
ство ва ли у овим акци ја ма. Он је иста -
као да су они захва љу ју ћи напор ном
раду запле ни ли вели ку коли чи ну нар -
ко ти ка и оруж ја.

– Као посеб но зна чај ну акци ју иста -
као бих ону у којој је оду зе то 14,5
кило гра ма екс пло зи ва, од чега је 11
кило гра ма из фабри ке „Кру шик". Један
од запо сле них у њој поку шао је да
изне се и про да више од 11 кило гра ма
вој ног екс пло зи ва огром не разор не
моћи, али је у томе спре чен. Желим
да захва лим људи ма из поли ци је, јер
су сво јим зала га њем пока за ли да не
посто ји пери од када не раде и нису
актив ни. Захва љу ју ћи њихо вој посве -
ће но сти још јед ном се пока за ло да је
бор ба про тив трго ви не нар ко ти ци ма
и нао ру жа њем у врху при о ри те та поли -
ци је и да ће њени при пад ни ци и у
наред ном пери о ду насто ја ти да Срби ја

буде што ста бил ни ја и без бед ни ја
земља – иста као је Сте фа но вић.

У акци ја ма хап ше ња које су изве -
де не у Пан че ву при пад ни ци пан че -
вач ке поли ци је лиши ли су сло бо де П.
Ћ. (1967) због посто ја ња осно ва сум -
ње да је почи нио кри вич но дело недо -
зво ље на про из вод ња, држа ње, ноше -
ње и про мет оруж ја и екс пло зив них
мате ри ја. При ли ком пре тре са ста на и
дру гих про сто ри ја осум њи че ног про -
на ени су ловач ка пушка, револ вер
мар ке ЦЗ, као и два де сет пет мета ка
за „маг нум 357". Он ће уз кри вич ну
при ја ву бити при ве ден Основ ном јав -
ном тужи ла штву у Вршцу.

Поред тог лица, пан че вач ка поли -
ци ја ухап си ла је и В. М. (1974) због
посто ја ња осно ва сум ње да је почи -
нио кри вич но дело нео вла шће на про -
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них
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У више гра до ва про шле
неде ље ухап ше но 139 осо ба

Осум њи че ни за 
недо зво ље но држа ње
оруж ја и нар ко ти ка

У Пан че ву лише но сло бо де
шест лица, од којих 
су запле ње ни оруж је,
муни ци ја и више врста
нар ко ти ка

При пад ни ци Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва ухап си ли су 139 осо ба
про шле неде ље у више одво је них акци -
ја у Пан че ву и дру гим гра до ви ма
широм Срби је. Они су лише ни сло бо -
де због осно ва не сум ње да су почи ни -
ли кри вич на дела нео вла шће на про -
из вод ња и ста вља ње у про мет опој них
дро га и недо зво ље но држа ње, ноше -
ње и про мет оруж ја и екс пло зив них
мате ри ја.

Због посе до ва ња нар ко ти ка ради
њихо ве даље про да је ухап ше но је 96
осо ба, од којих је оду зе то укуп но 128,5
кило гра ма дро ге, а откри ве но је и
седам иле гал них лабо ра то ри ја за про -
из вод њу раз ли чи тих нар ко ти ка.

Недо зво ље но држа ње или ноше ње
оруж ја раз ло зи су због којих су ухап -
ше не 43 осо бе. Поли ци ја је код њих,
изме у оста лог, откри ла 14,5 кило гра -
ма екс пло зи ва, два руч на ракет на баца -
ча „зоља", 56 пуша ка, 36 пишто ља и
револ ве ра, шест бом би и 5.000 мета -
ка за раз ли чи те врсте нао ру жа ња.

Пот пред сед ник Вла де Репу бли ке
Срби је и мини стар уну тра шњих посло -
ва Небој ша Сте фа но вић похва лио је
све при пад ни ке поли ци је који су уче -

ПОЛИ ЦИ ЈА СПРО ВЕ ЛА СЕРИ ЈУ АКЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ И ДРУ ГИМ ГРА ДО ВИ МА ШИРОМ СРБИ ЈЕ

УДА РАЦ КРИ МИ НА ЛУ И КРИ МИ НАЛ ЦИ МА
дро га. Током пре тре са њего вог ста на
поли цај ци су про на шли 1,3 кило гра -
ма мари ху а не.

Због посто ја ња осно ва сум ње да је
почи нио исто кри вич но дело (нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља ње у про мет
опој них дро га) при пад ни ци Мини -
стар ства уну тра шњих посло ва у Пан -
че ву лиши ли су сло бо де и П. Ш. (1972).
Од њега је запле ње но 670 гра ма мари -
ху а не, која је про на ена при ли ком
пре тре са ста на у коме живи и дру гих
про сто ри ја.

Пан че вач ки поли цај ци су ухап си -
ли и Д. Ј. (1984) и С. Ј. (1986). И они
су при ве де ни због посто ја ња осно ва
сум ње да су почи ни ли кри вич но дело
нео вла шће на про из вод ња и ста вља ње
у про мет опој них дро га. Током пре -
тре са њихо вих ста но ва и дру гих про -
сто ри ја про на ђе но је и запле ње но око
250 гра ма мари ху а не.

На спи ску пре про да ва ца дро ге у
Пан че ву који су ових дана ухап ше ни
нала зи се и А. Ч. (1987). Поли ци ја је
при ли ком пре тре са њего вог ста на и
дру гих про сто ри ја про на шла и запле -
ни ла 43 паке ти ћа херо и на, мању коли -
чи ну амфе та ми на и 103 табле те раз -
ли чи тих врста. И овај осум њи че ни ће
уз кри вич ну при ја ву бити при ве ден
над ле жном тужи ла штву.

Под се ћа мо, Кан це ла ри ја Вла де
Срби је за бор бу про тив нар ко ма ни је
обја ви ла је пода так да је пан че вач ка
поли ци ја међу први ма у Срби ји по
резул та ти ма у бор би про тив недо зво -
ље не про из вод ње и про да је дро га. Само
у две акци је које су током про шле
годи не изве де не на тери то ри ји Пан -
че ва и Беле Цркве откри ве не су две
лабо ра то ри је за узга ја ње мари ху а не у
вештач ким усло ви ма и запле ње но је
шест кило гра ма тог нар ко ти ка. 

М. Гли го рић
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Мултијезички додатак у недељнику на румунском језику 
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Део оруж ја и муни ци је запле ње них у про шло не дељ ним акци ја ма

МИРОВИНА



Алба на ца на Србе осе тио потре бу да
пома же нашим суна род ни ци ма на
Косо ву, био је ових дана гост теле ви -
зи је Н1.

У еми си ји која је тра ја ла једа на ест
мину та имао је при ли ку да само прва
три мину та гово ри о жељи да пома -
же косов ским Срби ма, чему се
послед њих седам годи на без ре зер вно
посве тио.

Пре о ста лих осам мину та морао је
да одго ва ра на напа де води тељ ке која
му је заме ри ла због тога што је пре
шест годи на био неко ли ко месе ци
члан јед не фран цу ске десни чар ске
пар ти је. То јој није било довољ но, па
је инси сти ра ла да се изја сни да ли је
у реду то што ће он, као бив ши десни -
чар, ових дана одр жа ти пре да ва ње
сту ден ти ма бео град ског Факул те та
поли тич ких нау ка. Заме ри ла му је и
то што је гово рио на митин гу јед ног
бео град ског десни чар ског покре та
који је орга ни зо ван ради подр шке
Срби ма на Косо ву.

За раз ли ку од наших поли ти ча ра,
који често не желе да одго ва ра ју на
пита ња нови на ра која им се не сви -
ђа ју, Гујон се није тако пона шао.
Гово рио је о све му што га је води тељ -
ка пита ла у вези с њего вом поли тич -
ком про шло шћу. Рекао је да њего во
нека да шње поли тич ко опре де ље ње
ни по чему није спо р но и да оно нема
ника кве везе с хума ни тар ним акци -
ја ма које покре ће да би пома гао
косов ским Срби ма. Додао је и да не
сма тра про бле ма тич ним то што ће
гово ри ти сту ден ти ма ФПН.

Нажа лост, испо ста ви ло се да је
еми си ја у којој је госто вао иза зва ла
лави ну опреч них комен та ра и реак -
ци ја, које се још увек не сми ру ју. У
скла ду са срп ским мани ром да се око
све га дели мо, јав но мње ње се пола -
ри зо ва ло на оне који су поче ли да
напа да ју Гујо на и да твр де да су „од
почет ка зна ли да има нешто у њего вој

хума но сти што је сум њи во” и на оне
који су оштри цу свог неза до вољ ства
усме ри ли на „аме рич ку” теле ви зи ју
Н1 и води тељ ку која је раз го ва ра ла с
Гујо ном.

Опреч не реак ци је су оти шле пре -
да ле ко, па су Мари ји Антић, нови -
нар ки теле ви зи је Н1 која је води ла
раз го вор с мла дим Фран цу зом, упу -
ће не број не гну сне прет ње смр ћу,
сило ва њем и физич ким напа ди ма.
Фир ма у којој ради је пово дом тога
затра жи ла зашти ту над ле жних орга -
на, а наша удру же ња нови на ра осу -
ди ла су напа де на Анти ће ву.

Нису ћута ли ни албан ски меди ји
на Косо ву. Они су изве сти ли о овом
дога ђа ју, али су сво је тек сто ве и при -
ло ге про пра ти ли злу ра дим комен та -
ри ма у који ма су се руга ли Гујо ну и
косов ским Срби ма.

Отка ко је почео да им пома же, он
је на Косо во допре мио хума ни тар ну
помоћ у 40 кон во ја, у изно су од 3,5
мили о на евра. Рено ви рао је 27 срп -
ских шко ла и два поро ди ли шта – у
Косов ској Митро ви ци и у Пасја ну. У
срп ским енкла ва ма је изгра дио јед ну
мле ка ру и неко ли ко фар ми да би ста -
нов ни ци ма тих места обез бе дио
посао. Неко ли ко сто ти на срп ских
деча ка и девој чи ца с Косо ва који
ника да нису виде ли море одвео је на
лето ва ње и орга ни зо вао за њих посе -
те Бео гра ду. Купио је ком бајн за
мана стир у Вели кој Хочи и видео-
каме ре за све мана сти ре на Косо ву
који су били мете напа да Алба на ца.
Скре нуо је пажњу наше јав но сти на
то да на Косо ву нема Срба само на
севе ру те покра ји не, око Косов ске
Митро ви це, већ и у јужним енкла ва -
ма, и да они живе у изу зет но тешким
усло ви ма.

Да ли је онда бит на поли тич ка про -
шлост таквог чове ка и може ли му се
нешто заме ри ти?

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Забелео се и Тамиш ових дана.

У нашем граду, почетком недеље

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 8. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Марк Твен

Доста је било, 
исто ри ја про па сти

Када јед на гру па гра ђа на, па, изне на ђу ју ће, „раз ва ли” на избо ри -
ма, може се оче ки ва ти да ће пре ра сти у стран ку. И то озбиљ ну.
Али не бива то тако увек: нај бо љи при мер за ову тврд њу је ГГ
„Доста је било”.

Ова гру па је на локал ним избо ри ма у апри лу 2016. годи не осво -
ји ла 6,95, на пар ла мен тар ним 6,02, а, поме ни мо и то, у бео град -
ској општи ни Ста ри град чак 15 одсто гла со ва бира ча! Али убр зо
након општег еуфо рич ног ста ња у редо ви ма гру пе гра ђа на коју
пред во ди екс мини стар при вре де Саша Раду ло вић, кре ну ли су и
суко би уну тар орга ни за ци је. Резул тат: њихов вођа Раду ло вић је
на пред сед нич ким избо ри ма узео само 1,41 одсто.

Из добро оба ве ште них изво ра доби ли смо инфор ма ци ју да се
вели ки број чла но ва није сла гао са одлу ка ма Саше Раду ло ви ћа,
које су се и испо ста ви ле као пот пу но погре шне. У пери о ду после
пред сед нич ких избо ра поно во се поста ви ло пита ње нетран спа -
рент ног тро ше ња нов ца – ДЈБ је за тро шко ве пред сед нич ке кам -
па ње из држав ног буџе та добио 29.170.909 дина ра. Ком плет на
сред ства ГГ „Доста је било” потро шио је тако што је анга жо вао
удру же ње „Доста је било – Рестарт”. Заступ ник и јед не и дру ге
орга ни за ци је је Саша Раду ло вић.

Пре ма речи ма наших саго вор ни ка, ста ње сред ста ва на рачу ну
удру же ња члан ству није позна то. Послед ња скуп шти на удру же ња
одр жа на је 13. мар та 2016, иако тре ба да се орга ни зу је мини мум
јед ном годи шње, а то тело усва ја финан сиј ски изве штај.

Зани мљив је слу чај Деја на Јова но ви ћа, доско ра одбор ни ка Раду -
ло ви ће ве орга ни за ци је у пан че вач кој скуп шти ни. Он се на прет -
ход ној сед ни ци жесто ко „зака чио” са Шан до ром Ђер фи јем, сада
једи ним пре о ста лим одбор ни ком „Доста је било”. Доби ли су и
опо ме ну пред сед ни ка град ског пар ла мен та због пре пу ца ва ња за
говор ни цом.

Инте ре сант на је пред и гра при че: Јова но вић је поста вио незгод -
на пита ња у вези с финан си ја ма уну тар стран ке, што је дове ло до
њего вог суко ба с Раду ло ви ћем. Пошто није посто јао није дан реа -
лан раз лог да буде искљу чен из те поли тич ке орга ни за ци је, сер -
ви ра на је при ча о (непо сто је ћем) пра ви лу да супру жни ци и бли -
ски рођа ци не могу исто вре ме но да буду одбор ни ци, а
опште по зна то је од почет ка било да су Души ца Јова но вић и он у
бра ку. Како се нај ве ћи број чла но ва орга ни за ци је у Пан че ву није
сла гао са ова квим одно сом Саше Раду ло ви ћа пре ма њима и није
посто ја ла спрем ност људи (изу зев Шан до ра Ђер фи ја) да се јав но
изно се неи сти не, дошло је до пот пу ног рас па да пан че вач ке еки -
пе. При том, „Доста је било” као један од основ них прин ци па про -
мо ви ше тран спа рент ност.

Тре нут но је у току, па, реци мо, хај ка про тив четво ро одбор ни ка
ДЈБ у Скуп шти ни гра да Пан че ва (Дејан Јова но вић, Души ца Јова -
но вић, Нико ла Ћебић и Жар ко Јели сав чић). Циљ: дис кре ди та ци -
ја људи који су у про те клом пери о ду дока за ли да им је опо зи ци о -
но дело ва ње у Скуп шти ни гра да и ван ње основ ни поли тич ки
посту лат. Важно је рећи да су чети ри одбор ни ка на чији рачун се
изно се раз не опту жбе и даље чла но ви ГГ „Доста је било”, као и
Удру же ња гра ђа на „Доста је било – Рестарт”. Ко сто ји иза ових
напа да, може да се наслу ти, али да не бисмо „слу ти ли”, пру жи ће -
мо при ли ку и њима, али и дру гој стра ни да изне су аргу мен та ци ју.

Поме ну то четво ро одбор ни ка поста ло је део одбор нич ке гру пе
„Сло бод но Пан че во”. Одмах потом су обзна ни ли да сма тра ју да је
гра ду потреб на јед на јака локал на орга ни за ци ја, која ће циље ве
локал не поли ти ке ста ви ти испред инте ре са поје ди них стра на ка.
Виде ће мо коли ко ће у том рудар ском послу бити успе шни.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Коме сме та
фран цу ски 
хума ни та рац?

Зву чи неве ро ват но, али је исти ни то:
неки ма у Срби ји сме та Арно Гујон,
мла ди Фран цуз који се про сла вио по
десе ти на ма тона хума ни тар не помо ћи
коју је до сада допре мио на Косо во.

Овај мла дић, који је након вели ких
нере да у јужној срп ској покра ји ни
2004. годи не и тада шњих напа да

ДАЈ СВАКОМ ДАНУ ШАНСУ ДА БУДЕ НАЈЛЕПШИ У ТВОМ ЖИВОТУ.



изу зет но тешку опе ра ци ју у којој
јој је одстра ње на тумор ска маса
хирур шким путем. Ова девој -
чи ца је после тога про шла и
кроз осам циклу са хемо те ра -
пи је, али то је вре де ло.

Након што је иза шла из бол -
ни це, ишла је на кон трол не
пре гле де и сви су пока зи ва ли
да се опо ра вља и да се њено
здра вље ста би ли зу је. Због тога
су Сањи ни роди те љи били нај -
срећ ни ји људи на све ту.

Нажа лост, њихо ва радост је
крат ко тра ја ла. Након кон трол -
ног пре гле да коме је њихо ва
девој чи ца била под врг ну та,
лека ри су им саоп шти ли нај -
стра шни ју могу ћу вест – болест
јој се вра ти ла.

Иако само они зна ју како су
се тада осе ћа ли, нису се пре -
да ли. Ових дана оби ла зе медиј -
ске куће с мол бом да обја ве
апел за помоћ. И поред тога
што не губе наду да још има
добрих људи и да ће успе ти да
саку пе довољ но нов ца за лече -
ње њихо ве девој чи це, стра ху ју
од тога да ли ће то бити завр -
ше но на вре ме.

Пре ма речи ма Сањи ног оца
Мила на, она мора поно во да

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа у
Вој во ди ни, кон стант но ради
на про ши ре њу бога тог спек -
тра сво јих услу га, због чијег
ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -

ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци услу -
га Заво да „Пан че вац” има ју
при ли ку да субо том ура де
ултра звуч ни пре глед абдо -
ме на и мале кар ли це, који
оба вља ради о лог др Љуби -
ца Лазић из Кли нич ког цен -
тра Срби је. Довољ но је рећи
да др Љуби цу Лазић коле ге
сма тра ју јед ним од нај бо -
љих дијаг но сти ча ра у нашој
земљи. Уско ро ће, тако ђе
субо том, заин те ре со ва ни
моћи да ура де и све врсте
ултра звуч них пре гле да срца,
рачу на ју ћи и пре глед сон -
дом пре ко јед ња ка (ТЕЕ). И
за ову услу гу анга жо ван је
један од воде ћих струч ња ка
у тој обла сти – dr sc. med.
Сло бо дан Томић, кар ди о -
лог, док тор меди цин ских
нау ка и маги стар кар ди о ло -
ги је са Инсти ту та „Деди ње”.

Субо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ради др Горан
Митев ски из пан че вач ке
Опште бол ни це, а уро ло шке
његов коле га из исте уста -
но ве др Небој ша Тасић, док
је за пре гле де из обла сти
гине ко ло ги је заду жен др
Јован Рудић из ГАК „Народ -
ни фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда
када је нео п ход но ура ди ти

пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више
о томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру -
ју сви они који посе ду ју
лојал ти кар ти це Ауто-цен -
тра „Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ово су ујед но и бро -
је ви путем којих се зака зу -
ју пре гле ди. Ново сти може -
те пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 8. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

Сањи Јели си је вић
из Ива но ва вра тио 
се рак плу ћа и опет
мора на опе ра ци ју

Њени роди те љи
поно во, дру ги пут за
крат ко вре ме, мора ју
да при ку пља ју новац

Наша хума ност је поно во на
испи ту. Пето го ди шња Сања
Јели си је вић из Ива но ва, за коју
је већ јед ном при ку пљан новац
да би се изле чи ла од тешке
боле сти, поно во мора на опе -
ра ци ју, за коју њени роди те љи
нема ју пара, па им је што пре
потреб на помоћ. 

Дра ма ове поро ди це поче ла
је у новем бру 2016. годи не.
Тада је девој чи ца при мље на у
бол ни цу због губит ка апе ти та,
поспа но сти и виру сне инфек -
ци је. Сни мак на ске не ру пока -
зао је да она има све те про -
бле ме због тумор ске масе.
Нажа лост, после биоп си је тки -
ва то је потвр ђе но.

Лека ри су малој Сањи дијаг -
но сти ко ва ли редак облик кар ци -
но ма плу ћа, од кога болу је само
дво је деце у Евро пи. После годи -
ну дана тешке бор бе лека ра и
њених роди те ља да буде изле че -
на, изгле да ло је да ће се све завр -
ши ти добро и има ти сре ћан крај.
Међу тим, та опа сна и непред ви -
ди ва болест сада јој се вра ти ла.

Иако Сања има само пет годи -
на, њен орга ни зам је издр жао

„ПАН ЧЕ ВАЦ” ПОЗИ ВА СВЕ ХУМА НЕ ЉУДЕ

СПА СИ ТЕ ЖИВОТ 
ПЕТО ГО ДИ ШЊОЈ ДЕВОЈ ЧИ ЦИ

У дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не у петак, 8. децем бра, биће
одр жан кон церт који ће изве -
сти Град ски хор Бео град, мешо -
ви то певач ко дру штво које негу -
је више врста умет нич ке и
алтер на тив не музи ке.

На репер то а ру хора су тра -
ди ци о нал на музи ка, госпел, џез
и поп, као и дела Сте ва на Ст.
Мокрањ ца, Моцар та, Кедр о ва,
Аћи мо ви ћа, В. Мило ше ви ћа,
Бето ве на, Миле ра, Н. Сави ћа
и мно гих дру гих ауто ра.

Град ски хор Бео град бави
се кон церт ним актив но сти ма
и иза себе има вели ки број
соли стич ких насту па, као и
госто ва ње на фести ва лу DEV9T
у Бео гра ду при ли ком све ча -
ног затва ра ња фести ва ла. Хор
чини пре ко четр де сет пет
чла но ва, али је стан дард на
рад на поста ва до три де сет
пева ча.

Дири гент хора и умет нич ки
руко во ди лац је Милан Аћи мо -
вић. Рођен је у Бања лу ци, а
живи и ради у Бео гра ду. Сту ди -
рао је етно му зи ко ло ги ју и ком -
по зи ци ју у кла си про фе со ра
Кон стан ти на Баби ћа и Сло бо -
да на Ата нац ко ви ћа из Бео гра -
да. Ком по но вао је музи ку за
филм, позо ри ште, хоро ве и
гудач ке саста ве, као и музи ку
за соло кла вир, за коју је, са
сарад ни ци ма, награ ђи ван. Сви -
рао је и певао у неко ли ко музич -
ких про је ка та, као што су СПД
„Једин ство” и „Ст. Пла тон Бања -
луч ки”, с који ма је осво јио вели -
ки број злат них и сре бр них
меда ља на так ми че њи ма широм
све та, као и у бен до ви ма:
„Сопот”, „Jabboko sa negrass”,
„Breakstersi”, „Kartofel” и соло
про јек ту „Kawiar Mangueira”.

Улаз на кон церт је бес пла -
тан. М. М. В. 

МУЗИЧ КО ВЕЧЕ

Фузи ја добр ог зву ка 
и енер ги је

Субот ње вече у нашем гра ду
зачи ни ће наступ бео град ског
бен да „МараQYа”, који ће Пан -
чев ци моћи да чују од 21.30 у
дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не.

Бенд је осно ван 2008. годи -
не, а пра вац музи ке који сви ра
је соул, нео соул, r & b, фанк и
хип-хоп. Издао је два албу ма:
„Савр шен дан” (2010) и „Соул
и бибер” (2015). С песмом „Луда
је” неко ли ко неде ља су били
први на попу лар ној „Јелен топ-
листи”, с песмом „Говор тела”
први на МТВ „Дома ћи ци”, а с
песма ма „У мојој соби мрак”,
„Када те видим”, „Stay Down” у

првих пет на истим листа ма.
Од свог настан ка сара ђу ју с реп-
изво ђа чи ма Стру ка, Беге Фанк,
Тони Зен, Гру. Годи не 2015. на
место Мар ка Луи са дола зи нови
певач – Мар ко Вла хо вић.

Састав чине Мар ко Вла хо -
вић (вокал), Андреј Мар ти но -
вић (кла ви ја ту ре), Душан
Дамја но вић (буб ње ви), Милош
Мока Ста но је вић (бас-гита ра),
Иван Ради во је вић (тру ба),
Огњен Готов че вић (сакс) и Сте -
фан Сте хлик (гита ра).

Кар те за кон церт по цени од
500 дина ра може те купи ти на
бла гај ни на дан кон цер та.

М. М. В. 

А К Ц И Ј А

КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

УЛТРАЗВУЧНИ
УРОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
Цена: 1.500 дин

Прегледе обавља др НЕБОЈША ТАСИЋ

Општа болница Панчево

Прегледи се врше 
САМО СУБОТОМ

Заказивање радним данима 7–14 

путем телефона 013/21-90-900

ОВОГ ВИКЕН ДА У „АПО ЛУ”

Кон церт Град ског 
хора Бео град

Секретаријат за јавне службе
и социјална питања Градске
управе Панчева обавештава
студенте који су остварили
право на регресирање прево-
за из буџета АП Војводине за
текућу годину да је у понеде-
љак, 4. децембра, почела

исплата регреса за период
јул–септембар.

Средства се могу подићи
уз личну карту на свим шал-
терима Банке „Поштанска
штедионица” и у поштама на
територији Србије.

Д. К.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА СТУДЕНТЕ

Почела исплата 
регреса за превоз

Повереништво за избеглице
Града Панчева обавештава
избегла лица која су услед дога-
ђаја из периода од 1991. до
1995. године стекла статус избе-
глице у Републици Србији, без
обзира на њихов статус у вре-
ме решавања стамбене потре-
бе, без трајног решења у земљи
порекла или у нашој земљи,
која живе у приватном сме-
штају или су бивши носиоци
станарског права, а према кри-
теријумима УНХЦР-а, да је у
четвртак, 7. децембра, објављен
јавни позив за доделу помоћи

за решавање стамбених потре-
ба избеглица давањем 40 стам-
бених јединица у закуп на одре-
ђено време с могућношћу купо-
вине.

Пројекат се односи на тери-
торију Панчева и реализује се
у оквиру Регионалног стамбе-
ног програма. Текст јавног пози-
ва може се прочитати на огла-
сним таблама Града Панчева и
градских месних заједница, као
и на интернет презентацијама
Града: www.pan ce vo.rs и Коме-
саријата за избеглице и мигра-
ције: www.kirs.gov.rs. Д. К.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Помоћ за решавање стамбених потреба

иде на опе ра ци ју и на хеми о -
те ра пи је. Уко ли ко се то завр -
ши како тре ба, оче ку ју је дуг
посто пе ра тив ни пери од и опо -
ра вак, а до сада је потро шен
сав при ку пље ни новац.

Бор ба Сањи них роди те ља за
живот њихо вог дете та потре сла
је ста нов ни ке Ива но ва, па су
реши ли да им помог ну. Ових
дана у Дому кул ту ре у том месту
одр жа на је хума ни тар на при -
ред ба коју је орга ни зо ва ла девој -
чи ца Вања Јар ко вач ки зајед но
с настав ни ци ма основ не шко -
ле, а при ре ђе на је и про дај на
изло жба уче нич ких радо ва.

Апел за помоћ пето го ди шњој
Сањи обја ви ла је и хума ни тар -
на фон да ци ја „Буди хуман” из
Бео гра да. Сви они који желе
да допри не су успе шном лече -
њу ове девој чи це, могу то да
учи не сла њем СМС пору ке са
упи са ним бро јем 411 на теле -
фон 3030.

Сањи ни роди те љи су отво -
ри ли два рачу на код „Бан ке
Инте за” за упла ту хума ни тар -
не помо ћи. Оба су на име:
Милан Јели си је вић, а број
првог, динар ског, гла си 160-
5800100938892-40. Број дру -
гог рачу на (деви зног) јесте
RS35-160-5830200712774-68.

М. Гли го рић

Сања Јели си је вић



У неде љу, 3. децем бра, „Завет -
ни ци” су одр жа ли саста нак
Град ског одбо ра уз при су ство
пред сед ни ка орга ни за ци је –
Сте фа на Ста мен ков ског. На
почет ку је Ста мен ков ски акцен -
то вао Плат фор му за Косо во и
Мето хи ју „Завет ни ка”, у којој
су сагле да ни прав ни, поли тич -
ки и гео по ли тич ки аспек ти про -
бле ма. Након раз го во ра о Плат -
фор ми „Завет ни ци” су наја ви -
ли мак си мал но анга жо ва ње за
пред сто је ће избо ре у Бео гра -
ду, где оче ку ју добар резул тат.
При ча ло се и о одла ску деле -
га ци је „Завет ни ка” у Руску
Феде ра ци ју, од 10. до 15. децем -
бра, где ће још више учвр сти -
ти сарад њу с вла да ју ћом „Једин -
стве ном Руси јом”.

Пред сед ник „Завет ни ка” Ста -
мен ков ски и пред сед ник Град -
ског одбо ра у Пан че ву Слав ко
Радој чић кон ста то ва ли су да је
у току рапи дан раст попу лар -
но сти „Завет ни ка”, чија поли -
ти ка наи ла зи на подр шку међу
свим гене ра ци ја ма.

– Оства ре но је пове ћа ње
капа ци те та рада од 50 одсто за

мање од годи ну и по дана, као
и медиј ског про сто ра који доби -
ја мо, што је јасан пока за тељ
озбиљ но сти рада „Завет ни ка”
– рекао је Ста мен ков ски.

Радој чић је казао да посто ји
већа пре по зна тљи вост „Завет -

ни ка” у Пан че ву, што је резул -
тат мак си мал ног анга жо ва ња
на тере ну, и додао:

– Сло бо да и ауто но ми ја у
раду коју „Завет ни ци” на лока -
лу доби ја ју дају довољ но про -
сто ра да људи који воле овај

град кре и ра ју ини ци ја ти ве и
акци је за бољи живот свих нас.

У вре ме ну које дола зи и са
све већим бро јем чла но ва, биће
више ини ци ја ти ва и акци ја
„Завет ни ка” у Пан че ву. Акце -
нат је ста вљен на помоћ нај у -
гро же ни ји ма, али има и пред -
ло га за побољ ша ње еко ло шке
сли ке гра да. С већим инте ре со -
ва њем за рад ове орга ни за ци је,
наја вље не су и три би не које ће
уско ро при бли жи ти гра ђа ни ма
Пан че ва кон крет не пред ло ге.

Како се дво ча сов ни кон струк -
тив ни раз го вор бли жио кра ју,
Ста мен ков ски и Радој чић наја -
ви ли су да ће уско ро бити отво -
ре на вра та кан це ла ри је за све
Пан чев це који су заин те ре со -
ва ни за рад „Завет ни ка”, као и
за при кљу чи ва ње тој орга ни -
за ци ји.

гра да, код пру жа о ца услу ге
Дома за децу и омла ди ну без
роди тељ ског ста ра ња „Спо ме -
нак”. Месеч ни износ по кори -
сни ку је 8.833,33, а днев ни
294,44 дина ра. Град ски већ ни -
ци су при хва ти ли и пред лог
уго во ра о послов но-тех нич кој
сарад њи који ће закљу чи ти Пан -
че во с ЈП-ом „Тран снаф та” ради
регу ли са ња међу соб них одно -
са уго вор них стра на пово дом
изво ђе ња радо ва на зашти ти
посто је ћег наф то во да на део -
ни ци ДН2 – Нови Сад – Пан -
че во.

Одмах потом дата је сагла -
сност на изме не финан сиј ских
пла но ва МЗ Јабу ка, МЗ „Мита
Вуко са вљев” из Доло ва, МЗ
Мла дост, МЗ Вој ло ви ца и МЗ
Тесла за 2017, које су у скла ду
са усво је ним реба лан сом буџе -
та Гра да.

Про јек ти из обла сти 
елек трон ских кому ни ка ци ја
У сре ду, 6. децем бра, већ ни -
ци су прво при хва ти ли текст
про то ко ла о сарад њи на реа -
ли за ци ји про јек та „ОНА сна -
жи ва ње”.

Фон да ци ја Б92 под не ла је
Гра ду ини ци ја ти ву за успо ста -
вља ње сарад ње на реа ли за ци ји
овог про јек та који се бави еко -
ном ским осна жи ва њем жена
што при па да ју соци јал но угро -
же ним кате го ри ја ма ста нов ни -
штва. Про је кат се реа ли зу је уз
финан сиј ску подр шку Фон да
Ује ди ње них наци ја за бор бу
про тив наси ља над жена ма, а
изме ђу оста лих држав них
инсти ту ци ја подр жа ло га је и
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Од првог до осмог
раз ре да основ них
шко ла на тери то ри ји
гра да наста ву поха ђа
9.677 уче ни ка 
у окви ру 453 
оде ље ња, што је за
60 уче ни ка и шест
оде ље ња мање него
прет ход не годи не.

Лепо се исва ђа ла опо зи ци ја ових дана. И добро пози ци -
о ни ра ла. Пуна ложа на „Тита ни ку”.

(Бојан Пај тић, нека да шњи висо ки функ ци о нер 
Демо крат ске стран ке, „Тви тер”, 6. децем бар)

* * *
Ако се Вук Јере мић није сла гао с поли ти ком вла де у
којој је био мини стар спољ них посло ва и Резо лу ци јом
Ује ди ње них наци ја о Косо ву из 2010. годи не, тре ба ло је
да одмах тада под не се остав ку, а не да и даље оста не на
функ ци ји коју је оба вљао, а да кри ти ку је ових дана.

(Борис Тадић, пред сед ник Соци јал де мо крат ске 
стран ке Срби је, у изја ви за „Тан југ”, 5. децем бар) 

* * *
У Пред сед ни штво Соци ја ли стич ке пар ти је Срби је биће
пред ло жен и Нико ла Шаи но вић. Он је то заслу жио јер је
достој но бра нио Срби ју у Хагу. 

(Иви ца Дачић, пред сед ник СПС-а и мини стар 
спољ них посло ва, на кон фе рен ци ји за нови на ре 

одр жа ној 3. децем бра)

* * *
Док сам падао ка земљи, раз ми шљао сам само о томе
како ме доле већ чека ју срп ски вој ни ци јер сам бом бар -
до вао њихов глав ни град.

(Дејл Зел ко, пилот „неви дљи вог”, аме рич ког 
бом бар де ра Ф-117 који је сру шен мар та 1999. годи не, 

за вре ме бом бар до ва ња Срби је)

* * *
Реги стро ван је рас ту ћи тренд уво за трај них про из во да за
широ ку потро шњу и нетрај них про из во да стра не пре -
храм бе не инду стри је. Уоче но је и да се тра жња за про из -
во ди ма за дома ћин ство окре ће ка стра ним, уме сто ка
дома ћим про из во ди ма. Поста вља се пита ње: зашто?

(Еко но ми ста Сто јан Ста мен ко вић на пред ста вља њу
публи ка ци је МАТ, 6. децем бар) 

* * *
Држа ва даје више нов ца за мигран те него за бор бу про -
тив беле куге. С дру ге стра не, буџет који је одре ђен Сла -
ви ци Ђукић Деја но вић, мини стар ки заду же ној за демо -
граф ску и попу ла ци о ну поли ти ку, 20 пута је мањи него
што се издва ја за суб вен ци о ни са ње стра них фир ми које
послу ју у Срби ји.

(Бошко Обра до вић, лидер Покре та Две ри, 
на кон фе рен ци ји за нови на ре одр жа ној 6. децем бра) 

* * *
Нај ве ћи без бед но сни ризи ци за Срби ју су нере шен ста -
тус Косо ва и Мето хи је и неза ви сност коју је јед но стра но
про гла си ла При шти на.

(Гене рал арми је Љуби ша Дико вић у интер вјуу 
за „Вечер ње ново сти”, 5. децем бар) 

КОНЦЕПТ

ФОРУМ ЖЕНА ДС-а

Нова град ска 
пове ре ни ца

Извр шни одбор Фору ма жена
Демо крат ске стран ке на сво -
јој сед ни ци одр жа ној 28.
новем бра донео је одлу ку да
за пове ре ни цу Фору ма жена
Град ског одбо ра Демо крат -
ске стран ке Пан че во поста -
ви Жакли ну Мијал ко вић,
дипл. библи о те кар ку, исто -
вре ме но и чла ни цу Град ског
одбо ра ДС-а Пан че во.

Жакли на Мијал ко вић је
дуго го ди шња акти вист ки ња

у бор би за људ ска и мањин -
ска пра ва и као чла ни ца
Демо крат ске стран ке у рани -
јем пери о ду била је одбор -
ни ца и пред сед ни ца Саве та
за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да Пан че ва,
те посла ник у Скуп шти ни
АП Вој во ди не. Њеним поста -
вље њем Форум жена Демо -
крат ске стран ке наја вљу је
пери од интен зив ни јег анга -
жо ва ња чла ни ца ДС-а у Пан -
че ву оку пље них око тема и

актив но сти које се одно се на
обла сти дело ва ња Фору ма
жена, а самим тим и на стра -
те шко и акци о но пла ни ра ње
поли ти ка јед на ких могућ но -
сти у окви ру локал не зајед -
ни це.

У наред ном пери о ду Форум
жена ДС-а у нашем гра ду
ради ће на ана ли зи посто је -
ћег ста ња на локал ном пла -
ну и јав но ће пред ла га ти мере
и актив но сти у обла сти уна -

пре ђе ња род не рав -
но прав но сти. Локал -
на орга ни за ци ја
Фору ма жена сма -
тра да се кључ не
обла сти у сада шњем
дру штве ном тре нут -
ку од којих директ -
но зави си побољ ша -
ње поло жа ја жена и
уна пре ђе ње род не
р а в  н о  п р а в  н о  с т и
тичу запо шља ва ња,
обра зо ва ња, здра вља,
наси ља над жена ма,
јав ног инфор ми са -
ња и уче шћа жена у
кре и ра њу поли ти ка
и доно ше њу одлу ка.
Жакли на Мијал ко -
вић каже да је
Форум жена ДС-а у
Пан че ву отво рен за
сарад њу и реша ва -

ње потре ба и про бле ма гра -
ђа на и гра ђан ки на тери то -
ри ји гра да и дода је:

– Као жене има мо сво је
сва ко днев не, инди ви ду ал не
бор бе и потреб но је врло мало
да се соли дар но и зајед но
укљу чи мо у сва ко днев ну
колек тив ну бор бу. Једи но
тако сти че мо огром ну сна гу
у отпо ру дис кри ми на ци ји и
наси љу, те потен ци јал који
ства ра усло ве за раз вој поли -
ти ка јед на ких могућ но сти.

Фон да ци ја 
Б92 под не ла Гра ду
ини ци ја ти ву за 
успо ста вља ње сарад ње
на реа ли за ци ји 
про јек та који се бави
еко ном ским 
осна жи ва њем жена

„Ули ца ново го ди шње
чаро ли је” град ска
мани фе ста ци ја

У прет ход них неде љу дана одр -
жа не су две сед ни це Град ског
већа: 30. новем бра и 6. децем -
бра. Прва је била садр жај ни ја,
не само због већег бро ја тача -
ка днев ног реда.

Неко ли ко тема заслу жу је
пажњу јав но сти.

Изме не пла но ва
Про шлог четврт ка се нај пре
гово ри ло о Пред ло гу мемо ран -
ду ма о раз у ме ва њу који пот пи -
су ју „Help-Hilfe” из Бео гра да и
Град Пан че во. Поен та је у успо -
ста вља њу сарад ње у окви ру про -
јек та „Сма ње ње сиро ма штва
кроз могућ но сти запо шља ва ња
у циљу при сту па ња Срби је
Европ ској уни ји”, чији је глав -
ни дона тор Швед ска аген ци ја
за међу на род ни раз вој и сарад -
њу – SIDA, а који ће бити реа -
ли зо ван у 19 гра до ва и општи -
на на тери то ри ји Срби је. Пан -
че во је јед на од лока ци ја.

Општи циљ про јек та је
допри нос укљу чи ва њу Ром ки -
ња, Рома и оста лих соци јал но
угро же них гру па ста нов ни штва
у соци јал ни и еко ном ски
циклус земље, а тре ба да тра је
36 месе ци. Веће је при хва ти ло
текст Мемо ран ду ма.

Потом је про шла инфор ма -
ци ја о упи су уче ни ка у основ -
не и сред ње шко ле у Пан че ву.
У први раз ред 19 основ них шко -
ла у гра ду и сели ма ове школ -
ске годи не упи са но је 1.176
уче ни ка у окви ру 52 оде ље ња,
као и у ШОСО „Мара Ман дић”.
Од првог до осмог раз ре да
наста ву поха ђа 9.677 уче ни ка
у окви ру 453 оде ље ња, што је
за 60 уче ни ка и шест оде ље ња
мање него прет ход не годи не.

Доне то је затим реше ње о
утвр ђи ва њу цене услу ге ста но -
ва ња уз подр шку за мла де који
напу шта ју уста но ву соци јал не
зашти те или хра ни тељ ску поро -
ди цу, а има ју пре би ва ли ште на
тери то ри ји дру ге општи не или

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕЋА

О СМА ЊЕ ЊУ СИРО МА ШТВА И УГО ВО РИ МА

Коор ди на ци о но тело за род ну
рав но прав ност Вла де Срби је.
Циљ про јек та је допри нос дуго -
роч ном уво ђе њу услу ге соци -
јал не зашти те за жене које су
пре жи ве ле наси ље или су под
ризи ком од наси ља услед лоше
еко ном ске ситу а ци је.

Веће је било сагла сно с тим
да Град уче ству је на јав ном
кон кур су за доде лу бес по врат -
них сред ста ва локал ним само -
у пра ва ма на тери то ри ји АП Вој -
во ди не за суфи нан си ра ње про -
је ка та из обла сти елек трон ских
кому ни ка ци ја и инфор ма ци о -

шко ла ’Сте ви ца Јова но вић’ Пан -
че во” и „Глав ни про је кат видео-
-над зо ра згра де шко ле – Еко -
ном ско-трго вин ска шко ла ’Паја
Мар га но вић’ Пан че во”.

Укуп на вред ност ових про -
је ка та је мак си мал но 2.459.474
дина ра с ПДВ-ом. Град ће код
Покра јин ског секре та ри ја та за
при вре ду и тури зам кон ку ри -
са ти за сред ства у мак си мал -
ном изно су од 2.049.561,67
дина ра, што чини 80 одсто
вред но сти про јек та. У слу ча ју
да про је кат про ђе, суфи нан -
си ра ње ће бити обез бе ђе но
Одлу ком о буџе ту Гра да за
2018.

Изме њен и допу њен је затим
про грам посло ва ња ЈП Дирек -
ци ја за изград њу и уре ђе ње
Пан че ва / ЈП „Урба ни зам” са
финан сиј ским пла ном за 2017.
Сле де ће две тач ке днев ног реда
тако ђе су се бави ле изме на ма
про гра ма посло ва ња: ради ло се
о ЈКП-у БНС, уз који је про -
шла и прва изме на Посеб ног
про гра ма кори шће ња суб вен -
ци ја из буџе та Гра да за 2017,
те о ЈКП-у Кача ре во.

На самом кра ју је при хва -
ћен пред лог закључ ка у вези
са утвр ђи ва њем „Ули це ново -
го ди шње чаро ли је” за град ску
мани фе ста ци ју. Она ће бити
одр жа на од 25. до 31. децем -
бра у Ули ци Нико ле Тесле и на
Тргу Ђор ђа Вај фер та, а пред -
ста ви ће се изла га чи-про из во -
ђа чи дома ће ради но сти и ста -
рих зана та, као и, у окви ру
мини-сај ма гастро но ми је, про -
из во ђа чи вина, раки је, пива и
меда.

ЗАВЕТ НИ ЦИ

За јако Пан че во

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

ног дру штва за 2017. годи ну с
пред ло зи ма про је ка та „Идеј ни
про је кат уво ђе ња инфор ма ци -
о не-кому ни ка ци о не инфра -
струк ту ре – Пољо при вред на
шко ла ’Јосиф Пан чић’ Пан че -
во”, „Идеј ни про је кат систе ма
видео-над зо ра – Меди цин ска
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У субо ту, 2. децем бра, пао је први
снег. Сва ка осо ба, чак и ако не воли
зиму, тешко може да одо ли при зо ру
који се ства ра под сне жним покри ва -
чем. Иако зима није зва нич но поче -
ла, ули це које су се забе ле ле озна чи -
ле су поче так сезо не пра зни ка и раз -
ли чи тих поро дич них сла вља и оку -
пља ња.

Први снег буди потре бу да пла ни -
ра мо шта ћемо ради ти током зиме,
да ишче ку је мо нову годи ну, Божић,
да се игра мо с децом и ужи ва мо у
сит ним радо сти ма. Има пуно људи
који кажу да нема ничег леп шег од
топле собе с погле дом на пре див ну
при ро ду која је укра ше на паху ља ма.
Добра књи га, кафа или чај могу само
да поја ча ју ужи ва ње. Међу тим, поред
сво је при род не лепо те, снег је вео ма
зна ча јан за здра вље људи, јер ниске
тем пе ра ту ре нису погод не за шире ње
виру са и бак те ри ја. Снег је тако ђе
добар извор воде у пољо при вре ди.
Њего вим топље њем вода одла зи у
дубље сло је ве земљи шта и на тај начин
се пове ћа ва пред ве ге та циј ска резер -
ва воде у земљи шту. Он је и добар
топлот ни изо ла тор. У зим ском пери -

о ду покри ва ози ме усе ве и тај начин
их шти ти од измр за ва ња.

С обзи ром на то да пада ви не са
собом носе и пози тив не и нега тив не
стра не, пита ли смо наше сугра ђа не
шта се њима допа да, а шта не када
пад не снег.

ВУК СТА НИ ШИЋ, соци јал ни рад ник:
– Не волим када морам да чистим

ауто мо бил рано ују тру, а чини ми се
да сам пре ви ше матор да волим било
шта. Посма трам снег са ћер ки цом
кроз про зор када је све лепо и бело.
Још нисмо поче ли да се игра мо на
сне гу, веро ват но ћемо уско ро. Ина че,
више волим зиму него лето, јер тешко
под но сим вру ћи не.

МИХАЛ БАКОШ, пољо при вред ник:
– Волим све када пад не снег. Уни -

ште се све бак те ри је. Људи су здра -
ви ји, нема гри па.

ЦВЕ ТА НА ЦВЕ ТА НО ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Волим када је леп снег, не волим
поле ди цу. Ваздух се лепо про чи сти,
па је мно го при јат ни је. Искре но, више

волим зиму него лето, јер сам рође на
у кра је ви ма где је хлад но. Када поч не
да пада снег, про сто се осе ћам дру га -
чи је. Рас по ло же ње ми је боље.

ИВА НА СТА НО ЈЕ ВИЋ, трго вац:
– Не волим кад је хлад но, јер сам

више лет њи тип. Раду је ме то што ћу
ићи на зимо ва ње. Када пада снег,
ужи вам, јер имам мало дете. Он је
јако сре ћан када се напо љу све забе -
ли. Доста вре ме на про во ди мо у игри
на сне гу.

РАДОЈ КА БОЈИЋ, пен зи о нер ка:
– Волим снег, али ми се не допа да

кад је мно го хлад но. Ова ко је нај леп -
ше – када има сне га и сија сун це.
Про ле ће је леп ше, али волим и зиму,
нај ви ше због пра зни ка и сла ва, којих
у овом пери о ду има нај ви ше.

САВА ДУМИ ТРА СКУ, пен зи о нер:
– Снег је добар јер када пада, хлад -

но је и уни ште се сви баци ли. Једи но
није добро што је зима. Ипак више
волим лето.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

И. СТАНОЈЕВИЋЦ. ЦВЕТАНОВИЋ Р. БОЈИЋ С. ДУМИТРАСКУ

НАША АНКЕТА

ШТА ВАМ СЕ ДОПА ДА КАДА ПАД НЕ СНЕГ?

Бели на и чист ваздух

М. БАКОШВ. СТАНИШИЋ

ХРОНИКА

слав Мика Антић” одла зе у основ не
шко ле „Људ ски врт” и „Мла ди ка” у
Пту ју, а сара ђу ју и каде ти руко мет -
них клу бо ва „Дина мо” и „Птуј”.

