
бив шег дирек то ра Бло ка Пре ра да у
Рафи не ри ји, на пет годи на затво ра,
њего вог коле гу Вик то ра Сла ви на (41)
на чети ри годи не, а Ста ни сла ва Кисли -
ци на на три годи не затво ра.

Веће суди ја Вишег суда које је води -
ло овај изу зет но дели ка тан про цес
одлу чи ло је и да тро ји ца руских држа -
вља на мора ју да вра те новац који су
про тив за ко ни то сте кли и да га упла -
те у буџет пан че вач ког Вишег суда.
Осим тога, њима је забра ње но напу -
шта ње Срби је док се суђе ње у пот пу -
но сти не завр ши, а након тога биће
про гла ше ни за непо жељ не осо бе и
про те ра ни из наше држа ве.

Прво сте пе не казне изре че не су и дво -
ји ци наших држа вља на: Алек сан дру (35)
и Дра ги ши Деспо то ви ћу (62), вла сни -
ци ма ком па ни је „B. M. R. Group” из
Шап ца, који су осу ђе ни за дава ње мита
тро ји ци бив ших дирек то ра НИС-а.

Опту жни ца Вишег јав ног тужи ла -
штва у Пан че ву тере ти их да су од
бив ших дирек то ра Рафи не ри је доби -
ја ли повер љи ве послов не инфор ма -
ци је о тен де ри ма који су рас пи си ва -
ни у тој пан че вач кој фабри ци и о усло -

Екологија
НИС у потрази за

новим резервама

» страна 7

цена 40 динара

Политика
Лазаров: чиста

математика, не

политичка прича

» страна 4

Друштво
Величанствени

концерти и изложба

оригиналних ношњи

» страна 9

Село

Срце за Анастасију

» страна 11

Култура

Људи као неограничена

инспирација

» страна 12

Фото-репортажа
„Пагусове ” културне

стазе

» страна 29

Спорт
Црно-бела магија на

табли 

» страна 30
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Кажње ни због ода ва ња
повер љи вих послов них
инфор ма ци ја из фабри ке
и при ма ња мита

Ако пре су да буде 
потвр ђе на, мора ће да 
вра те сав новац

У Вишем суду у нашем гра ду 19.
децем бра су обја вље не непра во сна -
жне пре су де бив шим дирек то ри ма
пан че вач ке рафи не ри је про тив којих
су биле подиг ну те опту жни це због
тога што су пре неко ли ко годи на били
осум њи че ни да су тра жи ли и при ми -
ли мито у изно су од гото во 400.000
евра.

Веће суди ја Вишег суда којем је
пред се да ва ла суди ја Све тла на Лаза -
ре вић осу ди ло је Јагји та Син га (37),

ЗАВР ШЕ НО СУЂЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СУДУ

ОСУ ЂЕ НИ БИВ ШИ ДИРЕК ТО РИ РАФИ НЕ РИ ЈЕ
ви ма који мора ју бити испу ње ни да
би нека фир ма побе ди ла на јав ним
набав ка ма у Рафи не ри ји. Деспо то ви -
ћи су захва љу ју ћи томе уна пред тач -
но зна ли коли ко нов ца НИС пла ни ра
да потро ши на тен де ри ма на који ма
су уче ство ва ли, као и то коли ко нов ца
су пону ди ли оста ли уче сни ци.

То је омо гу ћи ло вла сни ци ма шабач -
ке ком па ни је да уна пред зна ју како да
сачи не нај бо ље и нај по вољ ни је пону -
де и да доби ју посло ве за које су били
заин те ре со ва ни. Захва љу ју ћи томе побе -
ди ли су на чак шест тен де ра који су
били рас пи са ни у Рафи не ри ји од маја
до сеп тем бра 2013. годи не и више него
добро су зара ди ли. Опту жни ца Вишег
јав ног тужи ла штва тере ти их да су
про фи ти ра ли ско ро 23 мили о на евра
и 123 мили о на дина ра.

Због тога је Веће суди ја пан че вач -
ког Вишег суда 19. децем бра непра во -
сна жно осу ди ло Алек сан дра Деспо то -
ви ћа на годи ну и шест месе ци затво -
ра, а њего вог оца Дра ги шу на годи ну
дана кућ ног затво ра уз ноше ње елек -
трон ске нано ги це.

Кри вич ну при ја ву про тив бив ших
дирек то ра Рафи не ри је под не ло је руко -
вод ство те фабри ке као резул тат систе -
мат ских акци ја на спре ча ва њу коруп -
ци је у окви ру Нафт не инду стри је Срби -
је. Неза ко ни те актив но сти бив ших дирек -
то ра Рафи не ри је откри ла је Слу жба уну -
тра шње без бед но сти у тој фабри ци, после
чега је о томе оба ве сти ла пан че вач ку
поли ци ју. Њихо во хап ше ње је обра зло -
же но тиме да „НИС не толе ри ше крше -
ње прин ци па тран спа рент но сти про це -
ду ра у тој ком па ни ји, као ни крше ње
прин ци па сло бод не кон ку рен ци је”.
» Наставак на страни 9
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Мултијезички додатак у недељнику на словачком језику 
Viacjazyčná príloha v týždenníku v slovenskom jazyku » стране I-VIII

ЧАРОЛИЈА

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

Но во го ди шњи дво број 
на ки о сци ма 29. де цем бра

По што ва не чи та тељ ке и ува же ни чи та о ци, пра знич ни број „Пан чев ца”
иза ћи ће као дво број. Кол пор те ри ће то из да ње на шег ли ста из не ти на ули -
це у че твр так, 28. де цем бра, у пре по днев ним са ти ма, а на тра фи ка ма ће се
на ћи су тра дан ују тро.

Бла гај на, мар ке тинг и ре дак ци ја не ће ра ди ти у понедељак и уторак, 1. и
2. ја ну а ра, па мо ли мо ко ри сни ке на ших услу га да евен ту ал не по ме не,
огла се и ре кла ме ко је су на ме ра ва ли да пре да ју за број но ви на у пр вој не -
де љи но ве го ди не до не су до сре де, 27. де цем бра, ка ко би се ма те ри јал на -
шао у но во го ди шњем дво бро ју. Пр ви број „Пан чев ца” у 2018. го ди ни би ће
у про да ји 12. ја ну а ра.



заду же на за извла че ње кугли ца и
доно ше ње сре ће игра чи ма ове нај по -
пу лар ни је игре изву кла је чак пет бро -
је ва иден тич них они ма у добит ној
ком би на ци ји од 12. децем бра.

Дру гим речи ма, ком би на ци ја која
би неком срећ ни ку, да је имао сед -
ми цу, 12. децем бра доне ла мега до би -
так од чети ри мили о на и три ста
хиља да евра, гла си ла је 3, 9, 22, 23,
24, 28 и 31. Три дана касни је поно во
су изву че ни бро је ви 3, 22, 23, 24 и 28,
као и два нова: 20 и 35. Да ли је ово
била „слу чај на гре шка”, како су се
прав да ли из Држав не лутри је Срби -
је, или нешто дру го?

Обја шње ње о нео че ки ва ној гре шци
можда би могло да про ђе да то није
био дру ги пут у року од три годи не да
се на лото извла че њу деси ло нешто
нео че ки ва но. Наи ме, 28. јуна 2015.
годи не, нешто после 20 сати, док је
извла че ње бро је ва гле да ло више мили -
о на игра ча који су и тада жељ но ишче -
ки ва ли сед ми цу, на теле ви зиј ским
екра ни ма су се у јед ном тре нут ку
ниот ку да поја ви ла два бро ја (21 и 27),
да би касни је они били изву че ни!?

То је био први повод за сум ње у
регу лар ност лота, а додат ни раз лог за
неве ри цу било је пона ша ње води тељ -
ке. Она је све вре ме била збу ње на и
није успе ла да се сна ђе.

„Држав на лутри ја Срби је уве ра ва
игра че и ширу јав ност да осим погре -
шно уне тог бро ја, дакле гре шке опе -
ра те ра, која је, нажа лост, могу ћа
током извла че ња ужи во, није било
ника квих дру гих рад њи које би дове -
ле у пита ње регу лар ност овог извла -

че ња”, гла си ло је тада шње обја шње -
ње и оправ да ње Држав не лутри је
Срби је.

Међу тим, због број них нега тив них
реак ци ја гра ђа на и њихо вих кри ти ка
на рачун ДЛС које су након тога усле -
ди ле, спор ним лото извла че њем поза -
ба ви ла се и поли ци ја. Након спро ве -
де не истра ге саоп ште но је да је све
било у реду и да није било ника квог
осно ва за недо у ми це.

Као после ди ца тог инци ден та и
сум њи игра ча у регу лар ност у прво
вре ме су дра стич но сма ње не упла те
за лото, али су већ после неко ли ко
месе ци оне поно во оба ра ле све рекор -
де. Тако је и ове годи не: почет ком ове
неде ље изно си ле су 38.717.360 дина -
ра, неде љу дана рани је 80.483.760
дина ра, седам дана пре тога
77.253.280 дина ра итд.

Нема сум ње да су у пита њу астро -
ном ске суме. Исто тако је очи глед но
да је у Срби ји мно го оних који веру ју
у лото и сма тра ју да су им довољ ни
„само јед на сед ми ца” и тре ну так сре -
ће па да им се сумор ни, тешки и бес -
пер спек тив ни живо ти пре о кре ну
набо ље. То није за чуђе ње ако се узме
у обзир да ће, уко ли ко ове неде ље
буде сед ми це, њеном добит ни ку, када
пла ти порез, при па сти више од три
мили о на евра!

Због тога игра чи ове игре, они који
и даље веру ју у чудо, заслу жу ју да се
јед ном за сва вре ме на дефи ни тив но
раз ја сни да ли је игра коју игра ју сто
одсто регу лар на и да ли је могућ ност
пре ва ре све де на на нулу.

М. Г.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

За рекреацију нема зиме.

На кеју, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Пауло Коељо

Бом бо ње ра
Вра ћа ле смо се кући држе ћи се за руке, док је поне де љак пола ко кли зио
са сце не. Она је изго ва ра ла неке рече ни це које су ме, не знам зашто, под -
се ћа ле на вели ке зре ле црве но-жуте тре шње. Оку па ла их је радо шћу,
нагла ша ва ју ћи сва ку реч као да пева. И хода ла је у том рит му, пои гра ва -
ју ћи попут пуц ке та вих искри ца ватре у ками ну. Све се у њој весе ли ло
живо ту.

„Еј, мама, да ти кажем...”, наја ви попут кон фе ран си јеа, а потом из
џепи ћа крај срца теа трал но изву че нај но ви ју дого дов шти ну, бри жљи во
запа ко ва ну у сре бр ну шушка ву хар ти ју и сачу ва ну само за мене. Раз мо -
та ва ла је те лепе све тлу ца ве папи ри ће пре да мном и пока зи ва ла ми зади -
вље но у њих ука лу пље не сла сне зало га је про те клог дана, док су леде не
неви дљи ве зим ске кугли це, попут зрна ца пра ши не, база ле кроз ваздух и
меша ле нам се у дах.

Роји ле су се њене речи попут пче ли ца у кошни ци, а ја сам чула само
њихов одјек као кроз густу маглу. Челич ни одре ди бри га и пла но ва одву -
кли су ме на дру гу стра ну чине ћи да про пу стим сву ту дра го це ност која
ми се у изо би љу нуди ла. Сла по ви љуба ви и топли не, искре но сти и пове -
ре ња, ушу шка но сти и без бри жно сти кови тла ли су се у боја ма дуге око
мене, а ја сам нехај но допу сти ла мисли ма да ме вежу и спро ве ду на оно
хлад но и мрач но место где завр ши мо, по казни, кад год забо ра ви мо коли -
ко вре де „сада” и „овде”...

Чим стиг не мо, при ста ви ћу вече ру, она ће за то вре ме ура ди ти дома ћи,
па ћу је после пре сли ша ти, знам да тре ба да одго ва ра... Сутра морам да
зака жем лекар ски, да одем до бан ке и да јој напра вим костим за маскен -
бал... Јова на ме чека да јој помог нем око оне хума ни тар не жур ке, Мари -
ји тре ба да одне сем књи ге, а морам и дуже да оста нем на послу како бих
завр ши ла пре зен та ци ју. Кад сам оно послед њи пут зва ла маму? Прет -
про шле сре де! Ужас! И шта да ску вам за сутра? Јао, а кад ћу ону хрпу
веша с тера се да испе глам? Ах, толи ко сам умор на, не могу више ова ко.
Тре ба ло би и да вежбам и да се здра ви је хра ним, није ни чудо што ме
леђа ово ли ко боле. Али када? Ево, опет нећу завр ши ти пре поно ћи. Ката -
стро фа, гла ва ће ми пући! А тек сле де ће неде ље, чека ме лудач ки ритам...

„... И сви смо се сме ја ли! И онда је учи те љи ца рекла да ћемо сутра то
наста ви ти... Мама? Је л’ ти мене слу шаш уоп ште?!” Док смо про ла зи ле
поред „Апо ла”, конач но је схва ти ла да се све што ми је с толи ко тру да
при пре ми ла, расу ло по бла ту пред мојим нога ма. Зау сти ла сам да јој се
изви ним и да је замо лим да поно ви при чу, када сам га угле да ла.

Поред њега су ста ја ла три сао бра ћај ца у флу о ре сцент ним прслу ци ма и
мир но раз го ва ра ла као да то није ништа. Ту су била и нека два мушкар -
ца. „Цео дан је радио овде у згра ди и мало пре је ушао у кафић да попи је
чај и одмо ри се. Сад је кре нуо кући и ево шта се деси ло. Туга...”, тихо је
гово рио један човек дру гом. И ту је био он. Само су му ноге у ципе ла ма
које су нагри зли кило ме три вири ле испод чар ша ва. Лежао је на тро то а ру
и чекао да стиг не вози ло погреб ног пред у зе ћа.

Узе ла сам је за дру гу руку и рекла јoj да покри је очи. Опсо ва ла сам у
себи поли цај це што ме нису упо зо ри ли да скло ним дете од тог при зо ра.
За то што мене нису поште де ли, опра штам им. Нау чи ла сам лек ци ју.
Инстант. Сте гла сам је јаче за руку и отр гла се из сти ска тре ба ња и мора -
ња, схва тив ши каквом сам илу зор ном заве сом пре кри ла маги ју сада шњег
тре нут ка. Одлу чи ла сам! Мисли ћу о тим ства ри ма кад дођу на ред. Реша -
ва ћу јед но по јед но. И нећу више душу под во ди ти оба ве за ма што попут
чудо ви шта пру жа ју руке и тра же увек више, све док пот пу но не усах не -
мо, жељ ни пре да ха и топле шоље чаја. И од овог вре ме на, коли ко год да
га је пре о ста ло, све ћу потро ши ти на... не, све ћу уло жи ти у радо сне тре -
нут ке са они ма који су их вред ни. Ништа дру го нећу да радим осим да
волим и да се раду јем. И да пијем чај!

„Волим те”, рекла сам јој и чвр сто је загр ли ла, диве ћи се, први пут тог
дана, рај ским пра ли на ма које је, само за мене, нежно, да се не рас то че,
сакри ла у сре бр ну фоли ју. „Еј, мама, да ти кажем шта је још било...”,
пру жи ла ми је још јед ну, про зрач ну попут леп ти ро вих кри ла. Пажљи во
сам је при хва ти ла и сме сти ла је у кути ји цу с дра го це но сти ма. Зау век.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан

Слу чај на гре шка
или лото пре ва ра?

Током лото извла че ња које је одр жа -
но про шлог пет ка, 15. децем бра, дого -
ди ло се нешто несва ки да шње: сим па -
тич на теле ви зиј ска нови нар ка која је

ПРА ВИ ПРИ ЈА ТЕ ЉИ СУ ОНИ КОЈИ СУ НА НАШОЈ СТРА НИ КАДА

НАМ СЕ ДОГА ЂА ЈУ ЛЕПЕ СТВА РИ.



обро ка, заме на посте љи не, дез -
ин фек ци ја игра ча ка и рад них
повр ши на, као и поја ча на дез -
ин фек ци ја сани тар них про сто -
ри ја. У Дому здра вља нагла ша -
ва ју и да су, након оба вље ног
роди тељ ског састан ка, роди те -
љи из Слу жбе за здрав стве ну
зашти ту деце доби ли оба ве ште -
ње о боле сти, начи ну пре но -

ше ња и поступ ци ма у слу ча ју
поја ве симп то ма и зна ко ва
боле сти.

„Дете код кога се посум ња ло
да се ради о инфе ста ци ји је више
дана, по речи ма вас пи та ча, бора -
ви ло у врти ћу. Роди те љи нису оба -
ве сти ли вас пи та че да је дете под
тера пи јом због суспект не инфе -
ста ци је. Одмах након тог сазна -
ња дете је пову че но из колек ти ва.

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.

АКТУЕЛНО
Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

Свим врти ћи ма дата
су упут ства о 
поја ча ном 
хиги јен ском над зо ру 

Малишани се могу
вра ти ти у колек тив
тек након 
спро ве де ног лече ња

Код три на е сто ро деце из врти -
ћа „Сла вуј” и њих још тро је из
дру гих врти ћа дока за но је про -
шле неде ље при су ство црев них
пара зи та у пери не ал ном оти -
ску. То је резул тат ана ли за које
је 15. децем бра спро вео пан -
че вач ки Дом здра вља, након
што је сестра из пре вен ти ве
Пред школ ске уста но ве „Деч ја
радост” оба ве сти ла Слу жбу за
здрав стве ну зашти ту деце да се
у „Сла ву ју” поја ви ла црев на
пара зи то за.

Како наво де у Дому здра вља,
про ве ре су и даље у току, а
свим врти ћи ма дата су упут -
ства о поја ча ном хиги јен ском
над зо ру. Кон крет но, нало же ни
су редов но пра ње руку, наро чи -
то пре ула ска у про сто ри ју за
бора вак и оба ве зно пре сва ког

ДОМ ЗДРА ВЉА ПОТВР ДИО

ДЕЦА ЗАРА ЖЕ НА ЦРЕВ НИМ 
ПАРА ЗИ ТИ МА

У дво ра ни „Апо ло” у четвр так,
21. децем бра, од 20 сати, биће
одр жа но књи жев но вече о Бобу
Дила ну и Џони ју Кешу. Биће
пред ста вље не књи ге „Таран ту -
ла” и „Човек у белом”, о који -
ма ће гово ри ти Зоран Пау но -
вић, Муха рем Баздуљ и Вуле
Журић. У пау за ма и после раз -
го во ра песме Боба Дила на и
Џони ја Кеша сви ра ће Бане Глу -
ва ков Туба ћин и Дра ган Про -
шић Про ја.

„Умет нич ка миси ја Боба
Дила на јесте ’тур не ја без кра -
ја’, а њего во дело, дело је у
непре кид ном и непро ла зном
наста ја њу; по томе је, без има -
ло насил ног учи та ва ња, упо ре -
ди во с јед ним од нај не о бич ни -
јих и нај сме ли јих поду хва та у
исто ри ји књи жев но сти – с
’Фине га но вим бде њем’ Џеј мса
Џој са. Јер, не само да је Џој сов
крип тич ни теста мент писан под
рад ним насло вом ’дело у наста -
ја њу’ већ је, баш као и ’Таран -
ту ла’, писан са сасвим очи том
наме ром да се издиг не изнад
свих рутин ских и кон вен ци о -
нал них начи на кому ни ка ци је

ауто ра са чита о цем – и уз све -
сно пре у зет ризик од губит ка
сва ке кому ни ка ци је. И док се
Џој со во дело понај ви ше бави
током под све сти про та го ни ста,
Дила но во насто ји да доча ра
музи ку под све сти – њего ве вла -
сти те, али и под све сти сва ког
од нас. Тај ниво, ниво под све -
сти, можда је једи но пра во пола -
зи ште за чита ње ’Таран ту ле’.
Ово дело, сасвим изве сно, не
пред ста вља неу спе ли поку шај
уно ше ња реда у хаос, већ успе -
шно доча ра ну сли ку хао са –

заво дљи вог хао са кре а тив ног
ума, који уме да буде застра -
шу ју ће бру та лан и амо рал но
сабла жњив, али и нео до љи во
духо вит и дир љи во нежан. То
је свет у коме чита лац и сам
поста је лик из Дила но ве песме,
неко ’ко зна да се нешто дога -
ђа, али не зна шта је то’.” (Зоран
Пау но вић, из пред го во ра)

Роман „Човек у белом” о апо -
сто лу Павлу, који пот пи су је
чуве ни кан три музи чар Џони
Кеш, на енгле ском је иза шао
дав не 1986, а код нас се упра во

поја вио у пре во ду Муха ре ма
Базду ља, у изда њу „Гео по е ти -
ке”. Ово није само зани мљи ва
био гра фи ја Све тог Павла, како
би се на први поглед могло оче -
ки ва ти, већ при ча о окре та њу
јед ног музи ча ра вери у Ису са
Хри ста. У свом дубо ко лич ном
уво ду у роман Џони Кеш обја -
шња ва: „Коли ко сам ја могао
да изме рим, не рачу на ју ћи пау -
зе у дија ло гу изме ђу Ису са и
Павла, а пре ма Павло вом све -
до че њу у њего вим посла ни ца -
ма, раз го вор је тра јао отпри -
ли ке један минут, можда неко -
ли ко секун ди мање. Па ипак се
свет про ме нио због тог јед но -
ми нут ног раз го во ра. Био је то
нај пре суд ни ји минут у исто ри -
ји чове чан ства. Тај минут је
обе ле жио суд би ну небро је них
мили о на људи који ће се тек
роди ти. Није дан дога ђај још од
рође ња самог Ису са Хри ста није
ути цао на живо те свих људи на
овој земљи тако сна жно као
запо ве сти које су дате и при -
мље не у том јед ном мину ту”.

Улаз на дога ђај је бес пла тан.

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

У петак, 22. децем бра, у пив -
ни ци „Слад” (Нико ле Тесле
5), у 20 сати почи ње про мо -
ци ја кален да ра за 2018. годи -
ну с фото гра фи ја ма напу ште -
них паса и мача ка који има -
ју нове вла сни ке.

Поред пред ста вља ња сли -
ка и упо зна ва ња с љубим ци -
ма моде ли ма и њихо вим при -
ча ма, посе ти о ци ће моћи да
погле да ју и изло жбу фото гра -
фи ја четво ро но жа ца који још
увек тра же нови дом. При лог
од про да је кален да ра биће
упо тре бљен за помоћ живо -
ти ња ма које живе на ули ци.
„Слад” ће у петак уве че бити
отво рен и за кућ не љубим це,
тако да ће њихо ви вла сни ци
моћи да их уве ду у тај кафић.

Кален дар с фото гра фи ја -
ма кућ них љуби ма ца биће

могу ће наба ви ти и на „Ново -
го ди шњем база ру” и нару чи -
ти пре ко „Феј сбу ка”, на стра -
ни Дру штва за зашти ту живо -
ти ња и при ро де „Еко ли бри -
јум” из Пан че ва.

М. Г.

У ПЕТАК, 22. ДЕЦЕМ БРА

Вече кућ них љуби ма ца

ИЗЛОЖБА „ОД ВЛАДАРА ДО СВЕТИТЕЉА”

Осам векова од круниc ања Стефана Првовенчаног

Деца код којих је био пози ти ван
налаз на црев не пара зи те не поха -
ђа ју колек тив. Све нало же не хиги -
јен ске мере се спро во де”, наво ди
се у саоп ште њу Дома здра вља.

У тој уста но ви исти чу да се
зара же на деца могу вра ти ти у
колек тив тек након спро ве де -
ног лече ња и нега тив ног нала -
за сто ли це на пара зи те.

Д. Кожан

У ДВО РА НИ „АПО ЛО”

Књи жев но вече о Бобу Дила ну и Џони ју Кешу

Божић на честит ка
Свим гра ђан ка ма и гра ђа ни ма Пан че ва који пра зник Хри -
сто вог рође ња сла ве по гре го ри јан ском кален да ру жели мо
сре ћан Божић.

Нај ра до сни ји хри шћан ски пра зник про ве ди те окру же ни
сво јим нај бли жи ма и нај ми ли ји ма, у љуба ви, здра вљу и
весе љу.

Нека вам Божић доне се мир, сло гу, сре ћу и успех на сва -
ком живот ном, лич ном, поро дич ном и послов ном пла ну.

Тигран Киш, пред сед ник Скуп шти не гра да

Саша Павлов, гра до на чел ник

У Народном музеју Панчево у
петак, 22. децембра, у 19 сати,
биће свечано отворена изло-
жба „Од владара до светитеља
– осам векова од крунисања
Стефана Првовенчаног”. Коа-
уторском изложбом Светлане
Месицки, кустоса-етнолога, и

Гордане Стојанов, сликара-
-конзерватора, уједно ће бити
обележене и деведесет четири
године од оснивања Музеја.
Изложбу ће отворити др Ива-
на Спасовић из Архива САНУ,
а наступиће и Панчевачко срп-
ско црквено певачко друштво.

Мошти Стефана Првовенча-
ног сељене су током наше исто-
рије по многим манастирима.
Податак да су у периоду 1790–
1791. биле похрањене у Пан-
чеву, завређује обележавање
овог датума значајног за нашу
историју.

На изложби ће бити изло-
жена и икона Стефана Прво-
венчаног из ризнице Храма
Успења Пресвете Богородице
из Панчева, радови студената
треће године црквеног сликар-
ства Академије Српске право-
славне цркве у Београду, а
захваљујући Радио-телевизији
Србије публика ће моћи да види
и костиме из серијала „Нема-
њићи – рађање српске краље-
вине”.

Династија Немањића, чији је
зачетник Стефан Немања, вла-
дала је Србијом више од 200
година и током своје владавине
подигла је велики број цркава и

манастира, од којих многи и
данас плене лепотом и пред-
стављају највредније тековине
целокупне српске културне и
духовне баштине, а неки од њих
уврштени су и у Унескову листу
светске баштине.

М. М. В.



Иде а ли стич ку 
функ ци ју да буду
корек тив вла сти
меди ји напу сти ли
одав но

Респек та би лан састав уче сни -
ка и одли чан одзив публи ке
учи ни ли су да три би на под
нази вом „Ко се пла ши сло бод -
не речи?”, која је одр жа на у
клу бу „Купе” 18. децем бра,
доби је димен зи ју какву заслу -
жу је. Орга ни зо ва ли су је покрет
„Нови опти ми зам” и Гра ђан -
ска акци ја Пан че во, а гово ри -
ли су Весна Мали шић, нови -
нар ка НИН-а, Тео фил Пан чић,
колум ни ста, нови нар, писац и
кри ти чар, Бран ко Чечен, дирек -
тор Цен тра за истра жи вач ко
нови нар ство, и Љиља Спа сић
из ГАП-а. Три би ну је моде ри -
рао нови нар Ненад Жив ко вић.

Уче сни ци су про ба ли да одго -
во ре на пита ње зашто и коме
одго ва ра медиј ски мрак у Срби -
ји, као и да обја сне, како је то
у пози ву фор му ли са но, зашто
су све гла сни ји апе ли на држа -
ву и регу ла тор на тела да ста ну
на пут медиј ском теро ру, као
и теро ру меди ја. Закљу че но је
да су ниво сло бо де и уре ђи -
вач ке неза ви сно сти меди ја на
пато су, да се ситу а ци ја у медиј -
ским обла сти ма оце њу је као
алар мант на, те да цен зу ра при -
гу шу је гла со ве дру га чи је од
доми нант них, а табло ид на
штам па поста је извор (не)про -
ве ре них инфор ма ци ја. Опште
место је било да је уме ће медиј -

ске мани пу ла ци је поста ло оба -
ве зна вешти на држав них функ -
ци о не ра.

Весна Мали шић је рекла да
је важно да меди ји буду про -
фе си о нал ни како би испу ни ли

основ ну функ ци ју – да буду
корек тив вла сти, тј. „кри тич ко
око које посма тра” и да усме -
ра ва ју про це се да дру штво
поста не боље. Она сма тра да
су ту сво ју иде а ли стич ку функ -
ци ју меди ји напу сти ли одав -
но: оног тре нут ка када су поли -
ти ча ри схва ти ли да су баш они
одлич но сред ство за при сва ја -
ње вла сти, па су их се сто га и
доко па ли, а да је пита ње сло -
бо де само пита ње о томе „ко и
како може да се истрг не из тог
гво зде ног загр ља ја”.

Пан чић је казао да има ути -
сак да се бори „са истим ала ма

као и пре три де сет годи на”,
али да је тада био исто толи ко
и мла ђи, па му је било лак ше
да се с њима носи.

– Оста ли смо без наде. Нека -
да смо има ли неко ли ко сло -

бод них малих, локал них меди -
ја, изме ђу оста лих и „Пан че -
вац”. Сада нас фру стри ра РТС,
али не само нас већ и власт:
РТС се кур ва с нови нар ским
досто јан ством, а ипак, из угла
вла сти, недо вољ но. Она је неза -
до вољ на не оним што РТС еми -
ту је, већ оним што не еми ту је;
што није постао „Пинк”, што
се не ваља у истом бла ту. То је
сме шно – рекао је овај колум -
ни ста.

Чечен је гово рио и испред
Гру пе за сло бо ду меди ја, која
пред ста вља одго вор гра ђа на
Срби је на кон стант но уру ша -

ва ње сло бо де меди ја и изра -
жа ва ња, на наци о нал ном и
локал ном нивоу.

– Меди ји нису узрок било
чега, они су после ди ца. Ко дође
на власт, прво што ура ди јесте
да оде у медиј ске куће и каже
им да тре ба ком пле тан мар ке -
тинг да пре ба це у неку нову
мар ке тин шку аген ци ју. Тако се
кон тро ли шу меди ји. Како они
с тиме да се боре? Зато су меди -
ји после ди ца – обја снио је
Чечен.

„Нови опти ми зам за нову
соли дар ност” је низ три би на и
јав них дога ђа ја који су орга -
ни зо ва ни ове годи не пово дом
Међу на род ног дана људ ских
пра ва и Међу на род ног дана
соли дар но сти, уз подр шку
аустра лиј ске амба са де у Бео -
гра ду. На овим три би на ма
отво ре не су неке од кључ них
тема за које се сма тра да је
важно о њима раз го ва ра ти у
јав ном про сто ру. На дога ђа ји -
ма у Бео гра ду и Новом Саду
гово ри ло се о тема ма попу ли -
зма и наци о на ли зма и људ -
ских пра ва, а после Пан че ва у
Заје ча ру и Кикин ди биће скре -
ну та пажња на про блем дис -
кри ми на ци је жена са инва ли -
ди те том, као и на гору ће пита -
ње наси ља над жена ма.

побољ ша ње при вред ног амби -
јен та на тери то ри ја ма свих
локал них само у пра ва и на тај
начин при вла чи ти инве сти ци -
је које ће дово ди ти до већег
бро ја запо сле них и осни ва ња
нових при вред них субје ка та.
Они ће пла ћа ти поре зе на зара -
де и на добит, који ће опет
дола зи ти у покра јин ски буџет.

– То је један круг који пока -
зу је како се одго вор на Покра -
јин ска вла да одно си пре ма нов -
цу гра ђа на Вој во ди не – закљу -
чу је посла ник.

Нор мал но, реал но и здра во
Он твр ди да с јед не стра не
посто ји заду же ње из прет ход -
ног пери о да, које је у јед ном
момен ту дости гло 13,5 мили -
јар ди дина ра, и с дру ге стра не
потро шен сав при ва ти за ци о ни
при ход, а да гото во ништа капи -
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Када вам неко вре ђа поро ди цу и пре ти јој без раз ло га, када
вам гово ри нај ру жни је ства ри за мај ку и супру гу и то ради
кон стант но, уоп ште није лако. Није ми лако као чове ку, а не
као гра до на чел ни ку. Ника да ми није сме та ло да неко кри ти -
ку је мој рад и да ми кажу да не радим како тре ба. Међу тим,
стра шно је што ових дана доби јам прет ње пре ко „Феј сбу ка”
и у СМС пору ка ма.

(Гра до на чел ник Кра ље ва Пре драг Тер зић у изја ви за „Вечер -
ње ново сти”, 16. децем бар)

* * *

Ако су хули га ни јачи од држа ве, до држа ве је. Ако рија ли ти
еми си је вас пи та ва ју децу, до роди те ља је. Ако су рија ли ти
еми си је али би за наси ље, онда је до роди те ља и до држа ве.
То је као да кри ви те сеља ке који на пија ци про да ју чвар ке и
сла ни ну за висок холе сте рол и лоше здра вље наци је.

(Нови нар ка Татја на Вој те хов ски, „Тви тер”, 20. децем бар)

* * *
Деца често кажу да је мари ху а на без о па сна. Онда им ми
наве де мо као при мер слу чај деча ка који је ско чио с једа на е -
стог спра та због халу ци на ци ја под деј ством мари ху а не.

(Инспек тор ка Ана Зрнић, Упра ва кри ми на ли стич ке поли -
ци је, „Срп ски теле граф”, 19. децем бар)

* * *
Мини стар ство прав де Срби је је пред у зе ло све из сво је над ле -
жно сти како би се пред у пре ди ли нере ди на спорт ским утак -
ми ца ма. На тужи о ци ма и суди ја ма је да дослед но при ме њу -
ју усво је не зако не.

