПРЕ МИ УМ пе лет у
по ну ди. Увоз из БиХ,
А кла са, до ста ва на
адре су. 064/331-65-
45. (232697)

БА ГРЕМ, пр ва кла -
са, исе чен и ис це -
пан, 5.000 ди на -
ра/м³. 
064/357-82-08.
(232611)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће
вр хун ског ква ли те -
та, то вље ни ке и кр -
ма чу од 170 кг, мо -
гућ ност кла ња.
063/812-36-04,
062/691-205.
(232628)

ЋУ РА НИ на про да ју,
по вољ но. 
064/357-82-08.
(232611)

БА ГРЕ МО ВА и це -
ро ва др ва на про да -
ју. 060/603-32-32.
(232611)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње.
064/357-82-08.
(232611)

ПРА СИ ЋЕ про да јем.
064/172-44-10, 372-
768. (232790)

КУ ХИЊ СКИ сто,
клуб сто, кан це ла -
риј ска фо те ља, ка -
уч. 069/150-20-78.
(232805)

ПЛА СТЕ НИК 5 ко -
ма да, лу ко ви за пла -
сте ник 8 м ду жи не,
рав не це ви.
063/663-642.
(232813)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле
сви ње, Ми лан.
064/169-68-54.
(2327929)

НА ПРО ДА ЈУ ме -
њач ни ца у гра ду.
062/504-440.
(232787)

СУ ВА ли па, ме тар -
ска, за пче ла ре, по -
вољ но. 063/849-54-
32, про да јем.
(232786)

КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер, веш-ма -
ши на, те ле ви зор 51
цм, уга о на гар ни ту -
ра, тро сед мој ца,
ре гал, тр пе за риј ски
сто са сто ли ца ма,
ТВ сто, ко мо да ци -
пе лар ник, гре ја ли -
ца. Тел. 063/861-82-
66. (232745)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе -
ру и оста ле ку хињ -
ске де ле мен те, ку -
хи ња 10.000 ди на -
ра.,371-568,
063/773-45-97.
(232750)

ПРЕ ЦИ ЗНИ цир ку -
лар 160 евра, сто -
лар ска ком би нир ка
200 евра. 
069/761-811.
(232751)

ДОЛ МАР мо тор ка
ве ли ка, ши ва ћа ма -
ши на не ки, мо тор ка
за се че ње бе то на.
063/118-70-80.
(232751)

ЦРЕП ки кин да 272,
у со лид ном ста њу,
10 ди на ра ко мад,
15.000 ко ма да.
063/821-08-09.
(232765)

НА ПРО ДА ЈУ пре о -
ста ла др ва, вр ба и
то по ла. 064/503-31-
35. (232771)

БРИ КЕТ. 064/142-
42-93. (и)

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

ВЕШ-МА ШИ НА за
пра ње и су ше ње ин -
де сит. 063/158-27-
50. (232817)

ПРО ДА ЈЕМ очу ва ну
ви три ну ста ру, су до -
пе ру, бој лер, дво -
сед, по лов ну гар де -
ро бу. 064/154-25-
82. (232840)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра -
на де те ли на, на про -
дјау. Ми ћа.
064/303-28-68. 

КУ ПУ ЈЕМ по лов не
плин ске бо це, по ло -
ван на ме штај, и сво
оста ло по кућ ство.
066/900-79-04.
(232485)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке,
ор де ње, ме да ље, но -
вац, са то ве, пен ка -
ла. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77.
(232492)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма -
ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, шпо ре -
те, бој ле ре, аку му -
ла то ре и оста ли ме -
тал ни от пад.
060/521-93-40.
(232533)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
аку му ла то ре, ба кар,
ме синг, алу ми ни јум,
веш-ма ши не, за мр -
зи ва че,те ле ви зо ре.
061/321-77-93.
(232758)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, аку му ла то ре,
алу ми ни јум, веш-
ма ши не, за мр зи ва -
че,шпа о ре те, фри -
жи де ре, те ле ви зо ре.
061/322-04-94.
(232758)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
лим, обо је не ме та -
ле, за мр зи ва че, веш-
ма ши не, те ле ви зо ре,
остлаи от пад.
061/206-26-24.
(232758)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач,
пре кру пач оџа ци,
цр вен. 065/561-01-
03. (232836)

КУ ПУ ЈЕМ мо то кул -
ти ва тор са опре мом
или без, ку пу јем
кру њач, пре кру пач.
063/739-76-72.
(232822)

КУ ЋА, ни је за ру ше -
ње, на 8 ари, Пан че -
во, Јо ве Мак си на
31, по гле дај па по -
зо ви – 064/813-00-
21. 
(229435)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
за ру ше ње, 6 ари,
по вољ но, за ме на за
ку ћу у До ло ву.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ХИТ НО на про да ју
плац 114 ари, Но во -
се љан ски пут, код
Мо те ла „Зр но”.
065/283-53-01.
(232851)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа
од 100 м2, у цен тру
Пан че ва, на Кор зоу,
мо же и за из да ва ње,
ис кљу чи во као по -
слов ни про стор
аген ци је, кан це ла -
ри је. 023/857-069,
023/857-315,
064/575-57-04.
(231565)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
10 ари пла ца, Гор -
њи град. 064/133-
32-02. (231849)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа
120 м2, 8.6 ари.
064/200-02-09.
(231786)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
у Вој ло ви ци са воћ -
ња ком, ле га ли зо ва -
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(232435)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Пан че ву, Мар ги та,
180 м2 + 3 ара пла -
ца, вла сник, 1/1.
063/740-22-41.
(232286)

ПРО ДА ЈЕМ плац 3,6
ари, Све то за ра Ше -
ми ћа 60. Це на до го -
вор. 064/176-81-91.

ПРО ДА ЈЕ се плац,
22 ара, Ја буч ки пут,
ма ла Ка ра у ла.
063/296-007. (ф)

ЈА БУЧ КИ пут, ба ра -
ка на 8 ари пла ца.
Во да, стру ја, ка на -
ли за ци ја. 069/213-
97-37. (232487)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
60 м2, 4 ара, усе љи -
ва, сре ђе на, 36.000,
вла сни ца. 063/449-
090. (232549)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку -
ће са две стам бе не
је ди ни це и при па да -
ју ћим пла цем од
1.78 ари, у Ули ци
Мил ке Мар ко вић,
Но ви свет. 064/326-
38-37. 232557)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара,
до зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(232530)

ЗЕ МЉИ ШТЕ 89.92
ара, Шу ми це Стар -
че во, про да јем. 347-
726, 063/193-78-40.
(232534)

ЗЛА ТИ БОР, Во ди це,
ку ћа 50 м2, ле га ли -
зо ва на, ком плет на -
ме ште на, пар но гре -
ја ње, изо ла ци ја, на
3 ара пла ца, про да -
јем/ме њам за стан
или ку ћу у Пан че ву.
063/802-58-36.
(232635)

ПРО ДА ЈЕМ ма њу
но ви ју ку ћу, изо ла -
ци ја, фа са да, ле га -
ли зо ва но, без по -
сред ни ка. 065/228-
94-55. (232544)

ПРО ДА ЈЕМ је дан и
по ла нац зе мље, До -
ло во, сед ма дуж, ли -
ва ди це. 319-754.
(232497)

ПРО ДА ЈУ се две ку -
ће у Ба нат ском Бре -
стов цу. Тел.
064/143-64-35.
(232509)

КУ ЋА, усе љи ва, на
про да ју, од пу не ци -
гле, Гор њи град.
061/602-31-63.
(232519)

ПЛАЦ , 12 ари, ку ћа
34 м2, за ру ше ње,
Ду бо ка ба ра.
060/400-50-10.
(232520)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве
4 – 15 ари. 064/009-
94-34. (232689)

НО ВА ку ћа на Ка -
ра у ли, 86 м2, енер -
гет ски па сош, укњи -
же на, вла сник.
065/258-87-77.
(232521)

ПРО ДА ЈЕМ два лан -
ца зе мље у Ка ча ре -
ву. Тел. 601-281.
(232522)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
60 м2, 4 ара, усе љи -
ва, сре ђе на, 36.000,
вла сни ца. 063/449-
090. (232549)

КО ВА ЧИ ЦА, ку ћа
150 м2, плац 4 ара,
по моћ ни објек ти,
до го вор. 064/396-
22-18. (232577)

ЦЕН ТАР, 84 м2, ку -
ћа са ста ном и два
ло ка ла, 63.000, до -
го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(232572)

СТАР ЧЕ ВО, Шу ми -
це, но во град ња, 220
м2, 2.50 ари, 41.000,
до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 062/886-56-
09. (232572)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 150
м2, плац 4.5 ари,
58.000. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 
062/886-56-09.
(232572)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
сре ђе на, са два ста -
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97.
(232575)

ТЕ СЛА, 61 м2, 2 ара,
дво соб на, но ви ја
при зем на, 38.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(232721)

ПРО ДА ЈЕМ плац 57
ари, Ба ва ни штан ски
пут, до пу та обје кат,
во да, стру ја.
065/507-09-84.
(232689)

ТЕ СЛА, ле па ку ћа,
62.000; Зла ти бор
ку ћа на 3 ара,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(232692)

ЈА БУ КА, плац 5,2
ара, про да јем 1 ла -
нац зе мље и је дан
хек тар. Тел.
063/172-23-84.
(232702)

ПЛАЦ 9 ари, Ка ра у -
ла. Тел. 063/769-41-
44. (232688)
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ПОТРАЖЊА

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



ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ/МЕ ЊАМ део
ку ће (стан 84 м2),
Ка ча ре во. 064/231-
58-40, 066/506-66-
66. (232713)

ПЛАЦ 8 ари, Но во -
се љан ски пут.
064/808-72-51.
(232666)

КУ ЋА, цен тар, ве ли -
ки плац, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232674)

НО ВА МИ СА, ку ћа
8 ари, 100 м2,
36.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (232674)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 260
м2, ЕТ, 3 ара, три
стам бе не је ди ни це,
70.000. (679), „Трем
01”, 332-031,
063/836-23-83.
(232861)

ОМО ЉИ ЦА, 130 м2,
7 ари, ЕТ, 31.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 063/836-
23-83. (232861)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе -
вин ски плац 8 ари,
Ко за рач ки про сек.
060/601-60-23.
(232625)

ТЕ СЛА, мир на ули -
ца, тро соб на ку ћа,
плац 3.5 ари, ка на -
ли за ци ја, тро фа зна,
за ме на, 49.000, до -
го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)

ТО ПО ЛА, тро соб на
ку ћа, ЕГ, од мах усе -
љи ва, 25.000 евра,
до го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)

ДЕО са лон ске ку ће,
цен тар, Мак си ма
Гор ког, 87 м2, сре -
ђен, 55.000 евра.
Тел. 063/142-31-62.
(232645)

КУ ЋА, стро ги цен -
тар, Змај Јо ви на 180
м2, 90.000. Тел.
060/034-31-11.
(232645)

КУ ЋА, угао, Јар ко -
вац, 154 м2, 14 ари,
ка нал ДТД, плин,
вла сник. 065/460-
72-92. (232592)

КУ ЋА, Пан че во, Ца -
ра Ду ша на 100, 176
м2, на осам ари пла -
ца. 013/251-66-46.
(232597)

КУ ЋА, Ла ва Тол сто -
ја, по се бан део до
ули це, 100 м2 + та -
ван ски део, 25.000
евра. 061/207-70-
30, до го вор.
(232835)

КУ ЋА 50 м2, на 9
ари пла ца, са гра ђе -
вин ском до зво лом,
Пе ли стер ска.
065/410-97-34.
(232839)

КУ ЋА 100 м2, усе љи -
ва, ста ра Ми са, 3
ара, Ко за рач ка,
17.000 евра. Тел.
063/804-07.85.
(232835)

КУ ЋА 100 м2, 3 ара
пла ца, усе љи ва,
17.000, ста ра Ми са,
Ко за рач ка. До го вор.
063/804-07-85.
(232835)

КУ ЋА 60 м2, ста ра
Ми са, 15.000 евра,
2 ара пла ца. До го -
вор. Ко за рач ка.
063/804-07-85.
(232835)

КУ ЋА, 3 ара пла ца,
но ва, 65 м2, усе љи -
ва, 1/1, Ко за рач ка.
062/431-227.
(2328359)

КО ТЕЖ, ме њам ку -
ћу за стан, сре ђе ну,
хит но, по вољ но.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (223814)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву 57
ари, 40 м2, на Ја буч -
ком пу ту, иза „Ал -
мек са”. 060/442-22-
39. (232826)

ЊИ ВА од три лан ца,
мра мо рач ки атар,
Чи бук, 7.000 евра,
до го вор. 
064/174-89-94.
(232823)

КУ ЋА, Те сла, на
екс тра ло ка ци ји за
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001-050.
(232801)

КОД Тур ске гла ве,
дво ри шни стан, 161
м2, 2 ара, 51.000
евра. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(232797)

ТЕ СЛА, ку ћа но ва,
140 м2, 1.5 ар,
95.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(232797)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 119
м2, на 11 ари,
25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (232754)

КА РА У ЛА 43 м2, на
50 ари, 23.500 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

СТА РА МИ СА, Ба -
ниј ска, 11,3 ара
пла ца, 26.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро -
соб на, 68 м2, на 10
ари, 43.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ја бу ци, 6,25 ари,
од мах усе љи ва. Тел.
064/303-30-32.
(232746)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
До ло во, без по сред -
ни ка, 16 ари, 150
м2. 063/153-37-70.
(232769)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар,
200 км, укњи же на,
но ва ку ћа, 14 ари,
43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (232752)

ТЕ СЛА, 80 м2, ЕГ,
3.5 ари, укњи же на,
43.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(232752)

КУ ПУ ЈЕ МО ку ћу у
цен тру. 060/551-64-
50. (232671)

КУ ПУ ЈЕМ ма њу ку ћу
са дво ри штем или
део ку ће, ши ри цен -
тар, ис кљу чи во од
вла сни ка. 064/198-
33-92. (232827)

ТРО СО БАН,Те сла,
ЦГ, 61 м2, са мо
31.000; цен тар, II,
TA, 78 м2, 40.000
евра. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, сре ђен, II
спрат, пре леп, про -
да ја/за ме на за ку ћу.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ЈЕД НО СО БАН, Те -
сла, ВП,ЦГ, 43
м2,23.500; Мар ги -
та,ВП, нов пре леп,
18.500. „Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ТЕ СЛА, дво со бан, II,
пре леп, 24.500; Тип
Стан ко, 46 м2,сре -
ђен, 26.000 евра.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ДВО И ПО СО БАН,
Ко теж 1, ЦГ, 35.000;
Мар ги та, нов, укњи -
жен, 39.500. „Mилка
М”, 063/744-28-66.
(4692)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, ВП, пра зан,
24.000; дво со бан,
III, од ли чан, 33.000.
„Mилка М”,
063/744-28-66.
(4692)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 57
м2, Сав ска 14/27,
вла сник, со ли дан,
26.000. 060/321-53-
60. (230178)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан
58 м2, V спрат.
063/329-340.
(232850)

УЖИ цен тар, ста но -
ви 53 -120 м2, 600 –
850 евра/ква драт са
ПДВ-ом. 
063/323-584.
(228184)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан, 64 м2, Ма -
ри на Др жи ћа 5,
Стре ли ште, без по -
сред ни ка. 064/167-
57-95. (231594)

ПРИ ЗЕ МЉЕ, стан
47 м2, Жар ка Фо га -
ра ша 33, ЦГ, пар кет.
Тел. 065/239-16-55,
Но вак. (231597)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан у цен тру
Пан че ва, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(231825)

СА ЛОН СКИ стан 98
м2, I, по друм, га ра -
жа, сре ђен, До њи
град, 50.000.
064/153-14-03.
(231906)

ДУ ПЛЕКС 60 м2,
цен тар, укњи жен,
без по сред ни ка.
Тел. 062/444-842,
064/888-59-23.
(231915)

ПРО ДА ЈЕМ нов лукс
стан на Те сли, 52
м2, 31.000 евра.
064/444-42-90.
(232183)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
45 м2, ТА, 28.000,
до го вор. Тел.
064/417-69-61. 
Вла сник. 
(232465)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 30
м2, су те рен, но ва
Ми са. Тел. 061/171-
54-06. (232496)

ЦЕН ТАР, јед но со -
бан, 25 м2, хит но,
18.000 евра. „Го ца”,
063/899-77-00.
(232549)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2,
дво со бан, хит но,
28.000; 64 м2,
33.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(232549)

КО ТЕЖ 2, 50 м2,
јед но и по со бан,
24.000, 61 м2, дво -
со бан, 33.000. 
„Го ца”, 
063/899-77-00.
(232549)

СО ДА РА, 54 м2,
дво со бан, 27.0000;
68 м2, тро со бан, ТА,
35.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(232549)
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ЦЕН ТАР, 64 м2, дво -
и по со бан, 43.000;
тро со бан, 74 м2,
45.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 

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

ТЕ СЛА, 37 м2, јед -
но соб на, ЦГ, 22.000;
45 м2, дво со бан, ТА,
23.500. „Го ца”,
063/899-77-00.
(232549)

ТЕ СЛА, 53 м2, дво -
со бан, ЦГ, 34.000;
64 м2, дво и по со бан,
35.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(232549)

КО ТЕЖ 1, 57 м2,
дво со бан, IV,
26.000; 57, II,
32.000; 74 м2, тро -
со бан, 47.000 евра.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (232549)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 1, дво со бан,
I спрат, це на
32.000. 063/890-14-
05. (232523)

ПРО ДА ЈЕМ стан,
по че так Ко те жа 2,
70 м2, III спрат.
069/647-318.
(232507)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд -
ска 15, тро и по со -
бан, 54.000 евра, 82
м2. 064/317-07-35,
013/401-430.
(232560)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2,
II, 30.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште
не крет ни не”,
062/886-56-09.
(232572)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, сре ђен, 61 м2,
ВПР, 37.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(232572)

ДО ЊИ ГРАД, јед но -
со бан, 32 м2, II, ТА,
26.000, ком плет но
ре но ви ран. (636),
„Стре ли ште не крет -
ни не”, 062/886-56-
09. (232572)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан, 44 м2,
ТA, II спрат, Стре -
ли ште. 069/304-78-
85. (232564)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2,
ге не рал но сре ђен,
вла сник. 064/260-
05-34. (232595)

ДВО СО БАН стан, 56
м2, ужи цен тар, по -
вољ но, укњи жен, 11,
вла сник. 013/344-
388, 060/071-59-64.
(232598)

ГАР СО ЊЕ РА, 21 м2,
ЦГ, Стре ли ште, те -
ра са, по друм,
12.900 евра.
064/635-77-42.
(232604)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве
27 м2, 16.000; 72 м2,
49.000 e вра. Вла -
сник. 060/362-22-
26. (232735)

ТЕ СЛА, дво со бан
ре но ви ран, I, TA,
леп рас по ред,
32.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(232721)

ХИТ НО, Те сла, јед -
но и по со бан, 38 м2,
но ви ји, V, лифт, ТА,
20.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(223297)

ТЕ СЛА, дво и по со -
бан, све тао, 70 м2,
VI, ЦГ, 36.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (223297)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, II,
дво со бан, те ра са,
ЦГ, 32.500. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (223297)

МИ СА, леп јед но со -
бан, 37 м2, II, ве ли -
ка те ра са, 20.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(223297)

СА МАЧ КИ, ВП, 17
м2, ЦГ, ком плет но
ре но ви ран, пре леп,
13.300. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (232721)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, VII, до бар,
28.000. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901.
(223297)

НА ПРО ДА ЈУ стан,
84 м2, Ко теж 2, без
по сред ни ка, VI
спрат. 
065/398-98-99.
(232724)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 72 м2, II,
39.000; 62 м2,
33.000. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. 
(232732)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 28.000;
јед но со бан 32 м2,
20.000. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (232732)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 64 м2, I, ЦГ,
37.500. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. 
(232732)

ТЕ СЛА, гар со ње ра,
23 м2, VI, ЦГ,
17.000. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-
10-52. (232732)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, III, Вој во ђан -
ски бу ле вар, 31.000.
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(232732)

СТАН, Ца ра Ду ша -
на, 100 м2, цен тар,
ета жно гре ја ње.
061/219-98-08.
(232691)

СА МАЧ КИ, гар со -
ње ра, 11.000; цен -
тар, од ли чан че тво -
ро со бан,  до го вор.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(232692)

СО ДА РА, дво со бан,
27.000; тро со бан
38.500; тро и по со -
бан, 42.500, вој не
дво и по со бан,
42.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (232298)

СА ЛОН СКИ, 86 м2,
39.000; 114 м2,
60.000; 104 м2,
50.000, по го дан за
кан це ла ри је. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (232298)

ДВО И ПО СО БАН, 60
м2, 30.000; Те сла,
сре ђен, дво со бан,
30.000; Стре ли ште,
тро и по со бан,
49.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (232298)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво -
ри шни стан, 61 м2,
га ра жа, ба шта,
укњи жен. 
064/938-41-99.
(232696)

СТАН, 45 м2, Ко теж
2, Ки кинд ска, IV
спрат, ЦГ, усе љив.
063/272-152.
(232699)

СТАН 102 м2 + га -
ра жа 28 м2, С. Са ве
104-ц, 66.000 евра.
Тел. 065/300-98-01.
(232688)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs18 Петак, 16. децембар 2016.

СТАНОВИ

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан на Те -
сли, код пи ја це, без
гре ја ња. 
063/873-61-59.
(232700)

ПРО ДА ЈЕМ дво со -
бан стан на Те сли.
061/223-98-41.
(232669)

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа 2,
нај леп ши дво со бан,
53 м2, III, 35.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(232671)

ПО ЧЕ ТАК Ко те жа 2,
пре леп тро со бан, 76
м2, II, двострaн,
53.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(232671)

РОБ НА ку ћа, од ли -
чан дво и по со бан, 63
м2, V, 43.000. 
(398), „Кров”, 
060/683-10-64.
(232671)

ЈЕД НО СО БАН, 39
м2, Стре ли ште, ЦГ,
III спрат, из вор но
ста ње, 23.000 
евра. 
063/803-05-69.
(232672)

ХИТ НО, Со да ра,
дво и по со бан, ЦГ,
ВПР, те ра са, до бра
згра да, 41.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 
063/836-23-83.
(232861)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, сре ђен, 26.000.
(679), „Трем 01”,
332-031, 
063/836-23-83.
(232861)

ГАР СО ЊЕ РА, 17 м2,
ЦГ, III, 11.500.
(679), „Трем 01”,
332-031, 
063/836-23-83.
(232861)

СТАН, 45 м2, гре ја -
ње на плин, при зе -
мље, кли ма, скроз
на ме штен, код цр -
кве, Гор њи град,
бес пре кор но леп,
из гра ђен 2010. го -
ди не, па пи ри уред -
ни. 063/358-854. 

МИ ЛО РА ДО ВИЋ,
но во град ња, 80 м2,
тро со бан, 800
евра/ква драт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (232674)

КО ТЕЖ 1, сре ђе на
усе љи ва гар со ње ра,
21.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (232674)

СО ДА РА, Ду нав ска,
ма њи  дво со бан,
25.500. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50. (232674)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 28.500.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. 