Оче ку је се да ће се уско ро са сло -
ве нач ким уче ни ци ма и настав ни ци -
ма збра ти ми ти и основ не шко ле „Олга
Петр ов” из Банат ског Бре стов ца” и
„Ђура Јак шић” из Кови на, као и Еко -
ном ска шко ла „Паја Мар га но вић” и
Пољо при вред на шко ла „Јосиф Пан -
чић”, које су про те клих годи на биле
успе шни дома ћи ни Сло вен ци ма када
су госто ва ли на гастро ном ском дога -
ђа ју „Наши сло ве нач ки спе ци ја ли те -
ти”. Као кру на све га, тре ба ло би да
се током сле де ће годи не зва нич но
збра ти ме и гра до ви Пан че во и Птуј,
за шта је пан че вач ка град ска власт,

Гру па Пан че ва ца који има ју сло ве -
нач ко поре кло, на ини ци ја ти ву Јоси -
па Вебе ра, почет ком сеп тем бра 2012.
осно ва ла је удру же ње које оку пља
Сло вен це из Пан че ва и јужног Бана -
та. Удру же ње „Логар ска доли на” зва -
нич но је реги стро ва но почет ком 2013.
Ова реги ја бро ји око 200.000 ста нов -
ни ка, у њој живи 27 наци ја и наци о -
нал но сти, од којих један број чине
гра ђа ни који се изја шња ва ју као Сло -
вен ци или има ју сло ве нач ко поре кло.

У јужном Бана ту има више од 500
осо ба које се изја шња ва ју као Сло -
вен ци. Нај ве ћи број их је у општи на -
ма Вршац и Бела Црква, a затим у
Пан че ву, Кови ну и План ди шту. Циље -
ви удру же ња „Логар ска доли на” су
него ва ње сло ве нач ке кул ту ре, исто -
ри је, тра ди ци је и оби ча ја; чла но ви се
оку пља ју на кул тур ним мани фе ста -
ци ја ма и сара ђу ју с дру штви ма Сло -
ве на ца у Срби ји и оста лим земља ма у
реги о ну. Оно има подру жни цу у Кови -
ну, која је осно ва на кра јем 2013, с
више од 160 чла но ва и око 120 сим -
па ти зе ра.

Они често посе ћу ју дру га сло ве нач -
ка и срод на удру же ња како у Срби ји,
тако и у земља ма у окру же њу.

Бра ти мље ње Пан че ва и Пту ја
Удру же ње „Логар ска доли на” јед но је
од нај мла ђих удру же ња Сло ве на ца у
Срби ји, којих укуп но има седам на ест,
али пре ма речи ма над ле жних инсти -
ту ци ја из Бео гра да и Љубља не, јед но
је од нај ак тив ни јих. За пет годи на
посто ја ња орга ни зо ва не су мно ге кул -
тур не мани фе ста ци је, кон цер ти, изло -
жбе и бра ти мље ња са шко ла ма у Сло -
ве ни ји. Захва љу ју ћи Удру же њу уче ни -
ци и настав ни ци пан че вач ких основ -
них шко ла „Ђура Јак шић” и „Миро -

ОРГА НИ ЗО ВА НИ СЛО ВЕН ЦИ У ЈУЖНОМ БАНА ТУ

„ЛОГАР СКА ДОЛИ НА”: КАО КОД КУЋЕ

Фир ме „Деко форм” д. о. о. из Бео -
гра да и „Срем пут” из Руме биће ове
зиме заду же не за чишће ње путе ва на
тери то ри ји Пан че ва, а над зи ра ће их
недав но фор ми ра но Јав но пред у зе ће
„Урба ни зам” (прав ни наслед ник недав -
но рас фор ми ра не Дирек ци је за изград -
њу и уре ђе ње гра да). Те две фир ме
зајед нич ки су кон ку ри са ле и пону ди -
ле нај по вољ ни је усло ве на јав ној набав -
ци коју је 26. авгу ста рас пи са ло Град -
ско веће Пан че ва.

Ово је саоп ште но про шлог пет ка,
1. децем бра, у Шар пла нин ској 2 на
Миси, где ће се нала зи ти база за ками -
о не и маши не за чишће ње сне га и
поси па ње сољу „Деко фор ма” и „Срем -
пу та”.

Ђури ца Доло вач ки, дирек тор „Урба -
ни зма”, изја вио је нови на ри ма да је
град ска власт издво ји ла довољ но нов -
ца за чишће ње путе ва током зиме.
Додао је да је пред ви ђе на и буџет ска
резер ва у слу ча ју да зима буде оштри -
ја него што су наја ви ли мете о ро ло зи.

Одго ва ра ју ћи на пита ња нови на ра,
он је иста као да ће у фоку су пажње
пута ра ове зиме бити пут пре ма Доло -
ву, тами шки мост и путе ви у прав цу
фабри ка у јужној зони, јер су рани јих
зима, када је било више сне га, ту били
нај ве ћи нано си.

– Меха ни за ци ја је пот пу но спрем -
на за чишће ње, а за над зор ће бити
заду же но шесто ро наших људи. Даће -
мо све од себе да се одр жа ва ње путе -
ва током зиме оба вља нај бо ље што је
могу ће – нагла сио је Доло вач ки.

Он је додао да је за поси па ње путе -
ва при пре мље но довољ но соли и да
ће он и њего ве коле ге бити непре ста -
но у кон так ту с Репу блич ким хидро -
ме те о ро ло шким заво дом, „Путе ви ма
Срби је”, МУП-ом и дру гим инсти ту -
ци ја ма и фир ма ма од чијих инфор -
ма ци ја зави си чишће ње путе ва током
зиме.

Пута ри су први испит има ли већ
сутра дан, 2. децем бра, када је пао
први снег. Иако он није био вели ки,
оце ње но је да су брзо очи сти ли кључ -
не сао бра ћај ни це на тери то ри ји нашег
гра да и оспо со би ли их за нор мал но
одви ја ње сао бра ћа ја.

Јован Стан ко вић из „Урба ни зма”
изја вио је нови на ри ма локал них меди -
ја да су пута ри реа го ва ли одмах чим
је почео снег и да су све вре ме били у
дру гом сте пе ну при прав но сти, као и
„Путе ви Срби је”. То, пре ма њего вим
речи ма, зна чи да су за чишће ње сао -
бра ћај ни ца била анга жо ва на два ками -
о на за чишће ње на тери то ри ји гра да,
један за општин ске путе ве и јед но
полу те рет но вози ло које се тако ђе
кори сти за чишће ње.

– Путе ви су били рела тив но добро
очи шће ни, по при о ри те ти ма и пла ну
рада зим ске слу жбе. На првом месту
су били при о ри тет ни путе ви, као и
нај ве ће ули це кроз које про ла зе ауто -
бу си град ског сао бра ћа ја: Спољ но -
стар че вач ка ка Рафи не ри ји, Моше
Пија де, Дими три ја Туцо ви ћа и Вој -
во де Радо ми ра Пут ни ка – иста као је
Стан ко вић. М. Г.

ВОЗА ЧИ НЕЋЕ МОРА ТИ ДА БРИ НУ

Пута ри спрем ни 
за чишће ње сне га

која успе шно сара ђу је с тим гра дом,
већ покре ну ла ини ци ја ти ву.

Раду је пода так да се број чла но ва
Удру же ња из месе ца у месец пове ћа -
ва и да се сарад ња са срод ним инсти -
ту ци ја ма про ши ру је на свим ниво и -
ма. Сре ди ном 2014. годи не у изда њу
Удру же ња из штам пе је иза шло прво
изда ње моно гра фи је „Сло вен ци у
јужном Бана ту” ауто ра Јоси па Вебе -
ра, једи на књи га ове врсте до сада
обја вље на о Сло вен ци ма на овим про -
сто ри ма, која је до сада дожи ве ла
више изда ња. Изда ва ње моно гра фи -
је, поред сло ве нач ких држав них инсти -
ту ци ја и Наци о нал ног саве та сло ве -
нач ке наци о нал не мањи не у Срби ји,
помо гао је и Град Пан че во.

Удру же ње успе шно функ ци о ни ше
захва љу ју ћи Уре ду Вла де Репу бли ке
Сло ве ни је за Сло вен це в замеј ству ин
по све ту (кан це ла ри је за сло ве нач ку
дија спо ру), али и вели ком енту зи ја зму
поје ди них чла но ва. Оно има и пред -
став ни ка у Наци о нал ном саве ту сло -
ве нач ке наци о нал не мањи не, с којим
добро сара ђу је још од свог осни ва ња.

Курс сло ве нач ког јези ка
За сле де ћу годи ну пла ни ра не су број -
не актив но сти и про гра ми. Захва љу -
ју ћи одлич но орга ни зо ва ном сло ве -

нач ком кул тур ном пра зни ку Пре шер -
нов дан у нашем гра ду про шле годи -
не, пан че вач ко удру же ње поно во је
доби ло орга ни за ци ју, али овог пута у
Кови ну: про грам ће бити реа ли зо ван
8. фебру а ра у ковин ском Кул тур ном
цен тру. Усле ди ће обе ле жа ва ње Ускр -
са и Дана држав но сти Сло ве ни је, про -
мо ци ја неко ли ко сло ве нач ких гра до -
ва, уче шће на мани фе ста ци ја ма „Ноћ
музе ја”, „Дани књи ге”, „Дани сло ве -
нач ког фил ма”, „Гла зар је ви дани”,
„Наши сло ве нач ки спе ци ја ли те ти”...
Све ове актив но сти орга ни зу ју се у
сарад њи с пан че вач ким јав ним и кул -
тур ним инсти ту ци ја ма.

Удру же ње већ дру гу годи ну успе -
шно орга ни зу је курс сло ве нач ког јези -
ка за сво је чла но ве у Пан че ву и Кови -
ну, а финан си ра га Мини стар ство за
обра зо ва ње, нау ку и спо рт Репу бли ке
Сло ве ни је.

Пре ма мишље њу над ле жних у Кан -
це ла ри ји за дија спо ру у Љубља ни,
пан че вач ко удру же ње Сло ве на ца је у
самом врху по актив но сти ма и анга -
жо ва њу у Срби ји: на тре ћем је месту,
и то иза бео град ског и ново сад ског
удру же ња, која су ујед но и нај ве ћа у
нашој земљи. Сарад ња с дру штви ма
широм Срби је нај ви ше се огле да у

томе што се деле га ци је међу соб но
посе ћу ју на мани фе ста ци ја ма које
орга ни зу ју. Због бли зи не, али и лак -
шег кому ни ци ра ња, пан че вач ко удру -
же ње нај ви ше сара ђу је с дру штви ма
Сло ве на ца из Бео гра да, Костол ца,
Вршца, Зре ња ни на, Руме и Новог Сада.

Оно што је посеб но важно, јесте то
да удру же ње „Логар ска доли на” наро -
чи то води пажњу о сво јим нај мла ђим
чла но ви ма. Захва љу ју ћи помо ћи Кан -
це ла ри је за дија спо ру пан че вач ки
мали ша ни из сло ве нач ког удру же ња
бора ви ли су ове годи не у Сло ве ни ји,
тач ни је у Постој ни и око ли ни, а за

сле де ћу годи ну пла ни ран је одла зак у
Мур ску Собо ту, где ће бити гости
тамо шњих вршња ка и има ће при ли -
ку да уса вр ше сло ве нач ки језик, као
и да се упо зна ју са оби ча ји ма и начи -
ном живо та тамо шњих Сло ве на ца.

Они који су поре клом Сло вен ци, а
желе ли би да се учла не у Удру же ње,
могу кон так ти ра ти са секре та ром. Број
теле фо на је 065/25-222-47, а имејл
адре са logarskapancevo@yahoo.com.

С. Трај ко вић

Ова ко је било током јед не од прет ход них зима

Прослава Дана државности Словеније

Триглав



Исто риј ски архив Пан че во је
про шле неде ље у окви ру про -
јек та сарад ње с гра дом Каран -
се бе шом из Руму ни је при ре дио
изло жбу под нази вом „Две ста
три де сет годи на од успо ста -
вља ња поштан ског сао бра ћа ја
изме ђу Пан че ва и Каран се бе -
ша”. Отва ра њу изло жбе су при -
су ство ва ли и гра до на чел ник
Каран се бе ша Феликс Бор чан,
дирек тор Кул тур ног цен тра Јон
Кожо ка ри ју, дирек тор Исто -
риј ског архи ва мр Ови ди ју
Рошу, савет ни ца Мари ја Сте -
па не ску и вођа про јек та Габри -
је ла Бана ду.

Изло жба је наста ла из жеље
за бли жом сарад њом Пан че ва
и Каран се бе ша. Повод је 230
годи на од успо ста вља ња пош-
тан ског сао бра ћа ја изме ђу ова
два места у Вој ној кра ји ни. Тај
пут је био дуг 253 кило ме тра.
Као у епским црно-белим фил -
мо ви ма, пошту су од ста ни це
до ста ни це пре но си ли јаха чи у
седли ма, запре жна кола или
кочи је. Уста но ве кул ту ре у ова
два гра да поку ша ле су да на
овај начин пред ста ве богат ство
које има ју у сво јим фон до ви -
ма, посеб но архив ског мате ри -
ја ла. Вре ме којем је ова изло -
жба посве ће на било је вре ме
рат не стреп ње, мигра ци је,
тешког рада, али и ела на у сти -
ца њу зна ња, вешти на и ства ра ња
ста бил ног све та, зајед ни штва и
само о чу ва ња у раз ли чи то сти ма

наци ја, вера, јези ка, фол кло ра
и оби ча ја.

Аутор срп ског дела изло жбе
је доско ра шњи дирек тор Исто -
риј ског архи ва Милан Јак шић,
који је рекао да је повод за орга -
ни зо ва ње изло жбе поте као од
јед ног тек ста који је исто ри чар
Феликс Миле кер обја вио у књи -
зи „Исто ри ја Банат ске вој не гра -
ни це”, где је наве де но да је
поштан ски сао бра ћај изме ђу
гра до ва Пан че ва и Каран се бе -
ша отпо чео 1787. годи не.

– Пра ви раз лог је жеља да се
људи из два гра да боље упо зна -
ју, пред ста ве јед ни дру ги ма и
отпоч ну сарад њу у свим обла -
сти ма живо та. Везе изме ђу Пан -
че ва и Каран се бе ша посто је од
дав ни на. То су гра до ви који су
кроз исто ри ју били пове за ни
чвр шће или лаба ви је, у зави -
сно сти од исто риј ских при ли ка
и потре ба ових сре ди на за сарад -
њом и веза ма. Нај ста ри је тра -
го ве који потвр ђу ју везе изме ђу

два гра да нала зи мо од XVIII
века и доба Вој не гра ни це у
Аустро у гар ској. Наро ди који су
је насе ља ва ли при не ли су жртву
кул ту ри Запа да, бра не ћи не само
цар ску кућу, пре сто и Монар -
хи ју него и само хри шћан ство
– обја снио је Јак шић.

Везе изме ђу ова два гра да поче -
ле су кра јем 18. века, да би у 19.
веку дожи ве ле врху нац. Изло -
жба је на неки начин ука за ла на
потре бе обна вља ња тих веза.

То је потвр дио и в. д. дирек -
то ра Исто риј ског архи ва Душан
Мило ва но вић, који је изра зио
вели ку наду да ће, поред кул ту -
ре, ова два гра да наћи про стор
за сарад њу и у обла сти при вре -
де, здрав ства, спо р та и сл.

Гра до на чел ник Каран се бе -
ша Феликс Бор чан сма тра да
је овај гео граф ски про стор у
исто ри ји имао доста кул тур -
них и дру гих веза и да он прет -
по ста вља да су ти одно си дужи
од 230 годи на. Дирек тор Кул -

тур ног цен тра Јон Кожо ка ри ју
нагла сио је да пошто ва ње изме -
ђу ова два гра да у Бана ту никад
није неста ја ло.

– Вео ма ми је дра го што ће
ова изло жба доћи и у Каран се -
беш и што ће пре ва ли ти та 253
кило ме тра и вра ти ти се на
место где је све пре 230 годи -
на и поче ло, јер је сада шњи
кул тур ни цен тар тада био седи -
ште поште у том гра ду – рекао
је Кожо ка ри ју.

Исто риј ски архив у Каран -
се бе шу при дру жио се овом про -
јек ту мало касни је, али је без
обзи ра на то зна чај но допри -
нео ква ли те ту изло жбе.

– Често се пита мо шта је
било рани је, да ли раз у ме мо
сада шњост и да ли ћемо тиме
у ства ри успе ти да пред ви ди -
мо будућ ност – рекао је дирек -
тор Исто риј ског архи ва мр Ови -
ди ју Рошу.

Он је додао да је током спре -
ма ња ове изло жбе раз ми шљао
шта све тре ба да се задр жи из
сада шњег вре ме на за буду ће
гене ра ци је, јер се данас ства ра
огром на коли чи на доку ме на -
та и пра во је пита ње шта ће од
тога бити сачу ва но за неких
наред них 230 годи на.

Сви при сут ни иста кли су зна чај
дуге сарад ње ових два ју гра до -
ва и изра зи ли жељу за отпо чи -
ња њем неких нових зајед нич -
ких про је ка та у будућ но сти.

М. М. В.

наступ на важним сај мо ви ма
који ма се покри ва ју раз ли чи те
обла сти при вред ног посло ва -
ња и изра зио задо вољ ство што
је и Нови Сад део ове зајед -
нич ке актив но сти.

У име гра до на чел ни ка који су
се оку пи ли у Покра јин ској вла -
ди обра ти ла се гра до на чел ни ца
Сом бо ра Душан ка Голу бо вић,
која је иста кла да је пот пи си ва -
ње спо ра зу ма о сарад њи изу зет -
но важно за локал не само у пра -
ве, јер оне има ју мање могућ но -
сти да поје ди нач но насту па ју на
сај мо ви ма, с обзи ром на зна чај -
на финан сиј ска сред ства која
ова кве актив но сти изи ску ју. С
дру ге стра не, ова кав при ступ
пове ћа ва шан се за дола зак стра -
них инве сти то ра, јер се кроз
зајед нич ки наступ може пре зен -
то ва ти ком плет ни ја пону да, која
ће више заин те ре со ва ти све оне
који су спрем ни да ула жу.

Гра до на чел ни ци свих осам
гра до ва у Вој во ди ни зајед нич -
ки су закљу чи ли да посто је
вели ке потре бе за удру же ним
насту пом, јер то омо гу ћа ва бољу
пре по зна тљи вост гра до ва у Вој -
во ди ни на међу на род ним при -
зна тим сај мо ви ма.

М. Марић Величковић

на који би се ефи ка сни је и боље
про мо ви са ли при вред ни потен -
ци ја ли чита ве Вој во ди не.

У име гра да Пан че ва спо ра -
зум је пот пи сао гра до на чел ник
Саша Павлов, који је овом при -
ли ком иста као зна чај спо ра зу ма
за град Пан че во и раз вој локал -
них само у пра ва у Вој во ди ни.

– Осам гра до ва у Вој во ди ни
пот пи са ло је спо ра зум о зајед -
нич ком насту пу на међу на род -
ним сај мо ви ма у наред ној годи -
ни. Сај мо ви нису још тач но
дефи ни са ни, а биће дефи ни -
са ни пре све га у скла ду с потре -
ба ма Вој во ди не, а самим тим
и ових локал них само у пра ва.
Углав ном ће бити ори јен ти са -
ни ка при вред ним сај мо ви ма
и про мо ци ји инве сти ци о них
лока ци ја, али и тури стич ких
потен ци ја ла саме Вој во ди не –
рекао је гра до на чел ник.

Он је иста као да је Град Пан -
че во при хва тио ову пону ду, јер
је орга ни за ци ја инди ви ду ал -
них насту па на сај мо ви ма тех -
нич ки и финан сиј ски изу зет но
тешка.

– У скло пу зајед нич ког насту -
па доби ће мо кон ку рент на места
на сај мо ви ма, а самим тим и
пажњу – на цео реги он Вој во ди не

Јед на од био а гро тех нич ких
мера која се све више кори -
сти у сузби ја њу коро ва јесте
трет ман коро ва пла ме ном.
Истра жи ва ња на више биљ -
них врста пока зу ју прак тич -
не могућ но сти кори шће ња
маши на у који ма се гене -
ри ше пла мен саго ре ва њем
про па на. При ме на пла ме на
који наста је саго ре ва њем
про па на је посту пак у ком
се биљ на тки ва изла жу
топло ти. Топло та дово ди до
цепа ња ћелиј ског зида и
чита вих тки ва, што за крај -
њи резул тат има уги ња ва ње
биља ка. Саго ре ва њем про -
па на наста је тем пе ра ту ра до
1.900 сте пе ни Цел зи ју са,
што вео ма брзо дово ди до
пове ћа ња тем пе ра ту ре у тре -
ти ра ном биљ ном тки ву.
Пове ћа ње тем пе ра ту ре из-
над 50 сте пе ни Цел зи ју са
дово ди до уги ња ва ња коро -
ва, чиме се сма њу је њихо ва
кон ку рент ност пре ма гаје -
ним биљ ка ма.

Трет ман пла ме ном у
одно су на гаје не биљ ке може
бити селек ти ван и несе лек -
ти ван. Током при ме не несе -
лек тив ног трет ма на (broad-
cast treatments) све биљ ке
које се нала зе у захва ту пла -
ме на (коров ске и гаје не)
изло же не су деј ству топло -
те. Селек тив ни трет ман пла -
ме ном (banded flame wee-
ding) изво ди се након ница -
ња гаје них биља ка у усе ву и
циљ је да се коров ске биљ -
ке тре ти ра ју а да се не оште -
ти гаје ни усев. Селек тив -
ност се пости же кон струк -
ци јом дизни или дода ва -
њем разних штит ни ка, како
би се топло та усме ри ла пре -
ма про сто ру на ком су коро -
ви, а зашти ти ле гаје не биљ -
ке. При селек тив ном трет -
ма ну тре ти ра се међу ред ни
про стор шири ном захва та
од око 30 цм, а несе лек тив -
ним трет ма ном захва та се
око 70 цм међу ред ног про -
сто ра. Селек тив ним трет ма -
ном сма њу је се коли чи на
потреб ног про па на, али се
наме ће потре ба додат ног
међу ред ног кул ти ви ра ња,
како би се пове ћа ла ефи ка -
сност сузби ја ња коро ва.

Трет ман пла ме ном може
се кори сти ти и за тотал но
сузби ја ње коро ва на пољо -
при вред ним и непо љо при -

вред ним повр ши на ма. Биљ -
не врсте се вео ма раз ли ку ју
у толе рант но сти на екс трем -
но висо ке тем пе ра ту ре пла -
ме на, при чему су гене рал -
но уско ли сне врсте толе -
рант ни је од широ ко ли сних,
а у окви ру њих више го ди -
шње врсте су толе рант ни је
од јед но го ди шњих. При ме -
ном пла ме на не реме ти се
струк ту ра земљи шта и сма -
њу је се опа сност од еро зи је.
При ме на пла ме на може се
изве сти и у усло ви ма вла -
жни јег земљи шта када се
меха нич ка обра да не може
изве сти.

Куку руз и сирак су врсте
које су толе рант ни је на при -
ме ну пла ме на у одно су на
дру ге гаје не широ ко ли сне
врсте, као што је нпр. соја.
Трет ман пше ни це пла ме -
ном после ница ња није за
пре по ру ку због вели ких
оште ће ња која дово де до
непри хва тљи во висо ких
губи та ка при но са. Куку руз

се на овај начин може шти -
ти ти од коро ва од ница ња
до ста ди ју ма десет листо ва.

Гене рал но за све усе ве, ако
се на аде ква тан начин при -
ме ни 50 кг про па на по 1 ha,
несе лек тив ним трет ма ном
може се уни шти ти 90%
широ ко ли сних коро ва који
су у раној фази раз во ја (до
15 цм виси не). Наве де на доза
дово ди до пот пу ног суше ња
лишћа јед но го ди шњих широ -
ко ли сних коро ва већ неко -
ли ко дана након при ме не
пла ме на и биљ ке се не могу
реге не ри са ти. У рани јим
фаза ма раз во ја коров ских
биља ка може се при ме ни ти
и нижа доза про па на, али
како се коров ске биљ ке раз -
ви ја ју, поста ју толе рант ни је
пре ма топло ти и потреб на
је већа доза про па на за ефи -
ка сно сузби ја ње. Иста доза
дово ди до 80% ефи ка сно сти
у слу ча ју уско ли сних коро -
ва, али се та ефи ка сност
мани фе сту је као про ла зно
зау ста вља ње раз во ја ако су
коров ске врсте у фази од два
до седам листо ва.

Поред при ме не пла ме на
у усе ви ма (куку руз, соја, сун -
цо крет), изво де се трет ма ни
и у воћ ња ци ма и вино гра -
ди ма, пар ко ви ма, башта ма,
руде рал ним ста ни шти ма,
оба ла ма кана ла и др.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Трет ман коро ва 
пла ме ном

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

У ПОКРА ЈИН СКОЈ ВЛА ДИ ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ

ЗАЈЕД НИЧ КИ НАСТУ ПИ ОСАМ ГРА ДО ВА
НА ИНВЕ СТИ ЦИ О НИМ САЈ МО ВИ МА

Раз вој локал них
само у пра ва 
у Вој во ди ни

Могућ ност 
пред ста вља ња 
тури стич ких 
потен ци ја ла 
гра да Пан че ва

Осам вој во ђан ских гра до ва,
међу који ма је и Пан че во, пот -
пи са ло је у четвр так, 30.
новем бра, с Покра јин ском вла -
дом и Раз вој ном аген ци јом
Вој во ди не спо ра зум о сарад -
њи ради зајед нич ког насту па
на међу на род ним сајам ским
мани фе ста ци ја ма инве сти ци -
о ног карак те ра.

Спо ра зум су пот пи са ли гра -
до на чел ни ци: Новог Сада –
Милош Вуче вић, Субо ти це –
Бог дан Лабан, Пан че ва – Саша
Павлов, Зре ња ни на – Чедо мир
Јањић, Сом бо ра – Душан ка
Голу бо вић, Срем ске Митро ви -
це – Вла ди мир Сана дер, Кикин -
де – Павле Мар ков и Вршца –
Дра га на Митро вић.

Спо ра зу мом је пред ви ђе но
да се при кра ју сва ке годи не
доне се кален дар нај зна чај ни -
јих сајам ских мани фе ста ци ја
за наред ну годи ну.

Оце ње но је да је овај спо ра -
зум наста вак никад боље сарад -
ње гра до ва у покра ји ни и
Покра јин ске вла де, а зајед нич -
ки насту пи на међу на род ним
инве сти ци о ним сај мо ви ма су
боља и већа шан са за при вла -
че ње директ них стра них и
дома ћих инве сти ци ја, не само
гра до ви ма пот пи сни ци ма спо -
ра зу ма већ и свим локал ним
само у пра ва ма на тери то ри ји
покра ји не.

Пот пред сед ник Покра јин ске
вла де Ђор ђе Мили ће вић рекао
је да удру жи ва ње осам гра до ва
с покра јин ском адми ни стра -
ци јом и Раз вој ном аген ци јом
Вој во ди не пред ста вља начин

и локал не само у пра ве. Сма тра -
мо то изу зет но бит ним у овом
тре нут ку за Пан че во, буду ћи да
Пан че во у првом квар та лу сле -
де ће годи не завр ша ва сво ју
север ну послов ну зону и има
изу зет но кон ку рен тан про је кат
за пре зен та ци ју потен ци јал ним
инве сти то ри ма. У сва ком слу -
ча ју, неће мо се задр жа ти само
на пре зен та ци ји север не послов -
не зоне, већ ћемо се тру ди ти да
нађе мо аде кват не парт не ре за
раз вој још увек недо вољ но раз -
ви је них тури стич ких потен ци -
ја ла, као и за круп ни је кому нал -
но-инфра струк тур не радо ве кроз
мето до ло ги ју јав но-при ват ног
парт нер ства. Сма тра мо да овај
спо ра зум дола зи у нај бо ље вре -
ме за град Пан че во и да ће
Пан че во и Вршац, као дру ги
град из Јужно ба нат ског окру -
га, има ти оба ве зу да у скло пу
свог насту па про мо ви шу и евен -
ту ал не кон ку рент не про јек те и
оста лих мањих локал них само -
у пра ва из окру же ња које нема -
ју ста тус гра да – закљу чио је
Павлов.

Гра до на чел ник Новог Сада
Милош Вуче вић похва лио је
ини ци ја ти ву Покра јин ске вла -
де да се обез бе ди зајед нич ки

ДВЕ СТА ТРИ ДЕ СЕТ ГОДИ НА ПОШТАН СКОГ САО БРА ЋА ЈА ИЗМЕ ЂУ ПАН ЧЕ ВА И КАРАН СЕ БЕ ША

Тра ди ци о нал на пове за ност и сарад ња
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Absolventă a Facultăţii 
de Jurnalism „Tibiscus”
din Timişoara, România, 
specializarea presa scrisă
şi radio

În perioada 2008-2015 a
fost coordonatoare a revistei
„Tinereţea” din Panciova

Teodora Smolean, redactor șef al săptămâ-
nalului “Libertatea” din Panciova, se impli-
că activ în aproape toate proiectele ce ţin de
unicul săptămânal în limba română din
Serbia. Ani în șir iind organizatoarea ma-
nifestării sportive „Cupei școlarilor”, la ca-
re au participat elevi din mai toate școlile
generale din Voivodina cu limba română
de predare. În perioada (2008-2015). a fost
coordinatoare a revistei ,,Tinereţea” din
Panciova. redactor-șef la săptămânalul. În
acelaţi timp, Teodora Smolean este femeia
de succes pe care am ales-o pentru a discu-
ta despre cariera de jurnalist.

De ce presa și nu altceva? Ce v-a inluen-
ţat să vă alegeţi cariera de jurnalist?

Pentru că este o meserie dinamică și inte-
resantă. Mereu se petrece ceva, nu este plic-
tisitoare și are și multe avantaje. Printre care
amintesc călătoriile și ocazia de a cunoaște
multă lume. Trebuie să recunosc că la înce-
put pledam mai mult pentru știinţele exacte,
eram îndreptată spre economie și matemati-
că, și chiar la un moment dat îmi doream să
înscriu o facultate din acest domeniu. Apoi,
pasionată de literatură și scris, iind  începă-
toare în apele gazetăriei, m-am decis totuși
pentru jurnalism. Dintotdeauna mi-a plăcut
să scriu și cred că prin coincidenţa întâm-
plărilor, se pare că așa trebuia să ie. Încă din
băncile școlii elementare am colaborat la re-
vista „Tinereţea” și așa practic a și început
colaborarea mea cu C.P.E. „Libertatea”. 

Ce trebuie să cunoască un jurnalist bun?
Ce consideraţi că îi trebuie unui jurnalist
ca să aibă succes în această carieră?

- Gândirea și exprimarea liberă, să se im-
plice cu maximă dăruire și ceea ce face să o

facă cu pasiune. Prin textul jurnalistic se re-
lectă felul de gândire al ziaristului, cum el
judecă anumite situaţii, subiecte tratate etc.
Nu oricine poate i un jurnalist bun. Desigur
că, la fel ca și oricare altă meserie, și aceasta
necesită anumite calităţi. Dacă o persoană
nu posedă acel ler gazetăresc, nu știe să
simtš dacă un subiect merită sau nu să ie
tratat în pagina unui ziar, atunci el nici nu
trebuie să se concentreze pe ziaristică. Res-
ponsabilitatea și forţa morală sunt desigur
alte principii, de la care nu trebuie să deraie-
ze acela care pledează pentru jurnalism.

Dacă revenim la semniicaţia termenu-
lui de jurnalist, adică cel care își asumă o
misiune de informare corectă, ce mesaj
puteţi transmite tinerilor jurnaliști?

- tinerii care doresc să se avânte în aceas-
tă meserie, trebuie de la început să ie con-
știenţi de faptul că această meserie este una
complexă și foarte diicilă. Mai ales în pre-
zent, când tinerii de astăzi nu sunt

obișnuiți să citească, decât de pe tablet, cal-
culator sau telefon mobil. Foarte puțini ci-
tesc presă. De cărți, să nu mai vorbim.
Aceasta este adevărul trist, de care suntem
conștienți cu toții. Nici viitorul minorita-
rului român nu este unul promițător. Sun-
tem tot mai puțini la număr, clasele de elevi
români se închid,  familiile de români se
înjumătățesc.

Dacă revenim însă la semniicaţia ter-
menului de jurnalist, adică cel care își asu-
mă o misiune de informare corectă, care
încearcă să își facă meseria corect, care
poate sta în faţa publicului onest și fără
senzaţia că îi atîrnă o tinichea de coadă,
atunci nu putem vorbi despre o majoritate
– în minoritatea noastră, nu există foarte
mulţi care chiar au înţeles despre ce este
vorba în această meserie.

Jurnalistul este acela care trebuie să des-
copere anumite lucruri și vrea să atragă
atenţia în ideea de a provoca o schimbare

în bine. Din păcate, în general, în presa
noastră nu se întîmplă acest lucru. Și mai
este o chestie: subiectele grave sunt tratate
supericial. Există presiunea de a produce
repede, mult, redacţiile au personal puţin,
care trebuie să producă, și atunci se ajunge
la încropirea la repezeală a unui subiect. S-
a pierdut noţiunea de investiţie cronofagă
în jurnalism. Nimeni nu te aude când spui
că vrei să lucrezi două săptămâni doar pen-
tru un subiect. S-a pierdut și noţiunea de
lucru în echipă. Astăzi se vrea de la un sin-
gur jurnalist să facă de toate. Să ilmeze, să
vorbească la TV, să scrie, să fotograieze, să
monteze etc. S-a pierdut noţiunea că a in-
vesti resurse într-o echipă va face ca proi-
tul să crească, pentru că și produsul rezul-
tat va i mai bun. Mesajul meu către tineri
este să îmbrăţișeze această profesie com-
plexă cu deplină moralitate și responsabili-
tate. Să încerce să producă schimbări spre
bine, prin produsele lor jurnalistice, să se
implice cu maximă seriozitate și respect fa-
ţă de instituţia la care sunt angajaţi și des-
igur tot ceea ce fac să facă cu pasiune și de-
votament, pentru că doar așa nici rezulta-
tele nu vor lipsi. 

Ce înseamnă pentru D-vs libertatea de
expresie în jurnalism? 

- Înseamnă foarte mult. Fără libertatea
presei, nici nu poate exista presă de calitate.
Din păcate, la noi în Serbia, dar și în Româ-
nia situaţia este similară, peisajul mass-me-
dia este complet periclitat. 

Presa este vândută, încrederea oameni-
lor în mass-media a scăzut îngrijorător în
ultimii ani, tabloidizarea presei este im-
inentă, jurnaliștii aleargă numai după
senzaţional– aceasta este, per ansamblu,
imaginea presei. În acest net de clișee cu
care ne-am obișnuit, există însă și presă de
calitate, și jurnaliști de excepţie. Noi, mi-
noritarii, încă mai încercăm să oferim
presă de calitate. În conţinutul săptămâ-
nalului „Libertatea” nu veţi găsi presă de
bulevard, ne orientăm să problematizăm
anumite lucruri, să promovăm identitatea
românească și să cultivăm tot ceea ce
avem de valoare. 

Continuăre la pagina II

TEODORA SMOLEAN REDACTOR-ȘEF LA SĂPTĂMÂNALUL ,,LIBERTATEA” DIN PANCIOVA.
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Cea de-a 45-a aniversare a pre-
sei românești pentru tineretul
din Voivodina și a 45-a aniver-
sare a revistei "Tinerțea", a avut
loc la 10 noiembrie 2017 în am-
iteatrul Școlii de Înalte Studii de
Specialitate pentru Educatori
„Mihailo Palov“ din Vârșeţ. Uni-
ca revistă pentru tineret în lim-
ba română . "Tinerețea" (Tribu-
na Tineretului), a fost îniințată
în 1972 ca necesiate a tinerilor
români de a se implica în mediul
social, politic, economic și cultu-
ral în care trăiesc.

De-a lungul anilor, pe paginile
revistei "Tinerețea". au fost pu-
blicate eseuri, raportaje, inter-
viuri. Revista a realizat diverse
activități: concursuri literare și
literare, concurs de frumuseţe,
concerte și manifestărea sporti-
vă “Cupa școlarilor", care cu-
prinde competiții sportive: tenis
de masă, fotbal, volei, handbal
și șah, care anual reunesc 200 de
tineri.

Paginile, formatul și con-
ținutul revistei, s-au modiicat
în conformitate cu schimbările
din societate și în conformitate
cu concepţia redactorilor șei și
responsabili ai revistei, care s-
au perindat de-a lungul celor 45
de ani de existenţă a revistei:
Doru Trifu, Teodor Munteanu,
Petru Tomici, Costa Roșu, Ra-
domir Munćan, Eufrozina Greo-
neanţ, Valentin Mic, Teodora
Smolian și redactorul actual,
Mircea Lelea.

Festivitatea cu prilejul marca-
rii a  45 de ani de presă româ-
nească pentru tinerii din Voivo-
dina și 45 de ani de la apariţia
primului număr al revistei „Ti-
nereţea“ („Tribuna tineretului“),
a fost marcată în mod decent
așa cum și merită o asemenenea
revistă.

REVISTA „TINEREŢEA” LA 45 DE ANI

CONTRIBUȚIA EVIDENTĂ A TINERILOR

De sărbătoarea Sf. Mare Muce-
nic Dimitrie Izvorâtorul de Mir,
panciovenii și-au onorat sfântul
lăcaș prin prezența lor la Sfânta
Liturghie oiciată de preotul pa-
roh Mircea Munteanu, alături
de un sobor de preoți de la bise-
ricile din Ovcea, Cuvin și de la
Biserica din localitatea Nerău
din România.

Pentru românii din Panciova,
serbarea hramului bisericesc
este un adevărat eveniment și
din acest motiv cu toții se stră-
duiesc să decurgă într-o at-
mosferă creștinească cuvenită
numelui și faptelor sfântului ce

ocrotește biserica din acest
oraș.

Datorită donațiilor de pra-
pori (steaguri) făcute din par-
tea Floricăi Brăgean cu familia
ei și a creștinilor din localitatea
Nerău, prezenți la sfânta litur-
ghie și nu în ultimul rând, da-
torită străduințelor și angaja-
mentului Consiliului parohial
și a preotului Mircea Muntea-
nu, ce anunță o surpriză mare
în ceea ce privește aspectul in-
terior al sfântului lăcaș, Capela
Ortodoxă Română din Pancio-
va va i în viitor mult mai dota-
tă cu toate cele necesare bunei
desfășurări a vieții religioase.

A FOST MARCAT HRAMUL CAPELEI ORTODOXE
ROMÂNE DIN PANCIOVA

SF. MARE MUCENIC DIMITRIE
OCROTEȘTE ROMÂNII DIN ACEST ORAȘ

continuă din pagina I

Câte ceva despre revista de tineret
“Tinereţea…”

- Cândva „Tribuna tineretului”,
astăzi „Tinereţea”, unica revistă în
limba română menită tinerilor de
naţionalitate română din Voivodi-
na, anul acesta sărbătorește jubi-
leul de 45 de ani de existenţă. Este
o revistă de 28 de pagini, format
A4, care apare, din anul 2008, co-
lor în întregime. În dependenţă de
perioada de apariţie, atât concep-
ţia, cât și aspectul izic au fost mo-
diicate. De la inclinaţia spre o
scriere dulceagă, poetică și fără
implicări serioase în problemele
tinerilor, prin noua sa concepţie,
revista „Tinereţea” a dobândit și
latura care i-a lipsit dintotdeauna:
curajul de a se confrunta cu pro-
blemele și de a le spune pe nume.

Săptămânalul “Libertatea”
creează conţinut informaţional.
Care este cartea de vizită a acestui
ziar?

- Fondată în anul 1945, Casa de
Presă și Editură „Libertatea” este
singura instituţie românească de
acest gen din Serbia și deţine un
rol deosebit de important în asi-
gurarea și realizarea dreptului la
informare și exprimare în limba
maternă. De 72 de ani contribuie
la păstrarea limbii, promovarea
creaţiei literare și a valorilor ro-
mânești. Publicaţia centrală a Ca-
sei - săptămânalul „Libertatea”, a
fost martorul nelipsit din viaţa ro-
mânului din Serbia. Astăzi, prin
cele 52 de numere din cursul unui
an calendaristic, reprezintă imagi-
nea de ansamblu a comunităţii ro-
mânești din Serbia. Apare în ieca-
re sâmbătă, se distribuie în așeză-
rile populate de români – în Voi-
vodina și în Serbia de Răsărit, pre-
cum și în România, Franţa, Sue-
dia, Germania, S.U.A. și Canada.
Poate i citit și pe site-ul www.li-
bertatea.rs. Ziarul, prin cele 24 pa-
gini, își propune să răspundă ce-
rinţelor populaţiei românești în
ceea ce privește spaţiul cultural,

politic, informativ, economic,
sportiv... evident în centrul aten-
ţiei iind acele subiecte care vizea-
ză etnicii români. 

Săptămânalul are tematică di-
versiicată, un conținut echilibrat
și  se adresează unui public mai
larg, de vârste diferite.  Este conce-
put spre a satisface nevoile publi-
cului cititor. Așadar, pe parcursul
a șapte decenii,  conținutul a fost
adaptat vremurilor. Au fost unele
perioade foarte grele pentru Casa
de Presă și Editură „Libertatea” și
pentru publicațiile acesteia, mai
cu seamă pentru publicația cen-
trală - săptămânalul „Libertatea-
Fiind unicul ziar de acest gen în
Voivodina, R. Serbia, care săptă-

mână de săptămână oferă
informații din comunele Alibunar,
Panciova, Vârșeț, Zrenianin,
Jitiște, Covăcița, Plandiște, Biseri-
ca Albă, Seciani, dar și mult mai
larg, prin variatele sale rubrici,
concursuri periodice, dar și
activități, cum este, spre exemplu,
mult îndrăgita competiție sportivă
„Cupa Libertății” (care anul acesta
a ajuns la ediţia a 58-a), săptămâ-
nalul a devenit o tradiție în nume-
roase familii de români. 

TEODORA SMOLEAN REDACTOR-ȘEF LA 
SĂPTĂMÂNALUL ,,LIBERTATEA” DIN PANCIOVA.

IDEEA DE A PROVOCA 
O SCHIMBARE SPRE BINE

te de toate este un prilej de bu-
curie, pentru că ceea ce au ză-
mislit tinerii anului 1972, când
se simţea nevoia editării unei
publicaţii prin care să se audă
vocea tinerilor iată că perpe-
tuează și în zilele noastrei. În
aceste circumstanţe, revista  tre-
buie să ie și mediul în care se
întâlnesc pulsaţiile tinerilor ro-
mâni din din Voivodina.“

Nicu Ciobanu, directorul
C.P.E. „Libertatea” a menţionat
între altele: “Revista va persista
atâta timp cât va reuși să respire
cu cititorul, cât va reuși să asi-
gure libertatea de gândire, să
respecte libertatea, dreptul la li-
bera opinie, competiţia onestă,
dar și pentru modul în care vor

i respectate aceste valori. Con-
știentizăm că la 45 de ani, revis-
ta este un simbol, o prezenţă
printre tinerii români ceea ce
face cinste generaţiei care a ini-
ţiat-o și bineînţeles generaţiilor
care au adus-o până în zilele
noastre.” 

În programul  muzical dis-
tractiv au delectat publicul cu
apariţia lor pe scenă: Anelia
Băbuţ, Anisia, Liviana Băbuţ și
David Lazi precum și elevele
Gheorghina Lucreţia Stefan,
Vasilia Victoria Vărădean și
Patricia Măda premiate la con-
cursul literar al revistei „Tine-
reţea”.Moderatorii programului
au fost Amelia Bălăgen și Da-
vid Luca,

După anul 1965 au apărut tine-
rii interpreţi la acordeon Dorel
și Valeri Tașcă, care au avut ta-
raf, cu care au cântat la nunţi. În
taraful lor, au fost încadraţi
acordeonistul Tiberiu Constan-
tin, clarinetistul Sevi Bogdan,
taragotistul Victor Crișan –
Boambă, saxofonistul Ionel Su-
dom, ei activând și în cadrul
Căminului Cultural din loc.
Trebuie menţionaţi și acordeo-
niștii Ionel Șublea, Dorel Blaj,
Ilie Birgean și Dorel Mic.

Sorin Boleanţu, unul dintre
cei mai valoroși interpreţi la
acordeon, de talie mondială, s-a
născut în anul 1961 și este des-
cendent (din partea bunicii) al
cunoscutei familii de învăţători
și preoţi. Victor Bojin din Se-
leuș, preot și învăţător (n.1889 –
d. 1935)  care a pus bazele or-
chestrei din Seleuș, iar fratele
lui, Traian (1895-1958), preot la
Uzdin, a reîniinţat „Reuniunea
de Citire și Cântări”, denumind-
o „Doina”, iind totodată un
muzician foarte capabil. Din
partea mamei, Sorin Boleanţu
este descendent al familiei Ni-
colaevici din Marcovăţ, cunos-
cută și după  bunicul său, Ghe-
orghe Nicolaevici, vestit dirijor
de coruri (Marcovăţ, Nicolinţ,
Vârșeţ ...).

Sorin Boleanţu a învăţat pri-
mele note de la Ștefan Sfera, iar
încă de mic, a cântat în orchestra
de muzică populară „Petru Al-
bu” din Vârșeţ, condusă de prof.
Gheorghe Velici. La vârsta de
numai nouă ani, este deţinătorul
locului întâi la Festivalul „Copiii
noștri cântă” de la Uzdin. În anul
1973 a participat cu Ansamblul
„Petru Albu” la Festivalul de la
Scornicești (România). În anul
1978 a devenit conducător al or-
chestrei Căminului Cultural din
Satu-Nou, care a cucerit locul I la

MONOGRAFIA ROMÂNILOR DIN SATU NOU (2)

VALOROROŞI INTERPREŢI LA ACORDEON

Foștilor  redactori ai revistei
precum și membrilor redacţiei,
care în ultimii ani s-au remarcat
prin activitatea lor au fost acor-
date diplomă de merit pentru
contribuţii remarcabile la edita-
rea revistei.

La începutul festivităţii, tână-
rul și talentatul Kevin Fane din
Torac, elev al Școlii secundare
de muzică "Josif Marinkovic“
din Zrenjanin, a interpretat mi-
nunatua melodie" Casa Soarelui
Răsare. "

Tânărul jurnalist Mircea Le-
lea, actualul redactor-șef al re-
vistei „Tinerețea“, a declarat
printre altele că „dăinuirea de
45 de ani a revistei tinerilor ro-
mâni din Voivodina, care înain-

Festivalul de la Ruma. Din anul
1979 este solist al Postului de Ra-
dio Novi Sad, unde are 24 de im-
primări. În anul 1975 a avut
onoarea de a cânta în faţa M.S.
Regina Elisabeta a Marii Brita-
nii, ca reprezentant al românilor
din Iugoslavia. Regina i-a acor-
dat o diplomă. În anul 1982 a
cântat și la Chicago (S.U.A.), la
Clubul românilor de pe lângă Bi-
serica „Sf. Ioan Botezătorul”,
apoi la Los Angeles, în 1987 – in-
terpretând muzică românească
împreună cu Miroslav Aranđe-
lović-Kemiš, în Elveţia, în 1988,
la Sasfee, în Clubul românilor
din Banatul iugoslav. A condus
orchestra „Lukić i Sin” în anii
1991-1992, cucerind, cu aranja-
mente muzicale de melodii po-
pulare românești, Cupa Belgra-
dului și a Serbiei, iar cu orches-
tra „Dušan Petrović-Šane” locul
întâi din Serbia, interpretând un
potpuriu de melodii populare
românești din Banat. A colabo-
rat și cu Ansamblul folcloric

profesionist „Kolo” din Belgrad,
unde a scris aranjamente muzi-
cale pentru jocurile autentice
din Satu-Nou, pregătite în core-
graia lui M. Marčetić, care se
dansează și astăzi. Cu orchestra
sa, Sorin Boleanţu a cântat de
șapte ori consecutiv în Suedia.

Pe lângă muzica populară au-
tentică, maestrul Sorin Bolean-
ţu cultivă și alte genuri de muzi-
că, cântând cu formaţia lui Og-
njen Popovici, originar din Sa-
tu-Nou după tată. Cu formaţia
lui Ognjen, în anul 2001,Sorin a
cântat la München (Germania),
interpretând muzică etno-jazz-
clasic, cu prilejul decernării di-
plomelor doctorilor în știinţe
muzicale care au apsolvit Aca-
demia de Muzică din Bavaria. 

Trebuie să evidenţiem meri-
tele sale pentru școala de acor-
deon, din Satu Nou pe care a
deschis-o în anul 1990 și care,
până în prezent, a fost frecven-
tată de aproape 70 de elevi, din-
tre care majoritatea au devenit

acordeoniști calitativi și deţină-
tori ai numeroaselor premii, di-
plome și menţiuni în cadrul
ncometiţiilor și manifestărilor
cultural-artistice. 

Vom enumera pe cei mai ta-
lentaţi dintre ei, care deja au dus
faima muzicii populare din Sa-
tu-Nou, participând la ediţiile
Festivalul de Folclor și Muzică
Românească al Copiilor din
Voivodina, Republica Serbia
dar și ale adulţilor. 