(Нела Кубу ро ву ић, мини стар ка прав де Срби је, „Инфор -
мер”, 18. децем бар)

* * *
Имам стра шну екс клу зи ву за „Н1 инфо” теле ви зи ју. Весна
Ракић Води не лић из Нове стран ке и Дра ган Ђилас нису једи ни
кан ди да ти за гра до на чел ни ка Бео гра да. И ја сам одлу чио да
обе ло да ним моју кан ди да ту ру. Куд сви Тур ци, туд и мали Мујо.

(Алек сан дар Шапић, пред сед ник општи не Нови Бео град,
„Тви тер”, 20. децем бар)

* * *
Данас сам иза шао кроз про зор Покре та сло бод них гра ђа на.
Осе ћам се сло бод но и поно во досто јан стве но. Што више
људи тре ба да буде упо зна то с реал ним ста њем у ПСГ-у.

(Зоран Божа нић, доцент на Факул те ту музич ке умет но сти, у
обра зло же њу за напу шта ње стран ке Саше Јан ко ви ћа, 19. децем -
бар)

КОНЦЕПТ

Пове ћа ња на осно ву
поре за на добит и
зара ду

Нови при хо ди тро ше
се искљу чи во на
начи не који их вра ћа ју

Новац се 
нај е ко но мич ни је 
мул ти пли ку је

Јав не финан си је су важан сег -
мент функ ци о ни са ња држа ве
и њених ауто ном них дело ва.
Када се ради о Вој во ди ни, на
ову тему не посто ји бољи саго -
вор ник од нашег сугра ђа ни на
Јова на Лаза ро ва: он је, као
посла ник иза бран испред листе
СНС-а, пред сед ник Одбо ра за
буџет и финан си је Скуп шти не
АП Вој во ди не.

Раз го ва ра ли смо о пред ло гу
буџе та Покра јин ске вла де за
2018. годи ну, који се пред
посла ни ци ма у Новом Саду
нашао у тре ну ци ма штам па ња
овог бро ја нашег листа.

Побољ ша ње при вред ног
амби јен та
Лаза ров сма тра да је његов нај -
те жи зада так да што пла стич -
ни је обја сни како се тро ши
новац гра ђа на Вој во ди не. Дао
је све од себе:

– Знам да је ова тема досад -
на сви ма осим нама еко но ми -
сти ма. Да бисмо гово ри ли о
буџе ту за 2018, виде ли да ли
иде мо у добром сме ру или не,
мора мо да напра ви мо ком па -
ра ци ју с буџе ти ма из прет ход -
них годи на. Пред лог Покра -
јин ске вла де је да обим буџе та
за 2018. годи ну буде 68,6 мили -
јар ди дина ра, што је за гото во
пет мили јар ди више од основ -
не одлу ке о буџе ту за 2017,
одно сно за 1,2 мили јар де у
одно су на дру ги реба лан си ра -
ни ово го ди шњи буџет. Пове ћа -
ња смо има ли на осно ву пора -
ста при хо да који су усту пље ни

О ПОКРА ЈИН СКОМ БУЏЕ ТУ ИЗ ПРВЕ РУКЕ

ЛАЗА РОВ: ЧИСТА МАТЕ МА ТИ КА, НЕ ПОЛИ ТИЧ КА ПРИ ЧА

тал но у Вој во ди ни није ура ђе -
но. Дода је:

– Исто вре ме но је тонуо упра -
во овај део усту пље них при хо -
да Репу бли ке Срби је – поре зи
на добит и на зара де. Неза вр -
ше ни про јек ти само у Пан че -
ву вре де од три до чети ри
мили о на евра. Сада шња вој во -
ђан ска вла да непре ста но пове -
ћа ва буџет. То су егзакт ни пода -
ци и пара ме три, ово није поли -
тич ка при ча, већ чиста мате -
ма ти ка. Сарад њом с репу блич -
ком вла дом и локал ним само -
у пра ва ма дошло се до тога да
је покра јин ски буџет изра ђен
тако да се новац на нај е фи ка -
сни ји и нај е ко но мич ни ји начин
тро ши, мул ти пли ку је и вра ћа
у зајед нич ку касу како би она
била што пуни ја сва ке годи не.
Морам да под ву чем то да ова
покра јин ска вла да нема при -

ва ти за ци о не при хо де, а при -
ну ђе на је да вра ћа дуго ве из
прет ход ног пери о да. Сер ви си -
ра ње јав ног дуга опте ре ти ће
буџет за 1,3 мили јар де дина ра
у 2018, а нема новог заду жи -
ва ња.

Лаза ров каже да гра ђа ни
Пан че ва зна ју да акту ел на вла -
да Вој во ди не после више од
четр де сет годи на финан си ра
пот пу ну рекон струк ци ју Интер -
ног оде ље ња у Општој бол ни -
ци, те да ће тај обје кат бити у
функ ци ји у 2018.

– Овај буџет има и сво ју
соци јал ну ком по нен ту. Ради се
о регре си ра њу пре во за уче ни -
ка и сту де на та, под сти ца ји ма
за ван те ле сну оплод њу, подр -
шци поро ди ца ма за рађа ње тре -
ћег дете та, избе глим и прог -
на ним лици ма... То ће кроз
реба лан се бити подиг ну то на
још виши ниво – наја вљу је
Лаза ров.

Он под се ћа на то да је пре
неко ли ко неде ља у посе ти
нашем гра ду био пред сед ник
Покра јин ске вла де Игор Миро -
вић и да је том при ли ком раз -
го ва рао с гра до на чел ни ком
Пан че ва Сашом Павло вим о
даљим ула га њи ма у про јек те
нашег гра да.

– Тада је на нај бо љи могу ћи
начин пред ста вље но шта је оно
што је за наш град у наред ном
пери о ду нај ва жни је. Павлов је
казао да је то ста вља ње у функ -
ци ју север не инду стриј ске зоне
и завр ше так пота ми шког
колек то ра. Миро вић је обе ћао
сву могу ћу помоћ, одно сно да
ће Покра ји на суфи нан си ра ти
фина ли за ци ју ових важних
про је ка та. Овим ће и гра ђа ни
на Кара у ли доби ти фекал ну
кана ли за ци ју – нагла ша ва
посла ник.

Лаза ров, као пред сед ник
Одбо ра за буџет и финан си је,
на кра ју пору чу је да је поно -
сан на нор мал ну, реал ну и здра -
ву при чу која се одви ја у Покра -
јин ској вла ди и Скуп шти ни АП
Вој во ди не.

ОДР ЖА НА ТРИ БИ НА У „КУПЕУ”

Ко се пла ши сло бод не речи?

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

АП Вој во ди ни, а то су поре зи
на добит и зара ду. То зна чи да
је било пове ћа не при вред не
актив но сти и запо сле но сти.
Нажа лост, и даље покра јин ски
буџет у сво јој струк ту ри као
нај ве ћи део има тран сфер на
сред ства из Репу бли ке Срби је,
која иду за запо сле не у обра зо -
ва њу и буџе ти ма локал них
само у пра ва.

Дода је да на тај део буџе та
Скуп шти на АП Вој во ди не не
може ника ко да ути че.

– Јако је важно рећи да се у
струк ту ри буџе та мења онај део
на који директ но ути че Покра -
јин ска вла да, да беле жи зна -
тан раст, и то у корист спро во -
ђе ња еко ном ске и раз вој не
поли ти ке Вој во ди не. Про вер -
љи ви пода ци су јасни: 2016.
годи не буџе том је било пред -
ви ђе но 5,1 мили јар ди дина ра

за Упра ву за капи тал на ула га -
ња, пре ко које се спро во де капи -
тал ни про јек ти на тери то ри ји
Вој во ди не. Ове годи не је почет -
ним буџе том за исту наме ну
било пла ни ра но 6,1 мили јар -
ди дина ра, дру гим реба лан сом
7,4, а пред ло гом буџе та за 2018.
годи ну дола зи мо до 9,8 мили -
јар ди дина ра. То зна чи да се
нови при хо ди тро ше искљу чи -
во тако да их вра ћа ју: на сва ки
динар који ула же, Покра јин -
ска вла да тра жи суфи нан си ра -
ње локал них само у пра ва; анга -
жо ва ње тих финан сиј ских агре -
га та одра жа ва се на стан дард
ста нов ни штва, а с дру ге стра -
не финан си ра ју се капи тал ни
про јек ти који ће вра ћа ти новац
у покра јин ски буџет – каже
Лаза ров.

Он обја шња ва да се ула же у
про јек те који ће под сти ца ти
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Већ у окто бру почи ње сезо на сла ва,
али кад дође Све ти Нико ла на ред,
ситу а ци ја се већ захук та ва. На ову сла -
ву се или иде у госте или се сла ви. Јед -
на је од нај че шћих у нашем наро ду, а
на неки начин и нај дра жа, јер нам ука -
зу је на то да су пра зни ци пред вра ти -
ма. Али како вре ме про ла зи, ства ри се
мења ју, па су данас сла ве сасвим дру -
га чи је него што су некад биле. Сла ве
се више не про сла вља ју само у кућа ма,
већ и у ресто ра ни ма, и с музи ком и
неким пот пу но дру га чи јим оби ча ји ма.

Овим пово дом пита ли смо сугра ђа -
не какве су сла ве данас, коли ко је вели -
ки изда так напра ви ти сла вље с бога -
том трпе зом и коју сла ву они сла ве.

СВЕТ КО ЕЋИ МО ВИЋ, пен зи о нер:
– Рани је су се сла ве дру га чи је сла -

ви ле. Ја сам био у Босни и тамо су
сла вља тра ја ла по три дана, дола зи ле
су и ком ши је, а није се зва ло на сла -
ву. Дола зи ло је пуно људи, али је било
у некој нор мал ној мери и окол но сти -
ма. Било је леп ше, пошто ва ли су се
оби ча ји. Колач се ломио код куће,
уку ћа ни су се моли ли. Данас сла ва
кошта, али ако нема те пуно гости ју,
онда то није вели ки изда так. Моја
поро ди ца сла ви Аран ђе лов дан.

РУЖИ ЦА МИЛО СА ВЉЕ ВИЋ, гра ђе -
вин ски инже њер у пен зи ји:

– Данас су сла ве мно го дру га чи је
него рани је. Људи су поста ли помо -
да ри. Сла ва је нешто што је тра ди ци -
ја и зато се пошту је и сла ви, а не сада
да се изми шља ју нови не. Сла ва у
кафа ни је, на при мер, ван паме ти.
Када су у пита њу сред ства која су
нео п ход на, отпри ли ке је за сла ву
потреб но негде од две ста до три ста
евра. Све зави си од бро ја гости ју и од
тога коли ко човек хоће да при у шти
себи и гости ма. Ми у прин ци пу не
про сла вља мо рођен да не, али сла ву
оба ве зно сла ви мо. Нема мо пуно гости -
ју, али сла ви мо два дана због про сто -
ра у ста ну. Један дан дође род би на, а
дру ги дан омла ди на. Лепо је, а и када
се нешто ради с љуба вљу, није тешко.
Ми сла ви мо Све тог Јова на.

АНИ ТА СИМЕ О НОВ, слу жбе ни ца у
Пошти:

– Данас сви некуд журе, дођу само
да ота ља ју сла ву. Такав ути сак имам.
Некад се то баш пра зно ва ло, а сада је
нека ко само, ето, тако, да се ота ља и
оду жи за њихов дола зак. Ми иде мо на
доста сла ва, има мо пуно род би не, а
сла ви мо Ђур ђиц. Изда так је, тре ба да

се издво ји доста нов ца, јер ми сла ви мо
вели ку сла ву. Пуно гости ју, два дана.

МИО ДРАГ АНТО НИ ЈЕ ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Пре је дола зи ло више ком ши ја и
при ја те ља, сада се то сма њи ло. Ми
сла ви мо Михољ дан. Није вели ки изда -
так јер нема мо пуно гости ју. Дола зи
око десе то ро људи.

МИЛАН МИЛО ВА НО ВИЋ, 
ел. инже њер:

– Не сви ђа ми се што људи данас
сла ве сла ву у ресто ра ни ма. Губи се
тра ди ци о нал ни дух. Моји роди те љи
сла ве Све тог Нико лу и није пре ве ли -
ки тро шак јер нема ју пре ви ше гости -
ју, али мислим да је за дана шње усло -
ве можда мало већи изда так када се
при пре ма бога ти ја трпе за.

СЛА ЂА НА АРСИЋ, еко но ми ста:
– Мно го је комер ци ја ли зо ва но,

рани је је све било мно го јед но став -
ни је. Сада је пре стиж сла ви ти сла ву.
Мно ги то чак раде уз музи ку. Већи на
оних код којих ми одла зи мо сла ве у
кру гу поро ди це.

Анке ти ра ла Мир ја на Марић 

Велич ко вић

М. АнтонијевићА. Симеонов М. Миловановић С. Арсић

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СУ СЛА ВЕ КАО ШТО СУ НЕКАД БИЛЕ?

Нови оби ча ји и мање гости ју

Р. МилосављевићС. Ећимовић

ХРОНИКА

зоне. Ту посто ји 78 хек та ра, па ћемо
виде ти како ће се у том сми слу пове -
ћа ва ти буџет. Про јек то ва ли смо 5,190
мили јар ди дина ра. Буџет је при лич -
но мањи у одно су на послед њи ово го -
ди шњи реба ланс, а раз лог су при хо ди
по посеб ним про пи си ма: теку ћи и
капи тал ни тран сфе ри из АП Вој во -
ди не и Репу бли ке Срби је. Та сред ства
дола зе на осно ву кон кур са током годи -
не, па ћемо и њих, у зави сно сти од
раз во ја ситу а ци је, укљу чи ва ти у касу.
Нема мо нових кре дит них заду же ња,
али има и биће пре не тих сред ста ва.

Нацрт одлу ке о изме ни Одлу ке о
заду жи ва њу гра да за финан си ра ње
капи тал них инве сти ци о них рас хо да у
вези са заду же њем из 2016, као и нацрт
одлу ке слич ног рого бат ног нази ва који
се тиче кре ди та за 2017. годи ну тако -
ђе је обра зла гао Жив ко вић. Те две тач -
ке веза не су за већ „нацр та ни” буџет.

Кадров ски план Град ске упра ве,
Град ске слу жбе за буџет ску инспек -
ци ју, Слу жбе интер не реви зи је Пан -
че ва, Град ског пра во бра ни ла штва и
Струч не слу жбе заштит ни ка гра ђа на
гра да Пан че ва за 2018. годи ну – није
донео неке спе ци јал не нови не.

Буди те кон ци зни, молим
Нај ви ше вре ме на на сед ни ци „потро -
шио” је град ски пра во бра ни лац Божи -
дар Копри ви ца. Он је иско ри стио сво -
је вре ме на нај бо љи могу ћи начин:
годи шњи изве штај о раду Град ског
пра во бра ни ла штва изнео је, изгле да -
ло је, као да не пре ска че ни нај ма њи
детаљ. Копри ви ца је то чинио сасвим
про фе си о нал но, али пошто је по непи -
са ним мери ли ма о изве шта ва њу на
сед ни ца ма град ске вла де био пре оп -
ши ран, при сут ни су поче ли да се врпо -
ље по сто ли ца ма.

На при мер, гово рио је о тужба ма
гра ђа на пово дом ује да паса лута ли ца
и онда зала зио у то шта се под ра зу -
ме ва под том дефи ни ци јом. Ско ро
мак си ма лан број спо ро ва, не само те
сор те, Град је добио, чиње ни це су
изне те, а Копри ви ца је вра тио дух у
собу 206, где се одр жа ва ју сед ни це,
када је казао да су про сто ри је пра во -
бра ни ла штва окре че не захва љу ју ћи
јед ном бурег џи ји.

Гра до на чел ник Павлов му је после
изла га ња захва лио рекав ши да је мало
при ли ка када се могу чути резул та ти
рада пра во бра ни ла штва, али је одмах
потом замо лио све пре о ста ле изве -
сти о це да буду кон ци зни коли ко је то
могу ће.

Тако је и било. Пред лог годи шњег
пла на рада Град ског шта ба за ван ред -
не ситу а ци је за 2018. годи ну дао је тем -
по, па је обје ди ње но рас пра вља но о
Про гра му посло ва ња ЈКП-а „Хиги је на”
за 2017. годи ну (четвр та изме на) и дру -
гој изме ни про гра ма посло ва ња ЈКП-а
„Стар че вац” с финан сиј ским пла ном.

Коли ко „тешко” могу да зву че нази -
ви тача ка, нај бо ље се виде ло код оне

При хо ди кла сич не 
буџет ске потро шње 
уве ћа ни за око 
26 мили о на дина ра

Про сто ри је 
пра во бра ни ла штва 
окре че не захва љу ју ћи
бурег џи ји

ЈКП „Гре ја ње” ће бити
заду же но за 150 мили о на

Чак 32 тач ке днев ног реда нашле су
се пред чла но ви ма Град ског већа у
сре ду, 20. децем бра. С обзи ром на то
да посто ји закон ски рок од седам дана
који тре ба да про ђе изме ђу закљу чи -
ва ња град ске вла де и одлу чи ва ња
локал не скуп шти не, ово је и логич но:
послед ња ово го ди шња сед ни ца пан -
че вач ког пар ла мен та зака за на је за
27. децем бар, па је тре ба ло про ћи
кроз брдо мате ри ја ла.

Нор мал но, нај ва жни ја тема била је
град ски буџет за 2018.

Без нових кре дит них заду же ња
О про јек ци ји град ске касе за наред ну
годи ну гово рио је Пре драг Жив ко вић,

заме ник гра до на чел ни ка који је заду -
жен за токо ве нов ца. Он је рекао:

– Изно сим пара ле ле како бих лак -
ше обја снио буџет. Оно што је упа -
дљи во, а у вези је са оном одлу ком
коју смо доно си ли у овом пери о ду
про шле годи не, јесте да су при хо ди
кла сич не буџет ске потро шње уве ћа -
ни за око 26 мили о на дина ра, и то
код поре за на зара де и накна де за
зашти ту живот не сре ди не. Ума ње ње
има мо код неко ли ко оста лих при хо -
да. Нисмо укал ку ли са ли добит јав -
них и јав них кому нал них пред у зе ћа,
што ћемо ура ди ти реба лан сом током
годи не. Про грам оту ђе ња град ског
гра ђе вин ског земљи шта није у 2017.
годи ни реа ли зо ван, па ће и ту бити
про ме на. У дого во ру с гра до на чел ни -
ком нисмо укљу чи ли ни сред ства која
се оче ку ју од север не инду стриј ске

ОДР ЖА НА НАЈ О БИМ НИ ЈА СЕД НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕЋА У 2017.

ПОТРА ЈА ЛА ПРИ ПРЕ МА ЗА СКУП ШТИ НУ ГРА ДА

десе те: одлу ка Над зор ног одбо ра ЈКП-
а „Мла дост” о доно ше њу Финан сиј -
ског пла на ЈКП-а „Мла дост” за пери -
од од 1. јану а ра до 31. децем бра
2018. годи не за рас хо де за које је
нео п ход но спро ве сти поступ ке јав -
них набав ки до кра ја 2017. годи не с
Нацр том закључ ка о дава њу сагла -
сно сти на одлу ку Над зор ног одбо ра
ЈКП-а „Мла дост” о доно ше њу финан -
сиј ског пла на ЈКП-а „Мла дост” за
пери од од 1. јану а ра до 31. децем -
бра, за рас хо де за које је нео п ход но
спро ве сти поступ ке јав них набав ки
до кра ја 2017.

И ово је скра ће на вер зи ја!

Пла но ви, пла но ви
Обје ди ње но су раз ма тра не изме не
финан сиј ских пла но ва за 2017. годи -
ну Кул тур ног цен тра, Дома омла ди -
не, Заво да за зашти ту спо ме ни ка кул -
ту ре, Народ ног музе ја, Исто риј ског
архи ва и Град ске библи о те ке. Дирек -
то ри или њихо ви иза сла ни ци нису
ула зи ли у дета ље, па се гово ри ло
углав ном о отпрем ни на ма, сит ним
пре прав ка ма уна пред пла ни ра ног и
томе слич но. Ново се ља ни и Бре стов -
ча ни ће тако ђе доби ти нове финан -
сиј ске пла но ве, а исту матри цу пре -
у зе ли су и пред став ни ци месних
зајед ни ца Котеж, Гор њи град и Тесла.

На ред је потом дошао Нацрт одлу -
ке о доно ше њу изме на и допу на Пла -
на детаљ не регу ла ци је грин филд еко-
инду стриј ске зоне јужно од „Петро -
хе ми је” у Пан че ву. Одбор ни ци тре -
ба да дају сагла сност на то да се
кому нал на делат ност про из вод ње и
дистри бу ци је воде у Гло го њу пове -
ри ЈКП-у „Водо вод и кана ли за ци ја”.
Затим је незнат но изме ње на Одлу ка

о град ским адми ни стра тив ним так -
са ма.

На кори шће ње Тури стич кој орга -
ни за ци ји Пан че ва дат је пон тон на
Тами шу, доби јен у окви ру већ позна -
тог про јек та. Пред одбор ни ци ма ће
се наћи и Нацрт одлу ке о доно ше њу
изме не Про гра ма кома са ци је ката -
стар ске општи не Гло гоњ, као и реше -
ње о утвр ђи ва њу цене услу га „Слу -
жбе ног листа гра да Пан че ва”. На мени -
ју је био и пред лог пра вил ни ка о испи -
ти ва њу погод но сти так си вози ла за
оба вља ње так си пре во за. Гово ри ло се
о тури стич ким потен ци ја ли ма гра да.

ЈКП „Гре ја ње” ће бити заду же но
за 150 мили о на дина ра због изми -
ре ња оба ве за за испо ру че ни гас у
пред сто је ћој сезо ни, доне то је реше -
ње о обра зо ва њу тима за при пре му
инфор ма ци ја по упи ти ма потен ци -
јал них ула га ча, а на кра ју је про ме -
ње но реше ње о обра зо ва њу тима за
импле мен та ци ју Стра те ги је раз во ја
гра да Пан че ва од 2014. до 2020.

С. Трај ко вић

Чла но ви Извр шног одбо ра ГО СПС-
а, с пред сед ни ком Нико лом Дан гу -
би ћем на челу, орга ни зо ва ли су вели -
ку акци ју у Гло го њу 15. децем бра у
скло пу оби ла ска сео ских сре ди на.
На тај начин су пока за ли да и ван
пред из бор не кам па ње мисле на сугра -
ђа не.

Дан гу бић је посе тио домо ве Гло -
гоњ ки и Гло го ња ца, који се тру де да
пре по ро де сво је село. Био је оду ше -
вљен при је мом и топлом атмос фе -
ром коју је осе тио у поро ди ца ма.
Раз го ва рао је с дома ћи ни ма о акту -
ел ним тема ма и ста њу у селу с циљем
да живот у Гло го њу буде бољи и леп -
ши. Др Све то зар Гаври ло вић и др
Ста ни слав Мило ше вић наста ви ли су
акци ју током које се лека ри спе ци -
ја ли сти при бли жа ва ју паци јен ти ма,
пого то во ста ри јег живот ног доба, јер

они не могу увек зака за ти пре гле де.
Дава ли су струч не лекар ске саве те
уз мере ње крв ног при ти ска. Мешта -
ни Гло го ња били су вид но задо вољ -
ни што су се соци ја ли сти сети ли ста -
рих, што су има ли при ли ку да раз -
го ва ра ју са спе ци ја ли сти ма о сво -
јим здрав стве ним про бле ми ма и да
доби ју аде кват не пре по ру ке за даље
лече ње и дијаг но сти ку.

Чла ни це Фору ма жена раз го ва ра -
ле су с неко ли ко жена које су свој
живот ни век про ве ле на селу живе -
ћи од пољо при вре де. Бено ни Гру је -
ску, пот пред сед ник ГО СПС-а и пред -
сед ник МО СПС-а у Гло го њу, захва -
лио је на посе ти пар тиј ским коле -
ги ни ца ма и коле га ма и у име дома -
ћи на изра зио задо вољ ство вели ким
одзи вом Гло го ња ца.

С. Т.

АКЦИ ЈА СОЦИ ЈА ЛИ СТА У ГЛО ГО ЊУ

Здрав стве ни пре гле ди

Нисмо укал ку ли са ли добит
јав них и јав них 
кому нал них пред у зе ћа,
што ћемо ура ди ти 
реба лан сом током 
годи не.



Нa свечаној седници поводом
Дана библиотекара и обележа-
вања седамдесет година посто-
јања Библиотекарског друштва
Србије, 14. децембра додеље-
на је награда „Стојан Новако-
вић” др Бранки Драгосавац за
дело „Јавне библиотеке у Срби-
ји од 1901. до 1818. године”,
оцењено као посебан допринос
развоју библиотечко-информа-
ционе делатности. Књигу је
објавила Градска библиотека
Панчево, а суиздавачи су
Народна библиотека „Стеван
Сремац” из Ниша и Народна
библиотека „Доситеј Новако-
вић” из Неготина. Средства за

објављивање ове студије при-
купљена су од пренумераната,
суиздавача и продаје књиге.

Награда „Стојан Новако-
вић” додељује се аутору за
објављено оригинално аутор-
ско дело на српском језику
из области библиотечко-
информационе делатности и
највише је признање ове врсте
у Србији.

Ову награду је 2013. добило
још једно издање панчевачке
библиотеке – „Библиотеке и
идентитет: пролегомена за
историју модерног српског
библиотекарства” проф. др Гор-
дане Стокић Симончић и проф.

др Жељка Вучковића (суизда-
вач је био Филозофски факул-
тет у Новом Саду).

Награђени аутори су били
рецензенти студије „Јавне
библиотеке у Србији од 1901.
до 1818. године”. Проф. др
Гордана Стокић Симончић је
гл. уредник часописа за тео-
рију и праксу библиотекарства
„Читалиште” који издаје Град-
ска библиотека Панчево (суи-
здавач је Филозофски факул-
тет у Новом Саду), проф. др
Жељко Вучковић је члан редак-
ције, а др Бранка Драгосавац
један је од најагилнијих сарад-
ника и рецензената часописа.

Проф. др Жељко Вучковић,
декан Педагошког факултета
у Сомбору, ове године је добио
награду „Запис” Библиотекар-
ског друштва Србије, која се
додељује појединцу заслу-
жном за развој библиотечко-
информационе делатности и
библиотекарства, што је нека
врста награде за животно
дело.

ЗА ДОПРИНОС РАЗВОЈУ БИБЛИОТЕЧКО-ИНФОРМАЦИОНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Награђена књига у издању Градске библиотеке

У петак, 8. децем бра, успе шно је
про да та имо ви на сте чај ног дужни -
ка „Доло во” а. д. Доло во пан че -
вач кој „Мле ка ри” д. о. о., мето дом

јав ног над ме та ња, за 430 мили о на
дина ра – саоп ште но је на интер -
нет стра ни ци Аген ци је за лицен -
ци ра ње сте чај них управ ни ка.

Почет на цена за доло вач ко
пољо при вред но пред у зе ће била
је нешто виша од 263 мили о на
дина ра. Њего ву нај зна чај ни ју

имо ви ну чине одре ђе не ката стар -
ске пар це ле, објек ти, био ло шка
сред ства (гове дар ство и сви њар -
ство) и покрет на имо ви на.

Изло жба радо ва чла но ва ликов -
ног ате љеа Реги о нал ног цен -
тра за тален те „Михај ло Пупин”
пред ста вље на је у петак, 15.
децем бра, у Град ској библи о -
те ци Пан че ва. Радо ви су изло -
же ни у окви ру фести ва ла „Цир -
ку ли ра ње”, као део про јек та
„Банат, европ ски цен тар кул -
ту ре”, који реа ли зу је Цен тар за
раз вој реги о нал ног тури зма и
еко ло ги је (ЦРТЕ).

– Овде смо напра ви ли
сарaдњу с Реги о нал ним цен -
тром за тален те. Ми пома же -
мо цен тру и он нама. То је
јако лепа сарад ња, из које је
про ис те кла ова изло жба у
Пан че ву, али и основ за наред -
не, у Вршцу, Зре ња ни ну,
Кикин ди и Теми шва ру, које
ће се кон стант но надо гра ђи -
ва ти и допу ња ва ти све до
фести ва ла „Цир ку ли ра ње”,
који ће бити одр жан у јуну

иду ће годи не у Вршцу – рекао
је Вла ди слав Пет ко вић, осни -
вач фести ва ла.

Он је додао да ће у овом
пери о ду бити још музич ких и
ликов них кон кур са и да за оне
који ће бити пред ста вље ни нема
огра ни че ња у годи на ма, већ да
ће бити пре су дан тале нат.

С пан че вач ким умет ни ци ма
већ осам на ест годи на ради Све та
Алек сић, про фе сор ликов не кул -
ту ре у пен зи ји. У ате љеу који води,
мла ди се при пре ма ју за упис у
сред ње умет нич ке шко ле, као и
за ликов не ака де ми је. Импо зан -
тан је пода так да је до сада упи -
са но око сто четр де сет мла дих.

– Дра го нам је да смо доби ли
при ли ку да кроз ову изло жбу
пока же мо шта ради мо. Пред -
ста вље ни су радо ви нај мла ђих
пола зни ка, а то је основ на шко -
ла, затим сред ња и кан ди да ти
за упис на ака де ми ју и наши
бив ши пола зни ци које пра ти -
мо. Све је њихов избор, чиме су
они желе ли да се пред ста ве, а
ја сам то при ла го дио овом про -
сто ру – рекао је Алек сић.

Основ на иде ја је да се новим,
мул ти ди сци пли нар ним при -
сту пом омо гу ћи кул тур но узди -
за ње људи.

– Кул ту ра је баче на на послед -
ње стра ни це књи ге. Хоће мо да
је вра ти мо на нов интер ак ти -
ван начин – закљу чио је Вла -
ди слав Пет ко вић, осни вач
фести ва ла „Цир ку ли ра ње”.

Наред на изло жба биће при -
ре ђе на 23. децем бра у Дому
омла ди не у Вршцу.

удру же ња „Academia Educativa”.
Сви при ја вље ни кан ди да -

ти/кан ди дат ки ње биће позва ни
на зајед нич ки саста нак с пред -
став ни ци ма про јек та удру же ња
„Academia Educativa” и пред став -
ни ком посло дав ца, који ће бити
одр жан у четвр так, 28. децем -
бра, у Пан че ву, на месту које ће
бити назна че но у оба ве ште њу.

шко ви обу ке и пре во за биће
пла ће ни.

Пред ност ће има ти поврат ни -
ци из зема ља ЕУ, Роми, само -
хра ни роди те љи, мла ди без роди -
тељ ског ста ра ња, осо бе са инва -
ли ди те том, ста нов ни ци насе ље -
них места (села), дуго роч но неза -
по сле ни, осо бе ниског обра зов -

У нашем окру же њу посто ји
неко ли ко ску по ва чији је
циљ зашти та, очу ва ње и уна -
пре ђе ње живот не сре ди не и
био ди вер зи те та (био ло шке
разно ли ко сти) биљ них и
живо тињ ских врста. Алар -
ман тан је пода так да у све -
ту днев но неста ну 74 биљ не
и живо тињ ске врсте, а годи -
шње, због нега тив ног ути -
ца ја чове ка на живот ну сре -
ди ну, неста не 27.000 врста.
С тим у вези, посто ја ње ску -
по ва чији је циљ очу ва ње
при род них ресур са уне ко -
ли ко ули ва пове ре ње у
озбиљ ност и наме ру људи
да сво јим дело ва њем ути чу
на свест зајед ни це о зна ча -
ју зашти те, очу ва ња и уна -
пре ђе ња живот не сре ди не и
био ди вер зи те та у цели ни.

Један од ску по ва који сво -
јом миси јом поку ша ва ју да
скре ну пажњу на при ме ре
добре и лоше прак се у очу -
ва њу, зашти ти и уна пре ђе -
њу живот не сре ди не и био -

ди вер зи те та, јесте науч но -
струч ни скуп „Отво ре ни
дани био ди вер зи те та”,
мани фе ста ци ја која од 2011.
јед ном годи шње кроз раз -
ли чи те аспек те дело ва ња
скре ће пажњу јав но сти на
зна чај очу ва ња пре све га
биљ них, али и оста лих при -
род них ресур са. У окви ру
ску па пре зен ту ју се акту ел -
не теме из обла сти орган -
ске про из вод ње и био ди вер -
зи те та. Скуп пра ти и низ
раз ли чи тих актив но сти које
се одви ја ју путем пре да ва -
ња, ради о ни ца, теле ви зиј -
ских насту па, обја вљи ва њем
саоп ште ња у штам па ним и
елек трон ским меди ји ма и
сл. Реги он у коме се скуп
досад нај ви ше пута одр жа -
вао, јесте јужни Банат (Вој -
во ди на, Срби ја), а пла ни -
ра но је да скуп пре зен ту је
како добре, тако и лоше
при ме ре и из дру гих реги о -
на Репу бли ке Срби је. Вра -
ти мо се на јужни Банат или
реги он типи чан за интен -
зив ну, пре све га ратар ску

про из вод њу, који је због
небри ге пољо при вред них
про из во ђа ча у зна чај ном
делу биљ не фло ре про ме -
њен. Овде се пре све га
мисли на про ме ну тех но -
ло ги је про из вод ње, коју у
вели кој мери карак те ри шу
доступ ни пести ци ди, тешка
меха ни за ци ја, ино стра не
сор те и хибри ди, систе ми
за навод ња ва ње и слич но,
који су у садеј ству и неа де -
кват ном упо тре бом учи ни -
ли да су живот на сре ди на и
био ди вер зи тет у вели кој
мери про ме ње ни и угро же -
ни, с пита њем какве ће нас
све лоше после ди це у наред -
но вре ме заде си ти! На ску -
пу, од орга ни за то ра, пре ко
пре да ва ча и пре зен те ра, до
дома ћи на и гости ју, све спа -
ја исти циљ – да кроз свој
анга жман поку ша ју да дају
јасну пору ку да се „сачу ва
био ло шка разно вр сност,
како би се очу ва ла и зашти -
ти ла и живот на сре ди на”.