МАР ГИ ТА, но во -
град ња, 58 м2, I,
усе љив, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(232674)

НО ВА МИ СА, јед но -
и по со бан, I, у згра -
ди, до го вор. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (232674)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ -
ЊАМ стан у Ра жа -
ни, за ау то до 2.000
евра или не крет ни -
ну у око ли ни Пан че -
ва, 6.500 евра.
063/818-75-44. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
59, I, 32.000, Ко теж
2, дво со бан, 53 м2,
28.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(232643)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и -
по со бан, 55, I,
29.000, гар со ње ра,
28, 12.500; Зе лен го -
ра, дво со бан, ТА,
22.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025. 

ДВО И ПО СО БАН,
Ко теж, дво стра но
ор јен ти сан, 34.000
евра, 62 м2. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)

ДВО И ПО СО БАН,
Те сла, две те ра се,
алу сто ла ри ја, ЕГ,
од мах усе љив, сре -
ђен. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (232636)
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СТРО ГИ цен тар,
дво соб ни, ТА,
27.000 – 35.000
евра, усе љи во од -
мах. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-
05-71. (232636)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 27.000, за ме на,
до го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(232636)

ТЕ СЛА, 57 м2, дво -
со бан, ТА, II, те ра -
са, 30.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво со бан, од ли чан,
22.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)

ЈЕД НО СОБ НИ, 31
м2, цен тар, 17.000;
Те сла, 19.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(232646)

КО ТЕЖ, дво со бан,
61 м2, III, ЦГ,
33.000, до го вор.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

ЦЕН ТАР дво и по со -
бан, 64 м2, ТА, III,
те ра са,
35.000.(677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен -
тар, гар со ње ра, 21
м2, VIII, ЦГ, 12.500.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 32 м2 + те ра -
са, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 85 м2, VII, но -
ви ја град ња, 42.000,
до го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, по друм,
27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, те ра са, од -
мах усе љив, 18.500.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

КО ТЕЖ 2, ду плекс,
84 м2, те ра са, укњи -
жен, 35.000, до го -
вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(232642)

ЦЕН ТАР, јед но и по -
со бан, 37 м2, IV, ЕГ,
но ви ји, 27.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, две те ра -
се, VII, 24.000.
(677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-
55-74. (232642)

ПО НУ ДА дво соб ног
ста на из со ци јал ног
про гра ма, са мо
14.500 евра, Кон -
сал тинг тим удру же -
ња „Ел пис”.
061/324-40-85. 

СО ДА РА, про да јем
ма њи тро со бан
стан, опре мљен.
„Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (232814)

ТЕ СЛА нов стан, 50
м2, у згра ди, не до -
вр шен, 16.000 евра.
061/168-10-51.
(232819)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2,
7.000 евра, по ред
Зе ле не пи ја це – ар -
хи ва. 061/114-11-
34. (232806)

НОВ СТАН, 21 м2,
10.000, цен тар; 52
м2, 22.000 Те сла.
063/845-47-46.
(232816)

ПРО ДА ЈЕМ тро со -
бан стан на Те сли,
од мах усе љив, без
ула га ња. 060/488-
21-15. (232796)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, 27.000
евра. (238), „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(232797)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан ком фо ран, 61
м2, 29.000 евра.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (232797)

ТЕ СЛА, тро со бан,
IV, ЦГ, 30.000.
(238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (232797)

АГЕН ЦИ ЈА „Те сла
не крет ни не” по сре -
ду је у про ме ту ста -
но ва и ку ћа.
064/668-89-15.
(232797)

ЦЕН ТАР, јед но и по -
со бан, дво ри шни,
47, га ра жа, 24.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но -
и по со бан, 38 м2, ТА,
III, 20.700.  
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
пр ви спрат, ТА,
29.000. (097), 
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,
дво со бан, ком плет
ре но ви ран, 48 м2,
27.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

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

(232754)

КО ТЕЖ, јед но и по -
со бан, 39 м2,
19.000; дво со бан,
61 м2, 27.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(232754)

КНИ ЋА НИ НО ВА,
дво со бан, 62 м2,
тре ћи спрат, 32.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (232754)

КО ТЕЖ 1, Осло бо -
ђе ња, 56 м2, дво со -
бан, III, 36.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-
68.(232754)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
27 м2, 16.000; дво -
со бан, 49 м2,
24.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (232754)

ТЕ СЛА, тро со бан,
70 м2, 36.000; јед но -
и по со бан, 38 м2,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(232754)

МАР ГИ ТА, дво и по -
со бан 66 м2, пр ви
спрат, 33.000. (097),
„Пер фект”,
064/348-05-
68.(232754)

СО ДА РА, дво со бан,
56 м2, 26.500;  дво и -
по со бан 70 м2,
36.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (232754)

МАР ГИ ТА, дво со -
бан, 42 м2, ма ло
дво ри ште, 23.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(232754)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 61 м2, 28.000;
дво со бан, 46 м2,
23.000 евра; гар со -
ње ра 21 м2, 13.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-

68. (232754)

МИ СА, јед но со бан,
35 м2, 16.000; тро и -
по со бан, 123 м2,
42.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(232754)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
при зе мље, 46 м2,ТА,
23.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(232759) 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
Мо ше Пи ја де, II,
ЦГ, 35.000. (320),
„Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(232759)

ТЕ СЛА, дво со бан,
III, 54 м2, ТА, те ра -
се, 27.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

ЦЕН ТАР, дво со бан,
усе љив, 56 м2, ЦГ,
IV/V, 32.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(232759)

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

ПРО ДА ЈЕМ стан, 70
м2, Те сла, 520
евра/м2. 064/867-
48-48. (232749)

НО ВО И ЗГРА ЂЕ НИ
ста но ви, Ц. Ла за ра,
тро соб ни, 65 м2 и
јед но и по соб ни 48
м2. 063/274-951.
(2132752)

ЦЕН ТАР, че тво ро со -
бан, 100 м2, I, ЦГ,
70.000. „Олимп”,
351-061, 
063/274-951.
(2132752)

ЦЕН ТАР, ве ћи јед -
но со бан 47 м2, II,
ЦГ, усе љив, 27.000,
до го вор. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(2132752)
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ТА МИШ КА ПИ ЈА,
дво со бан 68,5 м2, III
спрат, по глед на ре -
ку, вла сник, 1/1.
062/272-510.
(232772)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан 32 м2, Ко -
теж 1, ЦГ, вла сник.
Тел. 063/822-87-67.
(232773)

НО ВА МИ СА, ве ћи
јед но со бан но ви је
град ње, 34 м2.
060/034-20-04.
(232775)

ТЕ СЛА, 30 м2, VII,
ЦГ, леп јед но со бан,
20.000. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(213752)

КО ТЕЖ 1, 45 м2, V,
ЦГ, јед но и по со бан,
27.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(2132752)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 35 м2,
ВП, ЦГ, усе љив, јед -
но со бан, 22.500.
„Олимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(2132752)

КО ТЕЖ 2, 46 м2, IV,
ЦГ, јед но со бан,
25.000. „Олимп”,
351-061, 
063/274-951.
(2132752)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, дво со бан,
32.000, до го вор.
„Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(2132752)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
IV, ЦГ, ком плет сре -
ђен, дво со бан, две
те ра се, ПВЦ, 31.000,
до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (2132752)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
I, ЕГ, пра зан, усе -
љив, од ли чан, дво -
со бан, дво стран,
26.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (2132752)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, III
ЦГ, дво и по со бан,
40.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (2132752)

СО ДА РА, 61 м2,
ком плет ре но ви ран,
ВП, ЦГ, 37.000, до -
го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-
898. (2132752)

СТАН, но ва Ми са,
При мор ска 27, јед -
но со бан, 39 м2.
063/804-07-85. 

ЈЕД НО СО БАН стан,
39 м2, но ва Ми са,
При мор ска 27, III
спрат, 19.000 евра.
063/804-07-85. 

СТАН на Со да ри,
без по сред ни ка, 54
м2, ЦГ, V спрат, 
усе љив. 
064/824-17-13.
(232846)

КУ ПУ ЈЕМ стан од 60
м2, без гре ја ња, до
тре ћег спра та, ис -
кљу чи во цен тар, Со -
да ра, Те сла, Ко теж
1. Усе љив. Уред на
до ку мен та ци ја.
063/637-673.
(232844)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
до 25.000, на Те сли,
Ко те жу 1, од вла -
сни ка. 064/949-15-
79. (232539)

ПО ТРЕБ НИ јед но -
соб ни и дво соб ни
ста но ви на свим ло -
ка ци ја ма. „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(232674)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру у цен тру.
063/313-005. (СМС)

ПО ВОЉ НО из да јем
но во на ме ште ну гар -
со ње ру. 063/848-04-
12. (232135)

ИЗ ДА ЈЕМ стан од
60 м2, на Ко те жу 2.
060/070-47-38.
(232460)

КУ ЋА за из да ва ње,
ком плет на ме ште на.
Тел. 063/841-16-27.
(232475)

СТАН, 43 м2, Те сла,
пра зан, од ли чан, за
из да ва ње. 064/142-
68-65. (232483)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште -
на со ба, Со да ра, за
уче ни ке и сту ден те.

064/439-40-89.
(232494)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње -
ру, на ме ште ну, гре -
ја ње ТА, цен тар, за -
се бан улаз. 061/131-
79-04. (232491)

ИЗ ДА ЈЕ се ве ћи по -
лу на ме штен стан на
но вој Ми си. Тел.
064/220-17-25.
(232580)

КО ТЕЖ, гар со ње ра,
36 м2, по лу на ме -
штен, ЦГ, ин тер нет,
ка блов ска. 
064/189-50-99.
(232581)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан и дво со бан
стан, без цен трал ног
гре ја ња у Пан че ву.
063/386-700.
(232583)

СТАН дво со бан, на -
ме штен, у ку ћи, ба -
шта, Ко теж 1, ма ле
да жби не. 
061/225-16-43.
(232727)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на -
ме штен стан 25 м2,
Ко теж 1. 065/200-
51-02. (223703)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са
упо тре бом ку па ти -
ла, сам цу или са ми -
ци. Тел. 064/205-40-
10. (232650)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, усе -
љив од мах, згра да
но ва, при зе мље,
цен тар. 063/262-
127. (232658)

ТЕ СЛА, из да јем
ком по лет на ме штен
дво со бан стан, бли -
зи на „Ави ва”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(232657)

ИЗ ДА ЈЕ се екс клу зи -
ван че тво ро со бан
по лу на ме штен стан
у цен тру Пан че ва,
по вољ но. 
063/311-916.
(232659)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан,
цен тар, ЦГ, ка блов -
ска, кли ма, ин тер -
нет. 063/118-22-09.
(232634)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи
дво со бан на ме штен
стан на Ко те жу 2.
Тел. 011/397-23-86,
064/382-61-63.
(232618)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру у ку -
ћи, До њи град.
063/126-92-77,
063/248-729.
(232621)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
јед но со бан стан на
Стре ли шту, зва ти
по сле 14 са ти.
063/755-51-77.
(232596)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан
на Ми си. 
060/087-84-75.
(232538)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан ма њи на ме штен
стан, из да јем на ме -
ште ну со бу за сту -
дент ки њу. Усло ви
од лич ни. 065/335-
55-37. (232568)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан на ме штен стан
на Ми си. 
063/881-53-13.
(232821)

ДВО СО БАН на ме -
штен ком фо ран
стан, ТА пећ, из да -
јем. Тел. 013/352-
710, 066/352-710.
(232831)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан дво ри шни стан
у цен тру. 064/813-
03-97. (232834)

ИЗ ДА ЈЕМ 
јед но со бан стан, 
на ме штен, 
у ку ћи. 
Мак си ма гор ког 94. 
061/520-26-10.
(232815)

БЕС ПЛАТ НО со бу,
ку хи њу, ку па ти ло,
из да јем ста нар ки у
Ива но ву. 
064/372-94-71.
(232840)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру, Ми са,
Та, ин тер нет, одво -
је на стру ја, улаз.
061/132-54-21.
(232818)

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи на ме штен
стан. 063/810-92-
39. (232762)
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НОВ, дво со бан на -
ме штен стан, Те сла,
Кут ко ва згра да, ка -
блов ска, ин тер нет,
ЦГ са ка ло ри ме -
тром, га ра жа.
063/389-971.
(232802)

СТАН, но ва Ми са,
60 м2, ПСУТ, ЦГ.
064/063-42-48.
(232810)

НА МЕ ШТЕ НУ гар со -
ње ру, ЦГ, пре ко пу -
та „Авив пар ка”,
100 евра. 064/178-
38-92. (232811)

НА МЕ ШТЕН стан на
Те сли, 46 м2, зва ти
по сле 15 са ти.
060/303-38-69.
(232793)

НЕ НА МЕ ШТЕ НА
гар со ње ра, 22 м2, са
ЦГ, Ко теж 2.
064/536-91-89,
062/577-553.
(232784)

БЕС ПЛАТ НО дво со -
бан стан ста ри јем
брач ном па ру, уз
ма лу по моћ у ку ћи,
Спорт ски цен тар.
063/849-54-32.
(232786)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан на ме штен
стан на Со да ри. Тел.
063/240-589.
(232768)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу за -
по сле ним сам ци ма.
064/988-99-10,
061/189-00-93.
(232770)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са
гре ја њем, уче ни ци,
код Гим на зи је. Тел.
063/304-943,
061/344-38-44.
(232740)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на -
ме ште ну гар со ње ру
на Ко те жу 1. Тел.
064/420-77-46.
(232849)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА -
ЈЕМ ло кал с ку ћом,
Но во се љан ски пут,
Пан че во. Тел.
063/838-33-97.
(232455)

СТРО ГИ цен тар, из -
да јем ло кал 27 м2, у
Ули ци Со ка че, у  ра -
ду 17 го ди на, бу тик
Helios. Сло бо дан од
фе бру а ра. 
063/130-04-07.
(232169)

ПРО ДА ЈЕМ по слов -
ни про стор 52 м2,
Змај Јо ви на 2. 
Тел. 060/562-62-96.
(232123)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру. 064/850-70-
69. (232203)

ЛО КАЛ 25 м2 у Ње -
го ше вој 8-а, за из -
да ва ње, 300 евра.
065/755-81-09.
(232467)

ЛО КАЛ за из да ва -
ње, 30 м2, . Д. Ту цо -
ви ћа 87. Тел.
063/841-16-27.
(232475)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
цен тру Ја бу ке, пре -
ко пу та шко ле.
064/444-66-88.
(232480)

80 КВМ, Дом омла -
ди не, „мак си”, из да -
јем, 120 евра, про -
да јем 18.000 евра.
061/114-11-34.
(232806)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зе мље, 50 м2,
кан це ла ри је, клуб,
шко ла, 150 евра.
061/114-11-34.
(232806)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
при зе мље 50 м2, 2 х
25, кан це ла ри ја, по
100 евра. 061/114-
11-34. (232806)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
цен тар Стре ли -
шта.064/959-98-83.
(232742)

ПРО СТОР за из да -
ва ње, Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 3-а,
26 м2. 
063/109-39-14.
(232760)

ПО ВОЉ НО из да јем
ло кал, пар кинг, цен -
тар. 064/283-48-35.
(232670)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
цен тар, код ула за
пи ја це, бли зи на три
шко ле. 060/351-03-
56. (232653)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал  на
Зе ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16.
(232586)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45
м2, у цен тру Пан че -
ва. 060/333-52-60.
(232587)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це,
про мет на, по го дан
за све де лат но сти.
063/372-124.

ПО ТРЕ БАН ди зај нер
и мо де лар оде ће за
деч ји про грам. Тел.
062/471-951. (СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни -
ца за рад у ки о ску
(тра фи ка) 064/462-
12-61. (СМС)

ПО ТРЕБ НА же на за
чу ва ње ста ри је осо -
бе у ино стран ству.
Ми ни мал но по зна -
ва ње не мач ког.
062/571-007.
(231662)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
по тре бан рад ник,
Мо ше Пи ја де 86.
063/865-27-76.
(232584)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка
у ме са ри. 063/362-
427. (232852)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за ро шти љем на ћу -
му ру. До ћи лич но
пре под не у Ра до -
ми ра Пут ни ка 2-а,
„Код ва ше тет ке”.
(232825)

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

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ба ден-
Ба ден” по тре бан ко -
но бар, пред ност
има ју осо бе при ја -
вље не на Би роу ми -
ни мум шест ме се ци.
063/108-73-88.
(232808)

ПИВ НИ ЦИ „По -
друм” по треб не ко -
но ба ри це. 064/685-
53-56. (232791)

КА ЗИ НУ „Kolosseum
game” по треб не де -
вој ке за рад. CV са
фо то гра фи јом сла ти
на bojan976@ic-
loud.com 069/220-
27-07. (232777)

ПО ТРЕБ НА же на за
по моћ у ку ћи.
064/960-60-99. (22)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бу вља ку.
060/052-30-40.
(232761)

ПО ТРЕ БАН  пе кар
за хлеб и пе ци во и
по моћ ни рад ник на
пе че њу, са ис ку -
ством. 064/120-09-
41. (232730)

ПО ТРЕБ НИ рад ни -
ци: чу вар-до мар и
ко но ба ри це. Старт -
на днев ни ца 700 ди -
на ра. 060/362-22-
24. (232735)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за ка фе би ли јар
Пан че во, Кни ћа ни -
но ва 37. Тел.
062/227-771. 

НА ПРО ДА ЈУ про -
дав ни ца здра ве хра -
не у ра ду. 062/658-
100. (232690)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за пра ње во зи ла,
Ба ва ни штан ски пут
б.б. „NNES auto”,
065/599-55-00.
(232609)

ПО ТРЕ БАН ин струк -
тор ин фор ма ти ке
ра ди да ва ње ин ди -
ви ду ал них ча со ва.
064/063-77-69.
(232573)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
вла жних ку ћа, ма -
шин ски се че мо вла -
жне зи до ве, га ран -
ци ја. Тел. 060/691-
01-13. (229077)

ПО ПРА ВЉА -
МО/УГРА ЂУ ЈЕ МО
ПВЦ, алу сто ла ри ју,
си гур но сна вра та,
ро лет не, ве не ци ја -
не ри, ста кло ре зач ке
услу ге. 060/545-34-
04. (231491)

НЕ ГА бо ле сни ка у
по по днев ним са ти -
ма. Тел. 377-321,
063/234-857.
(231620)

ПВЦ- АЛУ сто ла ри -
ја, ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-
09. (231885)

ДИМ НИ ЧАР, чи -
шће ње дим ња ка, ко -
тло ва и ка ље вих пе -
ћи. 063/155-85-95.
(232202)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, уград ња, одр -
жа ва ње во де, ка на -
ли за ци је, ка би на,
сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-
84-76. (231896)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри -
са ње, ре но ви ра ње,
кро во ви, кре че ње,
ба ва лит фа са де, ра -
ди мо по вољ но.
063/865-80-49.
(231525)

СЕ ЛИД БА 1.000 ди -
на ра, рад ни ци, по -
пуст ван град ска.
064/026-13-26.
(231185)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе са или без рад -
ни ка, мо гућ ност
хлад ња че. Џа ја,
065/403-58-43.
(231968)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке бој ле ра,
шпо ре та, ин ди ка то -
ра, ин ста ла ци ја,
раз вод них та бли.
Ми ћа, 064/310-44-
88. (232357)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча -
со ви (основ ци,
сред њо школ ци), ис -
ку сна ди пло ми ра на
про фе сор ка ма те -
ма ти ке. Цен тар.
343-370. (232481)

СРП СКИ, ча со ви за
основ це, сред њо -
школ це, сту ден те,
при пре ма при јем -
них, кон трол них.
064/462-37-64.
(232486)

БЕС ПЛАТ НО фи зи -
ка, ма те ма ти ка, хе -
ми ја свих ни воа,
при јем ни ма те ма ти -
ка, фа кул тет. 354-
766. (232582)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха -
ни ка, ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-
22-43. (232578)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ве не ци ја -
не ри, ко мар ни ци,
угра ђу јем, по пра -
вљам гурт не.
064/181-25-00.
(232529)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
но ве ин ста ла ци је,
по пра вља ста ре бој -
ле ре, за ме на та бли
и оста ле по прав ке.
060/521-93-40.
232533)

ДР ВО СЕ ЧА исе ћи
ће мо тор ном те сте -
ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-
846. (232551)

ПО ВОЉ НО спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 066/940-53-
48. (232594)

ТВ и са те лит ске ан -
те не, мон та жа, ди -
ги та ли за ци ја ва шег
ТВ-а. 064/866-30-
70. (232504)

ПО ПРАВ КА: сто ла -
ри ја, бра ва ри ја, са -
ни та ри је. Мон та жа
бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74.
(232518)

ЗА МЕ НА цре па, по -
прав ка кро ва, чи -
шће ње олу ка.
065/535-24-56.
(232503)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме и шут , ра -
ди мо нај по вољ ни је.
061/321-77-93.
(232758)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, од гу ше ња ка -
на ли за ци је,
адапчта ци је ку па ти -
ла, сер вис, од мах.
377-930, 064/586-
85-39. (232764)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва -
ње, гипс ра до ви,
фар ба ње, сто ла ри је,
чи сто, ква ли тет но,
по вољ но. 063/864-
67-16, Вла да.
(232763)

СРП СКИ је зик, при -
пре ма при јем них за
основ це и сред њо -
школ це, пре да вач са
ди пло мом Фи ло -
лош ског фа кул те та.
062/813-35-66.
(232736)

СРП СКИ је зик, при -
ват ни ча со ви, при -
пре ме за при јем ни,
про фе сор. 063/115-
38-50. (232790)

РА ДИ О   бих као ноћ -
ни чу вар. Ја ви ти на
тел 060/670-99-45.