Cu acest prilej îl amintim pe
Sinișa Dogan, premiant atât la
competiţiile din ţară cât și în
străinătate (inclusiv în România). 

Janiel Șublea, laureat la Festi-
valul de Folclor și Muzică Ro-
mânească al Copiilor din Voi-
vodina, Republica Serbia (de
patru ori consecutiv cucerind
locul I), iar în anul 1997 este de
asemeena  laureat la Festivalul
de muzică populară de la Slati-
na (România).

Victor Gașpăr a cucerit locul
III  la Festivalul de Folclor și
Muzică Românească al Copiilor
din Voivodina, Republica Ser-
bia, caee s-a ţinut la Satu-Nou,
(1996), iar la Begheiţi, în anul
1998, locul de frunte. 

O altă speranţă este și Marcel
Todorov, care a cucerit premii la
ediţiile festivalului amintit mai
sus. De asemenea și premianţii
Marinel Dimitriev și Marcel
Bogdan, talentatul Graţian Pe-
trovici (doi ani consecutiv locul
de frunte) și Alexandru Pomană,
cel mai tânăr premiant din aceas-
tă generaţie de acordeoniști din
școala lui Sorin Boleanţu. Men-
ţionăm că informaţiile de mai sus
datează până în anul 2000.

Valentin Mic şi Ilie Baba
“Monografia românilor din

Satu Nou” (până în anul 2000)
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Мултијезички додатак у недељнику / Supliment multilingv al săptămânalului

на румунском језику / în limba română

НЕПРО ЦЕ ЊИВ
ДОПРИ НОС
МЛА ДИХ
» страна IV

ТАЛЕН ТО ВА НИ
ИНСТРУ МЕН ТА ЛИ СТИ
НА ХАР МО НИ ЦИ
» страна IV

ПОЗО РИ ШТЕ –
УНУ ТРА ШЊА 
РАВ НО ТЕ ЖА
» страна V 

МУЗИКА – 
ЊЕНА СТРАСТ
» страна VI

Дипло ми ра ла је 
на Факул те ту нови нар ства
„Тиби скус” из Теми шва ра
у Руму ни ји

Спе ци ја ли за ци ја: 
писа на штам па и радио

Тео до ра Смо ле ан је актив на у свим
про јек ти ма једи ног недељ ни ка на
румун ском јези ку у Срби ји. Била је
орга ни за тор спорт ске мани фе ста ци -
је „Школ ски куп”, на којој су уче ство -
ва ли уче ни ци из ско ро свих основ -
них шко ла на румун ском јези ку из
Вој во ди не. Дуги низ годи на била коор -
ди на тор омла дин ског часо пи са „Тине -
ре цеа” (2008–2015). Она је успе шна
жена коју ћемо пред ста ви ти.

• Зашто писа но нови нар ство, а не
неки дру ги облик? Шта је ути ца ло на
вас да се бави те овим пози вом?

– Ова про фе си ја је вео ма дина мич -
на и зани мљи ва. Стал но се нешто
деша ва, није досад но и има више
пред но сти, као на при мер путо ва ња
и упо зна ва ње нових људи. Оду век сам
воле ла да пишем и мислим да је тако
тре ба ло да буде. Као уче ни ца основ -
не шко ле сара ђи ва ла сам са часо пи -
сом за мла де „Тине ре цеа и на тај
начин поче ла је моја сарад ња с Новин -
ско-изда вач ком уста но вом „Либер та -
теа”.

• Шта тре ба да зна добар нови нар?
Које ква ли те те, по вашем мишље њу,
тре ба да има успе шан нови нар?

– Сло бод но изра жа ва ње и мишље -
ње, мак си мал на посве ће ност и, нарав -
но, да воли ову про фе си ју. Нови нар -
ски текст одра жа ва начин нови нар -
ског раз ми шља ња, начин на који при -
ка же одре ђе не ситу а ци је, теме. Сам
нови нар ски текст је одраз ства ра лач -
ког раз ми шља ња. Не може сва ко да
буде добар нови нар. Као уоста лом и
у сва кој про фе си ји која тако ђе зах те -
ва одре ђе не ква ли те те. Ако осо ба не

посе ду је тај тале нат, не зна како да
„осе ти” да ли одре ђе на тема заслу -
жу је да буде напи са на и публи ко ва на
у нови на ма, онда не тре ба чак ни да
се фоку си ра на нови нар ство.

• Ако се вра ти мо зна ча ју нови нар -
ске про фе си је и корект ном инфор -
ми са њу, коју пору ку бисте пре не ли
мла дим нови на ри ма?

– Ако желе да поста ну нови на ри,
тре ба од самог почет ка да буду све -
сни тога да је нови нар ство вео ма сло -
же ни и тежак занат. Наро чи то у дана -
шње вре ме, када мла ди нису нави кли
да чита ју, сем на табле ту, рачу на ру
или мобил ном теле фо ну. Вео ма мали
број мла дих чита нови не. О књи га ма
да не при ча мо. Тужна исти на које смо

сви све сни Ни будућ ност наци о нал -
них зајед ни ца није обе ћа ва ју ћи. Све
мање нас има, све је мање уче ни ка
који поха ђа ју наста ву на румун ском
јези ку, тако да се оде ље ња уки да ју,
поро ди це Руму на се пре по ло ве. Када
се вра ти мо и при ча мо о зна ча ју нови -
нар ства одно сно оно ме који има ту
миси ју да се на корек тан начин бави
нови нар ством, не може мо гово ри ти у
мно жи ни јер су у румун ској наци о -
нал ној зајед ни ци мало број ни они који
су схва ти ли о чему се ради у овој про -
фе си ји. Нови нар је тај који тре ба да
откри је пуно ства ри и који жели да
про ме ни нешто набо ље. Нажа лост, у
нашим писа ним меди ји ма није такав
слу чај. Има ту још нешто: тешке теме

су при ка за не повр шно. Посто ји тај
при ти сак да се ура ди нешто на брзи -
ну, мно го мате ри ја ла, редак ци је има -
ју мали број нови на ра с који ма раде и
тада дола зи до непри јат не ситу а ци је,
до кон ци пи ра ња неке теме на брзи ну.
Нико те не чује када кажеш да хоћеш
да радиш две неде ље само на јед ној
теми. Изгу био се и појам тим ског
рада. Данас се тра жи од јед ног нови -
на ра да ради све. Да сни ма, да при ча
за ТВ, да пише, да сли ка, да мон ти ра
мате ри јал итд. Моја пору ка мла дим
људи ма је да се баве овом сло же ном
про фе си јом с пуно ети ке и одго вор -
но сти. Да поку ша ју да про ме не набо -
ље, сво јим нови нар ским достиг ну ћи -
ма, да се баве нови нар ством на нај бо -
љи могу ћи начин са озбиљ но шћу и
пошто ва њем пре ма инсти ту ци ји у којој
су запо сле ни и, нарав но, да све раде
пре да но, јер се само на тај начин могу
пости ћи резул та ти.

• Јед но је позна ва ње јези ка, а дру го
је сло бо да изра жа ва ња. Шта за вас зна -
чи сло бо да изра жа ва ња у нови нар ству?

– Зна чи пуно. Без сло бо де штам пе
не могу да посто је ни ква ли тет не
нови не. Нажа лост, код нас у Срби ји,
али и у Руму ни ји, ситу а ци ја је слич -
на, јер је про стор мас-меди ја угро -
жен. Писа на реч је про да та зад њих
годи на, пове ре ње људи у мас-меди је
је забри ња ва ју ће опа ло, жута штам па
пре о вла да ва, нови на ри јуре за сен за -
ци ја ма. То је, по мом мишље њу, сли -
ка и при ли ка нови нар ства. На овај
кли ше смо нави кли, али на сву сре ћу
посто ји и ква ли тет но нови нар ство,
као и добри нови на ри. Ми, нови на ри
наци о нал них зајед ни ца, тру ди мо се
да пру жи мо ква ли тет но нови нар ство.
Садр жај недељ ни ка „Либер та теа”
ника да неће изгле да ти као жута штам -
па, ори јен ти ше мо се ка томе да при -
ка зу је мо пуно тема, да про мо ви ше -
мо румун ски иден ти тет и да негу је -
мо све што је вред но.

» Наставак на страни II

ТЕО ДО РА СМО ЛЕ АН, ГЛАВ НИ И ОДГО ВОР НИ УРЕД НИК НЕДЕЉ НИ КА „ЛИБЕР ТА ТЕА”

ИДЕ ЈА ДА МЕЊА МО СТВА РИ КА БОЉЕМ
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Све ча ност пово дом обе ле жа ва -
ња 45 годи на румун ске штам -
пе за омла ди ну у Вој во ди ни и
45 годи на посто ја ња часо пи са
„Тине ре цеа” („Три бу на тине ре -
ту луи”) одр жа на је 10. новем -
бра 2017. годи не у амфи те а тру
Висо ке шко ле стру ков них сту -
ди ја за вас пи та че „Миха и ло
Павлов” у Вршцу. Једи ни омла -
дин ски часо пис на румун ском
јези ку „Тине ре цеа” („Три бу на
тине ре ту луи”) осно ван је 1972.
годи не, као потре ба мла дих
при пад ни ка румун ске наци о -
нал но сти да се укљу че у дру -
штве но, поли тич ко, еко ном ско
и кул тур но окру же ње у којем
живе.

Током годи на на стра ни ца ма
часо пи са „Тине ре цеа” обја вље -
ни су нови нар ски садр жа ји као
што су увод ни ци, есе ји, мемо -
а ри, изве шта ји, интер вјуи,
репор та же. Часо пис је реа ли -
зо вао раз ли чи те актив но сти:
књи жев не и ликов не кон кур -
се, избор за мис, кон цер те, као
и тра ди ци о нал ну мани фе ста -
ци ју „Школ ски куп” – спорт -
ска так ми че ња у сто ном тени -
су, фуд ба лу, одбој ци, руко ме -
ту и шаху – која годи шње оку -
пља 200 мла дих.

Стра ни це, облик и садр жај
часо пи са про ме ни ли су се у
скла ду с про ме на ма у дру штву,
као и са уре ђи вач ком кон цеп -
ци јом уред ни ка Доруа Три фуа,
Тео до ра Мун те а нуа, Петра
Томи ћа, Косте Рошуа, Радо ми -
ра Мун ћа на, Еуфро зи не Гре о -
не анц, Вален ти на Мика, Тео -
до ре Смо љан и тре нут ног уред -
ни ка Мир че Лелее.

Четр де сет пет годи на румун -
ске штам пе за омла ди ну у Вој -
во ди ни и четр де сет пет годи на
посто ја ња часо пи са „Тине ре -
цеа”, чији је зна чај непро це -

ЧЕТР ДЕ СЕТ ПЕТ ГОДИ НА ЧАСО ПИ СА „ТИНЕ РЕ ЦЕА”

НЕПРО ЦЕ ЊИВ ДОПРИ НОС МЛА ДИХ
На дан Све тог Вели ко му че -
ни ка Дими три ја – Дими тров -
дан Пан чев ци су сво јим при -
су ством уве ли ча ли литур гиу
пово дом цркве не сла ве и били
поча ство ва ни литур ги ји жуп -
ни ка Мир ће Мун те а нуа, зајед -
но с гру пом све ште ни ка из
Овче, Кови на и из цркву
румун ске пра во слав не цркве
из Пан че ва, као и из места
Нерау у Руму ни ји.

За Руму не из Пан че ва про -
сла ва цркве не сла ве је пра ви
дога ђај и упра во због тога сви
су насто ја ли да цркве на про -
сла ва буде достој на Све тог
Вели ко му че ни ка Дими три је,
све тог шти ће ни ка ове пра во -
слав не црве из нашег гра да.

Захва љу ју ћи соли дар но сти дру -
гих црка ва из Бана та, про на -
ђе но је реше ње тако да је наша
црква успе ла да опста не.

Вред но је напо ме ну ти дона -
ци ју цркве них заста ва од стра -
не Фло ри ке Бра ђе ан с поро -
ди цом и вер ни ка из места
Нерау (Руму ни ја) који су при -
су ство ва ли миси. Захва љу јући
њихо вим напо ри ма и посве -
ће но сти паро хиј ског саве та и

све ште ни ка Мир ће Мун те а -
нуа, наја вљу је се вели ко изне -
на ђе ње у уну тра шњо сти
румун ске пра во слав не цркве
у Пан че ву, која ће има ти леп -
ши изглед и бољу опре мље -
ност за несме та но одви ја ње
цркве них актив но сти.

СЛА ВА РУМУН СКЕ ПРА ВО СЛАВ НЕ 

ЦРКВЕ У ПАН ЧЕ ВУ

СВЕ ТИ ВЕЛИ КО МУ ЧЕ НИК 
ДИМИ ТРИ ЈЕ ШТИ ТИ РУМУ НЕ

» Наставак са стране I

• Реци те нам нешто о часо -
пи су за мла де „Тине ре цеа”.

– Нека да „Три бу на тине ре -
ту луи”, данас „Тине ре цеа",
једи ни часо пис на румун ском
јези ку наме њен мла ди ма
румун ске наци о нал но сти, ове
годи не сла ви јуби леј – 45 годи -
на посто ја ња. „Тине ре цеа" је
часо пис који садр жи 28 стра -
ни ца фор ма та А4. Све стра -
ни це су у боји.

• Недељ ник „Либер та теа”
ства ра инфор ма ци о ни садр -
жај који је визит кар та тог
недељ ни ка.

– Новин ско-изда вач ка уста -
но ва „Либер та теа”, осно ва на
1945. годи не, једи на је румун -
ска уста но ва ове врсте у Срби -
ји и има зна чај ну уло гу у оства -
ри ва њу пра ва на инфор ма ци -
ју и изра жа ва ње на матер њем
јези ку. Седам де сет годи на даје
свој допри нос очу ва њу јези -
ка, про мо ви са њу књи жев ног
ства ра ла штва и вред но сти
наци о нал не зајед ни це Руму -
на. Основ на публи ка ци ја куће,
недељ ник „Либер та теа”, био
је неиз о став ни све док живо та
Руму на у Срби ји. Данас, кроз
52 бро ја током кален дар ске
годи не, пред ста вља јед ну цели -
ну румун ске зајед ни це Срби -
је. Изла зи из штам пе сва ке
субо те, дистри бу и ра се у
мести ма с румун ским живљем
– у Вој во ди ни и јужној Срби -
ји, као и у Руму ни ји, Фран цу -
ској, Швед ска, Немач ка, САД
и Кана да. Нала зи се и на сај -
ту www.libertatea.rs. „Либер -
та теа” са сво је 24 стра ни це
одго ва ра зах те ви ма румун ске
наци о нал не зајед ни це, када је
реч о инфор ми са њу из свих
обла сти као што су кул ту ра,
поли ти ка, еко но ми ја, спорт.
У цен тру зби ва ња се нала зе
они садр жа ји који се одно се
на румун ску зајед ни цу. Недељ -
ник „Либер та теа” има разно -

вр сну тема ти ку, урав но те жен
садр жај који је наме њен људи -
ма раз ли чи тих живот них доба.
Кон ци пи ран је да задо во ља ва
зах те ве чита ла ца. Дакле, током
седам деце ни ја непре кид ног
изла же ња садр жај је био у
скла ду с вре ме ни ма. Посто ја -
ли су изу зет но тешки пери о -
ди за Новин ско-изда вач ку кућу
„Либер та теа”, као и за све
публи ка ци је ове рено ми ра не
куће, а наро чи то за недељ ник.
Пошто је једи ни лист у Вој во -
ди ни, Репу бли ци Срби ји, који
сва ке неде ље пру жа инфор -
ма ци је из општи на Али бу нар,
Пан че во, Вршац, Зре ња нин,
Жити ште, Кова чи ца, План ди -

ште, Бела Црква, Сечањ, а и
шире, постао је тра ди ци ја у
мно го број ним румун ским
поро ди ца ма. Од актив но сти
овог недељ ни ка, спо ме ну ла
бих спорт ско так ми че ње Куп
„Либер та теа”.

ТЕО ДО РА СМО ЛЕ АН, ГЛАВ НИ И ОДГО ВОР НИ

УРЕД НИК НЕДЕЉ НИ КА „ЛИБЕР ТА ТЕА”

ИДЕ ЈА ДА МЕЊА МО 
СТВА РИ КА БОЉЕМ

Мла ди нови нар Мир ча
Лелеа, сада шњи одго вор ни
уред ник часо пи са „Тине ре цеа”
(који је на почет ку носио назив
„Три бу на тине ре ту луи”), изра -
зио је вели ко задо вољ ство због
45 годи на посто ја ња часо пи -
са мла дих Руму на из Вој во -
ди не, јер је те дале ке 1972.
годи не часо пис настао из
потре бе и енту зи ја зма тада -
шње омла ди не румун ске наци -
о нал но сти да има свој часо -
пис за мла де на румун ском
јези ку и тај кон ти ну и тет тра је
до дана шњег дана. Данас се
на стра ни ца ма часо пи са сусре -
ћу дру га чи је потре бе мла дих
Руму на из Вој во ди не.

Нику Чоба ну, дирек тор НИУ
„Либер та теа”, рекао је: „Часо -
пис ће тра ја ти све док може да
дише са чита о цем, оно ли ко

дуго коли ко ће успе ти да обез -
бе ди сло бо ду мисли и пра во на
сло бод но мишље ње, кон ку рен -
ци ју. Све сни смо да је током
ових 45 годи на часо пис оста -
вио траг у живо ту мла дих Руму -
на, пошту ју ћи гене ра ци ју мла -
дих од којих је поте кла иде ја
за осни ва ње таквог часо пи са,
да би гене ра ци је мла дих одр -
жа ле часо пис до дана шњег
дана”.

У музич ком-забав ном делу
про гра ма уче ство ва ли су Ане -
ли ја Бабуц, Ани си ја Ливи ја на
Бабуц и Давид Лази, као и уче -
ни це награ ђе не на књи жев ном
кон кур су које су чита ле сво је
радо ве: Геор ги на Лукре ци ја Сте -
фан, Васи ли ја Вик то ри ја Вара -
де ан и Патри ци ја Мада. Моде -
ра то ри про гра ма били су Аме -
ли ја Бала ђе ан и Давид Лука.

Сорин Боља нац има
изу зет не заслу ге 
када је реч о шко ли
хар мо ни ке у Банат ском
Новом Селу

Њего ви уче ни ци су
носи о ци зна чај них
награ да

Након 1965. годи не поја ви ли
су се први хар мо ни ка ши, Дорел
и Вале ри Ташка, који су има -
ли свој орке стар с којим су
музи ци ра ли на свад ба ма. У том
истом орке стру сви ра ли су и
сле де ћи музи ча ри: Тибе ри ју
Кон стан тин (хар мо ни ка), Севи
Бог дан (кла ри нет), Вик тор Кри -
шан Боам ба (тара гот) и Јонел
Судом (сак со фон). Они су били
актив ни и у орке стру месног
дома кул ту ре. Спо ме ну ће мо
још неке инстру мен та ли сте на
хар мо ни ци, а то су: Јонел
Шубља, Дорел Блаж, Или је Бир -
ђан и Дорел Мик.

Сорин Боља нац, врсни музи -
чар, познат и у земљи и у ино -
стран ству, рођен је 1961. годи -
не и с баки не стра не има тра -
ди ци ју позна тих учи те ља и све -
ште ни ка Божи на из Селе у ша
– Вик то ра Божи на (1889–
1935), који је осно вао орке -
стар у Селе у шу, и њего вог бра -
та Тра ја на (1895–1958), све -
ште ни ка у Узди ну, који је осно -
вао Дру штво за чита ње и пева -
ње „Дој на”.

Сорин је учио прве ноте код
настав ни ка Ште фа на Сфе ре, а
још као дете сви рао је у Народ -
ном орке стру „Петру Албу” из
Вршца, под дири гент ском пали -
цом Гео р геа Вели ћи ја. Када је
имао девет годи на, Сорин је
уче ство вао на фести ва лу „Наша

МОНО ГРА ФИ ЈА РУМУ НА ИЗ БАНАТ СКОГ НОВОГ СЕЛА (2)

ТАЛЕН ТО ВА НИ ИНСТРУ МЕН ТА ЛИ СТИ НА ХАР МО НИ ЦИ

њив за румун ску зајед ни цу у
Вој во ди ни, обе ле же но је достој -
но, као што и доли ку је.

Све ча ност је обу хва ти ла више
умет нич ких тача ка, од музи ке и
реци та ла, до модер ног пле са. Том
при ли ком доде ље на су при зна -
ња за уче шће и изу зе тан допри -
нос у обја вљи ва њу часо пи са
„Тине ре цеа” бив шим глав ним и
одго вор ним уред ни ци ма часо пи -
са, нови на ри ма и сарад ни ци ма
који су уче ство ва ли у уре ђи ва њу
часо пи са, као и књи жев не награ -
де за нај бо ље радо ве на књи жев -
ном кон кур су часо пи са.

На самом почет ку све ча но -
сти мла ди и тален то ва ни Кевин
Фанеа из Тор ка, уче ник Сред -
ње музич ке шко ле „Јосиф
Марин ко вић” из Зре ња ни на,
извео је на кла ви ру чуве ну
песму „Кућа изла зе ћег сун ца”.

деца пева ју”, на којем је осво -
јио прву награ ду. Годи не 1973.
насту пио је на фести ва лу у
месту Скор ни ће шти у Руму ни -
ју са ансам блом „Петру Албу”
из Вршца. Годи не 1978. постао
је дири гент орке стра Дома кул -
ту ре из Банат ског Новог Села,
с којим је уче ство вао на покра -
јин ској смо три у Руми и осво -
јио је прву награ ду. Од 1979.
годи не соли ста је Радио Новог
Сада, где има пре ко 24 сним -
ка. Годи не 1975. имао је част
да сви ра Њеном вели чан ству
кра љи ци Ели за бе ти на енгле -
ском дво ру, као пред став ник
Руму на из Југо сла ви је. Том при -
ли ком Њено вели чан ство кра -
љи ца доде ли ла му је при зна -
ње. Сорин Боља нац је сви рао и
у Чика гу (1982. годи на) у Клу -
бу Руму на при Цркви Све тог
Јова на Крсти те ља, да би 1987.
годи не сви рао у Лос Анђе ле су
зајед но с Миро сла вом Аран ђе -
ло ви ћем Кеми шем. Годи не
1988. сви рао је у Швај цар ској,

у Клу бу Руму на из Југо сла ви -
је. Био је шеф орке стра „Лукић
и син” у пери о ду 1991–1992.
годи не и осво јио је награ ду
„Куп Бео гра да и Срби је” са
спле том румун ских песа ма. Са
орке стром „Душан Петро вић
Шане” осво јио је прву награ ду
у Срби ји, тако ђе са спле том
румун ских песа ма из Бана та.
Сара ђи вао је и с про фе си о нал -
ним фол клор ним ансам блом
„Коло” из Бео гра да, где је напи -
сао музич ке аран жма не за
народ не аутен тич не игре из
Банат ског Новог Села, а коре -
о граф је био М. Мар че тић. Са
сво јим орке стром Сорин Боља -
нац сви рао је и у Швед ској.

Поред народ не музи ке,
Сорин Боља нац негу је и дру ге
музич ке жанр о ве сви ра ју ћи у
ансам блу Огње на Попо ви ћа
„Огњен и при ја те љи”. С тим
орке стром је насту пио у Мин -
хе ну 2001. годи не. Том при ли -
ком је изво дио етно-џез-кла -
сич ну музи ку на про сла ви пово -

дом доде љи ва ња дипло ме док -
то ра нау ка на музич кој ака де -
ми ји у Бавар ској.

Вред но је спо ме ну ти њего ве
заслу ге када је реч о шко ли
хар мо ни ке која је поче ла да
ради 1990. годи не, а ради и
данас, кроз коју је про шло пре -
ко седам де се то ро уче ни ка, а
мно ги од њих су поста ли позна -
ти хар мо ни ка ши.

Наве шће мо нај зна чај ни је
инстру мен та ли сте на хар мо ни -
ци који су били носи о ци румун -
ске народ не музи ке на фести -
ва ли ма фол кло ра деце, а који
су осво ји ли зна чај не награ де.
Један од њих је Сини ша Доган,
носи лац зна чај них награ да и у
ино стран ству. Жањел Шубља
је чети ри годи не заре дом осво -
јио прву награ ду на Деч јем
фести ва лу фол кло ра и музи ке,
као и на Фести ва лу народ не
музи ке у Сла ти ни, (Руму ни ја)
и на дру гим фести ва ли ма.

Вик тор Гашпар осво јио је
тре ће место на Деч јем фести -
ва лу музи ке и фол кло ра из Вој -
во ди не – Репу бли ка Срби ја који
је одр жан 1996. годи не у Банат -
ском Новом Селу, а на истом
фести ва лу одр жа ном две годи -
не касни је у Бегеј ци ма осво јио
је прву награ ду. Вели ке наде
су и Мар чел Тодо ров, Мари -
нел Дими три јев и Мар чел Бог -
дан, који су осво ји ли зна чај не
награ де на Деч јем фести ва лу
фол кло ра и музи ке. Нај мла ђи
соли сти на хар мо ни ци Гра ци -
јан Петро вић и Алек сан дру
Пома на насту пи ли су на истом
фести ва лу и осво ји ли зна чај не
награ де.

Вален тин Мик и Или је Баба,

„Моно гра фи ја Руму на 

из Банат ског Новог Села” 

(до 2000. годи не)
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Пријемно-ургентне
службе панчевачке
болнице

Маријус Малица је лекар спе-
цијалиста уролог у Општој бол-
ници у Панчеву. За себе каже
да инсистира на поштовању,
скромности, вредном раду и
доброј сарадњи с колегама. Др
Маријус Малица  је веома
цењен  лекар специјалиста како
међу колегама, тако и међу
пацијентима из Јужнобанат-
ског округа. Пацијенти га пам-
те као изузетног стручњака у
области урологије.

Маријус Малица рођен је 11.
августа 1974. у Банатском Новом

Петак, 8. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Завод за изда ва ње уџбе ни ка
у Новом Саду осно ван је дале -
ке 1957. Током шест деце ни -
ја посто ја ња бавио се изда ва -
њем уџбе ни ка и про прат них
изда ња и учи ла наме ње них
обра зо ва њу, па је тако постао
сино ним за школ ство, обра -
зо ва ње, вас пи та ње, кул ту ру и
зна ње у пуном сми слу те речи.

У дана шњој ситу а ци ји, када
на тржи шту има на десе ти не
изда ва ча који се баве изда -
ва њем уџбе ни ка, Завод за
уџбе ни ке у свом изда вач ком
про гра му има неко ли ко при -
о ри те та, као што су: уџбе ни -
ци, рад ни мате ри ја ли за уче -
ни ке, мате ри ја ли за уче ње

кроз игру и заба ву, сли ков -
ни це за основ не шко ле и
пред школ ске уста но ве, при -
руч ни ци итд. Као једин стве -
ни осло нац про све те у Репу -
бли ци Срби ји, Завод за уџбе -
ни ке изда је уџбе ни ке и дру -
га настав на сред ства за све
уче ни ке, од пред школ ског до
сред њо школ ског узра ста, како
на срп ском јези ку, тако и на
јези ци ма наци о нал них зајед -
ни ца. У скло пу Заво да за уџбе -
ни ке посто ји и оде ље ње у
Новом Саду, где се првен -
стве но изда ју уџбе ни ци за
уче ни ке који поха ђа ју наста -
ву на мађар ском, сло вач ком,
румун ском и русин ском јези -
ку. Ту се при пре ма ју уџбе ни -
ци и додат на настав на сред -
ства за пред школ це и за све
пред ме те у основ ном обра -
зо ва њу, као и вели ки број
уџбе ни ка за уче ни ке који

поха ђа ју гим на зи је на свом
матер њем јези ку у Вој во ди -
ни. Поред тога, послед њих
годи на у изда њу Заво да за
уџбе ни ке обја вље ни су и уџбе -
ни ци за неко ли ко пред ме та
у основ ном обра зо ва њу за уче -
ни ке који поха ђа ју наста ву
на хрват ском јези ку. За све
ове уче ни ке обез бе ђе не су
ори ги нал не читан ке, гра ма -
ти ке и рад не све ске за матер -
њи језик и ори ги нал ни уџбе -
ни ци за пред мет Музич ка
кул ту ра, као и ори ги нал ни
дода ци уз уџбе ни ке „При ро -
да и дру штво”, „Исто ри ја”,
„Ликов на кул ту ра”, који сво -

јим садр жа јем пру жа ју уче -
ни ци ма додат не инфор ма ци -
је у вези са исто ри јом, кул ту -
ром и умет но шћу наци о нал -
не мањи не којој они при па -
да ју. За дру ге пред ме те у про -
це су обра зо ва ња пре во де се
са срп ског јези ка на јези ке
наци о нал них зајед ни ца уџбе -
ни ци у изда њу Заво да за уџбе -
ни ке.

С обзи ром на то да вели ки
број уче ни ка при пад ни ка
наци о нал них мањи на с тери -
то ри је Вој во ди не поха ђа
наста ву на срп ском јези ку,
иска за ла се потре ба да се
њима обез бе ди уче ње матер -
њег јези ка са еле мен ти ма
наци о нал не кул ту ре.

И у том делу обра зо ва ња
Завод за уџбе ни ке је добио
сво ју уло гу и зада так да обез -
бе ди те уџбе ни ке. Послед њих
неко ли ко годи на струч ни тим
оде ље ња Заво да у Новом Саду,
саста вљен од уред ни ка, гра -
фич ких и ликов них уред ни -
ка, уз анга жо ва ње углед них
ауто ра из редо ва тих наци о -
нал них зајед ни ца, при пре ма
уџбе ни ке за уче ни ке који
поха ђа ју часо ве мађар ског,
сло вач ког, румун ског, русин -
ског, укра јин ског, чешког
јези ка са еле мен ти ма наци о -
нал не кул ту ре и буње вач ког
гово ра са еле мен ти ма наци -
о нал не кул ту ре. Завод за уџбе -
ни ке има у сво јој бога тој про -
дук ци ји и уџбе ни ке наме ње -
не уче ни ци ма који поха ђа ју
наста ву на босан ском, бугар -
ском и албан ском јези ку, као
и за оне који уче маке дон ски

и ром ски језик са еле мен ти -
ма наци о нал не кул ту ре и вла -
шки говор са еле мен ти ма
наци о нал не кул ту ре.

На тај начин Завод за уџбе -
ни ке допри но си уна пре ђе њу
обра зо ва ња у нашој земљи,
успе шно оства ру ју ћи сво ју
обра зов ну и кул тур ну миси ју.
Изда вач ка ори јен та ци ја Заво -
да за уџбе ни ке усме ре на је на
изда ња која пра те раз вој савре -
ме не педа го шке нау ке и подр -
жа ва ино ва ци о не про це се у
обра зо ва њу, што допри но си
непре кид ном побољ ша њу ква -
ли те та уџбе ни ка.

Кри сти на Јова но вић

Запо сле на је у 
Народ ном позо ри шту
„Сте ри ја” у Вршцу

Дипло ми ра ла на
Факул те ту драм ских
умет но сти у Ора деи
(Руму ни ја)

У дру гом раз ре ду Основ не шко -
ле „Олга Петр ов Ради шић” у
Вршцу на пита ње учи те ља шта
ће бити када пора сте, Мони ка
је кате го рич ки одго во ри ла:
„Глу ми ца”. Нај ве ћа награ да за
Мони ку Бол до ви на Бугле су
апла у зи публи ке, јер када осе -
ти да је успе ла да пре не се емо -
ци је публи ци, осе ћа се срећ -
ном и испу ње ном.

Мони ка рође на је 11. јану а -
ра 1970. годи не у Пан че ву, а
до сво је пете годи не живе ла је
у Узди ну. У лепом сећа њу оста -
ли су јој тре ну ци из детињ ства
и вео ма емо тив но гово ри о сво -
јој мај ци Мари о а ри, оцу Адри -
ја ну и бра ту Мир чи.

Сарад ња с позо ри шним
гру па ма
Када су се пре се ли ли у Вршац,
поха ђа ла је наста ву у Основ ној
шко ли „Олга Петр ов Ради шић”,
где је оди гра ла прву уло гу у
јед ној деч јој пред ста ви. Већ у
првом раз ре ду основ не шко ле
доде ље на јој је зани мљи ва уло -
га у кома ду „Аван ту ре из зача -
ра не шуме” и с том пред ста -
вом је уче ство ва ла на мани фе -
ста ци ји „Позо ри шни дани деце
Руму на из Вој во ди не – Репу -
бли ка Срби ја”. Тај позо ри шни
комад спре мио је учи тељ Пан -
та Чеб зан, а ова уло га је Мони -
ки на неки начин одре ди ла
буду ће зва ње.

Након тога сле ди ле су дру ге
уло ге, које су јој оста ле у срцу
до данас, као нај дра го це ни ја
сећа ња из детињ ства. Сећа ња
која су јој одре ди ла суд би ну!
Упи са ла је Гим на зи ју „Бори -
слав Петр ов Бра ца” у Вршцу,
када поста је члан књи жев ног
кру жо ка „Мла да пера”, који је
осми слио и ини ци рао про фе -
сор Јон Бер ло ван. Као уче ни ца
гим на зи је игра у пет позо ри -
шних кома да и уче ству је на
„Позо ри шним дани ма Руму на”
и тада доби ја зна чај не награ де

ЗАВОД ЗА ИЗДА ВА ЊЕ УЏБЕ НИ КА 

У НОВОМ САДУ

ОСТВА РИ ВА ЊЕ ОБРА ЗОВ НЕ 
И КУЛ ТУР НЕ МИСИ ЈЕ

МОНИ КА БОЛ ДО ВИ НА БУГЛЕ, ГЛУ МИ ЦА

ПОЗО РИ ШТЕ – УНУ ТРА ШЊА РАВ НО ТЕ ЖА

за оди гра не уло ге. Затим сле -
ди сарад ња с позо ри шним гру -
па ма из Нико ли на ца и Банат -
ског Новог Села, с позо ри шном
гру пом „Јоне ско” и Кул тур но-
умет нич ким дру штвом „Луће -
а фа рул” из Вршца, где је тако -
ђе оди гра ла зна чај не уло ге у
више позо ри шних кома да. У
том пери о ду оди гра ла је уло ге
у пет на ест зна чај них позо ри -
шних кома да.

Први кон такт с про фе си о -
нал ним позо ри штем из Вршца
сле ди 1997. годи не, као и прва
оди гра на уло га у кома ду
„Боинг-боинг”, који се пет годи -
на одр жао на репер то а ру.

Дипло ми ра ла је на Факул те ту
драм ских умет но сти у Ора деи
(Руму ни ја). Као члан позо ри шне
гру пе тог факул те та, оства ри ва -
ла је зна чај не и успе шне уло ге.
Годи не про ве де не у Ора деи од
вели ког су зна ча ја за Мони ку,
јер тамо упо зна је буду ћег супру -
га, Фло ри на Буглеа, инже ње ра
елек тро ни ке. Годи не 2008. рођен
је њихов син Вик тор Влад и тада
Мони кин живот доби ја дру гу
димен зи ју, уло гу мај ке, која је
неу по ре ди ва и непро це њи ва.

Мони ка при ча с поно сом о
свом сину, уче ни ку тре ћег раз -
ре да Основ не шко ле „Олга
Петр ов Ради шић” у Вршцу, и
каже да је вео ма тален то ван и
саве стан што се тиче школ ских
оба ве за, а при том је и члан
фуд бал ског клу ба „Јунај тед” из
Вршца, као и атлет ског клу ба
ВАК. Вик тор Влад је и члан
реци та тор ске и позо ри шне сек -
ци је у шко ли.

Позо ри шна умет ност пру жа
нам изу зет не тре нут ке
Мони ка Бол до ви на Бугле запо -
сле на је у Народ ном позо ри -
шту „Сте ри ја” у Вршцу, где игра
уло ге на срп ском и на румун -
ском јези ку. Сва ка ко би нам
тре ба ло мно го про сто ра да
набро ји мо све уло ге, позо ри -
шне кома де, режи се ре, као и
изван ред не коле ге глум це с
који ма је сара ђи ва ла.

У послед ње две сезо не оди -
гра ла је више пре ми је ра на срп -
ском и на румун ском јези ку,
као као што су „Ожа ло шће на
поро ди ца”, „Зла жена”, „Ста ра
вре ме на”, „Лаку ноћ, мај ко”,
„Мама”, „Пиг ма ли он” и позо -
ри шни кома ди за децу „Кути ја

са при ча ма”, „Тај не Деда Мра -
за”, „Зача ра ни замак”, „Стра -
ши ло и дру га ри”, „Три пра се -
та”, „Вре мен ко” итд. Позо ри -
шне пред ста ве „Зла жена” и
„Три пра се та” изве де не су у десе -
так гра до ва како у Срби ји, тако
и у Босни и Хер це го ви ни, Маке -
до ни ји, Хрват ској и Сло ве ни ји.

О позо ри шној умет но сти
Мони ка нам је рекла:

– Позо ри шна умет ност пру -
жа нам изу зет не тре нут ке јер
упо зна је мо људе који сања ју
исти сан, пру жа нам при ли ку
да оста не мо вечи то дете које
се раду је изно ва и изно ва за
сва ки наступ. За мене позо ри -
ште зна чи уну тра шњу рав но -
те жу, мој извор енер ги је.

Када је реч о награ да ма,
Мони ка каже:

– Награ де су вео ма зна чај не
зато што сти му ли шу умет ни -
ка, али нај зна чај ни ја награ да
за мене су апла у зи публи ке.
Када осе тим да сам успе ла да
пре не сем сво је емо ци је публи -
ци, ја сам заи ста срећ на.

Током ових годи на Мони ка
је реа ли зо ва ла неко ли ко радио-

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР МАРИЈУС МАЛИЦА

ПАЦИЈЕНТИ НА ПРВОМ МЕСТУ

ФУНКЦИЈЕ

У периоду од 2014. до 2016. вршио је функцију заменика

начелника одељења урологије, као и шефа ендоурологије

и оперативног блока, а 2016. постао је начелник Пријем-

но-ургентне службе панчевачке болнице.

лекар на урологији, да би 2005.
године добио специјализацију.
Од 2007. до 2010. био је на спе-
цијализацији у Клиничком цен-
тру у Београду, на одељењу уро-
логије. Након завршене специ-
јализације враћа се у Панчево,
где почиње да ради као лекар
специјалиста уролог. Др Мари-
јус Малица веома је поносан
на бројне награде и признања.

У лепом сећању му је остала
награда за најбољег лекара-уро-
лога на нивоу града Панчева,
коју је добио 2014.

Упућивање лекара на добро
осмишљене конгресе у ино-
странству веома је важно, јер
лекар примењује стечена зна-
ња, а пацијенти добијају ква-
литетније лечење. Конгреси су
прилика за сарадњу свих лека-
ра специјалиста, јер се на њима
представљају резултати рада,
размењују искуства и преносе
нова сазнања и актуелна науч-
на достигнућа у савременој
светској  медицини.

У периоду 2011–2017. Мари-
јус Малица едуковао се на кон-
гресима из урологије у Паризу,
Барселони, Лисабону, Марсе-
љу, Милану, Мадриду, Москви,
Стокхолму, Лондону, као и на
бројним конгресима како у
Србији, тако и у региону.

Селу. Основну школу је завр-
шио у родном месту, а затим
Гимназију „Урош Предић” у
Панчеву. По завршетку средње

школе одлази у Румунију и упи-
сује Медицински факултет у
Темишвару. Дипломирао је
2000. године.

Након тога уписује специјали-
зацију ургентне хирургије у
Ургентном центру у Темишвару.

Враћа се у земљу, полаже
државни испит и почиње да
ради као лекар опште праксе у
Панчеву. Године 2004. потпи-
сује уговор са Општом болни-
цом у Панчеву као клинички

дра ма на Радио Вој во ди ни, оди -
гра ла је зна чај не уло ге у доку -
мен тар ним фил мо ви ма „Еми -
не ску и Веро ни ка” и „Кару ца с
при ча ма”, као и у про јек ту
„Није тешко бити фин”, а недав -
но је оди гра ла епи зод ну уло гу
у сери ји „Козје уши”.

Вред но је напо ме ну ти да је
Мони ка Бол до ви на Бугле ради -
ла у Радио Вршцу као води -
тељ-орга ни за тор, у Ради ју
„Оскар” као глав ни и одго вор -
ни уред ник, као и на теле ви зи -
ји „Вик то ри ја” у Вршцу.



Петак, 8. децембар 2017.
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(Бео град, 1977); Вели ка награ -
да „Мор ска зве зда” (Кала тис,
2005); умет нич ки спек такл у
Дому син ди ка та у Бео гра ду;
умет нич ки спек такл два пута
заре дом на теле ви зи ји „Еуро -
па нова” из Теми шва ра (2008);
сни ма ње два ком пакт-диска с
народ ном музи ком у сту ди ју
Радио Новог Сада, уз прат њу
Народ ног музич ког орке стра
РТВ (2006–2007); дру га награ -
да на држав ном нивоу за позо -
ри шни комад „Спи ри тус, ани -
ма, кор пус” (1991); дру га награ -
да на држав ном нивоу за позо -
ри шни комад „Две про сид бе”
А. П. Чехо ва; дру га награ да на
„Позо ри шним дани ма Руму на

Страст про фе со ра Јона Бер ло -
ва на била је умет ност и откри -
ва ње лепо те у умет но сти, што
је с љуба вљу пре нео сво јим уче -
ни ци ма. Вео ма често је волео
да им каже да је онај ко забо ра -
вља тра ди ци ју, поро ди цу и језик
у стал ном тра га њу, човек без
про шло сти и будућ но сти. Про -
фе сор Јон Бер ло ван постао је
пра ви носи лац кул тур ног живо -
та Руму на са ових про сто ра.

У пери о ду од чети ри деце ни је
ства ра ла штво уче ни ка саку пље -
но је и обја вље но под буд ним
оком про фе со ра Јона Бер ло ва -
на у више анто ло ги ја: „Боје и
дуге” (анто ло ги ја пое зи је уче -
ни ка Гим на зи је „Бори слав Петр -
ов Бра ца” из Вршца 1984); „На
изво ру чежње” (анто ло ги ја
народ них умо тво ри на које су
при ку пи ли њего ви уче ни ци,
1996); „Хро мат ска азбу ка” (анто -
ло ги ја пое зи је уче ни ка Гим на -
зи је, 1996); „Љуби ча сте сли ке”
(анто ло ги ја пое зи је уче ни ка
Гим на зи је, 1996); „Де про фун -
дис” (анто ло ги ја пое зи је уче ни -
ка гим на зи ја из Вршца, Теми -
шва ра и Реши це, 2008); „Боје
гене ра ци ја” (2008); „Запи си”
(Лугож, 2009; зби р ка песа ма
уче ни ка који су уче ство ва ли на
фести ва лу пое зи је „Лучи јан Бла -
га” у Луго жу); „Вели ка потра -
га” (Лугож, 2010; зби р ка песа -
ма уче ни ка који су уче ство ва ли
на фести ва лу пое зи је „Лучи јан
Бла га” у Луго жу); „Амал гам”
(2008, часо пис Гим на зи је „Тра -
јан Лале ску” из Реши це, у којем
су уче ни ци гим на зи је из Вршца
обја вљи ва ли сво је радо ве).

Пое зи ја и позо ри шне пред -
ста ве биле су годи на ма у цен -

Пројекат суфинансирао
Град Панчево
Proiect sufinanțat de
Municipiul Panciova
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Дипломирала је на
Високој школи
студија „Михајло
Палов” из Вршца

Тренутно је студент
на мастеру

Још од детињста Фируцина
страст била је музика. Волела
је да пева, а истовремено и да
имитира певаче. Када је има-
ла четири године, родитељи
су је уписали на дечји хор, где
је певала заједно са својом
сестром Лидијом. Када је има-
ла аудицију, сва деца су има-
ла трему, једино она је желе-
ла да се прва представи коми-
сији.

Фируца је родом из Овче. У
детињству је била окружена
музиком. Њена сестра Лидија
такође се бави музиком и про-
фесор је музичког васпитања;
завршила је мастер-студије у
музици. Отац Дорел Ћина
познати је извођач румунске
народне музике на хармони-
ци, био је увек уз своју ћерку и
вежбао је с њом, сугеришући
јој одабир песама, а истовре-
мено пружајући јој могућност
и слободу да сама бира и тако
развија своју креативност.
Фируца је тачно знала да ће
увек волети музику и да је музи-
ка њена страст.

Пошто је њен таленат за
музику откривен веома рано,

ПОРТРЕТ: ФИРУЦА ЋИНА

МУЗИКА – ЊЕНА СТРАСТ
Одувек је у Николинцима
постојало посебно интересо-
вање за стони тенис. Година-
ма су овде тренирале генера-
ције и генерације дечака и
девојчица који су свој таленат
покушали да покажу на раз-
личитим такмичењима, као
што је Куп „Либертатеа”. Годи-
не 1998. на чело клуба долази
Милан Агадишан, који већ
2000. године започиње озби-
љан тренинг с младим тален-
тима, тако да је Стонотениски
клуб „Рапид” из Николинаца
веома брзо постао познат у све-
ту спорта у нашој држави.

Покушаћемо да прикажемо
највеће успехе у последње две
године, иако о младим људи-
ма и деци који овде свако-
дневно тренирају имамо још
пуно тога да кажемо.

У Сенти је 27. фебруара
2016. године одржан јуниор-
ски државни шампионат по
екипама. Јуниорке из клуба
„Рапид”, у саставу: Анђела
Менгер, Лаура Кожокар и
Данијела Перић, успеле су да
освоје друго место, сребрну
медаљу и титулу вицешампи-
онки Србије. На том шампи-
онату су победиле јуниорке
из Бачке Тополе с резултатом

3 : 2. Две победе је остварила
Анђела Менгер против Еле
Халас и Кате Дудаш, као и
Лаура Кожокар против Кате
Дудаш. Победиле су и јуни-
орке из клуба „Црвена звезда”
из Београда с резултатом 3 : 0
– Анђела Менгер је савлада-
ла Марију Стајић, Лаура Кожо-
кар – Ану Александрић, а
Данијела Перић – Нору Оклоб-
дја. Такође, младе такмичар-

ке клуба „Рапид” победиле су
с резултатом 3 : 0 новосадску
екипу, у којој су биле Софија
Влајков, Данијела Мићин и
Тамара Хинић. У финалном
мечу су изгубиле од јуниорки
из Сенте с резултатом 3 : 1.

Потом је 28. фебруара одр-
жан Отворени турнир града
Бечеја у следећим категорија-
ма: предшколска деца, I-II,
III-IV, V-VI и VII-VIII разре-
ди. На том турниру Стоноте-
ниски клуб „Рапид” из Нико-
линаца у женској категорији
су представиле Теодора Миул
(предшколски узраст), Алеси-

ја Туркоње (I-II разред), Мари-
на Пинку (II-IV разред) и Тама-
ра Туркоње (V-VI разред), а у
мушкој категорији Адријан
Ђибан (III-IV разред) и Анто-
нио Ћурћија (V-VI разред).

Такмичарке клуба „Рапид”
оствариле су неколико побе-
да: Теодора Миул је заузела
прво место и златну медаљу у
категорији предшколског узра-
ста, Алесија Туркоње освоји-
ла је сребрну медаљу, а Мари-
на Пинку бронзану.

Што се тиче националног
женског такмичења које је
организовано у 14 етапа, жен-
ска екипа Стонотениског клу-

ба „Рапид”, у саставу: Татјана
Туркоње, Анђела Менгер, Лау-
ра Кожокар и Сузана Васиље-
вић из Београда, освојила је
осмо место, с три победе и
десет изгубљених мечева, али
с надом да ће следеће године
поново учествовати на овом
такмичењу.

(Наставак у следећем броју)

Лаура Кожокар

СТОНОТЕНИСКИ КЛУБ „РАПИД” ИЗ НИКОЛИНАЦА

УПОРНОСТ, РАД И ЕНТУЗИЈАЗАМ

ЧЕТИ РИ ДЕЦЕ НИ ЈЕ РАДА ПРО ФЕ СО РА ЈОНА БЕР ЛО ВА НА (2)

УМЕТ НОСТ ОТКРИ ВА ЊА ЛЕПО ТЕ
уче ни ци, који негу ју љубав пре -
ма писа ној речи, неће никад
забо ра ви ти да је оно што су
нау чи ли у Гим на зи ји „Бори слав
Петр ов Бра ца” у Вршцу пра во
богат ство инфор ма ци ја и иде ја
и сви који су завр ши ли ту шко -
лу, тре ба да зна ју да је, ако
цити ра ју савре ме ног песни ка
Јона Бар буа, Гим на зи ја „све тло
место где се сусре ћу с песмом”.