Ову пору ку шаљу пољо при -
вред ни про из во ђа чи, еко -
ло зи, чла но ви раз ли чи тих
удру же ња, истра жи ва чи,
науч ни ци и сви оста ли људи
добре воље.

Доса да шњих седам ску по -
ва, сво јим уче шћем у про -
грам ском делу, упри ли чи ли
су струч ња ци из раз ли чи тих
обла сти. Поме ну ће мо само
неке од њих: еко ло ги ја, пољо -
при вре да, зашти та живот не
сре ди не, био ло ги ја, гене тич -
ки ресур си. Како је пољо -
при вре да (пре ма ауто ри ма
овог тек ста) један од наших
нај ве ћих реме ти ла ца посто -
је ћег био ди вер зи те та, тако
су на прет ход ним ску по ви -
ма теме из ове обла сти биле
нај че шће обра ђи ва не. Пред -
ста вља ње тема уче сни ци ма
ску па деша ва ло се кроз пре -
зен та ци је и пре да ва ња у сала -
ма и на отво ре ном, а оста -
лим заин те ре со ва ни ма путем
елек трон ског и штам па ног
збор ни ка рефе ра та под нази -
вом „Орган ска про из вод ња
и био ди вер зи тет”.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Отво ре ни дани 
био ди вер зи те та

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана Марић 
Величковић

ЈАВ НИ ПОЗИВ ЗА ПОХА ЂА ЊЕ ОБУ КЕ

БЕС ПЛАТ НО ОБУ ЧА ВА ЊЕ
ЗА НЕЗА ПО СЛЕ НЕ

Позив за становнике
Панчева

Предност осетљивим
друштвеним групама

У окви ру реа ли за ци је про јек та
„Под сти ца ње запо шља ва ња
мла дих”, „Academia Educativa”
спро ве шће бес плат ну обу ку за
помоћ не пекар ке и пека ре,
помоћ не рад ни це и рад ни ке у
про из вод ном пого ну, пека че,
мага ци о не ре/мага ци о нер ке,
пица-мај сто ре и про да ва чи це
и про дав це за рад код посло -
дав ца „Скроз добра пека ра”. На
кра ју успе шно завр ше не обу ке
посло да вац ће пола зни ци ма
пону ди ти уго вор о раду.

Сви који успе шно завр ше обу -
ку, доби ће цер ти фи кат (ко има
завр ше ну основ ну шко лу) или
уве ре ње (ко нема завр ше ну
основ ну шко лу). Рад ни ци ће
ради ти на неко ли ко лока ци ја
у Бео гра ду: у про из вод ном пого -
ну у Бео гра ду, Вишњич ка 61,
на Коте жу, у Бор чи и на Буле -
ва ру деспо та Сте фа на у Бео -
гра ду.

Обу ка је пред ви ђе на за ста -
нов ни ке Пан че ва ста ро сти од
18 до 35 годи на. Тра ја ће од 120
до 240 часо ва, зави сно од зани -
ма ња и пред зна ња, а сви тро -

ног ста ту са и дру ге осе тљи ве гру -
пе. Јед на тре ћи на упи са них кан -
ди да та/кан ди дат ки ња могу бити
осо бе које не при па да ју овим
осе тљи вим гру па ма.

При ја вљи ва ње за уче шће у обу -
ци оба вља се теле фо ном на бро -
је ве 011/218-44-52 или 011/303-
98-66 до 21. децем бра. Кон такт-
осо ба је Оли ве ра Радо ва но вић из

У ОКВИ РУ ФЕСТИ ВА ЛА „ЦИР КУ ЛИ РА ЊЕ”

Ликов ни радо ви тален то ва них Пан че ва ца

ИНВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

„Мле ка ра” купи ла „Доло во” а. д.



MLADÉ SLO VENSKÉ HEREČKY O SVO JOM ZÁŽITKU Z DIVA DEL NEJ HRY

NEPRE KO NA TEĽNÝ POCIT SLO BODY NA SCÉNE
Naša spo lu ob či an ka Katarína Kalmárová
a mladá známa zo sused nej Kova či ce Du-
ša na Babincová zanec ha li výborný dojem
na toh to roč nom slo ven skom diva del nom
festi va le Diva delný vavrín v Sta rej Pazo -
ve. Niet ani divu, pre to že ide o dve pekné,
nadané, vše stran ne anga žo vané a usi -
lovné dievčatá. 

Katarína, ako troš ku star šia, je už dlhé
roky aktívna v Slo ven skom kultúrno-
osve to vom spol ku Detvan – v prvom ra-
de ako člen ka folklórnej sek cie a orche -
stra, a v posled nej dobe aj ako čoraz viac
uznávaná interpretátorka starých slo -
venských ľudových piesní a hereč ka.
Ukon či la základnú a strednú hudobnú
ško lu v odbo re hra na husli ach a v odbo -
re sólový spev, a tak si určitý čas pri a la a
vyvíjala úsilie zapísať sa na štúdium só-
lového spe vu na hudob nej akadémii. Na
kon ci však zača la štu do vať slo venský ja-
zyk, lite ratúru a kultúru na Filo lo gic kej
fakul te v Bele hra de.
Duša na je ešte tínedžerkou, žiač kou tre -
ti e ho ročníka gymnázia v Kova či ci. Ona
sa na základnej hudob nej ško le nau či la
hrať na la u te, tak že často účin ko va la
spo lu s kova čickým orche strom na fol-
klórnych festi va loch. V posledných ro-
koch vystu pu je ako člen ka taneč nej fol-
klórnej sek cie a diev čen skej speváckej
sku piny Per la z Kova či ce. Odnedávna je
aj hereč kou, a to súčasne vo via cerých
pred sta ve ni ach. A hneď získala význam-
né oce ne nie. Na dru hej stra ne sa Duša na
venu je aj vede – archeológii. Pra vi del ne
sa zúčastňuje na seminároch a na výsku -
moch v Pet ni ci.

PAN ČE VAC: Za ktorú úlohu si získa-
la oce ne nie na festi va le?

KATARÍNA KALMÁROVÁ: Cenu di-
váckej poroty za hereč ku veče ra a cenu od-
bor nej poroty za herecký výkon získala som
za úlohu Antónie v predstavení „Nemôžem
zapla tiť a nec hcem zapla tiť“ Dária Foa.
DUŠA NA BABINCOVÁ: Na festi va le
Diva delný vavrín bola som odmenená za
naj lep šiu hlavnú ženskú úlohu v pred-
stavení „Nový Próteus“.

a pokynov režisérov jed no tlivých pred-
stavení?

KATARÍNA: Spo či at ku som sa uči la
od starších kole gov a režisérov. Neskôr
som sa zapísala do školy herec tva „Prvé
kroky“, kde výučba, okrem herec tva, za-
hŕňala aj spev, scénický pohyb a boj, ta-
nec, rečovú tec hni ku atď. Tu som sa uči -
la od profesionálov, akými sú Ivan Bekja -
rev, Maja Odža kli jev ska, Nina Gra ho vac,
Nata ša Tapuš ko vić… Okrem toho som
cho di la aj na rôzne semináre a kurzy.

DUŠA NA: Rady rodi čov a starších kole -
gov her cov mi naj vi ac pomo hli vcítiť sa do
každej roly a cítiť sa fenomenálnena scéne. 

• Exi stu je nejaká rola, ktorú si hra la a
ktorá sa ti obzvlášť páčila? Ktorú dra ma -
tickú posta vu by si chce la stvárniť? Čie
dra ma tické ale bo pro za ické die la, pri-
spôsobené diva delnému pred ve de niu, sa
ti špeciálne páčia?

KATARÍNA: Úlohu Antónie mám
zvlášť rada. To je úloha, ku kto rej som
inak pristúpila, vymykajúc sa z vlastných
rámcov, a ktorá mi poskytuje pri e stor pre
všetky „šialenstvá“ na scéne. To nezna-
mená, že iné úlohy mám menej rada.
Nao pak, každá má svo je čaro. Čo sa týka
úloh, ktoré by som rada zahra la, nemám
na mysli nič špeciálne, ale urči te by som si
chce la vyskúšaťzahrať drámu ale bo nega-
tívnu posta vu. Dote raz som hra la iba v
komédiách, pozitívne postavy. Dráma má
úplne inú dimen ziu a vyžadu je nič menej
ako úplnú úprim nosť na scéne. Mám rada
Rusov. Dosto jevského kon krétne , okrem
iného. Lope de Vega má zaujímavé die lo
Ovčí prameň (Fuen te o ve ju na). Mám ra-
da aj Ione sco vu absur di tu. Domáci kla si -
ko via sú samo zrej mosťou. 

DUŠA NA: Z úloh, ktoré som dosiaľ
mala, špeciálne by som vyzdvi hla, mne
naj mil šiu, úlohu Avy v Novom Próteovi.
Na tej to úlohe som naj vi ac pra co va la, vlo -
ži la do nej veľa úsilia a ešte vždy pra cu jem
na jej vylepšení. Tak ti ež kolektív KO-
KRAM je mojím naj obľúbenejším a s jeho
člen mi sa naj lep šie cítim na scéne. O ďal-
ších pred sta ve ni ach či úlohách, ktoré by
som eventuálne hra la, som neu va žo va la.
» Pokračovanie na strane II

• Ako dlho vystu pu ješ ako hereč ka?
Čo ťa prilákalo k diva dlu a herec tvu? Je
toto tvo je prvé oce ne nie na súťaži ach di-
va delných ochotníkov?

KATARÍNA: Ako ochotnícka hereč ka
som na scéne od svo jich šie stich rokov.
Znamená, už sedemnásť rokov. Odvtedy
pra vi del ne hrávam v Detva nových pred -
sta ve ni ach pre deti a dospelých, ako aj v
iných divadlách, resp. diva delných súbo-
roch. S herec tvom som sa zoznámila pro-
stredníctvom svoj ho otca, ktorý je tak ti ež
her com už trid sať rokov. Často ma bral
na skúšky, na ktorých mi bolo dovo lené
dotknúť sa rekvizít, kostýmov, poprechá-
dzať sa po scéne. Tak som, okrem samot-
ného výkonu, t. j. konečného výsled ku,
mala pri vilégium všímať si aj samotný
pro ces vzni ku diva delného kusa. Avšak aj
mama a star šia sestra si aspoň raz zahra li
v predstavení. Ded ko bol tak ti ež známy
ako „dedinský zabávač“ a herec v diva -
delných pred sta ve ni ach, ktoré boli hrané
ešte pred založením Detva na. Popri láske
k diva dlu, ktorá je asi zdedená, je tu aj
láska k ume niu vo vše o bec no sti a pocit

slo body, pokým si na scéne. Je to neopí-
sateľný pocit – koľko ťa vyčerpá, toľko ti
to„dobi je baterky“. Toto nie je moje prvé
oce ne nie. Odkedy som v r. 2009 preš la do
dospeláckej sek cie v Detva ne, ani raz
som sa nevrátila z festi va lu bez oce ne nia.

DUŠA NA: Herec tvom som sa zača la
zao be rať pred viac ako dvanástimi mesi -
ac mi, teda v sep tem bri 2016, keď som zí-
skala príležitosť hrať v gymnaziálnom
predstavení „Pozdrav nie ko ho“. Herec tvo
bolo pre mňa odjak ži va zaujímavé, ale
dote raz som nema la príležitosť byť súčas-
ťou nejakého pred sta ve nia. Po tom to
som hra la v predstavení „Dr.“ Bra ni sla va
Nuši ća s kolektívom VHV scény Domu -
kultúry 3. októbra v Kova či ci, ako aj v di-
va del nej hre „Nový Próteus“, ktorá vzni -
kla v pro duk cii Kolektívu kreatívnych
amatérov – KOKRAM. Všetky tri pred -
sta ve nia sú ešte vždy aktuálne a so všet-
kými som vystúpila na tej to súťaži. Oce -
ne nie, ktoré som získala, je zároveň aj
mojím prvým ocenením toh to typu.

• Mala si sa od koho nau čiť hrať ale bo
si sa jed no duc hovždy opa tr ne drža la rád
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DETVAN ODUŠEVNIL 
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REFORMÁTOR
» strana VII
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TVORÍ DUŠOU A
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» strana VII

Katarína Kalmárová Duša na Babincová 
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dlhým potleskom odušev-
neného publika v štúdiu a,
musíme povedať, vášnivých
fanúšikov zo Srbska i nie-
koľkých našich Vojlovičanov
mávajúcich vyšitou vlajkou
Detvana. 

V priestore za javiskom, v
tzv. zákulisí, sa až traja mo-
derátori, majúci na starosti
nezáväznú konverzáciu, ťaž-
ko dostávali k slovu, lebo pre
žarty a komentáre neboli po-
trebné ani otázky, ani podo-
tázky. Po obede, ktorý zabez-
pečili hostitelia, nasledovala
rozlúčka s televíziou a od-
chod do hotela. Posteľ pre
niektorých predstavovala od-
počinok do rána, kým pre
iných iba do večere, po ktorej
nasledovala vychádzka do
mesta. V nasledujúci deň si

MLADÉ SLO VENSKÉ HEREČKY O SVO JOM ZÁŽITKU Z DIVA DEL NEJ HRY

Nepre ko na te ný pocit slo body na scéne

DEVÄŤ SLOVENSKÝCH OCHOTNÍCKYCH DIVADELNÝCH PREDSTAVENÍ NA FESTIVALE V STAREJ PAZOVE 

V ZNAMENÍ MLADÝCH 
HERCOV A HEREČIEK

Pokračovanie strany I

• Her ci často prijmú ponu ku
režírovať diva delné pred sta ve nia.
Chce la by si si vyskúšať úlohu di-
va delného režiséra? 

KATARÍNA: Áno, to sa často
stáva. Má to pozitívnu stránku,
pre to že situáciu môžusledovať
ako her ci, čo je občas veľmi nápo-
mocné. Nec hce la by som sa zao -
be rať réžiou. 

DUŠA NA: Dra ma tur gia, réžia
ale bo nie čo podobné má zatiaľ
neláka.

• Čím sa ešte zaoberáš vo voľ-
nom čase, okrem diva delného
ochotníctva? Trpí troš ku ško la,

resp. fakul ta z dôvodu veľkej
anga žo va no sti?

KATARÍNA: Chodím na fol-
klór, spi e vam, sta tu jem, keď mi to
čas dovoľuje, pri pra vu jem novo -
ročné pred sta ve nia pre deti... Zá-
visí od situácie. Ak môžem, obe -
tu jem fakul tu. Ak nie, tak potom
pred sa trpí nie čo z vyššie uve -
deného. Vzde la nie je pred sa na
prvom mie ste.

DUŠA NA: Podob ne ako herec -
tvo, v mojom srd ci má špeciálne
mie sto aj hud ba. Ako člen ka
Kreatívneho cen tra pre cestovný
rúch, ume nie a kultúru v Kova či -
ci som súčasťou diev čen skej spe-
váckej sku piny Per la, ako aj fol-

klórneho súboru Rozmarín.
Okrem toho sa zaoberám archeo-
lógiou, pre dov šetkým vo
výskum nom cen tre Pet ni ca. Už
dva roky tam chodím na arche o -
lo gické semináre a v tom to roku
som napísala aj svo ju prvú vedec -
kovýskumnú prácu a bola som
účastníčkou 16. kon fe ren cie
„Krok do vedy“. Samo zrej me, po-
pri tom som aj výbor nou žiač kou
tre ti e ho ročníka Gymnázia
Mihaj la Pupi na, ktoré vždy bude
na prvom mie ste.

• Mohol by ťa dosi ah nutý
úspech, príp. niek toré ďalšie diva -
delné oce ne nia pri vi esť k roz hod -
nu tiu stať sa profesionálnou

hereč kou, ale bo pred sa herec tvo
zosta ne iba hrou?

KATARÍNA:Ria di la som sa
myšli en kou, že herec tvo bude
mojím životným povolaním a
cho di la som na prijímacie skúš-
kyna Fakul tu dra ma tických ume-
ní, ale potom som sa  sústre di la na
inú fakul tu, tak že herec tvo zosta -
ne len jed nou z mojich lások, t. j.
kva lit ne strávený voľný čas. 

DUŠA NA: Svet herec tva je pre
mňa niečím novým, ešte vždy ho
spoznávam, tak že o prípadnom
štúdiu na fakul te dra ma tických
umení som neu va žo va la. Herec tvo
zostáva pre mňa hrou a pôžitkom.

Ivan Zafi ro vić

nou herečkou. Katarína zároveň
získala aj cenu odbornej poroty
za úspešný herecký výkon. Na
konci sa na dosky, ktoré zname-
najú svetpostavili tí, ktorí sedeli v
publiku a sledovali všetkých de-
väť predstavení: odborná porota
totižto podala správu a odmenila
najúspešnejších divadelných
umelcov. Prvú cenu poroty, ako
aj cenu Národnostnej rady slo-
venskej národnostnej menšiny v
Srbsku získalo predstavenie „Po-

zdrav niekoho“ v podaní Gymko
teátra z Kovačice. Druhú cenu zí-
skalo predstavenie „Dr.“ členov
Divadla VHV Scéna z Kovačice,
zatiaľ čo tretiu cenu získalo pred-
stavenie „Levínec“v podaní ara-
dáčskych ochotníkov.

Najviac ocenení za herecké vý-
kony dostali herci z Kovačice.
Dušana Babincová získala oce-
nenie za najúspešnejšiu ženskú
postavu,kým Ján Chrťan získal
ocenenie za mužskú postavu. Za
ženskú epizódnu postavu bola
odmenená Anna Širková. Ivano-
vi Cickovi bola udelená odmena
za najúspešnejší mužský debut a
Anamárii Simonovićovej za na-
júspešnejší ženský debut. Jej
spoluobčan Igor Piskla získal ce-

nu za najúspešnejšiu mužskú
epizódnu postavu. Cenou za na-
júspešnejšie kostýmy bola pocte-
ná Eva Taubertováz Padiny, za-
tiaľ čo cena za najlepšiu
scénografiu bola udelená Petrovi
Zbončákovi z Pivnice. Ján Hru-

bíkz Aradáča bol odmenený za
pôvodnú predlohu.
Publikum, aj keď na niektorých
predstaveniach málopočetné, ma-
lo pôžitok z až piatichkomédií, a
na tohtoročnú prehliadku si bude
spomínať vďaka veľkému počtu
mladých hercov. Podľa názoru di-
vákov, ktorí každý večer hodnotili
predstavenia stupnicou od jeden
do päť, najlepšie bolo predstavenie
„Diabol v raji manželskom“ v po-
daní Staropazovčanov, s priemer-
nou známkou 4,80. Vďaka hodno-
teniu 4,49 druhú cenu publika zí-
skalo kovačické predstavenie
„Dr.“, kým tretiu cenu získal súbor
z Kysáča s predstavením „Zmizni
od svojej ženy“, ohodnoteným pri-
emernou známkou 4,47.
Na záver 48. prehliadky odme-
neným zagratulovali a ocenenia
udelili Anna Tomanová-Makano-
vá, predsedníčka NRSNM, a Li-
buška Lakatošová, predsedníčka
Organizačno-správnej rady pre-
hliadky. Po slávnostnom odo-
vzdaní ocenení špeciálni hostia
festivalu, herci Kultúrneho spol-
ku Stična zo Slovinska, zahrali
komédiu Sluha dvoch pánov Car-
la Goldoniho, v réžii Alexandra
Baka – známeho herca zo Starej
Pazovy. Festival organizovaliNá-
rodnostná rada slovenskej národ-
nostnej menšiny, Okresná správa
okresu Stará Pazova, Slovenský
kultúrno-umelecký spolok hrdi-
nu Janka Čmelíka zo Starej Pazo-
vy a Ústav pre kultúru vojvo-
dinských Slovákov, kým inančnú
podporu poskytli, okrem spomí-
nanej Národnostnej rady, Okre-
snej správy a Ústavu pre kultúru,
ešte aj Úrad pre Slovákov žijúcich
v zahraničí a Krajský sekretariát
pre kultúru, verejné informova-
nie a vzťahy s náboženskými spo-
ločenstvami.

Alena Kulíková

Spolu cestovali skupiny
z Vojlovice, Aradáča a
Selenče

Obrovské pochvaly
poroty 

Na cestu do Bratislavy, do štúdia
Slovenskej televízie, kde sa mali
zjaviť v dohodnutom termíne –
17. novembra o 11.00 hod.,
vyrazili členovia SKOS-u Detvan
16. novembra večer. Po štvor-
minútovej video prezentácii a
úspešne zvládnutom kastingu v
Báčskom Petrovci, boli pozvaní,
spolu s ďalšími tromi predstavi-
teľmi, prezentovať Slovákov v
Srbsku v šou programe „Zem spi-
eva“. Takmer štrnásťhodinová
cesta cez Aradáč a Selenču, kto-

NA NATÁČANÍ ŠOU PROGRAMU SLOVENSKEJ

TELEVÍZIE V BRATISLAVE

Detvan oduševnil 
svojím vystúpením 

Dva hosťujúce súbory

Ochotníci z Kovačice a
Aradáča najúspešnejší

Hostitelia získali cenu
publika

Tohtoročná 48. prehliadka slo-
venskej ochotníckej divadelnej
tvorby Divadelný vavrín prebie-
hala v dňoch 27. októbra – 5. no-
vembra v divadelnej sále v Starej
Pazove. Festival slávnostne otvo-
rila tamojšia dlhoročná herečka
Mária Chlebianová. V súťažnej
časti prehliadky účinkovalo deväť
divadelných predstavení, a to z
Pivnice, Vojlovice-Pančeva,
Kovačice, Aradáča, Kysáča a Sta-
rej Pazovy. Okrem týchto pred-
stavení publikum malo príležitosť
pozrieť si vystúpenia ďalších
dvoch hosťujúcich súborov. Prvý
z nich – Slovenské vojvodinské
divadlo– vystúpilo hneď po sláv-
nostnom otvorení festivalu s
predstavením Vladimíra Hurba-
na Vladimírova „Vinica zreje“, v
réžii Michala Babiaka.
Hosťom a milovníkom Tálie sa
počas otváracieho ceremoniálu v
mene organizačno-správnej rady
prihovorili Libuška Lakatošová a
Anna Tomanová-Makanová. 
Predstavenia v súťažnej časti pre-
hliadky sledovala odborná porota
v zložení: Ján Makan, režisér, Mi-
roslav Fábry, herec a Miroslav
Benka, režisér – všetci profesio-
nálni divadelníci.
Slovenský kultúrno-osvetový
spolok Detvan z Pančeva sa pred-
stavil inscenáciou „Nemôžem za-
platiť a nechcem zaplatiť“, v réžii
Vladany Cvijanovićovej. Situačná
komédia nobelovca Dária Foa je
ostrým odsúdením globalizácie,
ako aj politického, ekonomického
a sociálneho systému, ktorá pre-
konáva hranice Talianska a môže
sa hrať vo všetkých častiach sveta.
Práve preto bola práca režisérky
ešte náročnejšia, lebo bolo po-
trebné prihliadať na každý detail
v predstavení, od typov postáv po
rekvizity, keďže to všetko nesie
svoj odkaz – domnievajú sa čle-
novia odbornej poroty.
Sledovali sme „pokus uplatniť
Dürrenmattovu teorému, že ko-
média je najúspešnejším spôso-
bom vyjadriť celú tragiku kapita-
listickej spoločnosti, najmä tragi-
ku utláčanejších príslušníkov
spoločnosti. Nenáročná režijná
interpretácia nevytvorila dosta-
točný priestor hravému súboru
prejaviť evidentný komický po-
tenciál.“
Divácka porota si za herečku
večera zvolila Katarínu Kalmáro-
vú, ktorá je na doskách, ktoré
znamenajú svet, od prvého roční-
ka základnej školy. V predstavení
stvárnila postavu manželky An-
tónie. Bola to jej prvá spolupráca
s režisérkou Vladanou
Cvijanovićovou, ináč profesionál-

rou išli s cieľom vyzdvihnúť a pre-
praviť aj  iných účastníkov, sa ne-
zdala dlhou. Príjemné kamaráte-
nie sa, pieseň a žartovanie preru-
šil príchod k budove televízneho
štúdia v Bratislave.

Výnimočne milí hostitelia naj-
prv ponúkli raňajky, na ktoré sa
meškalo, a potom poprosili účast-
níkov, aby sa čím skôr pripravili
natáčať. Veselá atmosféra z auto-
busu ešte bola prítomná, takže
objavenie sa v štúdiu sprevádzala
dobrá nálada. V takej nálade bol
aj pred kamerami predvedený
program, ktorý Detvanovci pri-
pravili. Porota nedokázala skryť
svoje nadšenie. Pochválila všet-
kých účastníkov na javisku štú-
dia: vynikajúcu ženskú spevácku
skupinu, folklórny súbor, ktorý
predviedol tance, ktoré doteraz
nevideli, ako aj ich lesklobiely, vy-
šívaný dievčenský kroj, vedúceho
orchestra za perfektný prednes
autentickej hudby, virtuozitu pri-
máša a na konci členov mužskej
speváckej skupiny, z ktorých hla-
sov sa všetko triaslo. Odchod z ja-
viska bol sprevádzanýďalším

všetci mohli pozrieť Bratisla-
vu počas prechádzky po Sta-
rom meste,„hojdacom“ mos-
te a Bratislavskom hrade. O
16.00 hod., po záväznej ná-
všteve obchodu Tesco, už bol
čas na odchod domov. Auto-
bus bol znovu preplnený ľuď-
mi a dobrou náladou, ktorá
pretrvala až do príchodu do
Pančeva.
Príbeh sa tu nekončí. Slo-
venská televízia prišla do
Pančeva v pondelok 11. de-
cembra. Šesťčlenný tím mal
za úlohu pripraviť vysielanie
o všetkých sekciách a aktivi-
tách v Detvane, ako aj o mes-
te Pančevo. Natáčanie trvalo
celý deň, keďže bolo potreb-
né, aby sa spolok Detvan
predstavil v dobrom svetle.
Informáciu o tom, kto postú-
pil ďalej v šou programe ne-
smeli prezradiť. Avšak keď už
prišli, predpokladáme, že
Detvan... Ale nie, nebudeme.
Len by sme boli radi, keby sa
tu príbeh nekončil. 

Michal Kalmár
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Наша сугра ђан ка Ката ри на Кал мар и
мла да позна ни ца из сусед не Кова чи це
Душа на Баби њец оста ви ле су одли чан
ути сак на ово го ди шњем сло вач ком
позо ри шном фести ва лу „Divadelny va-
vrin” у Ста рој Пазо ви. Није ни чудо,
јер је реч о две лепе, даро ви те, више -
стру ко анга жо ва не и вред не девој ке.

Ката ри на, као нешто ста ри ја, већ годи -
на ма је актив на у Сло вач ком кул тур но-
про свет ном дру штву „Ђетван”, нај пре
као чла ни ца фол клор не сек ци је и орке -
стра, а у послед ње вре ме све више као
цење на интер пре та тор ка ста рих сло -
вач ких народ них песа ма и глу ми ца.
Завр ши ла је основ ну и сред њу музич ку
шко лу, одсек за вио ли ну и одсек за соло
пева ња, и јед но вре ме је желе ла и
насто ја ла да упи ше соло пева ње на
музич кој ака де ми ји. На кра ју је, ипак,
поче ла да сту ди ра сло вач ки језик, књи -
жев ност и кул ту ру на Фило ло шком
факул те ту у Бео гра ду.

Душа на је још тинеј џер ка, уче ни ца
тре ћег раз ре да гим на зи је у Кова чи ци.
Она је у основ ној музич кој шко ли
нау чи ла да сви ра фла у ту, тако да је
често уче ство ва ла с кова чич ким орке -
стром на фол клор ним фести ва ли ма.
Послед њих годи на насту па као чла ни -
ца пле сне фол клор не сек ци је и хора
дево ја ка „Пер ла” из Кова чи це. Одско -
ра је и глу ми ца, и то исто вре ме но у
више пред ста ва. И одмах је осво ји ла
зна чај ну награ ду. С дру ге стра не,
Душа на је посве ће на и нау ци, архе о -
ло ги ји. Редов но уче ству је на семи на -
ри ма и у истра жи ва њи ма у Пет ни ци.

ПАН ЧЕ ВАЦ: За коју уло гу си доби -
ла награ ду на фести ва лу?

КАТА РИ НА КАЛ МАР: Награ ду од
жири ја публи ке за глу ми цу вече ри и
награ ду за глу мач ко оства ре ње од
струч ног жири ја доби ла сам за уло гу
Анто ни је у пред ста ви „Не могу да
пла тим и нећу да пла тим” Дари ја Фоа.

ДУША НА БАБИ ЊЕЦ: На фести ва -
лу „Позо ри шне лово ри ке” награ ђе на
сам за нај бо љу глав ну жен ску уло гу у
пред ста ви „Нови Про те ј”.

• Коли ко дуго насту паш као глу ми -
ца? Шта те је при ву кло позо ри шту и
глу ми? Да ли је ово тво ја прва награ да
на так ми че њи ма позо ри шних ама те -
ра?

во сле ди ла саве те и упут ства реди те -
ља пред ста ва?

КАТА РИ НА: У почет ку сам учи ла
од ста ри јих коле га и реди те ља. Касни -
је сам са упи са ла у шко лу глу ме „Први
кора ци”, где је, поред глу ме, обу хва ће -
но и уче ње пева ња, сцен ског покре та
и бор бе, пле са, тех ни ке гово ра итд. Ту
сам учи ла од про фе си о на ла ца попут
Ива на Бекја ре ва, Маје Оџа кли јев ске,
Нине Гра хо вац, Ната ше Тапу шко -
вић... Поред тога, ишла сам и на раз не
семи на ре и кур се ве.

ДУША НА: Саве ти реди те ља и ста -
ри јих коле га глу ма ца нај ви ше су ми
помо гли да се уне сем у сва ку уло гу и
да се на сце ни осе ћам фено ме нал но.

• Посто ји ли нека уло га коју си
игра ла да ти се наро чи то допа ла? Који
драм ски лик би воле ла да тума чиш?
Чија ти се драм ска дела или про зна
дела про ла го ђе на позо ри шном изво -
ђе њу посеб но сви ђа ју?

КАТА РИ НА: Уло га Анто ни је ми је
посеб но дра га. То је уло га којој сам
при сту пи ла дру га чи је, иза шла из
неких сво јих окви ра, и која ми даје
про сто ра за све „луди ло” на сце ни. То
не зна чи да оста ле уло ге мање волим.
Напро тив, сва ка има сво ју драж. Што
се тиче уло га које бих воле ла да
играм, немам ништа посеб но на уму,
али бих сва ка ко воле ла да се опро бам
у дра ми или као нега ти ван лик. До
сада сам игра ла само у коме ди ја ма,
пози тив не лико ве. Дра ма има пот пу -
но дру гу димен зи ју и изи ску је ништа
мање него пот пу ну искре ност на сце -
ни. Волим Русе. Досто јев ског кон -
крет но, изме ђу оста лих. Лопе де Вега
има зани мљи во дело „Фуен те Ове ху -
на”. Волим и Јоне ско ву апсурд ност.
Дома ћи кла си ча ри се под ра зу ме ва ју.

ДУША НА: Од уло га које сам до
сада има ла, посеб но бих издво ји ла,
мени нај дра жу, уло гу Аве у „Новом
Про те ју”. На тој уло зи сам нај ви ше
ради ла, уло жи ла пуно тру да и још
увек је уса вр ша вам. Тако ђе, колек тив
КОКРАМ-а ми је нај дра жи и с њима
се нај леп ше осе ћам на сце ни. О буду -
ћим пред ста ва ма или уло га ма које
бих евен ту ал но игра ла нисам раз ми -
шља ла.

» Наставак на страни IV

МЛА ДЕ СЛО ВАЧ КЕ ГЛУ МИ ЦЕ О СВОМ ДОЖИ ВЉА ЈУ ПОЗО РИ ШНЕ ИГРЕ

НЕНАД МА ШНИ ОСЕ ЋАЈ СЛО БО ДЕ НА СЦЕ НИ

КАТА РИ НА: Као ама тер ска глу ми -
ца сам на сце ни од сво је шесте годи не.
Зна чи, већ седам на ест годи на. Од тада
редов но играм у „Ђетва но вим” пред -
ста ва ма за децу и одра сле, као и у дру -
гим позо ри шти ма одно сно позо ри -
шним тру па ма. Глу му сам упо зна ла
пре ко мог оца, који је тако ђе глу мац
већ три де сет годи на. Често ме је водио
на про бе, на који ма ми је било дозво -
ље но да дотак нем рекви зи те, кости ме,
да про ше там по сце ни. Тако сам, осим
самог изво ђе ња, тј. крај њег резул та та,
има ла при ви ле ги ју да видим и сам
про цес ства ра ња позо ри шног кома да.
Али и мама и ста ри ја сестра су бар јед -
ном заи гра ле у пред ста ви. Дека је
тако ђе био познат као „сео ски заба -
вљач” и као глу мац позо ри шних кома -
да који су игра ни још пре него што је
осно ван „Ђетван”. Поред љуба ви пре -
ма позо ри шту, која је, ваљ да, дошла
наслед но, ту је и љубав пре ма умет но -
сти гене рал но и осе ћај сло бо де док си
на сце ни. То је нео пи сив осе ћај, коли -
ко те потро ши, толи ко ти и „напу ни

бате ри је”. Ово ми није прва награ да.
Отка ко сам пре шла у „Ђетва но ву” сек -
ци ју одра слих, 2009. годи не, нијед ном
се нисам вра ти ла с фести ва ла без
награ де.