КЕ РА МИ ЧАР с ду -
го го ди шњим ис ку -
ством, ква ли тет но,
пе дант но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(2327119)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, фар ба ње сто ла -
ри је, по вољ но уз до -
го вор. 
061/288-20-19.
(232677)

ВО ДО ИН СТЛА ТЕР,
адап та ци је ку па ти -
ла, вен ти ли, сла ви -
не, од гу ше ње ка на -
ли за ци је од мах.
063/269-173.
(232676)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње, ис ко пи, од -
но ше ње не по треб -
них ства ри, раз би ја -
ње бе то на.
060/035-47-40.
(232652)

РА ДИ МО све фи -
зич ке по сло ве: ру -
ше ње ку ћа, ис ко пи,
оба ра ње др ве ћа, од -
но ше ње ства ри.
064/122-69-78.
(2132652)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жим
по сао. 
064/120-77-64.
(232682)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, ва -
ђе ње па ње ва, кр че -
ње и ко ше ње, фре -
зи ра ње ба ште.
064/196-17-32.
(232677)

МЕ ДИ ЦИН СКА се -
стра чу ва и не гу је
ста ри је осо бе и по -
моћ у ку ћи.
063/293-530.
(232658)
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КОМ БИ ЈЕМ пре во -
зим ро бу, ства ри,
се лид бе и све оста -
ло. Нај по вољ ни је.
065/361-13-13.
(232632)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  013/351-
073, 064/157-20-03.
(232741)

ПРЕ ВОЗ ро бе и
ства ри пик-апом
или ком би јем.
062/640-060.
(232741)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са,
сла ни не и пре ра ђе -
ви на. 063/179-01-
78. (232832)

ВР ШИ МО све вр сте
фи зи ка ли ја, уто вар,
ис то вар, се лид бе,
се че ње, це па ње др -
ва, ко па ње, ко ше ње,
од воз не по треб ног,
чи шће ње по дру ма,
та ван, шу па и сл.
Де јан. 065/440-97-
00. (232823)

ЧА СО ВИ хе ми је.
Кон такт тел.
063/848-39-27.
(232838)

ПРО ФЕ СОР КА срп -
ског да је ча со ве и
по ма же у уче њу
оста лих пред ме та.
063/750-66-85.
(232818)

ШЉУ НАК, пе сак,
се ја нац, од воз шу та
ма лим и ве ли ким
ки пе ром. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

ПАР КЕТ по ста вљам
и хо блу јем, мај стор
с ду го го ди шњим ис -
ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220,
063/847-74-38.
(232372)

БАЛ ТО КАД ка да,
об но ва гла зу ре, пла -
сти фи ци ра ње, 28
го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-
18. (229033)

ПО ВОЉ НО! Пре воз
ро бе, се лид бе ком -
би јем, це на по до го -
во ру. 064/147-14-
77, 013/311-514.
(230299)

ПО ПРАВ КА веш-ма -
ши на, су до-ма ши на,
су ша ра, за мр зи ва ча,
фри жи де ра, овла -
шће ни сер вис „Фри -
го Пе ђа”. 
013/301-300,
063/771-24-16.
(232230)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
ро бе ка ми о ном,
еки па рад ни ка, по -
вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117.
(232196)

СЗР „МА КИ”, по ста -
вља ње, хо бло ва ње,
по ли ра ње и ла ки ра -
ње. Мај сто ри из Де -
бе ља че. 063/822-94-
82, 063/865-45-31.
(231104)

ПЕР ФЕКТ, зи да ње,
мал те ри са ње, ке ра -
ми ка, кре че ње фа -
са да, бе то ни ра ње,
кро во ви. 063/122-
14-39. (232115)

КРО ВО ВИ, по прав -
ке, ме ња ње цре па,
ле тви, ста рог цре па
и по став ке но вог
кро ва, цре па, ро го -
ви, па то ше ње, изо -
ла ци је, нај јеф ти ни ји
у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232576)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, од гу ше ње ку -
па ти ла, ка на ли за ци -
је, во до вод не адап -
та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те -
ри је, са ни та ри је, све
за во ду, 00-24 са та,
пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим
од мах. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(232576)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја,
0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. 
Бо рис.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb
@gmail.com,
www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(232641)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком -
би јем и ка ми о ном,
Вој во ди на, Ср би ја,
са или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232641)

ПО ПРАВ КА кро во ва
и оста лих гра ђе вин -
ских ра до ва.
064/866-25-76,
013/361-601.
(232620)

МОН ТЕР цен трал ног
гре ја ња. По вољ но.
064/970-04-35.
(232613)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та
ма лим ки пе ром до
два ку би ка.
065/334-23-38.
(232614)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја, те пи ха,
ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша. 361-474,
066/361-474,
060/361-47-41.
(232559)

ОДЕ ТЕ сво јим ко ли -
ма на сла ву, свад бу,
ре сто ран, по пи ли
сте, не мо же те да
во зи те до ку ће или
на и ђе по ли ци ја и
ка зни вас. До вољ но
је да по зо ве те.
064/070-19-90, до ћи
ће мо, од ве сти ва шој
ку ћи вас и ваш ау то.
(232631)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по -
прав ке, из ра де ин -
ста ла ци ја, ин ди ка то -
ри, бој ле ри, ку па ти -
ла, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43.
(232637)

НУ ДИМ по моћ по -
крет ним и по лу по -
крет ним осо ба ма,
не га, ку ва ње и спре -
ма ње ста но ва.
061/683-09-29.
(232640)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста ре,
уград ња но ве ин ста -
ла ци је, ма шин ска
од гу ше ња са ни та ри -
ја. 062/382-394.
(232644)

СТУ ДЕНТ да је ча со -
ве ма те ма ти ке. До -
ла зим. 060/052-28-
34. (232645)

ГИПС пло че, к науф,
ри гипс, ла сер ска ни -
ве ла ци ја, спчу ште ни
пла фо ни, пре град ни
зи до ви, АМФ, ка ска -
де, су фи ти, лу ко ви,
де та љи, изола ци ја
пот кро вља. 069/222-
26-03. (232649)
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Cards Print d.o.o. je kompanija specijalizovana u proizvodnji i

prodaji plastičnih kartica i okovratnih trakica. Tražimo kreativ-

ne, vredne i ljude pozitivnog stava koji su spremni da predano

rade i pritom uživaju u zajedničkim postignućima - stvaranju još

jače i modernije kompanije.

Iskoristite priliku i postanite deo Cards Print kompanije koja

nudi pozitivno radno iskustvo koje motiviše na konstantno usa-

vršavanje i razvijanje profesionalnih veština.

Raspisujemo konkurs za radno mesto 

u Pančevu na poziciji: Grafički dizajner
Uslovi i kvalifikacije:

• Osnovno poznavanje radnog okruženja grafičkih programa

Adobe Illustrator, Adobe Photoshop i CorelDRAW

• Timski rad

• Osnovno poznavanje Engleskog jezika

Ključne odgovornosti:

• Efikasno ispunjavanje radnih zadataka vezanih za poslove gra-

fičkog dizajna

• Izrada grafičkih rešenja u skladu sa zahtevima klijenata

Da biste konkurisali na ovoj poziciji nije neophodno prethodno

radno iskustvo.

Ukoliko mislite da biste mogli da ispunite tražene kriterijume

pozivamo vas da pošaljete radnu biografiju na 

info@cardsprint.rs                                                                          

Pekarska industrija Pančevo, Miloša Obrenovića 39

raspisuje oglas
za radno mesto vozača

Potrebne kvalifikacije koje bi potencijalni kadidat trebao da po-
seduje:
– III/IV stepen stručne spreme (sa radnim iskustvom na istim
ili sličnim poslovima)
– Vozačka dozvola C kategorije – obavezno
– Poznavanje puteva, prvenstveno Beograda i okoline
– Dobra koordinacija i orjentacija u prostoru
– Visok nivo odgovornosti i koncentracije
Opis posla:
Svakodnevna priprema/provera ispravnosti vozila

– Preuzimanje prevozne dokumentacije
– Utovar/Istovar robe
– Kontrola robe prilikom utovara
– Izveštavanje o prevozu
– Razvoz robe po maloprodajnim objektima po utvrđenom raspo-
redu i dostavljanje dokumentacije po proceduri
– Uzimanje trebovanja iz prodavnica i sačinjavanje trebovanja
za svoju liniju za sledeci dan
– Preuzimanje povraćaja robe iz maloprodajnih objekata uz
prateću dokumentaciju
– Svakodnevno kontaktiranje komercijalista, izveštavanje o sta-
nju na liniji i predlaganje koraka u cilju poboljšanja i unapređe-
nja prodaje.
       Zainteresovani kandidati mogu se svakog radnog dana
od 07 do15 sati, javiti na brojeve telefona: 064/880-40-75;
064/880-40-57; 064/880-45-11

ДОО „ПАВЛЕ” ПАНЧЕВО

Стевана Шупљикца бр. 16

013/310-934, 313-111

email: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs

објављује ОГЛАС
за пријем у радни однос:

1. ДИПЛОМИРАНИ МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР

1 извршилац

Услови:  VII степен стручне спреме

3 (три) године радног искуства у струци

Заинтересовани кандидати могу доставити свој CV na

email или поштом на адресу ДОО „Павле” Панчево,

Стевана Шупљикца бр. 16, у року од 8 дана од дана об-

јављивања огласа.
У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја на живот-

ну средину („Службени гласник РС”‘ број 135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ  ЗА  ЈАВНОСТ
      Секретаријат за заштиту животне средине је 09.

12. 2016. године на основу захтева носилаца пројекта

„ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д, Београд, Таковска бр. 2,  до-

нео решење број: XV-07-501-212/2016 којим је утвр-

ђено да за пројекaт реконструкције локације РБС РА -

FS „Te sla”-PA  34, PAH 34, PAU 34, PAL 34, Панчево,

Улица Милоша Обреновића 14-а, Панчево, у кругу Фа-

брике сијалица „Тесла” на катастарској парцели бр.

4735/6 к.о. Панчево, није потребна процена утицаја на

животну средину.

      Увид у  решење из претходног става може се оба-

вити у просторијама Секретаријата за заштиту живот-

не средине Градске управе града Панчева, Панчево,

Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614,  радним даном од

10 до 14 сати.

      На донето решење заинтересована јавност може

изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за урба-

низам и заштиту животне средине, Нови Сад, у року

од 15 дана од дана  његовог објављивања обавештења,

а преко овог органа.

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но,
еки па рад ни ка, све
ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(232641)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па

рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за
па ко ва ње, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре -
са!!! Бо рис,
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb
@gmail.com,
www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.  

ПАНЧЕВАЦ

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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На осно ву чла на 99. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС”, бр.72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13-од лу ка УС, 50/13- од лу ка УС, 98/13-од лу ка УС, 132/14 и 145/14), чла на 20. Од лу ке о гра ђе вин ском зе мљи шту гра да Пан че ва
(„Сл. лист гра да Пан че ва”, бр. 7/2016 и 22/2016), Од лу ке Град ског ве ћа гра да Пан че ва о по кре та њу по ступ ка за оту ђе ње не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта бр. II-05-06-24/2016-42 од 18.11.2016. го ди не и За кључ ка о утвр ђи ва њу тек ста Јав ног огла са за јав но над -
ме та ње ра ди оту ђе ња не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи шта, ка та стар ских пар це ла број 2269/3, 2269/4 и 6742/237 К.О. Пан че во и пар це ле бр.44/3 КО Ба нат ско Но во Се ло, до не тог да на 01. 12. 2016.го ди не, под бро јем: II-04-06-16/2015-1-10 од стра не Ко ми си је за
спро во ђе ње по ступ ка оту ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта гра да Пан че ва, на ко ји је са гла сност да ло Град ско ве ће гра да Пан че ва За кључ ком број:II-05-06-24/2016, од 14. 12. 2016. го ди не 2016. го ди не,

ГРАД ПАН ЧЕ ВО 

РАС ПИ СУ ЈЕ ЈАВ НИ ОГЛАС ЗА ЈАВ НО НАД МЕ ТА ЊЕ 
РА ДИ ОТУ ЂЕ ЊА НЕ ИЗ ГРА ЂЕ НОГ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

I
ПО ДА ЦИ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ КО ЈЕ СЕ ОТУ ЂУ ЈЕ

Пред мет оту ђе ња су:
– ка та стар ска пар це ла број 2269/3 ÊÎ Пан че во - не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, упи са на у Лист не по крет но сти број 11756 КО Пан че во,  по вр ши не 03 à 50 ì²,  јав на сво ји на гра да Пан че ва, ко ја  се у при ро ди на ла зи у Пан че ву, у на се љу Ми са, у  Ул.Вој во ђан ска, 
– ка та стар ска пар це ла број 2269/4 ÊÎ Пан че во - не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, упи са на у Лист не по крет но сти број 11756 КО Пан че во, по вр ши не 03 а 46 м², јав на сво ји на гра да Пан че ва, ко ја  се у при ро ди на ла зи у Пан че ву, у на се љу Ми са, у  Ул. Вој во ђан -
ска,
– ка та стар ска пар це ла број 6742/237 ÊÎ Ïàí÷åâî - не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, упи са на у Лист не по крет но сти број 14057 КО Пан че во, по вр ши не 11 а 77м², јав на сво ји на гра да Пан че ва, ко ја се у при ро ди на ла зи у Пан че ву, на углу ули ца Пре шер но ва и Ра ди -
во ја Ко ра ћа, у на се љу Стре ли ште, и
– ка та стар ска пар це ла број 44/3 ÊÎ Áàíàòñêî Íîâî Ñåëî - не из гра ђе но гра ђе вин ско зе мљи ште, упи са на у Лист не по крет но сти број 22 КО Ба нат ско Но во Се ло, по вр ши не 06 а 18 м², јав на сво ји на гра да Пан че ва, ко ја се у при ро ди на ла зи у Ул.Ву ка Ка ра џи ћа у Ба нат -
ском Но вом Се лу, ка ко сле ди у та бе ли:

II
ПО ДА ЦИ ИЗ ПЛАН СКЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ О ГРА ЂЕ ВИН СКОМ ЗЕ МЉИ ШТУ И ОБЈЕК ТИ МА КО ЈИ СЕ НА ЊЕ МУ МО ГУ ГРА ДИ ТИ

II 1
Пре ма Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. V-15-350-199/2016 од 11. 08. 2016. го ди не, ко ју је из дао 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 Град ске упра ве гра да Пан че ва: 
Пар це ле 2269/3 и 2269/4 обе КО Пан че во на ла зе се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је- Це ли на 3-Про ши ре на Ми са са гро бљем у Пан че ву („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 25/14, 07/15-ис прав ка и 36/15-ис прав ка) – у да љем тек сту План. 
Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ла – из град ња стам бе ног или објек та ком па ти бил не на ме не, спрат но сти П до П+2+ПК (Пс). 
II 2
Пре ма ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. V-15-350-198/2016 од 22. 08. 2016. го ди не, ко ју је из дао 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 Град ске упра ве гра да Пан че ва
Пар це ла број 6742/237 КО Панчево на ла зе се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је-Це ли не 2 Стре ли ште са Хи по дро мом и Вој ло ви ца са То по лом у на се ље ном ме сту Пан че во („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 20/12, 34/12 – ис прав ка, 01/13 – ис прав ка, 03/13
– ис прав ка и 16/16) – у да љем тек сту План.
Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле – из град ња стам бе ног или објек та ком па ти бил не на ме не, спрат но сти П до П+4+ПК (Пс). 
II 3
Пре ма ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. V-15-350-200/2016 од 24. 08. 2016. го ди не, ко ју је из дао 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 Град ске упра ве гра да Пан че ва
Пар це ла број 44/3 КО Банатско Ново Село на ла зе се у об у хва ту Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ље ног ме ста Ба нат ско Но во Се ло („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 17/14 и 24/15-ис прав ка) – у да љем тек сту План.
Пла ном је де фи ни са на на ме на пар це ле – из град ња стам бе ног или објек та ком па ти бил не на ме не, спрат но сти П до П+2+ПК (Пс). 
Пар це ле се оту ђу ју у ви ђе ном ста њу.

III
ПО ДА ЦИ О УРЕ ЂЕ НО СТИ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

III 1
Ка та стар ске пар це ле број 2269/3, 2269/4 и  6742/237  све КО Панчево су у пот пу но сти ко му нал но опре мље не. 
Усло ви при кљу че ња на са о бра ћај ну ин фра струк ту ру: 
На чин при кљу че ња ко ри сни ка на са о бра ћај ни цу, као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во (у да љем тек сту: ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во).
Усло ви при кљу че ња на ко му нал ну и оста лу ин фра струк ту ру:
Во до вод, фе кал на ка на ли за ци ја и ат мос фер ска ка на ли за ци ја: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње во до во да, фе кал не ка на ли за ци је и ат мос фер ске ка на ли за ци је про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци -
ја” Пан че во.
Елек тро е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње елек тро е нер гет ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће
Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње ни ско на пон ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће.
Тер мо е нер ге ти ка:
То пло вод: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно јав но ко му нал но пред у зе ће ЈКП „Гре ја ње” Пан че во
Гас: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ср би ја гас” Но ви Сад, РЈ „Ди стри бу ци ја” Пан че во.
Хи ги је на: Од ла га ње ко му нал ног сме ћа у све му пре ма усло ви ма ко је про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈКП „Хи ги је на” Пан че во.

III 2
Ка та стар ска пар це ла број 44/3 КО Банатско Ново Село је у пот пу но сти ко му нал но опре мље на. 
Усло ви при кљу че ња на са о бра ћај ну ин фра струк ту ру: 
На чин при кљу че ња ко ри сни ка на са о бра ћај ни цу, као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во.
Усло ви при кљу че ња на ко му нал ну и оста лу ин фра струк ту ру:
Во до вод, фе кал на ка на ли за ци ја и ат мос фер ска ка на ли за ци ја: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње во до во да, фе кал не ка на ли за ци је и ат мос фер ске ка на ли за ци је про пи су је над ле жно јав но ко му нал но пред у зе ће.
Елек тро е нер ге ти ка: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње елек тро е нер гет ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће. 
Те ле ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње ни ско на пон ске мре же про пи су је над ле жно пред у зе ће.
Гас: На чин при кљу че ња ко ри сни ка као и по себ не усло ве за про јек то ва ње и гра ђе ње про пи су је над ле жно пред у зе ће ЈП „Ср би ја гас” Но ви Сад, РЈ „Ди стри бу ци ја” Пан че во.
Хи ги је на: Од ла га ње ко му нал ног сме ћа у све му пре ма усло ви ма ко је про пи су је над ле жно пред у зе ће 

IV
ОБА ВЕ ЗЕ ЛИ ЦА КО МЕ СЕ ГРА ЂЕ ВИН СКО ЗЕ МЉИ ШТЕ ОТУ ЂУ ЈЕ 

IV 1.
Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро шку из ве де нео п ход не ге о дет ске ра до ве, при ба ви по треб не под ло ге, из ра ди тех нич ку до ку мен та ци ју, при ба ви ло ка циј ске усло ве, гра ђе вин ску и упо треб ну до зво лу.

IV 2.
Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је је оба ве зно да о свом тро шку из вр ши евен ту ал ну ре кон струк ци ју ин фра струк тур них обје ка та пре ма усло ви ма но си ла ца јав них овла шће ња ко ји ће при ба ви ти у по ступ ку из да ва ња ло ка циј ских усло ва. Тро шко ви за ову
вр сту опре ма ња ин фра струк ту ре не при зна ју се на име ума ње ња из но са до при но са за уре ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи шта у скла ду са за кон ским и под за кон ским про пи си ма ко ји ре гу ли шу ову ма те ри ју.

IV 3.
Рок за при во ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта пла ни ра ној на ме ни те че од да на под но ше ња при ја ве ра до ва, у скла ду са чла но ви ма 140. и 148. За ко на о пла ни ра њу и из град њи („Сл. гла сник РС”, бр.72/09, 81/09-ис прав ка, 64/10-од лу ка УС, 24/11, 121/12, 42/13-од лу ка
УС, 50/13- од лу ка УС, 98/13-од лу ка УС, 132/14 и 145/14).

V
ПО ЧЕТ НА ЦЕ НА ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕМЉИШТA, НА ЧИН И УСЛО ВИ ПЛА ЋА ЊА

По чет на це на гра ђе вин ског зе мљи шта ко је је пред мет јав ног над ме та ња из но си :
за пар це лу 2269/3 КО Пан че во 1.804.323,50 ди на ра, од но сно 5.155,21 ди нар по м² 
за пар це лу 2269/4 КО Пан че во 1.783.702,60 ди на ра, од но сно 5.155,21  ди нар по м²
за пар це лу 6742/237 КО Пан че во 7.270.482,00 ди на ра од но сно 6.177,13 ди нар по м²
за пар це лу 44/3 КО Ба нат ско Но во Се ло 321.978,00 ди на ра, од но сно 521,00 ди нар по м²
Ли ци та ци о ни ко рак је 5 % од по чет не це не гра ђе вин ског зе мљи шта, што из но си:
за пар це лу 2269/3 КО Пан че во - 90.216,18 ди на ра 
за пар це лу 2269/4 КО Пан че во - 89.185,13 ди на ра
за пар це лу 6742/237 КО Пан че во – 363.524,10 ди на ра 
за пар це лу 44/3 КО  Ба нат ско Но во Се ло – 16.098,90 ди на ра 
Нај ви ша по стиг ну та це на по за вр ше ном јав ном над ме та њу пред ста вља ће ку по по про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта. 
Уче сник јав ног над ме та ња ко ји је по ну дио нај ви ши из нос пот пи су је из ја ву да је по ну дио нај ви ши из нос са на зна ком ви си не из но са у ди на ри ма.
Уче сник јав ног над ме та ња ко ји је по ну дио нај ви ши из нос ду жан је да ис пла ти ку по про дај ну це ну гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 15 да на од да на за кљу че ња Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. 
Сред ства упла ће на на име га рант ног из но са при зна ју се ли цу ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је као део из ми ре не оба ве зе пла ћа ња ку по про дај не це не и по пра во сна жно сти Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта ко је до но си Скуп шти не гра да Пан че ва на
пред лог Ко ми си је за спро во ђе ње по ступ ка оту ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта гра да Пан че ва, пре не ће се на од го ва ра ју ћи ра чун Гра да.
Ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је ду жно је да за кљу чи Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта у ро ку од 30 да на од да на пра во сна жно сти на ве де ног Ре ше ња о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта. 

VI
ГА РАНТ НИ ИЗ НОС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ И РОК ЗА ПО ВРА ЋАЈ ГА РАНТ НОГ ИЗ НО СА УЧЕ СНИ ЦИ МА КО ЈИ НЕ ПО НУ ДЕ НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈУ ЦЕ НУ ЗА ОТУ ЂЕ ЊЕ ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Оба ве за уче сни ка у јав ном над ме та њу је да на под ра чун број 840-3428741-76 отво рен код Ми ни стар ства за фи нан си је РС – Упра ве за тре зор, при ма лац: град Пан че во, свр ха: Град ска упра ва гра да Пан че ва – га рант ни из нос за уче шће на јав ним над ме та њи ма, упла -
ти га рант ни из нос у ви си ни од 20% по чет ног из но са и то:
за пар це лу 2269/3 КО Пан че во из нос од 360.864,75 ди на ра 
за пар це лу 2269/4 КО Пан че во из нос од 356.740,52 ди на ра 
за пар це лу 6742/237 КО Пан че во из нос од 1.454.096,40 ди на ра
за пар це лу 44/3 КО КО Ба нат ско Но во Се ло из нос од 64.395,60 ди на ра 
Рок за по вра ћај га рант ног из но са уче сни ци ма ко ји не по ну де нај по вољ ни ју це ну за оту ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта је пет да на од да на јав ног над ме та ња.
Скуп шти на гра да Пан че ва до но си Ре ше ње о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта и до ста вља га свим уче сни ци ма јав ног над ме та ња.
Ако ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је не за кљу чи Уго во ра о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта у про пи са ном ро ку, Скуп шти на гра да Пан че ва ће, на пред лог Град ског ве ћа гра да Пан че во, до не ти акт о ста вља њу ван сна ге Ре ше ње о оту ђе њу гра ђе вин ског
зе мљи шта, а ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је не ће има ти пра во на по вра ћај сред ста ва ко ја су да та на име га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња.
Ако ли це ко ме се гра ђе вин ско зе мљи ште оту ђу је не из вр ши сво ју уго вор ну оба ве зу пла ћа ња ку по про дај не це не гра ђе вин ског зе мљи шта у про пи са ном ро ку, Уго вор о оту ђе њу гра ђе вин ског зе мљи шта се јед но стра но рас ки да. У слу ча ју рас ки да Уго во ра о оту ђе њу гра -
ђе вин ског зе мљи шта не вр ши се по вра ћај сред ста ва ко ја су упла ће на на име га рант ног из но са за уче шће у по ступ ку јав ног над ме та ња.