Сва ки уче ник који дола зи из
Бана та и који је, до одре ђе не
тач ке, имао  при ли ку да упо -
зна пра ву пое зи ју, као уче ник
Гим на зи је у Вршцу, има ју ћи за
про фе со ра Јона Бер ло ва на,
открио је нај ве ћа достиг ну ћа и
нај све тли је тај не пое зи је, фол -
кло ра и пра ве књи жев но сти.

Про фе сор Јон Бер ло ван постао
је пра ви носи лац кул тур ног живо -
та Руму на, пра ви узор који је
него вао сми сао за лепо ту, изу -
зет ног ква ли те та за гене ра ци је
уче ни ка који су тра жи ли пра ви
сми сао посто ја ња, мен тор банат -
ског обра зо ва ња. Упр кос томе
што нас је напу стио вео ма рано,
таква лич ност као што је он оста -
је упам ће на у мисли ма чита вих
гене ра ци ја уче ни ка, јер је њего -
ва мисао била од ширег зна ча ја.
Увек је имао нове иде је и увек је
био уз сво је уче ни ке.

Др Вир ђи ни ја Попо вић

већ са шест година, родитељи
су одлучили да је упишу у нижу
музичку школу у Панчеву. Мај-
ка Дорина је своју ћерку сва-
кодневно доводила из Овче у
Панчево и током свих ових
година била је уз њу.

Фируцин таленат није остао
незапажен. Већ са седам годи-

на постала је добитник прве
награде на фестивалу „Златна
сирена” у Београду, где ју је
запазила и професорка Драгана
Бокан, која ће јој касније бити
ментор припремајући је за деч-
је фестивале како у земљи, тако
и у иностранству – у Румунији,
Црној Гори, Бугарској и Маке-

ва ње лепо те у умет но сти, што
је с љуба вљу пре нео сво јим уче -
ни ци ма. Вео ма често је волео
да им каже да је онај ко забо -
ра вља тра ди ци ју, поро ди цу и
језик у стал ном тра га њу и поста -
је човек без про шло сти и будућ -
но сти, с маском или без ње.
Упра во због тога њего ви бив ши

донији, где је била носилац зна-
чајних награда.

На фестивалу „Златна сире-
на” побрала је осам пута прву
награду, од првог до осмог раз-
реда основне школе.

Друга Фируцина страст је
компоновање музике и с тим
песмама је учествовала на деч-
јим фестивалима. На концер-
тима је наступала као вокални
солиста, као и у дуетима. По
завршетку средње школе упи-
сала је Високу школу струков-
них студија „Михајло Палов” у
Вршцу и укључила се у разне
ваннаставне активности.

Поред народне музике, Фиру-
ца воли и све остале музичке
жанрове. Први наступ имала
је на Дечјем фестивалу румун-
ске музике и фолклора из Вој-
водине- Република Србија, да
би 2009. године учествовала
први пут на Великом фестива-
лу румунске музике и фолкло-
ра у Ечки. Изузетно искуство
стекла је и на фестивалима у
Румунији, као што су „Илеана
Рус” и „Марија Танасе”, где је
добила специјалну награду. На
тим фестивалима имала је част
и задовољство да пева уз прат-
њу најпознатијег румунског
оркестра „Лаутари” из Киши-
нева, под диригентском пали-
цом Николаја Ботгроса.

Значајан наступ имала је и
на Фестивалу романси уз прат-
нју оркестра Националног саве-
та Румуна, под диригентском
палицом Романа Бугарија Пре-
ма њеном мишљењу, романсе
треба изводити са осећајем и
из душе.

– Последњи фестивал на којем
сам учествовала ове године био
је „Златни грозд” у Алба Јулији
у Румунији, где ме је публика
веома лепо прихватила и где
сам награђена громким аплау-
зима. Била сам много срећна и
то ми је највећа награда за
наступ – изјавила је Фируца.

тру инте ре со ва ња проф. Јона
Бер ло ва на. Био је изу зет но
поно сан на сво је уче ни ке, као
и на њихо ве роди те ље, који су
сво је вре ме но тако ђе били њего -
ви уче ни ци. Сви зајед но су били
добит ни ци зна чај них награ да,
изло же них с вели ком пажњом
у про сто ри ја ма Гим на зи је
„Бори слав Петр ов Бра ца” у
Вршцу. Спо ме ну ће мо сле де ће:
награ да UNESCO за пое зи ју

из Вој во ди не” за позо ри шни
комад „Поглед наго ре” (1987);
прва награ да за позо ри шни
комад „Жак или под ре ђе ност”
у окви ру „Позо ри шних дана
Руму на из Вој во ди не” (1988);
тре ћа награ да у кон ку рен ци ји
полу про фе си о нал них позо ри -
шта за позо ри шну пред ста ву
„Буђе ње про ле ћа” (1990).

Страст про фе со ра Јона Бер -
ло ва на била је умет ност и откри -

МУЗИЧКО УСАВРШАВАЊЕ

Фируца је похађала и уметничку школу у Темишвару, одсек за народно певање, у класи про-

фесорке Кармен Поповић Думбрава. То је било изузетно искуство за Фируцу зато што је има-

ла прилику да пева на концертима и да то певање овековечи на снимцима за телевизију и

радио. Активна је у Културно-уметничком друштву „Стеауа” из Овче, као вокални солиста,

али и као члан групе певача, а свира и виолину у оркестру тог друштва. Заједно са сестром

Лидијом ради с младим талентима из Овче како би им пренела своје знање и умеће.
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A absolvit Facultatea
de Medicină din
Timişoara.

Șef al Departamentului
de Urgență la Spitalul
din Panciova.

Marius Maliţa este specialist în
urologie la Spitalul General din
Panciova. Despre sine airmă că
insistă asupra respectului, mode-
stiei, muncii asidue și asupra bu-
nei colaborări cu colegii. Dr Ma-
rius Malița este un medic specia-
list foarte respectat atât în   rândul
colegilor, cât și al pacienților din
Districtul Banatul de Sud.
Pacienții îl respectă ca pe un ex-
pert excepțional în domeniul
urologiei, ca pe un om  deosebit.

Dr Marius Maliţa s-a născut la
Satu Nou unde a terminat Școala
Generală iar Liceul "Uroš Predić"
la Panciova. După terminarea li-
ceului, înscrie Facultatea de Me-
dicină din Timișoara pe care a ab-

Institutul pentru Editarea Ma-
nualelor din Novi Sad este îni-
inţat încă în anul 1957. Timp de
șase decenii de existenţă aici au
fost publicate manuale și ediţii
auxiliare menite învăţământu-
lui, devenind astfel sinonimul
pentru educaţie, învăţământ,
cultură și știinţă, în adevăratul
sens al cuvântului.

Astăzi, când există zeci de edi-
tori a căror preocupare este pu-
blicarea manualelor, Institutul
pentru Editarea Manualelor are
câteva priorități prevăzute prin
programul său de publicare: ma-
nuale școlare, materiale de lucru
pentru elevi, materiale de
învățare prin joc și divertisment,
cărți ilustrate, diferite materiale

educative pentru școlile primare
și instituțiile preșcolare, etc.

Fiind un sprijin unic în învă-
ţământul din Republica Serbia,
Institutul pentru Editarea Ma-
nualelor, publică manuale șco-
lare și alte resurse didactice
pentru toţi elevii, de la
preșcolari până la elevi de liceu,
atât în limba sârbă, cât și în lim-
bile minorităţilor-comunităților
naționale.

În cadrul Institutului pentru
Editarea Manualelor există un
Departament la Novi Sad, unde
se publică în primul rând ma-
nuale pentru elevii care frec-
ventează cursurile în limbile
maghiară, slovacă, română și
ruteană.

Aici se pregătesc manuale și
alte materiale didactice supli-
mentare pentru preșcolari și
pentru toate disciplinele din

învățământul primar, precum și
un număr mare de manuale
pentru elevii care frecventează
liceul în limba lor maternă pe
teritoriul Voivodinei.

Pe lângă aceasta, în ultimii
ani, Institutul pentru Editarea
Manualelor publică manuale la
disciplinele școlare pentru ele-
vii a căror limbă maternă este
limba croată. 

Pentru toți acești elevi sunt
prevăzute cărţi de citire origi-
nale, gramatici și caiete de lu-
cru pentru limba maternă pre-
cum și manuale originale pen-
tru  Cultura Muzicală, manuale
suplimentare la Natură și Socie-

tate, Istorie, Arte Plastice, care
în cuprinsul lor oferă elevilor
informații legate de istorie, cul-
tură și arta minorităților
naționale din care fac parte.

Pentru alte discipline prevăzu-
te în procesul educațional se tra-
duc manuale din limba sârbă în
limbile comunităților naționale,
care sunt, după aceea, publicate
în ediţia Institutului pentru Edi-
tarea Manualelor.

Având în vedere că un număr
mare de elevi care provin din
rândul minorităților naționale
de pe teritoriul Voivodinei frec-
ventează cursurile în limba sâr-
bă, este necesar să le ie asigura-
te manuale pentru învățarea
limbii materne cu elemente ale
culturii naționale.

În acest domeniu de educație,
Institutul pentru Editarea Ma-
nualelor a primit rolul și sarcina
de a asigura aceste manuale. În
ultimii ani, o echipă de experţi
din cadrul Departamentului din
Novi Sad, compusă din redac-
tor, redactori de graică și de as-
pectul vizual, prin implicarea
unor distinși autori  din rându-
rile comunităților naționale,
pregătesc manualele pentru ele-
vii care frecventează școlile cu
limbile de predare maghiară,
slovacă, română, ruteană, ucrai-
neană, cehă cu elementele cul-
turii naţionale și a graiului bu-
nievţilor cu elemente de cultură
naţională.

Institutul pentru Editarea
Manualelor deţine în bogata lui
ediţie și manuale pentru elevii
cu limba de predare bosniacă,
bulgară și albaneză, precum și

pentru cei ai căror limbă mater-
nă este macedoneana și limba
rromă cu elemente de cultură
naţională și limba română cu
elemente de cultură naţională.

În felul acesta, Institutul pen-
tru Editarea Manualelor contri-
buie la îmbunătățirea educației în
țara noastră, realizând cu succes
misiunea lui educațională și cul-
turală. Fiind orientat spre ediţiile
care urmăresc dezvoltarea
științelor pedagogice contempo-
rane, sprijină pe deplin procesele
de inovare în educație, ceea ce
contribuie la îmbunătățirea con-
tinuă a calității manualelor.

Cristina Jovanović

Monica Boldovină 
Bugleeste angajată
la Teatrului Naţional
”Sterija” din Vârşeţ

Facultatea de actorie 
a absolvit-o la Oradea,
România 

În clasa a II-a a Școalii Generale
”Olga Petrov-Radišić” din Vârșeţ,
la întrebarea învăţătorului ce va i
când va crește mare, Monica Bol-
dovină a răspuns categoric: ”Ac-
triţă”. Cel mai mare premiu pen-
tru ea sunt aplauzele publicului.
Atunci când simte că a reușit să
transmită emoţiile publicului, se
consideră împlinită.

Monica Boldovină Bugle s-a
născut la Panciova, iar primii
cinci ani ai copilăriei i-a petrecut
la Uzdin. Potrivit celor airmate
de ea, din acea perioadă, i-au ră-
mas doar amintiri frumoase. Cli-
pe frumoase alături de mama
Mărioara, tatăl Adrian, precum și
de fratele Mircea.

Colaborarea cu trupele de
teatru 

Stabilindu-se cu familia la Vâr-
șeţ, urmează Școala Generală
”Olga Petrov-Radišić” și chiar în
cadrul acestei școli, face primii
pași în lumea teatrului. Încă din
clasa I i-a fost acordat un rol inte-

INSTITUTUL PENTRU EDITAREA MANUALELOR
DIN NOVI SAD

ÎNDEPLINIREA MISIUNII CULTURALE

DE VORBĂ CU: MONICA BOLDOVINĂ BUGLE, ACTRIŢĂ

TEATRUL - ECHILIBRUL  INTERIOR

gătiţi de învăţătorul Panta Ceb-
zan. A fost acesta primul ei rol, de
care își amintește cu drag.

Au urmat și alte roluri, pe care le
păstrează într-un colţișor de sulet,
ca pe cele mai de preţ amintiri din
copilărie. Amintiri ce i-au determi-
nat destinul. Ca elevă a Liceul ”Bo-
rislav Petrov-Braca” din Vârșeţ,
Monica devine membră a Cenaclu-
lui Literar ”Tinerele Condeie”, con-
dus de profesorul Ion Berlovan,
astfel că în perioda liceului, prezin-
tă în cadrul ”Zilelor” cu cinci spec-
tacole , iar și apar și primele premii.
Urmează colaborarea cu trupele de
teatru din Nicolinţ, Satu Nou, trupa
independentă ”Ionesco” și din ca-
drul S.C.A “Luceafărul” din Vârșet.
Au fost ani în care la aceiași ediţie a
”Zilelelor” s-a prezentat cu trei
spectacole. În această perioadă a
realizat aproximativ cincisprezece
spectacole realizând memorabile.
Primul contract cu Teatrul profe-
sionist din Vârșeţ îl semnează în
anul 1997, iar primul spectacol i-
ind ”Boing-Boing” care s-a menţi-
nut pe repertoriu cinci ani. 

Facultatea de actorie a absolvit-
o în România, la Oradea, perioadă
în care este membră a trupei de
teatru E.T.C din Oradea în cadrul
căruia a realizat câteva spectacole
care s-au bucurat de mare succes. 

Anii petrecuţi la Oradea au o
importanţa deosebită pentru ea,
deoarece aici il cunoaște pe viito-
rul ei soţ, Florin Bugle de profesie
inginer electronist, iar în anul
2008 se naște iul lor Victor Vlad
și viaţa Monicăi primește o nouă
dimensiune, un alt rol, rolul de
mamă care nu are termeni de
comparaţie și e de nepreţuit. 

Arta teatrală oferă momente
deosebite

Victor este elev in clasa a treia a
Școlii Generale ”Olga Petrov Ra-
dišić”din Vârșet și este implicat în
tot felul de activităţii. Pe lângă
obligaţiile școlare, pe care le inde-
plineste cu succes, Victor Vlad an-
trenează la Clubul de fotbal “Uni-
ted” și clubul de atletism VAK. Es-
te membru al secţiei de recitatori
și secţiei de teatru a școlii.

Monica Boldovină Bugle este
angajată la Teatrul Naţional ”Ste-
rija” din Vârșeţ și joacă și în spec-
tacolele scenei în limba sârbă dar
și în ale scene în limba română.
Ne-ar lua pagini întregi doar să
enumerăm spectacolele și rolurile
sau regizorii și actorii minunaţi
cu care a colaborat.  

- În ultimele două stagiuni, am
avut parte de foarte multe pre-
miere (în limba sârbă și în limba
română) dar și reluarea unor
spectacole mai vechi, realizând
spectacole pentru adulţi (”Fami-
lia îndoliată”, ”Femeia rea”, ”Vre-
muri vechi”, ”Noapte bună, ma-
mă”, ”Mama”, ”Pigmalion”) , dar
și pentru copii (”Cutia cu po-
vești”, ”Misterul lui Moș Cră-
ciun”, ”Castelul fermecat”, ”Spe-
rietoarea și prietenii”, ”Trei pur-
celuși” etc.). Spectacolele ”Feme-
ia rea”, și ”Trei purceluși” au fost
prezentate în deplasare aproape
în zece orașe din ţară, dar și în
Bosnia și Herţegovina, Macedo-
nia”, Croaţia și Slovenia - mărtu-
risește Monica. 

Despre arta teatrală, Monica
spune următoarele: 
-Arta teatrală îţi oferă posibilita-
tea de a trăi momente deosebite,
de a cunoaște oamenii care visea-
ză același vis, de a rămâne eternul
copil care se bucură din nou și
din nou cu iecare rol, cu iecare
spectacol. Teatrul este echilibrul
meu interior, este sursa mea de
energie, iar referitor la premii,
Monica airmă:

Premiile sunt importante de-
oarece te stimulează, dar cel mai
mare premiu pentru mine, sunt
aplauzele publicului. Atunci când
simt că am reușit să transmit
emoţiile publicului, mă simt îm-
plinită.

Pe parcursul acestor ani, Moni-
ca a împrimat în jur de zece piese
radiofonice la Radio Voivodina, a
jucat în două ilme documentar-
artistice: ”Eminescu și Veronica”
și ”Carul cu povești” , in serialul
umoristic ”Nije teško biti in”, iar
recent a interpretat un rol epizo-
dic in serialul ”Urechile caprei”.
Monica Boldovină Bugle a fost
angajată la Radio Vârșeţ pe post
de crainic-organizator, la Radio
”Oscar”, ca redactor-șef respon-
sbil, precum și la Televiziunea
”Victoria”.

SCHIȚĂ DE PORTRET: DR MARIUS MALIȚA

PACIENȚILOR ACORDĂ ATENȚIE CUVENITĂ

FUNCȚIILE PE CARE LE-A ÎNDEPLINIT

În perioada 2014-2016 dr Maliţa a îndeplinit funcţia şef adjunct
al Secţiei de Urologie precum şi şef la enduorologie,  şef al Depar-
tamentului Chirurgie iar din 2016. îndeplineşte funcţia de şef al
Unităţii de Primire a Urgenţelor din cadrul Spitalului din Panciova.

miu acordat de Municipiul Pan-
ciova în anul 2014.

Dr Maliţa consideră că medicii
trebuie să se perfecționeze mereu,
să participe la cursuri de formare
medicală continuă, la consfătuiri,
conferințe, congrese ie în ţară ie
în străinătate pentru ca
cunoștințele dobândite să le aplice
în practică, să ofere pacienților un
tratament mai bun și calitativ.
Congresele reprezintă o oportuni-
tate de cooperare a tuturor
specialiștilor în medicină, în care
sunt prezentate rezultatele muncii,
experiențele comune, cunoștințele
noi și realizările științiice actuale
din medicina în general, cupin-
zând cele mai actuale realizări din
iecare domeniu al medicinii.

În perioada 2011-2017, dr
Malița a participat la congrese și
la numeroase conferințe din do-
meniul urologiei în străinătate și
anume la Paris, Barcelona, Lisa-
bona, Marsilia, Milano, Madrid,
Moscova, Stockholm și Londra.
În plus referitor la noile
cunoștințe pe care le-a dobândit
și aplicat în practicî, dr Maliţa
consideră că pentru buna desfă-
șurare a muncii, este nevoie de  o
bună organizare a muncii în echi-
pă, și în acest sens trebuie să exis-
te mare respect faţă de pacienţi,
respectarea strictă a protocoale-
lor de tratament, precum și o bu-
nă colaborare între medici.

solvit-o în anul 2000. Înscrie spe-
cialitatea chirurgiei la Centrul de
Urgență din Timișoara.

În anul 2004, revine în ţară și se
angajează pe postul de medic ge-
neralist. Când a primit specializa-
rea, se angajează la Spitalul Gene-
ral din Panciova ca medic specia-

list în urologie. Din 2007 până în
2010, dr Marius Maliţa, se specia-
lizează în urologie la Centrul Cli-
nic din Belgrad. După terminarea
specializării, revine la Panciova,
unde începe să lucreze ca medic
specialist în urologie la Spitalul
General din Panciova. 

Dr. Marius Malița este ex-
trem de mândru de numeroase-
le premii ovţinute dat fiincă
premiile sunt o contribuție
semnificativă la realizarea re-
zultatelor excepționale în do-
meniul muncii. În plăcută me-
morie i-a rămas premiul pentru
cel mai bun medic-urolog, pre-

resant și anume, rolul ”Iepurașul”
în piesa ”Aventuri din pădurea
vrăjită”, cu care a participat la ma-
nifestarea ”Zilele de Teatru ale
Copiilor din Voivodina- Republi-
ca Serbia”, micii actori iind pre-
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lor din Belgrad; Spectacol artistic
(timp de două ore în direct) la Tele
Europa Nova din Timișoara, 2008;
înregistrarea a două CD-uri cu mu-
zică populară realizate in studioul
Postului de Radio din Novi Sad, în
compania Orchestrei de muzică
populară a Radioteleviziunii Voi-
vodinei (2006/2007); Premiul II, la
nivel de ţară, pentru spectacolul de
teatru ,,Spiritus, anima, corpus“
(1991); Premiul II, la nivel de ţară,
pentru spectacolul de teatru „Două
cereri în căsătorie” de A.P.Cehov;
Premiul II, „Zilele de teatru ale ro-
mânilor din Voivodina“ pentru
spectacolul „Vedere de sus” (1987);
Premil I, pentru spectacolul „Jac-
que sau supunerea”, prezentat la

Pasiunea  profesorului Ion Berlovan
a fost arta și descoperirea frumosu-
lui în artă ceea ce a transmis cu ma-
re devotement și  elevilor săi El air-
mă de multe ori elevilor că „cine-și
uită neamul, familia, limba și tradi-
ţiile populare este mereu un impos-
tor și un om fără de trecut și viitor.
Profesorul Ion Berlovan a devenit un
adevărat aristocrat al vieţii culturale
a românilor de pe aceste meleaguri.

Creaţia elevilor timp de patru dece-
nii a fost adunată, selectată și apoi
publicată sub patronajul profesoru-
lui Ion Berlovan în mai multe anto-
logii: Culori și curcubee (Antologie
de poezii a elevilor de la Liceul „Bo-
rislav Petrov Braca” din Vârșeţ, 1984
); La izvorul dorului (Antologie de
creaţii populare, culese de elevii li-
ceului, 1996); Alfabet chromatic
(Antologie de poezie a elevilor de
liceu, 1996); Imagini în violet - (An-
tologie de poezie a elevilor de liceu,
1996); De profundis (Antologie de
poezie a elevilor de Liceu din Vâr-
șeţ, Timișoara și Reșiţa, 2008); Cu-
lorile vârstei – 2008; Inscripţie, Lu-
goj 2009 (volum alcătuit din creaţia
poetică a elevilor participanţi la Fes-
tivalul de Poezie „Lucian Blaga” din
Lugoj); În marea trecere – Lugoj
2010 (volum alcătuit din creaţia
poetică a elevilor participanţi la Fes-
tivalul de Poezie „Lucian Blaga” din
Lugoj); Amalgam – 2008 (Revista
Liceului teoretic „Traian Lalescu“
din Reșiţa, revista cuprinzând crea-
ţii ale elevilor din liceul din Vârșeţ. 

Poezia, spectacolul artistic, tea-
trul, au fost ani de-a rândul distinse
și premiate în ţară și străinătate,
profesorul Ion Berlovan bucurân-
du-se de succesul elevilor săi, iind
mândru de ei, la fel iind mândru
de părinţii elevilor care în urmă cu
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A absolvit Şcoala de 
Înalte Studii pentru
învăţători "Mihailov 
Palov" din Vârşeţ,  
studentă la Master

A terminat Şcoala medie
de Muzică “Dr Vojislav
Vučković” din Belgrad,
secţia vioară şi canto clasic

Încă din fragedă copilărie, prima pa-
siune a Firuţei Cina a fost muzica. Îi
plăcea să cânte piesele pe care le au-
zea, dar și să imite pe interpreţi. De
la 4 ani, părinţii au înscris-o într-un
cor de copii unde cânta împreună cu
sora ei Lidia. Când a intrat la audiţie,
toţi copiii aveau emoţii, doar ea nu
avea și dorea să cânte prima... 

Firuţa este de origine din Ovcea.
Copilăria ei a fost însoţită de muzică
așa cum este și astăzi. Tatăl ei, Dorel
Cina, renumit interpret la acordeon de
muzică populară românească,  i-a  ofe-
rit posibilitatea să-și manifeste aptitu-
dinile și creativitatea, întrumând-o
mereu. Așa cum proceda și când este
vorba de sora ei Lidia, de asemenea ta-
lentată în domeniul muzicii, master în
muzică,profesoară de vioară. 

Firuţa știa precis că va iubi muzica și
că aceasta îi va i marea ei pasiune. 

Dat iindcă talentul Firuţei faţă de
muzică a fost descoperit foarte de
timpuriu, părinţii ei au decis ca la
vârsta de 7 ani,  să o înscrie  la Școala
Inferioară de Muzică din Panciova.
Mama Dorina o ducea în iecare di-

DE VORBĂ CU FIRUŢA CINA, SOLISTĂ VOCALĂ

CÂND MUZICA DEVINE PASIUNE
Dintotdeauna la Nicolinț a exis-
tat un interes deosebit pentru te-
nisul de masă. Pe parcursul ani-
lor s-au perindat multe
generații de băieți și fete care  au
participat la competiții sportive,
mia ales la „Cupa Libertății” or-
ganizată de săptămânalul „Li-
bertatea”. În anul 1998 în frun-
tea clubului vine Milan
Agadișan iar din anul 2000 în-
cepe să se ocupe serios de tinere-
le talente, astfel că Clubul de Te-
nis de Masă „Rapid” din
Nicolinț, devine cunoscut în lu-
mea sportului din țara noastră.

Vom încerca să facem o
scurtă prezentare a celor mai
importante succese obținute în
ultimii doi ani, cu toate că des-
pre tinerii și copiii care antre-
nează zi de zi, despre succesele
lor ar i foarte multe de spus
. Retrospectivă activităților și
succeselor în anul 2016

La 27 februarie a.c. la Senta
s-a desfășurat Campionatul
pe țară la juniori și junioare
pe echipe. Junioarele de la
”Rapid”, în formația Angela
Mengher, Laura Cojocar și
Daniela Perić, au reușit să
ocupe locul II, obținând me-
dalia de argint și titlul de vice-
campioane ale Serbiei. La

acest campionat au fost învin-
se junioarele din Bačka Topo-
la, cu rezultatul de 3:2, două
victorii obține de Angela
Mengher în fața lui Halas Ela
și Dudaš Kata, și de Laura Co-
jocar în fața lui Dudaš Kata.
Le-au învins pe junioarele de
la „Crvena Zvezda” din Bel-
grad cu rezultatul de 3:0 -
Mengher învinge pe Stajić
Marija, Laura Cojocar pe Ana

Aleksandrić, iar Daniela Pe-
rić, pe Oklobdja Nora. De ase-
menea, jucătoarele de la ”Ra-
pid” au învins echipa din Novi
Sad cu 3:0 obținând o victorie
în fața lui Vlajkov Sovija, Mi-
ćin Danijela și Hinić Tamara.
În meciul final, au fost învinse
de junioarele de la Senta cu
rezultatul de 3:1.

Pe 28 februarie a.c., s-a or-
ganizat Turneul deschis al
orașului Bečej la categoriile:
grădiniță, clasele I-II, III-IV,
V-VI și VII-VIII. La acest tur-
neu, Clubul de tenis de masă

„Rapid” din Nicolinț, la cate-
goria fete, a fost reprezentat de
Teodora Miul (grădiniță), Ale-
sia Turcoane (cls. I-II), Marina
Pincu (cls. II-IV) și Tamara
Turcoane (cls. V-VI), iar la ca-
tegoria băieții, de Adrian Gi-
ban (cls. III-IV) și Antonio
Ciurcia (cls. V-VI).

Jucătoarele de la „Rapid”, au
adus câteva victorii: Teodora
Miul a ocupat locul I și a
obținut medalia de aur la cate-
goria grădiniță, Alesia Turcoa-
ne, a fost medaliată cu argint și
Marina Pincu. medaliată cu
bronz
. Când este vorba de Super
divizia națională la fete, s-au

desfășurat 14 etape iar echipa
feminină de la „Rapid”, în
componența: Tatiana Turcoa-
ne, Angela Menger, Laura Co-
jocar și Suzana Vasiljević din
Belgrad, ocupă poziția VIII-a
cu trei victorii și zece înfrân-
geri cu certitudinea că nu vor
retrograda și că anul viitor vor
juca din nou Super divizia
națională.

(contînuare în nr. următor)

CLUBUL DE TENIS DE MASĂ
„RAPID” DIN NICOLINŢ

PERSEVERENŢĂ, MUNCĂ ŞI ENTUZIASM

PATRU DECENII DE ACTIVITATE A PROFESORULUI ION BERLOVAN (2)

ARTA DE A DESCOPERI FRUMOSUL
ră de trecut și viitor, cu și fără mască”
(I. Berlovan). 

De aceea, foștii elevi, moștenind
iubirea faţă de „slova scrisă”, nu vor
uita niciodată că ceea ce au învăţat
în băncile liceului din Vârșeţ, este
un tezaur de informaţii și idei și toţi
care au terminat această școală tre-
buie să știe că dacă l-ar cita pe poe-
tul modern Ion Barbu, pentru ei li-
ceul este un „loc luminos unde[...]
se întâlnește cu poezia”. 

Fiecare elev care vine din sânul
nostru bănăţean și care până la acea
oră nu s-a întâlnit cu adevărata poe-
zie, în băncile liceului din Vârșeţ,
sub patronajul domnului profesor
Ion Berlovan, va descoperi și cele
mai înalte și cele mai luminoase
mistere ale meseriei de a face poe-
zie, folclor, o adevărată literatură.

Profesorul Ion Berlovan a deve-
nit un aristocrat al vieţii culturale și
școlare de aici, el iind un uluitor
model de conducător, de o calitate
excepţională pentru generaţiile de
elevi alate în căutarea unui sens
existenţial, mentorul învăţământu-
lui bănăţean. Și dacă a dispărut
brusc de lângă noi, memoria unui
profesor de talie europeană, întot-
deanuna cu idei noi și atașat sule-
tește de elevul său, va rămâne să
dăinuiască peste timpuri. Cel care a
avut norocul să-i ie elev, pe drept
se consideră un om bogat.

dr. Virginia Popović

minenaţă la Panciova, se întorcea
acasă, o pregătea pentru școala ele-
mentară, luând același drum spre
Panciova, cu sora ei, Lidia.

Talentul ei nu a trecut neobservat.
La vârsta de  7 ani, cucerește premiul
întâi la Festivalul "Sirena de aur" (Bel-
grad). Acolo, profesoara Dragana Bo-
kan a auzit-o cum cântă, a înţeles talen-
tul ei și mai târziu i-a devenit mentor
pregătind-o pentru festivaluri de copii
în ţară și străinatate: Muntenegru, Bul-
garia, Macedonia și România unde a
obţinut numeroase premii de vârf. 

La Festivalul "Sirena de aur", a
fost laureată de opt ori consecutiv,

din clasa a I, până în clasa a VIII-a.
O altă pasiune a Firuţei este  aceia de
a compune piese muzicale cu care s-
a prezentat la ediţiile Festivalului co-
piilor de Muzică românească  din
Voivodina, Republica Serbia.

Prezentându-se la festivaluri, talen-
tul ei nu a trecut neobservat, întot-
deauna a obţinut premii de vârf. În ca-
drul numeroaselor concerte, s-a pre-
zentat ca solistă vocală dar în același
timp, interpretând melodii și în duet. 

Dat iindcă după școala medie a
înscris Școala de Înalte Studii de
Specialitate pentru Învăţători„Mi-
hailo Palov” din Vârșeţ pasiunea fa-

cenii lăsate în urmă, de numeroase
aprecieri și premii. 

Pasiunile domnului profesor Ion
Berlovan iind arta și descoperirea
frumosului în artă, cu evlavie trans-
miţându-l semenilor săi de ieri, de
azi și de mâine. El airmă de multe
ori elevilor că „cine-și uită neamul,
familia, limba și tradiţiile populare
este mereu un impostor și un om fă-

ţă de muzică a nu s-a oprit aici, iin-
dcă la Facultate a fost inclusă în
multe activităţi. 

Pe lângă muzica ușoară, îi place să
interpreteze și muzica populară ro-
mânească. Prima ei apariţie pe scenă,
era la Festivalul de folclor și muzică
populară românească al copiilor ca în
anul 2009, să participe pentru întâia
oară, la Marele Festival de Folclor al
Românilor din Voivodina - Republi-
ca Serbia, care s-a ţinut la Ecica.

Au urmat apoi apariţii pe scena
festivalelor din România cum sunt
“Ileana Rus” și “Maria Tanase” unde
a obţinut premii speciale. Era o ex-
perienţă deosebită ceea ce i-a prici-
nuit deosebită onoare și plăcere de a
se prezenta în faţa minunatului pu-
blic, iind acompaneată de minunata
orchestra “Lăutarii” din Chișinău,
sub bagheta renumitului  dirijor Ni-
colae Botgros.

- La ediţiile Marelui festival de fol-
clor al românilor din Voivodina-Ser-
bia de la Coștei și la SânMihai a cuce-
rit Premiul I, iar în Programul de gală.
La Concertul internaţional, a obţinut
premiul III. La ediţia festivalului de la
Uzdin, Programul de gală, am obtinut
premiul II - ne-a mărturisit Firuţa.

La Festivalul de Romanţe și Cântece
de Pahar. unde interpreţii au fost
acompaniaţi de Orchestra Consiliului
Naţional al Minorităţii Naţionale Ro-
mâne din Serbia, dirijor - magistru
Roman Bugar, La acest festival, Firuţa
se prezintă cu mare drag, iindcă iu-
bește foarte mult acest gen muzical. 

Potrivit opiniei sale, “ romanţele tre-
buie să le simţi și să le interpretezi din
sulet. La ediţia din acest, a interpretat
romanţele "Romanta crizantemei" și
"Vrei să ne-ntâlnim sâmbătă seară".

- Ultimul festival la care m-am
prezentat anul acesta era Festivalul
Naţional de Folclor "Strugurele de
Aur", de la Alba Iulia unde a predo-
minat o atmosferă nemaipomenită!
Publicul ne-a acceptat foarte fru-
mos, cu aplauze frenetice… totul era
minunat și nu pot să explic cât de bi-
ne mă simţeam pe scenă in faţa aces-
tui public extraordinar- ne-a spus
Firuţa.

mai mult de un deceniu și ei erau
elevii domnului profesor Berlovan.
Toţi laolaltă au adus un număr în-
semnat de premii care sunt cu mare
dragoste, cu mare atenţie păstrate și
aranjate în încăperile liceului din
Vârșeţ, în cabinetul de limbă și lite-
ratura română: Premiul UNESCO
pe ţară pentru poezie, Belgrad
1977; Marele premiu „Steaua de
mare” - Calatis 2005; Spectacol ar-
tistic excepţional la Casa Sindicate-

,,Zilele de teatru ale românilor din
Voivodina” (1988); Premiul III, în
concurenţa teatrelor semi-profesio-
niste, pentru spectacolul „Deștep-
tarea primăverii” (1990).

Tinerii poeţi ai Cenaclului lite-
rar „Tinerele Condeie”, timp de pa-
tru decenii s-au bucurat de sute de
premii de excepţie iar talentaţii re-
citatori, poate cei mai numeroși, și
cu cele mai multe prezentări în pu-
blic, s-au bucurat în cele patru de-

PERFECŢIONARE ÎN DOMENIUL MUZICII

La Şcoala de Arte din la Timişoara, a absolvit un an la secţia canto popular, fiind instruită de profesoara
Carmen Popovici Dumbravă. Era o experienţă deosebită dat fiindcă s-a prezentat în cadrul multor con-
certe în România dar în acelaşi timp, a realizat o mulţime de imprimări la radio şi televiziune..

În cadrul S.C.A. "Steaua" din Ovcea, activează ca solistă vocală, dându-şi contribuţia deplină
atât în grupul vocal cât şi în orchestra Societăţii Cultural- Artisstice. Împreună cu sora ei, Lidia,
profesoară de educaţie muzicală, solistă talentată la vioară, pregătesc solişti vocali şi instrumentişti
din Ovcea pentru Festivalul de Muzică populară al copiilor din Voivodina, Republica Serbia.



Расте број уче сни ка 
и парт не ра

Сарад ња држа ве и
невла ди ног сек то ра

„За чисти је и зеле ни је шко ле у
Вој во ди ни”, про грам који је
пре девет годи на покре нут са
иде јом да се у шко ла ма и локал -
ним зајед ни ца ма широм Вој -
во ди не подиг ну свест и лич на
одго вор ност за бри гу о живот -
ној сре ди ни, наста ви ће да се
реа ли зу је с новим парт не ри ма
и у школ ској 2017/18. годи ни.
Тим пово дом је про шле неде -
ље у Покра јин ској вла ди пот -
пи сан про то кол о сарад њи
изме ђу Покра јин ског секре та -
ри ја та за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и наци о нал не мањи не
– наци о нал не зајед ни це, Секре -
та ри ја та за енер ге ти ку, гра ђе -
ви нар ство и сао бра ћај, еко ло -
шког покра јин ског секре та ри -

ја та, Покре та гора на Вој во ди -
не и RECAN фон да за реци -
кла жу лимен ки. Од ове годи не
про јек ту се при дру жио и Покра -
јин ски секре та ри јат за соци -
јал ну поли ти ку, демо гра фи ју
и рав но прав ност поло ва. Пре -
ма речи ма над ле жних у Покра -
ји ни, у наред ном пери о ду ће
се интен зи ви ра ти сег мент еду -
ка ци је у обла сти зашти те
живот не сре ди не и енер гет ске
ефи ка сно сти.

Важна кам па ња
Пот пред сед ник Михаљ Њилаш
захва лио је невла ди ним орга -
ни за ци ја ма и вој во ђан ским
инсти ту ци ја ма што су сагле да -
ле зна чај ове важне еко ло шке
кам па ње.

– За свих ових осам годи на
циљ нам је био под сти ца ње рада
у обла сти зашти те живот не сре -
ди не у вас пит но-обра зов ним
уста но ва ма на тери то ри ји АП
Вој во ди не, како би се допри -
не ло раз во ју све сти деце, мла -
дих и одра слих да при хва те и
сно се одго вор ност за кори шће -
ње при род них и кул тур них
потен ци ја ла сре ди не у којој
живе, раз во ју оних зна ња и ком -
пе тен ци ја које ће их нау чи ти
да воде бри гу о живот ној сре -

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 8. децембар 2017.
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ОДР ЖА НА ПАНЕЛ-ДИСКУ СИ ЈА НИС-а И EXIT ФОН ДА ЦИ ЈЕ О ПОДР ШЦИ МЛА ДИМ ТАЛЕН ТИ МА

НЕМО ГУ ЋА МИСИ ЈА, ДА ИЛИ НЕ?
Вла да Срби је недав но је доне -
ла уред бу која дефи ни ше
стра те ги ју раз во ја енер ге ти -
ке у Срби ји до 2025. годи не.
Тим доку мен том пред ви ђе но
је да се у наред ном пери о ду
уга си осам тер мо бло ко ва у
срп ским тер мо е лек тра на ма
које не испу ња ва ју еко ло шке
усло ве из европ ске Дирек ти -

ве о вели ким ложи шти ма.
Про блем пред ста вља то што
гаше њем осам тер мо бло ко ва
Срби ја оста је без добр ог дела
про из вод ње елек трич не енер -
ги је и тај губи так мора да се
надок на ди. Недо ста так про -
из ве де не стру је из уга ше них
тер мо бло ко ва Срби ја би, по
стра те ги ји Вла де, надо ме сти -
ла изград њом осам ветро е -
лек тра на, пар но-гасном тер -
мо е лек тра ном у Пан че ву и
завр шетком радо ва бло ка Б3
у ТЕ Косто лац Б, али и реви -
та ли за ци јом агре га та у гото во

свим хидро е лек тра на ма.
Вре ди иста ћи да је ЕУ про -
ду жи ла рок до када наша
држа ва мора да реши ово
пита ње – уме сто 2017, када
је тре ба ло да се пре ва зи ђе
про блем еко ло шки непри -
хва тљи ве про из вод ње стру -
је, то ће мора ти да се ура ди
до 2023. годи не.

Да под се ти мо, Срби ја је
пот пи сни ца Уго во ра о енер -
гет ској зајед ни ци југо и сточ -
не Евро пе и због тога смо у
оба ве зи да при ме њу је мо
Дирек ти ву о вели ким ложи -
шти ма. Евро па не трпи тех -
но ло ги је које зага ђу ју живот -
ну сре ди ну и део наших оба -
ве за које нам Бри сел дик ти ра
везан је за изба ци ва ње из упо -
тре бе заста ре лих тех но ло ги -
ја у срп ским тер мо е лек тра -
на ма, или се мора ура ди ти
пот пу на рекон струк ци ја у
скла ду са ЕУ про пи си ма.

ЕВРОП СКЕ ИНТЕ ГРА ЦИ ЈЕ У ЕНЕР ГЕ ТИ ЦИ

Пан че вач ка ТЕ-ТО 
држав ни инте рес

Тјур де њев: „Енер ги ја
зна ња” је енер гент
који нај бо ље покре ће
успех

Вра ти ти и задр жа ти
пози тив не узо ре

EXIT фон да ци ја и ком па ни ја
НИС су у поне де љак, 4. децем -
бра, у све ча ној сали АКУД
„Лола” у Бео гра ду при ре ди ле
панел-диску си ју на тему „Подр -
шка мла дим тален ти ма у Срби -
ји – немо гу ћа миси ја, да или
не?”. Скуп је орга ни зо ван у скло -
пу обе ле жа ва ња пет годи на од
покре та ња НИС-овог про гра ма
за сарад њу с науч ним и обра -
зов ним инсти ту ци ја ма „Енер -
ги ја зна ња”. На пане лу посве -
ће ном уна пре ђе њу усло ва за
оста нак мла дих тале на та у Срби -
ји гово ри ли су: Мла ден Шар че -
вић, мини стар про све те, нау ке
и тех но ло шког раз во ја, Иван
Петро вић, пред сед ник УО EXIT
фон да ци је, Сне жа на Лаки ће -
вић, савет ник дирек то ра Функ -
ци је за орга ни за ци о на пита ња
за сарад њу с науч ним и обра -
зов ним инсти ту ци ја ма Нафт не
инду стри је Срби је, Мир ко
Топал ски, осни вач ком па ни је
„Eipix” Нови Сад – воде ћег свет -
ског про из во ђа ча HOPA видео-
ига ра, Коста Јова но вић, науч -
ник у обла сти робо ти ке и добит -
ник награ де „Youth Heroes” 2015.
годи не у обла сти обра зо ва ња и
нау ке, и Мар ко Ванић, сти пен -
ди ста НИС-а. Дома ћин диску -
си је био је Жар ко Мали но вић
из При вред не комо ре Срби је.

На почет ку је Кирил Тјур де -
њев, гене рал ни дирек тор ком -
па ни је НИС, про рек то ри ма Бео -
град ског и Ново сад ског уни -
вер зи те та уру чио захвал ни це у
име успе шне дуго го ди шње
сарад ње. У свом поздрав ном
гово ру Тјур де њев је иста као да
су успе шни поје дин ци раз у ме -
ли да је нај ва жни ји део одр -
жи вог раз во ја ула га ње у људе.

– Задо вољ ство је води ти ком -
па ни ју у чијој је стра те ги ји већ
пет годи на „Енер ги ја зна ња”.
Још је веће задо вољ ство ради -
ти с мла дим коле га ма који су
у НИС дошли упра во кроз тај
про грам. С нашег гле ди шта,
могућ ност да се мла ди струч -
ња ци обра зу ју и уса вр ша ва ју у
све ту, али да се вра те у сво ју

ПОТ ПИ САН ПРО ТО КОЛ О САРАД ЊИ НА РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ГРА МА ЗА ЧИСТИ ЈЕ И ЗЕЛЕ НИ ЈЕ ШКО ЛЕ

Да бри га о живот ној сре ди ни поста не трај но опре де ље ње

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ди ни и њихо вом потен ци ја лу.
На овај начин жели мо да подр -
жи мо јед ни дру ге, а посеб но
про свет не рад ни ке у насто ја -
њу да бри га о микро сре ди ни и
окру же њу у којем сва ко днев но
бора ви мо поста не начин раз -
ми шља ња и дело ва ња, да буде
трај но опре де ље ње свих нас –
рекао је Њилаш и додао да је
од 2009. годи не у овај про грам
било укљу че но више од педе -

сет одсто уста но ва на тери то -
ри ји АП Вој во ди не (пред школ -
ске уста но ве, основ не и сред -
ње шко ле), те да је уста но ва ма
и поје дин ци ма доде ље но 260
награ да за нај у спе шни је реа -
ли зо ва не актив но сти.

Врши лац дужно сти под се кре -
та ра у Покра јин ском секре та -
ри ја ту за урба ни зам и зашти ту
живот не сре ди не Бран ки ца
Табак иста кла је да фор ми ра ње

еко ло шке кул ту ре није нима ло
лак зада так, због чега је про -
грам „За чисти је и зеле ни је шко -
ле у Вој во ди ни” вео ма битан.
Како је рекла, човек је део при -
ро де, али и део дру штва и, нажа -
лост, у урба ном живо ту он
непри ме ре но зага ђу је при ро ду.

Нове актив но сти
Пред сед ник Покре та гора на
Вој во ди не Алек са Јеф тић изра -

зио је задо вољ ство што се из
годи не у годи ну у овај про је -
кат укљу чу ју нови парт не ри, а
њихо ва помоћ води ка још бољој
реа ли за ци ји очу ва ња живот не
сре ди не. Мена џер ка RECAN
фон да за реци кла жу лимен ки
Јеле на Киш похва ли ла је резул -
та те актив но сти овог про јек та
у уста но ва ма у АП Вој во ди ни
и дода ла да ће RECAN од ове
годи не увр сти ти још неке нови -
је про гра ме за реа ли за ци ју про -
јек та про гра ма „За чисти је и
зеле ни је шко ле у Вој во ди ни”.

На ово го ди шњи јав ни позив
ода зва ле су се 104 вас пит но-обра -
зов не уста но ве, а резул та ти избо -
ра нај у спе шни јих биће обја вље -
ни до 5. јуна 2018. годи не. Да
под се ти мо, ову зна чај ну акци ју
покре ну ли су Покра јин ски секре -
та ри јат за урба ни зам и зашти ту
живот не сре ди не и Покра јин ски
секре та ри јат за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и наци о нал не мањи -
не – наци о нал не зајед ни це, у
сарад њи с Покре том гора на Вој -
во ди не. Од про шле годи не парт -
не ри су поста ли и Покра јин ски
секре та ри јат за енер ге ти ку, гра -
ђе ви нар ство и сао бра ћај и RECAN
фонд за повра ћај и реци кла жу
лимен ки.

земљу и има ју пра во запо сле -
ње – јесте сасвим могу ћа миси -
ја. Зато је ово пра ва инве сти -
ци ја и зато је НИС овде да вам
у томе помог не. „Енер ги ја зна -
ња” је енер гент који нај бо ље
покре ће успех – нагла сио је
гене рал ни дирек тор НИС-а.

Убр за ни раз вој
Орга ни за то ри исти чу да је циљ
ску па био да се на овај начин
покре не дија лог и про на ђу
систем ска реше ња која ће
допри не ти остан ку мла дих у
Срби ји, као и поврат ку оних
који су сте кли зна ње и прак су
у ино стран ству. Наја вље на је
дуго роч на сарад ња и вели ки
број зајед нич ких акци ја EXIT
фон да ци је и НИС-а како би се
у наред ном пери о ду уна пре ди -
ли усло ви за оста нак мла дих

бисмо ухва ти ли корак са четвр -
том тех но ло шком рево лу ци јом,
учи ни ли смо вели ке ства ри –
од уво ђе ња инфор ма ти ке као
оба ве зног пред ме та у петом раз -
ре ду основ не шко ле, пре ко нових
оде ље ња за нада ре не за инфор -
ма ти ку у гим на зи ја ма и пове -
ћа ња кво та за ИТ сту ди је, па до
опре ма ња шко ла инфор ма тич -
ком опре мом. Сле де ће годи не у
про цес диги та ли за ци је биће уло -
же но чак 70 мили о на евра –
изја вио је Шар че вић.

Ула га ње у будућ ност
Уче сни ца деба те Сне жа на Лаки -
ће вић, савет ник дирек то ра
Функ ци је за орга ни за ци о на
пита ња за сарад њу с науч ним
и обра зов ним инсти ту ци ја ма
НИС-а, рекла је да су у НИС-у
пре пет годи на покре ну ли

гене ра ци је наших сти пен ди ста
већ раде у НИС-у, ства ра ју и
напре ду ју. Наред не гене ра ци -
је дола зе. Поно сни смо на њих
јер су они енер ги ја која ће доне -
ти бољи так и НИС-у и целом
нашем дру штву – наве ла је Сне -
жа на Лаки ће вић.