ДУША НА: Глу мом сам поче ла да се
бавим пре нешто више од два на ест
месе ци, одно сно у сеп тем бру 2016.
годи не, када сам доби ла при ли ку да
глу мим у гим на зиј ској пред ста ви
„Поздра ви неко га”. Оду век ми је глу ма
била зани мљи ва, али до сада нисам
има ла при ли ке да будем део неке
пред ста ве. Након ове, глу ми ла сам у
пред ста ви „Др” Бра ни сла ва Нуши ћа с
колек ти вом ВХВ сце не Дома кул ту ре
„3. окто бар” у Кова чи ци, као и у позо -
ри шној игри „Нови Про те ј”, која је
рађе на у про дук ци ји Колек ти ва кре а -
тив них ама те ра – КОКРАМ. Све три
пред ста ве су још увек актив не и са
сви ма сам насту пи ла на овом так ми -
че њу. Награ да коју сам доби ла ујед но
је и моја прва награ да овог типа.

• Да ли си има ла од кога да учиш
глу му или си јед но став но увек пажљи -

Мултијезички додатак у недељнику / Viacjazyčná príloha v týždenníku 

на словачком језику / v slovenskom jazyku

„ЂЕТВАН” 
ОДУШЕВИО
СВОЈИМ
НАСТУПОМ
» страна IV

MАРТИН ЛУТЕР
ВЕЛИКИ ВЕРСКИ
РЕФОРМАТОР
» страна V

СТАРЕ СЛОВАЧКЕ
НОШЊЕ ПОНОВО
У ЖИЖИ
» страна V

ЗУСКА ЧРЈЕПОК
СТВАРА ДУШОМ
И СРЦЕМ
» страна VI 

Катарина Калмар Душана Бабињец



је про пра ћен још јед ним
дугач ким апла у зом оду ше -
вље не публи ке у сту ди ју и,
мора мо рећи, ватре них
нави ја ча из Срби је и неко -
ли ци не наших Вој лов ча на
са изве зе ном заста вом
„Ђетва на”.

У про сто ру иза бине, тзв.
бек стеј џу, чак три води те -
ља заду же на за нео ба ве зно
ћаска ње тешко су дола зи ла
до речи, јер за шалу и
комен та ре нису била
потреб на ни пита ња ни
пот пи та ња. После руч ка,
који су обез бе ди ли дома -
ћи ни, усле дио је опро штај
од теле ви зи је и одла зак у
хотел. Кре вет је за неке
пред ста вљао одмор до
јутра, а за неке само до
вече ре, после које је усле -

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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МЛА ДЕ СЛО ВАЧ КЕ ГЛУ МИ ЦЕ О СВОМ ДОЖИ ВЉА ЈУ ПОЗО РИ ШНЕ ИГРЕ

Ненад ма шни осе ћај сло бо де на сце ни

ДЕВЕТ СЛО ВАЧ КИХ АМА ТЕР СКИХ ПОЗО РИ ШНИХ ПРЕД СТА ВА НА ФЕСТИ ВА ЛУ У СТА РОЈ ПАЗО ВИ

У ЗНА КУ МЛА ДИХ ГЛУ МИ ЦА 
И ГЛУ МА ЦА

» Наставак са стране I

• Глум ци се често при хва те
режи је позо ри шних пред ста ва.
Да ли би воле ла да се опро баш
као позо ри шни реди тељ?

КАТА РИ НА: Да, често се
деша ва. То има пози тив ну
стра ну, јер могу ситу а ци ју да
посма тра ју као глум ци, што је
некад од вели ке помо ћи. Не
бих воле ла да се бавим режи -
јом.

ДУША НА: Дра ма тур ги ја,
режи ја или нешто слич но засад
ме не при вла че.

• Чиме се још бавиш у сло -
бод но вре ме, поред позо ри -
шног ама те ри зма? Да ли због

вели ког анга жо ва ња пома ло
трпи шко ла одно сно факул тет?

КАТА РИ НА: Идем на фол -
клор, певам, бавим се ста ти ра -
њем кад ми вре ме то допу шта,
радим ново го ди шње пред ста -
ве за децу... Зави си од ситу а -
ци је. Ако могу, жртву јем
факул тет. Ако не, онда ипак
трпи нешто од горе на ве де ног.
Обра зо ва ње је, ипак, на првом
месту.

ДУША НА: Као и глу ма, у мом
срцу посеб но место има музи ка.
Као чла ни ца Креативног цен -
тра за тури зам, умет ност и кул -
ту ру у Кова чи ци, део сам дево -
јач ке певач ке гру пе „Пер ла”, као
и фол клор ног ансам бла „Рузма -

рин”. Поред тога, бавим се и
архе о ло ги јом, пре све га у
Истра жи вач кој ста ни ци Пет ни -
ца. Већ две годи не одла зим у ИС
Пет ни ца на семи на ре архе о ло -
ги је, а ове годи не сам напи са ла
и свој први науч но и стра жи вач -
ки рад и била сам уче сни ца 16.
кон фе рен ци је „Корак у нау ку”.
Нарав но, поред тога сам и
одлич на уче ни ца тре ћег раз ре -
да Гим на зи је „Михај ло Пупин”,
која ће увек бити на првом
месту.

• Да ли оства ре ни успех и
неке буду ће теа тар ске награ де
могу ути ца ти на тебе да поста -
неш про фе си о нал на глу ми ца,
или ће глу ма, ипак, оста ти само

игра?
КАТА РИ НА: Носи ла сам се

мишљу да глу ма буде мој
живот ни позив и изла зи ла сам
на при јем не испи те на ФДУ, али
онда сам се посве ти ла дру гом
факул те ту, тако да ће глу ма
оста ти само јед на од мојих
љуба ви, тј. ква ли тет но про ве -
де но сло бод но вре ме.

ДУША НА: Свет глу ме је за
мене нешто ново, још увек га
упо зна јем, тако да о евен ту ал -
ном сту ди ра њу на факул те ту
драм ских умет но сти нисам
раз ми шља ла. Глу ма оста је за
мене игра и ужи ва ње.

Иван Зафи ро вић

ном глу мач ком ансам блу да
при ка же еви дент ни комич ни
потен ци јал.”

Жири публи ке је за глу ми цу
вече ри иза брао Ката ри ну Кал -
мар, која је на даска ма које
живот зна че још од првог раз -
ре да основ не шко ле. У пред ста -
ви је ожи ве ла лик супру ге
Анто ни је. Била је то њена прва
сарад ња с реди тељ ком Вла да -
ном Цви ја но вић, ина че про фе -
си о нал ном глу ми цом. Ката ри -
на је исто вре ме но доби ла и
награ ду струч ног жири ја за
успе шно глу мач ко изво ђе ње.
На кра ју су на позо ри шне даске
ста ли они који су до тада седе -

ли у публи ци и пра ти ли свих
девет насту па: струч на коми -
си ја је, наи ме, под не ла изве -
штај и награ ди ла нај у спе шни је
позо ри шне умет ни ке. Прву
награ ду жири ја, као и награ ду
Наци о нал ног саве та сло вач ке
наци о нал не мањи не у Срби ји
доби ла је пред ста ва „Поздра ви
неког” у изво ђе њу „Гим ко теа -

тра” из Кова чи це. Дру га награ -
да је при па ла пред ста ви „Др”
ВХВ сце не из Кова чи це, а тре ћа
кома ду „Лавља јазби на” ара -
дач ких ама те ра.

Нај ви ше награ да за глу мач -
ко изво ђе ње оти шло је глум -
ци ма из Кова чи це. Душа ни
Баби њец је при па ла награ да за
нау пе ча тљи ви ји жен ски лик, а
Јану Хрћа ну за мушку уло гу.
За жен ску епи зод ну уло гу
награ ђе на је Ана Шир ка. Ива -
ну Циц ки је доде ље на награ да
за нај у спе шни ји мушки деби, а
Ани Мари ји Симо но вић из
Ста ре Пазо ве за жен ски деби.
Њен сугра ђа нин Игор Пискла

осво јио је награ ду за нај бо ље
оди гра ну епи зод ну мушку
уло гу. Награ дом за нај у спе -
шни је кости ме оки ти ла се Ева
Тау берт из Пади не, док је
награ да за нај бо љу сце но гра -
фи ју доде ље на Петру Збон ча ку
из Пив ни ца. Јан Хру бик из
Арад ца награ ђен је за аутор -
ски текст.

Публи ка је, и кад је на неким
пред ста ва ма била мало број на,
ужи ва ла у чак пет коме ди ја, а
пам ти ће ово го ди шњи фести -
вал по вели ком бро ју мла дих
глу ма ца. По мишље њу гле да ла -
ца, који су сва ке вече ри оце њи -
ва ли пред ста ве од један до пет,
нај бо ље је било ста ро па зо вач -
ко изво ђе ње кома да „Ђаво у
брач ном рају”, с про сеч ном
оце ном 4,8. Кова чич ка пред -
ста ва „Др”, захва љу ју ћи оце ни
4,49, доби ла је дру гу награ ду
публи ке, а тре ћу је осво ји ла
позо ри шна тру па из Киса ча, с
пред ста вом „Побег ни од сво је
жене”, чија је про сеч на оце на
била 4,47.

На кра ју 48. фести ва ла
награ ђе ни ма су чести та ле и
награ де уру чи ле Ана Томан
Макан, пред сед ни ца Наци о -
нал ног саве та, и Либу шка
Лака тош, пред сед ни ца орга ни -
за ци о ног и управ ног одбо ра.
После све ча не доде ле награ да
спе ци јал ни гости фести ва ла,
глум ци КД „Стич на” из Сло ве -
ни је, изве ли су коме ди ју „Слу -
га два госпо да ра” Кар ла Гол до -
ни ја, у режи ји Алек сан дра
Бака, позна тог ста ро па зо вач -
ког глум ца. Фести вал су зајед -
нич ки орга ни зо ва ли Наци о -
нал ни савет сло вач ке наци о -
нал не мањи не, Општи на Ста ра
Пазо ва, СКУД „Херој Јан ко
Чме лик” из Ста ре Пазо ве и
Завод за кул ту ру вој во ђан ских
Сло ва ка, а финан сиј ску подр -
шку су пру жи ли, поред спо ме -
ну тих Наци о нал ног саве та,
Општи не и Заво да за кул ту ру,
и Кан це ла ри ја за Сло ва ке у
дија спо ри, као и Покра јин ски
секре та ри јат за кул ту ру, јав но
инфор ми са ње и одно се с вер -
ским зајед ни ца ма.

Але на Кулик

Зајед но путо ва ле 
гру пе из Вој ло ви це,
Арад ца и Селен че

Вели ке похва ле
жири ја

На пут у Бра ти сла ву, у сту дио
Сло вач ке теле ви зи је, на зака за -
ни тер мин – 17. новем бра у 11
сати, чла но ви СКПД-а
„Ђетван” кре ну ли су 16. новем -
бра уве че. После четво ро ми -
нут не видео-пре зен та ци је и
успе шно пре бро ђе ног кастин га
у Бач ком Петров цу они су
позва ни да, с још три пред став -
ни ка, пре зен ту ју Сло ва ке из
Срби је у шоу-про гра му „Zem
spieva” („Земља пева”). Ско ро
четр на е сто ча сов ни пут пре ко

НА СНИ МА ЊУ ШОУ-ПРО ГРА МА СЛО ВАЧ КЕ

ТЕЛЕ ВИ ЗИ ЈЕ У БРА ТИ СЛА ВИ

„Ђетван” оду ше вио
сво јим насту пом

Два госту ју ћа
ансам бла 

Ама те ри из Кова чи це
и Арад ца 
нај у спе шни ји

Дома ћи ни доби ли
награ ду публи ке

Ово го ди шњи, 48. фести вал
сло вач ког ама тер ског теа тар -
ског ства ра ла штва  „Divadelny
vavrin” („Позо ри шни ловор”)
одр жан је од 27. окто бра до 5.
новем бра у позо ри шној дво ра -
ни у Ста рој Пазо ви. Фести вал
је све ча но отво ри ла тамо шња
дуго го ди шња глу ми ца Мари ја
Хлебjан. У так ми чар ском делу
про гра ма било је девет позо ри -
шних пред ста ва, и то из Пив -
ни це, Вој ло ви це, Пан че ва,
Кова чи це, Арад ца, Киса ча и
Ста ре Пазо ве. Поред ових
пред ста ва, публи ка је могла да
види насту пе још два ју госту ју -
ћих ансам ба ла. Први од њих,
Сло вач ко вој во ђан ско позо ри -
ште, насту пио је одмах после
све ча ног отва ра ња фести ва ла,
с кома дом Вла ди ми ра Урба на
Вла ди ми ро ва „Вино град зри”, у
режи ји Миха ла Бабја ка.

Гости ма и љуби те љи ма Тали -
је су се, у име орга ни за ци о ног и
управ ног одбо ра, на отва ра њу
мани фе ста ци је обра ти ли Либу -
шка Лака тош и Ана Томан
Макан.

Пред ста ве у так ми чар ском
делу про гра ма пра ти ла је
струч на коми си ја у саста ву: Јан
Макан, реди тељ, Миро слав
Фабри, глу мац, и Миро слав
Бен ка, реди тељ, сви про фе си о -
нал ни позо ри шни ства ра о ци.

Сло вач ко кул тур но-про -
свет но дру штво „Ђетван” из
Пан че ва пред ста ви ло се у Ста -
рој Пазо ви инсце на ци јом
кома да „Не могу да пла тим и
нећу да пла тим” у режи ји Вла -
да не Цви ја но вић. Коме ди ја
ситу а ци је нобе лов ца Дари ја
Фоа је оштра осу да гло ба ли за -
ци је, поли тич ког, еко ном ског и
дру штве ног систе ма, која пре -
ва зи ла зи гра ни це Ита ли је и
може да се игра у свим дело ви -
ма све та. Сто га је рад реди тељ -
ке био зах тев ни ји, јер је тре ба -
ло има ти у виду сва ки детаљ у
пред ста ви, од типа лико ва до
рекви зи та, буду ћи да све то
има сво ју пору ку – сма тра ју
чла но ви струч ног жири ја.

Виде ли смо „поку шај да се
примeни Дирен ма то ва тео ре -
ма, пре ма којој је коме ди ја нај -
у спе шни ји начин да се изра зи
чита ва тра ги ка капи та ли стич -
ког дру штва, посеб но тра ги ке
нај по тла че ни јих при пад ни ка
тог дру штва. Незах тев но реди -
тељ ско тума че ње није изне дри -
ло довољ но про сто ра раз и гра -

Арад ца и Селен че, којим је
ауто бус путо вао да би тран -
спор то вао и оста ле уче сни ке,
није изгле дао дуг. Опу ште но
дру же ње, песму и шалу пре ки -
нуо је дола зак пред теле ви зиј -
ски сту дио у Бра ти сла ви.

Изу зет но љуба зни дома ћи ни
нај пре су пону ди ли дору чак, на
који се касни ло, а затим су
замо ли ли уче сни ке да се што
пре спре ме за сни ма ње. Весе ла
атмос фе ра из ауто бу са још је
била жива, тако да је поја вљи -
ва ње у сту ди ју пра ти ло добро
рас по ло же ње. У таквом рас по -
ло же њу је и про грам који су
„ђетва нов ци” при пре ми ли
изве ден пред каме ра ма. Жири
није могао да при кри је сво је
оду ше вље ње. Похва лио је све
уче сни ке на сту диј ској бини:
извр сну жен ску певач ку гру пу,
фол клор ни ансамбл који је
извео игре које до сада нису
виде ли, као и бли ста во бе лу,
изве зе ну дево јач ку ношњу,
вођу орке стра за пер фект но
изво ђе ње аутен тич не музи ке,
вир ту о зност „при ма ша” на
вио ли ни и, на кра ју, мушку
певач ку гру пу, од чијих гла со ва
је све „пуца ло”. Одла зак с бине

дио изла зак у град. Бра ти -
сла ву су сутра дан могли
сви да раз гле да ју у шет њи
по Ста ром гра ду, „љуља ју -
ћем” мосту и бра ти слав -
ском зам ку. Вре ме за пола -
зак кући, после оба ве зног
оби ла ска про дав ни це „Tes-
co”, било је у 16 сати. Ауто -
бус је поно во био пре пун
људи и доброг рас по ло же -
ња све до Пан че ва.

Овде при чи није крај.
Сло вач ка теле ви зи ја дошла
је у Пан че во у поне де љак,
11. децем бра. Шесто чла на
еки па има ла је зада так да
напра ви при лог о свим сек -
ци ја ма и актив но сти ма у
„Ђетва ну”, као и о гра ду
Пан че ву. Сни ма ње је тра ја -
ло цео дан, како би Дру -
штво пред ста ви ли у пра -
вом све тлу. Инфор ма ци ју о
томе ко се даље ква ли фи -
ко вао у шоу-про гра му,
нису сме ли да откри ју.
Међу тим, ако су већ дола -
зи ли, прет по ста вља мо да
„Ђетван”... Али не, неће мо.
Само бисмо воле ли да при -
чи још не буде крај.

Михал Кал мар
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Неу спео поку шај 
оку пља ња 
висо ко о бра зо ва них

Зна чи ли 
рефор ма ци ја нешто
нашој сту дент ској
омла ди ни

Негде сре ди ном јесе ни поста ло
ми је јасно да ће ова годи на
про ћи а да нијед на сло вач ка
уста но ва, још мање срп ска,
неће обе ле жи ти пет веко ва
рефор ма ци је зна чај ни јим
струч ним или науч ним ску -
пом. Непри јат но изне на ђен и
зате чен, гро зни ча во сам тра -
жио уста но ве и сарад ни ке с
који ма бих про бао да орга ни -
зу јем један окру гли сто, сери ју
раз го во ра о Мар ти ну Луте ру и
зна ча ју рефор ма ци је. Нисам их
нашао. На кра ју сам крат ким
цир ку лар ним писмом, посла -
тим елек трон ском поштом,
поку шао да за исту тему заин -
те ре су јем већу гру пу сло вач ких
сту де на та и мла дих струч ња ка
који су послед њих неко ли ко

годи на доби ли похвал ни це од
Мати це сло вач ке у Срби ји и
скром не покло не или сти пен -
ди је од Наци о нал ног саве та
сло вач ке наци о нал не мањи не,
одно сно вла де Сло вач ке Репу -
бли ке. Мла де све ште ни ке или
сту ден те тео ло ги је нисам звао.
Мислио сам да ће се један број

мла дих ака де ма ца из обла сти
дру штве них, кла сич них и
хума ни стич ких нау ка промпт -
но ода зва ти, док ће струч ња ци
из при род них и тех нич ких нау -
ка окле ва ти. Њима сам, сто га,
пред ло жио да, уко ли ко се не
осе ћа ју довољ но обра зо ва ним
и струч ним за тај исто риј ски

пери од, напи шу нешто о свом
лич ном, субјек тив ном дожи -
вља ју и ста ву пре ма про те стан -
ти зму.

Од 64 позва на мла да струч -
ња ка и сту ден та, јави ла се јед на
једи на девој ка, дипло ми ра ни
пси хо лог Милу шка Фабри из
Ило ка, у сусед ној Хрват ској.
Прво ме је пита ла о неким тех -
нич ким и про це ду рал ним поје -
ди но сти ма, да би уско ро посла -
ла и свој струч ни рад. Буду ћи
да ми се до почет ка децем бра
нико дру ги није обра тио, нити
послао писа ни рад о Луте ру,
замо лио сам Милу шку да свој
струч ни рад при ла го ди нови -
на ма и ширем чита ла штву. Њој
то и није било тешко јер у Ило -
ку ради као уред ни ца и нови -
нар ка про гра ма на сло вач ком
јези ку у локал ној радио-ста ни -
ци, а хоно рар но је запо сле на у
илоч ком Цен тру за соци јал но
ста ра ње. Тако су наста ла два
тек ста, од којих први обја вљу -
је мо сада. Захва љу је мо вред ној
Милу шки Фабри на уло же ном
тру ду.

Иван Зафи ро вић

Више стру ка уло га
индул ген ци ја

Пре и спи ти ва ње
Цркве било 
неми нов но

Кљу чан лич ни однос
с Богом

Мар тин Лутер је као рефор ма -
тор оштро кри ти ко вао про да ју
индул ген ци ја рим ске цркве.
Није могао да гле да како људи
оста ју без свог тешко зара ђе ног
нов ца за пот пу но бес по треб но
обе ћа ње, те је због тога пре пет
сто ти на годи на, 31. окто бра
1517, обја вио 95 позна тих теза
о индул ген ци ја ма. Међу тим,
тре ба спо ме ну ти да се поне кад
про да ја индул ген ци ја пот пу но
непри ме ре но обја шња ва у сми -
слу да је Црква у оно вре ме
про да ва ла и осло бо ђе ње од
гре ха, које може дати само све -
мо гу ћи Бог. М. Лутер се сма тра
јуна ком који се супрот ста вио
овим зло у по тре ба ма и тако
барем део хри шћан ског све та
спа сао вели ке пре ва ре.

У изве сној мери се ту ствар -
но могло ради ти о пре ва ри
обич них вер ни ка, али не тре ба
забо ра ви ти да је про да ја
индул ген ци ја била и један од
могу ћих поку ша ја осло бо ђе ња
од пре ви ра ња и неси гур но сти
која је у то вре ме била при сут -

на међу људи ма. Раз лог због
којег се у то вре ме у ситу а ци ји
про да је индул ген ци ја нала зи ла
упра во Црква, изме ђу оста лог,
јесте и то што је она у то вре ме
била (а и опће ни то је) битан и
непро ме њив дру штве ни фак -
тор. Да Црква у то вре ме није
уве ла про да ју индул ген ци ја као

ПОГЛЕД НА ПРО ТЕ СТАН ТИ ЗАМ ИЗ СУСЕД СТВА

МАР ТИН ЛУТЕР ВЕЛИ КИ ВЕР СКИ
РЕФОР МА ТОР

фак тор сми ри ва ња неми ра,
који пра ти чове ко во посто ја -
ње, на исти или сли чан начин
то би поку шао да ура ди неко
дру ги. Изме ђу оста лог, тре ба
напо ме ну ти да, иако је М.
Лутер сна жно кри ти ко вао ову
прак су, од које се након неког
вре ме на дели мич но дис тан ци -
ра ла и сама рим ска црква, у
сре ди шту њего вог тео ло шког
рада у цели ни запра во и није
кри ти ка про да је индул ген ци ја,
већ кри ти ка иде је да осим Бога,
који шири љубав, посто ји неко
или нешто што би могло пру -
жи ти ствар ну уте ху чове ку и
помо ћи у бор би про тив осе ћа ја
пра зни не посто ја ња и без на де -
жно сти с којом се суо ча ва. Тре -
ба нагла си ти да су, поред пози -
тив них и опће ни то при хва ће -
них постиг ну ћа, реформ ски
напо ри М. Луте ра на кра ју
резул ти ра ли нај ве ћом дез ин те -
гра ци јом у исто ри ји хри шћан -
ства. Ипак, може мо закљу чи ти,
да се у то вре ме није поја вио М.
Лутер, поја вио би се неки дру ги
рефор ма тор, јер је Цркви у то
вре ме заи ста било потреб но
детаљ но пре и спи ти ва ње.

То да је М. Лутер тра жио
исти ну и да је исти на једи но што
га је зани ма ло, потвр ђу је и
њего ва тео ри ја „Тео ло ги ја кри -
жа”. Пут од Писма као све до чан -
ства о Ису су, који је сажет у
ново за вет ним кри сто ло шким
титу ла ма као што су Христ,
Господ, Син бож ји, Спа си тељ,
Иску пи тељ, до састан ка у нашој
реал но сти с тим трпе ћим чове -
ком као Хри стом, Госпо ди ном,

Сином бож јим, Спа си те љем и
Иску пи те љем људ ског посто ја -
ња може се чини ти врло дугим.
Ово „тра ја ње” је веро ват но
нешто што људ ску егзи стен ци ју
поне кад може чини ти узне ми -
ру ју ћом, исцр пљу ју ћом, а у тре -
ну ци ма чак и пуном стра ха да ће
ста ње неси гур но сти, тра же ња и
чека ња тра ја ти зау век и биће
само горе. Али упра во у овој
рањи во сти отва ра се про стор за
пости за ње ква ли те та посто ја ња
чове ка као бића чија одлуч ност
није бежа ти од соп стве не пат ње
или пат ње сво јих бли жњих,
напро тив њего ва одлуч ност је
не кори сти ти уми ру ју ћа сред -
ства, да ли пону ђе на од стра не
рели ги је или све та потро шње,
већ истр пе ти оно што је потреб -
но, стр пљи во чека ју ћи бож ји
одго вор.

Став да je Исус из Наза ре та
као онај у коме се човек усред
ове реал но сти сусре ће с Богом,
који једи ни има моћ да чове ку
да оправ да ње и спа се ње за
будућ ност, довео је до пита ња у
каквом су одно су (или могу
бити) пре ма ауто ри те ту овог
рањи вог чове ка дру ги ауто ри -
те ти, попут папе, запра во
Црква и њена тра ди ци ја.
Украт ко би се могло рећи да
рефор ма ци ја у сушти ни зна чи
да кроз поте шко ће људ ског
посто ја ња посто ји пут ка Богу,
пуном љуба ви, који се поја вио
усред наше ствар но сти у Ису су,
где Све то писмо игра важну
уло гу. На овај начин човек на
овом путу, иако не тре ба да
одба цу је тра ди ци ју Цркве, не

мора се нужно меша ти у њен
рад. Напро тив, човек може,
кори сте ћи њене пред но сти,
исто вре ме но раз ми шља ти о
њој на кано ну, Све том писму и
кри тич ки је про це њи ва ти.

У свом диплом ском раду сам
се, изме ђу оста лог, посве ти ла и
теми рели ги о зно сти. Закљу чи ла
сам да није лако и по мом
мишље њу није могу ће успо ста -
ви ти једин стве но раз у ме ва ње
рели ги о зно сти. На при мер,
посто је људи који су сна жни
вер ни ци, има ју бли зак однос с
Богом иако не одла зе редов но у
цркву, док неки дру ги редов но
иду у цркву првен стве но из
нави ке, а не зато што се тако
осе ћа ју. У сва ком слу ча ју, и по
мом мишље њу је осно ва истин -
ске рели ги о зно сти уну тра шњи
осе ћај бли зи не Бога, сва ко днев -
но упо зна ва ње Све тог писма и
труд да се живи пре ма њему.
Бази рам се, сто га, пре све га на
лич ном одно су чове ка с Богом.
Не пори чем ни зна чај сусре та
вер ни ка, који слич но раз ми -
шља ју, током моли тви или дру -
гих вер ских саста на ка. Само
желим да истак нем да је, по мом
мишље њу, за лич но бла го ста ње
и про жи вља ва ње сми сле но сти
живо та кљу чан лич ни однос
чове ка с Богом.

Теза 36. Сва ки хри шћа нин
који осе ћа истин ско пока ја ње
за сво је гре хе има пот пу но
опро ште ње казне и кри ви це
које му при па да и без индул ген -
ци ја. (М. Лутер)

Милу шка Фабри, Илок, 

Репу бли ка Хрват ска 

Брза рекон струк ци ја
згра де

Седи ште Мати це сло вач ке у
Срби ји од дав ни на је у Бач ком
Петров цу. Згра да у којој је
Мати ца сме ште на, купље на је
2000. годи не и одмах је рено ви -
ра на. Рекон струк ци ја објек та је
тра ја ла јед ну годи ну, тако да је
на „Сло вач ким народ ним све -
ча но сти ма” 2001. годи не све ча -
но отво ре на.

Јед но спрат ни ца у лошем ста -
њу пла ће на је око 42.000 тада -
шњих немач ких мара ка. Поло -
ви ну суме дао је вели ки добро -
чи ни тељ Мати це Људо вит
Мишик, а оста так су обез бе ди -
ли Мати ца сло вач ка из Сло вач -
ке, НВО „Сло ва ци Сло ва ци ма”,
Сло ва ци из Кана де, вла да Сло -
вач ке Репу бли ке, вла да Југо сла -
ви је, општи не Бач ки Петро вац,
Кова чи ца и Пан че во, месне
зајед ни це Кисач и Селен ча,
пред сед ник Сло вач ке Рудолф
Шустер, пред сед ник сло вач ке
скуп шти не Јозеф Мигаш, амба -

са дор Сло вач ке Репу бли ке
Миро слав Мој жи та, МОМС
Бач ки Петро вац, Кисач и Ста ра
Пазо ва, „Сло ван про грес” из
Селен че, Јан Tриaш ко и Ондреј
Спе вак из Бач ког Петров ца.
Згра да је сагра ђе на одмах после
Првог свет ског рата, 1919. годи -
не, и испр ва су се у њој нала зи -
ле трго ви на, задру га и крч ма.
Касни је је пре тво ре на у хотел,
као први у Бач ком Петров цу.

Обје кат се састо ји од подру -
ма, при зе мља и спра та. Има

седам на ест про сто ри ја чија је
повр ши на око 400 м2. Иза згра -
де је мало дво ри ште у коме се
нала зе два помоћ на објек та с
подру мом повр ши не око 82 м2,
изме ђу којих је у обли ку про ла -
за (ајнфо ра) вели ка дрве на
капи ја која изла зи на дру гу
ули цу. У при зе мљу глав ног
објек та су кан це ла ри је и сала
Мати це сло вач ке, а на спра ту је
у три про сто ри је сме штен
Месни одбор Мати це сло вач ке
Бач ког Петров ца, док се у чети -
ри собе нала зи Музеј вој во ђан -
ских Сло ва ка.

Седи ште Мати це сло вач ке
доби ло је назив по Људо ви ту
Миши ку, који је за живо та нај -
ви ше пома гао ову нај ве ћу орга -
ни за ци ју Сло ва ка у Срби ји. Он
је рођен 1922. годи не у Ружом -
бер ку. По зани ма њу је био
инже њер пре храм бе не тех но -
ло ги је. Када је 1968. годи не
совјет ска вој ска упа ла у Чехо -
сло вач ку, он се сти ца јем окол -
но сти нала зио на бро ду бли зу
Нор ве шке. Иско чио је из бро да
и затра жио азил у САД. Тамо

се, захва љу ју ћи свом зна њу,
тру ду и сна ла жљи во сти рела -
тив но брзо обо га тио. По паду
кому ни стич ког систе ма у Чехо -
сло вач кој вра тио се у род ни
град, из кога је пома гао мно га
сло вач ка удру же ња и орга ни за -
ци је, па тако и Мати цу сло вач -
ку, којој је, поред нов ца за згра -
ду и дру ге тро шко ве, покло нио
и ауто мо бил. Умро је кра јем
2015. годи не. Сло вач ка зајед -
ни ца у Срби ји неће забо ра ви ти
њего ву пле ме ни тост.

Иван Зафи ро вић

СЕДИ ШТЕ МАТИ ЦЕ СЛО ВАЧ КЕ У СРБИ ЈИ

Добро чи ни тељ 
Људо вит Мишик

Сре ди ном фебру а ра наред не
годи не у Народ ном музе ју Пан -
че во биће отво ре на изло жба
фото гра фи ја Петра Деши ћа из
Чела ре ва. Он ће се у нашем гра -
ду пред ста ви ти са 42 фото гра -

фи је наста ле у 24 места у Вој во -
ди ни у који ма живе Сло ва ци.
Неко ли ко фото гра фи ја при ка -
зу је и тра ди ци о нал ну народ ну
ношњу Сло ва ка из Пан че ва, а
наста ле су на фол клор ном
фести ва лу „Тан цуј, тан цуј" или
у самој Вој ло ви ци, где је Дешић
имао све срд ну помоћ Ане

Куха ри ко ве у орга ни за ци ји
сни ма ња.

Како аутор каже, он нема
ника кве род бин ске везе са Сло -
ва ци ма, с обзи ром на то да је
одра стао у Босни и Дал ма ци ји,

ода кле је 1995. оти шао због рата.
Познан ство с веле ча сним Мар -
ја ном Дејом из Селен че 2014.
годи не је, ме утим, ути ца ло на
њега да се заин те ре су је за кул ту -
ру Сло ва ка и започ не фото гра -
фи са ње зани мљи вих људи, ста -
рих оби ча ја и живо пи сних
ношњи. Иван Зафи ро вић

УСКО РО У ПАН ЧЕ ВУ ЈОШ ЈЕД НА ЗАНИ МЉИ ВА

ИЗЛО ЖБА

Ста ре сло вач ке ношње
поно во у жижи

УЗ ТЕКСТ НАШЕ СУНА РОД НИ ЦЕ МИЛУ ШКЕ ФАБРИ

Куд се денуо енту зи ја зам мла де ели те

Немачки град Ерфурт у коме је Лутер студирао

Ерфурт



Основ не одли ке 
про те стан та

Јача ње 
инди ви ду а ли зма

Афир ма ци ја рада,
зани ма ња 
и обра зо ва ња

Скло ност ка 
раци о на ли зму

До поја ве уче ња Мар ти на Луте -
ра Като лич ка црква је у вели кој
мери госпо да ри ла душа ма вер -
ни ка, пастве, јер је читав духов -
ни живот, све што је има ло везе
с рели ги јом (вера, про клет ство,
иску пље ње, спа се ње, веч ни
живот), дефи ни са ла и мери ла на
осно ву одно са пре ма уста но ви
цркве. С дру ге стра не, рефор ма -
ци ја је пред ност дала вер ни ку
поје дин цу, нау штрб уста но ве
цркве. Инсти ту ци о нал но усме -
ра ва ње спо ља заме ње но је усме -
ра ва њем изну тра које слу ша
само бож ју реч. Про те стант ски
вер ник је осло бо ђен тутор ства
цркве, као уста но ве, и захва љу -
ју ћи слу ша њу или чита њу
Библи је на разу мљи вом, матер -
њем јези ку, уз посре до ва ње
самог Ису са, дола зи у дирек тан
однос с Богом. Тако се све више
раз ви ја инди ви ду ал ни однос с
Богом, што води јача њу вер ског
инди ви ду а ли зма у окри љу про -
те стан ти зма.