VII
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПОД НО ШЕ ЊУ ПРИ ЈА ВЕ

При ја ва за уче шће у јав ном над ме та њу са при ло же ном до ку мен та ци јом под но се се у за тво ре ној ко вер ти, пре ко пи сар ни це ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, Ул. Змај Јо ве Јо ва но ви ћа број 6,  са ви дљи вом на зна ком на ко ју ло ка ци ју од но си и ко је под но си лац при ја ве и на -
зна ком „ЗА КО МИ СИ ЈУ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПО СТУП КА ОТУ ЂЕ ЊА И ДА ВА ЊА У ЗА КУП ГРА ЂЕ ВИН СКОГ ЗЕ МЉИ ШТА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА - НЕ ОТВА РАЈ”, нај ка сни је до 17. 01. 2017. го ди не, до 15 са ти.
Ко ми си ја за спро во ђе ње по ступ ка оту ђе ња и да ва ња у за куп гра ђе вин ског зе мљи шта гра да Пан че ва не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће узи ма ти у раз ма тра ње.

VIII
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈИ КО ЈА СЕ МО РА ПРИ ЛО ЖИ ТИ ПРИ ЛИ КОМ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА НА ОГЛАС 

При ја ва за уче шће на јав ном над ме та њу мо ра би ти пот пи са на од стра не фи зич ког ли ца,  од но сно пот пи са на од стра не овла шће ног ли ца и ове ре на пе ча том од стра не прав ног ли ца одн.пред у зет ни ка и оба ве зно са др жи: 
фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ, адре су ста но ва ња, 
пред у зет ни ке и прав на ли ца: на зив, од но сно по слов но име, МБ, ПИБ, се ди ште 
Уз при ја ву се до ста вља и:

1.  до каз о упла ће ном га рант ном из но су, 
2.  уред но овла шће ње за за сту па ње, 
3.  фо то ко пи ја ЛК за фи зич ка ли ца,
4.  из вод из ре ги стра над ле жног ор га на не ста ри ји од шест ме се ци
5.  по твр да о по ре ском иден ти фи ка ци о ном бро ју 
6.  по твр да о из ми ре њу оба ве за по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва и
7.  изјава подносиоце пријаве да прихвата све услове из јавног огласа.

IX
МЕ СТО И ВРЕ МЕ ОДР ЖА ВА ЊА ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА 

Јав но над ме та ње одр жа ће се у про сто ри ја ма ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, у ули ци Змај Јо ве Јо ва но ви ћа број 6, Пан че во, у са ли 108, у сре ду, 18. ја ну а ра. 2017. го ди не, са по чет ком у 12 са ти.
Бли жа оба ве ште ња у ве зи са огла сом, као и до ку мен та ци јом на осно ву ко је је са чи њен и рас пи сан овај оглас, мо гу се до би ти у про сто ри ја ма ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, у Ули ци Змај Јо ве Јо ва но ви ћа број 6, 26000 Пан че во. Кон такт осо ба је: Ми лан Бал чин, дипл. прав -
ник, те ле фон број: 013/219-03-00.

Кат. парц. број Површина парцеле
Почетна цена

динара

Гарантни износ

динара
Дозвољена градња

2269/3 КО Панчево 03 а 50 м2 1804.323,50 360.864,75 да

2269/4 КО Панчево 03 а 46 м2 1.783.702,60 356.740,52 да

6742/237 КО Панчево 11 а 77 м2 7.270.482,00 1.454.096,40 да

44/3 КО Банатско Ново Село 06 а 18 м2 321.978,00 64.395,60 да



СЕ ЛИД БЕ ком би јем
и ка ми о ном, Вој во -
ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је. Иван.
063/107-78-66.
(232641)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и
ства ри ком би јем и
ка ми о ном, про фе -
си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-
66.  (232641)

ОВЛА ШЋЕ НИ
„Елек тро сер вис” по -
пра вља: веш-ма ши -
не, бој ле ре, шпо ре -
те, пе ћи, елек тро ин -
ста ла ци је, од мах.
060/180-02-83,
062/186-48-22.
(232848)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, шпо ре -
те, бој ле ре, по пра -
вља мо ква ли тет но
са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(232837)

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја у ва шем
ста ну. Пра ње те пи -
ха, од воз, до воз.
066/001-050,
063/329-464.
(232861)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге, ро бе, Пан че -
во да ље, це на до го -
вор. 013/366-843,
063/193-22-29.
(232714)

ОД ВОЗ шу та и дру -
гих не по треб них
ства ри. Пе сак, се ја -
нац. 064/144-88-44.
(232641)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе -
ром по вољ но гра ђе -
вин ски ма те ри јал,
пе сак, шљу нак, се ја -
нац, од во зим шут.
064/354-69-94.
(232615)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, од гу ше ње ку -
па ти ла и ка на ли за -
ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на
вир бли, ба те ри ја,
вен ти ла и са ни та ри -
ја, све за во ду, 0-24,
пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(232627)

ВО ДО ИН СТА ЛА -
ТЕР, од гу ше ње су -
до пе ре, ку па ти ла,
ка на ли за ци је, за ме -
не, по прав ке.
013/331-657,
064/495-77-
59,063/777-18-21.
(232836)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
елек три чар, ау то е -
лек три чар, уград ња,
по прав ка ау то-ра -
ди ја. 063/800-01-96.
(232540)

РО ЈАЛ МГ, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци -
ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. 

РЕ ЛАКС, за ба ва, ра -
зо но да и ужи ва ње.
061/602-02-62.
(СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пло ви две ну
до зво лу за гу ме ни
ча мац, ПА 0835, из -
да ту од Ка пе та ни је
Пан че во на Ми лан
Ђур ко вић.  (232829)

ИЗ ДА ЈЕМ ка фић за
жур ке и про сла ве.
060/362-22-26.
(232735)

ДЕ ДА МРАЗ у ва шој
ку ћи. Зве здан.
063/224-435.
(232610)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ђач ку књи -
жи цу ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај” на
име Жи во јин Су хи.
(232543)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
у цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 063/709-
44-97. (232184)

У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ
из да јем апарт ман.
063/812-06-89.
(232602)

С ве ли ком ту гом и бо лом, оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

из не на да пре ми нуо наш во ље ни отац и де да

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ ГУ ТЕ
1954–2016.

Са хра на је оба вље на 10. де цем бра на Но вом пра во слав ном гро бљу

у Пан че ву.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом ко ју вре ме не ле чи, за у век

ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке БИ ЉА НА и ЉИ ЉА НА 

с по ро ди цом и ДУ ШАН КА

(66/232633)
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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.

Телефон:
013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ

Оста јеш нам за у век у нај леп шој успо ме ни.

Тво ји при ја те љи: ЂО ЛЕ, ИВА, ШЕ ЛЕ, БРА НА,

НЕ ША, ЗО КА, СА ВА П., КА РА СИ, ЗО РАН, 

МИ РО СЛАВ, СА ВА, ПИ ШТА, ПЕ ТРИ ЦА, ФОР ГО,

СА МА РА, ЈУ ГА, РУ ШКА и ДА ЦА
(98/232712)

Дра ги Гу те, во ље ни не

уми ру, жи ве у на ма за у -

век

ДРА ГУ ТИН 

ЈО ВИЋ

Стри на АЛ ТА НА, чи ка

ДРА ГО ЉУБ и се стра

СЛА ЂА с по ро ди цом

(113/232743)

8. де цем бра из не на да је пре ста ло да ку ца ве ли ко

и пле ме ни то ср це на шег дра гог

ДРА ГУ ТИ НА ЈО ВИ ЋА

Оста ју се ћа ња и веч на ту га за то бом.

Се стра СТАН КА, зет МИ МА и се стри чи не 

ДА НИ ЈЕ ЛА и САН ДРА
(69/232634)

По след њи по здрав на шој дра гој при ја те љи ци

ИЛИН ДРА ГИ ЦИ
од МИ РЕ МИ ХАЈ ЛО ВИЋ и по ро ди ца ДЕ ЈИЋ

и ВА ЛЕ ШИН СКИ

(25/232540)

ДРА ГУ ТИН ЈО ВИЋ ГУ ТЕ
1954–2016.

Оста ла је са мо пра зни на.

Тво ја БУ БА

(68/232634)

де да ГА ГА
1954–2016.

Дра ги наш де ко, по чи вај у ми ру и не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

Веч но ће те во ле ти тво је ДА ДА и ЈА ЊА

(67/232624)

18. де цем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од упо ко је -

ња на ше во ље не

ЗЛА ТЕ ВУ ЈО ВИЋ
Тво ји нај ми ли ји

(133/232807)

12. де цем бра 2016. го ди не у Но вој Гра ди шки је

умро, а 14. де цем бра је са хра њен

ИЛИ ЈА ВИ ДА КО ВИЋ

Хва ла Ти за то пли ну ко јом си ис пу ња вао на ше

жи во те.

Си но ви ГО РАН и ЗО РАН, сна је СА ЊА и ДА РИ ЈА

и уну ци БО РИС, ИЛИ ЈА, ТА РА, ЛА НА и МА ША
(131/232800)

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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С ту гом у ср ци ма опро -

сти ли смо се са ком ши -

јом

МИ ЛЕН КОМ

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ЛУ КО ВИЋ

(61/232624)

За у век нас је на пу стио 

МИ ЛЕН КО УВА ЛИН
Чу ва ће мо се ћа ње на на ша дру же ња.

Дру го ви и дру га ри це VIII-1 ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”

(81/232661)

По след њи по здрав 

МИ ЛЕН КУ

од ком ши је БО ЖИ ЋА

(95/232698)

12. де цем бра 2016. пре ми ну ла је на ша во ље на

СТАН КА РА КИЋ

С љу ба вљу и ту гом су пруг МИ ША, брат ПА ВЛЕ,

сна ја ГОР ДА НА, бра тан ци ДЕ Ј АН, ЖЕЉ КО 

и оста ла род би на
(96/232704)

По след њи по здрав на шем

МИ ЛЕН КУ

Бу цо,

за све што до ла зи...

не до ста ја ћеш!

Тво ји: МИ ЛАН, ЈО ВА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(97/232706)

По след њи по здрав

МИ ЛЕН КУ

УВА ЛИ НУ

Нај и скре ни је са у че шће

фа ми ли ји.

Нека те анђели чувају!

Од ИГО РА с по ро ди цом

(106/232726)

По след њи по здрав ку му и при ја те љу

МИ ЛЕН КУ УВА ЛИ НУ

од ку мо ва МЛА ДЕ НОВ и по ро ди це ТА РА ЈИЋ
(116/232753)

По след њи по здрав си ну и бра ту

МИ ЛЕН КУ УВА ЛИ НУ

од мај ке РАД МИ ЛЕ, бра та ЉУ БО МИ РА

и сна је СТА НЕ
(117/232755)

По след њи по здрав ве ли -

ком дру гу и при ја те љу

МИ ЛЕН КУ

од ШЕ ГЕ и ДРА ГА НЕ

(132/232804)

У че твр так, 8. де цем бра 2016. го ди не, у 81. го ди ни пре ми ну ла је

на ша дра га

КА ТЕ РИ НА МИР ЧЕ СКА
1936–2016.

Са хра ње на је 10. 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: су пруг МЕ ТО ДИ ЈА, син МИ ЛАН и уну ци 

ВЛА ДИ МИР и СА ЊА

(45/232585)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛА ВУ
СТАН КО ВИ ЋУ

од СТА НЕ, ЖЕЉ КА, 
МИ ЛИ ЦЕ и МАР КА

(129/232798)

По след њи по здрав

СВЕ ТИ СЛА ВУ

СТАН КО ВИ ЋУ

8. IV 1944 – 9. XII 2016.

За у век ћеш би ти у мом

ср цу.

Су пру га МИ ЛЕ НА

(130/232798)

По след њи по здрав дра -

гој Мир ја ни

МИР ЈА НА ПЕ ЈИЋ
од МИ ЛИН КЕ

с по ро ди цом

(64/232621)

МИ ЛЕН КО

УВА ЛИН

По след њи по здрав 

ше фу од осо бља спла ва

„На у ти кал”.

(135/232821)

По след њи по здрав ро ђе ном бра ту

СТЕ ВА НУ ФИ ЛИ ПО ВУ
4. I 1949 – 8. XII 2016.

Брат МИ ЛА ДИН с по ро ди цом

(7/232489)

8. де цем бра 2016. пре ми нуо је мој брат

СТЕ ВА ФИ ЛИ ПОВ
1949–2016.

Са хра њен је 9. де цем бра 2016, у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: се стра НА ДА ПА ВЛО ВИЋ с по ро ди цом

(60/232624)

По след њи по здрав с по -

што ва њем и ту гом

тет ка КА ТИ

од по ро ди це НИ НИЋ

(140/232845)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

МИ ЛЕН КУ

По ро ди ца ЉУ БО ВИЋ

(139/232844)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је во ље ни

ИВАН КР СТИЋ
Ожа ло шће ни: су пру га КА ТА, си но ви ГО РАН 

и ДА НИ ЈЕЛ и брат МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(74/232654)

По след њи по здрав

СТАН КИ РА КИЋ
Ту жна сам, за у век, дра га

мо ја.

БО ЖА НА ЕРИЋ

(126/232783)
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Опра шта мо се од на ше

дра ге ком ши ни це

РА ДЕ 

ВУ ЛЕ ВИЋ

Оста је у на шим нај леп -

шим се ћа њи ма.

ВЕ ТУ РИ ЈА и ВЛА ДА

(1/232462)

9. де цем бра, у 84. го ди -

ни из не на да је пре ми -

нуо наш дра ги отац, де -

да и пра де да

ЈАН КО ЛА РИК

1933–2016.

Хва ла за све ле по про -

ве де но с то бом. За у век

ћеш нам не до ста ја ти. 

Во ле те тво ји: син 

ЈАН КО, ћер ка МАР КА,

сна ја АН КА, уну ка 

МЕ ЛИ НА с по ро ди цом

и унук МИ ША

(5/232434)

По след њи по здрав дра гој при ји

РА ДОЈ КИ ВУ ЛЕ ВИЋ
Жи ве ћеш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

По ро ди ца РА ШКО ВИЋ

(6/23288)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

7. де цем бра 2016. го ди не, у 84. го ди ни

пре ми нуо је наш дра ги

СТЕ ВАН КО ВА ЧЕ ВИЋ
пен зи о нер

1933–2016.

Са хра на је оба вље на 9. де цем бра 2016. го -

ди не, у 13 са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га СО ФИ ЈА и ћер ке

ВЕ СНА и НА ДА с по ро ди ца ма

(13/)

Дра гој

РА ДОЈ КИ ВУ ЛЕ ВИЋ
Увек ће мо те се се ћа ти, јер си сва ко ме од нас по да ри -
ла не ко сво је вре ме. 
Тво је ко ле ге, пен зи о не ри ОШ „Ђу ра Јак шић” Пан че во

(39/232570)

По след њи по здрав

РА ДИ ВУ ЛЕ ВИЋ
од ко ле га и ко ле ги ни ца из сек то ра тр го ви не 

ЕД Пан че во

(40/232571)

11. де цем бра пре ми нуо је наш во ље ни

КО СТА БА ША РА ГИН

По чи вај у ми ру, за у век ће мо те чу ва ти у ср цу и

ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: ГОР ДА НА, МИ ЛЕ НА, 

ДРА ГИ ЊА, ВЛА ДИ МИР и СЛО БО ДАН КА
(41/232573)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

КО СТИ 

БА ША РА ГИ НУ

Жа ли мо за ве ли ким гу -

бит ком до брог чо ве ка и

при ја те ља.

По ро ди ца БОР КО ВИЋ

(42/232577)

По след њи по здрав мом во ље ном бра ту

КО СТИ БА ША РА ГИ НУ

Од ср ца СЛО БО ДАН КА

(43/232573)

Дра ги та та

КО СТА БА ША РА ГИН
Пре пла вље ни смо ту гом због твог пре ра ног од ла ска.
Увек ћеш би ти у на шим ми сли ма. Во ли мо те.

МИ ЛЕ НА, ДРА ГИ ЊА и ВЛА ДИ МИР

(44/232573)

6. де цем бра 2016, у 85.

го ди ни, пре ми ну ла је

на ша дра га мај ка, ба ка

и пра ба ка

МИР ЈА НА 

ПЕ ЈИЋ

Ожа ло шће на по ро ди ца

(49/232590)

10. де цем бра на пу стио нас је наш во ље ни

су пруг, отац и де да

ЧЕ ДО БО ГО ЈЕ ВИЋ
1938–2016.

За у век ће мо те, од за бо ра ва, чу ва ти у ср -

ци ма.

Тво ји: су пру га СТО ЈА, син НО ВАК, сна ја

ЉУ БИ ЦА и уну ци МЛА ЂАН и ИЛИ ЈА

(51/232599)

10. де цем бра на пу стио нас је наш во ље ни та та и

де да

ЧЕ ДО БО ГО ЈЕ ВИЋ
1938–2016.

То пло та тво је ду ше, до бро та тво га ср ца увек ће

нас пра ти ти.

Тво ја ћер ка ГО РИ ЦА, зет ПРЕ ДРАГ, уну ка ИВА -

НА и уну ци НИК ША и ИВАН
(52/232591)

9. де цем бра 2016. умр ла

је мо ја се стра

СВЕ ТЛА НА 

САЈ ФЕРТ 

ГУ САР КА

Ту жни брат ДУ ШАН

ГРО ЗДИЋ и сна ја 

ДЕ САН КА с де цом

(57/232612)

У пе так, 16. де цем бра 2016. го ди не, на вр -

ша ва се де сет го ди на од смр ти на шег дра -

гог Ба не та

БРА НИ СЛАВ СУ БО ТИЋ
2006–2016.

Го ди не про ла зе, а бол и ту га не пре ста ју.

За у век си с на ма у се ћа њу и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(62/232627)

По след њи по здрав дра -

гом су пру гу, оцу, све -

кру, де ди и  пра де ди

ВА СИ 

СУ БО ТИ ЋУ

1927–2016.

Тво ја до бро та, љу бав и

пле ме ни тост оста ју ве -

чи то у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(63/223627)

С ту гом и бо лом у ср цу

оба ве шта ва мо да је 12.

де цем бра 2016, у 76. го -

ди ни пре ми нуо наш

дра ги

ДРА ГУ ТИН 

ВЕ МИЋ

1941–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га

СТА НА, син СТЕ ВИ ЦА,

брат МИ ЛАН, сна ја 

ОЛ ГИ ЦА и си но ви це

ЈЕ ЛЕ НА и СНЕ ЖА НА

(91/236287)

По след њи по здрав 

КО СТИ
од ко ле га из Сек то ра кон тро ле

ква ли те та ДОО „Утва” АИ

(85/232672)

По след њи по здрав дра -

гој 

тет ка БИ СЕР КИ

од по ро ди це 

СТЕ ФА НО ВИЋ

(8/232490)

По след њи по здрав на шој нај дра жој

ДА ДИ
ЉУ БА, ЗО РА, ВЛА ДА, ДА НА, МИ ЛИ ЦА, БАЛ ША

и ВУ КО ТА ТИ МИЋ

(136/232824)

Мо ја мај ка

МА РИ ЈА ГР МУ ША МИ ЛО ШЕ ВИЋ
Са хра ње на је 13. де цем бра 2016. на Но вом гро бљу.

Син ПРЕ ДРАГ

(80/232660)

Прошло је десет година а и данас исто боли то

што није с нама наш

БАНЕ СУБОТИЋ

РАША, ЦОКА, ниница ВЕСНА и стриц КОСТА 
(142/4692)
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19. де цем бра  на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от ка -

ко ни је с на ма

ПЕ ТАР МАЉ КО ВИЋ

По ро ди ца
(111/232237)

17. де цем бра на вр ша ва ју се две го ди не от кад ни -

је ви ше с на ма наш дра ги и ни кад пре жа ље ни

ЈУК СО ГО РА НИЋ
1. III 1957 – 17. XII 2014.

По ро ди ца ГО РА НИЋ
(120/232766)

У не де љу, 18. де цем бра, у 11.30, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем 

ЉУ БО МИ РУ МИ ТИ ЋУ
За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(122/232774)

19. де цем бра 2016. го ди не је де сет го ди на

ка да је на дан сво је сла ве, мир но из гу био

по след њу утак ми цу са жи во том мој су -

пруг, Зо ра нов отац, Бог дан кин све кар и

Ђор ђев де да

РА ДЕ ГР БА
1936–2006–2016.

Ве ру јем да га се се ћа ју још увек жи ви

спор ти сти „Ди на ма”. Играо је фуд бал од

под млат ка, у пр вом ти му, до ве те ра на,  из

мла да лач ке же ље, због афир ма ци је и на

кра ју но стал ги је.

Остао је у при ча ма уче ни ка сред ње Ма -

шин ске шко ле, струч не на ста ве ме тал ског

сме ра, три де сет ге не ра ци ја (1967-1997).

Пам ти ће да је по ред на ста ве са њим уре -

ђи ва ло и га ји ло цве ће у дво ри шту шко ле,

одр жа ва ло ред и мир.

У на шем се ћа њу је ње го ва до бро та. Умео

је да за др жи гор ку реч зла да је и као пи -

ће про гу та да се не ши ри као ста бло без

пло да.

Тра ја ли смо, па да ли и уста ја ли, зна ли смо

да мо ра мо, да ни жи вот ни је ни шта без

пре да ка и без ро да. 

С по што ва њем по ро ди ца са при ја те љи ма

(115/232748)

11. де цем бра 2016. го -

ди не про шла је јед на

ту жна го ди на ка ко ви -

ше ни је с на ма

ДУ ШАН КА 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

из Алек си нач ког 

Руд ни ка

С љу ба вљу и по што ва -

њем ра до се се ћа мо на -

ше дра ге ком ши ни це,

на став ни це фи зи ке.

ЈО ВАН КА и МИ ЛАН

ЖЕ БЕ ЉАН

(124/232780)

9. де цем бра 2016, у 88.

го ди ни пре ми ну ла је

на ша дра га

МАР ГИ ТА 

СА БО 

Са хра на је оба вље на 11.

де цем бра 2016. го ди не,

у 13 са ти, у Ива но ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка,

син, унук и уну ка 

с по ро ди цом и оста ла

род би на и при ја те љи

(125/232782)

17. де цем бра 2016. да ва ће мо сед мо днев ни по -

мен на Но вом гро бљу у Пан че ву

ЛУ КРЕ ЦИ ЈИ ЕР ДЕ ЉАН
1945–2016.

У ср цу те но си мо и од за бо ра ва чу ва мо. Не ка те

ан ђе ли чу ва ју и во ле као што си ти нас.