Да под се ти мо, НИС-ов кор -
по ра тив ни про грам „Енер ги ја
зна ња” под ра зу ме ва парт нер -
ство са обра зов ним и науч ним
инсти ту ци ја ма у Срби ји и ван
земље с циљем обра зо ва ња висо -
ко струч ног кадра. Током пет
годи на тра ја ња про гра ма НИС
је у уна пре ђе ње ква ли те та обра -
зо ва ња уло жио пет мили о на
евра и подр жао адап та ци ју више
од 40 учи о ни ца и лабо ра то ри ја у
шко ла ма и на факул те ти ма
широм Срби је, оства рио сарад њу

тале на та у Срби ји, чиме ће се
оства ри ти нео п ход ни пред у -
сло ви који ће допри не ти да
наша земља кре не на пут убр -
за ног раз во ја.

Мла ден Шар че вић, мини стар
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја, током диску си је похва -
лио је ком па ни ју НИС због ула -
га ња у обра зо ва ње и позвао дру ге
ком па ни је да сле де тај при мер:

– Мно ги наши истра жи ва чи и
науч ни ци се након уса вр ша ва -
ња у ино стран ству вра ћа ју у Срби -
ју, то се не деша ва масов но, али
посто ји и наш је циљ да таквих
при ме ра буде што више. Чиње -
ни ца да ће буџет Мини стар ства
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја у 2018. годи ни бити мно -
го већи гово ри о при о ри те ти ма
Вла де Репу бли ке Срби је. Да

„Енер ги ју зна ња” веру ју ћи у то
да су мла ди, зна ње и нау ка
покре тач оно га чему теже као
ком па ни ја. Иста кла је да су у
тој ком па ни ји уве ре ни да могу
допри не ти ства ра њу бољих
усло ва у обра зо ва њу под сти ца -
њем и пру жа њем подр шке они -
ма који желе више, који сања -
ју зна ње и вред но на томе раде.

– Посве ће ност покре ће на
акци ју. Акци ја води ка оства -
ре њу пла но ва, а наш план је да
ство ри мо усло ве да нај бо љи
оста ну у Срби ји, да овде зајед -
но са свим дру гим чини о ци ма
ство ри мо амби јент који ће им
омо гу ћи ти напре дак, уса вр ша -
ва ње, рад на себи, али и добар
живот и ства ра ње поро ди це. На
делу смо дока за ли да се може
оства ри ти пла ни ра но. Прве

са 47 међу на род них науч них и
обра зов них уста но ва у земљи и
ино стран ству и сти пен ди рао
више од 90 сту де на та. Про грам
„Енер ги ја зна ња” део је дру -
штве но одго вор ног посло ва ња
НИС-а, који тра ди ци о нал но
подр жа ва раз вој шире дру штве -
не зајед ни це, кул тур не и спорт -
ске мани фе ста ци је и уста но ве,
као и афир ма ци ју тален то ва -
них поје ди на ца. Ула га ње у
добро бит зајед ни це један је од
стра те шких при о ри те та ком па -
ни је НИС. Резул та ти више го -
ди шњег про јек та „Youth Hero-
es” и њего ве актив не про мо ци -
је пози тив них узо ра мла ди ма
сти му ли шу дола зе ће гене ра ци -
је да актив но уче ству ју у дру -
штву које вред ну је зна ње, кре а -
тив ност и рад.



Првог дана децем бра широм
пла не те покре ћу се кам па ње
пово дом обе ле жа ва ња Свет ског
дана бор бе про тив AIDS-а, како
би се скре ну ла пажња јав но сти
на зна чај пре вен ци је и раног
откри ва ња инфек ци је узро ко -
ва не ХИВ-ом. Срби ја се и ове
годи не при кљу чи ла том гло -
бал ном трен ду, а ово го ди шња
наци о нал на кам па ња реа ли зо -
ва на је под сло га ном „Тести рај
се на ХИВ, јер је важно да знаш”.

У нашем гра ду, пово дом
Свет ског дана бор бе про тив
сиде, Завод за јав но здра вље и
орга ни за ци ја „Нова +” омо гу -
ћи ли су нашим сугра ђа ни ма
бес плат но саве то ва ње и тести -
ра ње на ХИВ, а обе ле жа ва њу
овог дана при кљу чио се и Кре -
а тив ни омла дин ски цен тар за
бор бу про тив сиде (КОМ ПАС),
чији су акти ви сти при ре ди ли
цело днев ни про грам. Поред
тога што су 1. децем бра цен -
тар гра да оки ти ли црве ним тра -
ка ма, у знак подр шке људи ма
који живе с ХИВ-ом/ејдсом и
њихо вим поро ди ца ма, „ком па -

сов ци” су скре ну ли пажњу и
на важност пре вен ци је.

– На пла тоу испред Музич ке
шко ле при ре ди ли смо улич ну
мани фе ста ци ја под сло га ном
„Кон до МА Ти рај – бирај пра ви
потез”, током које смо сугра ђа -
ни ма дели ли бес плат не кон до -
ме, а заин те ре со ва ни су могли
да се инфор ми шу о зашти ти од
зара зе ХИВ-ом и оста лим
важним тема ма у вези са сидом.
Тако ђе, уочи 1. децем бра оспо -
со би ли смо кон до мат у Кул тур -
ном цен тру, те је то сада једи -
ни апа рат те врсте у гра ду који
функ ци о ни ше. Кон до мат је вла -
сни штво КОМ ПАС-а, а већ неко -
ли ко годи на, нажа лост, није
радио. У пла ну нам је да сле де -
ће годи не поста ви мо још један
– рекла је Вера Бого са вљев,
акти вист ки ња КОМ ПАС-а.

Део актив но сти овог омла -
дин ског цен тра била је и три -
би на на тему ХИВ-а и сиде која
је одр жа на 1. децем бра у Град -
ској библи о те ци. Заин те ре со -
ва ни су има ли при ли ку да
сазна ју ново сти које се тичу
леко ва и тера пи је про тив сиде,
а било је речи и о томе како
ХИВ ути че на соци јал ни живот
инфи ци ра них и коли ко је
важно уки ну ти дис кри ми на ци -
ју и стиг ма ти за ци ју обо ле лих
од сиде.

Позо ри шна пред ста ва
и изло жба у дво ра ни
„Апо ло”

Помоћ Гра да 
не изо ста је, али 
још мно го про бле ма
чека на реша ва ње

Обе ћа на већа 
подр шка дого ди не

Изло жбом руч них радо ва чла -
но ва неко ли ко пан че вач ких
удру же ња која оку пља ју осе -
тљи ве дру штве не гру пе и позо -
ри шном пред ста вом „Ромео и
Јули ја” у извед би чла но ва Дру -
штва за помоћ мен тал но недо -
вољ но раз ви је ним осо ба ма
(МНРО) у поне де љак, 4. децем -
бра, у дво ра ни „Апо ло” обе ле -
жен је Међу на род ни дан осо ба
са инва ли ди те том.

Овај вели ки скуп орга ни зо -
ва ла су поме ну та удру же ња у
сарад њи са Саве том за род ну
рав но прав ност Скуп шти не гра -
да, а уз подр шку Добри ле Јова -
но вић, дефек то ло га и аутор ке
позна те радиј ске еми си је посве -
ће не осо ба ма са инва ли ди те -
том „И ми смо ту”.

Кре а тив ност као лек
Наши сугра ђа ни који су се оку -
пи ли у „Апо лу” има ли су при -
ли ку да погле да ју зани мљи ве
руко тво ри не чла но ва Дру штва
за помоћ МНРО, Међу оп штин -
ске орга ни за ци је глу вих и
наглу вих, Међу оп штин ске орга -
ни за ци је Саве за сле пих, Удру -
же ња инва ли да рада, удру же -
ња „На пола пута”, Удру же ња
обо ле лих од мул ти пле скле ро -
зе, као и деце сме ште не у Сигур -
ној кући.

Након тога модер ни при каз
Шек спи ро вог кома да „Ромео и
Јули ја”, који је адап ти ра ла Ксе -
ни ја Мило са вље вић, изве ли су
чла но ви Дру штва за помоћ
МНРО, изма мив ши бур не апла -
у зе публи ке. Пре ма речи ма
Мир ја не Ада мов, пред сед ни це
тог дру штва, ова пред ста ва је
наста ла 2015. годи не и више
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Дер ма фикс или дер ма пен је
напред ни апа рат за мезо те -
ра пи ју с микро и гли ца ма. Као
што је већ позна то, мезо те -
ра пи ја је мето да којом се
вита ми ни, мине ра ли, анти -
ок си дан си и оста ле актив не
суп стан це уно се у дубље сло -
је ве коже, с циљем да се сти -
му ли ше про из вод ња кола ге -
на и ела сти на, која с годи на -
ма опа да.

Током овог трет ма на кори -
сти се само један наста вак
са игли ца ма за лице, којих
може бити од јед не до три -
де сет шест. Који ће се наста -
вак и с којим бро јем игли ца
упо тре би ти, зави си од про -
бле ма који се реша ва. Наста -
вак с јед ном игли цом кори -
сти се за фине тан ке боре
око уса на и очи ју; наста вак
са седам игли ца слу жи за
дубо ке боре, а настав ци са

два на ест и три де сет шест
игли ца кори сте се за тре ти -
ра ње целог лица. Овим апа -
ра том може се пре ци зно
одре ди ти дуби на ула ска игли -
це, која се кре ће од 0,25
мили ме та ра за зону око очи -
ју до два мили ме тра за назо -
ла би јал не и дубо ке боре.

Ове тан ке нано и гли це ства -
ра ју микро по вре де на кожи
и тако „тера ју” кожу да кори -
сти меха ни зам само за це ље -
ња, при чему се ства ра ју кола -
ген и ела стин. Тако ђе, ове
игли це ства ра ју у кожи
микро ка на ле пре ко којих се
у њу уба цу ју сте рил не актив -
не суп стан це, као што су хија -
лу рон, вита ми ни, мине ра ли,
оли го е ле мен ти... Ови кана -
ли ћи се само стал но затва ра -
ју сат вре ме на након трет -
ма на.

Када се ура ди трет ман, није
пре по руч љи во кори сти ти
пудер наред на 24 сата. За нај -
бо ље резул та те потреб но је
ура ди ти сери ју од чети ри
трет ма на, изме ђу којих тре -
ба пра ви ти пау зу од седам до
десет дана.

Инди ка ци ја за дер ма фикс
су боре свих дуби на, пиг мен -
та ци је, ожиљ ци од акни, опу -
ште на кожа, про ши ре не
поре... Може се кори сти ти и
за укла ња ње стри ја, као и за
мрша вље ње и за осло ба ђа ње
од целу ли та.

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

Мезо те ра пи ја 
дер ма фик сом

ЗДРАВА ИСХРАНА

Лебле би ја је висо ко вред на
намир ни ца за људ ску исхра -
ну, а позна та је и као наут,
сла ну так, сла ни пасуљ или
сла ни грах. Посеб но се пре -
по ру чу је труд ни ца ма, деци
у раз во ју, веге та ри јан ци ма,
дија бе ти ча ри ма и осо ба ма
алер гич ним на глу тен.

Доступ на је током целе
годи не, а углав ном се може
наћи у суше ном обли ку или
у кон зер ви. Због ора ша стог
уку са и путе ра сте тек сту ре
може се ком би но ва ти с
разним јели ма. Кори сти се
као вари во, дода так повр ћу,
у сала та ма, за при пре му
пеци ва, као заме на за кафу,

као намаз или пак као здра -
ва гриц ка ли ца. Нај лак ши
начин да укљу чи те лебле -
би ју у сво ју исхра ну, јесте
да напра ви те јед но ста ван и
здрав, али уку сан намаз.

Потреб но: 250 гра ма сиро вих лебле би ја, јед на кафе на каши чи ца

соде бикар бо не, пет супе них каши ка суса мо ве пасте (тахи ни, таан),

пет супе них каши ка масли но вог уља, сок од пола лиму на, три чена

белог лука, кафе на каши чи ца соли, пола кафе не каши чи це бибе ра и

мало теч но сти од кува ња лебле би ја.

За деко ра ци ју: по уку су – сец ка ни пер шун, мле ве на папри ка, пече -

ни сусам.

При пре ма: пото пи ти лебле би је у воду с пола кафе не каши чи це соде

бикар бо не и оста ви ти пре ко ноћи. Сутра дан про ме ни ти воду и ста -

ви ти да се кува с пола кафе не каши ке соде бикар бо не. Кува ти око

30 мину та (док се добро не рас ку ва) и про це ди ти.

У блен дер ста ви ти кува не лебле би је, суса мо ву пасту, масли но во

уље, лиму нов сок, усит њен бели лук, со, бибер и мик са ти док маса

не поста не глат ка попут паште те. По потре би током мик са ња дода -

ти теч ност од кува ња како би се раз ре ди ла маса. Слу жи ти уз танак

хлеб или гри ло ва ни тост.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Хумус

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ОСО БА СА ИНВА ЛИ ДИ ТЕ ТОМ

ШТА НАС СПА ЈА, А ШТА 
(ЈОШ УВЕК) РАЗ ДВА ЈА

ХРАНА ЗА ДУШУ

Игра(ње)

оку пља ју осо бе са инва ли ди те -
том и мар ги на ли зо ва не гру пе.
Ни до сада подр шка није изо -
ста ја ла, али увек може мо више.
Тежи ће мо да сагле да мо шта је
то што је удру же њи ма нај по -
треб ни је и ради ће мо на томе
да оја ча мо њихо ве капа ци те те
– наја ви ла је Тодо ро ви ће ва.

Добри ла Јова но вић је оце ни -
ла да су осо бе са инва ли ди те -
том, стру ка и локал на само у -
пра ва, раде ћи зајед но током про -
те клих годи на, успе ле да раз -
би ју одре ђе не пред ра су де, тако
да се у Пан че ву осо ба ма са инва -
ли ди те том више не при сту па из
пози ци је сажа ље ња. Оно што је
још пре о ста ло, кон ста то ва ла је
Јова но ви ће ва, јесте да у наред -
ном пери о ду буде импле мен ти -
ра на закон ска регу ла ти ва за чије
усва ја ње су се осо бе са инва ли -
ди те том и заступ ни ци њихо вих
пра ва већ избо ри ли.

Пре пре ке на путу
О томе коли ко локал на само у -
пра ва чини за осо бе са инва -
ли ди те том, нешто више је рекла
Гор да на Стри че вић из Удру -
же ња обо ле лих од мул ти пле
скле ро зе.

– Већ 22 годи не болу јем од
мул ти пле скле ро зе и у коли ци -
ма сам се осе ћа ла као гра ђа нин
дру гог реда, па и горе од тога.
Град мора мало више пажње да
посве ти реша ва њу наших про -
бле ма, међу који ма су нај ве ћи
архи тек тон ске бари је ре, одно -
сно недо ста так рам пи, као и град -
ски пре воз, буду ћи да не посто ји
вози ло спе ци ја ли зо ва но за тран -
спорт осо ба са инва ли ди те том.
Похвал но је то што су Суд и
један део Бол ни це напра ви ли
рам пе које нам олак ша ва ју при -
лаз. Мно го нам зна чи и то што
су Дис пан зер за жене и Сто ма -
то ло ги ја доби ли лифт. Напрет -
ка има, али има и још пуно про -
бле ма које тре ба реши ти – иста -
кла је Гор да на Стри че вић.

Дан посве ћен осо ба ма са
инва ли ди те том, 3. децем бар,
уста но вљен је 1992. годи не,
када је Гене рал на скуп шти на
Ује ди ње них наци ја усво ји ла
резо лу ци ју којом се све земље
пози ва ју да обе ле жа ва ју тај дан
с циљем да се осо ба ма са инва -
ли ди те том омо гу ћи јед на ко
ужи ва ње људ ских пра ва и рав -
но прав ност у дру штву.

Драги моји, без обзира на
то колико времена већ хода-
мо својим животним путем,
увек се радо сећамо трену-
така испуњених игром, сме-
хом и раздраганошћу. Под-
сети нас усхићеност детета
обичним, свакодневним и за
нас неприметним стварима
да је игра много више од
занимације којом се мали-
шани умире и не сметају
одраслима.

Безбрижност дечјег јурца-
ња и истраживања с циљем
да се сазна како свет функ-
ционише, веома успешно смо
заменили играма кроз које
се упознају страх, насиље,
грамзивост... Играчке више
не покреће дечја машта, већ
батерије и дугмићи. Тако се
касније крећемо кроз живот
следећи упутства путем
малих или великих екрана.
Једино што сигурно стиче-
мо на такав начин јесу осе-
ћање несигурности, страх од
(не)успеха и недостатак само-
поуздања, иницијативе и
одлучности.

Није баш да нам је игра-
ње сасвим ускраћено. Стал-
но се живот с нама игра мач-
ке и миша: јуримо некога
или нас хватају, уплићемо
се у разне друштвене, соци-
јалне или економске мреже.
Пре него схватимо шта се
догађа, већ смо дебело умр-
шени и запетљани, намамље-
ни у клопку слатким речима
и празним обећањима. И
игра(ње) се наставља све док
у потпуности не прихватимо

правила оних који осмишља-
вају модерне игр(ариј)е или
док не осетимо потребу да
напустимо мрежу у коју смо
се упецали. Да бисмо што
касније (или још боље ника-
да) приметили да су уређа-
ји паметнији од власника,
да су наметнуте вредности
и стандарди све што је
супротно нашој суштини,
пажњу нам окупирају туђим
животима да не видимо свој.
Све је данас на клик, зум
или провлачење. Речи ско-
ро да и нису потребне, про-
цедуре и стандарди су дати
за скоро сваку ситуацију, не
постоје тајне које се откри-
вају постепено, све и свако
може да има цену науштрб
вредности. Радозналост усту-
па место продорности и
наметљивости. Такмичење
није само спортска катего-
рија, већ се провлачи кроз
сваки сегмент живота где је
једини смисао бити бољи од
других у количини матери-
јалног и тренутно популар-
ног. Ауторитет се постаје
наметањем и оно што је
раније било неприхватљиво
постаје пожељно и недодир-
љиво.

На срећу, увек постоји неко
дете око нас од којег може-
мо да учимо из почетка. Да
се сетимо како се маштом
покреће свет и да пустимо
дете у нама да се пробуди.
Да откривамо мале радости
које ће нас одвести до оних
већих, за нас значајних. Да
будемо попут најмлађих –
без предрасуда, страха и
мржње. Да се сетимо како
се осмехом топе тврдичлук
и мрзовоља, да научимо да
људима прилазимо с пове-
рењем, да одговоре тражи-
мо у себи, да стално учимо
нешто ново, упознајемо људе
сличне нама и да бирамо
речи које појачавају сјај у
(туђим) очима.

Шта вас покреће – машта
или екран(и), одлука је, као
и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 1. ДЕЦЕМ БАР

Поно во ради кон до мат

пута до сада је изве де на, но
уче сни ци у сва ком насту пу ужи -
ва ју као да је први.

– За наше чла но ве је ова пред -
ста ва заи ста вели ка и изу зет но
важна ствар. Ужи ва ли су и у
самој при пре ми. На сва кој про -
би су се могли виде ти њихов
вели ки енту зи ја зам и оби ље
пози тив не енер ги је. Све то увек
кул ми ни ра када се они нађу на
сце ни и публи ка то уме да пре -
по зна и награ ди. Поред драм -
ске сек ци је, реа ли зу је мо и вели -
ки број дру гих актив но сти, као
што су кро јач ка и спорт ска
ради о ни ца, као и ради о ни ца
живот них вешти на. Дру жи мо
се сва ког дана од 13 до 18 сати.
Тако ђе, пру жа мо бес плат ну
прав ну помоћ роди те љи ма
наших чла но ва. Има мо вели ку
подр шку гра да, без које ништа
од набро ја них актив но сти не
би било могу ће – иста кла је
Мир ја на Ада мов.

Увек може боље
Све ча но сти у дво ра ни „Апо ло”
при су ство ва ла је и Мили ца
Тодо ро вић, пред сед ни ца Саве -
та за род ну рав но прав ност. Она
је под се ти ла на то да Савет већ
дуги низ годи на сара ђу је са
удру же њи ма која оку пља ју осе -
тљи ве дру штве не гру пе и наја -
ви ла да ће дого ди не усле ди ти
још већа подр шка.

– Савет за род ну рав но прав -
ност и Град ће сле де ће годи не
усме ри ти свој рад и актив но -
сти упра во ка удру же њи ма која

Шек спир на мало дру га чи ји начин
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас када почи ње -
те да купу је те ново го ди шње
укра се. „Пан че вац” и изда -
вач ка кућа „Вул кан изда ва -
штво” при пре ми ли су по један
при ме рак књи ге „Запам ти
моје име” Меган Абот за два
наша чита о ца или чита тељ ке
који су нај кре а тив ни је одго -
во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Не купу јем ново го ди шње
укра се, само их изва дим из
шпај за.” 060/0536...

„Кад ми се полу па ју ста -
ри.” 064/3217...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре а -
тив ни јих одго во ра на пита ње

која је њихо ва оми ље на слав -
ска хра на. Они ће осво ји ти
по један при ме рак књи ге
„Под зем на желе зни ца” Кол -
со на Вај тхе да.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
уто р ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Она која се поје де у здра -
вљу, сло зи и весе љу!” 063/8434...

„Сва ке годи не за сла ву
жеље и прох те ви су дру га -
чи ји, па тако и хра на и кола -
чи.” 060/6672...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња потра -
жи те на стра ни ца ма овог бро -
ја „Пан чев ца”.

Д. К.

Два читаоца који до среде, 13. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који је ваш
омиљени филм за опуштање?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Девојчице су обично више” Роберта Такарича. Најбоље
одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се
могу преузети у књижари „Делфи”.

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.

Девојчице су обично више и
паметније. О овоме не би
требало више да расправља-
мо. Тачка! Љубица и њене
другарице порасле су у
шестом разреду и потпуно
другачије гледају на дечаке.
Они су тако мали. Тако су
наивни. Имамо исти број
година, а разликујемо се пет
спратова. Али ово није само
роман о томе да девојчице
улазе у пубертет пре дечака,
него и о кошарци, о другар-
ству и о… ономе што се деси
кад љубавно писмо напише
– Дарко Коњ.

Ову урнебесну и дирљиву
причу аутора који одлично
познаје лепоту и проблеме
одрастања илустровао је Алек-
сандар Стојшић. Роберт Така-
рич је професор и педагог
драме, драмски писац и писац

за децу из Сенте. Написао је
више књига за децу и добио
престижне награде, као што
су „Мали принц”, „Невен” и
„Доситејево перо”.

„Девојчице су обично више”
Роберта Такарича

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Балет ска шко ла „Дими три је
Пар лић” про сла ви ла је четр -
де сет осми рођен дан тра ди ци -
о нал ним кон цер ти ма који су
одр жа ни у уто рак и сре ду, 5. и
6. децем бра, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Том
при ли ком обе ле же ни су и јуби -
ле ји: десет годи на рада сред ње
шко ле и два де сет годи на издво -
је ног оде ље ња у Али бу на ру.

Пан че вач ка балет ска шко ла
у почет ку је била у саста ву
Музич ке шко ле, али по одлу -
ци Вла де Репу бли ке Срби је
1995. годи не осно ва на је Основ -
на балет ска шко ла „Јован Бан -
дур”, која је вери фи ко ва на 1997.
годи не. Тек 2001. мења име у
Основ на балет ска шко ла
„Дими три је Пар лић”.

– Мно го је боље за шко лу
што посто ји као засеб на уста -
но ва. Има мо више про сто ра,
али и могућ но сти да се раз ви -
ја мо. Сада поред основ не шко -
ле има мо два одсе ка сред ње
шко ле: за кла сич ни балет и
савре ме ну игру, као и издво је -
на оде ље ња у Али бу на ру и Зре -
ња ни ну. То је пре ко три ста уче -
ни ка, у зави сно сти од нај мла -

ђих, који се упи су ју током целе
годи не – рекла је дирек тор ка
шко ле Татја на Крга.

Број упи са них ђака у овој
шко ли зави си од раз ли чи тих
фак то ра, али су пре суд ни

спрем ност на сва ко днев но
вежба ње и афи ни тет пре ма
умет но сти. Дирек тор ка шко ле
је иста кла да је она вео ма задо -
вољ на доса да шњим успе си ма
сво јих уче ни ка.

– Има мо доста њих који сада
игра ју у ансам блу Народ ног
позо ри шта, као и две солист -
ки ње у Бео гра ду: Татја ну Татић
и Тео до ру Спа сић. Оне јесу
завр ши ле сред њу шко лу у Бео -
гра ду, али су поха ђа ле нашу
основ ну шко лу. Ката ри на Кља -
јић игра у Новом Саду, Борис
Вида ко вић у Сара је ву, а Ања
Ахчин је соли ста у Каи ру –
рекла је дирек тор ка.

Она је дода ла да је једи на
ствар због које није задо вољ на
то што се балет ски игра чи
тешко запо шља ва ју, иако има -
ју број не награ де на међу на -
род ним так ми че њи ма.

Шко ла редов но орга ни зу је
кон цер те сва ког полу го ди шта.
Овом при ли ком било је у оба
дана по седам на ест тача ка, у
који ма су се пред ста ви ли ско -
ро сви уче ни ци Балет ске шко -
ле „Дими три је Пар лић”.

М. М. В.

„Четрнаеста колонија” Стивa Бериja

Два читаоца који до среде, 13. децембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико често
читате стручну литературу?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Четрнаеста колонија” Стивa Бериja. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети
у књижари „Вулкан”.

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

Котон Малон има четрдесет
осам сати да открије плано-
ве опасног човека који годи-
нама из прикрајка чека пра-
ву прилику да се освети.

Рим, 1982. године. Када
Роналд Реган пређе преко
прага папиних приватних
одаја, Јован Павле II тражи-
ће да их оставе насамо. То
представља озбиљно крше-
ње протокола и ризик за без-
бедност. Ипак, нико не сме
да сазна за њихову тајну...

Вашингтон, данашњица.
Након два мандата за пред-
седника Денија Данијелса
дошло је време да се он опро-
сти с Белом кућом. Његов
наследник већ је најавио
велике промене, међу који-
ма је и расформирање „Маге-
лан билета” као непотребног
трошка.

Оборен у Сибиру, Котон
Малон је присиљен на борбу
са Александром Зорином,
човеком који планира да
изврши напад у Америци и
поседује моћно тајно оружје:

запањујућу тајну скривену у
архивима најстарије америч-
ке братске организације. У
трци с временом, која почи-
ње у замрзнутим врлетима
Русије и завршава се у самој
Белој кући, Малон мора да
се суочи са Зорином, али и
са својим најдубљим стра-
хом, који сада прети да угро-
зи све.

ЛЕП ДОГА ЂАЈ У НАШЕМ ГРА ДУ

САЈАМ СПО Р ТА – ПРВИ ПУТ
Уче ство ва ло око
2.000 мали ша на

Нај ма сов ни ја 
мани фе ста ци ја

Први пут у нашем гра ду одр -
жан је Сајам спо р та, који су
орга ни зо ва ли Спорт ски савез
Пан че ва, као и саве зи за школ -
ски и пред школ ски спо рт нашег
гра да. А све то уз несе бич ну
помоћ два де сет основ них шко -
ла... Тако се дола зи до бро ја од
2.000 мали ша на, који су има -
ли при ли ку да се опро ба ју у 25
спорт ских дисци пли на.

Мани фе ста ци ју у Хали спор -
то ва на Стре ли шту зва нич но је
отво рио пред сед ник Спорт ског
саве за Пан че ва, нај бо љи срп -
ски кара ти ста Сло бо дан Бите -
вић, а с мали ша ни ма се дру -
жио још један вели ки спорт ски
ас из нашег гра да – Душан Бор -
ко вић.

На првом Сај му спо р та уче -
ство ва ло је пре ко шезде сет пан -
че вач ких клу бо ва, који су зајед -
нич ким сна га ма напра ви ли
један заи ста леп дога ђај, што
је ујед но и нај ма сов ни ја мани -
фе ста ци ја за децу мла ђег школ -
ског узра ста у овој годи ни.

– Миси ја Спорт ског саве за
јесте да деци омо гу ћи при ступ
сва кој спорт ској дисци пли ни.
Наста ви ће мо да пра ви мо ова -
кве, бес плат не мани фе ста ци је.

Сајам спо р та у гра ду спо р та
само дели мич но је завр шен,
јер ћемо наста ви ти реа ли за ци -
ју овог про јек та, зајед но са Саве -
зом за пред школ ски спо рт и
спорт ску ани ма ци ју и Саве зом
за школ ски спо рт Пан че ва, и
веру јем да ће ова мани фе ста -
ци ја поста ти тра ди ци о нал на –
рекао је пред сед ник Спорт ског
саве за Сло бо дан Бите вић.

Деца су има ла при ли ку да
се опро ба ју у весла њу у каја ку
и кануу на ерго ме три ма, три а -

– Сви су тален то ва ни да се
баве спо р том. Сва ко ко је упо -
ран, може да успе. Сањај те сво -
је сно ве и буди те упо р ни. Онда
ће се сно ви и оства ри ти – рекао
је оку пље ним мали ша ни ма
Душан Бор ко вић.

Наред ни корак орга ни за то -
ра Сај ма спо р та у нашем гра ду
јесте оби ла зак шко ла у насе -
ље ним мести ма и спро во ђе ње
так ми че ња за децу мла ђег
школ ског узра ста.

А. Живковић

ЧЕТР ДЕ СЕТ ОСМИ РОЂЕН ДАН БАЛЕТ СКЕ ШКО ЛЕ „ДИМИ ТРИ ЈЕ ПАР ЛИЋ”

Обе ле же ни зна чај ни јуби ле ји

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пра знич не диле ме

тло ну на тре на жним бици кли ма,
рит мич кој гим на сти ци, раг би ју,
аме рич ком фуд ба лу, стре ља -
штву, стре ли чар ству... Про ба -
ли су опре му за роње ње, игра -
ли су лоп та шке спор то ве, бад -
мин тон... Атле ти ка је била неиз -
бе жна дисци пли на, а вели ко
инте ре со ва ње при ву кли су и
шах, бори лач ки спор то ви и сто -
ни тенис. Осме хе мали ша на
иза зва ли су и опре ма за пла -
ни на ре ње и шатор који је био
поста вљен у Хали спор то ва.

На плесном такмичењу под
називом „Амадеус фест”, које
је одржано у суботу, 2. децем-
бра, у Пожаревцу, плесачи Пле-
сног студија „Електра” освоји-
ли су више признања. Овог пута
представили су се с дванаест
кореографија у неколико пле-
сних стилова и узрасних кате-
горија. Најбољи пласман има-
ла је кореографије „Виле”, коју
су извеле девојчице узраста од
пет година. На другом месту су
биле девојчице узраста од две
и по до четири године с корео-
графијом „Оџачари”. Кореограф
обеју група је Зорица Познан.

Јуниори с кореографијом „What
Abo ut Us” и сениори с кореогра-
фијом „Routs” освојили су прво
место у модерном балету. Јуни-
ори хип-хоп тима с кореографи-
јом „Joker Has Evil Gir lfri ends”

такође су били успешни и заслу-
жили су прво место. Кореограф
ових група је Ивана Павлица.

Више група деце узраста од
осам до дванаест година осво-
јило је друга места, а хип-хоп

кореографија „Електра хоп
денс” награђена је и специјал-
ном наградом и бесплатном
котизацијом на такмичењу на
Копаонику. Исту награду доби-
ла је група јуниор модеран
балет за кореографију „What
Abo ut Us”.

– Имали смо прилику да нам
међу судијама буду угледна
имена из света савременог бале-
та, представници Балетске шко-
ле „Лујо Давичо” из Београда.
Неке од „Електриних” корео-
графија тог дана су премијерно
изведене, а остале нове корео-
графије премијерно ћемо извести
у Културном центру Панчева
21. децембра на „Електрином”
децембарском плесном кон-
церту – рекла је кореографки-
ња Ивана Павлица.

М. М. В.

НА ТАКМИЧЕЊУ У ПОЖАРЕВЦУ

Нови успеси „Електриних” плесача
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Пресуда после
девет година

Пуцао, 
али у самоодбрани

Апе ла ци о ни суд у Бео гра ду ових
дана је ста вио тач ку на деве то -
го ди шње суђе ње нашем сугра -
ђа ни ну Деја ну Симе у но ви ћу
про гла сив ши да није почи нио
уби ство за које се тере тио и да
није крив.

Симе у но вић је био опту жен
да је 15. новем бра 2008. око 4
сата ују тру испред нека да шњег
кафи ћа „Шести ца” (на углу ули -
ца Жар ка Зре ња ни на и Мар ка
Кра ље ви ћа) као члан обез бе -
ђе ња тог објек та почи нио кри -
вич но дело уби ство тако што
је хицем из пишто ља усмр тио
Иго ра Бир та ша.

Међу тим, Виши суд у Пан -
че ву је 27. јуна 2014. донео прво -
сте пе ну пре су ду у којој је писа -
ло да је Симе у но вић пову као
оба рач и лишио живо та Бир та -
ша, али да је то ура дио у нужној
одбра ни и у ста њу јаког афек та
с обзи ром на то да се бојао за
живот јер је био напад нут.

Више јав но тужи ла штво у Пан -
че ву жали ло се на ту одлу ку, али
је Апе ла ци о ни суд у Бео гра ду
одбио ту жал бу. У обра зло же њу
одлу ке те суд ске инстан це изме -
ђу оста лог пише да су нео сно ва -
ни наво ди из жал бе тужи ла штва
да је Симе у но вић сво јом реак -
ци јом пре ко ра чио нужну одбра -
ну. Пре ма закључ ку Апе ла ци о -
ног суда, Симе у но вић је пову -
као оба рач у тре нут ку док је

КОНАЧ НА ОДЛУ КА АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУДА У БЕО ГРА ДУ

ДЕЈАН СИМЕ У НО ВИЋ НИЈЕ КРИВ

одби јао про тив прав ни напад
покој ног Бир та ша.

Под се ћа мо, Симе у но вић и
дру ги при пад ни ци обез бе ђе ња
кафи ћа испред кога се одви јао
тај дога ђај нај пре су затра жи -
ли од Бир та ша да иза ђе јер се
непри клад но пона шао и узне -
ми ра вао госте. Он је тако посту -
пио, али се онда вра тио с још
два дру га и запре тио Симе у но -
ви ћу да ће дићи кафић у ваздух
и све поби ти.

Након тога је при шао Симе -
у но ви ћу с леђа, репе ти рао
пиштољ и упе рио га у Симе у -

ИНТЕН ЗИВ НА АКТИВ НОСТ ПОЛИ ЦИ ЈЕ 

Широм Срби је 
ухап ше но још 97 осо ба

но ви ћа. Овај је тада ско чио на
њега, ухва тио га за руку у којој
је држао пиштољ и почео да
га гура даље од кафи ћа. Тада
су Симе у но ви ћа с леђа напа ла
још два лица и због тога је код
њега, како пише у одлу ци Апе -
ла ци о ног суда, насту пио осе -
ћај сна жног афек та и стра ха
за живот. У јед ном тре нут ку
он је отео покој ном Бир та шу
пиштољ. Међу тим, овај је
почео да га уда ра гла вом у сто -
мак и да га сте же за руку поку -
ша ва ју ћи да опет узме пиштољ.
У томе су пома га ла још два

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ХАП ШЕ ЊЕ У КОВА ЧИ ЦИ 

Поли ца јац украо
хиља ду дина ра

При пад ни ци Сек то ра уну -
тра шње кон тро ле у Мини -
стар ству уну тра шњих посло -
ва под не ли су кри вич ну при -
ја ву у редов ном поступ ку про -
тив руко во ди о ца сек то ра у
Поли циј ској ста ни ци Кова -
чи ца због посто ја ња осно ва
сум ње да је извр шио кри вич -
но дело зло у по тре ба слу жбе -
ног поло жа ја.
У саоп ште њу које је тим пово -
дом обја ви ло Мини стар ство
уну тра шњих посло ва он се

тере ти да је 20. новем бра ове
годи не, у раним јутар њим
сати ма, док је вршио обез бе
ење места дога аја у јед ном
трго вин ском пред у зе ћу у
месту Пади на, где је прет -
ход но извр ше но кри вич но
дело тешка кра а, из при руч -
не кути је у рад ном сто лу кан -
це ла ри је украо две нов ча ни -
це у апо е ну од 500 дина ра,
чиме је себи при ба вио про -
тив прав ну имо вин ску корист
у изно су од 1.000 дина ра.

У АКЦИ ЈИ „АРМА ГЕ ДОН”

При ве де на 
два педо фи ла

У окви ру стал не акци је „Арма -
ге дон”, која је покре ну та ради
хап ше ња педо фи ла, при пад -
ни ци Слу жбе за бор бу про тив
орга ни зо ва ног кри ми на ла
ухап си ли су А. М. (1987) и Р.
К. (1978) због осно ва не сум -
ње да су почи ни ли кри вич на
дела при ка зи ва ње, при ба вља -
ње и посе до ва ње пор но граф -
ског мате ри ја ла и иско ри шћа -
ва ње мало лет ног лица за пор -
но гра фи ју.

При ли ком пре тре са ста на
првог ухап ше ног поли цај ци
су му оду зе ли 23,7 гига бај та
мате ри ја ла с деч јом пор но -
гра фи јом, 234 видео-сним -

ка у који ма се види сек су ал -
на екс пло а та ци ја деце, као и
један ком пју тер и пет хард-
диско ва.

Ком пју тер је оду зет и од
дру гог ухап ше ног, а у њему
је тако ђе про на ђе на вели ка
коли чи на пор но граф ског
мате ри ја ла с деч јим сним -
ци ма.

Он се тере ти да је зајед но
с дру гим педо фи ли ма раз -
ме њи вао тај мате ри јал. Утвр -
ђе но је и да је зло у по тре био
вај-фај везу јед ног од ком -
ши ја тако што се пре ко ње,
без ком ши ји не сагла сно сти,
пове зао на интер нет.

лица која су сте за ла Симе у но -
ви ћа за руку, али је у јед ном
тре нут ку он пову као оба рач.
Од задо би је них повре да Бир -
таш је два дана касни је пре -
ми нуо.

Због све га тога Апе ла ци о ни
суд у Бео гра ду пре и на чио је
прво бит ну ква ли фи ка ци ју оног
што је Симе у но вић учи нио.
Такав закљу чак је усво јен, јер
је закљу че но да је Симе у но вић
без сво је кри ви це дове ден у
ста ње јаке раз дра же но сти и
стра ха за свој живот услед напа -
да од стра не уби је ног.

У градовима широм Србије још
увек има доста радиоактивних
громобрана, који зраче, због
чега су одавно морали да буду
уклоњени и демонтирани. Пре
осам година Скупштина Срби-
је усвојила је Закон о нуклеар-
ној сигурности и заштити од
јонизујућих зрачења, којим је
између осталог прописано да
они морају да буду скинути до
краја 2014. године. Међутим,
тај посао ни до данас још увек
није завршен.

На овај проблем упозорава
група Новосађана који су на
„Фејсбуку” формирали групу
„Радиоактивни громобрани
Новог Сада”. Они су саопшти-
ли податак да само у њиховом
граду има око 50 радиоактив-
них громобрана, а да се про-
цењује да их је још око 700
широм Србије.

Иако су по закону за укла-
њање радиоактивних громо-

брана сада задужене скупшти-
не станара, тај посао не може
да се заврши јер скидање и
складиштење само једног гро-
мобрана кошта око 3.000 евра.

Слађан Велинов, директор
Агенције за нуклеарну сигур-
ност и заштиту од јонизујућег
зрачења Србије, тим поводом
изјавио је за наше медије да се
делегација те агенције ових

дана налази на једном међу-
народном скупу у Норвешкој
и покушава да од донатора
добије новац који би се иско-
ристио за уклањање радиоак-
тивних громобрана.

Он је истакао да је скидање
радиоактивних громобрана
посао који смеју да раде само
фирме које су овлашћене за то.
Додао је да би у супротном, ако
би се тиме бавили нестручни
људи, то за њих могло да буде
веома опасно. Велинов је обја-
снио да се након скидања гро-
мобрана са зграда они пакују у
контејнере и одвозе посебним
возилима до специјалног скла-
дишта које се налази у оквиру
Агенције за нуклеарну сигур-
ност и јонизујућа зрачења.

На интернету се могу про-
читати опречне информације
о томе да ли су радиоактивни
громобрани опасни и колико.
У једнима пише да они пред-

стављају проблем само уколи-
ко падну на земљу, или ако
они који обављају радове на
крововима покушају да их
нестручно скину.

С друге стране, има инфор-
мација у којима пише да ради-
оактивни громобрани штите
1.200 метара у пречнику, али
да исто толико и зраче. Наве-
ден је податак да су Завод за
јавно здравље у Београду и
Институт у Винчи пре више
година обавили испитивање
након којег је утврђено да је у
радиоактивне громобране ста-
вљан радиоактивни елемент
еуропијум 103, који изузетно
јако зрачи.

ВАЖАН ПОСАО ЈОШ НИЈЕ ЗАВРШЕН

Још нису уклоњени радиоактивни громобрани

Плате судија, тужилаца и њихо-
вих заменика биће за пет одсто
више од јануара идуће године –
одлучила је Влада Србије на сед-
ници одржаној 29. новембра.

То ће бити прво повећање њихо-
вих личних доходака од 2014.
године, када су они смањени на
основу одлуке Владе Србије да
почне спровођење мера штедње.

Поред те одлуке, Влада је на
седници одржаној 29. новем-
бра потврдила да ће се од јану-
ара 2018. повећати примања и
запосленима у Министарству
унутрашњих послова, Мини-
старству одбране, Безбедносно-
информативној агенцији, Поре-
ској управи, Управи царина и
Заводу за извршење кривич-
них санкција. Проценат раста
њихових зарада је 10 одсто.

Поводом одлуке о повећању
плата реаговало је Друштво

судија Србије. Та организаци-
ја је у саопштењу које је обја-
вила похвалила Владу Србије
због те одлуке и подсетила да
у првобитном плану буџета за
2018. годину није било пред-
виђено то повећање.

Међутим, након тога су реа-
говала струковна удружења суди-
ја и тужилаца, па је Влада
накнадно одлучила да ипак пове-
ћа плате запосленима у право-
суђу који обављају те послове.

Одлуку о повишици плата
поздравило је и Удружење
тужилаца Србије. И та органи-
зација је објавила саопштење
у коме је похвалила Владу, јер
се повећањем плата „ојачава
финансијска самосталност
судија и тужилаца”.

Одлука Владе Србије о пови-
шици плата запосленима у пра-
восуђу донета је након што је

средином прошлог месеца
Високи савет судства тражио
састанак представника те орга-
низације с председницом Вла-
де Србије и министром финан-
сија.

Високи савет судства је тада
упозорио да ће се ако не буду
повећане плате запосленима у
правосуђу, наставити тренд
њиховог смањења. ВСС је тада
истакао и да плате судија нису
само економска категорија, већ
и материјална гаранција њихо-
ве независности, која сада не
одговара нивоу знања, иску-
ству и одговорности која се зах-
тева од носилаца правосудних
функција.

Високи савет судства скре-
нуо је пажњу и на то да се одр-
жавањем плата на истом нивоу
нарушава углед и значај судиј-
ске функције, као и Уставом

гарантовани принцип поделе
власти, што може довести до
незадовољства судија у Србији.

Занимљиво је да је захтеве
судија и тужилаца за повећа-
ње плата подржао Синдикат
правосуђа Србије, који окупља
раднике у правосуђу са сред-
њом и нижом стручном спре-
мом и помоћне службенике.
Та организација је објавила да
су захтеви судија и тужилаца у
потпуности оправдани, јер се
из године у годину повећава
обим послова које обављају
запослени у правосуђу.

„Судије, тужиоци, али и сви
остали који раде у правосуђу
оправдавају и заслужују сво-
јим радом сваки динар који
добијају и ни на који начин
нису привилеговани. Напро-
тив, они су дискриминисани”,
став је тог синдиката.

ВЛАДА СРБИЈЕ ПРОМЕНИЛА ПРВОБИТНУ ОДЛУКУ

Повишицe плата и за судије и тужиоце

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва су у
сарад њи с над ле жним тужи -
ла штви ма током прет ход них
неко ли ко дана ухап си ли 97
осо ба које се сум њи че за кри -
вич на дела тешке крађе,
крађе и раз бој ни штво.

У више одво је них акци ја
на сузби ја њу имо вин ских
дели ка та које су реа ли зо ва -
не на тери то ри ји поли циј -
ских упра ва Бео град, Пан -
че во, Кра гу је вац, Нови
Пазар, Леско вац, Пирот,
Пожа ре вац, Сме де ре во, Бор,
Вра ње, Заје чар, Јаго ди на,
Срем ска Митро ви ца и Про -
ку пље ухап ше ни су осум њи -
че ни који се тере те да су у
про те клом пери о ду извр ши -
ли више од 300 тешких кра
а, кра а и раз бој ни шта ва.
Након ових акци ја под не те
су и кри вич не при ја ве у
редов ном поступ ку про тив
још 48 осо ба.

Поли ци ја је од осум њи че -
них оду зе ла више укра де них
пред ме та као што су чети ри
ауто мо би ла, мото цикл, ску -
тер, умет нич ка сли ка, више
мобил них теле фо на и SIM
кар ти ца, два ком пју те ра, као
и више кома да наме шта ја и
тех нич ких уређаја који су
укра де ни у кућа ма и ста но -
ви ма оште ће них гра ђа на.

У окви ру тих акци ја је и
она коју су изве ли пан че вач -

ки поли цај ци. Они су на осно -
ву потер ни це ухап си ли Ф. Т.
(1980) због посто ја ња осно -
ва сум ње да је почи нио кри -
вич на дела тешка крађа и
крађа.

Он се тере ти да је кра јем
окто бра и почет ком новем -
бра ове годи не украо два кон -
теј не ра. То је извео тако што
је анга жо вао шлеп-слу жбу и
одве зао их на Ста ро сај ми -
ште у Бео гра ду, где их је
про дао лицу који врши репа -
ра ци ју и фар ба ње кон теј не -
ра. Након хап ше ња осум њи -
че ног кон теј не ри су про на
ени и вра ће ни оште ће ним
фир ма ма.

При пад ни ци Мини стар -
ства уну тра шњих посло ва у
Пан че ву по нало гу над ле -
жног тужи ла штва под не ли
су кри вич ну при ја ву у редов -
ном поступ ку про тив три де -
сет дво го ди шњег мушкар ца
због посто ја ња осно ва сум -
ње да је почи нио кри вич но
дело тешка крађа.

Сум ња се да је он упо тре -
бом физич ке сна ге и кала у -
за про ва љи вао у куће и
викен ди це на под руч ју Пан -
че ва и Стар че ва и из њих
крао ства ри које је касни је
про да вао. Поли ци ја је при -
ли ком пре тре са ста на и дру -
гих про сто ри ја осум њи че -
ног про на шла део укра де -
них пред ме та. 



НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 
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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 ОД 1. ДО 31. ДЕЦЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРЕЕ цена: 90 динара 

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 1.500 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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Културни телекс
„НОВЕ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈЕ” У САВРЕМЕНОЈ ГАЛЕРИЈИ

ТЕХ НИ КА КАО ПОДР ШКА УМЕТ НО СТИ
Радо ви ће бити 
изло же ни 
до 15. децем бра

Изло жба мул ти ме ди јал них
инста ла ци ја у про сто ру под
нази вом „Нове тех но ло ги је”
отво ре на је у уто рак, 5. децем -
бра, у Гале ри ји савре ме не умет -
но сти у Пан че ву.

Овај про је кат је настао у скла -
ду с вре ме ном у ком умет ни ци
тре нут но живе, када је могу ће
про ми шља ти умет ност на
сасвим дру га чи ји начин.

– Како иде вре ме и тех но ло -
ги ја прак тич но заста ре ва, умет -
ни ци су поче ли да раз ми шља ју
у неком сасвим дру гом прав цу,
па је тех ни ка ту само да подр -
жи њихо ве радо ве и да им
помог не да се што боље изра зе
– рекла је Ива на Мар кез Фили -
по вић, уред ни ца про гра ма визу -
ел них умет но сти Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

Она је иста кла да је ово го -
ди шња тема ти ка дру га чи ја и
пред ста вља начин на који умет -
ни ци дола зе до самог рада.

Селек тор визу ел ног про гра -
ма умет ник Сел ман Трто вац
иза брао је радо ве једа на ест ауто -
ра, међу који ма је и један његов
рад, али је овом при ли ком
нагла сио да сам про цес бира -
ња није био лак, јер је Срби ја
ипак јед на сиро ма шна земља у
којој су могућ но сти умет ни ка
да раде с неким висо ким тех -
но ло ги ја ма вео ма огра ни че не.