Андре ас Пол тер ман сма тра да
су тра ди ци о нал на като лич ка
уче ња увек пола зи ла од цркве,
као нор ма тив не уста но ве, меро -
дав не да ути че на све обла сти
кул ту ре. Насу прот томе за
рефор ма ци ју сре ди ште хри -
шћан ског живо та није инсти ту -
ци о нал но место неког све ца,

него свет и сва ко днев ни живот
уоп ште. „Про те стант ска побо -
жност не позна је посеб не вер ске
сфе ре у који ма би човек био бли -
жи Богу него у дру гим, наиз глед
секу лар ним обла сти ма. У осно -
ви тога је пред ста ва да се бого -
слу же ње не огра ни ча ва на
посеб не вер ске актив но сти, на
дела или све те рад ње, већ се
врши у сва чи јем посеб ном све -
тов ном зани ма њу", каже Пол -
тер ман. То је води ло вели кој
афир ма ци ји и пошто ва њу рада,
као и ува жа ва њу сва ког зани ма -
ња. Обра зо ва ње је све више
цење но. Сва ка делат ност, посао,
про фе си ја у слу жби бли жњег
вред ни су чове ка и Бога и има ју
рели ги о зно досто јан ство. „За
живот побо жног то зна чи да

побеђује упра во неспек та ку лар -
но сва ко днев но, оно све тов но с
рели ги о зним карак те ром оба ве -
зе." Свет се, с јед не стра не, осло -
бађа кле ри ка ли зма и моно по ла
цркве ног тума че ња, а с дру ге,
сам свет поста је место испу ње но
вером - твр ди Пол тер ман. С
рефор ма ци јом, дакле, не само да
димен зи ја све тов ног доби ја на
зна ча ју него буја нови под сти цај
за раци о нал но пре у ређење и
раз ви ја ње све та.

Про те стант ска вера оли ча ва
нај ви ши субјек ти ви тет, инди ви -
ду ал ност. Да би дошао до спо -
зна је сво је вере, поје ди нац се
пре и спи ту је и пони ре у себе.
Осло бођен инсти ту ци о нал них
сте га цркве и испу њен и надах -
нут лич ним одно сом пре ма Богу,

поје ди нац раз ви ја свој систем
само ди сци пли но ва ња и само -
кон тро ле чији је основ лич на
савест. Пол тер ман наво ди и дру -
ге етич ке оба ве зе про те стан та:
побе ди ти самог себе, оду пре ти
се мно го број ним чул ним иску -
ше њи ма, не бира ти лак ши пут,
оба ве за ти се, издр жа ти Кан то ву
супрот ност између оба ве зе и
скло но сти, пре у зе ти на себе и
изо ла ци ју, као после ди цу одлу ка
пре ма саве сти, како је то учи нио
и сам Лутер. За раз ли ку од като -
ли ка, про те стан ти су скло ни ји
поти ски ва њу пори ва, што зна чи
да се суздр жа но и кон тро ли са -
ни је одно се пре ма пре о ста лој
ира ци о нал но сти живо та. Буду -
ћи да су пре пу ште ни сами себи,
без спо ља шњег, намет ну тог

Подршка галеристе
Павела Бапке

Активна на више поља

Мало ко има срећу да већ после
прве самосталне изложбе поста-
не познат уметник, као што је
имала Војловчанка Зуза Чрјепок.
Ретки су људи који могу пуно
тога да направе, израде, а да
ипак остану у сенци и не хвале
се својим успесима. Једноставно,
скромност је врлина шездесет-
шестогодишње уметнице. Упра-
во она цени сваки дан, сваку
шансу коју јој живот даје. Мак-
симално искоришћава сваку
секунду свог живота.

Зуза у топлини свог дома ства-
ра за себе и своју породицу. За
сваку прилику или празник она
припреми нешто оригинално.
Своје срце и душу улаже у своја
дела. Рођена је 16. јуна 1951. у
Јаношику. Основну и средњу
економску школу завршила је у
Панчеву. Радни век је провела у
предузећу „Ратар – пекара”, где је
радила као ликвидатор. Од 2006.
године активна је чланица секци-
је везиља Словачког културно-
просветног друштва „Ђетван”,
као и кола црквених сестара у
Војловици. У браку с Михалом је
од 1973. и имају два сина – Вла-
димира и Златка, који је такође
активан у „Ђетвану”. Највећа
радост су јој унучићи Валентина
и Коља. Слободно време посве-
ћује њима, а некад и заједно ства-
рају. Њен таленат испољио се
још у детињству. Већ у нижим
разредима основне школе поста-
ла је чланица ликовне секције. У
том периоду израдила је мозаик,
који и данас украшава простор

школе. После запошљавања и
заснивања породице није могла
да се посвети у довољној мери
својим уметничким интересова-
њима. Активно је почела да сли-
ка тек после одласка у пензију.
Можемо да констатујемо да је

изгубљено време за стварање
надокнадила већ после одржане
прве самосталне изложбе „Искре
креативне душе”, коју је прире-
дила у просторијама Месног
одбора Матице словачке у Војло-
вици, у септембру ове године.
Након отварања изложбе гале-
риста Павел Бапка био је веома
изненађен енергијом коју аутор-
ка поседује. Упутио јој је савет да
се посвети једној техници. То је
некад веома тешко, јер њена дела
настају у зависности од тренут-
ног расположења. Због тога је
добила Бапкину подршку и обе-
ћање да ће јој помоћи да излаже
и ван граница Србије.

Зуза је до сада насликала
више од тридесет слика. На
њеним сликама се најчешће
појављују цвеће и природа. То

су њени омиљени сликарски
мотиви. Радо осликава бундеве,
варјаче, шамлице, посуде за
млеко и ускршња јаја. Део њеног
стваралаштва су и радови
настали везењем, хеклањем,
плетењем, брушењем стакла,

односно декупаж и пирограф-
ском техником. Своје знање и
технике непрестано усавршава
и врло радо учествује у ликов-
ним колонијама и радионицама.
Излагала је већ неколико пута у
просторијама МО Матице сло-
вачке и „Ђетвана” у Панчеву.
Своја дела обично поклања.
Нека се налазе и у згради локал-
не парохије. Госпођа Чрјепок је
и изврсна куварица – недавно је
добила награду за најбољу

штрудлу на „Доловачкој штру-
длијади”.

Њени радови украшавају раз-
не делове просторија не само за
време Божића већ током целе
године. Многе украсе је продала,
тако да су се њима радовали
њени верни купци. Слике је про-
дала у Немачкој и Словачкој,
ускршња јаја у Братислави и у
Јакловцима. Њеном делу ће се
ускоро обрадовати и купци у
далекој Аустралији. Недавно је
њен рад од стакла путовао у
Немачку, Шведску и Мађарску, а
код нас – у Бачки Петровац.
Управо сада израђује флашу за
славу Св. Никола с његовим
ликом. Разне радове од ускр-
шњих јаја, прстене за салвете,
осликане кухињске даске и сли-
ке поклонила је приликом посе-
та Братислави, Михаловцима и
Немачкој.

Ако тражите инспирацију да
Божић учините још занимљиви-
јим, Зуска ће вам с радошћу
помоћи. Управо овај стваралач-
ки посао Зузу опушта, а одмара
јој и очи и душу. И тако из дана
у дан, увек нешто ново и зани-
мљиво настане у породици Чрје-
пок. Заслужила је да се о њој
чује. Таквих је породица много у
Војловици. Зато се и каже да су
Војловчани скромни људи. Умеју
да се радују малим стварима.

Алена Кулик

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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РАСПЛАМСАЛЕ СЕ ИСКРЕ КРЕАТИВНОСТИ

Зуска Чрјепок ствара душом и срцем

За ученике Основне школе
„Братство–јединство” који
похађају наставу словачког
језика у среду, 13. децембра,
организована је предбожићна
забава. Њима су се придру-
жили чланови млађе фол-
клорне секције Словачког
културно-просветног дру-
штва „Ђетван”, у чијим про-
сторијама је и приређена
забава. Циљ сусрета био је
међусобно упознавање и дру-
жење деце која желе да стичу
и негују знање словачког јези-
ка и културе. Вече забавно-
едукативног карактера проте-
кло је у знаку словачких
божићних песама, рецитаци-
ја, колективних дечјих игара и
неизоставних медењака. Ужи-
вајући у зимској, претпра-
зничној атмосфери, деца су
имала прилику да се упознају
с појединим предбожићним
обичајима и традицијама.

С обзиром на то да је 13.
децембар празник Св.

Луције, заштитнице слепих,
посебна пажња посвећена
је празновању и некада-
шњим веровањима на тај
дан. Деци је нарочито било
занимљиво што су се од
Луције до Божића, током
дванаест дана, брижљиво
бележили метеоролошки
подаци, на основу чега се
закључивало какво ће вре-
ме бити у појединим месе-
цима наредне године. За
дан Св. Луције, обавијен
разним легендама и мито-
вима, везивала се у про-
шлости и љубавна магија,
те прорицање будућности,
што је посебно заинтересо-
вало девојчице. Забави је
присуствовало приближно
педесетак школараца, од
којих су многи констатова-
ли да би од великог значаја
било чешће приређивање
сусрета сличног садржаја.

Др Марина Хриб

ДРУЖЕЊЕ СЛОВАЧКИХ ОСНОВАЦА У
„ЂЕТВАНУ”

Предбожићна забава

ауто ри те та цркве и
„одступ ни це", „при бе жи -
шта" у виду индул ген ци је,
цели ва ња рели кви ја, обред -
но-магиј ског одно са са све -
ште ни ком, ходо ча шћа и
поје ди них добро чин ста ва,
у њима је у већој мери изгра
ђен осе ћај одго вор но сти за
соп стве не одлу ке и поступ -
ке (јер „про те стан ти ма
недо ста ју риту ал на сакра -
мен тал на рас те ре ће ња",
Андре ас Пол тер ман).

Са само ди сци пли но ва -
њем је у тесној вези вођење
раци о нал ног живо та, у коме

поје ди нац вер ник пла ни ра
сво је вре ме и делат ност и
усме ра ва се ка резул та ти ма
(„скло ност ка раци о на ли -
зму", Макс Вебер). Такви
обра сци живо та олак ша ли
су раз вој раци о нал ног кон -
цеп та еко ном ске репро дук -
ци је. Рефор ма ци ја озна ча ва

конач ни крај „ста ре Евро -
пе", рас та ка ње моно лит но -
сти хри шћан ског све та и
сред њо ве ков ног једин ства
цркве не и све тов не вла сти.
Дола зи до плу ра ли за ци је
хри шћан ске вере, коју пра ти
кул тур на плу ра ли за ци ја. То
су само неки од дру штве них
про це са и поја ва који се
јавља ју или јача ју у окви ру
про те стан ти зма. Тре ба ло би
их боље упо зна ти да би се
лак ше раз у мео запад ни свет
и сагле да ла исто ри ја. Осврт
на чове ка вер ни ка из „херој -
ског" доба рефор ма ци је,

раног про те стан ти зма, може
пока за ти коли ко се дана -
шњи аме рич ки и европ ски
про те стант уда љио, отуђио
од сво јих изво ра, одно сно
помо ћи људи ма са ових бал -
кан ских про сто ра да се упо -
ре де с њима.

Иван Зафи ро вић

Тврђава Кобург у којој је Лутер живео под заштитом

Макета тврђаве Кобург
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Nevydarený pokus o
zoskupenie 
vysokoškolsky 
vzdelaných

Znamená reformácia
niečo pre našu 
študentskú mládež?

Niekde vpolovici jesene mi zača-
lo byť jasné, že tento rok uplynie
a žiadna slovenská inštitúcia, ešte
menej nejaká srbská, si nepripo-
menie päťsté výročie reformácie
významnejším odborným alebo
vedeckým stretnutím. Nepríjem-
ne prekvapený a zaskočený, ho-
rúčkovito som vyhľadával inštitú-
cie a spolupracovníkov, s ktorými
by som sa pokúsil zorganizovať
jeden okrúhly stôl, sériu rozho-
vorov o Martinovi Lutherovi a
význame reformácie. Nenašiel
som ich. Na konci som sa krát-
kym cirkulárnym listom, odo-
slaným elektronickou poštou, po-
kúsil v súvislosti s tou istou té-
mou zaujať väčšiu skupinu slo-
venských študentov a mladých
odborníkov, ktorí počas uplynu-

lých niekoľkých rokov získali vy-
znamenania Matice slovenskej v
Srbsku a skromné dary alebo šti-
pendiá Národnostnej rady slo-
venskej národnostnej menšiny,
resp. vlády Slovenskej republiky.
Mladých kňazov či študentov
teológie som nepozval. Myslel
som si, že sa určitý počet mladých

akademikov z oblasti spolo-
čenských, klasických a huma-
nitných vied promptne ozve, za-
tiaľ čo odborníci z oblasti prírod-
ných a technických vied budú vá-
hať. Im som preto navrhol, aby –
ak sa necítia dostatočne vzde-
lanými a odbornými, pokiaľ ide o
to historické obdobie – napísali

niečo o svojom vlastnom, subjek-
tívnom zážitku a postoji k prote-
stantizmu.

Zo 64 pozvaných mladých od-
borníkov a študentov, ozvala sa
jedna jediná dievčina – diplomo-
vaná psychologička Miluška Fá-
bryová z Iloku, ktorý sa nachádza
v susednom Chorvátsku. Najprv
sa ma opýtala v súvislosti s niek-
torými technickými a procedu-
rálnymi podrobnosťami, a čosko-
ro mi poslala aj svoju odbornú
prácu. Vzhľadom na to, že ma do
začiatku decembra nikto iný neo-
slovil, ani neposlal písomnú prá-
cu o Lutherovi, poprosil som Mi-
lušku, aby svoju odbornú prácu
prispôsobila novinám a širšej
čitateľskej verejnosti. Pre ňu to
ani nebolo také náročné, keďže
pracuje ako novinárka a redak-
torka programu v slovenskom ja-
zyku na miestnej rozhlasovej sta-
nici v Iloku, zatiaľ čo v miestnom
Centre sociálnej starostlivosti
pracuje na úkol. Tak vznikli dva
texty, z ktorých prvý uverejňuje-
me teraz. Ďakujeme pracovitej-
Miluške Fábryovej za vynaložené
úsilie.

Ivan Zafirović

Viacnásobná úloha 
odpust kov

Pre hod no te nie cir kvi
bolo nevyhnutné 

Kľúčovým osobný
vzťah k Bohu

M. Lut her ako reformátor ostro
kri ti zo val pre daj odpust kov zo
strany rímskej cir kvi. Nemo hol sa
poze rať, ako ľudia zostávajú bez
svo jich ťažko zaro bených peňazí
pre úplne zbytočný prísľub, a pre -
to pred päťsto rok mi, 31. októbra
1517, uve rej nil známych 95 téz
pro ti odpust kom. Tre ba však spo -
menúť, že pre daj odpust kov sa
občas cel kom nepri me ra ne vysve-
tľuje aj v takom zmysle, že cir kev
v tom čase predávala aj oslo bo de -
nie od hri ec hov, ktoré môže ude -
liť len vše mohúci Boh. M. Lut her
je pova žo vaný za hrdi nu, ktorý sa
posta vil pro ti tomu to zneužíva-
niu, a tak aspoň časť kresťanského
sve ta zachránil pred veľkým pod -
vo dom. 

Do urči tej miery tu nao zaj
mohlo ísť o pod vod obyčajných
veri a cich, ale netre ba zabudnúť,
že pre daj odpust kov bol aj jed-
ným z možných poku sov o oslo -
bo de nie sa od vzruc hov a neistôt,
ktoré boli v tom čase prítomné
med zi ľuďmi. Dôvodom, pre čo sa
v situácii pre da ja odpust kov oci -
tla v tom čase práve cir kev bolo
okrem iného aj to, že bola (a vo

POHĽAD NA PROTESTANTIZMUS ZO SUSESDSTVA 

MARTIN LUTHER – VEĽKÝ NÁBOŽENSKÝ
REFORMÁTOR

uro biť niek to iný. Okrem iného
tre ba pozna me nať, že aj keď M.
Lut her dôrazne kri ti zo val túto
prax, od kto rej sa po uplynutí ur-
čitého času čia stoč ne diš tan co va -
la aj samotná rímska cir kev, v
cen tre pozor no sti jeho teo lo gic -
kej práce cel ko vo ani nie je kri ti -
ka pre da ja odpust kov, ale kri ti ka
idey, že okrem Boha, ktorý šíri
lásku, exi stu je niek to ale bo nie čo,
čo by člo ve ku mohlo poskytnúť
sku točnú útec hu a pomôcť v boji
pro ti poci tu prázdnoty exi sten cie
a beznádeje, ktorému čelí. Po-
trebné je zdôrazniť, že popri pozi-
tívnych a vše o bec ne akcep to -
vaných úspec hoch, reformné úsi-
lie M. Lut he ra v koneč nom dô-
sledku vyústi lo do najväčšej de-
zintegrácie v dejinách kresťan-
stva. Napri ek tomu môžeme kon -
šta to vať, že keby sa v tom čase ne-
zja vil M. Lut her, zja vil by sa niek -
torý iný reformátor, pre to že cir -
kev vtedy sku toč ne potre bo va la
dôkladné pre hod no te nie.

To, že M. Lut her vyhľadával
prav du a že je prav da jediné, čo
ho zaujímalo, potvrd zu je aj jeho
teória Teológia kríža. Cesta od
Písma ako sve dec tva o Ježi šo vi,
zhrnutá v novozákonných kri sto -
lo gických titu loch ako Kri stus,
Pán, Syn Boží, Spa si teľ, Vykupi -
teľ, k stret nu tiu v našej rea li te s
tým trpi a cim člo ve kom ako Kri -
stom, Pánom, Synom Božím,
Spa si teľom a Vykupi teľom ľud-
skej exi sten cie môže sa zdať veľmi
zdĺhavou. Toto "trva nie" je prav -

de po dob ne niečím, čo ľudskú exi -
sten ciu môže občas uro biť úzko -
stli vou, vyčerpávajúcou, a na mo-
menty dokon ca aj plnou obáv, že
stav neis toty, hľada nia a čaka nia
bude trvať navždy a bude len hor -
šie. Avšak práve v tej to zra ni -
teľnosti sa otvára pri e stor na
dosi ah nu tie kva lity exi sten cie
člo ve ka ako bytosti, kto rej odho -
dla nosť nespočíva v úteku pred
vlastným utrpením ale bo utrpe-
ním svo jich blízkych; nao pak jej
odho dla nosť spočíva v nepouží-
vaní zmierňujúcich pro stri ed kov,
či už tých, ktoré ponúka nábo-
ženstvo, ale bo svet kon zu mi zmu,
ale v pretrpení toho, čo je potreb-
né, trpe zli vo čakajúc Božiu odpo-
veď.

Názor, že Ježiš Naza retský –
ako ten, v kto rom sa člo vek upro -
stred tej to rea lity stretáva s Bo-
hom –, jediný má moc ude liť člo -
ve ku ospra vedlne nie a spa se nie
do budúcno sti, pri vi e dol k otáz-
ke, v akom vzťahu sú (ale bo môžu
byť) voči auto ri te toh to zra ni -
teľného člo ve ka iné auto rity, ako
napríklad pápež, vlast ne cir kev a
jej tradícia. Skrátka by sa dalo po-
ve dať, že reformácia v pod sta te
znamená, že cez ťažko sti ľudskej
exi sten cie vedie cesta k Bohu,
plnému lásky, ktorý sa obja vil
upro stred našej rea lity v Ježi šo vi,
kde Písmo zohráva dôležitú úlo-
hu. Týmto spôsobom člo vek na
tej to ceste, hoci by nemal odmi e -
tať cir kevnú tradíciu, nemusí nut -
ne zasa ho vať do jej čin no sti. Prá-

ve nao pak, člo vek môže, využíva-
júc jej výhody, súčasne uva žo vať o
nej na kánone, v Svätom písme a
kri ticky ju posud zo vať.

Vo svo jej diplo mo vej práci som
sao krem inéhove no va la aj tema ti -
ke reli gi o zity. Priš la som k záveru,
že nie je ľahké, a podľa môjho ná-
zoru ani možné, nasto liť jed notné
chápanie reli gi o zity. Napríklad,
exi stujú ľudia, ktorí sú sil ne veri a -
ci, majú blízky vzťah k Bohu, hoci
nec ho dia pra vi del ne do kosto la,
kým niektorí iní pra vi del ne cho -
dia do kosto la pre dov šetkým zo
zvyku, a nie pre to, lebo to tak cí-
tia. V každom prípade, aj podľa
môjho názoru je základom sku -
toč nej reli gi o zity vnútorný pocit
blízkosti Boha, každo denné spoz-
návanie Svätého písma a sna ha žiť
podľa neho. Zakladám teda v pr-
vom rade na osob nom vzťahu
člo ve ka k Bohu. Nepo pi e ram ani
význam stretávania sa podob ne
zmýšľajúcich veri a cich počas bo-
ho slu ži eb ale bo iných nábožen-
ských stretnutí. Chcem len vy-
zdvihnúť to, že podľa môjho ná-
zoru je pre osobnú poho du a pre-
žívanie zmysluplno sti živo ta kľú-
čovým osobný vzťah člo ve ka k
Bohu.

Téza 36. Každý kresťan, ktorý
pociťuje pravú ľútosť nad svo ji mi
hri ec hmi, má úplné odpu ste nie
tre stu aj viny, ktoré mu patrí aj bez
odpust kov (M. Lut her).

Miluš ka Fábryová, Ilok,
Chorvátska repu bli ka

Rýchla rekonštrukcia
budovy

Sídlo Matice slovenskej v Srbsku
je od dávnych čias v Báčskom Pe-
trovci. Budova, v ktorej je Matica
umiestnená, bola kúpená v roku
2000 a ihneď aj rekonštruovaná.
Rekonštrukcia objektu trvala rok,
a tak bol slávnostne otvorený po-
čas Slovenských národných sláv-
ností v roku 2001. Za jedno-
poschodovú budovu v zlom stave
bolo zapletené zhruba 42 000 vte-
dajších nemeckých mariek. Polo-
vicu sumy poskytol veľký dobro-
dinec Matice Ľudovít Mišík a
zvyšok poskytla Matica slovenská
zo Slovenska, nezisková organi-
zácia Slováci Slovákom, Slováci z
Kanady, vláda Slovenskej repu-
bliky, vláda Juhoslávie, správa
okresov Báčsky Petrovec, Kovači-
ca, Pančevo, miestne spoločen-
stvá Kysáč a Selenča, predseda
Slovenskej republiky Rudolf Šus-
ter, predseda Národnej rady SR
Jozef Migaš, veľvyslanec Sloven-

skej republiky Miroslav Mojžita,
MOMS Báčsky Petrovec, Kysáč a
Stará Pazova, Slovan progres zo
Selenče, Jan Triaško a Ondrej
Spevák z Báčskeho Petrovca. Bu-
dova bola postavená hneď po pr-
vej svetovej vojne, v r. 1919, a zo
začiatku bol v nej umiestnený ob-
chod, ako aj družstvo a krčma.
Neskôr bola premenená na hotel,
prvý v Báčskom Petrovci. 
Objekt pozostáva z pivnice, príze-
mia a poschodia. Je v ňom 17

miestností, ktoré majú celkovú
výmeru zhruba 400 m2. Za budo-
vou je malý dvor, na ktorom sa
nachádzajú dva pomocné objekty
s pivnicou, majúce výmeru pribli-
žne 82 m2, medzi ktorými sa vo
forme priechodu nachádza veľká
drevená brána s východom na inú
ulicu. Na prízemí hlavného objek-
tu sú umiestnené kancelárie a sála
Matice slovenskej, kým na po-
schodí v troch miestnostiach pô-
sobí Miestny odbor Matice slo-
venskej v Báčskom Petrovci, zatiaľ
čo v štyroch izbách funguje Mú-
zeum vojvodinských Slovákov.
Sídlo Matice slovenskej získalo
názov podľa Ľudovíta Mišíka,
ktorý za života najviac pomáhal
tejto najväčšej organizácii Slová-
kov v Srbsku. Narodil sa v r. 1922
v Ružomberku. Povolaním bol in-
žinier potravinárskej technológie.
Keď v r. 1968 sovietske vojská
vpadli na územie Československa,
on sa zhodou okolností nachádzal
na lodi v blízkosti Nórska. Vysko-
čil z lode a požiadal o azyl v Spo-
jených štátoch. Tam vďaka svojim

vedomostiam, úsiliu a vynalieza-
vosti relatívne rýchlo zbohatol. Po
páde komunistického systému v
Československu, vrátil sa do rod-
ného mesta, odkiaľ pomáhal
mnohým slovenským združeniam
a organizáciám. Tak teda aj našej
Matici slovenskej, ktorej okrem
peňazí na kúpu budovy a ďalšie
náklady, daroval aj auto. Zomrel
koncom r. 2015. Slovenská komu-
nita v Srbsku nezabudne na jeho
veľkorysosť. 

Ivan Zafirović

SÍDLO MATICE SLOVENSKEJ V SRBSKU

Dobrodinec Ľudovít
Mišík

V polovici februára nasle-
dujúceho roka bude v Národnom
múzeu v Pančeve otvorená výsta-
va fotograií Petra Dešića z Čela-
reva. On sa v našom meste pred-

staví 42 fotograiami vznik-
nutými v 24 lokalitách vo Vojvo-
dine, v ktorých žijú Slováci. Tra-
dičný ľudový kroj Slovákov z Pan-
čeva je zachytený na niekoľkých
fotograiách, ktoré vznikli na fol-
klórnom festivale Tancuj, tancuj
alebo v samotnej Vojlovici, kde
mal Dešić v súvislosti s organizo-

vaním fotografovania srdečnú
pomoc Anny Kuchárikovej. Ako
autor hovorí, on nie je v žiadnom
príbuzenskom vzťahu so Slovák-
mi, vzhľadom na to, že vyrastal v

Bosne a Dalmácii, odkiaľ v roku
1995 odišiel z dôvodu vojny. Zoz-
námenie sa s kňazom Mariánom
Dejom zo Selenče v roku 2014 ho
však ovplyvnilo tak, že sa začal
zajímať o kultúru Slovákov a foto-
grafovať zaujímavých ľudí, staré
zvyky a malebné kroje. 

Ivan Zafirović 

ČOSKORO V PANČEVE EŠTE JEDNA ZAUJÍMAVÁ

VÝSTAVA

Staré kroje znovu v
stredobode pozornostiK TEXTU NAŠEJ KRAJANKY MILUŠKY FÁBRYOVEJ

Kam sa podel entuziazmus mladej elity 

Hrad Wartburg, na ktorom Martin Luther preložil do nemčiny Nový zákon

Pracovňa Luthera, v ktorej
preložil do nemčiny Nový zákon

vše o bec no sti je aj dnes) dôleži-
tým a nemenným spo lo čenským
fak to rom.Keb y cir kev v tom čase
neza vi e dla pre daj odpust kov ako
fak tor zmierňovania nepo ko ja,
ktorý sprevádza člo ve ko vu exi -
sten ciu, rov nakým ale bo podob-
ným spôsobom by sa to pokúsil



Podpora galeristu Pavla
Babku

Aktívna na viacerých
poliach

Málokto má už po usporiadaní pr-
vej samostatnej výstavy také šťastie
stať sa známym umelcom, aké ma-
la Vojlovičanka Zuza Čriepková.
Zriedkaví sú ľudia, ktorí dokážu
veľa toho urobiť, vytvoriť, a predsa
zostať v tieni a nechváliť sa svojimi
úspechmi. Jednoducho, skromnosť
patrí ku kladom šesťdesiatročnej
umelkyne. Práve ona si váži každý
deň, každú šancu, ktorú jej život
dáva. Maximálne využíva každú
sekundu svojho života.

Zuza tvorí v teple svojho domo-
va pre seba a svoju rodinu. Na kaž-
dú príležitosť či sviatok má pripra-
vené niečo originálne. Svoje srdce
a dušu vkladá do svojich výtvorov.
Narodila sa 16. júna v Jánošíku.
Základnú a strednú ekonomickú
školu ukončila v Pančeve. Pra-
covný vek strávila v podniku Ratar
– pekáreň, v ktorom pracovala na
pozícii likvidátorky. Od r. 2006 je
aktívnou členkou výšivkárskej sek-
cie pôsobiacej v rámci Slovenského
kultúrno-osvetového spolku Det-
van, ako aj oltárneho krúžka žien
vo Vojlovici. V manželstve s Mic-
halom je od roku 1973 a majú
dvoch synov – Vladimíra a Zlatka,
ktorý je taktiež aktívny v Detvane.
Jej najväčšou radosťou sú vnúčatá
– Valentína a Kolja. Im venuje svoj
voľný čas, a niekedy aj spolu tvoria. 
Talent prejavila už v detstve. Už v
nižších ročníkoch základnej školy
sa stala členkou výtvarnej sekcie. V
tom čase vytvorila mozaiku, ktorá
dodnes krášli priestor navštevova-

nej školy. Po nástupe do zamestna-
nia a po založení vlastnej rodiny sa
svojim umeleckým záľubám,
bohužiaľ, nemohla venovať v
dostatočnej miere. Aktívne začala

maľovať až po odchode do dô-
chodku. Môžeme konštatovať, že
stratený čas týkajúci sa tvorby do-
hnala hneď po uskutočnení prvej
samostatnej výstavy „Iskry tvorivej
duše“, ktorá bola usporiadaná v
priestoroch Miestneho odboru
Matice slovenskej vo Vojlovici. Ga-
lerista Pavel Babka bol po otvorení
výstavy veľmi prekvapený energi-
ou, ktorú autorka vlastní. Poskytol
jej radu, aby sa venovala jednej tec-
hnike. To je niekedy veľmi ťažké,
pretože jej diela vznikajú v závi-
slosti od momentálnej nálady. Prá-
ve preto získala podporu a sľub
Babku, že jej pomôže vystavovať aj
mimo hraníc Srbska.
Zuza doposiaľ namaľovala viac než
tridsať obrazov. Na nich sa najča-
stejšie vyskytujú kvety a príroda. To

sú jej obľúbené maliarske motívy.
Rada omaľováva tekvice, varechy,
šamlíky, mliečniky, kraslice. Súčas-
ťou jej tvorby sú aj práce zhotovené
vyšívaním, háčkovaním, pletením,

ako aj brúsením skla, resp. decou-
page a pyrograickou technikou.
Svoje vedomosti a techniky sa snaží
neustále zdokonaľovať a veľmi rada
sa zúčastňuje na rôznych výtvar-
ných kolóniách a dielňach. Vysta-
vovala už niekoľkokrát v priesto-
roch Miestneho odboru Matice slo-
venskej a slovenského spolku Det-
van v Pančeve. Svoje výtvory
zvyčajne daruje. Niektoré sú umi-

estnené aj v budove lokálneho far-
ského úradu. Pani Čriepková je aj
skvelou kuchárkou – nedávno zí-
skala ocenenie za najlepšiu štrúdľu
na tzv. štrudliáde v Dolove. 
Rôzne časti jednotlivých miestností
sú skrášlené jej prácami nielen počas
Vianoc, ale aj počas celého roka.
Mnohé ozdoby predala, a tak sa z
nich tešia aj jej verní zákazníci. Ob-
razy predala v Nemecku a na Sloven-
sku, kraslice v Bratislave a Jaklovci-
ach. Jej výtvoru sa čoskoro zaradujú
aj zákazníci v ďalekej Austrálii. Ne-
dávno jej dielo vytvorené zo skla ces-
tovalo do Nemecka, Švédska a Ma-
ďarska, a u nás – do Báčskeho
Petrovca.  Práve teraz vyhotovuje fľa-
šu pri príležitosti sv. Nikolu, na kto-
rej bude znázornená postava tohto
svätca. Rôzne výtvory, akými sú kra-
slice, krúžky na servítky, omaľované
kuchynské dosky a obrazy darovala
pri príležitosti návštevy Bratislavy,
Michaloviec a Nemecka.
Ak vyhľadávate inšpiráciu, ako
urobiť Vianoce ešte zaujímavejší-
mi, Zuzka vám v tom rada pomô-
že. Práve táto tvorivá práca pre ňu
znamená relax, a pre jej oči a dušu
oddych. A tak zo dňa na deň, vždy
niečo nové a zaujímavé vzniká v
rodine Čriepkovcov. Zaslúžila si,
aby sa o nej počulo. Takých rodín
je vo Vojlovici veľa. Preto sa aj ho-
vorí, že sú Vojlovičania skromní
ľudia. Vedia sa tešiť z maličkostí.