Тво ја де ца: ћер ка ФЛО РИ НА и син ВЛА ДИ МИР

с по ро ди ца ма
(127/23278)

У пе так, 16. де цем бра, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен 

др НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ
По ро ди ца СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

(137/)

СПО МЕН КА МИ ЛЕН КО ВИЋ
2013–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(138/232843)

По след њи по здрав 

БО БА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ
од ћер ке ТИ ЈА НЕ, зе та НЕ НА ДА, уну ка ОГ ЊЕ НА 

и при је МА РЕ

(100/232716)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

БО БА НУ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Се стра БОР КА

(101/232717)

По след њи по здрав на шем

БО БИ

од при ја те ља ОБ РА ДА с по ро ди цом

(102/232718)

По след њи по здрав на шем во ље ном си ну, су пру гу, бра ту и оцу

БО БА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ
1. III 1961 – 9. XII 2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Мај ка СМИ ЉА, отац БО ГО САВ, су пру га СВЕ ТЛА НА, се стра 

БОР КА, син ВЛА ДИ МИР и ћер ка ТИ ЈА НА с по ро ди цом

(99/232715)

По след њи по здрав на шем „Ме ме до ви ћу” 

БО БИ

од при ја те ља МИ ЛА НА с по ро ди цом

(103/232719)

По след њи по здрав зе ту

БО БА НУ

од БЕ БЕ и ДЕ СИ МИ РА

с по ро ди цом

(104/2132720)

На шем ком ши ји

БО БА НУ 

ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ

по след њи по здрав.

По ро ди ца АЛО БИЋ

(128/232791)

Двe го ди не су про шле

СТО ЈА НЕ

За у век оста јеш у мом

ср цу.

Тво ја ДРА ГИ ЊА

(65/232630)

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

На вр ша ва се два на ест го ди на от кад ни је с на ма

на ша

НА ТА ЛИ ЈА РА ДО ВИЋ
И да ље нам не до ста је твој до дир и глас док успо -

ме не на ви ру.

Го ди шњи по мен да ва ће мо 19. де цем бра 2016. го -

ди не, у 11 са ти, на Пра во слав ном гро бљу у Пан -

че ву.

Нај дра жи
(141/4692)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 7. де цем бра 2016. го ди не у 73. го -

ди ни, пре ми нуо наш дра ги

ЈАН КО ОМА СТА
Ожа ло шће ни: су пру га ЗУ СКА, син ВЛАД КО,

сна ја АН ДРЕА, унук МАР ТИН, брат МИ ША 

и се стра ЕВА с по ро ди ца ма, по ро ди ца 

ПО ВОЛ НИ, АН КА МА РЕК с по ро ди цом, ку ма

ЗЛА ТА и АН КА ЂЕ МРОВ СКИ
(86/232676)
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У сре ду, 28. но вем бра 2016, у 10 са ти, на Но вом гро бљу одр жа ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

ДРА ГА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ

Су пру га СЛА ВИ ЦА, си но ви ЗО РАН и ИВАН, сна ја ТА ЊА, 

уну ке ТА РА, ТА МА РА и ЛА НА

(30/232544)

13. де цем бра 2016. на -

вр ша ва се два де сет го -

ди на от ка да ни је с на ма

РА ДА ПР ВУЉ

Оти шла си, али си и да -

ље у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг ЦУ КИ 

с де цом и уну ци ма

(71/4692)

17. де цем бра 2016. је шест ту жних ме се ци

од смр ти на шег дра гог Ло ле, чо ве ка ве ли -

ког ср ца

СЛАВ КО ДИ МИ ТРОВ
1934–2016.

Во ле га ЛЕ ПА, СА НЕ ЛА и ТА МА РА

(76/232655)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI  – 17. XII 2016.

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на без те бе.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: СПО МЕН КА,

ДРА ГАН, ДРА ГА НА,

МИ ША и та шта 

ИВАН КА

(77/232659)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ
3. I 1949 – 8. XI 2016.

Та та, по до бро ти ће мо

те пам ти ти, а с по но сом

спо ми ња ти.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма. По чи вај у

ми ру.

Тво ји: ДРА ГА НА 

и МИ ША

(78/232659)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI  – 17. XII 2016.

Про шло је че тр де сет ту -

жних да на без те бе бра те.

Се стра КА ТА

с по ро ди цом

(79/232659)

ЈА ГО ДА 

ГЛА ВО НИЋ

2014–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(82/232663)

ЈЕ ЛЕН КО

ВЛАТ КО ВИЋ

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо да -

на 17. де цем бра 2016, у

11.30, да ва ти го ди шњи

по мен Је лен ку Влат ко -

ви ћу, на гро бљу у До ло -

ву.

Ту жна је го ди на за на -

ма, за у век ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Си но ви БО ЖИ ДАР 

и ЈО ВАН, се стре 

МИ ЛЕ НА, МА РИ ЦА и

ВЕ РА с по ро ди ца ма

(83/232665)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

АНА ШЕ ЋЕ РОВ

20. XII 2015 – 20. XII 2016.

Љу бав и се ћа ње на те бе

не бле ди.

ДРА ГАН, БЕ БА и ТО МА

(84/232672)

Про шле су две го ди не од смр ти на шег во ље ног 

СР ЂА НА ФИ ЛИ ПО ВА
1966–2014.

Вре ме про ла зи, оста ју ту га и бол у на шим ср ци ма.

По мен ће се одр жа ти у не де љу, 18. де цем бра

2016, у 11.30, на гро бљу у Цре па ји.

Тво ји нај ми ли ји
(87/232679)

МА РИН

КА ЈА                          МИ ЛЕ
21. XII 2006 – 2016. 22. XII 2009 – 2016.
Се ћа ње на ро ди те ље од си но ва  КО СТЕ и СР ЂА НА,

сна је ДА ЦЕ и уну ке ДЕ ЈА НЕ
(89/232684)

По ла го ди не ту ге и бо ла

от кад ни је с на ма наш

во ље ни

ВИ ДО САВ 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

1975–2016.

Си не, во ље ни ни кад не

уми ру.

Ма ма  ВИ ДО СА ВА, та та

ТО МИ СЛАВ и се стра

ИВА НА с по ро ди ца ма

(92/232691)

Три на ест го ди на ту ге и бо ла без на шег дра гог

ДУ ША НА ГРУ ЈО ВИ ЋА
20. XII 2003 – 20. XII 2016.

С ту гом и по но сом чу ва мо те од за бо ра ва.
Тво ји нај ми ли ји

(105/232722)

Че тр де се то днев ни по -

мен 

СР БИН КИ

ГА ГИЋ

РИ СТИЋ
Вре ме ће про ћи, а ра на

ни ка да.

Твој су пруг МИ ЛО МИР

и син ДРА ГАН

(107/232731)

Ту жних че тр де сет да на

СР БИН КА 

ГА ГИЋ 

РИ СТИЋ

Жи ве ћеш у на шим се -

ћа њи ма.

Тво ји: ГА ГА, НА ДА 

и СЛО БА

(108/232731)

Ту жних че тр де сет да на

СР БИН КА 

ГА ГИЋ 

РИ СТИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Се стра ЈА СМИ НА, зет

ИЛИ ЈА и ба ба ЉИ ЉА

(109/232735)

Про шло је шест ме се ци от кад не ма мог бра та

ДРА ГО ЉУ БА СТЕ ЈИ ЋА СТЕ ЈЕ

Још увек сам убе ђе на да ће ми не ко ре ћи да те је

ви део ско ро у про ла зу...

Се стра ДРА ГА НА и МИ КИ
(110/232732)

Про шло је де сет го ди на

РА ФА ЕЛ ВА СИЛ ЧИН РА ШИ
2006–2016.

По ро ди ца

(48/232590)

СЕ ЋА ЊЕ

ГРО ЗДА НА БР КИЋ
21. XII 1939 –  19. XII 2013.

Успо ме ну чу ва ју ћер ке СВЕ ТЛА НА и БРАН КИ ЦА,
унук УРОШ и зет ГОЈ КО

(54/232604)

ДРА ГО ЉУБ СТЕ ЈИЋ
1953–2016.

20. де цем бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка ко нас је
на пу стио наш дра ги Сте ја.

Увек ће га се се ћа ти МИЛАН, МАРКО и НЕНА, 
МИЛИЦА, УРОШ и ЛУКА

(23/232528)

Нај дра жи наш

МИ ЛЕ 

МИ ЈА ТОВ

Про ла зе да ни, три го ди -

не уте хе не ма, за бо рав

не по сто ји, са мо је вре -

ме про шло, ту га и бол

оста ју за у век. Не мо же -

мо те вра ти ти, али те с

по но сом  и ту гом чу ва -

мо од за бо ра ва. 

Не у те шни су пру га 

НА ДА и син ДАР КО

(112/232739)

У су бо ту, 17. де цем бра 2016. да ва ће мо го ди шњи по мен
на шој дра гој

НОВ КИ УЈ ВА РИ
1924–2015.

Мно го нам не до ста јеш.
С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(118/232756)

23. де цем бра 2016. на -

вр ша ва се го ди ну да на

от кад смо  из гу би ли

СА РУ СТО ШИЋ

На шу дра гу сна ју, пре -

див ног при ја те ља, дру -

га, увек да по мог не, оти -

шла је бр зо за су пру гом.

Дра га Са ро, по чи вај у

ми ру по ред твог Бо ја на.

Тво ји: НЕ ГИ ЦА, 

МИ ЛАН, син ДРА ГАН,

сна ја СЛА ВИ ЦА, син

МИ ЛАН, бра ћа,

бра ти ћи и оста ла 

род би на из Бе ле Цр кве

(119/232757)

ЈАН КО ЂУ РИЋ

2009–2016.

Та та, с по но сом, љу ба -

вљу и ту гом чу вам те од

за бо ра ва.

Тво ја ћер ка АН ЂА 

с по ро ди цом

(121/232767)

Се ћа ње на на шу дра гу

ЗДРАВ КУ

ВА СИ ЉЕ ВИЋ

2008–2016.

По ро ди ца

(21/232524)

РА ДИ ВОЈ 

МИ ТРО ВИЋ

Че тр де сет ту жних да на

је от ка ко ни си с на ма,

али жи виш у ср цу свог

бра та ИВА НА, сна је

СНЕ ЖА НЕ, бра та ни це

ДА НИ ЈЕ ЛЕ и бра тан ца

ДЕ ЈА НА

(123/232780)
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22. де цем бра на вр ша ва се го ди на отка ко си из -

не на да оти шао и оста вио нас да ту гу је мо

ЂУ РИ ЦА ТО МИЋ
1946–2015.

Тво ји нај ми ли ји
(9/232493)

17. де цем бра, у 11 са ти,
на гро бљу у Цре па ји, да -
ва ће мо го ди шњи по мен

РА ДИ САЛ ЧЕ ВИЋ
1945–2015.

Са мо ми зна мо ко ли ко
нам не до ста јеш. Би ћеш
увек ме ђу на ма, ни ка да
не за бо ра вље на.

Су пруг НЕ ДЕЉ КО, 
ћер ке ЉИ ЉА НА 

и СЛА ЂА НА и уну ке 
ТА МА РА и ЛИ ДИ ЈА

(11/4692)

У су бо ту, 17. де цем бра

2016, у 11 са ти, да ва ће -

мо че тр де се то днев ни

по мен на шем дра гом

АЛЕК САН ДРУ

РУ ЖИ ЋУ

Не у те шна су пру га 

АН ЂЕЛ КА с по ро ди цом

(14/2325019)

Се ћа ње на на ше дра ге

БОГ ДА НОВ

ЛА ЗАР               ИВАН               ЈО ВАН КА

1992–2016. 1998–2016. 2000–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји

(28/232546)

У су бо ту, 17. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу  ће мо да ти че тр де се то днев ни по мен 

МА ЈИ КР СТА НО ВИЋ

По ро ди ца и при ја те љи
(31/232550)

17. де цем бра 2016. да -

ва ће мо јед но го ди шњи

по мен дра гом уја ку

МИ ЛО РА ДУ

РИ СТИ ЋУ

1930–2015.

Ра до те се се ћа мо.

По ро ди ца АН ТО НОВ

(35/232562)

21. де цем бра на вр ши ће се че тр де сет да на от ка да је оти шла од нас

на ша дра га и не пре жа ље на

ВА ЛЕ РИ ЈА КА НАЧ КИ
1972–2016.

По мен ће се одр жа ти, у 12 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

Тво ји нај ми ли ји

(36/232563)

17. де цем бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од

смр ти дра гог су пру га

АЛЕК САН ДРА ДРА ГИ ЋЕ ВИ ЋА
Про шле су го ди не ту ге и бо ла за то бом. Мно го

ми не до ста јеш, али ти си увек ту, у мом ср цу и

ми сли ма.

Су пру га СЛО БО ДАН КА, си но вац, си но ви це, 

се стри ћи и се стри чи не с по ро ди ца ма
(37/232567)

ЈО СИ МОВ

СА ВА                КРИ СТИ НА
му шки фри зер и пе ди кир            1981–2016.

1979–2016.

ДЕ ЈАН и МА ЈА
(46/232588)

ШЉИ ВО ВАЧ КИ

МИР ЈА НА                    ГОР ДА НА
2002–2016. 2005–2016.

На ша ср ца су про же та веч ном љу ба вљу пре ма ва ма.
МА РА, МА ЈА, ДУ ШИ ЦА и БЕ БА

(47/232589)

Про шло је ту жних де сет го -

ди на од смр ти на ше дра ге

ЗА ГОР КЕ 
ЈАН КОВ ЈЕ ЛЕ

2006–2016.
За у век ће оста ти у 

се ћа њу зе та МИ ЛО ВА НА,
уну ка ЈА СМИ НЕ 

и СНЕ ЖА НЕ, зе та 
ИВА НА, пра у ну ка 

ВЛА ДИ МИ РА, ИВА НЕ и
НЕ ВЕ НЕ
(50/232593)

20. де цем бра 2016. на вр ша ва се три на ест го ди на од

смр ти

ДУ ША НА РА И ЧЕ ВИ ЋА
Увек у ми сли ма с то бом.

Тво ји: СТЕ ВО, ЉИ ЉА и МИ РА с по ро ди ца ма
(55/232607)

На вр ша ва се пу них осам го ди на от кад ни је с на -

ма наш дра ги

РА ДО ВАН МИ ЋИЋ РА ДЕ
19. XII 2008 – 19. XII 2016.

Успо ме ну на ње га чу ва ју с љу ба вљу 

и по што ва њем ње го ви нај ми ли ји
(56/232608)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко те не ма.

АЛЕК САН ДАР

ЈО ВА НО ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка ЗО РИ ЦА

с по ро ди цом

(59/232622)

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ЖИ ВОЈ НОВ
Ми та Шљи вар

2006–2016.
Чу ва мо те од за бо ра ва. За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(75/232651)

15. де цем бра на вр ша ва се де сет ту жних го ди на

ка ко не ма мог је ди ног бра та

ЈУ ГО СЛА ВА ЂУР ЂЕ ВА
ве те ри на ра у пен зи ји из До ло ва

ДЕ ЈАН с по ро ди цом
(72/232639)

18. де цем бра, у 11.30, на Ка то лич ком гро бљу да -

ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој во ље ној

ЉИ ЉА НИ ПЕ ТРО ВИЋ
1942–2016.

На шу љу бав смрт не пре ки да и ту гу вре ме не ле -

чи.

По ро ди ца
(70/232635)

16. де цем бра на вр ша ва

се де вет го ди на од смр -

ти во ље ног та те

ЈО СИ ФА 
БА ЧВАН СКОГ

С љу ба вљу и ту гом 
тво ји нај ми ли ји: 

су пру га МИ ЛА НА, 
ћер ка ИВА НА и зет

МЛА ДЕН

(73/232648)

Го ди шњи по мен во ље -

ном бра ту

СВЕ ТИ 

СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ

Ра до те се се ћа мо и од

за бо ра ва чу ва мо.

Увек си у ср цу и ми сли ма.

Се стра БО ГИ ЦА

с по ро ди цом

(90/232085)

ЈО ВАН КА 

БУ ДИ ШКА

2012–2016.

Чу ва мо те и да ље у ле -

пим успо ме на ма од за -

бо ра ва.

Ћер ка ЉИ ЉА НА 

и уну ка АН ЂЕ ЛА 

с по ро ди ца ма

(93/232694)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ

РУ ЖИ ЋУ

По чи вај у ми ру.

ВЕ РА и ЗО РАН 

ПЛАВ ШИЋ

(114/232747)

14. де цем бра на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

нас је на пу стио наш во ље ни

ДУ ШАН ГР БИН
14. XII 2014 – 14. XII 2016.

Во ље ни ни кад не уми ру, веч но жи ве у на шим ср -

ци ма и ми сли ма.

Ње го ви нај ми ли ји: су пру га СВЕ ТЛА НА и ћер ке

МА РИ ЈА, ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ГА НА
(134/232820)
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МА ЛИН КА РАН ЧИЋ
14. XI 1952 – 5. XII 2016.

Бол у ср ци ма на шим не пре ста је, увек ћеш би ти

са на ма.

Су пруг ИЛИ ЈА, син БРА НИ СЛАВ, ћер ка ВЕ СНА

и унук МИ ХАЈ ЛО
(2 /232464)

Мно го вре ме на је про шло, а ми вас се све че шће

се ти мо

ИВ КО ВИЋ

МИЉ КА     ДРА ГИ ША

МИ ЦА        18. XII 1986.

26. IV 2013.

Ва ша де ца СЛА ВИ ЦА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(3/232472)

15. де цем бра 2016. на вр -
ша ва се пет го ди на од смр -
ти на ше дра ге и во ље не

ГОР ДА НЕ 
КУН ДА КО ВИЋ

1945–2011.
За њом жа ле и ту гу ју:

су пруг ДРА ГО ЉУБ, 
си но ви ЗО РАН 

и СЛО БО ДАН 
с по ро ди ца ма

(4/232473)

Про шло је два де сет го ди на отка ко ни је с

на ма

ЉИ ЉА НА НИ КО ЛИЋ 

МА ЂА РАЦ

Ње ни: МИ ЛОШ, ИВАН, СТА НИ СА ВА 

и ЛА ЗАР

(10/232495)

У су бо ту, 17. де цем бра

2016. го ди не, у 11 са ти,

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шем дра гом

ДЕ ЈА НУ 
ЛАЦ КО ВУ 

ЦА ПИ
Ма ма ВЕ РА и се стра

СВЕ ТЛА НА 
с по ро ди цом

(12/232498)

17. де цем бра, у 11.30, на Но вом гро бљу да је мо го ди -

шњи по мен на шој во ље ној

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТИ КЕ ЉЕ ВИЋ
Вре ме про ла зи, али љу бав и се ћа ње на те бе ни ка да.

Тво ји нај ми ли ји
(15/232506)

ЗО РАН КЛИ ПА

13. VI 2016 – 13. XII 2016.

У мај чи ном ср цу, с бо -

лом и ту гом, ти си увек с

љу ба вљу при су тан.

Ма ма

(16/232510)

СА ША 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

18. XII 1999 – 2016.

С бо лом и ту гом увек си

ми у ср цу и ми сли ма.

Ма ма

(17/232519)

У су бо ту, 17. де цем бра 2016, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем дра гом

МОМ ЧИ ЛУ ТО МИ ЋУ

МО МИ ПУ ЛАНУ
С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СО ФИ ЈА, де ца

СЛАВ КО, СВЕ ТЛА НА, МИ ЛЕ НА,  

ДРА ГА НА, РАЈ КО и брат НИ КО ЛА

(18/232512)

17. де цем бра  про шло је две го ди не од од ла ска

на ше ма ме, све кр ве, ба ке и пра ба ке

НА ТЕ За рић СТОЈ КОВ
Дра га на ша На ди це, но си мо те у сва кој на шој

по ри, стал но те спо ми ње мо, не при хва та мо

исти ну да ни си ви ше ме ђу на ма. Мно го нам не -

до ста јеш, но си мо те у ср цу.

Тво ји: СТЕ ВА, ЉИ ЉА НА, НИ НА и САН ДРА
(19/232515)

Оба ве шта вам род би ну и

при ја те ље да ћу 20. де -

цем бра 2016, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву,

да ва ти че тр десет да на од

смр ти мо га су пру га

РА ДИ ВО ЈА 

МИ ТРО ВИ ЋА

Су пру га ДРА ГИ ЦА

(20/232516)

СЕ ЋА ЊЕ

КР СТО БО ДИ РО ГА КР ЛЕ
11. XII 1966 – 11. XII 2016.

Ако је смрт ја ча од жи во та ни је од се ћа ња и за -

бо ра ва на те бе. 

Су пру га СТАН КА, син МИ ЛАН КО 

и ћер ка МИР ЈА НА с по ро ди ца ма
(22/232526)

ЂУ РА 

ВУ КО ВИЋ

2001–2016.

За у век си у на шим ср -

ци ма.

Тво ја се стра ЉИ ЉА 

и се стрић НЕ ША

(24/232537)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

ПО ПА ДИЋ

2009–2016.

За у век ће мо те но си ти у

на шим ср ци ма и ми сли -

ма.

Су пру га АНА и син 

ТО МО с по ро ди цом

(26/232541)

БИ ЉА НА КОН СТАН ТИ НО ВИЋ
17. XII 2008 – 17. XII 2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(29/232547)

24. де цем бра 2016, у 11

са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

БЛА ГО ЈУ 
ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји: 
су пру га ЦА НА, 

син МАР КО 
и ћер ка МА РИ ЈА

(32/232555)

24. де цем бра 2016, у 11

са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

БЛА ГО ЈУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

Мај ка ОЛИ ВЕ РА

(33/232555)

17. де цем бра да ва ће мо

го ди шњи по мен

СВЕ ТИ 

СТОЈ МЕ НО ВИ ЋУ

1956–2015.

Са мо је вре ме про шло,

бол и ту га оста ли су.

Су пру га СРЕ БРА, ћер ка

БИ ЉА НА, син ИВАН,

унук ВЛА ДА, сна ја

МАР ТИ НА и зет ДАР КО

(34/232563)

20. де цем бра 2016, на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на от ка да нас је на пу -

стио наш дра ги

СТО ЈАН

СТА НИ МИ РО ВИЋ

1951–2016.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Су пру га СЛА ВИ ЦА,

син ИВИ ЦА, ћер ка

БРАН КИ ЦА, зет ГО РАН

и уну ци ФИ ЛИП 

и МИ ЛАН

(38/232568)

Про шле су три го ди не

от ка ко ни је с на ма

ТО ДОР 

ДИ МИ ТРОВ СКИ

Вре ме про ла зи, а ту га,

бол и пра зни на оста ју

за у век.

Тво ји: СА РА, ИВАН, 

ТА ЊА, МАР КО, 

МИЛ КА, МИ ЛАН,

МИР ЈА НА, ЗО РИ ЦА,

ПЕ ТАР и МИЛ КА

(53/232601)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈА СМИ НА 

СР ДА НОВ

2014–2016.