Оди се ја у све ми ру

МОЈ избор МОЈ

Милан Манић Ујка, умет ник

СЕРИ ЈА: Више волим фил -
мо ве. Сери је рет ко гле дам јер
зах те ва ју непре кид но пра ће -
ње како бисмо били у току са
сле дом дога ђа ја. Међу тим,
„Бал кан ска мафи ја” ме је
осво ји ла због сво је интри гант -
но сти и, нажа лост, акту ел но -
сти. Рекао бих да вер но осли -
ка ва савре ме ни дру штве ни
тре ну так. Посеб но онај тај -
но ви ти део који осве тља ва
спре гу поли ти ке, кри ми на ла
и капи та ла, пого то во круп -
ног. Изгле да да је веза овог
моћ ног трој ца нерас ки ди ва!
Мари фе тлу ци ма нису вич ни
само људи из под зе мља, што
је и оче ки ва но, већ нерет ко и
висо ки држав ни слу жбе ни ци
у поли ци ји и суд ству. Оту да
и јало вост прав не држа ве. Сви
неза ко ни ти посло ви „глат ко”
се завр ша ва ју: коруп ци јом,
под ме та њем или наси љем над
про тив ни ци ма. „Бал кан ска
мафи ја” ме доне кле под се ћа
на чуве ну ита ли јан ску сери ју
„Хобот ни ца”, само са овда -
шњим обе леж ји ма. Наи ме,
бугар ска мафи ја је попут окто -
по да који је сву да пустио
лепљи ве пип ке. Чини се да
се ника ко не може рас ки ну -
ти тај сти сак кри ми нал ног
пре да то ра и дру штве ног пара -
зи та. Да закљу чим, насто ја -
ња поште них поли ти ча ра,
поли ца ја ца и тужи ла ца да се
избо ре с мафи јом, често се
пре тва ра ју у бор бу с ветре -
ња ча ма.

ФИЛМ: Уско ро ће се навр -
ши ти педе сет годи на од сни -
ма ња јед ног од нај бо љих и
нај леп ших фил мо ва. Пре по -
ру чу јем филм „2001: Оди се -
ја у све ми ру” (извор ни назив
„2001: A Space Odyssey”,
1968), због див не музи ке,
оскуд них дија ло га и визу ел -
не убе дљи во сти. Убе дљив је
почев од осви та чове чан ства

и првих кошка ња наших
дале ких пре да ка до васи он -
ских лето ва и сусре та са инте -
ли гент ним ван зе маљ ским
обли ком живо та. Упо тре би
пред ме та из при ро де као
оруж ја и ору ђа прет хо ди
сусрет с тајан стве ним објек -
том – црним моно ли том. Не
могу бити посве сигу ран да
ван зе маљ ски облик живо та,
пред ста вљен у виду црног
моно ли та, ути че на ево лу -
циј ски скок од пра чо ве ка до
инте ли гент ног чове ка, иако
је умет ну тим кадр ом то суге -
ри са но. Наи ме, моно лит је
по гео ме триј ској дефи ни ци -
ји ква дар са стра ни ца ма које
се међу соб но одно се као ква -
дра ти ред них бро је ва 1, 2 и
3, тј. 1, 4 и 9. Можда, упра во
због поме ну те зако ни то сти,
поја ва моно ли та пред ста вља
заче так све сти код људи, ука -
зу је на инте ли ген ци ју. На
мудр ост која ће нас дове сти
до тех но ло шког напрет ка и
космич ких лето ва.

МУЗИ КА: Док ства рам свој
ликов ни свет и ком по ну јем
апстрак ци је, волим да слу -
шам музи ку. Нај че шће радим
уз озбиљ ну музи ку и џез.

Напо слет ку, пре по ру чу јем
мојим сугра ђа ни ма да пра -
те кул тур ну пону ду гра да.
Волео бих да више посе ћу ју
изло жбе. Лепе су, а улаз је
сло бо дан.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Музи ка
Петак, 8. децем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не: кон -
церт Град ског хора Бео град.

Субо та, 9. децем бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не: кон -
церт бен да „MaraQYa”.

Поне де љак, 11. децем бар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”:
кон церт „Зна ко ви поред пута”, посве ћен 125. годи шњи ци од рође ња
Иве Андри ћа.

Сре да, 13. децем бар, 18 сати, Музич ка шко ла „Јован Бан дур”: јав -
ни час уче сни ка свих одсе ка.

Изло жбе
Петак, 8. децем бар, 20 сати, гале ри ја Исто риј ског архи ва у Пан -
че ву: аутор ска дизај нер ска изло жба радо ва Маје Ста јић „Про ши ри
свој ум”.

Уто рак, 12. децем бар, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра: изло жба
илу стра ци ја Маје Весе ли но вић „Цве то ми сли и књи го црт” и Биља не
Михај ло вић „У покре ту”.

Темат ски про грам
Петак, 8. децем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: пре да ва ње Геор -
ги ја Наза ро ва „Тај не чишће ња орга ни зма”.

Субо та, 9. децем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: умет нич ко –
музич ко и поет ско – ства ра ла штво за децу Оли ве ре Цве тић и Мили -
во ја Или ћа.

Поне де љак, 11. децем бар, 19 сати, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: пре да ва ње и про јек ци ја фото гра фи ја на тему Атос и Све та гора у
орга ни за ци ји Пла ни нар ско-еко ло шког клу ба „Соко” из Пан че ва.

Уто рак, 12. децем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: пред ста вља ње
зби р ке пое зи је и крат ких при ча „Послед њи урлик вуко ва” Нико ле
Јова но ви ћа.

Сре да, 13. децем бар, 19.30, Град ска библи о те ка: вече савре ме ног
руског афо ри зма и савре ме не руске пое зи је, пред ста вља ње књи ге
„Вели ко у малом”.

Сре да, 13. децем бар, 21 сат, сце на Кул тур ног цен тра: савре ме на
играч ка пред ста ва „Панон ска сага”.

Пред ста ве
Субо та, 9. децем бар, 12 сати, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за децу
„Патрол не шапе”.

Уто рак, 12. децем бар, 12 и 17 сати, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за
децу „Пепе љу га” Иго ра Бојо ви ћа.

Уто рак, 12. децем бар, 19.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди не:
пред ста ва „Секс за почет ни ке” по моти ви ма исто и ме не књи ге
Јасмин ке Петро вић, у режи ји Вла да на Ђур ко ви ћа.

Сре да, 13. децем бар, 12 сати, Кул тур ни цен тар: позо ри шна пред -
ста ва „Покон ди ре на тиква”.

– Про дук циј ске могућ но сти
умет ни ка уз кори шће ње тако -
зва не хај-енд тех но ло ги је рела -
тив но су скром не. Раз ло зи за
то су вео ма ску па опре ма и
ком плек сна зна ња која су
потреб на за умет ност нових тех -
но ло ги ја. Ипак, посто је умет -
ни ци који тако раде. Већи на
њих је већ рани је уче ство ва ла
на некој од изло жби нових тех -
но ло ги ја. Нове тех но ло ги је у
умет но сти данас у Срби ји се у
језич ком сми слу мате ри ја ли -
зу ју нај че шће у обли ку видео-
радо ва, вео ма рет ко у кори шће -
њу робо ти ке, ком плек сног хар -
две ра или напред них про гра -
ма. Такав при ступ, у коме се те

тех но ло шке могућ но сти кори -
сте, међу тим, не мора нужно
да зна чи да се ту ради о умет -
но сти која у сво јој сушти ни ука -
зу је на нове могућ но сти мишље -
ња, нити да је таква умет ност у
скла ду с духом вре ме на у коме
живи мо. Нека да је у пита њу
пука фасци на ци ја тех но ло ги -
јом. То је, по мом мишље њу,
сле па ули ца у умет но сти. Већи
иза зов нам је био да раз ми -
шља мо шта је то нова тех но ло -
ги ја мишље ња и како смо
дошли до пој ма тех но ло ги је –
рекао је Сел ман Трто вац.

Сво је радо ве су ове годи не
изло жи ли Сања Лати но вић
(СРБ), Бра ни слав Нико лић

(СРБ), Вла ди мир Фре лих (ХР),
Горан Дра гаш (СРБ), Сел ман
Трто вац (СРБ), Раден ко Милак
(БиХ), Биља на Ђур ђе вић (СРБ),
Дра ган Вој во дић (СРБ), Весна
Токин (СРБ), Мило рад Вуја -
ша нин Цујо (СРБ) и Ненад Гли -
шић (СРБ).

Селек тор про гра ма је нагла -
сио да ови умет ни ци нису једи -
ни који се баве тех но ло ги ја ма
у нашој земљи, већ да њихо ви
радо ви пред ста вља ју један при -
каз про це са ства ра ња помо ћу
нових тех но ло ги ја који посто -
ји на нашој умет нич кој сце ни.

Про грам је суфи нан си ра ло
Мини стар ство кул ту ре и инфор -
ми са ња Репу бли ке Срби је.

Изло жба црте жа Андре ја Коно -
пе ка под нази вом „Извла че ње
све тло сти” отво ре на је у поне -
де љак, 4. децем бра, у Гале ри ји
Бате Миха и ло ви ћа.

Овом при ли ком изло же но је
десет црте жа у тех ни ци туш и
перо који су наста ли у 2017.
годи ни. Сери ја „Кула се гра ди
изну тра” била је изло же на пре
месец дана у Бео гра ду, а умет -
ник је желео да свој рад пред -
ста ви и Пан чев ци ма.

– Покре тач ка иде ја била је
алпи ни зам. Био ми је инте -
ре сан тан дожи вљај алпи ни -
ста који иду на неку пла ни ну,
не да би осво ји ли неки врх,
него да би нашли неки соп -
стве ни пут. Пред ста вље на је
та тежи на успи ња ња, пре пре -
ке, физич ке, мен тал не, све се
зајед но субли ми ше у један
поку шај да се осе ти шта је
оно што нас ствар но покре ће
да живи мо, да ство ри мо, да

се кре ће мо и било шта ура -
ди мо – рекао је Андреј Коно -
пек.

Изло жба ће бити отво ре на
до 13. децем бра.

ЦРТЕ ЖИ АНДРЕ ЈА КОНО ПЕ КА 

Извла че ње све тло сти

У Музич кој шко ли „Јован Бан -
дур” Пан че во у неде љу, 3.
децем бра, одр жа но је међу на -
род но так ми че ње соло пева ча
„Мита Топа ло вић”.

Ове годи не так ми чи ло се
осам де сет шест уче ни ка из
Срби је, Маке до ни је, Црне Горе
и Руму ни је. Поред Пан че ва ца,
уче ство ва ли су уче ни ци из
седам на ест основ них и сред -

њих шко ла из Пожа рев ца, Сом -
бо ра, Новог Сада, Него ти на,
Про ку пља, Зре ња ни на, Вршца,
Бео гра да и дру гих гра до ва.

Лау ре а ти осмог так ми че ња
„Мита Топа ло вић” за соло пева -
че су уче ни ци основ не шко ле
Кри сти на Афић (МШ „Петар
Коњо вић”, Сом бор; кла са проф.
Јеле не Јањић), Огњен Инђић,
(МШ „Јосиф Марин ко вић”,

Вршац; кла са проф. Бисер ке
Велич ко вић) и сред њо школ ци
Мари ја Жиро вић (МШ „Коста
Маној ло вић”, Земун; кла са
проф. Нена да Нени ћа) и Дими -
три је Цин цар Костић (МШ
„Коста Маној ло вић”, Земун;
кла са проф. Нена да Нени ћа).

У жири ју за сред њу шко лу
били су про фе со ри соло пева -
ња на музич ким факул те ти ма:

мр Ане та Илић (Бео град), мр
Воји слав Спа сић (Кра гу је вац)
и мр Саша Арсен ков (Ниш).
Уче ни ке основ не шко ле оце -
њи ва ли су про фе со ри соло пева -
ња запо сле ни у раз ли чи тим
музич ким шко ла ма: Мар та Бла -
го је вић (Пожа ре вац), Ненад
Ненић (Земун), Ана Алек сић
Шај рер (Зре ња нин) и Татја на
Сто јиљ ко вић (Пан че во).

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ „МИТА ТОПАЛОВИЋ”

Осми међу на род ни сусрет пева ча

У фоа јеу Кул тур ног цен тра
Пан че ва у петак, 1. децем бра,
отворена је изло жба радо ва уче -
ни ка пово дом дана Гим на зи је
„Урош Пре дић”. Овим пово -
дом се тра ди ци о нал но пред -
ста вља ју радо ви који су наста -
ли на часо ви ма ликов не кул -
ту ре, а овог пута је иза бра но
сто ти нак радо ва.

Изло жбу су отво ри ли уче ни -
ци дру гог раз ре да Михај ло
При вић и Ана Новак, који су
украт ко пред ста ви ли рад Нико -
ле Рика но ви ћа, јед ног од про -
фе со ра ликов не кул ту ре у Гим -
на зи ји „Урош Пре дић”.

Њего ви уче ни ци су овом при -
ли ком писа ли сво ја кре а тив на
раз ми шља ња на тему умет но -
сти, пита ња да ли је Бог ство -
рио чове ка или човек Бога, шта
је соци јал но рас про дат човек
у дана шњем све ту и слич но.

– Ода брао сам уче ни ке који
су има ли неве ро ват но кре а тив -
на раз ми шља ња на стра шно
тешке теме, чак реч кре а тив на
није аде кват на коли ко су њихо -
ве мисли дубо ке и коли ко се
они у овом спе ци фич ном вре -
ме ну еко но ми зма суо ча ва ју с

јако тешким иза зо ви ма који
нема ју егзакт не одго во ре, нема -
ју од кога да доби ју иску ства,
али се тру де да сво јим раз ми -
шља њем пре све га чују себе, шта
је то што као инди ви дуе носе.
На сво јим часо ви ма инси сти -
рам више на оном миса о ном,

да про ми шља ју и да поку ша ју
да про на ђу рела ци ју од посто -
је ћих инфор ма ци ја. Ту тра жим
начин да пока жу сво ју кре а тив -
ност – рекао је Рика но вић.

Већи број радо ва изло жи ли
су уче ни ци који ма пре да ју про -
фе со ри Иван Павлов и Миле
Спи ров ски.

– Пред ста вље ни су радо ви
уче ни ка од првог до четвр тог
раз ре да који су наста ли на часо -
ви ма ликов не кул ту ре и на сек -
ци ји која се одр жа ва сва ке субо -
те. Иза бра ли смо радо ве код
којих су испо што ва не ликов не
вред но сти и зако ни то сти, а
нарав но и ори ги нал ност – рекао
је Павлов.

Он је иста као да је ова изло -
жба одлич на при ли ка да се
пред ста ви рад тро ји це про фе -
со ра који има ју раз ли чит при -
ступ наста ви ликов ног.

ИЗЛО ЖБА ПОВО ДОМ ДАНА ШКО ЛЕ

Представљени радо ви гим на зи ја ла ца 



Још јед на хума ни тар на акци -
ја под нази вом „Доло во за
Нена да” одр жа на је у петак,
1. децем бра, у Дому кул ту ре,
и то на ини ци ја ти ву Скуп -
шти не Месне зајед ни це „Мита
Вуко са вљев”. Пре тога у тој
уста но ви је истим пово дом,
24. новем бра, при ре ђе но вече
вла шке и румун ске музи ке, а
неду го затим, у сре ду, 29.
новем бра, кон церт су напра -
ви ли КУД „Банат ски вез”,
цркве ни хор и пет на е стак
пева ча народ не музи ке.

У свим наве де ним при ли -
ка ма циљ је био да се при ку -
пе сред ства за даље лече ње
сугра ђа ни на тешко обо ле лог
од тумо ра лим фних чво ро -
ва. Два де сет де ве то го ди шњем
Нена ду Гави пред сто ји ком -

плек сна опе ра ци ја, а потом
зра че ња, за шта је нео п ход но
мно го нов ца, па ће акци је
при ку пља ња помо ћи бити
наста вље не.

Поред Месне зајед ни це,
Дома кул ту ре и поме ну тих
уче сни ка у про гра ми ма, у овај
хума ни чин укљу че не су и
дру ге инсти ту ци је, као што
су ЈКП „Доло ви”, Удру же ње
вина ра и вино гра да ра „Све ти
Три фун”, СТР „Еко но мик”,
Кафе-клуб „Капо” и мно ги
дру ги људи добре воље.

НАКОН ВИШЕ МЕ СЕЧ НИХ ПАЉЕ ВИ НА И ДРУ ГИХ ПРО БЛЕ МА

Сана ци ја кача ре вач ког сме тли шта
Мно ге сео ске депо ни је, запра -
во сме тли шта (буду ћи да нијед -
на нема закон ски ста тус), пред -
ста вља ју неку врсту хиги јен ских
рак-рана. Јед но од неу рал гич -
них било је оно у Кача ре ву.

Након што је пре у зео тамо -
шње кому нал но пред у зе ће сре -
ди ном окто бра, нови/ста ри
дирек тор Зоран Мар ко вић имао
је у том погле ду пуне руке
посла.

– Зате као сам пот пу но запу -
ште ну депо ни ју, па смо истог
момен та анга жо ва ли наше рас -
по ло жи ве маши не, попут греј -
де ра и улта, како бисмо про -
чи сти ли дре на жни канал и
један део депо ни је. Тек толи ко
да, као и ина че сре дом и четврт -
ком, одло жи мо сме ће при ку -
пље но од физич ких и прав них
лица. Али, због озбиљ но сти
ситу а ци је, већ наред них дана

мора ли смо да потра жи мо
помоћ од Гра да, тач ни је од већ -
ни ка за кому нал на пита ња
Мише Мар ко ви ћа, па је уз њего -
во посре до ва ње од ЈКП-а „Хиги -

јена” доби јен вели ки бул до жер,
којим смо темељ но очи сти ли део
при ступ ног пута, а у наред них
осам дана смо слич ном маши -
ном ДВП-а „Тамиш –Ду нав”

депо ни ју у пот пу но сти порав -
на ли – наво ди Мар ко вић.

С обзи ром на то да је сме ће
мести мич но горе ло, што је
тако ђе тре ба ло сани ра ти, дирек -
тор кача ре вач ког пред у зе ћа
исти че да су, поно во уз помоћ
поме ну тог већ ни ка, за ту наме -
ну бес плат но обез бе ђе ни ками -
о ни из „Гре ја ња” и „Хиги је не”,
а улт је доби јен од „Зеле ни ла”.

– Само током јед ног дана на
сме ће смо посу ли педе сет чети -
ри туре земље, што је нај бо љи
начин да се уга си пожар. Поред
тога, када сам се вра тио у фир -
му, наш мали бул до жер зате -
као сам у ква ру, па му је била
нео п ход на ургент на гене рал -
ка. У међу вре ме ну смо вози ло
попра ви ли и тиме сте кли усло -
ве за редов но одр жа ва ње депо -
ни је – закљу чу је дирек тор кача -
ре вач ког пред у зе ћа.

Банат ски Бре сто вац: Месна
зајед ни ца је завр ши ла про -
јект но-тех нич ку доку мен та -
ци ју за изград њу пар кин га
код шко ле и испред вели ког
игра ли шта, који ће бити међу
буду ћим при о ри те ти ма Оде -
ље ња за инве сти ци је. За
наред ну неде љу пла ни ран је
поче так сад ње мла ди ца бре -
зе, јела и липе код фуд бал -
ског игра ли шта.

Банат ско Ново Село: Хума -
ни тар на жур ка у орга ни за ци -
ји удру же ња „Феникс” за
изград њу куће поро ди ци Крај -
њан при ре ђе на је у субо ту, 2.
децем бра, у кафеу МОЗ. Три -
би на под нази вом „Спо р том
про тив нар ко ма ни је” биће
одр жа на у четвр так, 7. децем -
бра, од 18 сати, у Основ ној
шко ли „Жар ко Зре ња нин”.

Доло во: КУД „Банат ски вез”,
цркве ни хор и пет на е стак
пева ча народ не музи ке у сре -
ду, 29. новем бра, напра ви ли
су кон церт ради при ку пља ња
нов ца за лече ње Нена да Гаве,
а тим пово дом је и у петак, 1.
децем бра, одр жа на хума ни -
тар на жур ка у дис ко те ци Дома
кул ту ре. Изло жба под нази -
вом „Вре ме када је детињ -
ство живе ло – Тито ви пио ни -
ри” отво ре на је у сре ду, 29.
новем бра, у Педа го шком
музе ју у Бео гра ду, када су,
поред оста лих, насту пи ли и
уче ни ци Основ не шко ле
„Аксен ти је Мак си мо вић”.

Гло гоњ: У току су радо ви на
изград њи пар кин га испред
поште и тро то а ра поред
Месне зајед ни це. Рас пи са на
је јав на набав ка за наста вак
изра де пешач ких ста за у цен -
тру села. Рад ни ци кому нал -
ног пред у зе ћа зида ју тоа лет
поред локал не пија це.

Ива но во: Рад ни ци фир ме
„Фин нет инже ње ринг” уско -
ро завр ша ва ју ово го ди шње
посло ве на изград њи фекал -
не кана ли за ци је у ули ца ма
29. новем бра, Про ле тер ској
и Рибар ској. Када је реч о
асфал ти ра њу дела послед ње

поме ну те ули це и јед не тра -
се у И. Л. Риба ра, окон ча на
је јав на набав ка; за изво ђа ча
је ода бран „Вој во ди на пут”, а
радо ви се оче ку ју с про ле ћа.

Јабу ка: Месна зајед ни ца је, уз
помоћ ЈКП-а „Зеле ни ло”, поса -
ди ла три де сет сад ни ца сибир -

ског бре ста на изле ти шту „ске -
ла” на оба ли Тами ша. Поста -
вље на је огра да на отво ре ном
спорт ском тере ну у пар ку.

Кача ре во: Дом кул ту ре, у
сарад њи са шко лом, при пре -
ма ново го ди шње деч је ради -
о ни це на који ма ће мали ша -
ни пра ви ти укра се и покло не.
У току је гене рал но уре ђи ва -
ње бине у Дому омла ди не.

Омо љи ца: Хума ни тар ни кон -
церт гру пе „Амба са до ри” одр -
жан је у неде љу, 3. децем бра,
у Дому кул ту ре, а сав при ход
наме њен је за лече ње мале
Ана ста си је Буке лић. Наред -
не неде ље наста ви ће да ради
кафа на „Шаран”, којом одне -
дав но упра вља Одбој ка шки
клуб „Мла дост 1973”.

Стар че во: Срп ско етно му зи -
ко ло шко дру штво одр жа ло је
про те клог викен да у Дому
кул ту ре ради о ни цу сви ра ња
на гај да ма. Ђура Пут ник изло -
жи ће сли ке-пор тре те у четвр -
так, 7. децем бра, од 19 сати,
у Гале ри ји „Боем”. Два на е -
сти Фести вал аку стич не гита -
ре „Гаши ни ако р ди” биће при -
ре ђен у петак и субо ту, 8. и 9.
децем бра, од 20 сати, у ККК-у.
Нада Плав ша гово ри ће на
тему „Зна чај исхра не у пре -
жи вља ва њу пче ли ње зајед ни -
це” у сре ду, 13. децем бра, од
18 сати, у све ча ној сали Месне
зајед ни це.

Петак, 8. децембар 2017.
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Дру гог уто р ка
у месе цу на југу, 
тре ћег на севе ру

Могу ће при ту жбе на
рад одре ђе них орга на

Од апри ла ове годи не заштит -
ник гра ђа на гра да Пан че ва почео
је да један пут месеч но оби ла зи
сео ске месне зајед ни це.

Тиме је уве де на нова повољ -
ност у реша ва њу при ту жби људи
усме ре них на повре ду њихо -
вих пра ва посту па њем или
непо сту па њем поје ди них орга -
на локал не само у пра ве супрот -
но одлу ка ма Скуп шти не гра да
Пан че ва.

Каква је про це ду ра?
Пре ма речи ма Јеле не Стој ко -
вић Соко ло вић, заштит ни це
гра ђа на, она може да кон тро -
ли ше јав на и јав на кому нал на
пред у зе ћа, као и Град ску упра -
ву и инсти ту ци је чији је Град
осни вач, али не и гра до на чел -
ни ка, Град ско веће, Скуп шти -
ну гра да и пра во суд не орга не.

– Важно је иста ћи да гра ђа -
ни, пре него што нам се обра те
неком при ту жбом, прет ход но
мора ју да под не су писме ни зах -
тев орга ну локал не само у пра -
ве за који сма тра ју да је посту -
пао супрот но одлу ци Скуп шти -
не гра да и повре дио њихо ва
пра ва. Тек по доби ја њу евен ту -
ал ног нега тив ног одго во ра заин -
те ре со ва ни тре ба да нам се јаве,
и то у року до годи ну дана.
Уко ли ко про це ни мо да је при -
ту жба осно ва на, од тог орга на
тра жи мо писме ни став о наво -
ди ма из ње и када утвр ди мо да
није посту пље но у скла ду с
град ском одлу ком, упу ћу је мо
му пре по ру ку да недо стат ке
откло ни у року од три де сет
дана. Ако ни то не уро ди пло -

СЕЛО

ЗАШТИТ НИ ЦА ГРА ЂА НА ЈЕДАН ПУТ МЕСЕЧ НО У СВА КОМ СЕЛУ

ПОВОЉ НОСТ ПРИ РЕША ВА ЊУ ПРО БЛЕ МА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ДОЛО ВУ ТРА ЈЕ ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА

За лече ње Нена да Гаве

дом, о све му оба ве шта ва мо гра -
до на чел ни ка. Напо ми њем да
је наша функ ци ја импе ра тив -
но оба ве зна, али при нуд но неиз -
вр ши ва, јер делу је мо само сна -
гом ауто ри те та – наво ди
заштит ни ца гра ђа на.

Поу че ни иску ством неких
дру гих омбуд сма на, и пан че -
вач ки су кре ну ли у пру жа ње
зашти те гра ђа ни ма и директ -
но по насе ље ним мести ма.

– Про бле ми гра ђа на у рурал -
ним сре ди на ма разно вр сни су
и нерет ко раз ли чи ти од оних
које има ју људи у гра ду. Тако
су нас, реци мо, у север ним
сели ма пита ли о исправ но сти
воде или, у том погле ду, неспо -
ра зу ма око обра чу на по пау -
ша лу или пре ко водо ме ра, што
се с вре ме ном пре ва зи ла зи уво -
ђе њем град ске воде и у та места.
Поред тога, карак те ри стич но
је да у обла сти пољо при вре де
дола зи до несу гла си ца међу
ком ши ја ма, на при мер услед
ште та на усе ви ма иза зва них

прска њем кул ту ра. С тим у вези
пот пу но бес плат но нуди мо им
тако зва ну меди ја ци ју изме ђу
супрот ста вље них стра на с
циљем мир ног реша ва ња спо -
ро ва – исти че Јеле на Стој ко -
вић Соко ло вић.

Посре до ва ње је увек опци ја
Она дода је и да је само по себи
успех већ то када дође до дија -
ло га. Такве слу ча је ве гра ђа ни
често при ја вљу ју Кому нал ној
инспек ци ји, која им све чешће
пону ди меди ја ци ју као опци ју.

– Када има ју сли чан про -
блем, људи тре ба само да нам
потан ко обја сне у чему је ствар,
након чега пози ва мо супрот ну
стра ну да, у року од пет на ест
дана, дође у нашу кан це ла ри ју
како бисмо поку ша ли да отпоч -
не мо меди ја ци ју. При ме ра
ради, недав но смо реши ли спор
око пре пар це ла ци је, а у слу ча -
ју прска ња усе ва обе стра не су
иза шле из наше кан це ла ри је
непо сва ђа не, што није мало,

јер је у сржи неспо ра зу ма вео -
ма често недо ста так кому ни -
ка ци је – каже пан че вач ки
омбуд сман.

Јеле на Стој ко вић Соко ло вић
похва ли ла је и сео ске месне
зајед ни це у погле ду поку ша ја
реша ва ња про бле ма гра ђа на,
посеб но ако се зна какве над -
ле жно сти има ју, а иста кла је и
да одлич но сара ђу ју јер, поред
оста лог, у њихо вим про сто ри -
ја ма од апри ла један пут месеч -
но при ма ју гра ђа не.

А када је већ о томе реч, ста -
нов ни ци јужних села већ у уто -
рак, 12. децем бра, могу да раз -
го ва ра ју са заштит ни цом и
њеним заме ни ком током јед -
ног сата – нај пре у Ива но ву од
8.30, потом у Бре стов цу од 9.45,
у Омо љи ци од 11 сати и у Стар -
че ву од 12.15. Већ сутра дан,
изме ђу 10 и 11 сати, исту могућ -
ност има ће Долов ци, а нај ве -
ро ват ни је 20. децем бра и Гло -
гоњ ци, Јабу ча ни, Кача рев ци и
Ново се ља ни.

Два на е сти међу на род ни фести -
вал аку стич не гита ре „Гаши ни
ако р ди” биће при ре ђен иду ћег
викен да у стар че вач ком Кре а -
тив ном кул тур ном клу бу.

Нај пре ће у петак, 8. децем -
бра, бити одр жа но реви јал но
вече, када ће насту пи ти музи ча -
ри који су у нај ве ћој мери обе -
ле жи ли овај једин стве ни дога -
ђај. Про грам ће стар то ва ти у
20.30 кра ћим ома жем гита ри и
под се ћа њем на неке про шле дане.
Након тога, од 21 сат, пред ста -
ви ће се један од нај ре дов ни јих
гости ју фести ва ла и реги о нал на
зве зда у наста ја њу Мики Солус,
ори ги нал ни кан та у тор из Загре -
ба. Потом ће стејџ пре у зе ти нада -
ле ко позна ти пан че вач ки музи -

ча ри Нико ла Инић и Бане Глу -
ва ков, који сви ра ју за афир ми -
са не саста ве „Blue Family” и „Ван

Гог”. За сам крај првог дана пред -
ви ђен је наступ локал ног саста -
ва „Резер вни план”.

У субо ту, 9. децем бра, усле -
ди ће так ми чар ско вече, које ће
у 20 сати отво ри ти тако ђе јед ни
од прет ход них побед ни ка – пола -
зни ци шко ле гита ре „Гитар та”.
Потом ће се пред ста ви ти два -
на ест ода бра них изво ђа ча из
земље и ино стран ства, који ће
изве сти по три нуме ре. Док
струч ни жири, пред во ђен рок
кри ти ча ром Петр ом Јања то ви -
ћем, буде бирао нај бо ље у кон -
ку рен ци ји за интер пре та ци ју и
аутор ску песму, биће одр жа на
сешн-свир ка. Заве са на ово го -
ди шње „Гаши не ако р де” биће
спу ште на тако што ће сва ки члан
коми си је јав но обе ло да ни ти сво -
је гла со ве, а напо слет ку ће нај -
бо љи ма бити уру че не награ де.

ДВА НА Е СТИ ФЕСТИ ВАЛ АКУ СТИЧ НЕ ГИТА РЕ У СТАР ЧЕ ВУ

„Гаши ни ако р ди” иду ћег викен да
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ДА ЧИ ЈА stepway, 1.6, бен -
зин, гас, 2011, 4.600 евра.
060/737-37-67. (252218)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио 1.5
ДЦИ, 2001. го ди ште, ре ги -
стро ван до 15. ма ја 2018.
Тел. 065/808-40-48.
(251928)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву 10,
2008. го ди ште, у су пер ста -
њу. 064/133-96-85.
(251986)

ПРО ДА ЈЕМ шко ду ок та ви ју
А 4, 1.9 ТДИ, 2008, пр ви
вла сник. 065/610-45-67.
(251997)

ПУН ТО 1.2, 2001, бен -
зин/плин, 3 В, ме та лик црн,
од ли чан. 064/142-55-93.
(252008)

ДЕ ЛО ВИ су за, ју го, кец,
мо то ри, пе то сте пе ни ме ња -
чи, алу фел не, 13, 14, 15,
16. 064/856-60-65.
(252008)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2003, 1.4,
бен зин, увоз из Не мач ке,
на име куп ца, од ли чан.
063/663-642. (252014)

ЈУ ГО ин 2005, 650 евра, за -
ста ва 101, 2000. го ди ште,
650 евра. 063/663-642.
(252014)

ФОРД фо кус 1.8, 2003. го -
ди ште, вла сник, ста ње фа -
брич ко. 065/263-28-78.
(252023)

МЕР ЦЕ ДЕС ви то 109, ЦДИ,
2004. го ди ште, ре ги стро -
ван до апри ла 2018, 3.100
евра. 063/728-47-42.
(252036)

ПРО ДА ЈЕМ ла ду ка ли ну,
2007. го ди ште, пр ви вла -
сник. Тел. 064/229-32-64.
(252064)

ХЈУН ДАИ ак сент 1999. го -
ди ште 1.4 Б, на име куп ца,
од ли чан, 850 евра.
064/668-85-53. (252116)

РЕ НО клио 1.2, 2009. го ди -
ште, пре шао 168.000, пр ви
вла сник. 065/336-76-84.
(252136)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2, бен зин,
плин ате сти ран, у во зном
ста њу. Тел. 063/744-08-24.
(252152)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло 1.4
ТДИ, 2008. го ди ште, ди зел,
3.200 евра, ни је фик сно.
063/199-49-64. (252178)

ТВИН ГО 2004, 8 В, но ве
зим ске гу ме, ре ги стро ван
до ок то бра, 1.750 евра.
064/144-27-40. (252170)

ПУН ТО  1.9 ди зел, ЈТД,
2002, пе то ра вра та, сва
опре ма, ре ги стро ван.
064/130-36-02. (252196)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, ди зел,
2006, пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник.  064/130-
36-02. (252196)

АСТРА Г, 2.0 ди зел, 2002.
ка ра ван, но ве зим ске гу ме,
кли ма, ку ка, ре ги стро ван
го ди ну. 064/587-50-24.
(252196)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го -
ди ште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (252335)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2009, де -
цем бар, ди на мик опре ма,
95.000 км, ре ги стро ван,
вла сник. 064/587-50-24.
(252196)

ПА САТ Б 5.5, 2005, ка ра -
ван ди зел, у од лич ном ста -
њу, 3.150 евра. 060/632-
97-00. (252231)

ПЕ ЖО 307 sw, 1.6, бен зин,
2004. го ди ште, 3.000 евра.
064/514-05-06.  (252335)

ОПЕЛ астра 2004. го ди ште,
1.7 ди зел, ре до в но сер ви -
си ран, у од лич ном ста њу.
Зва ти по сле 18 са ти.
065/611-71-11. (4742)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та ли -
за то ра, про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су. 069/203-
00-44, 066/409-991.
(251728)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -
жђа, оста ло, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
063/782-82-69, 061/211-
59-15.  (251728)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (252130)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(251265)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 2.000 евра.
063/165-83-75. (252165)

ПРО ДА ЈЕМ пне у мат ску се -
ја ли цу за ку ку руз. 064/523-
28-32. (251912)

ТРАК ТОР ИМТ 558, при ко -
ли ца 4 то не, плуг 2. Б ИМТ,
ви со ки кли рес, та њи ра ча
20 та њи ра. 060/632-44-10.
(251904)

НА ПРО ДА ЈУ бе рач змај
222, бун ке раш, дво ред ни.
064/271-40-87. (252204)

ПРО ДА ЈЕМ 222 бе рач за
ку ку руз. 065/232-15-06.
(252162)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу код
Клу ба пен зи о не ра (др Ка -
са пи но ви ћа). Тел. 063/764-
49-23. (252082)

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. (251939)

ВЕШ-МА ШИ НА и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (252079)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -
тал них ри си ве ра, мо ни то -
ра, да љин ских. „Плус”. Д.
Ту цо ви ћа 28, 353-463.
(251709)

ЋИ ЛИ МИ од чи сте ву не
ра зних ди мен зи ја, по год ни
за по кри ва че, про стир ке,
ет но... 063/327-617. (СМС)

КЕ СЕ свих вр ста, по вољ не
це не, про из вод ња. „Атлан -
тис плус”, 064/255-57-86.
(249614)

БУ КОВ бри кет у џа ко ви ма,
пре о ста ли, ква ли те тан.
063/267-328, 063/174-77-
69. (251174)

ДР ВА пре о ста ла, за огрев,
про да јем. 063/868-02-06.
(251804)

СВИЊ СКЕ по лут ке, пра -
сад, опра ше не кр ма че, на -
зи мад, мо гућ ност кла ња,
до ста ва. 065/614-74-40.
(251667)

ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци на
про да ју. Вр шим услу жно
пе че ње на др ва – ра жањ,
по вољ но. 064/397-79-09.
(251860)

ПРО ДА ЈЕМ/ПО КЛА ЊАМ
гроб но ме сто на Ста ром
пра во слав ном гро бљу у
Пан че ву. 063/231-278. (и)

ПРО ДАЈЕМ ком плет но ре -
мон то ва не ТА пе ћи свих
кв, до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. По вољ но.
061/641-30-36. (251940)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за су -
до ве, ма ло ко ри шће на за
12 ком пле та. 064/184-30-
65. (251969)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри шће -
ну то плу ви три ну, ду плу
фри те зу, то стер, ка су и
оста ло за га стро но ми ју.
Тел. 063/741-64-00.
()251949)

ПРО ДА ЈЕМ сточ ну ва гу,
пла стич ни ки оск, ау то-при -
ко ли цу, плац на Ку де ља ри,
5 ари. 343-390, 060/434-
45-01. (251963)

ВИ БРО жа ба ска ка вац, ва -
кер ди зел. 063/743-29-54.
(2519649

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле сви ње.
013/631-811. (251966)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед, дво сед,
фо те љу, гар ни ту ра, очу ва -
но. 064/140-65-99.
(251991)

ЧА МАЦ од плек си гла са,
апа рат за ЦО 2 ва ре ње,
апа рат елек тро тро фа зни,
би цик бр зин ци, два ко ма -
да. 063/851-74-36.
(251998)

НА ПРО ДА ЈУ: уга о ни ор -
ма ни, тро крил ни нов ор -
ман, тр пе за риј ски сто ло ви,
те ле ви зор, по ли ца за те ле -
ви зор, ор ман, ду ше ци, рад -
ни сто ло ви, ко мо де, ви три -
не, по ли це, ра ди ја то ре, сто
за ком пју тер, фо те ље.
064/155-38-13. (251999)

ТА пећ 3.5 кв, од лич на,
плин ски шпо рет, рер на на
плин. 065/512-13-91.
(251996)

ТОВ НЕ сви ње и пра си ћи,
кла ње и до ста ва, ква ли тет -
но. 063/812-36-04.
(252021)

СТО ЛАР СКА ма ши на, хра -
сто ва вра та ула зна, гра ђе -
вин ска ске ла, има ра зно.
065/263-28-78. (252023)

ДЕ БЕ ЛЕ сви ње на про да ју.
064/169-68-54. (252061)

КРЕ КА ве со про да јем. 262-
40-88, 063/170-32-19, Сан -
де. (252038)

НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча за
кла ње, ман гу ли ца и ја рац.
065/961-92-14. (252043)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну де те -
ли ну. 064/402-77-96.
(252057)

ВЕШ-МА ШИ НА ар до, ге не -
рал но сре ђе на, по вољ но.
Тел. 063/250-103. (252070)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, 2 до 6 кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-930.
(252075)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 
065/339-44-48. (252075)

ПРО ДА ЈЕМ про дав ни цу
здра ве хра не у ра ду са ро -
бом, Стре ли ште. 
061/235-17-50. (252078)

КРЕ КА пећ и ТА од 2,5 кв,
на про да ју. 063/101-79-08.
(252080)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка ве -
со, до бро очу ва на, це на
7.000 ди на ра.
063/858-47-65. (252081)

ПРО ДА ЈЕМ бол нич ки кре -
вет, плус ан ти де ку бит ду -
шек са ком пре со ром.
063/894-84-23. 
(252114)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Зла ти -
бо ру, Га је ви, мо же за ме на.
069/158-63-76. (252134)

СВИ ЊЕ про да јем 100 –
130 кг. 064/172-44-10,
372-768. (2521539

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ри, елек трич ни шпо рет, ор -
ман, уга о на гар ни ту ра,
дво сед, тро сед, фо те ља,
два ду ше ка, ТВ сто, кварц -
на гре ја ли ца. Тел. 063/861-
82-66. (252151)

КРУ ЊАЧ/ПРЕ КРУ ПАЧ, ста -
ри пи са ћи сто ло ви, вра та
ула зна, соб на, ком пре сор и
још мно го то га. 064/139-
04-48. (252148)

ДР ВА за огрев, ба грем, ја -
сен, то по ла пре о ста ла.
064/122-69-78. (252155)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3,5 кв и
по ни би цикл. 
064/264-06-00. (252158)

ДР ВА про да јем, ба грем, ја -
сен, то по лу и вр бу, пре о -
ста ло. 060/035-47-40.
(252155)

ШТЕ НАД по ме ран ског
шпи ца на про да ју.
060/367-38-44. (252182)

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви зор сам -
сунг, 68 екран. 064/409-50-
82. (252181)

ГРОБ НО ме сто на усту па -
ње, до го вор, Ста ро пра во -
слав но. 064/130-27-34.
(252192)

ПЕЋ на гас ал фа плам, 7
кв, ис прав на, по вољ но.
064/243-87-92. (252177)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен те,
но ва ку хи ња 10.000 ди на -
ра. 371-568, 
063/773-45-97. (252194)

СИМ ПО ВА га р ни ту ра за
днев ну со бу: тро сед, дво -
сед, фо те ља. Тро сед се
раз вла чи. Вре ди по гле да ти.
Це на до го вор. 
064/364-10-91. 
(252213)

ЋУР КЕ на про да ју, кућ на
до ста ва. 061/280-20-35.
(252200)
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ПРА СИ ЋИ на про да ју. Ми -
ћа, 064/303-28-68.
(252200)

ДР ВЕ НА вра та на про да ју.
062/424-128. (252118)

РО ТВАЈ ЛЕР ште над, на
про да ју, осам не де ља ста -
ри, од лич них ро ди те ља.
063/859-13-07. (252210)

РЕ ГАЛ за деч ју со бу, пе глу
и да ску про да јем. Тел.
066/613-72-59. (252214)

КТИ ТОР, лукс кан це ла риј -
ски на ме штај, из у зет но
очу ван, 1.800 евра.
061/324-085. (252200)

ТРО СЕД као нов, 2.000 ди -
на ра, пећ укра сна окру гла.
063/454-005. (252223)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 2 кв,
ма ли фри жи дер, веш-ма -
ши ну. 064/129-73-60.
(252234)

ТА ПЕ ЋИ ку пу јем, ис прав -
не и не ис прав не, плин ске
бо це и оста ло по кућ ство.
066/900-79-04. (251927)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих кв,
до бро пла ћам, до ла зак од -
мах. 061/641-30-36.
(251940)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње,
ме да ље, са то ве, но вац,
пен ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-
14-77. (251965)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, до ла зак.
062/148-49-94. (251981)

КУ ПУ ЈЕ МО ста ро гво жђе,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
шпо ре те. Злат ко. 
061/144-82-80, 
063/196-54-56. (252010)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи свих ве ли -
чи на. 064/366-57-87, 335-
930. (252075)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста рин ски
на ме штај, са то ве, сли ке,
ста ри но вац, ста ре играч -
ке, лу сте ре, ста ро по кућ -
ство. 335-930, 
335-974, 
063/705-18-18. 
(250275)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, до бро
пла ћам. 
065/646-65-88. 
(252226)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са то ве,
пен ка ла, но вац, стри по ве,
ал бу ме са сли чи ца ма,
играч ке, упа ља че, сре бро,
знач ке, ор де ње, вој не ства -
ри, фо то-опре му, ЛП пло -
че, сит не ан ти кви те те, фуд -
бал ске ула зни це. 064/187-
56-80. (252100)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе -
мље у Ка ча ре ву. Тел. 601-
281. (251748)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ци ју за
град њу у Ул. Бран ка Ано ви -
ћа 8, плац 5,6 ари. Из ва ђе -
на ин фор ма ци ја о ло ка ци -
ји. На пла цу укњи же но 260
м2, фронт 15 м. 063/704-
89-18. На ди ца. (249447)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац 8 ари, Ко за рач ки про -
сек. 060/601-60-23.
(251184)

ХИТ НО про да јем спрат ну
ку ћу, Ја бу ка, 220 м2, са на -
ме шта јем, 50.000 евра.
063/715-99-00. (251876)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но -
ву. 062/415-359. (251585)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ка ча ре -
ву, но ва, од мах усе љи ва,
150 м2, без по прав ке, це на
по до го во ру. За ви ше ин -
фор ма ци ја 013/601-472. 

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, до бар
при лаз и ши ри на пла ца.
069/213-97-37. (251929)

МАР ГИ ТА, по че так, 100 м2,
1.5 ар, без ула га ња, усе љи -
ва, 70.000. „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(251975)

КУ ЋА, ло кал у Стар че ву, на
глав ном дру му, 40.000
евра. 064/142-52-00.
(251971)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу, у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (252056)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут 7
ари, 15.000; 13 ари, 80,
31.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (252066)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа, усе љи -
ва, плац 3 ара, Гор њи град.
062/967-06-45. (252075)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО,
усе љи ва ку ћа, 100 м2, 16
ари. 063/398-458. (252072)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара град -
ског гра ђе вин ског зе мљи -
шта са три пар це ле, Ка ра у -
ла, Ули ца Ри бар ска.
060/555-69-35. (252085)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,5 ари,
стру ја, во да, га ра жа, за по -
чет при зем ни обје кат.
064/260-05-34. (252089)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,
по друм, I, га ра жа 60.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (252092)

КУ ЋА, Син ђе ли ће ва, 256
м2, но ва, че ти ри ета же,
95.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (252092)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа на 3,6
ари, 58.000; Ми са, ви ше
по вољ них ку ћа. „Лајф”,
061/662-91-48. (252110)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са дво ри -
штем у Спољ но стар че вач -
кој, мо же и за ме на за стан.
062/842-48-10.  (252113)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва ку ћа,
175 м2, 3 ара, укњи же на,
хит но. 063/784-71-34,
063/771-75-96. (252050)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, се вер на зо на,
асфалт, стру ја, во да,
18.500. 063/894-84-23.
(252114)

ОЛ ДИЧ НО ме сто, ку ћа за
ру ше ње, 5 ари, 40.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (252125)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, глав на ули -
ца, ку ћа 140 м2, 12,5 ари,
46.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (252125)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до пу -
та, но ви ја, 60 м2, 13,5 ари,
укњи же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(252127)

СТАР ЧЕ ВО, усе љи ва, ле па
тро соб на, 70 м2, 6.5 ари,
21.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252127)

СТА РА МИ СА, 90 м2, са мо -
стал на 9 ари, укњи же на,
32.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (251776)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на
139 м2 + ло кал 30 м2 на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (252144)

КУ ДЕ ЉАР СКИ  на сип, Пре -
спан ска, 88 м2, тро соб на,
на 4.8 ари, 35.000 евра.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (252144)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на укњи же на два ста -
на, 120 м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(252144)

ТЕ СЛА, ку ћа, 110 м2, 4 ара,
55.000, до го вор. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (252149)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2, 1.8 ари,
42.000, мо же за ме на.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  (252149)

ТЕ СЛА, плац 4,28 ари,
фронт 12 м, до го вор.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  (252149)

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа са ули -
це, 120 м2, по год на за ло -
ка л, 33.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.  (252149)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са и 3 ара пла ца, 24.000
евра. 060/011-96-66.
(252160)

ПЛАЦ 5 ари, у Ца ра Ду ша -
на, мо гућ ност кре ди та и
из во ђа чи ма. 063/864-09-
85. (252163)

НА ПРО ДА ЈУ плац, Вој ло -
ви ца, 3 ара, 7.400 евра.
063/606-597. (252171)

ПРО ДА ЈЕМ плац са ви кен -
ди цом у Вла син ској.
069/671-156. (252193)

ПРО ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу, 5
ари, екс клу зив на. 066/937-
00-13. (252202)

ЦЕН ТАР, из у зет на ку ћа, са
пло до у жит ком, Ка ра ђор ђе -
ва, 160 м2, 4 ари, по вољ но.
061/324-40-85. (252220)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Стар че -
ву, плац 13 ари. 
064/264-03-14. (252221)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја буч ком
пу ту, ми ни мал но 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, нов, тро -
и по со бан, III спрат, 72 м2

+ оста ва, до Та ми ша, вла -
сник.  061/264-80-00
(СМС)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, гар со ње -
ра, II спрат, 34 м2 + оста -
ва, до Та ми ша, вла сник.
061/264-80-00 (СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ма њи дво со -
бан стан 46 м2, ета жно гре -
ја ње. Тел. 064/ 267-71-
74.(СМС)

ТЕ СЛА, про да јем тро и по -
со бан стан но ви је град ње,
61 м2, ЦГ, II спрат у мир -
ној, сле пој ули ци са зи да -
ном га ра жом у дво ри шту.
Стан је од мах усе љив, са
ку хи њом и пла ка ром,
45.000 евра. 060/628-46-
56. (СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА про да -
јем тро со бан стан 73 м2 на
Те сли. 064/175-63-14 (СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но ва,
40 – 120 м2, 650 – 850
евра/ква драт, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан,
115 м2, цен тар, за ма њи.
064/329-48-40. (251695)

НО ВА МИ СА, тро со бан, 85
м2, ЦГ, за ме на за ма њи
стан. 064/134-06-30.
(251691)

МИ СА, ПР, 34 м2, 16.000;
70 м2, 24.000. 063/377-835. 