Alena Kulíková

Piatok 22. decembra 2017
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Základné znaky 
protestantizmu

Silnenie individualizmu

Afirmácia práce, 
povolania a vzdelávania

Sklon k racionalizmu

Kým sa neobjavilo učenie Martina
Luthera, (katolícka) cirkev vo veľ-
kej miere hospodárila s dušami ve-
riacich, teda stáda, lebo celý duc-
hovný život, všetko, čo súviselo s
náboženstvom (viera, prekliatie,
vykúpenie, spasenie, večný život)
deinovala, hodnotila na základe
vzťahu voči cirkevnej inštitúcii. Na
druhej strane reformácia upred-
nostnila veriaceho jednotlivca, na
úkor cirkevnej inštitúcie. Inštitu-
cionálne usmerňovanie zvonka je
nahradené usmerňovaním zvnút-
ra, ktoré poslúcha iba božie slovo.
Protestantský veriaci bol oslobo-
dený od tútorstva cirkvi ako inšti-
túcie a vďaka počúvaniu či čítaniu
Biblie v zrozumiteľnom, materin-
skom jazyku, so sprostredkovaním
samotného Ježiša, vstupuje do pri-
ameho vzťahu s bohom. Tak sa čo-
raz viac rozvíja individuálny vzťah
s bohom, čo vedie k silneniu nábo-
ženského individualizmu pod zá-
štitou protestantizmu. 

Andreas Poltermann sa domnie-
va, že tradičné katolícke učenia
vždy začínali od cirkvi ako norma-
tívnej inštitúcie, relevantnej
ovplyvňovať všetky oblasti kultúry.
Naopak, pre reformáciu nebolo
strediskom kresťanského života in-
štitucionálne miesto nejakého
svätca, ale svet a každodenný život
vo všeobecnosti. „Protestantská
zbožnosť nepozná osobitné nábo-
ženské sféry, v ktorých by človek
bol bližšie k bohu než v iných,
zdanlivo sekulárnych oblastiach. V

jej základe je predstava, že sa
bohoslužby neobmedzujú na oso-
bitné náboženské aktivity, na diela
alebo posvätné činy, ale sa vykoná-
vajú v každom osobitnom svet-
skom povolaní,“ hovorí Polter-
mann. To viedlo k veľkej airmácii
a uctievaniu práce, ako aj váženiu
si každého povolania. Vzdelávanie
sa taktiež čoraz viac uznávalo. Kaž-
dá činnosť, práca, profesia v službe
blížneho sú hodné človeka a boha a
majú náboženskú dôstojnosť. „Pre
život pobožného to znamená, že
vyhráva práve nenápadné, každo-
denné, to svetské s povinnosťou
náboženského charakteru.“ Svet sa
z jednej strany oslobodzuje od kle-
rikalizmu a monopolu cirkevného
výkladu, kým z druhej strany sa-
motný svet začína byť miestom na-

plneným vierou, tvrdí Poltermann.
S reformáciou teda nielenže
dimenzie svetského získavajú vý-
znam, ale vzniká nový podnet k ra-
cionálnej prestavbe a rozvíjaniu
sveta. 

Protestantské vierovyznanie ste-
lesňuje najvyšší subjektivizmus, in-
dividualizmus. Aby sa dostal k po-
znaniu vlastného vierovyznania,
jednotlivec sa prehodnocuje a po-
nára do seba. Oslobodený od inšti-
tucionálnych pút cirkvi a naplnený
a inšpirovaný osobným vzťahom k
bohu, jednotlivec rozvíja vlastný
systém sebadisciplíny a sebakon-
troly, ktorých základom je osobné
svedomie. Poltermann uvádza aj
iné etické povinnosti protestantov:
zvíťaziť nad sebou samým, vzoprieť
sa mnohopočetným zmyslovým

pokušeniam, nevoliť si ľahšiu cestu,
zaviazať sa, vydržať Kantov rozpor
medzi povinnosťou a sklonom,
prevziať na seba aj izoláciu ako dô-
sledok rozhodnutí týkajúcich sa
svedomia, ako to urobil aj samotný
Luther. Na rozdiel od katolíkov,
protestanti majú väčšiu sklonnosť k
potláčaniu popudov, čo znamená,
že sa zdržanlivo a viac kontrolova-
ne správajú voči zvyšnej iracionali-
te života. Vzhľadom na to, že sú po-
nechaní sami na seba, bez vonkaj-
šej, vnútenej autority cirkvi a „od-
stúpenia“, „útočiska“ v podobe od-
pustkov, uctievania relikvií, obrad-
no-magického vzťahu s kňazom,
pútí a jednotlivých dobročinností,
v nich je vo väčšej miere vybudo-
vaný pocit zodpovednosti za vlast-
né rozhodnutia a konania (lebo

ĎALEKOSIAHLOSŤ VPLYVU PROTESTANTIZMU II.

OSLOBODENIE OD KLERIKALIZMU A NAPLNENIE SVETA VIEROU

ROZNIETILI SA ISKRY KREATIVITY

Zuzka Čriepková tvorí dušou a srdcom 

Pre žiakov Základnej školy
Bratstva a jednoty, ktorí navš-
tevujú hodiny slovenského ja-
zyka, bol v stredu 13. decem-
bra zorganizovaný predvia-
nočný večierok. K nim sa pri-
pojili členovia mladšej fol-
klórnej sekcie Slovenského
kultúrno-osvetového spolku
Detvan, v ktorého miestnosti-
ach aj bol usporiadaný tento
večierok. Cieľom stretnutia
bolo vzájomné zoznámenie sa
a kamarátenie sa detí, ktoré
majú záujem získať a pestovať
znalosť slovenského jazyka a
kultúry. Večierok zábavno-
vzdelávacieho charakteru
prebiehal v znamení slo-
venských vianočných kolied,
recitácií, kolektívnych det-
ských hier a neodmysli-
teľných medovníkov. Užívajúc
si zimnú, predsviatočnú at-
mosféru, deti mali príležitosť
oboznámiť sa s jednotlivými
predvianočnými zvykmi a
tradíciami.

Vzhľadom na to, že 13. de-
cember je sviatok sv. Lucie,
patrónky slepých, osobitná
pozornosť bola venovaná svi-
atkovaniu a niekdajším pove-
rám v súvislosti s týmto
dňom. Pre deti bolo obzvlášť
zaujímavé, že od Lucie do
Vianoc, v priebehu dvanás-
tich dní, sa starostlivo zazna-
menávali meteorologické
údaje, na základe ktorých sa
vyvodzovali závery, aké bude
počasie v jednotlivých mesia-
coch nasledujúceho roka. Ku
dňu sv. Lucie, opradenému
rôznymi legendami a mýtmi,
sa v minulosti viazala aj ľú-
bostná mágia a veštenie bu-
dúcnosti, čo osobitne zaujalo
dievčatá. Večierku sa zúčast-
nilo približne päťdesiat školá-
kov, z ktorých mnohí konšta-
tovali, že obrovský význam by
malo častejšie usporiadanie
stretnutí podobného obsahu. 
Mgr. Marína Hríbová, PhD.

KAMARÁTENIE SA SLOVENSKÝCH 

ZÁKLADOŠKOLÁKOV V DETVANE

Predvianočný
večierok

„protestantom chýba rituálne
sakramentálne odľahčenie“,
Andreas Poltermann).

V tesnej súvislosti so seba-
disciplínou je vedenie racio-
nálneho života, v ktorom
veriaci jednotlivec plánuje
svoj čas a činnosť a smeruje k
výsledkom („sklonnosť k
racionalizmu“, Max Weber).
Také modely života uľahčili
rozvoj racionálneho konceptu
ekonomickej reprodukcie.
Reformácia predstavuje dei-

nitívny koniec „starej Euró-
py“, zanikanie monolitnosti
kresťanského sveta a stredo-
vekej jednoty cirkevnej a svet-
skej moci. Dochádza k plura-
lizmu kresťanskej viery, ktorú

sprevádza kultúrny plurali-
zmus. To sú iba niektoré zo
spoločenských procesov a ja-
vov, ktoré sa objavujú alebo
silnejú v rámci protestanti-
zmu. Potrebné je dôkladnejšie
sa s nimi oboznámiť, aby sa
ľahšie pochopil západný svet
a posúdila história. Pohľad na
veriaceho človeka z „hrdin-
ského“ obdobia reformácie,
raného protestantizmu, môže
poukázať na to, do akej miery
sa dnešný americký a európ-

sky protestant vzdialil,
odcudzil od svojich prame-
ňov, resp. pomôcť ľuďom z tý-
chto balkánskych oblastí, aby
sa porovnali s nimi.

Ivan Zafirović

Plán pevnosti Coburg, v ktorej žil pod ochranou Martin Luther

Obytné priestory Martina Luthera v pevnosti Coburg



Пан че вач ка град ска библи о -
те ка чла ни ца је мре же библи -
о те ка „ЕУте ка – ЕУ у вашој
библи о те ци” и про шлог пет ка
била је дома ћин две ју три би на
на који ма су пред ста вље ни про -
гра ми ЕУ наме ње ни мла ди ма
и запо сле ни ма у обра зо ва њу у
Срби ји, а који се реа ли зу ју у
окви ру наве де не мре же.

Прва три би на, под нази вом
„Сту ди рам, путу јем, упо зна -
јем Европ ску уни ју”, била је
наме ње на пан че вач ким сред -
њо школ ци ма и сту ден ти ма
заин те ре со ва ним за сту ди ра -
ње и волон ти ра ње у земља ма
Европ ске уни је. Горан Богу -
но вић из фон да ци је „Тем пус”,
која у Срби ји реа ли зу је про -
грам „Ера змус +”, пред ста вио
је могућ но сти овог зна чај ног
европ ског про гра ма и упо знао
при сут не с про це сом апли ци -
ра ња и про гра мом уни вер зи -
тет ске раз ме не (CEEPUS). Пре -
ма њего вим речи ма, око 1.000
мла дих људи из наше земље
сва ке годи не иско ри сти при -
ли ку да део сво јих основ них
сту ди ја или цело куп не мастер-
сту ди је пот пу но бес плат но
завр ши на неком од уни вер -
зи те та у 33 европ ске земље.
Како је рекао, посто је и раз -
ли чи те могућ но сти за мобил -
ност мла дих до три де сет годи -
на, без обзи ра на то да ли
сту ди ра ју или не, у виду омла -

дин ских раз ме на и волон ти -
ра ња у ино стран ству.

Про шлог пет ка пред ста вљен
је и про грам „Могућ но сти за
пове зи ва ње обра зов них уста -
но ва и уса вр ша ва ње настав -
ни ка из Срби је у ЕУ”, наме -
њен запо сле ни ма у обра зо ва -
њу. На овој, дру гој три би ни
било је речи о про јек ти ма за
сарад њу пред школ ских уста -
но ва, основ них и сред њих
шко ла, орга ни за ци ја које се
баве обра зо ва њем одра слих с
парт нер ским уста но ва ма из
европ ских зема ља у окви ру
про гра ма „Ера змус +”. Пред -
ста вље ни су и „Ера змус +”
сти пен ди ра ни про гра ми
мобил но сти настав ног и нена -
став ног осо бља из шко ла из
Срби је ради про фе си о нал ног
уса вр ша ва ња у земља ма ЕУ,
као и стра те шких парт нер -
ста ва уста но ва из Срби је и
Европ ске уни је. Уче сни ци три -
би не сазна ли су нешто више
и о  могућ но сти ма уна пре ђе -
ња наста ве и сарад ње настав -
ни ка и тре не ра путем интер -
нет плат фор ми „eTwinning”
и EPALE.

сти ца ње зна ња и вешти на
потреб них на тржи шту рада,
али не само за потре бе ове ком -
па ни је већ за цело куп ну про -
це сну инду стри ју Срби је.

Вла ди мир Гагић, дирек тор
Бло ка Пре ра да у НИС-у, у свом
поздрав ном гово ру је иста као:

– Доса да шњи раз вој и успе -
шно завр ше на прва фаза модер -
ни за ци је Рафи не ри је и изград -
ња MHC & DHT ком плек са и
недав но отво ре на дру га фаза и
изград ња нај мо дер ни јих
постро је ња за дубо ку пре ра ду
свр ста ће рафи не риј ску пре ра -
ду НИС-а међу нај мо дер ни је у

све ту. Ова кав раз вој мора ју пра -
ти ти и одлич но оспо со бље ни
струч ња ци хемиј ске, машин -
ске и елек тро тех нич ке стру ке.

Гагић је додао да се они могу
фор ми ра ти само у добром спо -
ју тео риј ских и прак тич них обу -
ка током шко ло ва ња.

С дру ге стра не, Саша Павлов,
гра до на чел ник Пан че ва, изра -
зио је вели ко задо вољ ство што
је НИС сагле дао потен ци ја ле
пан че вач ких струч них шко ла
и што ће ова финан сиј ска подр -
шка има ти више стру ки зна чај
за нашу локал ну само у пра ву.
Гра до на чел ник је под се тио на

две зна чај не НИС-ове инве сти -
ци је у Пан че ву, а то су про је -
кат „Дубо ка пре ра да” и изград -
ња Тер мо е лек тра не-топла не, и
додао да ће нови про из вод ни
капа ци те ти отво ри ти нове кана -
ле запо шља ва ња, те да је сарад -
ња с три сред ње шко ле у Пан -
че ву сигу ран пут за обез бе ђе ње
ква ли фи ко ва ног кадра за рад
на савре ме ним постро је њи ма.

НИС већ пет годи на кроз
кор по ра тив ни про грам „Енер -
ги ја зна ња” ула же у побољ ша -
ње инфра струк ту ре у шко ла ма
широм Срби је с циљем ства -
ра ња бољих усло ва за обра зо -
ва ње и напре до ва ње деце, али
и обез бе ђи ва ње кадра нео п ход -
ног за даљи раз вој и напре дак
НИС-а. Ком па ни ја је до сада
кроз овај про грам уло жи ла
више од пет мили о на евра, пот -
пи са ла 47 спо ра зу ма с дома -
ћим и међу на род ним науч ним
и обра зов ним уста но ва ма у
земљи и ино стран ству и сти -
пен ди ра ла више од 90 сту де -
на та, од којих 20 успе шно ради
у ком па ни ји. Због сво јих више -
го ди шњих насто ја ња да уна -
пре ди усло ве за обра зо ва ње у
Срби ји, НИС је постао прва
ком па ни ја у Срби ји која је за
свој допри нос раз во ју обра зо -
ва ња доби ла „Све то сав ску
награ ду”.

Јача ње локал ног 
при вред ног 
потен ци ја ла

Новац за побољ ша ње
школ ске 
инфра струк ту ре

Ком па ни ја НИС је у четвр так,
14. децем бра, пот пи са ла Мемо -
ран дум о сарад њи с три пан че -
вач ке сред ње струч не шко ле:
Машин ском шко лом Пан че во,
Тех нич ком шко лом „23. мај” и
Елек тро тех нич ком шко лом
„Нико ла Тесла”, с циљем уна -
пре ђе ње усло ва за рад тих обра -
зов них уста но ва. Све ча ном
дога ђа ју при су ство ва ли су Саша
Павлов, гра до на чел ник Пан че -
ва, Милош Бла го је вић, савет -
ник за про све ту у мини стар -
ству Вла де Срби је, Вла ди мир
Гагић, дирек тор Бло ка Пре ра -
да у НИС-у, Сне жа на Лаки ће -
вић, руко во ди лац про гра ма
„Енер ги ја зна ња”, дирек то ри
ових три ју шко ла, као и пред -
став ни ци град ског секре та ри -
ја та за обра зо ва ње. Пре по зна -
ју ћи зна чај који Рафи не ри ја
има за Пан че во, НИС се опре -
де лио за ула га ње у инфра струк -
ту ру шко ла које су од инте ре са
за посло ва ње ком па ни је како
би уче ни ци ма било омо гу ће но

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 22. децембар 2017.
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РУСКО-СРП СКА НАФТ НА КОМ ПА НИ ЈА НА РУМУН СКОМ ТРЖИ ШТУ

НИС У ПОТРА ЗИ ЗА НОВИМ РЕЗЕР ВА МА
У јуну је завр шен и тре ћи
циклус акци је „Саку пи и уште -
ди – виде ћеш да вре ди”, која
је спро ве де на у свим основ -
ним и сред њим шко ла ма на
тери то ри ји Пан че ва и окол -
них насе ље них места. Ово го -
ди шњи побед ни ци су уче ни -
ци ОШ „Жар ко Зре ња нин” из
Кача ре ва. Про шле неде ље нај -
вред ни је ђаке награ ди ло је и
ЈКП „Зеле ни ло” – сад ни ца ма
за школ ско дво ри ште. У
наред ном пери о ду „БиС –
Реци кла жни цен тар” из Омо -
љи це, у скла ду са сво јим дру -
штве но одго вор ним посло ва -
њем, награ ди ће кошар ка шким
лоп та ма три прво пла си ра не
шко ле: ОШ „Жар ко Зре ња -

нин” из Кача ре ва, ОШ „Моша
Пија де” из Ива но ва и ОШ
„Вук Сте фа но вић Кара џић”
из Стар че ва.

Орга ни за то ри ове акци је
под се ћа ју јав ност да је у току
четвр ти циклус акци је и пози -
ва ју прав на и физич ка лица
да при ку пља ју амба ла жни
отпад у корист одре ђе не шко -
ле. О тер ми ну пре у зи ма ња

саку пље ног реци кла бил ног
отпа да (ПЕТ амба ла жа, ста -
кле на амба ла жа, папир и
лимен ке) заин те ре со ва ни гра -
ђа ни и фир ме могу се дого -
во ри ти с дежур ним опе ра те -
ри ма Реци кла жног цен тра, од
7 до 13 сати, на број теле фо -
на 013/370-360.

Да под се ти мо, ова зна чај -
на еко ло шка акци ја за при -
ку пља ње амба ла жног отпа да
поче ла је да се спро во ди на
тери то ри ји нашег гра да пре
чети ри годи не на ини ци ја ти -
ву Секре та ри ја та за зашти ту
живот не сре ди не ГУ Пан че -
во и ЈKП „Хиги је не”, а уз
подр шку ЈКП-а „Зеле ни ло”.
Орга ни за то ри исти чу да ова

акци ја има вели ки зна чај за
нашу локал ну зајед ни цу, јер
се уз пра вил ну селек ци ју врши
и при ку пља ње реци кла бил -
ног отпа да у свим основ ним
и сред њим шко ла ма у Пан -
че ву и насе ље ним мести ма.
Корист од ове акци је је више -
стру ка јер, поред еду ка ци је,
ђаци и чла но ви њихо вих поро -
ди ца сти чу кори сне нави ке.

ЕКО ЛО ШКА АКЦИ ЈА

Сад ни це за нај вред ни је

Рафи не ри ја 
у Пан че ву стра те шка
пред ност

Сеи змо ло шко 
испи ти ва ње 
Панон ског басе на

Руско-срп ски нафт ни гигант
НИС послед њих неко ли ко годи -
на послу је у вео ма оте жа ним
тржи шним усло ви ма, али је и
ове годи не уве ћао послов ну
добит и наста вио ула га ња у сво -
је про из вод не пого не и у посло -
ве истра жи ва ња наф те и гаса
како у земљи, тако и у ино стран -
ству. Срп ској јав но сти мало је
позна то да зна чај ну уло гу у стра -
те шким пла но ви ма НИС-а игра
ћер ка-фир ма „НИС –Пе трол” у
Руму ни ји, која посе ду је шест
истра жних кон це си ја за наф ту
на тлу румун ског Бана та.

Зани мљи во је да је руско-
-срп ска ком па ни ја још од 2011.
годи не при сут на на румун ском
тржи шту, где се бави дистри -
бу ци јом нафт них дери ва та
(осам на ест бен зин ских ста ни -
ца у окви ру брен да „Gazprom”)
и трго ви ном елек трич ном енер -
ги јом (лицен це за трго ви ну елек -
трич ном енер ги јом у Руму ни -
ји, Сло ве ни ји и Мађар ској).
Поред тога, НИС посе ду је шест
кон це си ја – истра жних бло ко -
ва на који ма изво ди гео ло шка
истра жи ва ња с циљем откри ва -
ња нових угљо во до ни ка (наф те
и при род ног гаса) и већ уве ли ко
оба вља сеи змо ло шке актив но -
сти на запа ду Руму ни је, уз гра -
ни цу са Срби јом и Мађар ском.
Пре ма инфор ма ци ја ма које је
менаџ мент ове ком па ни је поде -
лио недав но у Теми шва ру с пред -
став ни ци ма десе так срп ских
редак ци ја, доса да шњи резул та -
ти истра жи ва ња ука зу ју на то да
ће у наред ном пери о ду НИС
има ти нове изво ре наф те и гаса
у свом вла сни штву. 

Добра про це на
Пре ма наво ди ма Вање Алек -
си ћа, заме ни ка гене рал ног
дирек то ра „НИС –Пе тро ла” у
Руму ни ји и извр шног дирек -
то ра за истра жи ва ње и про из -
вод њу, постиг ну ти резул та ти
охра бру ју. До сада су укуп на

ПОТ ПИ САН СПО РА ЗУМ О УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊУ ПРАК ТИЧ НИХ И ТЕО РИЈ СКИХ ЗНА ЊА 
У ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СТРУЧ НИМ ШКО ЛА МА

Ула га ње у будућ ност

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ула га ња у све сег мен те посло -
ва ња изно си ла око 100 мили о -
на евра, чиме је кре и ра но 50
директ них рад них места. Он је
рекао да је обрт капи та ла у
2016. годи ни досе гао 49 мили -
о на евра и да је ова ком па ни ја
изве ла укуп но 450 ква драт них
кило ме та ра 3Д сеи змич ких
испи ти ва ња, избу ши ла неко ли -
ко бушо ти на и завр ши ла гео -
хе миј ску сту ди ју за 70 ква драт -
них кило ме та ра.

– Прак тич но смо једи на ком -
па ни ја која је у послед ње три
годи не изве ла сеи змич ка испи -
ти ва ња кори шће њем искљу чи -
во интер них ресур са, што је
нај ве ћи про је кат акви зи ци је у
румун ском делу Панон ског
басе на – навео је Алек сић, дода -
ју ћи су резул та ти с послед ње
избу ше не истра жне бушо ти не
охра бру ју ћи, тј. да су откри ве -
ни нови ресур си угљо во до ни ка
који могу има ти комер ци јал -
ни потен ци јал.

– То, међу тим, још не зна чи и
комер ци јал ну про из вод њу, јер
нам у наред ном пери о ду пред -
сто ји читав низ актив но сти које
напред наве де но тре ба да потвр -
де. Засад је једи но завр ше но
буше ње и испи ти ва ње две ју бушо -
ти на на пољу Жом бољ и оне у
доглед но вре ме тре ба да буду
пуште не у екс пло а та ци ју. Пла -

ни ра мо да до кра ја 2018. и почет -
ком 2019. годи не изгра ди мо
мини-елек тра ну која ће ради ти
на прин ци пу коге не ра ци је (пре -
тва ра ње при род ног гаса у елкек -
труч ну енер ги ју – прим. аут.).
Њена днев на про из вод ња биће
око 150 мега ват-часо ва елек трич -
не енер ги је, коју ћемо пону ди ти
тржи шту – рекао је Алек сић.

Пре ма њего вим речи ма,
„НИС –Пе трол” у скла ду са оба -
ве за ма пре у зе тим кон це си о ним
уго во ри ма пла ни ра да наста ви
радо ве у обла сти истра жи ва ња
и про из вод ње наф те на тлу
сусед не земље. Поме ну те кон -
це си је обу хва та ју пра во на истра -
жи ва ње, раз вој и про из вод њу,
док је пери од важе ња два де сет
пет годи на, с могућ но шћу да
буду про ду же не на још пет на -
ест годи на. Алек сић је иста као
да је прак са пока за ла да је за
„green field” посло ве у обла сти
истра жи ва ња наф те и при род -
ног гаса потреб но у про се ку од
пет до седам годи на да би се
дошло до прве про из вод ње.

– Када је у пита њу Панон -
ски басен (Мађар ска, Руму ни -
ја, Срби ја – прим. аут.), про -
це њу је се да он има добру пер -
спек ти ву. Да није тако, не
бисмо га истра жи ва ли и ради -
ли реги о нал ну гео ло шку сту -
ди ју о потен ци ја лу Панон ског

базе на, која је при кра ју – рекао
је Вања Алек сић.

Пове ћа на про да ја гори ва
О про ме ту дери ва та наф те
„НИС –Пе тро ла” у Руму ни ји
гово ри ла је Иле а на Бал та ту,
заме ни ца гене рал ног дирек то -
ра и извр шна дирек тор ка за
про мет ове НИС-ове ћер ке-
фир ме. Пре ма њеним речи ма,
румун ска при вре да беле жи кон -
стан тан раст, тако да је БДП
Руму ни је за девет месе ци ове
годи не 6,9 одсто већи него у
исто вре ме про шле годи не.
Пози тив ни послов ни билан си
допри не ли су раз во ју сусед не
земље, а самим тим и пове ћа -
њу про да је гори ва на бен зин ским
ста ни ца ма „НИС –Пе тро ла” у
послед ње две годи не по годи -
шњој сто пи од око 35 одсто.

За Пан чев це је посеб но инте -
ре сант но то што на запа ду Руму -
ни је нема рафи не риј ске пре ра -
де и што су пан че вач ка постро -
је ња за пре ра ду наф те тре нут но
једи на опци ја за румун ску наф -
ту из Панон ског басе на. НИС у
томе види сво ју послов ну шан -
су, јер би тро шко ви тран спор та
до дру гих дести на ци ја били висо -
ки, тако да је руско-срп ски нафт -
ни гигант у пред но сти у одно су
на оста ле нафт не ком па ни је које
су у игри за екс пло а та ци ју запад -
но ру мун ског црног зла та.

ЕВРОП СКИ ПРО ГРА МИ ЗА МЛА ДЕ

Волон ти ра ње 
и сту ди ра ње



Пан че вач ка фили ја ла Репу -
блич ког фон да за здрав стве но
оси гу ра ње (РФЗО) пози ва оси -

гу ра ни ке који још увек нису
пре у зе ли сво је кар ти це здрав -
стве ног оси гу ра ња да то учи не
што пре.

Тај доку мент може се поди -
ћи у седи шту фили ја ле, у Ули -
ци вој во де Радо ми ра Пут ни ка
6, сва ког рад ног дана од 7.30
до 15.30.

Побољ шан поло жај
пред у зет ни ца, 
пољо при вред ни ца 
и жена анга жо ва них
ван рад ног одно са

За прво дете 100.000
дина ра

Уво ди се пау шал од
5.000 дина ра 
за сва ку бебу

Добра вест за буду ће маме –
пред у зет ни це, пољо при вред ни -
це и жене анга жо ва не ван рад -
ног одно са гла си да ће и оне
од 1. јула иду ће годи не има ти
пра во на накна ду зара де за вре -
ме поро диљ ског одсу ства и
одсу ства с рада ради неге дете -
та. Тако ђе, роди тељ ски дода -
так за прво дете биће пове ћан
с 39.000 на 100.000 дина ра. То
је утвр ђе но Зако ном о финан -
сиј ској подр шци поро ди ци с
децом који је про шле неде ље
усво ји ла Скуп шти на Срби је, а
који ће сту пи ти на сна гу од
дру ге поло ви не 2018. годи не.

Тим актом пре ци зи ра но је да
ће пра во на поро диљ ски дода -
так, које су до сада има ле само
жене запо сле не по осно ву уго -
во ра о раду, бити про ши ре но и
на оне које само стал но оба вља -
ју неку делат ност, те на оне што
су анга жо ва не по уго во ру о делу
или уго во ру о при вре ме ним и
повре ме ним посло ви ма. Осно -
ви ца за испла ту поро диљ ског
додат ка зави си ће од упла ће них

Петак, 22. децембар 2017.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Оста ло је још само неко ли ко
дана до Нове годи не. Ако
жели те да забли ста те у пуном
сја ју, још није касно за то.
Посто је трет ма ни лица брзог,
ефи ка сног деј ства, који
допри но се томе да кожа заси -
ја и да се про чи сти тен, а
има и оних с лиф тинг ефек -
том што дово де до брзог зате -
за ња.

Да би кожа сија ла и била
про чи шће на, пра ви трет ма -
ни су они с кисе о ни ком и
воћ ним кисе ли на ма. Кисе о -
ник осве жа ва и хра ни сва ку
ћели ју коже, тако да тен
изгле да све же, бли ста во,
нахра ње но и про чи шће но.
Воћ не кисе ли не раде на епи -
дер мал ном нивоу коже, ски -
да ју изу мр ле ћели је, про све -
тљу ју и про чи шћу ју тен захва -

љу ју ћи БХА и АХА кисе ли -
на ма. Ски да ју бла ге пиг мен -
та ци је, укла ња ју сит не боре
и сма њу ју поре.

Микро дер мо а бра зи ја у
ком би на ци ји с био ло шким
трет ма ном вра ћа сјај и даје
бли ста вост кожи. Тако ђе, ски -
да повр шин ски слој коже,
након чега актив не суп стан -
це про ди ру дубље и дају
одлич не резул та те. Одлич -
ном се пока за ла и нова
„Афро ди ти на” про фе си о нал -
на лини ја за лиф тинг с леде -
ним вином, која има и зано -
сан мирис, па делу је и као
аро ма те ра пи ја.

Сја јан лиф тинг омо гу ћа ва
трет ман лица бан да жи ра њем
уз помоћ козме ти ке „Jean
D’Arcel”. Након пилин га и
бога те маса же нано си се лиф -
тинг ампу ла, па маска с
посеб ним свој ством очвр шћи -
ва ња и зате за ња коже. Затим
се искро је заво ји са отво ром
за нос. Маска се зајед но са
заво ји ма ната па спе ци јал ним
лоси о ном за очвр шћа ва ње и
оста ви да делу је два де сет
мину та. Након дело ва ња
маска се укла ња и нано си се
лиф тинг ампу ла. Трет ман
даје одлич не резул та те који
интен зив но тра ју неко ли ко
дана, што нам омо гу ћа ва да
забли ста мо у ново го ди шњој
ноћи.

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

Пра знич ни 
блиц-трет ма ни

ЗДРАВА ИСХРАНА

Чоко ла да је свет ски
позна та, оми ље на,
слат ка посла сти ца
широ ке при ме не.
Доби ја се тех но ло -
шким поступ ком
обра де какао-пра ха, у
који се дода ју шећер,
какао-маслац и аро -
ма вани ле. Сви састој -
ци пове зу ју се емул -
га то ром леци ти ном,
који се доби ја из соје.

Зави сно од врсте чоко ла -
де, дода ју се и мле ко, мед,
језгра сто воће, суше но воће
и дру го. Там на чоко ла да је
чоко ла да без дода тог мле -
ка, са 35% или више какао-
дело ва. Ква ли тет ни је там не
чоко ла де садр же више од
60% какао-дело ва. Може

бити слат ка или гор ка, али
што је већи про це нат кака -
оа, чоко ла да је здра ви ја.
Там на чоко ла да је погод на
за кува ње, па је често састав -
ни део мно гих кола ча, пеци -
ва и напи та ка.

Ево иде је за савр ше ну
дома ћу посла сти цу од чоко -
ла де.

Потреб но: 160 гра ма там не чоко ла де, 60 гра ма меда, 60 гра ма

баде ма и 30 гра ма суве бру сни це.

При пре ма: Чоко ла ду изло ми ти на кома ди ће, а баде ме бла го усит ни -

ти. Мед и чоко ла ду меша ти на лага ној ватри док се чоко ла да не

исто пи. Уме ша ти бру сни це и баде ме, па пре су ти на папир за пече -

ње и рука ма напра ви ти облик сала ме. Уро ла ти у папир за пече ње и

ста ви ти у фри жи дер да се стег не.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Чоко-сала ма 
с бру сни цом и баде мом

СКУП ШТИ НА СРБИ ЈЕ ОДЛУ ЧИ ЛА

ПРО ШИ РЕ НА ПРА ВА ПОРО ДИ ЉА
ХРАНА ЗА ДУШУ

Да(ри)вање

осно ви цу већу од 30 мили о на
дина ра, затим у слу ча ју да роди -
те љи у момен ту под но ше ња зах -
те ва живе у ино стран ству, као и
уко ли ко је мај ка стра ни држа -
вља нин, а исто или слич но пра -
во оства ри ла је у сво јој земљи.

Јед на од нови на које доно си
нови закон јесте и пау шал у
изно су од 5.000 дина ра, који
ће се испла ћи ва ти за сва ко
рође но дете, а биће наме њен
за набав ку беби-опре ме. Ова

став ка уве де на је уме сто рани -
је мере пове ћа ња ПДВ-а на
беби-опре му.

Доне та су и нова реше ња чији
је циљ да сма ње могућ ност зло -
у по тре ба које су се у прет ход -
ном пери о ду деша ва ле. Сто га
су сада, при ме ра ради, зако -
ном пред ви ђе не и нов ча не
казне у изно су од 50.000 до
150.000 дина ра за посло дав це
који изда ју неи сти ни те потвр -
де о оства ре ним при хо ди ма.

Дра ги моји, ових дана када
се пола ко нази ре крај годи -
ни, са свих стра на нас „напа -
да ју” срећ на лица с рекла ма
с рука ма пуним лепо упа ко -
ва них кути ја. Ту је оба ве зно
и њихо ва пору ка да је нај -
леп ши поклон за наше воље -
не баш то што они пре по ру -
чу ју.