Чу ва мо нај леп ше успо -

ме не на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: уну ка

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(58/232616)

13. де цем бра на вр ша ва

се шест ме се ци от ка ко

ни је са на ма наш

ЗО РАН КЛИ ПА
1965–2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Твој ујак БРА НИ СЛАВ
МИ ЛИ ЋЕВ 

с по ро ди цом
из Омо љи це

(88/232683)

Про шло је ту жних шест ме се ци без на ше 

ТО ДО РЕ РИ СТИЋ
Ко ли ко ту ге ста не у јед ној ре чи... Не до ста јеш!

Тво ји: ћер ка СЛА ЂА НА, син ДРА ГАН и уну ци ЛУ КА 
и МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(94/232695)

Се ћа ње на

КО ЛАР СКИ

ДУ ЊА                    ДУ ШАН
2011.                                     2013.

Ма ма, та та и се стра ОЉА с по ро ди цом
(27/232545)
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Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Про бај те да из бег не те кон -
фликт не си ту а ци је на по слу. Не
тра жи те прав ду у овом тре нут ку,
јер сте пре ви ше уз бу ђе ни и не -
смо тре ни, па ће вам бит не ства -
ри про ма ћи. За тво ри те се у ку ћу,
ни сте баш нај бо ље дру штво.

Ово је тре ну так ка да од лу чу је те
о сво јој бу дућ но сти. Пу но ле пих
до га ђа ња, по зи тив не енер ги је,
фи нан сиј ских до би та ка, до дат ног
по сла. Не мој те пла ни ра ти ду жа
пу то ва ња. Склад ни парт нер ски
од но си мо гу се про тре сти сце на -
ма љу бо мо ре.

Тро ши те се пре ви ше на љу де
ко ји за пра во и ни су бит ни, а мо -
гу вас уву ћи у не ке ин тер не
сплет ке и на пра ви ти вас пред ме -
том тра ча. Уздај те се у се бе. Око
вас све вр ца од стра сти. За ра да
је кон стант на и би ће бо ља, са мо
још ма ло стр пље ња.

Пра ви је тре ну так да се по за ба -
ви те пи та њи ма у ве зи с ва шим
стам бе ним про сто ром. Не мој те
ште де ти, ре ша вај те про блем у
стар ту. Ма ње не сла га ње с парт -
не ром не ће мно го по ре ме ти ти
ва ше пла но ве. Под ву ци те му се
под ко жу.

Све сна ге сте уло жи ли у то да
се до мог не те бо ље функ ци је, али
ако сте ро ђе ни у пр вој де ка ди,
мо ра те би ти опре зни. Ре ши ће те
не ке прав не за вр зла ме и пре но
што се на да те. Парт нер ски од но -
си су ста бил ни.

Ако вам се ука же при ли ка да
пу ту је те, оба ве зно то ура ди те.
Пе ри од је по во љан за ве ће фи -
нан сиј ске при ли ве и ре ша ва ње
не че га што вас ду го му чи. Отво -
рен и искрен раз го вор ре ши ће
све ва ше ди ле ме и – ето љу ба ви.

Пу сти те ср це да вас во ди, шта
год ко да ка же. Не мој те до зво ли -
ти да вас ту ђе ми сли во де. Бу ди -
те упор ни и ис трај ни и по сти ћи
ће те све што сте за ми сли ли. Не
тро ши те оно што не ма те, па жљи -
во рас по ре ди те сво је фи нан си је.

Фи нан си је се по пра вља ју бр же
не го што сте оче ки ва ли. Мир но и
ста ло же но иде те си гур ним ко ра -
ци ма на пред ка свом за цр та ном
ци љу. Ако су од но си за хлад не ли,
овај пе ри од је по во љан да отво -
ри те сво је ср це и пла ни ра те за -
јед нич ку бу дућ ност.

Гу бит ке ко је сте има ли то ком по -
след њих ме се ци по че ће те по ла ко
да ре ша ва те. Ви сте со ло играч,
па раз ми шљај те о соп стве ном би -
зни су. Ко му ни ка ци ја вам је до -
бра. Мо же те сре сти осо бу ко ја ће
вас за ин три ги ра ти и ко ју ће те по -
же ле ти да осво ји те.

При ти сну ти сте стра хо ви ма,
али зве зде го во ре да се си ту а ци -
ја по ла ко окре ће у ва шу ко рист.
Оче куј те и до дат не при хо де. Не
же ли те да се ве зу је те или оба ве -
зу је те, али осо ба до ко је вам је
ста ло вред на је то га да јој по кло -
ни те сво је ср це.

Кућ ни бу џет вам се по пра вља у
овом пе ри о ду. Раз ми сли те ко је
но ви не тре ба да уве де те ка ко би -
сте по бољ ша ли по сао. Сти же
мно го ви ше нов ца не го што оче -
ку је те. Страст, че жња и по вра так
ста ре љу ба ви. Али не мо же се
два пут у исту во ду ста ти.

Пред сто ји вам нов ча ни до би -
так, али па жљи во га упо тре би те.
На пра ви те до бар план и др жи те
га се. За љу би те се, пло ви те на
кри ли ма ма ште, осло бо ди те се
сум њи... За бо ра ви те на рас пра -
ве. Му чи ће вас не са ни ца, али
љу бав на.

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
24. но вем бра: Хе ле ну – Кри сти на Гу тић и Де јан Ми кић; 25. но вем бра: На -

ђу – Јо ва на и Бо ри слав Ђо ко вић; 29. но вем бра: Ива ну – Је ле на и Иван

Др вен џи ја, Ми ну – Ма ри ја и Са ша Ми хај лов, Ни ко ли ну – Дра га на и Дар ко

Ку пре ша нин; 1. де цем бра: Ана ста си ју – Ма ја Стој ко вић и Кр сто Етин ски;

2. де цем бра: Ју ли ја ну – Љи ља на и Пре драг Ђор ђе вић.

До би ли си на
20. но вем бра: Сте фа на – Ма ри шка Би ро; 29. но вем бра: Алек се ја – Би -

ља на и Алек сан дар Су слов, Ду ша на – Зо ри ца Сте фа нов и Ни ко ла Кр стић;

30. но вем бра: Ми лу ти на – Бо ба на и Алек сан дар Јо вић, Бо ја на – Бо ја на и

Мар ко Сте ва но вић; 1. де цем бра: Ан дри ју – Ми ли ца и Го ран Гру бље шић;

2. де цем бра: Алек сан дра – Мир ја на и Да мир Ко со вић, Те о до ра – Ка та ри -

на и Са ша Пр ву лов; 3. де цем бра: Но ва ка – Је ле на и Слав ко Три ву но вић,

Не ма њу – Ме ла ниа То ма шик и Са ша Ге бер; 5. де цем бра: Ми ло ша  – Ми -

ли ца и Игор Пе рић.

ВЕН ЧА НИ

3. де цем бра: Ал ма Ров ча нин и Го ран Дрн дић; 4. де цем бра: Ива на Ке ре -

нац и Ср ђан Ко мла нов, Со ња Ју хош и Алек сан дар Ја ки мов ски; 8. де цем -

бра: Дра га Ра дов и Са ша Те ме шва ри.

УМР ЛИ

1. де цем бра: Пе тар Ни ко ди мо вић (1924); 2. де цем бра: Ву ко ман Ку ве љић

(1936), Јо ван Гру јић (1947); 3. де цем бра: Гра ди мир Стан ко вић (1948),

Бор ба ла То шков (1932), На да По пов (1943), Би сер ка Бок шан (1927), Ана

Га јић (1937); 4. де цем бра: Ђу ро Бе го вић (1953), Кр сти на Ђе вић (1930),

Јо ван Се ко шан (1948); 5. де цем бра: Бо сиљ ка Ер де љан (1939), Ми ло рад

Бо ди ро га (1950), Љу би ца Га шић (1933), Ми ро слав Илић (1944), Ду шан Лу -

кић (1939), Сло бо дан ка Шу та (1952), Ра дој ка Ми хај лов (1930), Јо нел До бан

(1948); 6. де цем бра: Ста на Ива но вић (1934), Је ли ца Ра до са вље вић

(1952), Мир ја на Пе јић (1931), Сми ља Же бе љан (1932); 7. де цем бра: Не -

бој ша Ра ден ко вић (1955), Јан ко Ома ста (1943), Сте ван Ко ва че вић (1933);

8. де цем бра: Сте ван Фи ли пов (1949), Ро за ли ја Са бо (1932), Дра гу тин Јо -

вић (1954).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: ВУД, ДА, ДО, КО, КО, КО, КО, ЛИ,

НА, НА, НИТ, О, РА, РИ, РИ, СЛА, СТОК, ТА, ТАР, ТИ, ТОР, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. град у Ен гле ској, род но ме сто Вин сто на Чер -

чи ла, 2. ако, у слу ча ју да, 3. да ро да вац, спон зор (стр.), 4. про из во ђа чи сла да, 5.

вр ста ја ког екс пло зи ва, 6. омо тач др ве та, ко ра, 7. за на тли ја ко ји пра ви ко ри та.

1 2 3 4 5 6 7

1

2
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4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: Вуд сток, уко ли ко, до на тор, сла да ри, ти та -
нит, око ри на, ко ри тар. Ана грам: Ду ши ца Спа сић. Сти хов ни ана -
грам: ан ла сер. Укр ште ни сло го ви: кон ста то ва ти, то на, га ма, ри ка,
ре, ка на ли са ње, ча, „На на”, ре ми, то га, во до де ри на. Ис пу њаљ ка: Бен -
ко вац, ра га стов, ка ни стер, Ан та ли ја, ка ра ва ни, Ода но вић (ко нач но
ре ше ње: Бран ко Цве јић). Ко њи ћев скок: Чу вај ме бо же при ја те ља, а
не при ја те ља ћу се сам чу ва ти.

АНАГРАМ
ТВ ВО ДИ ТЕЉ КА (М = С)

ИМАШ

ЋУД

ПИ СЦА
КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

му дру ми сао о при ја те љи ма и не при ја те љи ма.

-ЧУ -ЉА -ЉА, ЧУ- -ЖЕ

-ТЕ- -ВА- БО- -ТЕ- НЕ-

ЋУ -ВАЈ -ПРИ- ПРИ- САМ

-ТИ- -ЈА- СЕ МЕ -ЈА-

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
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ВО ДО РАВ НО: 1. утвр ди ти, за кљу чи ти, 2. хи ља ду ки ло гра ма – сло во

грч ког ал фа бе та, 3. сна жан звук ко јим се огла ша ва ју не ке жи во ти ње –

сим бол ре ни ју ма, 4. усме равање од ре ђе ним то ком, 5. ау то-озна ка Чач -

ка – ро ман Вик то ра Игоа, 6. не ре шен ис ход ша хов ске пар ти је – му шки

огр тач ста рих Ри мља на, 7. ја рак ко ји из ду би во де на бу ји ца.

УС ПРАВ НО: 1. ра чун (стр.) – ме сто у ју жном Ба на ту се вер но од Пан -

че ва, 2. на кна да за ко ри шће ње ста на – му шко име од ми ла (Ми ла дин),

3. по ка зна за ме ни ца – име глу ми це Ко ва че вић – ау то-озна ка Де спо тов -

ца, 4. спра ва за ме ре ње, кан тар – осо бе ко је спро во де са на ци ју, 5. чи -

шће ње, не го ва ње ко ња – др жа ва у Афри ци.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

Сло го ви: АН, БЕН, ВА, ВАЦ,

ВИЋ, ГА, ДА, ЈА, КА, КА, КО,

ЛИ, НИ, НИ, НО, О, РА, РА,

СТЕР, СТОВ, ТА.

ВО ДО РАВ НО: 1. град у Хр ват -

ској у за ле ђу За дра, 2. др ве ни

оквир вра та и про зо ра, 3. ли ме -

на кан та за теч ност, 4. ле то ва ли -

ште у Тур ској, 5. пу стињ ске по -

вор ке, 6. на ша глу ми ца (Ол га).

У по себ но обе ле же ним по љи -

ма, чи та но од о зго на до ле, до би ће те име и пре зи ме на шег по пу лар -

ног по зо ри шног, филм ског и те ле ви зиј ског глум ца (на сли ци).

СТИХОВНИ АНАГРАМ
ДЕО АУ ТО МО БИ ЛА

НА РА СЛЕ су це не,

де ло ви су ску пи,

ал’ стар тер мо то ра

мо ра да се ку пи.



Културно-уметничко друштво
„Жисел” приредило је смотру
изворне народне уметности и
фолклора у недељу, 11. децем-
бра, у омољичком Дому култу-
ре. Домаћини су на седмом го-
дишњем концерту окупили
пријатеље из целе земље, а као и
досад, овај догађај привукао је
велики број посетилаца како из
села, тако и из околних места.

На манифестацији под нази-
вом „Омољица кроз песму и
игру” КУД „Жисел” je по уста-
љеном обичају крунисао завр-
шетак успешне године, па је пу-
блика могла видети богат ми-
нули рад поменутог удружења –

игре и песме свих фолклор-
них група – од предшкол-
ских, преко два школска, до
извођачког ансамбла, а при-
казане су и нове кореографи-
је народних игара и песама,
као и инструменталне и во-
калне тачке.

Вече су, својим мајсторија-
ма, увеличали и квалитетни ан-
самбли друштава из Љубовије,

Јагодине, Лукићева (код Зре-
њанина), Баваништа, Коцеље-
ве и Кленовникa из Општине
Костолац.

Додатни сјај свему дали су и
врсни музичари свирајући
традиционалне инструменте,
а интернационалну димензију
догађају дао је јапански етно-
музиколог Таро Кадоока, који
је показао врхунско умеће на
војвођанским гајдама и јапан-
ској фрули.

на до бит ку. Ми слим да би би -
ло од лич но да, по ред Стар че -
ва ца, и Ка ча рев ци, Ја бу ча ни и
оста ли има ју дру штва – на вео
је Ми лу ти но вић.

Агил на удру же ња
Дру штво пче ла ра Стар че во,
осно ва но 2000. го ди не, ни ма -
ло не за о ста је за пан че вач ким.
Шта ви ше, у не ким ства ри ма и
прeдњачи, па је, по ред број них
пре да ва ња и три би на ко је одр -
жа ва сва ке сре де од 18 са ти,
ра зних из ло жби и еду ка тив -
них екс кур зи ја, пре ма ре чи ма
пред сед ни ка Ко сте Аће, и ове
го ди не за по че ло шко лу за по -
чет ни ке. Та ко се пет ком у 17
са ти оку пи два де се так мла дих
чла но ва, али и оних ста ри јих,
с ко ји ма ис ку сни ји пче ла ри
не се бич но де ле сво ја зна ња.

Ка же се да пче ла ри уче до
кра ја жи во та, па Стар чев ци
ре дов но по се ћу ју сај мо ве и из -
ло жбе. Сто га ни су про пу сти ли
ни да у су бо ту, 10. де цем бра,
ви де но во сад ску ме ђу на род ну
кон фе рен ци ју с пра те ћом из -
ло жбом пче лар ске опре ме.
Ко ли ко је то ва жан скуп био,
го во ри и при су ство ми ни стра

Ова пла не та не би ова ко из -
гле да ла да на њој ни је јед ног
би ћа. Ко ли ко год ми сли ли да
се око нас (љу ди) вр ти цео
уни вер зум, по сто ји не ко ко је,
мо жда, ко ри сни ји за свет, а да
му при том ни на ко ји на чин не
шко ди.

У пи та њу је је дан ма ју шни
ин сект, али пра ва ства ра лач ка
си ла ка да деј ству је у ко лек ти ву
(са мо та ко и функ ци о ни ше),
ње но ве ли чан ство – пче ла!

Без до бро би ти ко ју она ства -
ра и ње них про из во да жи ве ли
би смо не у по ре ди во не здра ви је.

На сре ћу, све ви ше љу ди је
све сно то га...

Да су пче ле пле ме ни та би ћа и
ко ли ко здра вља до но се про -
дук ти ње ног вред ног ра да под -
ре ђе ног ко лек ти ву, зна ју и
мно ги на ши су гра ђа ни. Ви ше
сто ти на Пан че ва ца ба ви се
про из вод њом ме да и дру гих
про из во да; за не ке је то хо би,
за дру ге до дат ни из вор за ра де,
а има и оних, за сад ма ло број -
них, ко ји ма је то мал те не
основ ни из вор при хо да.

Јед но је си гур но – сви они
ап со лут но су све сни до бро би -
ти пче ла ре ња, по ред оста лог и
због ин ха ли ра ња би ос фе ром
из ко шни ца. По зна то је да ду -
го го ди шњи пче ла ри рет ко
обо ле ва ју, из гле да ју мла ђе и
жи ве ду же. На ле ко ви та свој -
ства ме да, про по ли са, по ле на
и мле ча не тре ба по тро ши ти
ни сло во ка да је реч о по зи тив -
ном ути ца ју на иму но ло шки
си стем или ре спи ра тор не ор -
га не, а ту су и ан ти сеп тич ка
деј ства.

По ред то га, ова услов но ре че -
но мла да гра на по љо при вре де,
без об зи ра на све по те шко ће и
си стем ске не до стат ке, још увек
је јед на од нај пер спек тив ни јих
код нас.

Има мо ква ли те тан мед
Пан че во је има ло ве о ма до бар
по ло жај за ба вље ње пче лар -
ством, пре све га као ба за за
се лид бу ко шни ца. По чет ком
се зо не, у апри лу, би ла је ак ту -
ел на Де ли блат ска пе шча ра,
из да шна гло гом, ба гре мом и

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 16. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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БЕЗ ПЧЕ ЛА, СВЕТ БИ БИО СА СВИМ ДРУ ГА ЧИ ЈИ

ЗДРА ВЉЕ ИЗ КО ШНИ ЦА НЕ МА АЛ ТЕР НА ТИ ВУ

Овај регион има добар мед

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.

Лабрадор
Прелеп пас пронађен је у
Јабуци, у подруму једне на-
пуштене куће, и привреме-
но се налази у градском
прихватилишту у Панчеву.
Овај лабрадор је веома ми-
ран и послушан.

Власник треба што пре да
се јави и да преузме пса.
Ако то не учини, против ње-
га ће бити покренут посту-
пак, а пас ће бити понуђен
на удомљавање. Контакт-
-телефон је 352-148.

Птичар
Ловачки пас пронађен је
на периферији града,
али има инострани ми-
крочип, па није могуће
утврдити податке о вла-
снику.

Овај лепи птичар ве-
роватно је некоме побе-
гао током лова и након
извесног времена стигао
до града.

Привремено се налази у градском прихватилишту у Вла-
синској 1, где је могуће видети га и удомити.

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.

ста ју по не дељ ком у ве ли кој са -
ли Град ске упра ве, ка да до во де
прак ти ча ре и про фе со ре с по -
љо при вред ног фа кул те та. Ак -
тив ни су и ка да је реч о ху ма -
ни тар ном ра ду, па, ре ци мо,
сва ке го ди не до ни ра ју од ре ђе -
ну ко ли чи ну ква ли тет ног ме да
за де цу из „Спо мен ка”.

За ста бил ност овог удру же -
ња за слу жан је и пред сед ник
Вој кан Ми лу ти но вић, тре ћа
ге не ра ци ја пче ла ра и је дан од
рет ких ко ји жи ве са мо од ове
де лат но сти. Има око две ста
ко шни ца и осва јач је ви ше на -
гра да, по ред оста лог и злат не
пла ке те на Но во сад ском сај -
му. Он не ма ди ле ме да би во -
лео да ви ди што ви ше мла дих
пче ла ра.

– Али без ср ља ња, јер не пи -
са но је пра ви ло да за до бр ог
по чет ни ка тре ба пет го ди на.
Нај бо ље је кре ну ти с три ко -
шни це ка ко би се уо чи ле раз -
ли ке из ме ђу дру шта ва. Не би
би ло ло ше ни да пче лар ство
бу де увр ште но у про грам
сред ње по љо при вред не шко -
ле. Здра ва кон ку рен ци ја је
увек до бро до шла, јер да је
под сти цај, а и ко ри сни ци су

ба грем цем, ко јег има и у при -
о бал ном под руч ју. На кон то га
ишло се по ли пу на Фру шку
го ру, а по том на сун цо крет,
ко ји је мно го ду же тра јао – до
кра ја ав гу ста. Пред је сен је би -
ло вре ме за астор, ко ров ску
биљ ку, од ко је су пче ле ску -
пља ле хра ну за зим ни цу. Са да
су кли мат ски од но си ма ло по -
ре ме ће ни, па се не ке па ше
пре пли ћу, али упр кос то ме
наш мед, по себ но ба гре мов,
из у зет но је до бр ог ква ли те та и
ве о ма тра жен у Евро пи, пре
све га у Не мач кој.

На те ри то ри ји гра да успе -
шно ра де два удру же ња – пан -
че вач ко и стар че вач ко; оба су
ста бил на, отво ре на за са рад њу
и но ве чла но ве, а пре ма оп -
штем ми шље њу, во де их ква -
ли тет ни и до бри љу ди.

Дру штво пче ла ра – по дру -
жни ца Пан че во осно ва но је
1913. и као та кво функ ци о ни -
са ло до рат не 1941. го ди не.
Усле ди ла је па у за до се дам де -
се тих го ди на про шлог ве ка, ка -
да по чи ње ин тен зив но де ло ва -
ње. Тре нут но бро ји око осам де -
сет чла но ва, а ме ста за за ин те -
ре со ва не увек има. Они се са -

по љо при вре де Бра ни сла ва Не -
ди мо ви ћа, ко ји је ову по љо -
при вред ну гра ну не дво сми -
сле но по др жао.

Као ре зул тат то га до би је не
су суб вен ци је за пче ла ре, а по -
ве де на је бор ба про тив фал си -
фи ко ва ног ме да, че га не би би -
ло без ра да љу ди из Са ве за
пче лар ских ор га ни за ци ја Ср -
би је, пре свих мла дог и агил -
ног пред сед ни ка Ро до љу ба
Жи ва ди но ви ћа. На кра ју, ту су
би ли и свет ски знал ци по пут
Сло вен ца Зде ша ра и ита ли јан -
ског про фе со ра На не ти ја, ко ји
је го во рио о мо дер ним на чи -
ни ма су зби ја ња нај о па ки јег
не при ја те ља пче ла – кр пе ља
ва рое.

По чет ни ци увек до бро до шли
У ком би ју ко јим су Стар чев ци
пу то ва ли у Но ви Сад на шли су
се и њи хо ви чла но ви из дру гих
ме ста, по пут Омољ ча ни на Ла -
за ра Де хе ља на. Он „вр ца” мед
још од се дам де се тих, а по тен -
ци јал ним пче ла ри ма пре по ру -
чу је да бу ду упо р ни. Је дан од
нај ве ћих про из во ђа ча у око -
ли ни је Пе ра Шиц, увек пред -
у сре тљив пре ма мла дим ко ле -
га ма. Иа ко, ка ко ка же, ни је
ни ма ло ла ко пче ла ри ти због
хер би ци да, фун ги ци да и пе -
сти ци да, што сла би моћ пче ла
и скра ћу је им жи вот, то се не
од ра жа ва на ква ли тет ме да,

јер оне све отро ве пре чи сте
сво јим жле зда ма.