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2, 43 м2, сре ђен. 069/129-
19-87. (251942)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 68 м2,
ТА, две те ра се, I спрат,
вла сник. Тел. 013/353-36-
65. (251968)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ за
ма њи, Со да ра, 74 м2, I,
цен трал но гре ја ње. Вла -
сник. Тел. 064/616-47-67.
(251973)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, тро -
со бан, 80 м2, сед ми спрат,
38.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так, дво -
со бан, дру ги спрат, те ра са,
24.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 63
м2 + те ра са, тре ћи спрат,
40.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан 28
м2, пе ти спрат, ЦГ, 15.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (251975)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33 м2,
ви со ко при зе мље, ТА,
18.500. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74.(251975)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, ЦГ, ви со ко при зе мље,
17.500. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 м2,
ТA, IV од V, усе љив,
27.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(251975)

ХИТ НО, цен тар, про да јем
стан, 60 м2, са за себ ним
дво ри штем. 
060/600-29-40. 

ЦЕН ТАР, нов, укњи жен, 37
м2. Вла сник. 063/208-352.
(251984)
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ХИТ НО про да јем пот кро -
вље, Ми са, 100 м2, укњи -
же но, си ва фа за. 
065/333-55-25. 
(252011)

ХИТ НО, Со да ра, дво и по со -
бан, 75, ЦГ, II, лифт, усе -
љив. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 
063/836-23-83. 

(252025)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, ни -
је зад њи, дво со бан, лифт,
30.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/836-
23-83. (252025)

СО ДА РА, јед но со бан, 37,
ЦГ, VII, те ра са, ПВЦ,н два
лиф та, сре ђен, 25.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (252025)

ЦЕН ТАР, 46, ТА, IV,
27.000. (679), „Трем 01”,
063/740-79-95, 063/836-
23-83. (252025)

УЖИ цен тар, дво и по со бан,
ЦГ, III, сре ђен, без ула га -
ња, 43.500. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (252025)

ТЕ СЛА, дво со бан, но во -
град ња, 50 м2, I спрат,
лифт, ЦГ, те ра са, 063/372-
221. (252028)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
34 м2, 21.000, дво со бан,
26.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.
(252033)

ДВО СОБ НИ, 57 м2, Ко теж,
28.000; Ми са, 31.000; Со да -
ра, 28.000. (324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-99-20.

ПРО ДА ЈЕМ нов, атрак ти ван
стан, 34 м2, јед но и по со бан, у
ужем цен тру гра да. 063/693-
944, 069/147-74-38.

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан 44 + 4 м2, ЦГ, на
Стре ли шту, 25.000 или ме -
њам за ку ћу у Пан че ву.
060/066-13-05. (252035)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа, ба шта,
укњи жен, 17.000, до го вор.
061/147-82-23. (252037)

СТА НО ВИ, ку ће и ло ка ли
на свим ло ка ци ја ма. Аген -
ци ја „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.  (252039)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
алу сто ла ри ја, две те ра се,
ЕГ, ку хи ња, усе љив од мах.
(470),  „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (252055)

ДВО СО БАН, Ко теж, 57 м2,
те ра са, 30.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (252055)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40 м2,
С. Са ве, но во град ња, усе -
љив од мах, 18.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(252055)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
I спрат, усе љив од мах.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (252055)

СТАН на про да ју, Мак си ма
Гор ког 49. 064/290-45-09.
(252058)

ПРО ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, 30 м2, на ме -
штен. 063/389-974.
(252063)

АТРАК ТИВ НИ ду плекс,
елит ни део гра да. По вољ -
но. Ак сен ти ја Мак си мо ви -
ћа, 115 м2, I, ЦГ, 79.900.
(252083)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 58, ТА,
31.000; дво и по со бан, ЦГ,
до го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (252066)

СО ДА РА, 28, ЦГ, 19.000;
Стре ли ште, 2.0, 66, ЦГ, до -
го вор. (338), „Јан ко вић”,
348-025. (252066)

ГАР СО ЊЕ РА, 24 м2, дру ги
спрат, ЦГ, цен тар, вла сник,
18.500. 065/200-62-24. 

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30 м2,
Ми са, при зе мље, 18.000,
до го вор, вла сник. 063/304-
222. (251209)

ДВО СО БАН, НОВ, 55 КВМ,
Ми са, 32.000, до го вор,
вла сник. 063/304-222.
(251209)

СО ДА РА, тро со бан + га ра -
жа, 45.000; дво со бан, ВП,
ТА, до го вор, дво и по со бан,
ЦГ, 38.000.  (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (251760)

СО ДА РА, вој не 72 м2, VIII,
ЦГ, 42.000; тур ска гла ва,
сре ђи ван, дво и по со бан, III,
ЦГ, 43.500.  (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(251760)

СТРО ГИ цен тар, дво со бан,
42.500; тро со бан, 96 м2,
72.000, ду плекс 136 м2, че -
тво ро со бан, 90.000.  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво -
и по со бан, I, TA, по треб но
ула га ње, 28.000; Стре ли -
ште, дво и по со бан, 37.000;
тро со бан, 42.000.  (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(251760)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан
у Пан че ву, Те сла, дво со -
бан, 38 м2, за стан у Кра -
ље ву. 063/891-25-70.
(252069)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ду плекс, но -
во, 103 м2, V, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05. 

ЗА нај ста ри је су гра ђа не,
при пре ми ли смо је дин стве -
ну по ну ду ко јом вам пру -
жа мо мо гућ ност да у окви -
ру Уго во ра о до жи вот ном
из др жа ва њу, Уго во ра о ку -
по про да ји са Ва шим пло -
до у жит ком, од мах по бољ -
ша те Ваш ква ли тет жи вље -
ња. „Ел пис” асо ци ја ци ја,
по др шка и по моћ. За ка зи -
ва ње тер ми на и ин фор ма -
ци је, 061/324-40-85. (2583)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
60 м2, I, 47.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05. 
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, III,
30.000. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 
069/196-96-05. 
(252088)

КО ТЕЖ 2, пр ви део, дво и -
по со бан, 68 м2, III, 37.000.
(188), „UnaDalli”, 
064/255-87-50. 
(252092)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,
71 м2, Ко теж 1, ком плет но
сре ђен, 49.000. 
063/835-06-01. 
(252099)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 50 м2,
I, ЦГ, без ула га ња, 33.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (252137)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
46 м2, V, ЦГ, усе љив,
30.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22
м2, IV, ЦГ, лифт, усе љи ва,
14.500. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 
(252137)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, VII, ЦГ, без ула га ња,
24.500. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252137)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 64
м2, IV, ЕГ, усе љив, без ула -
га ња, 35.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
48 м2, IX, ЦГ, усе љив,
24.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(252137)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2,
III, ЦГ, сре ђен, 35.000, до -
го вор.  „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252137)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, пре у -
ре ђен у дво и по со бан, 63
м2, ВП, ЦГ, сре ђен, 35.000,
до го вор.  „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(252137)

СТРО ГИ цен тар, дво и по со -
бан, 63 м2, V. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252125)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но, дво со -
бан, 53 м2, IV. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(252125)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво -
ри шни, 21 м2, укњи жен,
11.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252127)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји, 61
м2, III, плин, ком фо ран
дво со бан, 27.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(252127)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 57 м2,
ква ли тет но ре но ви ран, VI,
36.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (252127)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, 24.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(252127)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ве ћи јед но -
со бан, 39 м2, III, ЦГ,
21.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (252127)

СО ДА РА, ве ћи дво со бан,
64 м2, III, ЦГ, уре дан,
33.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (252127)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
46 м2, те ра са, 28.000.
(238), 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, јед но со бан но ви ји,
33  м2, 23.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (252149)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79
м2, 48.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.  (252149)

ГОР ЊИ ГРАД, јед но и по со -
бан, но ви ји, 40 м2, 25.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  (252149)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, 25.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15.  (252149)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42 м2,
24.0000; дво со бан, 53 м2,
26.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (252144)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59
м2, ТА, 25.000; дво со бан,
53 м2, 28.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(252144)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 68
м2, 37.500; дво со бан, 60
м2, 33.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(252144)

МИ СА, дво и по со бан, 63
м2, 32.000; дво со бан, 49
м2, 24.500; јед но и по со бан,
40 м2, 22.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(252144)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, 25
м2, 16.000; дво со бан, 50
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.  (25)

МАР ГИ ТА, дво и по со бан,
58 м2, 34.000; јед но и по со -
бан, 35 м2, 20.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(252144)

СТАН 98 м2, I, тро со бан,
га ра жа, по друм, До њи
град. 064/152-14-03.
(252161)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, дво со бан, III, 58 м2, ТА,
22.500. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252742)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
III, ЦГ, 33.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489, 
063/800-44-30. 
(252742)

СО ДА РА, јед но и по со бан,
VI, 36 м2, ЦГ, 28.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за ис -
пла та. (320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(252742)
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ПО ТРЕ БАН КВ елек три чар
и два при прав ни ка. Зва ти
од 9 до 20 са ти. 065/847-
00-95. (252164)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пре хра ни (рад ња), са ис -
ку ством, Pro Trade.
063/572-023. (252169)

ПО ТРЕ БАН ко но бар-иц а са
ис ку ством, за рад у ре сто -
ра ну „Арч”. 063/508-719,
063/779-98-56. (252179)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе -
ка ру. 063/130-75-40.
(252208)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це у пе ка -
ри. 064/403-51-32.
(252207)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у ме -
са ри, за стал ни рад ни од -
нос. 063/362-427. (252215)

PAN BAU MAX д. о. о.  По -
тре бан рад ник за ма га цин и
пре воз ро бе. 013/403-638,
064/644-10-76. 
(252217)

ТРА ЖИ се ку ва ри ца са ис -
ку ством за рад у „Ма ри не -
ри”. 069/822-48-23.
(252228)

ПО ТРЕ БАН ау то-ме ха ни -
чар са ис ку ством, за рад у
гра ђе вин ском пред у зе ћу
„Kizza”. 
Тел. 064/648-24-51.
(252225)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад у ка фи ћу. 060/043-52-
98. (252229)

ПО ТРБ НА спре ма чи ца у
објек ту за сме штај го сти ју.
060/043-52-98. (252229)

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

БР ЗА по прав ка мо тор них
те сте ра, ко си ли ца, то мос
мо то ра, кул ти ва то ра. Мај -
стор Звон ко. 064/296-25-54
(СМС)

СРП СКИ је зик, ча со ви,
основ но школ ци, сред њо -
школ ци, фа кул тет ски про -
грам. Ис ку сна про фе сор ка.
По вољ но. 064/322-46-79.
(251412)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар -
ни ци, ро лет не, ве не ци ја не -
ри, угра ђу јем, по пра вљам,
за ме на гурт ни. 
064/181-25-00. 
(251611)

СЕР ВИС веш-ма ши на, ел.
пе ћи, бој ле ра, ТА пе ћи.
Тел. 061/667-44-48.
(251310)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063155-85-95.
(251242)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, фар ба ње сто ла ри -
је, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. 
(251257)

КОМ БИ пре воз ро бе до 1.5
то не. 063/747-94-73.
(251566)
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КУ ЋА за из да ва ње, Стар че -
во. 060/671-15-66 (252015)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке,
сам це. 064/305-73-01
(252027)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан на Стре ли шту, не на -
ме штен, ЦГ, дру ги спрат.
Тел. 063/759-98-77
(252051)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
ку ћи, Вој во ђан ска 97, ста -
ра Ми са. 064/359-54-42,
061/321-70-83 (252052)

ИЗ ДА ЈЕМ од ли чан јед но со -
бан стан, на ме штен, стро ги
цен тар, Пан че во, ЦГ, лифт,
кли ма, усе љив од мах. Те ле -
фон 343-169 (252042)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, Со да ра, 80
евра + 100 евра де по зит.
064/252-47-00 (252112)

СТАН, че тво ро со бан, ку ћа,
но во, гре ја ње, ве ли ки бал -
ко ни, дво ри ште, Ко теж.
061/225-16-43 (252111)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан
на Ко те жу 2, 58 м2. Тел.
064/475-78-16 (252115)

ДВО СО БАН, пра зан, но ва
Ми са, бес пла тан ин тер нет,
одво јен улаз. 063/775-99-
86, 372-144 (252119)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан
на ме штен стан на Ко те жу
2. 064/382-61-63, 011/397-
23-86. (252159)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан.
Тел. 065/250-89-97.
(252145)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво со бан
стан на Ко те жу 1, са цен -
трал ним гре ја њем.
060/040-75-63. (252143)

ИЗ ДА ЈЕМ ле пу на ме ште ну
ку ћу у Стар че ву, 65 м2.
064/305-80-73. (252202)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у стро гом цен тру, I
спрат, ЦГ, кли ма, ин тер -
фон. Тел. 061/288-45-51.
(2522059)

НОВ опре мљен стан, ку ћа,
до бро изо ло ван, цен тар,
пар кинг, ка блов ска, Та.
064/129-76-04. (252206)

НА МЕ ШТЕН јед но и по со -
бан, но во град ња, ТА, дво -
ри ште, 80 евра, код Хо те ла
„Та миш”. 064/122-48-07.
(252219)

ЛО КАЛ из да јем на Стре ли -
шту. 062/852-48-50.
(251937)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из да јем
ло кал 45 м2 + три га ра жна
ме ста. Но во. Тел. 060/152-
87-70. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2, М.
Гор ког 81, улаз у Пе пе ља -
ре. 063/837-48-34.
(251950)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор, 55 м2, Мак си ма Гор -
ког 20. По го дан за кан це -
ла ри ју или ор ди на ци ју.
063/774-19-13. (251995)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 96 м2, Ле -
њи но ва 13. 064/329-48-40.
(252047)

ПРО ДА ЈЕМ раз ра ђен  ло -
кал у Ж. Зре ња ни на бр. 32,
за ме на. 345-534, 064/246-
05-71. (252055)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, бли зи -
на пи ја це и три шко ле, ве -
ли ки из лог. 063/617-421.
(252059)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
Зе ле ну пи ја цу., 060/351-
03-56. (252084)

ПО ТРЕБ НИ ве ћи објек ти,
ку ћа за пе ка ру, ком плет на
пе кар ска опре ма на про да -
ју. 064/120-09-42. (252131)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 23 м2, код
Ау то бу ске ста ни це. 352-
105. (252132)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи ло кал са
мо крим чво ром, у цен тру.
063/222-358. (252145)

ЛО КАЛ, из да ва ње, фри зер -
ски. 064/514-05-06.
(252235)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал на Зе ле -
ној пи ја ци, 10,5 м2.
063/101-69-37. (252173)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 35 м2, Ца -
ра Ла за ра 3, цен тар.
063/802-79-07. (252183)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 55 м2, Д. Ту цо ви ћа 55-
а. Тел. 063/281-954.,
(252195)

ПРО ДА ЈЕМ по слов не згра -
де у цен тру, 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00.
(252229)

ПО ТРЕБ НА же на за рад на
ин ду стриј ским ма ши на ма.
061/686-51-28. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ ши ва чи, рад на
ен дле ри ци, рав ној ма ши ни,
стал но за по сле ње, 063/517-
001. (СМС)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у про дав ни ци. 060/300-93-
09. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са ис ку -
ством. 061/277-48-03. (ф)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца и по -
моћ на рад ни ца. Тел.
062/199-39-66.
(251731)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци, Пе ри -
о ни ца „Пи о нир”. 013/258-
02-17. (251754)

ПО МОЋ у ку ћи, пет да на
по 3 са та, же не до 50 го ди -
на, и не пу ша ча. 062/134-
76-39. (251918)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на бен зин ској пум пи у Пан -
че ву. 351-601. (252703)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб -
не рад ни це за рад у ку хи њи
и за ро шти љем. Ло кал у
Бра ће Јо ва но вић. 063/897-
55-04. (252103)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по треб -
не рад ни це за рад у ку хи њи
и за ро шти љем. Ло кал у
цен тру. 063/834-88-10.
(252103)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за ши -
ве ње на ин ду стриј ским ма -
ши на ма. Тел. 182-30-37,
065/235-76-37. (252105)

ПО ТРЕБ НИ во за чи пи це ри -
ји „По пај”. Зва ти на тел.
063/820-87-61. 
(251977)

ПО ТРЕ БАН рад ник за мон -
та жу то тал ТВ-а, оба ве зан
по ло жен во зач ки ис пит за
ау то. 064/812-66-91. Адам.
(252005)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
у ка фи ћу, од лич ни усло ви.
063/688-307. 

ПО ТРЕ БАН рад ник за па -
ко ва ње ро бе и по моћ ни
рад ник у пе ка ри. CV сла ти
на mail: 
pekarasmiljanic@mts.rs
или на адре су: Ул. Иве Кур -
јач ког 87 
(252002)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за си -
то-штам пу (мо же и без ис -
ку ства), до 35 го ди на ста -
ро сти. 064/874-07-70.
(252052)

ТР ГО ВИН СКОЈ рад њи на
Зе ле ној пи ја ци по треб на
рад ни ца. 
064/294-21-40. 
(252117)

PREMIUM SALONU PRO-
NAILS по тре бан сти ли ста
нок ти ју, са ис ку ством. Тел.
060/555-38-68. (252129)

НА ДА ПАН д. о. о. По треб -
ни рад ни ци за рад у ме са -
ри, са ис ку ством. 063/470-
009. (252123)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це са ис -
ку ством за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма ши -
на ма. 069/238-07-65.
(252135)

ЦЕН ТАР, дво соб ни, ВПР, II,
ТА, 55 м2, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)

СО ДА РА, дво и по со бан, 64
м2, ЦГ, X, 31.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (252742)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан на Со да ри, ЦГ, 57 м2,
спрат ¾. 063/820-90-71.
(252180)

ХИТ НО два ста на на про -
да ју, до го вор. 064/386-92-
86, 064/130-27-34.
(252191)

СТРО ГИ цен тар, ком фо ран
дво со бан, II, лифт, ЦГ, но -
ви ја згра да. 063/690-269.
(252167)

СТРО ГИ цен тар, тро со бан,
но ви ја згра да, ЦГ, лифт,
од ли чан. 064/188-42-64.
(252167)

СО ДА РА, тро и по со бан, I
спрат, сре ђен, усе љив, по -
вољ но, 500 евра/ква драт.
063/690-269. (252167)

НО ВА МИ СА, нов дво со -
бан, вла сник, 1/1, укњи жен,
26.900 евра. 064/144-27-
40. (252170)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан ком -
фо ран стан, од мах усе љив.
Те сла, 063/827-95-69.
(252176)

ПРО ДА ЈЕМ  два ста на у ис -
тој згра ди, на Со да ри. Тел.
064/867-48-61. (252198)

КО ТЕЖ 2, тро со бан, екс тра
сре ђен, по вољ на це на, хит -
но. 066/937-00-13.
(252202)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан стан,
без по сред ни ка, Те сла, Ко -
теж 1, 2, цен тар. 063/873-
03-60. (251894)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви свих
струк ту ра, бр за ис пла та.
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (251975)

АГЕН ЦИ ЈА (470),  „Ди ва”,
Жар ка  Зре ња ни на 14, ку -
пу је јед но со бан и дво со бан
стан у згра ди. (252055)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (252144)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не крет -
ни не” по треб ни ста но ви на
Те сли. 064/668-89-15.
(252149)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру на Те сли. 061/804-
97-23 (СМС)

ДВО СО БАН стан, дво ри -
шни, из да јем, глав ни пут
Стар че во, 4.000 ди на ра.
Пен зи о не ри има ју пред -
ност. 064/058-59-96.
(251576)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са гре ја -
њем, за уче ни цу, сту дент ки -
њу, 80 евра + 50 евра де по -
зит. 064/000-55-39.
(251910)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, Мар ка Ку ли ћа 38.
063/827-26-20. (251932)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру за јед ну осо бу. Тел.
343-635. (251933)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру за јед ну осо бу. Тел.
343-635. (251933)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан, Стре ли ште, згра да,
ЦГ, де по зит оба ве зан.
064/164-77-66. (251941)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра зан
стан са цен трал ним гре ја -
њем на Со да ри. 
060/655-50-77 
(252104)

ИЗ ДА ЈЕМ удоб ну, ком фор -
ну со бу на Те сли. 065/803-
53-29 (25092)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан, Ко -
теж 2, 74 м2, дру ги спрат.
060/488-38-15 (252094)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки дво со бан
и тро со бан на ме штен стан.
064/994-13-16. 
Ка ра ђор ђе ва. 
(252097)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ЦГ, те ле -
фон, кли ма, ин тер нет, на -
ме штен, но во. Тел. 313-
576, 064/582-22-85
(251973)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу
уче ни ци, уче ни ку, Ко теж 2.
318-321, 064/908-02-94
(251971)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
пра зан, ку ћа, Стре ли ште.
Тел. 311-071, 
064/587-25-35 (251954)

ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу, 120
м2, са окућ ни цом, у цен тру
Стар че ва. 063/502-211
(251955)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан, на ме -
штен стан на Те сли.
063/722-38-09 
(251987)
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потребан радник

помоћник фарбара за припрему возила.

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 
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телефон:013/301-150



ВР ШИМ услу ге ма са же,
ре лакс, те ра пе ут ска, спорт -
ска, са мо же не. 061/648-
20-33. (251910)

ДУ БИН СКО пра ње на ме -
шта ја, те пи ха, ду ше ка у ва -
шем ста ну. На та ша. 361-
474, 060/361-47-41. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (251925)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја,
ИПТВ, ан те на плус ТВ-а.
064/866-20-70. (251990)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве,
ако вам тре ба. По зо ви те.
064/278-71-20. (251994)

РЕ ЖЕ МО во ће. 064/330-
89-91, 064/380-58-59.
(252006)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, фа са де, бе то ни ра -
ње. По вољ но. 063/865-80-
49. (251223)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви свим
уз ра сти ма. При пре ме по -
ла га ња свих ни воа. 352-
892, 061/656-04-04.
(251935)

ВР ШИМ пре воз се лид бе, у
свим прав ци ма са рад ни -
ци ма, ту ра 1.000 ди на ра.
Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (252010)

ЧИ СТИМ шут, по дру ме, та -
ва не, дво ри шта, ру шим
ста ре објек те, по вољ но.
Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80. (252010)

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. (251658)

РА ДИМ све фи зич ке по -
сло ве. 064/144-37-65.
(252013)

НЕ ГА ста рих и не по крет -
них ли ца. 061/725-85-61.
(252022)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ња ка на ли за ци је, адап -
та ци је ку па ти ла, сер вис,
од мах. 063/115-71-67.
(252024)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР ре но -
ви ра ње ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 061/193-00-
09. (252026)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, ле -
га ли зо ва на, 6.5 ари, по -
моћ ни обје кат. 064/961-
00-70. (252016)

ПЛАЦ 6 ари на про да ју.
063/114-52-49. (252020)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа 80 м2,
на Стре ли шту. 
061/251-13-01.  
(252022)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви за основ -
це и сред њо школ це, по -
вољ но. Је ле на, 
065/334-76-21. (252046)

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. (252048)

ЧУ ВАО бих, одр жа вао ку -
ћу, стан, на ду же. Са мац,
Пан че во. 061/305-43-21. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња но -
вих це ви, од гу ше ња, мон -
та жа са ни та ри је. 062/382-
394. (252102)

ВР ШИ МО све вр сте фи зи -
ка ли ја, уто вар/ис то вар ро -
бе, се лид бе, ко па ње, чи -
шће ње, ру ше ње, оба ра ње
ста ба ла, раз би ја ње бе то на
и сви сл. по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. 
(252107)

ПРЕ ВОЗ ро бе и ства ри, се -
лид бе, уто вар-ис то вар,
пик-апом, коб ми јем, ка ми -
о ном. Де јан, 
061/626-14-50. 
(252107)

ДИХ ТО ВА ЊЕ др ве не сто -
ла ри је алу-лајс на ма, бр зо
и ква ли тет но. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(251120)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, по -
прав ка, ште ло ва ње, за ме на
гурт ни и ста ка ла. 063/801-
84-76, 065/801-84-76.
(251120)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
013/351-073, 064/157-20-
03. (252121)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе, се -
лид бе, ком би јем, Јо ца.
061/616-27-87. (252121)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (252137)

ВИ СО КО-СТРУ КОВ НИ фи -
зи о те ра пе ут оба вља ки не -
зи те ра пи ју у ком би на ци ји
са бо вен тех ни ком. Нај бо -
љи из бор за ста ње по сле
мо жда ног уда ра. По зо ви те
нас. 062/194-95-59.
(252150)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. 063/868-
04-51. (251666)

ГЛЕ ТО ВАЊ Е, кре че ње,
гипс, по вољ но, пен зи о не -
ри ма по пуст. 061/626-54-
06. (252139)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те.
061/141-38-02. (252140)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та. 064/341-79-60.
(252154)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че ње
пла це ва, ру ше ња, од но ше -
ње не по треб них ства ри.
060/035-47-40. (252155)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве, ру ше ња, уто ва ри,
оба ра ње ста ба ла, од но ше -
ње, чи шће ње, итд.
064/122-69-78. (252155)

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. (251813)

ХЕ МИ ЈА, фи зи ка, ста ти сти -
ка, ма те ма ти ка, основ ци -
ма, сред њо школ ци ма, сту -
ден ти ма. Про фе сор ка.
063/842-81-90. 
(252187)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње, се че ње
др ве ћа, ва ђе ње па ње ва,
фре зи ра ње ба ште.
064/196-17-32. (252188)

НАЈ ЈЕФ ТИ НИ ЈИ пре воз ро -
бе ка ми о ном до 3.5 то не,
бр зо, ефи ка сно. 060/632-
97-00. (252231)

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.

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. (251912)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни -
ра ње, по прав ка ста рих но -
вих кро во ва, раз не фа са де.
013/664-491, 063/162-53-
89. (251099)

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. (251153)

СЕ ЛИД БА, 1.000 ди на ра,
мо гућ ност рад ни ка.
063/174-77-69. (250194)

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.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке,
мон та жа и сер вис кли ма
уре ђа ја. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(251490)

ПЕР ФЕКТ – де мит фа са де,
зи да ње, мал те ри са ње, гле -
то ва ње, кре че ње, ке ра ми -
ка, кров. 063/122-14-39. 

ЛА ЛЕ – ПРЕ ВО ЗИМ ки пе -
ром по вољ но: др ва, гра ђе -
вин ски ма те ри јал, ри злу,
од во зи мо шут. 064/354-69-
94, 063/754-02-72.
(251958)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ри си -
ве ра, ТВ ан те на, ЦО 2 апа -
ра та, ра зних елек тро у ре ђа -
ја, ау то-кљу че ва. 063/800-
01-96. (251979)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по -
прав ка 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. (252090)

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.selidbe-bombon-
cic.com

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. 

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. 

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.selidbe-bombon-
cic.com

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме на од мах. 
013/331-657, 
064/495-77-59. 
(252133)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 063/107-
78-66. 

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је по
Ср би ји, от куп на ме шта ја.
Иван. 063/107-78-66.

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, при -
кључ ка во де и ка на ли за ци -
је. Од 0-24 са та, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-45-
09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(252058)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -
на 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, 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (252058)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за -
шти та ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих, 
00-24 са та. 
064/047-55-55. 
(252060)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, ТА пе ћи,
по пра вља мо ква ли тет но, са
га ран ци јом. „Фри го тех -
ник”, 013/361-361,
064/122-68-05. 
(251639)

ЕСТРАД НА шко ла, хар мо -
ни ка, кла ви ја ту ра, ви о ли -
на, пе ва ње. УЕУ „Бал кан”
Пан че во. 060/632-46-90.
(251106)

БРАЧ НИ пар тра жи да чу -
ва ста ри ју осо бу, до жи вот -
но, по до го во ру. 065/643-
83-04. (251302)

ОЗБИ ЉАН брач ни пар би
чу вао ста ри ју осо бу, до жи -
вот но. 013/345-874.
(252029)

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

МУ ШКА РАЦ, 54, тра жи же -
ну, де вој ку, за по вре ме на
дру же ња. 064/413-99-06. 

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћим
све до чанство, ОШ „Јо ван
Јо ва но вић Змај”, из да то
1966/67, на име Сло бо дан
Су бо тић. (252216)

ЧУ ВА ЛИ би и одр жа ва ли
ва шу ку ћу или стан за ре -
жиј ске тро шко ве. 062/817-
52-14. (252233)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 8. децембар 2017.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ РАЗНО

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

др ВЛА ДИ СЛА ВЕ ТЕ О ФИ ЛО ВИЋ
спе ци ја ли ста ин тер ни ста-ре у ма то лог

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(79/ф)

ЦВЕ ТАН КА САН ТРАЧ
16. X 1943 – 30. XI 2017.

По след њи по здрав.

Мај ко мо ја,  је ди на на све ту. Тво ја љу бав, не жност, са ве ти ко је си

ми пру жи ла оста ју за у век у мом ср цу.

Тво ја ћер ка АНИ ЦА

(19/251960)

ЦВЕ ТАН КА САН ТРАЧ

30. но вем бра 2017, ста ло је ср це мо је дра ге и во ље не се стре.

Би ћеш увек у мо јим ми сли ма. Не ка те чу ва ју ан ђе ли  јер ти си би -

ла наш ан ђео. 

Твој брат СВЕ ТИ СЛАВ с по ро ди цом

(20/251962)

ЦВЕ ТАН КА САН ТРАЧ

30. но вем бра 2017. пре ми ну ла је мо ја нај дра жа и је ди на се стра.

Се јо мо ја не опра штам се од те бе, већ бро јим да не за наш по нов ни

су срет. 

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА с по ро ди цом

(21/251963)

По след њи по здрав дра гом те чи

СЛО БО ДА НУ МА ЦЕ ДОН ЦУ ЦУ ЛЕ ТУ
По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

СЕ ЈА, ЈО ВА НА и ПЕ ЂА

(81/ф)

По след њи по здрав 

СЛО БО ДА НУ МА ЦЕ ДОН ЦУ

ЦУ ЛЕ ТУ

ТЕ ЧИ

По до бр ом ће мо те се се ћа ти и пам ти ти.

По чи вај у ми ру!

При ја те љи из „Тер мо ин же ње рин га”

(82/ф)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. децембар 2017. 21

По след њи по здрав дра гој тет ки

ЕР ЖИ ФИ ШЕР

1935–2017.

Са хра на је оба вље на 1. де цем бра, у Ива -

но ву.

По чи вај у ми ру. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће на се стри чи на ЕДИТ

(39/252029)

Дра гој

ЕР ЖИ КИ

по след њи по здрав 

од по ро ди ца СТО ЈИЋ 

и ЧЕ ЧО ВИЋ

(40/252030)

СЕ ЋА ЊЕ

на пре до бру ком ши ни -

цу, на че тр де сет го ди на

на шег искре ног дру же ња.

ГОР ДА НА, САН ДРА 

и МА ЈА с по ро ди ца ма

(41/252031)

Ту жном ве шћу вас оба ве шта ва мо да је пре ми нуо наш

МЕ ТО ДИ ЈА МИР ЧЕ СКИ

1932–2017.

Наш во ље ни пре ми нуо је 2. де цем бра, али ће за у век жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛАН, унук ВЛА ДИ МИР, уну ка СА ЊА 

и оста ла род би на и при ја те љи

(49/252054)

Оба ве шта ва мо род би ну  и при ја те ље да је 5. де -

цем бра 2017. пре ми нуо наш во ље ни су пруг,

отац, де да...

МИ ЛОЈ КО СИН ЂИЋ
Са хра на ће се оба ви ти 7. де цем бра 2017, на вој -

ло вач ком гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛЕ НА, си но ви ВЕ РАН

и НЕ НАД и оста ла мно го број на фа ми ли ја
(69/251284)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

СЛА ВИ ЦА СИ МО НО ВИЋ

1955–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 2. де цем бра, али ће за у век жи -

ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син МИ ЛОШ, ћер ка ИВА НА, 

сна ја БИ ЉА НА, зет ДАН КО, уну ци ДА НИ ЛО 

и РО БЕРТ и уну ке КЛА РА, ДУ ЊА и ПЕ ТРА
(70/252185)

По след њи по здрав на шој сна ји

СЛА ВИ ЦИ СИ МО НО ВИЋ

1955–2017.

Оти шла си ти хо и не при мет но, али ни ка да не -

ћеш из на ших жи во та.

Тво је: МИР СА и МИ ЛО МИР КА с по ро ди ца ма
(71/252180)

По след њи по здрав

СЛАВ КИ

од ко лек ти ва СУР ГРИЛ „КИ ФЛА”

(80/252228)

По след њи по здрав при ји

СЛА ВИ ЦИ

од СВЕ ТЛА НЕ и РА ЛЕ ТА

(75/252204)

По след њи по здрав дра гом

ком ши ји

ДИ МИ ТРИ ЈУ

ТРАЈ КО ВИ ЋУ

Ста на ри у Вр шач кој 10

(66/252147)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

РАЈ НИ КО ВА ЧЕ ВИЋ

1935–2017.

Са хра на је оба вље на 5. де цем бра 2017. Веч но

ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Си но ви МИ ЛЕ и ДРА ГАН с по ро ди ца ма
(78/252224)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље да је пре ми нуо наш

дра ги су пруг, отац и де да

ЈО СИП РО ДЕШ
18. X 1950 – 26. XI 2017.

Са хра на је оба вље на 28. но вем бра, на се о -

ском гро бљу у Би стри ци, Р. Хр ват ска.

Ожа ло шће ни: су пру га ГРО ЗДА НА, кћер ка

КОР НЕ ЛИ ЈА, си но ви ЗО РАН и ГО РАН,

снаха МАРИНЕЛА, уну ка ХЕ ЛЕ НА 

и оста ла род би на и при ја те љи

(25/251980)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ МА ЦЕ ДОН ЦУ 

ЦУ ЛЕ ТУ

од су пру ге ВУ КИ ЦЕ, ћер ке ЦИ ЦЕ 

и си на ЖЕЉ КА
(31/252003)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ МА ЦЕ ДОН ЦУ ЦУ ЛЕ ТУ
од ћер ке ЦИ ЦЕ, зе та, уну ке ЕМИ НЕ 

и уну ка ОМЕ РА и АЛЕ МА

(32/252003)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ МА ЦЕ ДОН ЦУ ЦУ ЛЕ ТУ

од си на ЖЕЉ КА и сна је ЖЕЉ КЕ

(33/252003)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

МА ЦЕ ДОН ЦУ

ЦУ ЛЕ ТУ

од ком ши ја из ула за 

у Сте ва на Шу пљик ца 89

(77/2522)

ЈО СИП РО ДЕШ

По след њи по здрав 

од АНЕ и МА РИ А НЕ 

с по ро ди цом

(37/252017)

По след њи по здрав бра ту

ЈО СИ ПУ
од бра та ИВИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(60/252100)

ПОПУСТ
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.
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ГА ВРИ ЛО 

НЕ ШКО ВИЋ

из Омо љи це

9. XII 2014 – 9. XII 2017.

Је ди ни мој та ти це, с по -

но сом и љу ба вљу чу вам

те у ср цу и ми сли ма.

Тво ја ћер ка ВЕ РА

(1/251630)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО ВУ ЈО ВИЋ
7. XII 2007 – 7. XII 2017.

Го ди не про ла зе, а ту га за то бом не пре ста је.
По ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

(50/252065)

У су бо ту, 9. де цем бра 2017. одр жа ће се го ди шњи по мен за 

про то је ре ја РА ДО ЉУ БА ГЛИ ШИ ЋА

Тог да на у цр кви Све тог Са ве на Ми си, слу жи ће се ли тур ги ја са по -

чет ком у 9 са ти, па ра стос у 10 са ти.

По мен на Но вом гро бљу одр жа ће се око 11 са ти.

По ро ди ца ГЛИ ШИЋ

(53/252078)

9. де цем бра 2017, у 11 са ти, на Ста ром

Пра во слав ном гро бљу обе ле жи ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шој

ЗОР КИ ВУ ЈА НИЋ

За у век ће оста ти у ср цу и ми сли ма си ну

ЛА ЗА РУ, сна ји СА ЊИ и си нов цу 

СЛО БО ДА НУ

(56/252093)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЂО КА ДИ МИ ТРИЋ

1947–2017.

Тво ји нај ми ли ји
(54/252074)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

11. де цем бра 2017. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка ко ни је с на ма

ВО ЈИ СЛАВ ВЛАЈ КО ВИЋ
1939–2014.

Веч но у се ћа њу.

Су пру га ВЕ РА и син ДРА ГАН с по ро ди цом
(55/252087)

СЕ ЋА ЊЕ

БОГ ДАН ПЕ ТР ОВ БО ЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Не у те шна се стра ЉИ ЉА НА, зет ДУ ШАН 

и се стри чи не МИ ЛИ ЦА, ЈЕ ЛЕ НА и ЉУ БИ ЦА
(59/252098)

ЛА ЗАР ПЕ ТРО ВИЋ
Оста вио си ве чни траг у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ПО ПОВ

(62/252108)

Нај ми ли ји на ши

СТЕ ВИЋ

СА ЊА         и           МО МИР

1976–2009. 1940–2009.

Осам и осам и по го ди на ту ге и бо ла, са мо се ћа ња.

Жи ви те у на шим при ча ма и ср цу.

Се ка – ћер ка, мај ка – су пру га и на ша род би на

из Ужи ца и Ни ша
(63/252124)

У по не де љак, 11. де цем бра 2017, на вр ша -

ва ју се три го ди не от ка ко је за у век оти -

шао наш су пруг и отац

БОГ ДАН ПЕ ТРОВ БО ЦА
13. VIII 1950 – 11. XII 2014.

С не за бо рав ним успо ме на ма и веч ном ту -

гом у ср ци ма

ЈУ ЦА и ОГ ЊЕН

(64/252128)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈАН КА 

МР КО ЊИЋ

2002–2017.

По ро ди ца МР КО ЊИЋ

(65/252146)

Го ди ну да на ка ко ни је с

на ма на ша нај дра жа

РА ДОЈ КА 

ВУ ЛЕ ВИЋ

Тво ја љу бав и до бр о та

оста ће нам у трај ном се -

ћа њу.

По мен ће би ти одр жан 9.

де цем бра, у 11 са ти, на

Пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву.

Су пруг ЉУ БИ ША 

и си но ви БО ЈАН 

и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма

(68/252173)

ЗА РИ ЈА

БО ГА ТИ НО ВИЋ

Про шло је шест ме се ци

от ка ко „не ма ви ше бра та

мог, бра та мо га је ди ног...

Не ма ви ше, узео га Бог”

С љу ба вљу и по што ва -

њем ће мо се се ћа ти тво -

је до бр о те. 

Тво ја да да ОЉА 

с по ро ди цом

(72/252189)

Про шло је шест ме се ци

от кад ни је с на ма наш во -

ље ни су пруг и та та

ЗА РИ ЈА 

БО ГА ТИ НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ГОР ДА НА, 

МИ ЛИ ЦА, УРОШ 

и ФИ ЛИП

(73/252190)

На вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на ше

РАД МИ ЛЕ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

1925–2016.
С по што ва њем по ро ди ца

(76/252212)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

1. де цем бра 2017. пре ста ло је да ку ца ср це

на шег во ље ног су пру га, оца и де де

ЕРЕШ ЈА НО ША

„По сле те бе ви ше ни шта не ће би ти исто”.

Су пру га МА РИ ЈА, ћер ка ЗИ ТА 

и син ЗОЛ ТАН с по ро ди ца ма

(74/252199)

По след њи по здрав

ЛА ЗА РУ 

КОН СТАН ТИ НО ВИ ЋУ

1936–2017.

од си на МИР КА, 

су пру ге ОЛ ГЕ, уну ка

АДА МА и АНА СТА СИ ЈЕ 

и сна је МА РИ ЈА НЕ

(61/252105)

По след њи по здрав дра гој

се стри и тет ки

РАЈ НИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

С љу ба вљу БОР КА 

и ОЉА с по ро ди цом

(67/252172)

По след њи по здрав во ље -

ном су пру гу, оцу и де ди

МИ ЛЕ НУ 

КО СТИ ЋУ

14. II 1945 – 29. II 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га СТО ЈАН КА,

ћер ка СЛА ВИ ЦА, син

МИ РО СЛАВ, сна ја 

ЈЕ ЛЕ НА, уну ке 

МИ ЉА НА, ЈО ВА НА 

и НЕ ВЕ НА и унук ЛУ КА

(58/252096)

По след њи по здрав на -

шем дра гом ду го го ди -

шњем при ја те љу Ба ти

НИ КО ЛА 

ША ПО ЊИЋ

По ро ди ца МУ ГО ША

(29/251993)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД СТА МЕН КО ВИЋ
7. XII 2005 – 7. XII 2017.

За у век у на шим ср ци ма.
Тво ја ма ма и брат

(11/251946)

14. де цем бра 2017, на вр ша ва се го ди на од смр ти

мог дра гог

мр МИ О ДРА ГА РА ДО ЈЕ ВИ ЋА
про фе со ра у пен зи ји

1928–2016.
Го ди шњи по мен ће се одр жа ти 9. де цем бра 2017.
го ди не, у 11.30, на гро бљу Ше сто во у Но вом Па -
за ру.

Су пру га КО ВИЉ КА
(12/251947)

t
СЕ ЋА ЊЕ

ЂОР ЂЕ БО ЖИЋ

Ми те не за бо ра вља мо са мо бро ји мо го ди не, два де сет

от ка ко те не ма.

Све нас под се ћа на те бе, али те бе не ма.

Тво ја су пру га НА ДА и си но ви АЦА и ВЛА ДА 

с по ро ди ца ма

(15/)

У су бо ту, 9. де цем бра, у 10.30, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

мај ци

ДРА ГИ ЦИ СУ ЈИЋ

2016–2017. 
Во ље ни ни кад не уми ру док жи ве они ко ји их во -

ле, ко ји их се се ћа ју и но се у ср цу.

По ро ди ца СУ ЈИЋ
(23/251970)

12. де цем бра 2017. на вр ша ва ју се две ту -

жне го ди не од смр ти мо га оца

СТА НИ СЛА ВА 

ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋА

1934–2015.
Мно го нам не до ста јеш. Стал но си у на -

шим ми сли ма. Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји: 

син НИ КО ЛА, сна ја МА РИ ЦА, уну ци

АЛЕК САН ДАР и ГО РАН с по ро ди ца ма

(24/251976)

9. де цем бра, у Ја бу ци, да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен на шој дра гој мај ци и ба ки

МА РИ ЈИ МР ДАЉ

Ожа ло шће ни тво ји нај ми ли ји: ћер ка СЛА ВИ ЦА

и син ЗО РАН с по ро ди ца ма
(27/251987)

Дра ги наш тај ка

РА ДИ ВО ЈЕ БЛЕ ЧИЋ
8. XII 2013 – 8. XII 2017.

Ве чан ти по мен.
Тво ји нај ми ли ји

(34/252004)

Оба ве шта ва мо род би ну, ку мо ве и при ја те ље, да

ће мо 9. де цем бра, у 10.45, на Но вом гро бљу у

Пан че ву да ва ти го ди шњи по мен на шем во ље ном

КО СТИ БА ША РА ГИ НУ

Увек си у на шим ми сли ма.

Тво ја де ца, су пру га и се стра
(35/252007)

9. де цем бра 2017. да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ЈУЛ КИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма. 

Тво ји нај ми ли ји: син

МИ ЛИ ВОЈ с по ро ди цом

(36/252008)

Дра ги на ши

МИ ЛИ ЋЕВ

ЖИ КА                           ЈО ВА
12. XII 2011 – 12. XII 2017.                26. VI 2012 – 26. XII 2017.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на вас.

По ро ди ца

(38/252018)

ПО МЕН

ДРА ГАН                 НЕ НАД 

ПУ ХА ЛАЦ              МИ ЋИЋ

5. XII 2012 – 2017. се стрић

19. I 2013 – 2017.

Вре ме про ла зи, а ту га оста је.

Ожа ло шће на и ту жна мај ка и тет ка ЗО РА
(42/252032)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЦО

Де сет го ди на је про шло,

а ту гу и бол за то бом вре -

ме не бри ше.

Ма ма, та та и брат

(44/252040)

Про шло је де сет го ди на от ка да ни је с на ма на ша

ЈА ЊА ЈО ВА НО ВИЋ
рођ. Га ври ло вић

11. XII 2007 – 11. XII 2017.

Вре ме про ла зи, се ћа ње и ту га оста ју.

Тво ја ћер ка АНА
(45/252044)

У не де љу, 10. де цем бра, у

11 са ти, одр жа ће мо го ди -

шњи по мен на шој дра гој

мај ци, ба би и пра ба би

МИР ЈА НИ 

ПЕ ЈИЋ

Веч но ожа ло шће на 

по ро ди ца

(13/251949)

ЗО РАН 

ЋУ КО ВИЋ

2014–2017.

Ту га и пра зни на за у век у

мом ср цу.

Тво ја ВЕ СНА

(46/252045)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

БУН ЂА

За у век с на ма.

Тво ји: тет ка ВОЈ КИ ЦА

и се стра МА РИ НЕ ЛА 

с по ро ди цом

(47/252049)

СЕ ЋА ЊЕ

АЛЕК САН ДАР

БУН ЂА

9. XII 2000 – 9. XII 2017.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(48/252049)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КА ПРИ ЈО ВИЋ

1927–2013.

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

те бе.

МИ ЛЕ и ЗО РАН
(57/252209)

9. де цем бра 2017. да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

АН ЂЕ ЛИ ЈИ СТА МЕ НО ВИЋ
1950–2016.

Вре ме про ла зи, али бол и ту га оста ју.
Тво ји нај ми ли ји

(51/252067)

Дра га на ша

АН ЂО

Про шла је го ди на отка ко

си оти шла. У на шим ср -

ци ма ћеш жи ве ти за у -

век.

По ро ди це АЛО БИЋ 

и РА ДЕН КО ВИЋ

(52/252068)
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СЕ ЋА ЊЕ

ТИ ВА ДАР ТОТ ТИ БИ
1945–1997.

И да ље жи виш у на шим ср ци ма и се ћа њи ма. 
Су пру га ВЛА ДИ СЛА ВА и син АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом

(3/251917)

СЕ ЋА ЊЕ

ТИ ВА ДАР ТОТ

ТИ БИ

Ра до те се се ћа мо с љу ба -

вљу и по што ва њем.

По ро ди ца КУ ЗМИЋ 

из Бе ча

(4/251917)

7. де цем бра 2017. на вр -

ша ва се де сет ту жних го -

ди на от ка ко ни је с на ма

мо ја во ље на

ВИ ДО СА ВА 

БО ГУ НО ВИЋ

Су пруг ЂОР ЂЕ

(5/251288)

Про шле су ту жне две го ди не от кад ни си с на ма

МИ ЛИ ВОЈ ИЛИЋ
про фе сор

Оста јеш да жи виш у се ћа њи ма оних ко ји су те

во ле ли и по што ва ли.

За у век ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји нај ми ли ји
(6/251934)

По мен дра гом и во ље ном су пру гу, оцу и де ди

НЕ НА ДУ НЕ СТО РО ВИ ЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2017.

Био си наш по нос. Тво јим од ла ском оста ла је са -

мо ту га, бол и су зе. Ни вре ме, ни су зе бол не бри -

ше, што да ље иде бо ли све ви ше.