Ко зна коју годи ну заре -
дом све до ци смо да се нај -
леп ше жеље (за добро здра -
вље, пуно сре ће, љубав...) с
лако ћом паку ју у све тање и
све ску пље кути ји це. „Радост
дава ња” после се отпла ћу је
на рате, али је нај бит ни је да
је око нама дра ге осо бе заси -
ја ло сре ћом. Пра знич но рас -
по ло же ње поја ча ва свој
напад на сва ко га од нас слу -
же ћи се бле шта ви лом и
буком све док тако засле -
пље ни не купи мо то нешто
као нај при год ни ји поклон за
наше дра ге. Дава ње је глав -
но обе леж је пра зни ка и тре -
ба у нај кра ћем року жеље
наших нај ми ли јих мате ри -
ја ли зо ва ти и упа ко ва ти.
Дава ње је потре ба да удо во -
љи мо себи и сво јој сује ти
дају ћи покло не дру ги ма, зато
што себе види мо као пле ме -
ни те и добре људе који воле
да дају и покла ња ју они ма
који ма тре ба оно што ми
мисли мо да је за њих. Или
се чак и даје оно што је неко -
ме нај по треб ни је уз непре -
кид но пона вља ње „на сва
зво на” соп стве не пле ме ни -
то сти и вели ко ду шно сти.

Довољ но је да се на трен
одво ји мо од буке пра знич не
сва ко дне ви це и да зави ри мо
у себе. Да потра жи мо негде
дубо ко у неза бо ра ву наша
нај леп ша сећа ња на пра зни -
ке. Нечи ји осмех, пољу бац,
мирис чоко ла де и циме та,
неспрет но напра вље ног сне -
шка, зајед нич ко киће ње јел -
ке... то је осно ва нај леп ших
сећа ња. Не може мо да се
сети мо шта је ко рекао, шта
покло нио, али зна мо како
смо се због тога осе ћа ли.
Дари ва ње је ствар избо ра да
неко ме изма ми мо осмех на
лице, да зна да смо одво ји -
ли сво је вре ме да му при ре -
ди мо неза бо ра ван осе ћај. Дар
је оно што има мо и дели мо
с дру ги ма уз осмех. Дар је
уме ће да пре по зна мо нечи ју
вред ност и да је истак не мо.
Дари ва ње је уве ћа ње соп -
стве не сре ће кроз радост дру -
гих.

Коли ко год дава ње зави си
од дру гих, дари ва ње је искљу -
чи во пове за но с нама сами -
ма. Дубо ко у себи, веро ват -
но затр па но вели ком коли -
чи ном тало га сва ко дне ви це,
сва ко чува оне нај ве ће вред -
но сти. Када их про на ђе мо,
спо соб ни смо за дари ва ње уз
љубав и захвал ност, што је
нај вред ни ји дар сва ко ме од
нас.

Може мо да пра ви мо пла -
но ве за неке нове почет ке
уз нове ства ри и савре ме -
не уре ђа је, које нам пома -
жу да буде мо при хва ће ни
и у скла ду с вре ме ном у
којем живи мо. Или може -
мо да се пре пу сти мо маги -
ји дари ва ња, да се вра ти -
мо вред но сти ма које поја -
ча ва ју сјај у очи ма дру гих
и да, бира ју ћи мисли који -
ма почи ње мо дан, спон та -
но гра ди мо сво ју сре ћу.
Живот не пра ви пла но ве и
не даје гаран ци ју на буду -
ће вре ме, али дару је тре -
нут ке од којих се пра ве
сећа ња за неза бо рав.

Дава ње или дари ва ње –
одлу ка је, као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ПОЗИВ ИЗ РФЗО

Пре у зми те здрав стве не
кар ти це

допри но са на осно ву неке врсте
при хо да које су поро ди ље има -
ле у послед њих осам на ест
месе ци.

Буду ће роди те ље обра до ва ће
и вест да је зако ном пред ви ђе но
да се накна да за прво дете, у
изно су од 100.000 дина ра, испла -
ћу је јед но крат но. Тре ба нагла -
си ти и то да се пра во на роди -
тељ ски дода так не може оства -
ри ти ако мај ка или чла но ви зајед -
нич ког дома ћин ства пла ћа ју
порез на имо ви ну на поре ску

Подр шка у првим дани ма мно го зна чи

ИДЕА КАРАВАН ПОСЕТИО ПАНЧЕВО

Пакетићи за децу из „Споменка”
У оквиру традиционалне акци-
је „Волимо празнике јер воли-
мо једни друге”, караван ком-
паније ИДЕА посетио је у неде-
љу, 17. децембра, Дом за децу
и омладину без родитељског
старања „Споменак”, улепшав-
ши малишанима празнике доде-
лом новогодишњих пакетића.

Ова друштвено одговорна
акција спроводи се већ трећу
годину заредом, а овог пута су
подршку у њеној реализацији
пружили повереница за зашти-
ту равноправности Бранкица
Јанковић и познати глумац
Бојан Перић. Повереница је
истакла да се искрено обрадо-
вала позиву да учествује у овом
пројекту, јер су деца с поте-
шкоћама у развоју и без роди-
тељског старања најмлађи
суграђани који немају, како је
истакла, исте стартне позици-
је у животу.

– Према деци сви ми, као
друштво и као држава, имамо
посебну одговорност. Наша је
дужност да им омогућимо да
на што лакши начин превази-
ђу неједнаке животне позиције

и да им пружимо све оно што
би имали и у својој породици.
Стога су овакве акције од немер-
љивог значаја – нагласила је
Бранкица Јанковић.

Караван радости кренуо је у
своју мисију у петак, 15. децем-
бра, а већ два дана касније стигао
је до свих малишана смештених
у 40 дечјих болница и домова за
незбринуту децу у 23 града широм
Србије. Том приликом најмлађи-
ма је подељено преко 4.000 паке-

тића. У њиховом паковању и поде-
ли лично је учествовало више од
2.000 запослених у компанији
ИДЕА. Они су на дружење с нај-
млађима дошли заједно с Деда
Мразом, а да би празнични уго-
ђај био потпун, организовали су и
новогодишњу представу.
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас коли -
ко често чита те енци кло пе -
ди је. „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 „Обло ге од
масти ла” Бог да на Сте ва но -
ви ћа Блог да на 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:

„Кад год тре ба вра ти ти
дуго ве, погле дам у енци кло -
пе ди ју, да про ве рим да није
тамо оста ла нека црве на коју
сам сакрио за црне дане.”
064/1279...

„Послед њи пут смо у енци -
кло пе ди ју зави ри ли кад је
ћер ка пра ви ла хер ба ри јум,
па нам је то била нај де бља и
нај згод ни ја књи га за пре со -
ва ње биља ка.” 063/2612...

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 који је њихов оми ље ни
филм за субот ње одма ра ње.
Они ће осво ји ти по један при -
ме рак књи ге „Девет жена,
јед на хаљи на” Џејн Л. Розен.
То изда ње моћи ће да у књи -
жа ри „Иси до ра Секу лић” у
„Авив пар ку”, од наред ног
утор ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Онај који ме сво јом темом
уве де у слат ке сно ве!”
063/8434...

„Субо та по под не је вре ме
за коме ди је. Тог дана се сме -
јем рад њи фил ма, а свим
оста лим дани ма – рад њи свог
живо та.” 064/3552...

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 чита о ца који до сре де, 27. децем бра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Kакви фил мо ви вас опу шта ју?”, награ ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Рако ва обрат ни ца” Хен ри ја Миле ра. Нај -
бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју „Пан чев ца”,
а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

Глав ни јунак је Аме ри ка нац
у Пари зу три де се тих годи на
XX века, без пре би је не паре
у џепу, који живи боем ским
живо том, окру жен про сти -
тут ка ма, макро и ма, сиро ма -
шним умет ни ци ма, пијан ци -
ма, лупе жи ма. То је при ча о
туча ма, пијан ка ма, сек су ал -
ним аван ту ра ма, про сја че њу,
пре ва ра ма и при вре ме ним
посло ви ма, при ча о соба ма
пре пу ним гама ди у рад нич -
ким свра ти шти ма, о бор де -
ли ма и јеф ти ним бистро и ма.

Књи га је први пут обја вље -
на у Фран цу ској 1934. и кри -
јум ча ре на је у дру ге земље јер
је наред них три де сет годи на
била забра ње на као пор но граф -
ска. Када је 1961. први пут
била штам па на у САД, усле -

ди ло је више од шезде сет суђе -
ња због опсце но сти, све док
није доне се на исто риј ска пре -
су да Врхов ног суда која је
„Рако ву обрат ни цу” дефи ни -
са ла као вред но књи жев но дело.

„Рако ва обрат ни ца”
Хен ри ја Миле ра

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Наш сугра ђа нин Милош Ста -
ни са вље вић (28) дожи вео је
тешку сао бра ћај ну несре ћу на
Мал ти у ноћи изме ђу 6. и 7.
децем бра.

Милош је с тежим повре да -
ма лица и гла ве при мљен у
бол ни цу „Mater dei”, у којој је
опе ри сан. Пре ма речи ма њего -
вог бра та Боја на, опе ра ци ја је
тра ја ла шест сати, након чега
је мла дић уве ден у инду ко ва -
ну кому. После неко ли ко поку -
ша ја Милош је про бу ђен из
коме 16. децем бра. Сада је у
све сном ста њу и нала зи се на
интен зив ној нези.

Поред тога што је ситу а ци ја
у којој су се Ста ни са вље ви ћи
нашли сама по себи тра у ма -
тич на, вели ки про блем за ову
поро ди цу пред ста вља и то што
Милош у тре нут ку несре ће није
био здрав стве но оси гу ран у ино -
стран ству. Срби ја и Мал та
нема ју пот пи сан уго вор о
покри ва њу тро шко ва хит них
здрав стве них услу га, тако да
све тро шко ве лече ња, опе ра -
ци је и тран спор та сно си поро -
ди ца.

Цена бол нич ког дана на Мал -
ти изно си 1.000 евра, а посеб -
но се пла ћа ју опе ра ци ја, одла -

сци на ске нер, тра хе о ме три ја
и сви оста ли пре гле ди и интер -
вен ци је. Авио-пре воз с Мал те
до Срби је, уз прат њу еки пе
лека ра (ане сте зи о лог, неу ро -
хи рург), кошта око 30.000 евра.
Поро ди ца ова ко вели ку суму
нема на рас по ла га њу те је сто -
га упу ти ла апел људи ма добре
воље да допри не су да се новац
саку пи. Сви они који желе да
помог ну, додат не инфор ма ци -
је могу доби ти од Мило ше вог
бра та Боја на, с којим могу кон -
так ти ра ти путем теле фо на
066/300-985.

Д. К.

„Мале вло гер ке: 
кра љи ца дра ме” Е. Мос

Два чита о ца који до сре де, 27. децем бра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње:
„Коли ко често слу ша те музи ку на теле фо ну?”, награ ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Мале вло гер ке: кра љи ца дра ме”
Еме Мос. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро ју
„Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

Отка ко су Еби и њени при -
ја те љи отво ри ли „Јутјуб”
канал „Мале вло гер ке”, она
има пуне руке посла. Не
само да вло гу је нај ма ње јед -
ном недељ но, већ има и уло -
гу у „Бри љан ти ну”. Иако је
Еби увек завр ша ва ла све сво -
је школ ске оба ве зе на вре -
ме, сада је то гото во немо -
гу ће. Да ства ри буду још
горе, сви де ће јој се два деч -
ка – исто вре ме но! Када Еби -
ни роди те љи сазна ју да је
попу сти ла у шко ли, да ли
то зна чи да је дошао крај
њеним вели ким вло гер ским
сно ви ма?

Књи га је инспи ра тив на
при ча о сна зи вло го ва ња
која укљу чу је и саве те за
пра вље ње соп стве ног вло га.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ЈУБИ ЛЕ ЈА КУД-а „АБРА ШЕ ВИЋ”

ВЕЛИ ЧАН СТВЕ НИ КОН ЦЕР ТИ 
И ИЗЛО ЖБА ОРИ ГИ НАЛ НИХ НОШЊИ

Насту пи ле све гру пе,
од нај мла ђих до 
нај ста ри јих чла но ва,
укљу чу ју ћи и огран ке
из Јабу ке, Опо ва и
Кови на

Сјај не коре о гра фи је
првог ансам бла и
АКУД-а „Бран ко
Крсма но вић”

Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Абра ше вић” обе ле жи ло је
осам де сет годи на посто ја ња
кон цер ти ма који су одр жа ни у
петак и субо ту, 15. и 16. децем -
бра, у Кул тур ном цен тру Пан -
че ва.

Обе ле жа ва ње јуби ле ја поче -
ло је кон цер том на ком су
насту пи ле све гру пе које данас
раде у „Абра ше ви ћу”, од нај -
мла ђих до нај ста ри јих чла но -
ва, укљу чу ју ћи и огран ке из
Јабу ке, Опо ва и Кови на.

Дру ге вече ри отво ре на је
изло жба ори ги нал них дело ва
народ не ношње у фоа јеу Кул -
тур ног цен тра Пан че ва. Игра -
чи „Абра ше ви ћа” носи ли су
ори ги нал не дело ве ношњи из
раз ли чи тих кра је ва Срби је које

зајед но са сво јим супру гом
саку пља и изра ђу је Дани је -
ла Башић, про фе си о на лац
истра жи вач и игра чи ца
наци о нал ног ансам бла
„Коло”.

– Шест годи на се бави мо
саку пља њем ношње, а с обзи -
ром на то да је све теже про -

ла до пре де ла – рекла је Дани -
је ла Башић.

Након изло жбе одр жан је
дру ги кон церт, на којем је
публи ка могла да види сјај не
коре о гра фи је првог ансам бла
„Абра ше ви ћа” и АКУД-а „Бран -
ко Крсма но вић”.

М. Марић Величковић

АПЕЛ ЗА ПОМОЋ НАШЕМ СУГРА ЂА НИ НУ

Пан че вац тешко повре ђен на Мал ти

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Црве на за црне дане

на ћи ори ги нал не дело ве, поче -
ли смо да изра ђу је мо нове по
ста рим прин ци пи ма. Има мо
раз бој на ком тка мо. Тру ди мо
се да сва ки сег мент ношње буде
тачан, да се задр жи разно ли -
кост и шаре но ли кост кости ма,
јер се сва ки костим по некој
шеми веза раз ли ку је од пре де -

» Наставак са стране 1

У завр шној речи коју је 19.
децем бра у јед ној од суд ни ци
Вишег суда, која је била испу -
ње на до послед њег места, про -
чи та ла пред опту же ни ма, њихо -
вим адво ка ти ма и нови на ри -
ма, Све тла на Лаза ре вић је рекла
да су олак ша ва ју ће окол но сти
у корист опту же них то што има -
ју поро ди це и децу и нису до
сада осу ђи ва ни. С дру ге стра -
не, као оте жа ва ју ћу окол ност
наве ла је виси ну нов ча ног изно -
са који су при ми ли на име мита.

Дода ла је да ће они бити
про те ра ни из Срби је када пре -
су де про тив њих поста ну пра -
во сна жне. Пре ма њеним речи -
ма, тако је одлу че но због тога

што је коруп ци ја у сва кој држа -
ви непо жељ на и у сва ком дру -
штву је међу нај не га тив ни јим
поја ва ма. Под се ти ла је да је
суђе ње тра ја ло дуго због упор -
ног тра же ња Јагји та Син га да
му се обез бе ди пре во ђе ње на

пан џап ски, један од дија ле ка -
та индиј ског јези ка.

Све тла на Лаза ре вић је рекла
да у Срби ји није про на ђен пре -
во ди лац за пан џап ски, па му је
током суђе ња све било пре во ђе -
но на руски језик. Дода ла је да

пан че вач ки Виши суд тиме није
пре кр шио нијед но од Син го вих
пра ва, с обзи ром на то да је утвр -
ђе но да он као нека да шњи дирек -
тор у руској фабри ци и над ре -
ђе ни број них наших држа вља на
с који ма је радио у Рафи не ри ји
добро раз у ме руски и срп ски
језик.

Сла ви ца Црве ни Буб ње вић,
порт па рол Вишег јав ног тужи -
ла штва у Пан че ву, изја ви ла је
после суђе ња да ће се то тужи -
ла штво жали ти на пре су ду.
Како незва нич но сазна је мо,
жал бе ће под не ти и адво ка ти
опту же них. За то има ју месец
дана, коли ко су тра жи ли од
суди је Све тла не Лаза ре вић. Она
је при хва ти ла њихов зах тев.

М. Г.

Покра јин ски секре тар за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и наци -
о нал не мањи не – наци о нал не
зајед ни це Михаљ Њилаш изме -
нио је Пра вил ник о школ ском
кален да ру за школ ску 2017/2018.
годи ну, тако да ће у основ ним и
сред њим шко ла ма на тери то ри -
ји АП Вој во ди не, уме сто 10. јану -
а ра, дру го полу го ди ште поче ти
15. јану а ра 2018. годи не.

У саоп ште њу упу ће ном
меди ји ма сто ји да је циљ ове

про ме не да се изјед на че дату -
ми завр шет ка настав не годи -
не покра јин ских и репу блич -
ких основ них и сред њих шко -
ла. С дру ге стра не, с про ду -
жет ком зим ског рас пу ста
сма њу ју се јану ар ски тро шко -
ви вој во ђан ских сред њо шко -
ла ца, јер ће они бити у могућ -
но сти да купе кар ту за пре -
воз на полу ме сеч ном нивоу.
Учени ци ма који су сме ште ни
у уче нич ким домо ви ма овом

изме ном биће омо гу ће но да
пла те тро шко ве ста но ва ња за
пола месе ца, а шко ле ће на
овај начин сма њи ти накна ду
за гре ја ње.

У дру гом делу школ ске годи -
не биће одр жа не две настав не
субо те, и то 14. апри ла (пре -
ма рас по ре ду часо ва за петак)
и 5. маја (пре ма рас по ре ду
часо ва за поне де љак). Послед -
њи настав ни дан школ ске
2017/2018. годи не за мату ран -

те основ них шко ла је послед -
њи дан маја, док је за уче ни ке
од првог до сед мог раз ре да то
14. јун. Мату ран ти ма гим на -
зи ја наста ва се завр ша ва 24.
маја, уче ни ци ма завр шних раз -
ре да тро го ди шњих струч них
и четво ро го ди шњих сред њих
шко ла  31. маја, а свим оста -
лим сред њо школ ци ма послед -
њи настав ни дан је 21. јун
2018. годи не.

З. Ст.

ЗАВР ШЕ НО СУЂЕ ЊЕ У ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СУДУ

Осу ђе ни бив ши дирек то ри Рафи не ри је

ИЗМЕ НА У ШКОЛ СКОМ КАЛЕН ДА РУ

Зим ски рас пуст до 15. јану а ра

На њима и традиција остаје



При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан че -
ву у сарад њи с Вишим јав ним
тужи ла штвом у нашем гра ду
ухап си ли су председника
општине Алибунар, због осно -
ва не сум ње да је извр шио кри -
вич но дело зло у по тре ба слу -
жбе ног поло жа ја.

Осно ва но се сум ња да је он
током 2015. годи не, у свој ству

одго вор ног лица Општи не Али -
бу нар над ле жног за доно ше ње
Одлу ке о рас пи си ва њу јав ног
огла са о дава њу у закуп пољо -
при вред ног земљи шта у држав -
ној сво ји ни, про пу стио да доне -
се одлу ку и да је тиме оне мо гу -
ћио реа ли за ци ју годи шњег про -
гра ма зашти те уре ђе ња и кори -
шће ња пољо при вред ног земљи -
шта.

На овај начин осум њи че ни је
оште тио буџет Репу бли ке Срби -
је, АП Вој во ди не и Општи не
Али бу нар у укуп ном изно су од
247.295.928 дина ра. Сум ња се
и да је при ба вио про тив прав ну
имо вин ску корист пољо при -
вред ним про из во ђа чи ма који
су без прав ног осно ва и надок -
на де обра ди ли држав но пољо -
при вред но земљи ште у укуп -

ном изно су од 58.148.250 дина -
ра. Осум њи че ном је одре ђе но
задр жа ва ње до 48 сати и он ће
уз кри вич ну при ја ву бити при -
ве ден у над ле жно тужи ла штво.

Резул та ти недав но завр ше -
не акци је „Исправ но вози ло
– без бед но вози ло”, током
које су гра ђа ни могли бес -
плат но да про ве ре исправ -
ност сво јих четво ро точ ка ша,

бољи су него пре годи ну дана,
али још увек има мно го оних
који возе неис прав не ауто -
мо би ле – саоп штио је Ауто-
-мото савез Срби је.

Од 5.000 ауто мо би ла, коли -
ко је од 20. до 25. новем бра
пре гле да но у сто цен та ра за
тех нич ке пре гле де широм
Срби је, 28 одсто је било неис -
прав но, што је побољ ша ње у
одно су на про шло го ди шњу
акци ју, када је тај број изно -
сио 37 одсто.

Ана ли за уоче них ква ро ва
пока за ла је да чак 41 одсто
пре гле да них вози ла није има -
ло исправ не коч ни це, а да је
34 одсто воза ча уче ство ва ло у
сао бра ћа ју иако им на коли ма

није било добро осве тље ње.
Утвр ђе но је и да на 12 одсто
вози ла нису били исправ ни
систе ми за упра вља ње. Иден -
тич ни резул та ти доби је ни су
и након про шло го ди шње
акци је.

За бес плат ну про ве ру тех -
нич ке исправ но сти вози ла
нај ви ше су били вла сни ци
ста ри јих ауто мо би ла који су
прет по ста вља ли да посто ји
нека неис прав ност на њихо -
вим вози ли ма.

ХРОНИКА
Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Вози те опре зно, 
ули ца није тркач ка
ста за”, изја вио 
ауто мо бил ски ас на
кон фе рен ци ји за
нови на ре

Он ће уче ство ва ти у
зајед нич кој кам па њи
са Аген ци јом за 
без бед ност сао бра ћа ја

Нај бо љи срп ски ауто мо би ли -
ста Душан Бор ко вић, наш сугра -
ђа нин, и дирек тор ка Аген ци је
за без бед ност сао бра ћа ја Јасми -
на Мило ше вић пот пи са ли су
18. децем бра Про то кол о сарад -
њи и зајед нич ком раду на поди -
за њу све сти гра ђа на о важно -
сти без бед ног пона ша ња у сао -
бра ћа ју.

– Хва ла Аген ци ји за без бед -
ност сао бра ћа ја на томе што је
у мени пре по зна ла при ја те ља
и неког ко може да помог не да
се подиг не свест јав но сти о без -
бед но сти у сао бра ћа ју. Коли ко
је то важна тема, довољ но гово -
ри пода так да у Срби ји има мо
око два мили о на ауто мо би ла,
а да тре ћи на ста нов ни штва зна
да вози и да је често за вола -
ном. Иско ри стио бих при ли ку
и да апе лу јем на све који вече -
рас сла ве, или иду на сла ву, да
не пију док возе и да се пона -
ша ју одго вор но у вожњи. Цео
живот се тру дим да на свом
при ме ру пока жем коли ко је
важно вози ти по пра ви ли ма и
пошто ва ти сао бра ћај не про пи -
се. Ули ца није тркач ка ста за,
вози те опре зно – иста као је
Бор ко вић на кон фе рен ци ји за

КАМ ПА ЊА ЗА ВЕЋУ БЕЗ БЕД НОСТ У САО БРА ЋА ЈУ

ДУШАН БОР КО ВИЋ АПЕ ЛУ ЈЕ 
НА ВОЗА ЧЕ ДА НЕ КРШЕ ПРО ПИ СЕ

нови на ре одр жа ној у Аген ци ји
за без бед ност сао бра ћа ја.

Јасми на Мило ше вић је након
пот пи си ва ња про то ко ла изја -
ви ла да кам па ње које се одно -
се на брзи ну вожње и пона ша -
ње воза ча могу допри не ти да
они боље при хва те и више
пошту ју сао бра ћај не про пи се.
Пре ма њеним речи ма, на тај
начин је могу ће пове ћа ти про -
це нат уче сни ка у сао бра ћа ју
који пошту ју и при хва та ју огра -
ни че ња брзи не.

Пода ци број них свет ских
истра жи ва ња ука зу ју на то да
сма ње ње про сеч не брзи не
више стру ко допри но си побољ -
ша њу без бед но сти сао бра ћа ја.
На при мер, резул тат спо ри је

РЕЗУЛ ТА ТИ АКЦИ ЈЕ „ИСПРАВ НО ВОЗИ ЛО

– БЕЗ БЕД НО ВОЗИ ЛО”

Нај ви ше ауто мо би ла
с лошим коч ни ца ма

вожње за само пет кило ме та ра
на час јесте сма ње ње бро ја сао -
бра ћај них незго да с поги ну ли -
ма за 22 про цен та.

У истра жи ва њи ма која су
спро ве де на у Срби ји током
прет ход них годи на нај ви ше
пре ко ра че ња про пи са о брзи -
ни вожње забе ле же но је у насе -
љи ма, где их је пре кр ши ло око
55 одсто воза ча. О зна ко ви ма с
дозво ље ним брзи на ма на ауто-
путе ви ма није води ло рачу на
40–45 одсто воза ча, а на путе -
ви ма ван насе ља игно ри са ло
их је око 35 одсто уче сни ка у
сао бра ћа ју.

Резул та ти спро ве де них истра -
жи ва ња пока за ли су да воза чи
мушког пола чешће све сно

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ИЗА БРА НИ КАН ДИ ДА ТИ ЗА ЗАМЕ НИ КЕ

ТУЖИ ЛА ЦА 

За јед но место 39
заин те ре со ва них

Љиља на Огња но вић Рошу,
доско ра шњи тужи лач ки
помоћ ник у Вишем јав ном
тужи ла штву у Пан че ву, једи -
ни је кан ди дат за избор заме -
ни ка основ ног јав ног тужи о -
ца у нашем гра ду –  одлу че -
но је на сед ни ци Држав ног
већа тужи ла ца која је одр -
жа на 14. децем бра.

Кон курс за избор заме ни -
ка тужи о ца у Пан че ву и још

у педе сет јед ном гра ду широм
Срби је рас пи сан је 18. сеп -
тем бра ове годи не, а при ја -
ви ло се 309 кан ди да та. За
јед но место, коли ко се тра -
жи ло у Пан че ву, било је чак
39 заин те ре со ва них.

Од укуп ног бро ја при ја вље -
них кан ди да та њих четр де сет
дво је поха ђа ло је почет ну обу -
ку на Пра во суд ној ака де ми ји,
а оста ли су ради ли као судиј -
ски и тужи лач ки помоћ ни ци.
На осно ву раз го во ра оба вље -
них са две ста педе сет јед ним
кан ди да том, Држав но веће
тужи ла ца саоп шти ло је да је
већи на њих оце ње на нај ви -
шим оце на ма, пети ца ма.

Због тога се Држав но веће
тужи ла ца опре де љи ва ло на
осно ву био гра фи ја кан ди да -
та, дужи не њихо вог ста жа у
стру ци, врсте посла који су
оба вља ли и начи на обу ке за
тужи лач ку функ ци ју.

Први посао који ће мора ти
да оба ве ново и за бра ни управ -
ни ци згра да, јесте дета љан
попис свих ста но ва и ста на -
ра у њима, као и лока ла и
гара жа. У томе ће мора ти да
буду темељ ни, јер ће они који
не при ја ве све ста на ре локал -
ним вла сти ма пла ћа ти казне
од 5.000 до 150.000 дина ра
– обја ви ле су „Вечер ње ново -
сти”.

На осно ву Зако на о ста но -
ва њу и одр жа ва њу стам бе -
них згра да, управ ни ци ће
мора ти да попи шу и зајед -
нич ке дело ве сва ке згра де и

да ажур но воде еви ден ци ју о
вла сни ци ма ста но ва, али и о
њихо вим под ста на ри ма и о
фир ма ма које изнајм љу ју
стам бе ни про стор.

Ова уред ба је упла ши ла
вла сни ке ста но ва који не при -
ја вљу ју под ста на ре и на зара -
ду коју има ју од њих не пла -
ћа ју порез, али уско ро неће
бити више толе ран ци је пре -
ма њима. Држав не инсти ту -
ци је, као што је Поре ска
упра ва, које се гра ђа ни нај -
ви ше пла ше, моћи ће да тра -
же све нео п ход не подат ке од
управ ни ка згра де.

зане ма ру ју про пи се о брзи ни
него жене, а да су нај про бле -
ма тич ни ји мла ди воза чи. Испо -
ста ви ло се да упо зо ре ња о
дозво ље ним брзи на ма нај че -
шће крше они који има ју до
две годи не возач ког ста жа.

Ина че, у сао бра ћај ним несре -
ћа ма током 2017. годи не поги -
ну ло је 535 лица, што је за пет
про це на та мање него про шле
годи не. Међу тим, забри ња ва -
ју ће је то што је око 80 одсто
уче сни ка нај но ви јег истра жи -
ва ња о одно су уче сни ка у сао -
бра ћа ју пре ма ризи ци ма и опа -
сно сти ма, које је спро ве де но
ове годи не, изја ви ло да често
вози брже него што је огра ни -
че ње брзи не.

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Хап ше ње због сум ње у про не ве ру

У жељи да про мо ви ше рад свог
саве то ва ли шта у цен тру гра да,
пре ко пута Суда, пан че вач ка
поли ци ја је ових дана пред ста -
ви ла спот у коме гово ре наши
сугра ђа ни, поли цај ци и нови -
на ри „Пин ка” и „Прве теле ви -
зи је” који пра те црне хро ни ке
– Мла ден Мија то вић и Машан
Лекић.

Како нај бр же доби ти лич ну
кар ту? Шта је потреб но за пасош?
Мора ју ли гра ђа ни сами да обез -
бе де сва нео п ход на доку мен та,
или то сада раде слу жбе ни ци на
шал те ру? Ово су само нека од
пита ња на која се одго во ри могу
доби ти у тој кан це ла ри ји, која је
отво ре на 21. апри ла про шле годи -
не, у Ули ци вој во де Радо ми ра
Пут ни ка 14.

Пре ма речи ма само стал ног
поли циј ског инспек то ра и порт -
па ро ла пан че вач ке поли ци је
Јови це Анто ни ћа, кан це ла ри ја
је на рас по ла га њу гра ђа ни ма
сва ког рад ног дана од 8 до 15
сати.

У њој ради тро је иску сних
поли циј ских слу жбе ни ка, који
су спрем ни да одго во ре на сва
пита ња која се тичу без бед но -
сти, рада поли ци је, вађе ња лич -

них доку ме на та, реги стра ци је
вози ла итд.

Гра ђа ни од њих могу да сазна -
ју све што их инте ре су је без
оба ве зе одла ска у седи ште Поли -
циј ске упра ве. Важно је напо -
ме ну ти да за кон такт с дежур -
ним поли циј ским слу жбе ни ци -
ма није потреб но прет ход но
наја вљи ва ње и зака зи ва ње, а
они који не могу да дођу лич -
но, све инфор ма ци је могу доби -
ти на број теле фо на 343-970.

– Може мо да се похва ли мо
да је ово прва и једи на кан це -
ла ри ја у Срби ји и овом делу
југо и сточ не Евро пе са ова квим

начи ном рада. Отво ре на је на
пред лог Нико ле Попов ца, сада -
шњег начел ни ка Поли циј ске
упра ве Пан че во, након што је
почео да оба вља ту функ ци ју,
а у њој раде дво ји ца наших
коле га и јед на коле ги ни ца, који
могу одго во ри ти на сва пита -
ња гра ђа на. Кори стим ову при -
ли ку да захва лим гра до на чел -
ни ку Саши Павло ву и Град ској
упра ви зато што су нам иза -
шли у сусрет и дали на кори -
шће ње локал у цен тру гра да –
иста као је Јови ца Анто нић.

Он је додао да је до сада кроз
ову кан це ла ри ју про шло око

300 гра ђа на с разним пита њи -
ма. Пре ма њего вим речи ма,
сви су оти шли задо вољ ни јер
су доби ли одго во ре о све му што
их је инте ре со ва ло, као и саве -
те где и коме да се обра те уко -
ли ко их зани ма нешто што
нема везе с радом поли ци је и
поли циј ских слу жбе ни ка.

Пре ма Анто ни ће вим речи -
ма, већи на пита ња која су до
сада поста вља ли гра ђа ни одно -
си ла се на тзв. управ не посло -
ве (како да се под не се зах тев
за лич ну кар ту, држа вљан ство,
да се реги стру је вози ло итд.).
Било је и оних које је инте ре -
со ва ло како да зашти те сво ју
имо ви ну пре него што отпу ту -
ју на годи шњи одмор.

– Хтео бих да нагла сим да
нико од оних који су нам се
обра ти ли није вра ћен. Сви су
доби ли одго во ре, а када се
деша ва ло да нам поста ве пита -
ња која нису из дело кру га рада
поли ци је, упу ћи ва ли смо их
како да нај бр же реше сво је про -
бле ме и коме тре ба да се обра -
те. Због тога могу да кажем да
је кан це ла ри ја доса да шњим
радом оправ да ла сво је посто -
ја ње – додао је Анто нић.

РАДИ БОЉЕ ПРО МО ЦИ ЈЕ АКТИВ НО СТИ

Пан че вач ка поли ци ја напра ви ла спот

Душан Бор ко вић и дирек тор ка Аген ци је за без бед ност сао бра ћа ја

ПОЧИ ЊЕ ПРИ МЕ НА НОВОГ ЗАКО НА О

СТА НО ВА ЊУ

Уско ро попис ста на ра
у згра да ма



Већ десе ти пут заре дом,
захва љу ју ћи дона ци ји локал -
них пред у зет ни ка, стар че вач -
ки мали ша ни на дан Све тог
Нико ле доби ја ју ново го ди -
шње паке ти ће. Тај чин оди -
грао се у уто рак, 19. децем -
бра, и као и увек, орга ни зо -
ва ла га је Месна зајед ни ца
Стар че во, уз подр шку локал -
них инсти ту ци ја, а рекон стру -
и са ни и про ши ре ни Трг нео -
ли та овог пута је, као никад
досад, добио весе ли ново го -
ди шњи коло рит.