Се кре тар дру штва Сте ван
Пе тро вић ка же да тре ба ко ри -
сти ти мед од про ве ре них до -
ма ћи на, и то по мо гућ ству сва -
ко днев но, ма кар ују тро и пред
спа ва ње. Алек сан дар Ко јић је
на по чет ку мно го вре ме на
про во дио код ис ку сни јих пче -
ла ра, упи јао све као сун ђер, па
је са да до гу рао до се дам де се -
так ко шни ца.

Ту су и по чет ни ци. Жељ ка
По штић и њен син Ми љан Јо ва -
но вић до би ли су ове го ди не три
ко шни це од при ја те ља; ма ло су
се на му чи ли, али су већ на вр ца -
ли пет на е стак ки ло гра ма ме -
ша ног ли вад ског ме да. Не над
Ту ца ков пче ла ри од ју на, ка да је
од лу чио да оста ви при ва тан
стре сан по сао у ра чу но вод ству,
због ко јег је до био за че так ди ја -
бе те са. Ко ри стио је сва ки мо ме -
нат да оби ла зи пче ли њак и ко -
шни це, а ка ко су они пра ве ми -
кро ва зду шне ба ње, ше ћер му је
из да на у дан па дао.

Јед но став но, зна чај пче ла је
не мер љив, а ако би оне не ста -
ле из сва ко днев ног жи во та, без
њи хо вог опра ши ва ња иш че зло
би де ве де сет од сто би ља ка, од -
но сно све оне ко је има ју цвет.

А шта би смо тек без ме да?!
Сви ма то по ста не ја сно ако не
пре, он да бар са да, у се зо ни
пре хла да и гри по ва...

Старчевци дебатују у својим просторијама

Предавање у Панчеву

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ОДРЖАНА ГОДИШЊА СМОТРА ФОЛКЛОРА КУД-а „ЖИСЕЛ”

Омољица кроз песму и игру

Пчелари на Новосадском сајму



ФИ НА ЛЕ КУ ПА ВОЈ ВО ДИ НЕ

ЈУ РИШ НА ТРО ФЕ ЈЕ

ШКОЛСКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ У БАСКЕТУ

БРОНЗАНЕ ДЕВОЈКЕ ИЗ „ПАЈИНЕ”
Савез за школски спорт Војво-
дине је ове године први пут ор-
ганизовао Отворено првенство
наше покрајине у баскету „3 на
3”, које је одржано у оквиру
пројекта „Школски спорт
плус”. Надметање се одвијало
у Новом Саду, а учествовали су
ученице и ученици средњих
школа. Покровитељ овог так-
мичења био је Покрајински се-
кретаријат за спорт и омлади-

ну, тако да је све учеснике на
почетку поздравила Аранка
Биндер, помоћница покрајин-
ског секретара за спорт. Марко
Ждеро и Марко Савић, члано-
ви репрезентације Србије која
је недавно освојила титулу
светског првака у баскету, по-
желели су средњошколцима
пуно успеха у овом надметању.

У веома јакој конкуренцији
екипа ЕТШ „Паја Маргано-

вић” из нашега града, која је
представљала Јужнобанатски
округ, а предводио ју је про-
фесор Љупчо Цветкоски, осво-
јила је треће место.

Ру ко мет ни са вез Вој во ди не
до де лио је Бе че ју ор га ни за ци -
ју фи на ла вој во ђан ског ку па у
ру ко ме ту. Тим по во дом је у
Град ској ку ћи у том гра ду у
уто рак, 13. де цем бра, одр жа на
кон фе рен ци ја за но ви на ре
пред атрак ти ван спорт ски до -
га ђај, ко ји је одр жан у че твр -
так, 15. де цем бра, под кро вом
„хра ма спор то ва” крај Ти се.

По ред пред сед ни ка Оп шти -
не Бе чеј и чел ни ка Ру ко мет -
ног са ве за Вој во ди не, пред -
став ни ци ма ме диј ских ку ћа
обра ти ли су се и тре не ри и
игра чи фи на ли ста. Пан че во
мо же да се по но си ве ли ким
успе хом сво јих спор ти ста, јер
се одав но ни је до го ди ло да у
фи на лу Ку па Вој во ди не игра ју
и му шки и жен ски тим из јед -
ног гра да. Овог пу та за ве ли ки
пе хар у нај ма сов ни јем так ми -
че њу бо ри ће се и де вој ке
ЖРК-а Пан че во, али и ру ко -
ме та ши Ди на ма.

– Ми слим да је на ша гру па
би ла не што ма ње ква ли тет на
и то нам је олак ша ло пут до

фи на ла, у ко јем смо већ игра -
ли 2010. го ди не и из гу би ли од
ин ђиј ског Же ле зни ча ра. Са да
ће мо уло жи ти мак си мум тру -
да не би смо ли пе хар по не ле с
на ма у Пан че во, иа ко је Ки -
кин да баш те жак про тив ник –
ре кла је Све тла на Ни чев ски,
ка пи тен Пан чев ки.

Ка да је му шко фи на ле у пи -
та њу, пан че вач ки Ди на мо је,
ако има мо у ви ду да је тре нут -
но тре ће пла си ра ни клуб су -
пер ли га шког ка ра ва на, ап со -
лут ни фа во рит. Наш клуб је до

са да већ два пу та осво јио овај
тро феј.

– Пр во бих из ра зио за до -
вољ ство што ће мо игра ти у Бе -
че ју, ко ји нам је сви ма по знат
као град спор та. Не бе жи мо од
уло ге фа во ри та, али бих на -
гла сио да су Бач ко па лан ча ни
из у зе тан са став и не чу ди што
су у фи на лу. Зна мо да нас че -
ка те жак ис пит и при ла зи мо
му као и сва кој дру гој су пер -
ли га шкој утак ми ци. На рав но,
циљ нам је осва ја ње пе ха ра и
на ста вак бор би у нај ма сов ни -

јем так ми че њу – ис та као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко -
вић.

Ка ко би што бо ље упо знао
сво је при ста ли це с ва жном
утак ми цом у ко јој мо же да
осво ји тро феј, РК Ди на мо је у
сре ду, 14. де цем бра, одр жао и
кон фе рен ци ју за но ви на ре, на
ко јој су го во ри ли Ра ду ле Ра ду -
ло вић и Ог њен Ра до њић.

– Ла во ве пред во ди Дра ган
Су џум, бив ши ре пре зен та ти -
вац на ше зе мље. То је од ли чан
тим, ко ји ће си гур но вр ло бр зо
сти ћи бар до Су пер Б ли ге. Је -
смо фа во ри ти, али не ће мо се
опу сти ти. Иа ко смо умо р ни и
већ по ма ло ис тро ше ни од ме -
че ва у ели ти, же ли мо ову го -
ди ну да за вр ши мо осва ја њем
тро фе ја – искрен је био гол -
ман Ди на ма и је дан од нај за -
слу жни јих за ви сок пла сман
свог ти ма Ра ду ле Ра ду ло вић.

Ру ко мет но Пан че во има
раз ло га за по нос. У фи на лу
Ку па Вој во ди не бо ри ће се и
де вој ке и мом ци. Ма ло ко ји
град то има. Сва ка част!

Бал кан ско пр вен ство за ка -
де те, ју ни о ре и мла ђе се ни о -
ре одр жа но је од 9. до 11. де -
цем бра у Са ра је ву. У из у зет но
ја кој кон ку рен ци ји так ми ча -
ра из је да на ест зе ма ља ре пре -
зен та ци ја Ср би је је за у зе ла
дру го ме сто у укуп ном пла -
сма ну. У са ста ву на шег на ци -
о нал ног ти ма на сту пи ло је и
че тво ро ка ра ти ста Ди на ма.

Са ња Вар са ко вић, мла ђа
се ни ор ка, за у зе ла је пе то ме -
сто у ка те го ри ји пре ко 68 кг.
По сле две си гур не по бе де над
так ми чар ка ма из БиХ и Цр не
Го ре она је у по лу фи на лу с 1:0
по ра же на од ка ра тист ки ње из
Тур ске, а он да је у ре пер са жу,
у бор би за брон за ну ме да љу,
из гу би ла од ко ле ги ни це из
ре пре зен та ци је. На пе то ме -
сто се пла си рао и ка дет Дар ко
Спа сков ски, и то у ка те го ри ји
до 52 кг. И он је на ста р ту
оства рио две си гур не по бе де –
над ри ва ли ма из Ру му ни је и
Сло ве ни је, а по том је по ра -
жен од так ми ча ра из Ма ке до -
ни је. У ре пер са жу Дар ко је са -
вла дао про тив ни ка из Бу гар -
ске, а по том је у бор би за
брон за но од лич је из гу био од
хр ват ског бор ца. Ка дет ки ња
Ми ња Вар са ко вић на сту пи ла
је у ка те го ри ји пре ко 54 кг и
већ на ста р ту је из гу би ла од
так ми чар ке из Тур ске, ко ја је

ка сни је по ста ла шам пи он ка
Бал ка на. Ми ња је би ла и члан
ка дет ског ти ма Ср би је у бор -
ба ма ко ји је по сле две по бе де
не срећ но по ра жен у бор би за
фи на ле, а по том и за брон за -
ну ме да љу. Ју ни ор Урош Пе -
тро вач ки над ме тао се у ка те -
го ри ји до 61 кг и у пр вом ко -
лу је са вла дао ри ва ла из БиХ,
а по том је из гу био од ка ра ти -
сте из Хр ват ске.

Мла дим так ми ча ри ма Ди -
на ма је ово би ло са мо јед но
од кон трол них над ме та ња у
окви ру при пре ма за Европ ско
пр вен ство, ко је ће би ти одр -
жа но у фе бру а ру у Со фи ји.

На тра ди ци о нал ном ММА тур -
ни ру ко ји је одр жан у Вр ба су,
пред ве ли ким бро јем по се ти ла -
ца, од лич не ре зул та те су оства -
ри ли и на ши су гра ђа ни, чла но -
ви ММА ака де ми је Пан че во.

У ка те го ри ји до 84 кг злат -
ну ме да љу је осво јио Ми лан
Ра да ко вић, ко ји је у по лу фи -
на лу са вла дао про тив ни ка
но ка у том у пр вој рун ди, а у
фи на лу му је ри вал пре дао
меч без бор бе. Уче ство вао је
и Алек сан дар Бо де гра јац, ко -

ме је овог пу та фа ли ло и ма -
ло спорт ске сре ће, па је ели -
ми ни сан у че тврт фи на лу тур -
ни ра у ка те го ри ји до 77 кг.

Глав ни тре нер ММА ака де -
ми је Пан че во и наш нај бо љи
про фе си о нал ни бо рац Мар ко
Ра да ко вић ис ти че да је пре -

за до во љан по стиг ну тим ре -
зул та том и да у клу бу сва ко -
днев но ра сту но ви та лен ти
ко ји ће у бу дућ но сти оства ри -
ва ти од лич не ре зул та те ка ко
у Ср би ји, та ко и у на шем ре -
ги о ну.

Мар ку Ра да ко ви ћу, у ММА
све ту по зна том и као „ло вац
на гла ве”, 17. де цем бра пред -
сто ји по врат нич ки меч, и то у
јед ној од нај бо љих европ ских
про мо ци ја овог спор та –
WFC-у. Он ће тог да на у Бе чу

од ме ри ти сна гу с јед ним од
нај бо љих ита ли јан ских бо ра -
ца – Кри сти ја ном Брин за ном.

Љу би те љи спо р та у Пан че ву
же ле сре ћу Мар ку у овом ду е -
лу и на да ју се да ће се он из
глав ног гра да Ау стри је вра ти -
ти с још јед ном по бе дом.
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Ва жна по бе да
над Ша мо том

На ста вак тр ке 
у фе бру а ру

Спу ште на је за ве са на је се њи
део шам пи о на та у Су пер ли ги
Ср би је за ру ко ме та ше. У по -
след њем пр вен стве ном окр -
ша ју ове го ди не ру ко ме та ши
Ди на ма су пред сво јим на ви ја -
чи ма од ме ри ли сна гу са Ша -
мо том из Аран ђе лов ца. Био је
то ве о ма ва жан ду ел за обе
еки пе, јер ће се бо до ви из тог
ме ча пре но си ти и у плеј-оф
над ме та ње... Због то га је ваљ -
да и „пр шта ло” на све стра не.
Го сти су игра ли фан та стич но,
по ка за ли су во љу, ка рак тер,
ве ли ко ру ко мет но зна ње...
Ипак, то им ни је би ло до вољ -
но за оства ре ње ци ља: Ди на -
мо –Ша мот 28:26.

Око 1.000 по кло ни ка игре с
ле пљи вом лоп том, ко ли ко их
је при су ство ва ло овом ду е лу,
ви де ло је још је дан пра ви ру -
ко мет ни спек такл, бор бу „пр са
у пр са”, без стра ха, без кал ку -
ла ци ја... Би ло је фан та стич -
них по те за, пре ле пих го ло ва,
би ло је и нер во зе, али и „вар -
ни ца” на те ре ну, би ло је све га
што, ка да је у гра ни ца ма
спорт ске стра сти, ру ко мет чи -
ни ја ко за ни мљи вим спо р том.

И овог пу та је Иван Пет ко -
вић на те рен по слао „рат ни ке”
спрем не да „из ги ну” за сва ку
лоп ту, сва ки пе даљ те ре на,
сва ки гол... Као це ле се зо не, и
у овом бо ју пред во дио их је ка -
пи тен, ле ген дар ни Бран ко Ра -
да но вић. Ди на мо је сјај но за -
по чео меч. Три го ла Пе тра
Жу јо ви ћа, по го ци Ср ђа на Ко -
мла но ва и Па вла Бан ду ке у
пр ва че ти ри ми ну та за скор од
5:1 би ли су до вољ ни да сви у
Ха ли спор то ва по ми сле да је

НАД МЕ ТА ЊА ММА БО РА ЦА

МИ ЛА НУ ТРО ФЕЈ, МАР КО ИДЕ У БЕЧ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ДИ НА МО ЗИ МУ ЈЕ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

Стране припремио

Александар
Живковић

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КА РА ТЕУ

ДАР КО И СА ЊА НА ПЕ ТОМ МЕ СТУ

ха ли пао је ве ли ки ка мен са
ср ца...

Иа ко су Аран ђе лов ча ни, у
чи јим ре до ви ма игра и не ка -
да шњи ре пре зен та ти вац и ин -
тер на ци о на лац Рат ко Ни ко -
лић „ди са ли за вра том”, мом -
ци Ива на Пет ко ви ћа ви ше ни -
шта ни су пре пу шта ли слу ча -
ју...

– Ша мот је од лич на еки па,
не би био ту где је сте да ни је
та ко. Тај тим има до бар ка -
рак тер, од лич но игра фор ма -
ци ју шест-ну ла, то је по ка зао
и у пр вом по лу вре ме ну, ка да
је пре о кре нуо ре зул тат. По сле
па у зе је на те рен иза шао је дан
мно го бо љи тим Ди на ма, пре
све га што се ти че ди сци пли не
у игри. При ми ли смо са мо де -
сет го ло ва у дру гом по лу вре -
ме ну и то је био кључ да до би -
је мо ову утак ми цу, ко ја на ма
пу но зна чи. Ре као сам мо јим
мом ци ма да нас они до би ја ју

на шим оруж јем, зна чи од бра -
ном и по лу кон тром и кон -
тром. Сег мент вра ћа ња ни је
био до бар, то је је ди ни део на -
ше игре ко ји ни је био до бар у
пр вом по лу вре ме ну. Не мо гу
да нас уби ју на шим оруж јем.
Ни ка кве ве ли ке фи ло зо фи је
не ма, ре као сам мом ци ма да
мо ра мо да спре чи мо њи хо ву
по лу кон тру и кон тру и да од -
и гра мо бо љи на пад. То смо
ура ди ли и по бе ди ли – ре као
је тре нер Ди на ма Иван Пет -
ко вић.

Ру ко ме та ши из на ше га гра -
да су је се њи део шам пи о на та
за вр ши ли на тре ћем ме сту. Од
пет на ест утак ми ца има ју скор
од 11 по бе да, је дан не ре шен
ре зул тат и три по ра за. Са ку пи -
ли су 23 бо да, два ма ње од пр -
во пла си ра них Вој во ди не и
Цр ве не зве зде. Пр вен стве на
тр ка у Су пер ли ги на ста вља се
у фе бру а ру 2017. го ди не.

на по мо лу ка та стро фа еки пе
из Аран ђе лов ца. А он да су
ства ри по че ле да се окре ћу.
Стр пљи ви го сти, пред во ђе ни
Ива ном Ло ми ћем и гол ма ном
Вла ди ми ром Ђор ђе ви ћем, по -
ла ко али си гур но по че ли су да
„крц ка ју” пред ност Ди на ма. И
да „пре во де” утак ми цу у сво ју
ко рист. На од мор се оти шло с
ре зул та том 14:16.

Дру го по лу вре ме до не ло је и
дру го из да ње „цр но-жу тих”.
Све оно што је Ша мот ра дио у
пр вом де лу утак ми це, од но сно
ка ко је до би јао Ди на мо ње го -
вим оруж јем, са да се окре ну -
ло. Пан чев ци су за и гра ли сво -
ју пре по зна тљи ву игру, а фе -
но ме нал не од бра не Ра ду ла Ра -
ду ло ви ћа у го ло ве су пре тва -
ра ли Ми лош Иво ше вић, Па -
вле Бан ду ка и Ми лош Ба ру -
џић. Ди на мо је ус пео да стиг -
не на 19:19, а ка да је у 46. ми -
ну ту по вео са 23:21, сви ма у
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ФУТОГ

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА

Куршумлија: Т. ВИТЕЗОВИ – БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ

субота, 14 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: БЕОВУК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ

субота, 19.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈАДРАН

субота, 18 сати

Прошлонедељни резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СПАРТАК 3:0

ПРВА ЛИГА

Суботица: СПАРТАК–БОРАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013 1:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 28:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Долово: ДОЛОВО–СЛАВИЈА 32:30

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ВЛАДИМИРОВАЦ 40:20

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–СМЕДЕРЕВО 73:60

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Б. Топола: ТОПОЛА – КРИС КРОС 90:68

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ОМЛАДИНАЦ 76:79

Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН 83:77 

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Whyatt

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да су „ла ви це”
рас по ло же не за још јед но од -
бој ка шко над и гра ва ње. Ста рт -
на по ста ва ко ју су чи ни ле: Ни -
ко ли на Ашће рић, Са ња Ђур ђе -
вић, Је ле на Ла зић, Ни на Ко -
цић, Ми ле на Спре мо, Дра га на
Мар ко вић и Је ле на Ме да ре -
вић од лич но је „отво ри ла”

Убе дљив три јумф 
над Спар та ком

У су бо ту до ла зи 
Фу тог

Пан че вач ке „ла ви це” су по но во
на по бед нич ком ко ло се ку.
Утак ми ца ма де ве тог 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 Ср би је за од бој ка ши -
це, а ЖОК Ди на мо је још јед -
ном по ка зао да је нај при јат ни је
из не на ђе ње у ели ти. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
вао је Спа р так из Су бо ти це, го -
ди на ма је дан од нај бо љих ко -
лек ти ва у срп ској жен ској од -
бој ци. По пу лар ним „го лу би ца -
ма” са се ве ра Бач ке ове се зо не
баш и не цве та ју ру же, али си -
гур но ни су тим за пот це њи ва -
ње. На сре ћу око 500 по кло ни -
ка игре пре ко мре же у пан че -
вач ком „хра му спо р та”, то ни су
ура ди ле ни де вој ке ко је пред во -
ди тре нер Алек сан дар Вла ди са -
вљев: Ди на мо –Спар так 3:0, по
се то ви ма 25:18, 27:25 и 25:22.

меч, ста вља ју ћи до зна ња го -
шћа ма из Су бо ти це да се не ће
до бро про ве сти на овом го сто -
ва њу. Иа ко у од бра ни ни су
игра ле она ко ка ко уме ју, Дра -
га на Мар ко вић и ње не дру га -
ри це су од лич ним сер ви сом
пот пу но раз о ру жа ле про тив -
ни це, а овог пу та је и блок био
јед но од ја ких оруж ја Ди на ма.
Спа р так је успе шно одо ле вао
са мо у пр вој по ло ви ни пр вог
се та, до ре зул та та 8:8. Већ на
тех нич ком тајм-ау ту би ло је
12:8 за до ма ћи тим, а по сле
крат ког од мо ра „ла ви це” су
на ста ви ле у ја ком тем пу. Бло -
ком је дан на је дан Ми ле на
Спре мо је по ди гла пу бли ку на
но ге, а по том су Ни на Ко цић и
Дра га на Мар ко вић на ста ви ле
да ре ше та ју по ље про тив ни ка.
Без ве ћих про бле ма Пан чев ке
су по ве ле с 1:0.

Дру ги сет је до нео пот пу но
дру га чи ју сли ку на те ре ну. Го -
шће су зби ле ре до ве, за и гра ле
су агре сив ни је, има ле су ини -
ци ја ти ву. Ни на Ко цић, Је ле на
Ме да ре вић и Ни ко ли на Ашће -
рић су ко ли ко-то ли ко по ку ша -

пр вог тех ни ча ра Је ле ну Ме да -
ре вић. И од јед ном је си ту а ци -
ја на те ре ну по че ла да се ме -
ња. Раз и гра ла се Је ле на Ла зић,
бло ки ра ла је је дан на је дан,
осва ја ла по е не, „ле те ла” по те -
ре ну и спа са ва ла го то во из гу -
бље не лоп те... Ди на мо је сма -
њио на 17:19, по том је по ен ти -
ра ла и Ти ја на Стој ко вић за

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” – ХИТ СУ ПЕР ЛИ ГЕДЕ СЕТ ОД ЛИЧ ЈА 

ИЗ КРУ ШЕВ ЦА
У ор га ни за ци ји БК-а Зма је ви,
про шлог ви кен да у Кру шев цу
је одр жан ју ни ор ски тур нир у
бад мин то ну. БК Пан че во се на
том так ми че њу пред ста вио са
је да на ест чла но ва, па је, по ред
до ма ћи на, био нај број ни ји
клуб на тур ни ру.

Нај вред ни ји тро феј је осво -
ји ла Са ња Пе рић, сре бром су
се оки ти ли Ми о на Фи ли по -
вић, као и ду бло ви На та ли ја
Бо ха ре вић – Ма ша Алек сић и
Сте фан Ми ја то вић – Ма ти ја
Цу па ра. Брон за не ме да ље су
за слу жи ли: Ма ша Алек сић,
На та ли ја Бо ха ре вић, Сте фан
Ми ја то вић, Ми хај ло Бор ка и
ду бло ви Вик тор Бур јан – Ни -
ко ла Бор ка и Ми о на Фи ли по -
вић – Чар на По по вић.

МА РИ ЈИ ЗЛА ТО, 

МИ ХАЈ ЛУ СРЕ БРО
Сјај не ре зул та те на тур ни ру у
Кру шев цу оства ри ли су и чла -
но ви Бад мин тон клу ба Ди на -
мо. Ма ла али ода бра на еки па
вра ти ла се у свој град са два
вред на тро фе ја.