Тво ји: су пру га МИ ЛИ ЈА НА, син ВЛА ДА и ћер ка

ВЕ СНА с по ро ди ца ма
(7/251936)

Го ди шњи по мен во ље -

ном оцу

НЕ НА ДУ 

НЕ СТО РО ВИ ЋУ
13. XII 2016 – 13. XII 2017.

С то бом сам у ми сли ма

сва ког да на и сва ког тре -

нут ка. 

Ве ли ка ту га у ср цу, а бол

у су за ма. Ја ко сам ту жна

та та, мно го ми не до ста -

јеш.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(8/251937)

СЕ ЋА ЊЕ

14. XII 2016 – 14. XII 2017.

СТА НИ МИР

РА МЈАНЦ

Оста јеш у веч ном 

се ћа њу ИВАН КЕ 

КРУ НИЋ из Ба ва ни шта

(9/251442)

11. де цем бра на вр ша ва

се тре ћа го ди на од смр ти

на ше во ље не су пру ге и

мај ке

МИ ЛЕ НЕ 

КО СТА ДИ НОВ

Во ље ни ни кад не уми ру.

Чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(10/251945)

НЕ НАД ЦА КИЋ

Нај дра жи мој,

оти шао си... Знам да ни си же лео то. 

Да ни без те бе су пре пу ни ту ге.

Во лим те и ни кад не ћу пре ста ти.

Тво ја МА ЈА

(14/251950)

У су бо ту, 9. де цем бра 2017, у 10 са ти, у

Хра му ус пе ња Пре све те Бо го ро ди це у

Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

дра гом и по што ва ном

др МИ О ДРА ГУ 

БРАН КО ВИ ЋУ МИ КИ
Бес крај но хва ла за све што си учи нио за

нас и сле ди мо тво је ре чи: „И кад ме сви

за бо ра ве, не мој те Ви”.

По ро ди ца ПО ПОВ

(16/251953)

НЕ НАД ЦА КИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ВЕ ЛИ НОВ СКИ
(17/151957)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

СЛАВ КА 

СТО ЈА КОВ

1919–2001.

За у век у на шим ми сли ма

и ср ци ма.

Ћер ке ДУ ЦА и КА ЈА

(18/251959)

У не де љу, 10. де цем бра 2017. го ди не, у

11.30, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

ЛА ЗИ ПЕ ТРО ВИ ЋУ

Ту жна је ствар ност у ко ју не мо гу да по ве -

ру јем, по чи вај у ми ру.

С љу ба вљу тво ја су пру га ЈО ВАН КА, 

род би на и при ја те љи

(22/251967)

9. де цем бра 2017. на вр ша ва се осам го ди на од

смр ти на ше дра ге су пру ге, мај ке, све кр ве и ба ке

РА ДОЈ КЕ МАР КО ВИЋ
По мен да је мо у су бо ту, 9. де цем бра, у 11.30, на

гро бљу Ко теж, гроб ни ца по ро ди це Мар ко вић.

Су пруг ВО ЈИ СЛАВ, си но ви НИ КО ЛА и МИ ЛОШ,

сна је ЈЕ ЛЕ НА и КРИ СТИ НА, уну ка РУ ЖИ ЦА 

и уну ци ЛУ КА и ВУК
(2/251631)

ФОГЛ

ВИН КО      МИР ЈА НА
2007–2017.           2011–2017.

С љу ба вљу и ту гом ћер ке ЉИ ЉА НА и БЕ БА 
с по ро ди ца ма

(26/251985)

У су бо ту, 9. де цем бра 2017. на вр ша ва се че тр де -

сет да на от ка ко нас је на пу стио наш 

МЕ ТО ДИ ЈЕ БО ЖИ НОВ СКИ

По мен ће се одр жа ти на Но вом гро бљу, у 11 са ти.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(28/251989)

КО ЛАР СКИ

ДУ ШАН                      ДУ ШИ ЦА
2013–2017. 2011–2017.

По не кад у сно ви ма, увек у ми сли ма, ср цу и при ча ма.
Ћер ка ВА НИ НА

(30/252000)

У су бо ту, 9. де цем бра 2017, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ

1986–2017.

Во ли мо те за у век Ан ђе ле наш.

Тво ји: ма ма СНЕ ЖА НА, отац НО ВИ ЦА, се стра НА ДИ ЦА, 

зет МИ ЛАН и се стри ћи

(43/252034)



Наша мла да сугра ђан ка Тео -
до ра Радо њин, уче ни ца шестог
раз ре да Основ не шко ле „Аксен -
ти је Мак си мо вић” у Доло ву,
већ неко вре ме скре ће пажњу
на себе сво јим тален том, пре
све га у обла сти пое зи је, за шта
је доби ја ла вред на при зна ња.
Због тога је недав но уче ство -
ва ла на лите рар ним ради о ни -
ца ма у Кру шев цу које је орга -
ни зо вао тамо шњи кул тур ни
цен тар.

Тео до ра је за неке сво је песме
већ осво ји ла и кон крет не награ -
де. Јед на од њих је тре ће место
упра во на два де сет петом кру -
ше вач ком Фести ва лу хумо ра и
сати ре „Злат на каци га”. Она се
ове годи не на том пре сти жном
дога ђа ју у кон ку рен ци ји мла -
дих до осам на ест годи на пред -
ста ви ла с песмом „Сел фи”.

То је био и раз лог за позив
на поме ну те ради о ни це, на
који ма је уче ство ва ло још три -
де се так ода бра них мали ша на
из разних кра је ва Срби је. Они

су поде ље ни у две гру пе: јед ну
која се бави ла кари ка ту ром и
стри пом и дру гу – лите рар ну.
Деца су има ла по три дво ча -
сов не ради о ни це са сво јим мен -
то ри ма, а јед на од тема био је
све при сут ни ји појам у нашим
живо ти ма – „сел фи” – који је
Тео до ра обра ди ла у поме ну тој
песми.

Инте ре сант но је да је ова
тален то ва на Долов ка напи са -
ла још јед ну песму на зада ту
тему са исто и ме ним насло -
вом и опет при ву кла пажњу.
На кра ју ради о ни ца уче сни -
ци су међу соб но, уз помоћ

мен то ра, бира ли нај бо ље
песме, а Тео до ри на је опет
била међу прве три. Овај успех
још више доби ја на тежи ни
ако се узме чиње ни ца да је
она тамо била нај мла ђа, јер
су у све му уче ство ва ли и сред -
њо школ ци.

На све ча но сти пово дом затва -
ра ња ради о ни ца и доде љи ва -
ња захвал ни ца изло же ни су
ликов ни радо ви и про чи та не
су три нај бо ље песме, међу
који ма и Тео до ри на.

Кру ше вач ки Кул тур ни цен -
тар већ је наја вио још јед но
слич но дру же ње, почет ком
фебру а ра сле де ће годи не.

Петак, 8. децембар 2017.
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оста лих, при ка за ло и десет жена
и седам јуни о ра.

Када су, након мно гих узбу -
дљи вих и неиз ве сних сусре та,
сабра ни резул та ти и с прет ход -
на два ску па, у Веле њу и Загре -
бу, све у куп ни побед ни ци били
су Тама ра Кот ник у жен ској
кон ку рен ци ји и Леон Когел ник
у мушкој, обо је из Сло ве ни је.
Репре зен та ци ја те земље убе -
дљи во је три јум фо ва ла и у екип -

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.

Срки
Овај пре слат ки „малац” стар је
око два и по месе ца, очи шћен од
пара зи та и сре ђен за удо мља ва -
ње. Биће сред њег раста и весе ле
нара ви.

Срки би желео да се ску ћи до
нове годи не, али све је мање вре -
ме на да му се та жеља оства ри.
Сто га сва ко ко има усло ве да му
пру жи топао дом, може да се јави
на кон такт-теле фон 060/372-99-09.

Мила
Неко ће се можда и сети ти пси -
ћа који је пре око две годи не
про на ђен у очај ном ста њу.

Мила је тада била пре мр ша -
ва, уће ба не дла ке, с повре дом
гла ве услед које је након опе ра -
ци је, нажа лост, оста ла без ока.
Но иако има наве де ни хен ди -
кеп, види неу по ре ди во боље од
дру гих паса.

Ова весе ла и раз и гра на куца
је чипо ва на и сте ри ли са на, а све
дру ге инфор ма ци је могу се доби -
ти на теле фон 060/513-72-00.

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.

Деве ти „Бал кан куп” у сто ном
фуд ба лу, а тре ћи заре дом у
Пан че ву, одр жан про те клог
викен да, поту као је доса да шње
рекор де по бро ју засту пље них
зема ља, као и уче сни ка. Укуп -
но их је било око сто, од чега
из Срби је око три де се то ро, док
су пре о ста ли гости дошли из
окол ног ино стран ства – од
Бугар ске до Швај цар ске.

Мај сто ри у овом рела тив но
новом спо р ту, некад пре по зна -
тљи вом само као вашар ска
атрак ци ја, има ли су искљу чи -
во речи хва ле како за орга ни -
за ци ју, тако и за сам град, у
који ће, гото во је изве сно, поно -
во доћи.

И тре ћу годи ну Пан че во је било
сто но фуд бал ски реги о нал ни
цен тар када се од пет ка до неде -
ље, 1–3. децем бра, на деве том
„Бал кан купу”, у седам так ми -
чар ских и забав них дисци пли -
на над ме та ло пре ко сто свет -
ских мај сто ра. Мече ви су игра -
ни на сто ло ви ма „Робер то спо -
рт топ-спид”, а на њима је вешти -
не у овом мла дом спо р ту, поред

„БАЛ КАН КУП” У СТО НОМ ФУД БА ЛУ ТРЕ ЋИ ПУТ У ПАН ЧЕ ВУ

СВЕ ЈЕ ВИШЕ СТРА НА ЦА КОЈИ ВОЛЕ НАШ ГРАД

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

– Про стор на „Аци ном ран -
чу” испу нио је све усло ве за
орга ни за ци ју ова квог тур ни -
ра. Стран ци су оду ше вље ни
при је мом, а вео ма им се допао
и град. И то је један од раз ло -
га што су се неки овде поја -
ви ли тре ћи пут. Реци мо, Руму -
ни су обе ћа ли да ће увек дола -
зи ти, а Аустри ја нац Јан Фогел,
који се коле бао изме ђу
турнира у Пра гу и Пан че ву,
није се ни нај ма ње пока јао
што је дао пред ност нашем
гра ду. Навео је да су тамо
људи пома ло хлад ни, а да му
је овде било топло упр кос
децем бар ском сне гу. Доби ли

МАЛА ДОЛОВ КА УСПЕ ШНА НА ЛИТЕ РАР НИМ РАДИ О НИ ЦА МА У КРУ ШЕВ ЦУ

Тео до рин „сел фи” један од нај бо љих у држа ви

ран ги ран био је Буга рин Ста -
ни слав Геор ги јев, тре нут но
десе ти на све ту. Када је реч о
Пан чев ци ма, насту пи ли су
Милош Ђор ђе вић, Дејан Мак -
си мо вић, Ведран Васић, Тија -
на Ђор ђе вић, Зоран Кри шћин -
ски, а нај ве ћи успех напра вио
је Омољ ча нин Милан Бара јић,
који је у тан де му са игра чем
из Сло ве ни је осво јио дру го
место у „жре ба ним паро ви ма”.

ном одме ра ва њу сна га, испред
Хрват ске, Бугар ске и Срби је,
док је у дублу прво место зау -
зе ла аустриј ско-швај цар ска ком -
би на ци ја – Јан Фогел и Оли вер
Вилим. Сви резул та ти с деве -
тог „Бал кан купа” могу се виде -
ти на сај ту stonifudbal.com.

Поред пред став ни ка наве де -
них држа ва, у над ме та њи ма је
уче ство ва ло и четво ро Руму на,
па чак и један Грк, а нај бо ље

Пред сед ник Феде ра ци је сто -
ног фуд ба ла Срби је и глав ни
орга ни за тор „Бал кан купа”
испред клу ба „Two towers”
Милош Ђор ђе вић имао је раз -
ло га за задо вољ ство.

смо похва ле и од свет ске феде -
ра ци је, а што се пла но ва тиче,
циљ нам је да наред них годи -
на укљу чи мо и Руму ни ју, Тур -
ску и, евен ту ал но, Мађар ску
– наја вио је Ђор ђе вић.

Репрезентација Србије

Словенци су били најбољи

И даме одличне стонофудбалерке



У Бео гра ду је про шлог викен -
да одр жа на нај ве ћа спорт ска
мани фе ста ци ја у нашем глав -
ном гра ду. Пре ко 3.500 људи
из 35 зема ља све та, међу који -
ма су били и нај бо љи дуго -
пру га ши из реги о на, уче ство -
ва ло је на првом Бео град ском
полу ма ра то ну.

Иако су вре мен ски усло ви
били неве ро ват но лоши, јер
су уче сни ке пра ти ли и снег и
хла дан ветар, на тем пе ра ту ри
од само јед ног сте пе на изнад
нуле, трка чи су на тешкој и
вео ма зах тев ној ста зи дали
свој мак си мум.

Наш сугра ђа нин, члан
Атлет ског клу ба Дина мо
Милош Мило ва но вић оства -
рио је фан та сти чан резул тат.
Он је осво јио брон за но одлич -
је, пре тр чав ши ста зу у вре ме -
ну 1:14,20. После вели ке бор -
бе бољи од Мило ша били су

само срп ски олим пи јац Дар -
ко Жива но вић и кениј ски атле -
ти чар Стен ли Кипру то.

– Врло сам сре ћан што сам у
ова квој кон ку рен ци ји успео да
дођем до меда ље, наро чи то
након сезо не којом нисам баш
задо во љан и после свих пехо ва
који су ме заде си ли. Резул тат у

ова квим вре мен ским усло ви -
ма био је у дру гом пла ну. Тек
сам две неде ље у тре нин гу,
после јед но ме сеч не пау зе. Сле -
ди ми озби љан зим ски при -
прем ни пери од за наред ну сезо -
ну, за коју тре нер Миле Угрен
и ја има мо вели ка оче ки ва ња –
рекао је Милош Мило ва но вић.

Дина мо је једи ни клуб који
је имао два атле ти ча ра у „топ
10” у гене рал ном пла сма ну.
Мар ко Мило ва но вић зау зео је
шесто место с резул та том
1:16,07. Уче ство вао је и Сло -
бо дан Марин ков.

СПОРТ
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У неде љу дола зи 
Вој во ди на

Већ у уто рак у Ско пљу

После гото во два месе ца руко -
ме та ши Дина ма су уто рак, 5.
децем бра, поно во игра ли пред
сво јим нави ја чи ма. На про гра -
му је било деве то коло реги о -
нал не СЕХА лиге, а у Хали спор -
то ва на Стре ли шту госто вао је
хрват ски Нек се из Наши ца.
Кроз утак ми це с руко мет ним
вели ка ни ма попут скоп ског Вар -
да ра и Загре ба виде ло се да
пан че вач ки „вуко ви с Тами ша”
пола ко расту и да је само пита -
ње вре ме на када ће неком од
фаво ри та помр си ти рачу не.
Дого ди ло се то упра во у уто -
рак: Дина мо –Нек се 25:25 (12:9).

Иако су гости сило ви то запо -
че ли овај дуел, па је у петом
мину ту на сема фо ру писа ло
0:3, мом ци тре не ра Ива на Пет -
ко ви ћа нису били демо ра ли са -
ни и упла ше ни. Напро тив.
Наста ви ли су да так тич ке зами -
сли свог шефа спро во де у дело,
одлич но су пари ра ли физич ки
доми нант ни јим хрват ским
руко ме та ши ма, па је убр зо
дошло и до про ме не резул та -
та. Голом Алек сан дра Пили по -
ви ћа Пан чев ци су изјед на чи ли
на 4:4, али су гости убр зо поно -
во има ли три гола пред но сти
(5:8). То није ништа про ме ни -
ло у игри Дина ма. Ефи ка сни
су били Сто ја но вић, Бан ду ка и
Жујо вић, а онда се у стрел це
упи сао и сјај ни Буњев че вић за
ново изјед на че ње – 9:9. Није
вре део ни тајм-аут Хрво ја Хор -
ва та. Дина мо је био неза др жив
у три послед ња мину та првог
полу вре ме на. Још јед ном је
поен ти рао Пили по вић, онда се
на црти с рива ли ма избо рио и
Јелић, а у послед њим тре ну -
ци ма сев ну ла је и бом ба Буњев -
че ви ћа за 12:9 за вели ку радост

РК ДИНА МО НАСТА ВИО НАД МЕ ТА ЊЕ У СЕХА ЛИГИ

БОД КАО ДОКАЗ ВРЕД НО СТИ

при ли ку да обез бе ди побе ду,
јер му је досу ђен сед ме рац, али
фено ме нал ни гол ман Петро -
вић и ста ти ва су то спре чи ли...
Бане Рада но вић је повео
послед њи напад свог тима,
секун де су одми ца ле, усле ди -
ла је аси стен ци ја ка Мила ну
Мир ко ви ћу и пого дак за еруп -
ци ју оду ше вље ња у хали. Гол
за изјед на че ње. За опти ми зам.
За потвр ду вред но сти Дина ма.

Нај е фи ка сни ји у редо ви ма
дома ћег тима био је Миљан
Буњев че вић, који је пости гао
седам голо ва. Одлич ни су били
и Алек сан дар Пили по вић (пет)
и Павле Бан ду ка (чети ри), а
по два гола пости гли су Јован
Сто ја но вић, Милан Мир ко вић
и Петар Жујо вић. Весе лин
Јелић, Иван Дис тол и Сте фан
Шапо њић по јед ном су савла -
да ли про тив нич ког гол ма на.

– Чести там мојим мом ци ма
на при сту пу утак ми ци, на зала -
га њу и бор бе но сти. Можда смо

на три би на ма пан че вач ког „хра -
ма спо р та”.

Наста вак утак ми це донео је
тако ђе добар руко мет. Гости су
заи гра ли чвр шће, успе ли су да
стиг ну пред ност дома ћег тима,
па и да пове ду, а онда се ушло
у дра ма тич ну и неиз ве сну завр -
шни цу. Нек се је у 52. мину ту
повео с 23:22, убр зо је изјед на -
чио Дис тол, а само минут
касни је гости су поно во води -
ли. На голу Дина ма бри љи рао
је Душан Петро вић. Сја јан је
био током целог меча, а посеб -
но се иста као у самој завр шни -
ци, када је било нај по треб ни је.
Пили по вић је изјед на чио на
24:24, а онда се ушло у нај у -
збу дљи ви ји послед њи минут.
Гости су пове ли с пена ла
(24:25), усле дио је тајм-аут Ива -
на Пет ко ви ћа, па пенал за
Дина мо који није реа ли зо вао
одлич ни Алек сан дар Пили по -
вић. Седам на ест секун ди пре
кра ја утак ми це Нек се је имао

БЕО ГРАД СКИ ПОЛУ МА РА ТОН

МИЛОШ МЕЂУ НАЈ БО ЉИ МА

КАРАТЕ ТУРНИР У ТРБОВЉУ

БРОНЗЕ ЗА ЈАНУ И УРОША

Нај ја чи сени ор ски тур нир у
шаху, који је поред дома ћих
так ми ча ра оку пио и игра че из
целог све та, „Бео град ски тро -
феј”, одр жан је од 24. новем -
бра до 2. децем бра.

У јакој кон ку рен ци ји добар
резул тат оства рио је члан
ШК-а „Аље хин” Вук Жега -
рац. Наш осам на е сто го ди -
шњи сугра ђа нин осво јио је
5,5 пое на из девет пар ти ја,
па је добио и 22 реј тинг-бода.

Један од нај бо љих игра ча у
Евро пи Суад Ата лик морао је
да се задо во љи реми јем са
овим изу зет но тален то ва ним
деча ком, а мно го похва ла за

игру Вука Жегар ца изнео је и
саве зни селек тор Бран ко
Дамја но вић.

ВЕЛИКИ ШАХОВСКИ ТУРНИР

ЖЕГАРАЦ ОДУШЕВИО

могли и боље, до сва три бода,
али добро је и ова ко. Овај резул -
тат је пока за тељ да Дина мо тре -
ба да игра у СЕХА лиги, јер кроз
њу расте цео наш клуб. Нема
еуфо ри је, иде мо даље. Већ у
неде љу нам пред сто ји нови дуел
пред нашим нави ја чи ма, срп -
ски дер би про тив Вој во ди не.
Биће то тежак и неиз ве стан меч.
Иако смо у првом мечу три јум -
фо ва ли у Новом Саду, мислим
да су шан се изјед на че не. Вој во -
ди на је одли чан тим и заслу -
жу је сва ко пошто ва ње. Пози -
вам публи ку да дође у што већем
бро ју и да подр жи моје мом ке,
јер су они то заслу жи ли – рекао
је на кон фе рен ци ји за нови на -
ре одмах после утак ми це тре -
нер Дина ма Иван Пет ко вић.

Дакле, у неде љу, 10. децем бра,
од 19 сати, у Хали спор то ва на
Стре ли шту госту је Вој во ди на,
а већ у уто рак, 12. децем бра,
Дина мо ће у Ско пљу одме ри ти
сна гу с Мета лур гом.

После великог успеха девој-
чица на екипним првенстви-
ма Србије и дечаци из Тенис
клуба Динамо остварили су
феноменалан резултат на
сениорском екипном првен-
ству наше земље.

Тим који су предводили тре-
нери Младен Вуковић и Вла-
димир Здравковић, чинили су
искусни Бојан Здравковић,
некадашњи јуниорски репре-
зентативац Србије, Јапанац
Јори Јошида, Ђорђе Јаначко-
вић, Драган Омчикус и Алек-
са Пешић.

Динамо је у четвртфиналу
савладао екипу ТК-а Газела из
Београда с резултатом 4:1.
Наши суграђани су се у полу-
финалу састали с фаворизо-
ваном београдском екипом ТК-

а „Ђукић”, коју су изненадили
одличном игром и савладали
су је са 4:2, па су тако, после
више година, коначно добили
шансу да се боре за титулу
екипног првака Србије.

Нажалост, у великом фина-
лу екипа Црвене звезде, коју
су чинили искусни АТП игра-
чи, рангирани између 280. и
680. места, била је боља од
наших суграђана и тријумфо-
вала је с резултатом 4:1.

И поред пораза у финалу,
млада екипа Динама показа-
ла је срчаност и квалитет, а
што је најважније – и тимску
игру. Овим фантастичним
резултатима дечака и девој-
чица ТК Динамо је завршио
једну од најуспешнијих сезо-
на протеклих година.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ТЕНИСЕРА

ДИНАМО ВИЦЕШАМПИОН СРБИЈЕ

Стен ли Кипру то, Дар ко Жива но вић и Милош Мило ва но вић
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Чланови карате репрезентаци-
је Србије учествовали су про-
шлог викенда на међународ-
ном турниру у Трбовљу. У изу-
зетно јакој конкуренцији од
око 1.000 бораца из четрнаест
земаља такмичари КК-а Дина-
мо остварили су одличан резул-
тат освојивши две бронзане
медаље.

Заслужили су их талентова-
на Јана Којчић у категорији до
53 кг и борбени Урош Петро-
вачки у категорији до 61 кг.

Ово је била одлична проба
за младе такмичаре пред наступ
на Балканском првенству за

кадете, јуниоре и млађе сени-
оре, које ће бити одржано од
8. до 10. децембра у Херцег
Новом. На њему ће наступити
седморо такмичара Динама:
Јана Којчић, Тамара Живић,
Александар Здешић, Дарко
Спасковски, Никола Ивановић,
Милош Стефановић и Урош
Петровачки.

Позив савезног селектора за
наступ у репрезентацији на Бал-
канском првенству је велико
признање за клуб, али и за ову
талентовану генерацију која се
својим резултатима изборила
за овакав статус.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ СТРЕ ЛА ЦА

МАРИ ЈА ПОНО ВО НАЈ ПРЕ ЦИ ЗНИ ЈА
У четвр том колу Лиге пио ни ра
Вој во ди не, које је одр жа но про -
шлог викен да у Зре ња ни ну, због
изу зет но лошег вре ме на, насту -
пи ло је само тро је так ми ча ра
Стре љач ке дру жи не „Пан че во
1813”. Тео до ра Кон дић је са
177 кру го ва осво ји ла четвр то
место и пола ко се пење ка врху
табе ле, а нај мла ђа так ми чар ка
Ива Рако њац са 152 кру га поно -
во је обо ри ла свој лич ни рекорд.
Њен брат Алек са је са 176 кру -
го ва зау зео осмо место у вео ма
јакој кон ку рен ци ји пио ни ра.

Дру го коло Лиге каде та и
мла ђих јуни о ра Вој во ди не одр -

жа но је тако ђе у Зре ња ни ну, а
насту пи ле су ком плет не обе
еки пе Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”.

Мари ја Алек сић је поно во
забли ста ла, па је с 387 кру го ва
у гађа њу из стан дард не вазду -
шне пушке осво ји ла прво место
у кадет ској кон ку рен ци ји и тре -
ће место у над ме та њу мла ђих
јуни ор ки. Ива на Вислав ски (379
кру го ва) и Ана ста си ја Гру јо ски
(370) знат но су допри не ле осва -
ја њу дру гог места за еки пу мла -
ђих јуни ор ки из наше га гра да.

Алек са Рако њац је осми кадет
с 538 кру го ва, а петом месту
еки пе мла ђих јуни о ра у гађа -
њу из пушке допри не ли су и
Алек сан дар Павло вић (535 кру -
го ва) и Сте фан Рађе но вић (496).

Добре резул та те од ових мла -
дих так ми ча ра тек тре ба оче -
ки ва ти.

Стране припремио

Александар
Живковић



СПОРТ
Петак, 8. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

27

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА

недеља, 19 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЕТАЛАЦ

недеља, 15.30

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–СРЕМ

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА

Крушевац: НАПРЕДАК–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МАКС

субота, 20 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

С. Бановци: ДУНАВ–ТАМИШ

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СРЕМ

субота, 17.30, ОШ „Јован Јовановић Змај”

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ЈЕДИНСТВО

Опово: ОПОВО–ДИНАМО

Б. Н. Село: БНС–ПИНК

субота, 16 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СЕХА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–НЕКСЕ 25:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ДОЛОВО 29:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Алибунар: БУДУЋНОСТ – ОРК ПАНЧЕВО 36:32

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ – К. МИТРОВИЦА 3:0

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013 2:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–БЕОВУК 93:85

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Футог: ФУТОГ – КРИС КРОС 80:62

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР 54:74

Качарево: ЈЕДИНСТВО – РУ КОШ 112:77

Голубинци: ЈАДРАН–БНС 78:68
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Kirilov

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дб3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пета побе да заре дом

На реду Дунав

То може само игра под обру -
че ви ма! Оних три сто ти нак
срећ ни ка који су про шле субо -
те били у Хали спор то ва на
Стре ли шту заи ста је ужи ва ло.
Утак ми ца десе тог кола КЛС-а,
изме ђу Тами ша и Бео ву ка, била
је пра ви кошар ка шки филм –
и сјај них поте за, и гре ша ка,
нер во зе, резул тат ских пре о кре -
та, тех нич ких и неспорт ских
лич них гре ша ка, трој ки, заку -
ца ва ња, пого да ка уз звук сире -
не, искљу чи ва ња тре не ра и
игра ча, фре не тич не бор бе но -
сти мома ка на тере ну, пра вих
кошар ка шких мини ја ту ра... На
кра ју је побе ду сла вио бољи и
ква ли тет ни ји ривал: Тамиш –
Бе о вук 93:85, по четвр ти на ма:
26:21, 15:31, 34:15 и 18:18.

Сам поглед на кона чан исход,
пого то ву резул та ти дру гог и
тре ћег пери о да утак ми це, може
доча ра ти спорт ску дра му која
је виђе на на Стре ли шту, иако
поче так сусре та није наго ве -
шта вао пре ве ли ка узбу ђе ња...

Од самог ста р та води ла се
жесто ка бит ка на тере ну, за сва -
ку лоп ту и сва ки поен. Игра ло
се бор бе но, мушки, на обе стра -
не. Ипак, Тамиш је био тим који
доми ни ра. Илкић и Кне же вић
су били уда р ни тан дем дома -
ћи на у тим тре ну ци ма, Иван
Сми ља нић је на вре ме поде сио
„нишан ске спра ве”, а када је и
Митро вић уба цио „трој ку” за
20:10, мно ги су поми сли ли да
је пред Бео гра ђа ни ма пра ва
резул тат ска ката стро фа. А онда
као да је неко „уга сио све тло” и
да су на терен у међу вре ме ну
истр ча ле дру ге еки пе. Гости су
напра ви ли сери ју од 9:3, па су
на самом кра ју првог дела има -
ли само пет пое на мањ ка (26:21).

А онда је на ред дошла дру га
четвр ти на и пот пу на доми на -
ци ја Бео гра ђа на. У игру дома -
ћих уву кла се нека кон фу зи ја,
па су кошар ка ши Тами ша одјед -
ном поста ли нее фи ка сни, сла -
би у одбра ни, немоћ ни пред
нале ти ма гости ју. Бео вук је

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТАМИШ У СИЛ НОМ НАЛЕ ТУТРИ ЈУМФ У СОЛУ НУ
Од 1. до 3. децем бра у Солу ну
је одр жан вели ки пли вач ки
митинг на коме је уче ство ва ло
900 так ми ча ра из 43 клу ба из
Руму ни је, Тур ске, Бугар ске, с
Кипра, из Алба ни је, Грч ке и
Срби је.

Так ми чар ка ПК-а Спа р та из
наше га гра да Јова на Бог да но -
вић три јум фо ва ла је у трци на
200 м прсно с вре ме ном 2:33,13.

То је била послед ња про ве ра
Јова не Бог да но вић пред наступ
на Европ ском првен ству за
сени о ре, које ће бити одр жа но
од 13. до 17. децем бра у Копен -
ха ге ну.

ШЕСТ БОРА ЦА – 
ПЕТ МЕДА ЉА

Так ми ча ри Џудо клу ба Једин -
ство из Кача ре ва наста вља ју да
пости жу изван ред не резул та те
на свим тур ни ри ма на који ма
уче ству ју.

Мла ди Кача рев ци, које пред -
во ди тре нер Саша Анђе ло вић,
про шлог викен да су у Пожа -
рев цу насту пи ли са шест бора -
ца, а у сво је место поне ли су
чак пет тро фе ја.

Злат не меда ље су осво ји ли
Нема ња Нишић и Андри ја на
Крте нић, сре бром се оки тио
Или ја Анђе ло вић, а брон зе су
заслу жи ли Раст ко и Михај ло
Анђе ло вић.

ЗЛАТ НА СНЕ ЖА НА
Запа жен успех на тур ни ру
„Тро феј Бра ни че ва” оства ри ли
су и так ми ча ри Џудо клу ба
Пан че во, које пред во ди тре нер
Мар ко Ата на сов.

Злат ну меда љу је осво ји ла
Сне жа на Самар џић, а брон за -
ним одлич јем се оки тио Вук
Вељ ко вић.

Уче ство ва ли су и: Алек сан -
дар Лупу лов, Лазар Ванев ски,
Ненад Самар џић, Мате ја Кале -
нић, Мар ко Петр ов и Нема ња
Вељ ко вић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

мом ци ма, јер је после десе то -
ми нут не пау зе на терен иза -
шао неки дру ги Тамиш.

Мла ден Вит ко вић је повео
сво је дру го ве у вели ки пре о крет.
У још један побед нич ки поход.
И упра во је капи тен сво јим
коше ви ма наго ве стио сјај ну тре -
ћу четвр ти ну. Кне же вић се раз -
и грао, поен ти рао је уз фау ло ве,
био је пре ци зан и с лини је сло -
бод них баца ња, Сми ља нић је
„дале ко мет ном паљ бом” наста -
вио да реше та кош рива ла... Мом -
ци из Тами ша изга ра ли су на
пар ке ту, буквал но су се баца ли

Тач ни је, атмос фе ру су при -
ми ри ли сјај ни кошар ка ши
Тами ша, који су пот пу но пре у -
зе ли кон тро лу над утак ми цом.
Поен ти ра ли су Соча нац, Вит -
ко вић и Савић, а онда је Кне -
же вић заку цао за 79:69, па је
сев ну ла још јед на „трој ка” Сми -
ља ни ћа за 84:71 и конач ни слом
упор ног Бео ву ка...

– Неве ро ва тан меч. У првом
полу вре ме ну смо игра ли ката -
стро фал но. Само у дру гој четвр -
ти ни при ми ли смо 31 поен,
што је недо пу сти во, наро чи то
када се игра на дома ћем тере -

био у Футо гу од исто и ме ног
дома ћи на са 80:62, по четвр ти -
на ма: 23:14,16:11, 22:17 и 19:20.

– Футог је играо мно го боље,
ефи ка сни је и кон цен три са ни -
је од нас, што му је и доне ло
убе дљи ву побе ду. За дома ћи на
је насту пио Душан Домо вић
Булут, тре нут но прво пла си ра -
ни играч све та у баскет игри 3
на 3. Он је, са сво јим иску -
ством и добр ом игром, био и
глав ни „кри вац” што смо убе -
дљи во пора же ни – иста као је
тре нер пан че вач ког тима Петар
Мар ко вић.

„сипао” лоп те у кош про тив -
ни ка, а њего ва резул тат ска
пред ност у тим тре ну ци ма
(32:42, па 36:47) леди ла је крв
сви ма у дво ра ни. Гости су у
дру гој четвр ти ни пости гли чак
31 поен, па су на полу вре ме
оти шли с лепом зали хом –
41:52.

Рет ко када се у спорт ским
изве шта ји ма пише о вре ме ну
про ве де ном на пау зи, али ова
утак ми ца је и због тога изу зе -
так. На полу вре ме ну, у свла -
чи о ни ци Тами ша је грме ло. У
пра вом сми слу те речи. Тре -
нер Бојан Јови чић је изгле да
одр жао пра ву лек ци ју сво јим

за сва ку лоп ту, па је тако Вит -
ко вић пре се као један напад
дома ћи на и у брзој кон три поен -
ти рао за пред ност дома ћих од
58:57. Није вре део ни тајм-аут
Бео ву ка, јер је Алек сан дар Илкић
пого дио за три пое на, па још
јед ном за два (63:57)...

Усле ди ли су мину ти хисте -
ри је тре не ра гости ју, који је
после тех нич ких гре ша ка зара -
дио и искљу че ње, а потом и
„ком пен за ци ја” суди ја на дру -
гој стра ни, па је због дру ге
неспорт ске лич не гре шке и
Илкић морао да напу сти бори -
ли ште, али убр зо су се стра сти
сми ри ле.

ну. Током полу вре ме на у свла -
чи о ни ци је било и тешких речи,
озбиљ но смо пораз го ва ра ли и,
на сре ћу, успе ли да се вра ти мо
и пре о кре не мо утак ми цу. Све
што смо се дого во ри ли, спро -
ве ли смо у дело – рекао је вид -
но узбу ђен, зади хан и умо ран
после утак ми це тре нер Тами -
ша Бојан Јови чић.

Била је то пета уза стоп на побе -
да еки пе из нашег гра да, која је
свр ста ва у ред воде ћих клу бо ва
у нашој земљи. Наред ног викен -
да Тамиш путу је у Ста ре Банов -
це на мег дан с Дуна вом.

У десе том колу Прве реги о -
нал не лиге Крис-крос је изгу -

НОВО СТИ ИЗ БАД МИН ТО НА

ВЕТЕ РА НИ ДОБРИ, КЛИН ЦИ ЈОШ БОЉИ
У Наци о нал ном тре нинг цен -
тру на Ади Циган ли ји у Бео -
гра ду у субо ту, 2. децем бра, одр -
жа ни су Првен ство Срби је за
вете ра не и држав ни међу школ -
ски тур нир у бад мин то ну. Так -
ми ча ри из Пан че ва били су међу
нај бо љи ма на оба тур ни ра.

У узра сној кате го ри ји игра -
ча ста ри јих од 35 годи на Мили -
ца Уско ко вић из БК-а Пан че -
во осво ји ла је три злат не меда -
ље, и то у кате го ри ја ма жен -
ског син гла, жен ског дубла са
Сањом Мило је вић из бео град -
ског Кли ра и у кате го ри ји
мешо ви тог дубла са Андре јом

Тодо ро ви ћем из кра гу је вач ког
Равен са. Јасми на Мило ше вић,
чла ни ца БК-а Дина мо, осво ји -
ла је брон за ну меда љу у син -
глу, брон за но одлич је у жен -

ском дублу с Миле ном Милу -
ти но вић из Петров ца на Мла -
ви и сре бро с клуп ским коле -
гом Гора ном Јеле си је ви ћем у
мешо ви том дублу. Горан Јеле -

си је вић је зара дио брон за но
одлич је у кате го ри ји мушких
паро ва с Дра га ном Анти ћем из
Кру шев ца.

Одлич ни су били и вете ра ни,
игра чи ста ри ји од четр де сет
годи на. Све тла на Бор ка и Сне -
жа на Пепић из БК-а Пан че во
осво ји ле су брон зу у кате го ри ји
жен ског дубла, а Сне жа на Пепић
три јум фо ва ла је са Зора ном Сте -
па но ви ћем из Бео гра да у кон -
ку рен ци ји вете ра на ста ри јих од
четр де сет пет годи на.

На међу школ ском тур ни ру
наши сугра ђа ни осво ји ли су
чети ри меда ље.

Бошко Јако вље вић из ОШ
„Бран ко Ради че вић” био је дру -
ги у кате го ри ји деча ка из првог
и дру гог раз ре да. Сне жа на Добри -
ча нин (ОШ „Сте ви ца Јова но вић”)
и Ката ри на Виг (ОШ „Иси до ра
Секу лић”) биле су тре ће у над -
ме та њу девој чи ца из петих и
шестих раз ре да, а Дејан Мило -
ше вић, уче ник Гим на зи је „Урош
Пре дић”, осво јио је брон зу у кате -
го ри ји сред њо шко ла ца.

Најмлађи џудисти Динама
били су веома успешни и про-
шлог викенда, јер су с два
турнира донели велики број
медаља.

На такмичењу у Степанови-
ћеву одличја су освојили: Јован
и Милош Божић, Немања
Ђуришић, Вук Гавриловић,
Марија и Огњен Кличарић,
Ивана и Бојана Коларић, Мар-
ко Лечеи, Ивана Мљач, Иси-
дор Николић, Александар
Поповић, Стефан Рабреновић,
Павле Радивојевић, Ана Секу-
лић, Лазар Станковић, Огњен
Станојевић, Вукашин Стојано-
вић, Михајло Шкрбић, Стефан

Величковић и Милош Вујаси-
новић.

Турнир под називом „Тро-
феј Браничева” у Пожаревцу,
поред бројних медаља, донео
је ЏК-у Динамо и пехар наме-
њен најуспешнијој екипи у
укупном пласману.

Најсјајнија одличја заради-
ли су: Матеја Стојановски,
Урош Ђуришић, Дејан Долин-
га, Алекса Ђуровић и Милица
Секуловић. Сребром су се оки-
тили: Кристијан Лехни, Мари-
ја Стојановски, Филип Ћирић,
Никола Митић и Милена Секу-
ловић, а бронзу је заслужио
Немања Ђуришић.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

ЈОШ ЈЕДНА ЖЕТВА ТРОФЕЈА
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Мари ја на Рај ко вић 
Мили ће вић, 
савет ник 
за оси гу ра ње:
     
– Наред ни викенд ћу
про ве сти у при пре ма ма
за мату ру са сином.
Можда ћемо оти ћи 
и на поро дич ни ручак
код мојих роди те ља.

Сте фан 
Стан ко вић,
гим на зи ја лац:
     
– Пла ни рам да 
идем на пред ста ву 
и да иза ђем 
с дру штвом.

Филип 
Коње вић, 
гим на зи ја лац:
     
– У субо ту уве че 
ћу иза ћи, а у неде љу 
ћу учи ти за 
писме ни из немач ког.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Ове ко ве чи ти

Није лако ухва ти ти каме ром покрет.

    Када фот ка делу је живо – има мо још јед но достиг ну ће.

    Још теже је ове ко ве чи ти реку која се пре си ја ва у сми рај зим -

ског дана.

    Недо ста ју, можда, пти це.

    Ма, јок!

    То је већ цепи дла че ње.

Дости ћи

Поне кад човек себи тре ба да ство ри оду шак.

    Да би могао да про ди ше.

    То може да ура ди уз помоћ ногу.

    При ја те ља.

    Па и непри ја те ља.

    Уз помоћ гла ве.

    Све то су достиг ну ћа.

Живот

Река про ла зи поред оба ла.

    Човек про ла зи поред реке.

    Снег дође и про ђе.

    Као и иде ја.

    Или дан.

    Неде ља и годи на.

    Све то је живот, који исто тако про ла зи...

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СЛЕ ДЕ МЕЧЕ ВИ ОДЛУ КЕ
Одбој ка ши це Дина ма
доче ку ју Срем

Пред Бор цем два тешка
госто ва ња

Побе да Одбој ке 013

Утак ми ца ма осмог кола про шлог
викен да је наста вље на првен стве на
трка за бодо ве у Супер ли ги за одбој -
ка ши це. После про шло не дељ не, прве
ово се зон ске побе де над Пар ти за ном,
пред еки пом ЖОК-а Дина мо било је
ново вели ко иску ше ње. Попу лар не
пан че вач ке „лави це” су у Субо ти ци
поде ли ле мег дан са Спар та ком. И пре
почет ка овог дуе ла дома ћи тим је
важио за апсо лут ног фаво ри та, што
је пред око 150 сво јих сим па ти зе ра у
дво ра ни „Дудо ва шума” и дока зао:
Спар так –Ди на мо 3:0, по сето ви ма:
25:14, 25:18 и 25:21.

Као што и кона чан исход пока зу је,
Пан чев ке у овом тре нут ку нису дора -
сле врло добр ој еки пи из Субо ти це,
коју и у овој сезо ни пред во ди нека да -
шња одбој ка ши ца Дина ма Тања Сре -
дић.

Од самог почет ка утак ми це Спа р так
је намет нуо свој стил игре, а да лак ше
дола зи до пое на, побри ну ле су се и
при лич но инди спо ни ра не гошће. Дина -
мо је имао мно го про бле ма с при је мом
сер ви са, а када је тако, онда је немо гу -
ће и орга ни зо ва ти напа де и осва ја ти
пое не. Лако, без вели ких поте шко ћа,
Спа р так је дошао до висо ке пред но сти
од 2:0 у сето ви ма, па је побед ник врло
брзо могао да се наслу ти...

Нешто више неиз ве сно сти виђе но
је у тре ћем сету. Дина мо је водио са
4:1 и 6:2, али није имао довољ но сна -
ге да издр жи до кра ја и да се вра ти у
меч. Субо ти чан ке су после изјед на -
че ња (12:12) конач но „пре ло ми ле”
меч.

Дина мо је и даље на послед њем
месту на табе ли, са два бода, али при -
ли ку да конач но пре пу сти „фењер”,
има ће већ иду ћег викен да. Пред љуби -

да ли Косов ску Митро ви цу с 3:0, по
сето ви ма: 25:19, 25:11 и 25:19.

Поче так утак ми це про те као је у
изјед на че ној игри, у којој су рива ли
јед но став но изну ђи ва ли гре шке јед -
ни дру ги ма. Борац је на тех нич ки
тајм-аут оти шао с пред но шћу од 12:11,
а онда су дома ћи одбој ка ши дода ли
гас и пре о кре ну ли ток утак ми це.
Милан Зин до вић, Нема ња Дукић и
Бојан Познић су иску сно, без вели -
ких трза ви ца, сет при ве ли кра ју.

Од тог момен та на тере ну као да је
посто јао само један тим – онај из
Стар че ва. Гости су се, веро ват но и
исцр пље ни од дугог пута, пот пу но
пре да ли, па Борац није имао рав но -
прав ног про тив ни ка. Већ на тех нич -
ком тајм-ауту у дру гом сету (12:6)
могао се наслу ти ти исход, а када је
на сер вис-лини ју стао Милан Зин до -
вић, Борац је напра вио сјај ну сери ју
од осам пое на, па је врло брзо, од
резул та та 16:10, на сема фо ру писа ло
и 24:10...

Ова утак ми ца била је добра при ли -
ка да Борац испр о ба све рас по ло жи ве
сна ге пред вео ма важне утак ми це које
га оче ку ју. До пете побе де у шам пи о -
на ту дошли су: Милан Зин до вић, Јован
Кова чић, Иван Булић, Ненад Мадић,
Давор Мило ше вић, Алек сан дар Гаври -
лов, Нема ња Дукић, Нико ла Крстић,
Бојан Познић, Сте фан Вла ди са вљев,
Лазар Пет ко вић и Саша Рај ко вић.

Борац наред ног викен да госту је у
Кру шев цу, где ће се саста ти с дома -
ћим Напрет ком, а потом га оче ку је и
нај те же иску ше ње ове јесе ни – госто -
ва ње у Ваље ву и мег дан с непо ра же -
ним лиде ром шам пи о на та.

A. Живковић

те љи ма игре пре ко мре же у нашем
гра ду је један вео ма важан, узбу дљив
и зна ча јан меч. Дина мо у субо ту, 9.
децем бра, у Хали спор то ва на Стре -
ли шту доче ку је Срем из Срем ске
Митро ви це, који тре нут но има само
бод више.

Жен ски одбој ка шки клуб Дина мо
добио је ових дана и јед но истин ски
вели ко поја ча ње у струч ном кадру.

Нови члан пан че вач ких „лави ца”
постао је Дра го љуб Јањић, истак ну ти
тре нер, позна ва о ци ма игре пре ко мре -
же познат и као пра ви „про из во ђач”
репре зен та тив ки Срби је, које су се
оки ти ле меда ља ма и на нај ве ћим свет -
ским так ми че њи ма.

Попу лар ни Дадо је већ био анга -
жо ван у Дина му пре неко ли ко сезо -
на, када је имао мно го успе ха у раду
с мла дим девој ка ма, које су потом
биле и носи о ци игре у сени ор ском
тиму Дина ма у ели ти.

И овог пута Јањић ће ради ти с кадет ско-
-јуни ор ском селек ци јом.

Осмо коло је оди гра но и у Првој
лиги, а одбој ка ши стар че вач ког Бор -
ца наста ви ли су фан та стич ну сери ју
побе да. Мом ци које пред во ди тре нер
Душан Јовић на свом тере ну су савла -

На тра ди ци о нал ном тур -
ни ру „Тро феј Обре нов ца
2017”, који се одр жа ва сва -
ког децем бра, а ове годи не
је орга ни зо ван 28. пут,
насту пи ли су и нај мла ђи
так ми ча ри Кара те клу ба
Мла дост из нашег гра да.

У кон ку рен ци ји 400 так -
ми ча ра из 30 клу бо ва мали
Пан чев ци су пости гли запа -
же не резул та те.

Злат ну меда љу у бор ба -
ма осво ји ла је Деја на Ива -
но вић. Сре бром су се оки -
ти ли Сара Жунић, Бра ни -
слав Срећ ков и Мио на
Видић, а брон зе су зара ди ли:

Мла ден Голе мо вић, Хеле -
на Васо вић, Маша Јова нов,

Ана ста си ја Крстић, Филип
Вуји но вић, Сер геј Гер га,

Филип Јев тић, Милош и
Мар ко Милу ти но вић, Мар -
ко Јањић, Алек са Попов,
Лазар Пет ко вић, Стра хи -
ња Сто ја но вић и Новак
Нико лић.

Кара те савез Вој во ди не
при ре дио је у субо ту, 2.
децем бра, Науч ни сим по -
зи јум за тре не ре на тему
„Селек ци ја так ми ча ра у
кара те спо р ту”. Сим по зи -
јум је одр жан у сарад њи с
Факул те том за спо рт и тури -
зам из Новог Сада, а при -
су ство вао је и први човек
КК-а Мла дост Тихо мир
Маки тан. A. Ж.

АКТИВ НО СТИ КК-а МЛА ДОСТ

УЗ ТРО ФЕ ЈЕ И СТРУЧ НО УСА ВР ША ВА ЊЕ

ПРВИ ТРИ ЈУМФ

Еки па Одбој ке 013 оства ри ла је про шлог викен да први три јумф у новој

сезо ни у Дру гој лиги гру па „Север”.

Девој ке које пред во ди тре нер Иван Крго вић у осмом колу првен ства

про шлог викен да у Кикин ди савла да ле су исто и ме ног дома ћи на с 3:2.

У субо ту, 9. децем бра, Одбој ка 013 доче ку је Макс из Шида. Утак ми ца

ће бити оди гра на у сали ОШ „Јован Јова но вић Змај”, а почи ње у 20 сати.