У кон ку рен ци ји де вој чи ца
ис под је да на ест го ди на Ма ри -
ја Са мар џи ја је осво ји ла злат -

ну ме да љу и та ко за о кру жи ла
ина че сјај ну 2016. го ди ну. По -
сле осва ја ња ти ту ла на ку по -
ви ма Пан че ва, Вр шца и Бе о -
гра да, као и на пр вен стви ма
Ср би је и Вој во ди не, до да ла је
сво јој ко лек ци ји и зла то из
Кру шев ца. Ми хај ло Виг је у
ка те го ри ји де ча ка ис под је да -
на ест го ди на, по сле из у зет но
уз бу дљи вог фи нал ног ме ча,
осво јио сре бр ну ме да љу.

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ЈЕ ЛЕ НУ
Из Атлет ског са ве за Ср би је 9.
де цем бра у АК Та миш сти гла
је сјај на вест – Струч ни са вет
АСС-а и ко ме сар за так ми че -
ња су, пре ма ва же ћим та бли -
ца ма ИА АФ-а о вред но ва њу
ре зул та та, про гла си ли Је ле ну
Ва си ље вић, чла ни цу АК-а Та -
миш, за ка те го ри са ну атле ти -
чар ку пр вог пи о нир ског раз -
ре да (У16).

Ово при -
зна ње се до -
де љу је са мо
атле ти ча ри -
ма ко ји су
о с в о  ј и  л и
ме да ље на
д р  ж а в  н и м
пр вен стви -
ма и ко ји
има ју нат -
п р о  с е ч  н е
ре зул та те.

Тре ба под се ти ти да је Је ле на
Ва си ље вић, по ред осва ја ња две -
ју ме да ља на др жав ним пр вен -
стви ма, би ла и део на ци о нал -
ног ти ма Ср би је ко ји је у ав гу -
сту уче ство вао у пре сти жном
атлет ском кам пу у Ати ни.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ва ле да одр же ре зул тат ски
при кљу чак свог ти ма, али
Спа р так је вр ло бр зо сти гао до
пред но сти од шест по е на
(8:14). Тре нер Вла ди са вљев је
из ме на ма по ку шао да раз мр да
сво ју еки пу, шан су су до би ле
Ти ја на Стој ко вић и Ми ли ца
Јо ва но вић, али је при ре зул та -
ту 12:18 мо рао да вра ти у игру

вић су хра бро и си гур но свом
ти му до но си ле сет-лоп те, а
тре ћу је у вођ ство од 2:0 пре -
тво ри ла Ни ко ли на Ашће рић
ас-сер ви сом.

Су бо ти чан ке су смо гле сна -
ге да за пре те и у тре ћем се ту.
Ус пе ле су да по ве ду са 4:1, па
је тре нер Вла ди са вљев ре а го -
вао тајм-ау том. И коц ки це су
по ла ко по че ле да се сла жу.
Ни на Ко цић је би ла цен трал на
фи гу ра овог де ла утак ми це,
бар ка да је осва ја ње по е на у
пи та њу. Го шће ни су мо гле да
за у ста ве ње не ра зор не сме че -
ве. „Ла ви це” су ру тин ски, али
мак си мал но озбиљ но и ан га -
жо ва но до са мог кра ја, ус пе ле
да оства ре ше сту пр вен стве ну
по бе ду и осво је но ва три бо да.

– До бра утак ми ца за нас.
Иа ко нам је од бра на би ла сла ба,

ус пе ле смо да оства ри мо ва -
жну по бе ду. Зна ле смо да ће
утак ми ца би ти из у зет но те -
шка, па за то че сти там мо јим
са и гра чи ца ма на мак си мал -
ном ан га жо ва њу. Тре ба ла нам
је ова по бе да, јер смо се вра -
ти ле у ри там – ис та кла је
Дра га на Мар ко вић, ка пи тен
Ди на ма.

У ве ли кој са ли Спорт ског са -
ве за на шег гра да про шле не -
де ље је одр жа на ре дов на го ди -
шња скуп шти на Атлет ског
клу ба Та миш, ко ју је во дио
пред сед ник тог спорт ског ко -
лек ти ва Зо ран Ко цић.

Јед но гла сно су усво је ни из -
ве шта ји о ра ду клу ба у 2016.
го ди ни, као и про грам ра да за
пред сто је ћу се зо ну. Кон ста то -
ва но је да је го ди на на из ма ку
нај у спе шни ја од ка да је клуб
осно ван. Чла но ви АК-а Та -
миш су у 2016. осво ји ли се дам
ме да ља на др жав ним пр вен -
стви ма, а тај клуб има и шам -
пи он ку Кро са РТС-а. По ред

то га, атле ти чар ке и атле ти ча -
ри Та ми ша осво ји ли су ви ше
од 60 ме да ља на ра зним ми -
тин зи ма у зе мљи и ино стран -
ству.

За нај у спе шни ју атле ти чар -
ку овог клу ба про гла ше на је
Је ле на Ва си ље вић, дво стру ка
осва ја чи ца брон за них ме да ља
на пр вен стви ма Ср би је, а нај -
бо љи у му шкој кон ку рен ци ји
је Сте фан Ла зић, дво стру ки
шам пи он др жа ве. Нај за па же -
ни ји чла но ви у шко ли атле ти -
ке би ли су шам пи он ка Кро са
РТС-а Са ња Ма рић, као и Ана
Дра го је вић и Сте фан Ма рић.
По себ на при зна ња су за слу -

жи ли Ол га Ли си цин и Алек -
сан дар Ма нић, нај мла ђи осва -
ја чи ме да ља за АК Та миш у
2016. го ди ни.

Без об зи ра на по стиг ну ти
успех, Управ ни од бор АК-а
Та миш је обез бе дио при год не
по кло не за све сво је чла но ве.

У КУ ПУ СА ОБРЕ НОВ ЧАН КА МА

Од бој ка ши це Ди на ма ове го ди не успе шно игра ју на два

фрон та. По ред до брих ре зул та та у Су пер ли ги, оне су ус пе ле

да се пла си ра ју у че тврт фи на ле Ку па Ср би је, у ко јем ће од -

ме ри ти сна гу с Тен том из Обре нов ца.

Пр ва утак ми ца би ће на про гра му у че твр так, 22. де цем бра,

у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, а ре ванш ће усле ди ти 27. де -

цем бра у Обре нов цу. Ду ел у на шем гра ду по чи ње у 18 са ти.

ОД БОЈ КА О13 НИ ЖЕ ПО БЕ ДЕ

Још јед на по бе да Од бој ке 013 у Дру гој ли ги „Се вер”. У дер -

би су сре ту у Бач кој Па лан ци де вој ке ко је пред во ди тре нер

Иван Кр го вић са вла да ле су до ма ћу Па но ни ју с 3:1 и та ко

оства ри ле ше сту пр вен стве ну по бе ду.

У су бо ту, 17. де цем бра, Пан чев ке игра ју на свом те ре ну. У

Ха лу спо р то ва на Стре ли шту до ла зи Мла дост из Ин ђи је, а

утак ми ца по чи ње у 14 са ти.

18:19, а ас-сер ви сом Је ле не
Ме да ре вић Ди на мо је ус пео да
из јед на чи на 20:20. У не из ве -
сној за вр шни ци, у игри по ен
за по ен, од го вор ност су пре у -
зе ле оне од ко јих се увек нај -
ви ше оче ку је. Ни на Ко цић, Је -
ле на Ла зић и Дра га на Мар ко -

Утак ми ца са Спар та ком би -
ла је по след ња у пр вом де лу
се зо не, али шам пи о нат се на -
ста вља већ на ред ног ви кен да.

– Оче ки ва ли смо те шку утак -
ми цу. Ма ло смо ис па ли из рит -
ма због по вре да и бо ле сти игра -
чи ца, због про ме на на ме сту
тех ни ча ра... Тра жи ли смо се бе,
игру... За то је ова по бе да мно го
ва жна. Ле по је ка да се три јум -
фу је, али ово је да ле ко од оно га
ка ко бих ја же лео да игра мо.
Осва ја њем но вих бо до ва ми
смо одав но пре ма ши ли план
ко ји смо има ли на по чет ку се -
зо не. За то ће мо убу ду ће мно го
ви ше пру жа ти шан се мла дим
де вој ка ма. На ма ме сто на та бе -
ли ни је при о ри тет, же ли мо да
афи р ми ше мо мла де од бој ка -
ши це – ре као је тре нер Ди на ма
Алек сан дар Вла ди са вљев.

Већ на ред ног ви кен да на
про гра му ће би ти утак ми це
де се тог ко ла Су пер ли ге, а пан -
че вач ке „ла ви це” ће по но во
игра ти пред сво јим на ви ја чи -
ма. У Ха лу спор то ва на Стре -
ли шту до ла зи Фу тог, а утак -
ми ца по чи ње у 17 са ти.

Од бој ка ши ста р че вач ког
Бор ца као да су се прет пла ти -
ли на утак ми це у пет се то ва.
Они су у де ве том ко лу Пр ве
ли ге го сто ва ли у Су бо ти ци, где
су од до ма ћег Спар та ка из гу -
би ли с 3:2, по се то ви ма 22:25,
25:23, 25:22, 15:25 и 18:16.

Бо рац је играо у са ста ву:
Алек сан дар Га ври лов, Сте фан
Вла ди са вљев, Ми лан Зин до -
вић, Вла ди мир Кне же вић, Бо -
јан По знић, Да вор Ми ло ше -
вић, Мар ко Син ђе лић, Не ма -
ња Ми ле тић, Иван Бу лић и
Ра до Спа со је вић.

Као што ко на чан ис ход по ка -
зу је, у дво ра ни „Ду до ва шу ма”
од ви ја ла се пра ва од бој ка шка
дра ма, у ко јој не би би ло не за -
слу же но ни да је Бо рац осво јио
ве ћи део бо дов ног ко ла ча.

Стар чев ци су са да на ше стом
ме сту, са ско ром од пет по бе да
и че ти ри по ра за, и са 17 бо до ва.
На ред ног ви кен да од бој ка ши
Бор ца по но во го сту ју. Они ће у
Кур шу мли ји по де ли ти мег дан
с То плич ким ви те зо ви ма.

УСПЕХ У КА ЋУ
Чла но ви Џу до клу ба Пан че во,
ко је пред во ди тре нер Мар ко
Ата на сов, има ли су мно го
успе ха на тур ни ру одр жа ном
про шлог ви кен да у Ка ћу.

Злат ну ме да љу је осво јио
Алек сан дар Лу пу лов, сре бром
се оки ти ла Ни на Ал би ја нић, а
брон зе су за слу жи ли Не ма ња
Ни шић и Ла зар Ва нев ски.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

РЕ ДОВ НА СКУП ШТИ НА АК-а ТА МИШ

ГО ДИ НА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ



Сед ма по бе да 
ко шар ка ша 
Та ми ша

Та миш ни же по бе де у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је. Да
ни је би ло оног не срећ ног
по ра за од Ду на ва из Ба но ва -
ца, још на по чет ку ово го ди -
шњег так ми че ња, еки па
Бо ја на Јо ви чи ћа би се ше пу -
ри ла на че лу та бе ле, за јед но
с Вр шцем и Ди на ми ком.
Ма да, ни је ло ше ни ова ко...
Са ско ром од се дам по бе да и
три по ра за (по ме ну ти ти мо -
ви на че лу та бе ле има ју 8-2),
Та миш за јед но са Спар та -
ком и зе мун ском Мла до шћу
пред ста вља јед но од нај при -
јат ни јих из не на ђе ња у до са -
да шњем шам пи о на ту.

Про шлог ви кен да су на
про гра му би ле утак ми це де -
се тог ко ла КЛС-а. Пред мом -
ци ма ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић био је ја сан за да так,
чак и им пе ра тив – ва ља ло је
„ове ри ти” три јумф у Кра ље -
ву над Сло гом и та ко мир но
оче ки ва ти на ста вак так ми -
че ња. Ни је би ло ла ко, али
500 гле да ла ца у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту ужи ва ло
је у свим ча ри ма ко шар ка -
шке игре: Та миш –Сме де ре -
во 73:60, по че твр ти на ма
14:12, 14:19, 21:11 и 24:18.

Ко ни је при су ство вао
овом ду е лу, ре као би да су
до ма ћи ко шар ка ши убе -
дљи во три јум фо ва ли. По
ко нач ном ре зул та ту мо гло
би се та ко за кљу чи ти, али до
по бе де су сти гли у по след ња
два ми ну та овог не из ве сног

ја ча Та ми ша, Сме де рев ци
су по че ли да про ма шу ју...
Вр ло бр зо и ре зул тат је по -
чео да се „окре ће”, па је по -
сле тре ће че твр ти не на
се ма фо ру пи са ло 49:42.

А он да је усле дио по -
след њи пе ри од ове утак ми -
це. Учи ни ло се да је
до ма ћин мно го бли жи по -
бе ди, по го то ву ка да је
Алек сан дар Ил кић по сти -
гао „трој ку” за 52:48. Сви
ко ји во ле Та миш по на да ли
су се да је ри вал ко нач но
„сло мљен”, али... Сме де ре -
во је пре о кре ну ло на 57:58,
а Бо јан Јо ви чић је мо рао да
тра жи тајм-аут. Усле ди ла
је не из ве сна за вр шни ца.
Ке сар је по го дио за 59:58,
али су го сти од мах уз вра -
ти ли по гот ком (59:60). До
кра ја утак ми це оста ла су

а ми смо би ли кри ми нал ни.
Има ли смо сре ће што смо
до би ли ову утак ми цу. Са да
ми је ја сна она из ре ка да су
до бре оне еки пе ко је по бе -
ђу ју и ка да игра ју ло ше. Не
знам да ли смо до бра еки па,
то ће мо ви де ти на кра ју пр -
вен ства. У пр вом по лу вре -
ме ну смо игра ли без мо зга,
без енер ги је. До би ли смо
ис кљу чи во на ис ку ство. На
кра ју, мо гу да бу дем за до во -
љан са мо по бе дом. Са да
нам сле ди го сто ва ње Бе о ву -
ку. Пред сто ји нам пра ва ко -
шар ка шка ту ча, али иде мо
да игра мо нај бо ље што зна -
мо – ре као је на кон фе рен -
ци ји за но ви на ре по сле
утак ми це тре нер КК-а Та -
миш Бо јан Јо ви чић.

Пан чев ци су са да на че -
твр том ме сту на та бе ли Ко -

СПОРТ

„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом одговорношћу
„Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног уредника:
Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Драгана Младеновић, Јордан Филиповић • Технички уредник: Александар Милошевић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони:
013/301-150 (редакција и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-
78, 160-43415 05 код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934
• Рукописи се не враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике
Србије уписан је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга:
marketing@pancevac-online.rs 

Ни ко ла Ив ко вић,
сред њо шко лац:
– Су бо ту ћу 
ис ко ри сти ти за 
уче ње, а уве че ћу 
нај ве ро ват ни је оти ћи
у Бе о град, у клуб 
„Ан дер гра унд”. 
За не де љу пла ни рам
да се од ма рам код
ку ће.

Иван Ора ша нин,
гим на зи ја лац:
    
– За ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је игра ти
игри це код ку ће и 
од ма ра ћу се. У су бо ту
уве че ћу нај ве ро ват ни је
оти ћи на кон церт гру пе
„Ис каз”.

Ма ри ја на Си мић,
не за по сле на:
     
– Ви кенд ћу про ве сти с
деч ком и нај ве ро ват ни је
ће мо оти ћи до 
обли жњег ка фи ћа, 
а мо жда ће мо и 
про ше та ти пре ко да на.
По ред то га, од ма ра ћу
се код ку ће уз не ку 
до бру књи гу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Пра во
Сте пе ни ца ма го ре ле во или кроз ру пу до ле де сно? Ку да по ћи?

Пра вац је за кр чен, ту про ла за не ма.

    Ка да по сто ји до бра иде ја и по што се по ми ре су пр от но сти у те -

би, лак ше је раз ру ши ти пре пре ке, ни је про блем ићи рав но до ср -

жи оно га што си за ми слио, до ци ља. Нео п ход но је урав но те жи ти

се, при хва ти ти по ло ве соп стве не лич но сти.

    Без рав но те же мно го је те же.

Де сни ца
Беј рут? Или Си ри ја? Не, по шту је мо на зив ру бри ке.

    Не бо је јед но. Сту бо ва је не што ви ше. Раз ру ше ни ком плекс је

је дин ствен. Про зо ри кроз ко је се гле да у пра зно су ви ше знач ни.

Ова кви при зо ри асо ци ра ју на де ла ње по ли тич ке де сни це, на рат.

Ов де се, сре ћом, ра ди о мир ном пре пу шта њу не ка да шњег објек -

та по ква ре ном зу бу вре ме на.

    Де сна па ти ка је уса мље на, ле ва ју је на пу сти ла. Не ма ба лан -

са, што је та ко ђе сим бол де сни чар ских дру шта ва.

У цен тар
Не кад је до вољ но са мо по гле да ти ис пред се бе и ви де ти из лаз.

Или чак два. Има по сле то га још да се ги ља, али кад се фи ниш

на зи ре, све је јед но став ни је.

    И, јед но став ност до ла зи са ма по се би. Онај ко је ју ри, по ста -

је ком пли ко ван. Те жак, као ова ру бри ка у овом из да њу. Ма да,

га ђа ти у цен тар ни је ла ко. То зна сва ко ко се у то ме оку шао.

Про ма ша ји су не из бе жан, са став ни део про це са са зре ва ња. Ко -

ји се, у не ким слу ча је ви ма, ни ка да не окон ча.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПО ТАК ТУ НИ КО ЛЕ СИ МИ ЋА
ду е ла. Иа ко се на ла зе на за -
че љу та бе ле, Сме де рев ци су
хра бро ушли у меч с фа во -
ри том из Пан че ва и ис ко ри -
сти ли све ње го ве гре шке, па
су по сле пр вог по лу вре ме на
има ли пред ност од три по е -
на (28:31).

По сле од мо ра сли ка на
те ре ну се знат но из ме ни ла.
Иа ко, по не пи са ном пра ви -
лу, ко шар ка ши Та ми ша
увек пад ну у тре ћој че твр -
ти ни, овог пу та је би ло са -
свим дру га чи је. Ка пи тен
до ма ћег ти ма Ни ко ла Си -
мић по де сио је „ни шан ске
спра ве”, па је „ре ше тао”
кош Сме де ре ва ца из свих
по зи ци ја. „Си пао” је „трој -
ке”, по га ђао за два по е на...
У сто пу га је пра тио Игор
Ке сар, а на сре ћу свих на ви -

још два ми ну та. Вла ди мир
Ве лич ко вић је у пра во вре -
ме по го дио за три по е на
(62:60), а он да је „сев ну ла”
и „трој ка” ко ју је по сти гао
Ду шан Ми ло ше вић. Та -
миш је по вео са 65:60 и ко -
нач но сло мио от пор
сјај них го сти ју из Сме де ре -
ва. И ка пи тен Си мић је
уба цио „трој ку” за 68:60, па
је со ло про до ром плеј меј -
кер Ве лич ко вић по ви сио
на де сет по е на раз ли ке, а у
по след њој се кун ди, тек не -
што бр же од си ре не ко ја
озна ча ва крај утак ми це,
Ни ко ла Си мић је но вом
„трој ком”, ше стом укуп но,
по ста вио ко на чан ре зул тат:
Та миш –Сме де ре во 73:60.

– Го сти су има ли ја сну
иде ју у пр вом по лу вре ме ну,

шар ка шке ли ге Ср би је. На -
ред ног ви кен да го сту ју у
Бе о гра ду, а по том сле ди
крат ка па у за у шам пи о на -
ту, до 8. ја ну а ра, ка да ће у
на шем гра ду го сто ва ти Ме -
та лац.

У је да на е стом ко лу Пр ве
срп ске ли ге Крис-крос је
по ра жен у Бач кој То по ли
од до ма ће То по ле с 90:68,
по че твр ти на ма 20:10,
24:22, 23:18 и 23:18.

– Оти шли смо на утак ми -
цу пот пу но де сет ко ва ни, без
сед мо ри це вр ло бит них
игра ча. У та квој си ту а ци ји
ни смо мо гли да по стиг не мо
ви ше. До ма ћин је за слу же но
по бе дио, али мо рам ис та ћи
да је утак ми ца од и гра на у
пе так, ка да је рад ни дан, од
17 са ти, зна чи у тер ми ну ко -
ји ни је нор ма лан за игра че
ко ји се ба ве ко шар ком на
ама тер ској осно ви, јер у ти -
му има мо рад ни ке, ђа ке и
сту ден те и ни ко од њих ни је
у си ту а ци ји да жр тву је сво је
оба ве зе ра ди ко шар ке. До ма -
ћин је имао пра во да од ре ди
овај тер мин јер ни је у су ко бу
с про по зи ци ја ма, али КСС
за си гур но мо ра до бро да раз -
ми сли о про по зи ци ја ма за -
ка зи ва ња утак ми ца у
на ред ној се зо ни, ка ко не би
угро зио ре гу лар ност са мог
так ми че ња и ка ко би сви ти -
мо ви ис по што ва ли те исте
про по зи ци је, где ја сно пи ше
да су ду жни да сва ку утак ми -
цу од и гра ју у нај ја чим са ста -
ви ма, што у ова квим
си ту а ци ја ма на овом ни воу
так ми че ња ни је мо гу ће. На -
ма пред сто је још две утак ми -
це до кра ја пр вог де ла. Већ у
су бо ту, 17. де цем бра, у го сте
нам до ла зи еки па из са мог
вр ха та бе ле и је дан од фа во -
ри та за осва ја ње пр вог ме ста,
Ду нав из Апа ти на, пред во -
ђен бив шим чла ном КК-а
Пар ти зан и по зна тим ин тер -
на ци о нал цем Пре дра гом
Шу пу том. За то по зи вам за -
љу бље ни ке у ко шар ку да до -
ђу у Ха лу спор то ва и да
ужи ва ју у јед ној, на дам се ле -
пој, ко шар ка шкој пред ста ви
– ре као је Пе тар Мар ко вић,
тре нер КК-а Крис-крос.

Пан чев ци су са да на де -
ве том ме сту, са 16 бо до ва,
уз скор од пет по бе да и
шест по ра за.

А. Жив ко вић

По сле че тр на ест го ди на па у -
зе ка ра тист ки ње и ка ра ти сти
из Омо љи це по но во су уче -
ство ва ли на не ком зва нич -
ном тур ни ру. На так ми че ње
у Бе о гра ду тре не ри Дра ган
Гру ји чић и Ми лан Су жу ко -
вић по ве ли су мла ду али та -
лен то ва ну еки пу КК-а Омо -
љи ца, ко ја је осво ји ла пет
ме да ља.

Ми лош Јо ва но вић је
осво јио нај вред ни ји тро феј,

сре бром су се оки ти ли Со -
фи ја Сте фа но вић и Алек -
сан дра Жив ко вић, а брон зе
су за ра ди ли Алек сеј Ве лич -
ко вић и Лу ка Ер де љан.

Без тро фе ја су оста ли, али
су до бро ра ди ли и: Мар ко
Гли го рић, Иван Ер де љан,
Фи лип и Де нис Мит ков ски,
Ву ка шин То мић, Јо ван и
Угље ша Сте фа но вић и Пе -
тар Пе рић.

А. Ж.
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