На недав но модер но пре -
кри ве ном пијач ном пла тоу
Деда Мраз је, уз помоћ сво -
јих аси стент ки ња, паке ти ћи -
ма обра до вао три ста педе се -
то ро деце, узра ста изме ђу
три и шест годи на. За њих,
роди те ље и све дру ге посе -
ти о це при пре мље но је топло

послу же ње у виду чаја, кува -
ног вина и кроф ни. Све вре -
ме су се с раз гла са чуле
божић не нуме ре Френ ка
Сина тре и дру гих евер грин
леген ди, а мали ша ни су могли
да се фото гра фи шу на Деда
Мра зо вим сан ка ма и пони ју.

Неда ле ко ода тле одр жан је
етно-базар. На пет на е стак
штан до ва биле су изло же не
раз не руко тво ри не, а нашло
се места и за про из во де локал -
них пче ла ра и доло вач ких
вина ра, док је удру же ње
„Пагус” пред ста ви ло мапе и
раз глед ни це Стар че ва.

У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УДРУ ЖЕ ЊА „ТРЕ ЋИ МИЛЕ НИ ЈУМ”

Деца бора ви ла на Поња ви ци
Лепо те Пар ка при ро де Поња -
ви ца саме по себи тре ба да
буду мамац за мно ге. Нажа -
лост, изу зев пеца ро ша, редак
је слу чај да неко одлу чи да
ужи ва у њима. Понај ма ње орга -
ни зо ва но.

Да не буде све тако песи ми -
стич но, побри ну ло се удру же -
ње гра ђа на „Тре ћи миле ни јум”
из Пан че ва, које је, у окви ру
еко ло шког про јек та „Мај ка
земља – чети ри еле мен та при -
ро де и ми”, у субо ту, 16. децем -
бра, орга ни зо ва ло посе ту поме -
ну том водо то ку за децу пред -
школ ског и школ ског узра ста
из Цен тра за уче ње јези ка „Сту -
дио пче ли ца Д”, Ликов ног ате -
љеа „Мали гени је” и четвр тог
раз ре да ОШ „Бран ко Ради че -
вић”, као и за њихо ве роди те -
ље и учи те ље.

Током посе те Поња ви ци и
шет ње поред те реке, која про -
ти че поред Бре стов ца и Омо -
љи це, деца су сазна ла основ не
инфор ма ци је о том пар ку при -
ро де, а могла су и да фото гра -
фи шу раз не зани мљи во сти.

Након пау зе за ручак у јед ном
омо љич ком ресто ра ну мали -
ша ни су има ли при ли ку да на
ликов ној ради о ни ци све виђе -
но пре не су на папир. Од упра -
ви те ља пар ка ЈКП-а „Зеле ни -
ло” на поклон су доби ли педе -

сет бојан ки под нази вом „Спо -
ме ни ци при ро де – зашти ће на
при род на добра на тери то ри ји
гра да Пан че ва”.

Пре ма речи ма Цице Ста нић,
јед ног од глав них орга ни за то -
ра ове посе те, упо зна ва ње деце
са основ ним еле мен ти ма у
при ро ди који су од витал ног
зна ча ја за нас и наш живот
глав ни је циљ овог про јек та,
реа ли зо ва ног захва љу ју ћи
финан сиј ској пот по ри Секре -
та ри ја та за зашти ту живот не
сре ди не.

– Вели ку захвал ност дугу је -
мо и запо сле ни ма у кан це ла -
ри ји чувар ске слу жбе Пар ка
при ро де Поња ви ца из ЈКП-а
„Зеле ни ло”, који су нам мно го
помо гли и пра ти ли нас за све
вре ме нашег борав ка у при ро -
ди – напо ме ну ла је Ста ни ће ва.

Банат ски Бре сто вац: У пла ну
је поста вља ње гре ја ња у Дому
омла ди не; набав ка мате ри ја ла
је у току, а радо ви почи њу за
викенд. Због вре мен ских усло -
ва одло же на је сад ња мла ди ца
покрај фуд бал ског тере на. На
поња вич кој пла жи „код Буга -
ра” ура ђен је спуст за чам це.

Банат ско Ново Село: Све ча -
на сед ни ца Скуп шти не МЗ
упри ли че на је у петак, 15.
децем бра, када је доде ље но
шест пове ља заслу жним удру -
же њи ма. Ново го ди шња при -
ред ба за децу и поде ла паке -
ти ћа биће при ре ђе не у петак,
22. децем бра, од 14.30, у Дому
кул ту ре.

Доло во: ЈКП „Доло ви” и Дом
кул ту ре обе ле жи ли су крсну
сла ву у уто рак, 19. децем бра.

Наред ног дана је Месна зајед -
ни ца дели ла паке ти ће деци
из заба ви шта, а тим пово дом
је на цен трал ном пла тоу
поста вље на вели ка јел ка.

Гло гоњ: На ини ци ја ти ву
Месне зајед ни це, рад ни ци
ЈКП-а „Зеле ни ло” озе ле ни ли
су јав ну повр ши ну испред
згра де поме ну те инсти ту ци -
је. Кул тур но-умет нич ки про -
грам посве ћен маке дон ској
наци о нал ној зајед ни ци под
нази вом „Да се коре ни не
забо ра ве” биће одр жан у субо -
ту, 23. децем бра, од 17 сати,
у Дому кул ту ре. Фол кло ра -
ши из те уста но ве и КУД
„Весе ли ја” насту пи ће у уто -
рак, 26. децем бра, на мани -
фе ста ци ји „Ули ца ново го ди -
шње чаро ли је”.

Ива но во: Слу жба за тран сфу -
зи ју крви Пан че во спро ве ла
је у сре ду, 13. децем бра, акци -
ју добро вољ ног дава ња крви,
а ода зва ло се два де се так гра -
ђа на. Ново го ди шња деч ја
пред ста ва при ре ђе на је у
петак, 22. децем бра, у Дому
кул ту ре, када су мали ша ни -
ма поде ље ни паке ти ћи.

Јабу ка: Месна зајед ни ца сре -
ђу је про стор око Хра ма Све -
тог Или је и ста ди о на у пар -
ку. Ово го ди шњи радо ви на
настав ку изград ње кана ли за -
ци је при самом су кра ју. Позо -
ри шна пред ста ва „Радо ван
III” драм ске сек ци је „Мали
принц” пре ми јер но је изве -
де на у петак, 15. децем бра, у
вели кој сали Дома кул ту ре.

Кача ре во: КУД „Вељ ко Вла хо -
вић” одр жао је годи шњу скуп -
шти ну и кон церт у петак, 15.
децем бра, у локал ној хали спор -
то ва. Дом кул ту ре је, у сарад њи
са шко лом и Удру же њем жена
„Етно-кутак”, при ре дио ново -
го ди шње ради о ни це за децу.

Омо љи ца: У скло пу акци је за
помоћ у лече њу мале Ана ста -
си је Буке лић, у петак, 15.
децем бра, при ре ђе не су изло -
жбе радо ва пред шко ла ца и
уче ни ка нижих раз ре да, а
наред ног пет ка, 22. децем -
бра, од 18 сати, уче ни ци дру -
гог раз ре да изве шће позо ри -
шни скеч „Ново го ди шња ноћ”
у Дому кул ту ре. Истог дана
Слу жба за тран сфу зи ју крви
Пан че во орга ни зо ва ће акци -
ју добро вољ ног дава ња крви.

Стар че во: У субо ту, 16. децем -
бра, у Дому кул ту ре је госто -
ва ло Кул тур но-умет нич ко
дру штво из Фоче, у чију част
је упри ли че но пре да ва ње о
Стар че ву. Истог дана одр жан
је мемо ри јал ни изви ђач ки
више бој „Иви ца Пра њић”, у
којем је уче ство ва ло девет
еки па у две кате го ри је. Етно-
базар и поде ла паке ти ћа за
децу од три до шест годи на
орга ни зо ва ни су у уто рак, 19.
децем бра, на Тргу нео ли та.

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Деве то го ди шњој
девој чи ци 
кон ста то ван тумор

Нео п хо дан новац за
ску по лече ње

Уче ни ца дру гог раз ре да ОШ
„Доси теј Обра до вић” из Омо -
љи це Ана ста си ја Буке лић од
почет ка годи не нала зи се на
дужем кућ ном и бол нич ком
лече њу због озбиљ них здрав -
стве них про бле ма.

Пси хо лог у поме ну тој обра -
зов ној уста но ви Весна Нико -
лић каже да су про бле ми поче -
ли након наиз глед беза зле не
повре де у шко ли.

– Сви смо веро ва ли да ће то
брзо про ћи и да ће нам се Ана -
ста си ја после неко ли ко неде -
ља опо рав ка насме ја на вра ти -
ти у учи о ни цу. Али деси ло се
оно што смо нај ма ње оче ки ва -
ли – код ове деве то го ди шње
девој чи це дијаг но сти ко ва на је
тумор ска про ме на на бут ној
кости. Било је нео п ход но хит -
но ура ди ти маг нет ну резо нан -
цу и дру ге детаљ ни је ана ли зе,
које су под ра зу ме ва ле више -
ме сеч но чека ње на тер мин, па
смо поче ли да при ку пља мо
новац како би обо ле лој уче ни -
ци био обез бе ђен урген тан спе -
ци ја ли стич ки пре глед – наво -
ди Весна Нико лић.

Број не актив но сти
Акци ја је дала резул та те, па је
већ у јуну Ана ста си ја сни мље -
на маг нет ном резо нан цом, а
оста так нов ца пре у сме рен је
поро ди ци Буке лић.

– Почет ком нове школ ске
годи не, након при ме ње не тера -
пи је на Инсти ту ту за онко ло -
ги ју и ради о ло ги ју у Бео гра ду,
наша уче ни ца због про гре си је
боле сти и даље није била у
могућ но сти да поха ђа редов ну
наста ву. Сто га смо од Мини -
стар ства про све те тра жи ли да
се уче ни ци одо бри обра зов но-

СЕЛО

ВЕЛИ КА ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА У ОМО ЉИ ЦИ

СРЦЕ ЗА АНА СТА СИ ЈУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НА СТАР ЧЕ ВАЧ КОМ ТРГУ НЕО ЛИ ТА

Паке ти ћи и 
етно-базар

-вас пит ни рад код куће, за шта
је заду же на учи те љи ца дру гог
раз ре да Сања Мар ко вић Сава -
но вић. Шко ла је, тако ђе, обез -
бе ди ла лап топ и дру гу тех нич -
ку опре му, како би наста ва била
реа ли зо ва на и Ана ста си ја могла
да се чује и види са сво јим дру -
го ви ма из оде ље ња – исти че
пси хо лог у омо љич кој шко ли.

Ова хра бра девој чи ца је 24.
новем бра има ла више ча сов ну
опе ра ци ју с циљем да јој се
сачу ва нога и зау ста ви болест
која је узе ла маха. Зах тев ни
хирур шки захват радио је тим
врхун ских орто пе да, а Ана ста -
си ја је добро под не ла опе ра -
ци ју и пред сто ји јој дуг пери од
опо рав ка и реха би ли та ци је.
Даљи ток лече ња под ра зу ме ва
још јед ну сло же ну опе ра ци ју
на Кли ни ци за орто пе ди ју и
тра у ма то ло ги ју „Бањи ца”, с
неиз ве сним исхо дом.

То је инспи ри са ло шко лу и
ширу зајед ни цу да поно во
покре ну хума ни тар не актив но -
сти, јер су даљи тро шко ви лече -
ња пре ва зи ла зи ли могућ но сти
поро ди це Буке лић. Тако је орга -
ни зо ван хума ни тар ни кон церт
„Срце за Ана ста си ју”, на којем
су уче ство ва ли њени вршња ци
и ста ри ји дру го ви, као и чла -
но ви кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва из Омо љи це, Стар че ва,
Гло го ња и Доло ва. Том при ли -
ком је дирек тор ОШ „Доси теј
Обра до вић” Вла ди мир Ристић
одр жао дир љи ви говор и позвао
све људе добре воље да подр же
хра бру девој чи цу да би напо -
слет ку било саку пље но пре ко
седам де сет хиља да дина ра.

Након тога су се у шко ли сме -
њи ва ле раз не актив но сти, као
што су „Сун ча на јесен живо та”
и наград на изло жба „Кола чи из
баки не и мами не кухи ње”; упри -

ли чен је и школ ски био скоп, а
и Црве ни крст је напра вио акци -
ју „Динар за дис тро фи ча ре”, па
је укуп но при ба вље но још педе -
сет хиља да дина ра.

Истим пово дом одр жан је и
кон церт орке стра „Амба са дор”,
на којем је насту пи ло и неко ли -
ко мла дих пева ча. Послед ње у
низу су изло жбе радо ва пред -
шко ла ца и уче ни ка нижих раз -
ре да, одр жа не у петак, 15. децем -
бра, када је, тако ђе, при ку пље но
бли зу педе сет хиља да дина ра.

– Све ове акци је изне дри ле
су јасну и искре ну пору ку наста -
лу у срци ма око шестсто Ана -
ста си ји них малих и мало већих
дру га ра, оли че ну у нади да ће
лека ри и вера у изле че ње помо -
ћи нашој уче ни ци Ана ста си ји
да побе ди болест и омо гу ћи ти
јој да поно во кора ча и сви ма
нама вра ти осмех – нагла ша ва
Весна Нико лић.

Позив пле ме ни тим људи ма
Већ у петак, 22. децем бра, у сали
Дома кул ту ре, од 18 сати, поред
дра ма ти за ци је позо ри шног ске -
ча „Ново го ди шња ноћ” у изво -
ђе њу уче ни ка оде ље ња II1, биће
при ре ђен и низ реци та тор ских
и музич ких тача ка, попут насту -
па пле сне гру пе „Бале ри на”, а у
наја ви је јед на кре а тив на хума -
ни тар на мани фе ста ци ја.

Оства рен је и кон такт с фон -
да ци јом Алек сан дра Шапи ћа
под нази вом „Буди хуман”, која
одне дав но тако ђе при ку пља
финан сиј ска сред ства за лече -
ње Ана ста си је. Ко жели да јој
на овај начин помог не, тре ба
да уђе на сајт фон да ци је, упи -
ше 408 и поша ље СМС на 3030
или упла ти новац на динар ски
или деви зни рачун или путем
лин ка e-doniraj.

При ло ге је могу ће упла ти ти и
на динар ски рачун 106-
5810200044711-46 код Бан ке
„Инте за” или на деви зни код
Комер ци јал не бан ке –
RS35205903102465358246, у оба
слу ча ја на име Ната ша Буке лић.

Ново се љан ска Месна зајед ни -
ца већ дуги низ годи на негу је
јед ну вео ма лепу тра ди ци ју.
Наи ме, на кра ју сва ке кален -
дар ске годи не иза бра ни пред -
став ни ци гра ђа на награ ђу ју оне
који у нај бо љем све тлу про мо -
ви шу сво је место, то јест удру -
же ња или поје дин це за пока -
за но изу зет но зала га ње у прет -
ход них два на ест месе ци.

Због тога се при ре ђу је све -
ча на сед ни ца Скуп шти не Месне
зајед ни це и тада се уз при го -
дан про грам доде љу ју пове ље,
а када је реч о одла зе ћој 2017.
годи ни, она је одр жа на у петак,

15. децем бра, у Дому кул ту ре.
Тим при ли ком је Недељ ко
Топић, тре нут но први човек

Новог Села, уру чио при зна ња
пред став ни ци ма шест иза бра -
них орга ни за ци ја.

Добит ни ци су чети ри удру же -
ња: „Феникс” се иста као хума -
ни тар ним радом; „Ново се љан -
ке/Boboacele” про мо ви шу жен -
ски акти ви зам и уче ству ју на
број ним етно-сај мо ви ма; „Наше
Ново Село” оку пља мла де пре -
по зна тљи ве по волон тер ским
акци ја ма уре ђе ња села, а „Ново -
се љан ски пао ри” баве се пољо -
при вред ним тема ма и, поред
оста лог, орга ни за ци јом „Трак то -
ри ја де”. Пове ље су за свој рад
доби ли и локал но јав но кому -
нал но пред у зе ће, као и Земљо -
рад нич ка задру га „Банат ско зрно”,
коју пред во ди Јови ца Петро вић.

ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА НОВО СЕ ЉАН СКЕ МЕСНЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

Шест пове ља за про мо ви са ње места



До 26. децем бра фоа је Кул тур -
ног цен тра Пан че ва биће укра -
шен одлич ним радо ви ма које су
у уто рак, 12. децем бра, изло жи -
ле илу стра тор ке Маја Весе ли -
но вић и Биља на Михај ло вић.

На двадесет паноа изло же -
но је око осамдесет илу стра -
ци ја. Радо ви Маје Весе ли но -
вић носе назив „Цве то ми сли и
књи го црт”, а наста ли су у пери -
о ду од 2010. годи не. Пре ми -
јер на изло жба одр жа на је у Сту -
дент ском кул тур ном цен тру у
Бео гра ду, дру га у Трсте ни ку,
род ном гра ду ове аутор ке, а
пре дола ска у Пан че во иста
постав ка била је и на Фести ва -
лу сли ков ни ца у Поже ги.

– Изло же ни су неки радо ви
који су моји лич ни, илу стра -
ци је за књи ге, а има и нешто
стри по ва. Када радим илу стра -
ци ју за књи гу, нај пре ме инспи -
ри ше текст, а после тога упли -
ћем неку сво ју инспи ра ци ју и
дајем свој лич ни печат – рекла
је аутор ка.

Маја Весе ли но вић је ради ла
илу стра ци ју и за књи гу пое зи -
је за децу „Уље зи” наше сугра -
ђан ке Дра га не Мла де но вић,
која је награ ђе на „Неве ном” за
нај бо ље илу стро ва ну књи гу.

Радо ви дру ге аутор ке, Биља -
не Михај ло вић, публи ко ва ни
су у часо пи су „Хај мо, дру га ри”,
а наста ли су током 2017. годи -
не и носе назив „У покре ту”.

– Тема је „У покре ту” јер
када ради те у часо пи су, нема -
те пуно вре ме на, зато што су
роко ви вео ма крат ки – обја -
сни ла је Михај ло ви ће ва.

Маја Весе ли но вић живи у Бео -
гра ду, где је дипло ми ра ла на
Факул те ту за дизајн, одсек гра -
фич ки дизајн. Завр ши ла је и
Вишу шко лу ликов них и при -
ме ње них умет но сти, смер –

настав ник ликов не кул ту ре. Од
2001. ради као фри ленс илу стра -
тор, стрип-аутор и дизај нер. Чла -
ни ца је сли кар ско-гра фич ке сек -
ци је Удру же ња ликов них и при -
ме ње них умет ни ка и дизај не ра
Срби је (УЛУ ПУДС) са ста ту сом
само стал ног умет ни ка.

Биља на Михај ло вић је рође -
на у Бео гра ду 1978. годи не, где
је дипло ми ра ла гра фич ки
дизајн на Висо кој шко ли стру -
ков них сту ди ја „Бео град ској
поли тех ни ци” у кла си Ана ма -
ри је Вар та бе ди јан. Од 2014.
ради као фри ленс илу стра тор
и гра фич ки дизај нер. Чла ни ца
је сли кар ско-гра фич ке сек ци -
је Удру же ња ликов них и при -
ме ње них умет ни ка и дизај не -
ра Срби је (УЛУ ПУДС).

КУЛТУРА
Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ИЗЛО ЖБА РАДО ВА ИГО РА ГАР ДИ НО ВАЧ КОГ

ЉУДИ КАО НЕО ГРА НИ ЧЕ НА ИНСПИ РА ЦИ ЈА
Шко ла црта ња Дома
омла ди не основ за
раз вој кре а тив но сти

Пред ста вље но 
педе се так радо ва
мла дог умет ни ка

Прва само стал на изло жба црте -
жа и сли ка Иго ра Гар ди но вач -
ког све ча но је отво ре на у четвр -
так, 14. децем бра, у гале ри ји
Дома омла ди не Пан че во. Мла -
ди умет ник из Пан че ва тре нут -
но је на тре ћој годи ни сту ди ја
на Факул те ту ликов них умет -
но сти у Бео гра ду, одсек сли -
кар ство.

Игор Гар ди но вач ки ушао је
у свет црта ња и сли ка ња на
кра ју основ не шко ле, 2004.
годи не, када га Дими три је
Ћосић, настав ник ликов не кул -
ту ре у ОШ „Миро слав Антић”,
шаље у Шко лу црта ња при Дому
омла ди не Пан че во, код про фе -
со ра Чедо ми ра Кеси ћа, који га
први уво ди дубље у цртач ке
про бле ме.

– Шко ла црта ња ми је мно го
зна чи ла. Неса гле ди во је на које
све аспек те ути че на чове ка то
што је у кон так ту с људи ма
који про ми шља ју свет на дру -
га чи ји начин, с дру гим сли ка -
ри ма и ликов ним умет ни ци -
ма. Уоп ште јед на врста кон -
так та с моде ли ма, с људи ма
који пози ра ју – рекао је Гар ди -
но вач ки.

Поред Шко ле црта ња, у пан -
че вач кој Гим на зи ји је посе ћи -
вао ликов ну сек ци ју про фе сор -
ке Мире ле Абра мо вић Ђор ђи -
јев ски. После Гим на зи је, где су

Рато ви зве зда

МОЈ избор МОЈ

Бор ка Лазић Аџић, 

коор ди на тор ка 

за Јужно ба нат ски округ 

у Еко-хума ни тар ном 

удру же њу „Чепом до осме ха”

МУЗИ КА: Нај ви ше ужи вам
слу ша ју ћи кла сич ну музи ку
и обра ду јем се сва ки пут када
наш сугра ђа нин кла ри не ти -
ста Огњен Попо вић орга ни -
зу је „Classic Fest”. Дра го ми
је да у нашем гра ду посто ји
јед на таква мани фе ста ци ја,
чији је про грам сва ке годи -
не све бољи. Раду је ме и то
што је фести вал толи ко посе -
ћен и што сва ке годи не виђам
све више мла дих људи који
су заин те ре со ва ни за кла сич -
ну музи ку. Тако ђе волим да
слу шам Дави да Гере та (њега
волим и да гле дам), као и „2
Cellos”, које сам има ла при -
ли ку летос да чујем ужи во,
што је заи ста нео пи сив дожи -
вљај. И Давид и „2 Cellos”
успе ли су на непо но вљив
начин да спо је кла сич ну и
рок музи ку, која је мој дру ги
избор. У послед ње вре ме
често слу шам „Imagine Dra-
gons” и ако би тре ба ло да
издво јим неку њихо ву песму,
то би сигур но била „I Bet My
Life”.

КЊИ ГЕ: Обо жа вам сва шта
да читам. На мојој поли ци
посеб но место зау зи ма ју Џин
М. Ауел, Џ. Р. Р. Тол кин, Џ.
К. Роу линг и Џорџ Р. Р. Мар -
тин. У души сам још увек
дете и волим бај ке: вите зо ве
и прин це зе, виле и виле ња -
ке, вешти це и чароб ња ке,
зма је ве и патуљ ке. Волим да
читам и пси хо ло шке три ле -
ре и дра ме, а ско ро сам про -
чи та ла књи гу која ме је баш

оду ше ви ла „Човек по име ну
Уве”, по којој је сни мљен и
филм. На први поглед Уве је
обич но џан гри за ло, међу тим
иза те маске се скри ва јед на
див на при ча и мно го туге.
Књи гу је напи сао швед ски
бло гер Фре дрик Бак ман и
топло је пре по ру чу јем.

ФИЛМ/СЕРИ ЈА: Послед њи
филм који сам гле да ла у био -
ско пу је „Star Wars”, а с обзи -
ром на то да је први филм
из овог сери ја ла иза шао само
пет на ест дана након мог
рође ња, није ни чудо што све
ове годи не гаји мо посеб ну
везу. Сери је које пра тим уско
су пове за не с књи га ма које
читам, тако да нестр пљи во
чекам сле де ћу сезо ну „Game
of Thrones”, пого то во што
књи ге још нису иза шле, али
и „Vikings”, мада бес крај но
ужи вам гле да ју ћи и коме ди -
је као што су „The Big Bang
Theorу”, „При ја те љи” и „Весе -
ле седам де се те”. Волим да
погле дам и добар пси хо ло -
шки три лер или дра му, а
филм „Соба” буквал но ме је
оста вио без речи и дани ма
након гле да ња тог фил ма
нисам била у ста њу да
мислим ни о чему дру гом.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Четвр так, 21. децем бар, 17 сати, Музич ка шко ла: ново го -
ди шњи кон церт пола зни ка Музич ког заба ви шта из кла се
проф. Миља не Вин чић.

Четвр так, 21. децем бар, 19 сати, Кул тур ни цен тар: кон церт
„Sport for All” сту ди ја „Елек тра денс”.

Четвр так, 21. децем бар, 19 сати, Хала спор то ва: гене ра циј -
ски кон церт КУД-а „Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

Петак, 22. децем бар, 20 сати, Кул тур ни цен тар: ново го ди -
шњи кон церт саста ва „Невер не бебе”.

Четвр так, 28. децем бар, 21 сат, Кул тур ни цен тар: вече сал се.

Изло жбе 
Петак, 22. децем бар, 19 сати, Народ ни музеј: изло жба „Од
вла да ра до све ти те ља – осам веко ва од кру ни са ња Сте фа на
Прво вен ча ног”.

Уто рак, 26. децем бар, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра:
изло жба сли ка Тање Нико ла је вић Весе ли нов „Била сам
овде”.

Темат ски про грам
Четвр так, 21. децем бар, 20 сати, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: књи жев но вече посве ће но Бобу Дила ну и Џони ју
Кешу.

Четвр так, 28. децем бар, 20 сати, Дом омла ди не: пре да ва -
ње „3D Live моде ло ва ње”.

Четвр так, 28. децем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не „Наран Џе мо ва ње – New Year Edition”.

му ликов но пре да ва ли про фе -
со ри Гво зде нац и Павлов, и неко -
ли ко годи на бавље ња дру гим
обла сти ма, међу који ма су сту -
ди је архи тек ту ре (дипло ми рао
је на Висо кој гра ђе вин ско-гео -
дет ској шко ли у Бео гра ду) и рада
на ани ми ра ним фил мо ви ма, вра -
тио се ликов ној умет но сти.

За при јем ни на Факул те ту
ликов них умет но сти у Бео гра -
ду при пре ма ли су га ака дем -
ски умет ни ци Зоран Дера нић
и Све тла на Каро вић Дера нић.
Исто вре ме но је поха ђао и Шко -
лу црта ња у Дому омла ди не
Пан че во коју су води ли Борис
Ста нић и Мари јан Мушки ња.
На изло жби је о умет ни ку при -
чао и Зоран Дера нић.

ИЗЛО ЖБЕ „ЦВЕ ТО МИ СЛИ И КЊИ ГО ЦРТ” И „У ПОКРЕ ТУ”

Бај ко ви ти свет илу стра ци ја

– Игор ствар но има шта да
пока же. Овде је пери од од чети -
ри годи не њего вог рада, од поче -
та ка првих поку ша ја до раз ви -
је них ства ри које је почео да
ради на Ака де ми ји. Изу зет но је
тален то ван, радан и вре дан и
то је оно што обе ћа ва да ће
поста ти сли кар од којег сви мно -
ги оче ку ју – рекао је Дера нић.

Он је додао да су њего ви
радо ви оно што мно ги пре ска -
чу и избе га ва ју да раде и да
има мно го сли ка ра који су завр -
ши ли ака де ми је а да ника да
нису сти гли до овог нивоа.

У гале ри ји Дома омла ди не
изло же но је око педе сет радо ва
овог мла дог умет ни ка, у тех ни -
ци гра фит на олов ка, туш и перо,

аква рел, лави ра ни туш, акри -
лик и уља не боје на даска ма од
меди ја па на и на кар то ну.

Игор Гар ди но вач ки каже да га
за рад нај ви ше инспи ри шу људи.

– Нај ви ше ме инспи ри шу
људи и њихо ви гесто ви, изра зи
лица, пси хо ло шка ста ња, есте -
ти ка људ ског тела и рас по ло -
же ња, атмос фе ре које чине амби -
јен ти, при ро да и људи и зајед но
у про жи ма њу, а то је нео гра ни -
че но за ликов но истра жи ва ње –
изја вио је Гар ди но вач ки.

Од свих тех ни ка аква рел му
је јед на од оми ље них, јер је, како
он исти че, зах тев на, код ње нема
испра вља ња. Има сво ју пое ти -
ку, а то сли ка ње с лако ћом је
упра во оно што даје сна гу.

У Културном центру Панчева
у четвртак, 14. децембра, одр-
жан је солистички концерт пија-
нисткиње Марије Бајалице.

Она је пред љубитељима кла-
сичне музике извела дела
Шумана и Брамса, која су
поздрављена снажним аплау-
зима.

Марија Бајалица дипломи-
рала је и магистрирала на сту-
дијама клавира на ФМУ. Током
школовања освајала је награде
на републичким и савезним
такмичењима и фестивалима.
Од 1980. године наступала је и
такмичила се у Италији, где је
1984. године освојила прву
награду на интернационалном
такмичењу „Car lo Soli va” и била
финалиста клавирског такми-
чења у Сенигалији. Убрзо након

завршених магистарских сту-
дија одлази у Јужноафричку
Републику, где ради као доцент
на катедри за клавир Универ-

зитета у Преторији (Uni ver sity
of Pre to ria) од 1993. до 2005.
Упоредо са универзитетским
активностима наступа као соли-

ста широм земље и одржава
мастер-курсеве. У Јужноафрич-
кој Републици је имала статус
сталног солисте на национал-
ној радио-станици SABC. Почет-
ком 2006. уследила је селидба
за Аустралију. Од 2007. до 2016.
предаје клавир на редовним и
постдипломским студијама на
Универзитету у Аделаиди.

– Много ми је значио рад са
студентима из свих крајева све-
та. Упознала сам различите
културе, навике, обичаје и при-
ступ музици, техници и свему.
Сматрам да је то једно велико
богатство – рекла је Марија
Бајалица.

Пре два месеца се пресели-
ла у Аустрију, где ће у наред-
ном периоду имати концертне
активности.

НА СЦЕНИ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Солистички концерт Марије Бајалице

НОВИ СПОТ САСТА ВА „БУЧ КЕСИ ДИ”

„Кафе-апа рат” у
напу ште ном хоте лу

Пан че вач ки бенд „Буч Кеси -
ди” сни мио је нови спот за
песму „Кафе-апа рат”, која се
нала зи на њего вом деби-албу -
му „Посе сив но-оспул сив ни
хоспул”, сни мље ном пре
годи ну дана.

Спот је рађен у напу ште ном
пан че вач ком хоте лу „Тамиш”,
који је сада у вла сни штву пред -
у зе ћа „Алмекс”. Сни ми ле су
га Софи ја Модо ша нов и Ива -
на Тешић, а мон ти ра ли Аљо -
ша Дакић и Давид Мађар.



НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

Петак, 22. децембар 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 21. 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: 
fT3 - цена: 450 динара, fT4 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 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”



ГОЛФ 6, пре шао
50.000 км, на про да ју.
063/892-08-35.
(252416)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
1.5 ДЦИ, 2001. го ди -
ште, 1.600 евра. Мо -
гућ до го вор. Тел.
065/808-40-48.
(252613)

ПА САТ б 5, 1.9, 1999.
го ди ште, ди зел, ка ра -
ван. 064/149-24-70.
(252662

ПРО ДА ЈЕМ опел кор -
са 1.4, бен зин, 2010,
62.600, пр ви вла сник,
7.000 евра. 063/354-
221. (252669)

ПРО ДА ЈЕМ голф 3.
069/671-156.
(252810)

ПО ЛО 1.3, тро је вра -
та, стра нац, у де ло ви -
ма, 1998. 064/587-50-
24. (252839)

АСТРА 2.0 ди зел,
2002. го ди ште, ка ра -
ван, но ве две гу ме,
ку ка, кли ма, ре ги -
стро ва на, мо же за ме -
на кор са. 064/587-50-
24. (252839)

ГРАН ДЕ пун то 1.3
мул ти џет, ди зел, 2006,
пе то ра вра та, сва
опре ма. Вла сник.
064/130-36-02.
(252839)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, де цем бар, пе то -
ра вра та, ди на мик
опре ма, вла сник.
064/587-50-24.
(252839)

ПА САТ ка ра ван, Б 5,
1.9 ТДИ, 2007. мо же
за ме на за ма њи.
065/665-75-10. (2523)

ПА САТ 2007, пре шао
175.000 , про да -
јем/ме њам, стан дво -
ри шни, ви кен ди цу,
до пла та. 064/152-88-
46. (252885)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(252913)

ПЕ ЖО SW, 307, 1.6
бен зин, 2004, 3.000
евра. 064/514-05-06.
(252913)

ОПЕЛ за фи ра са фа -
брич ким ме та ном,
2003, вла сник.
063/320-670.
(252919)

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)

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.
(252603)

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.
(252603)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик АПН, ис прав не-
не ис прав не. 064/171-
22-13. (252761)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
063/892-08-25,
064/230-52-21.
(252888)

ЗЕ ТОР 6011 но дет
план тер 2, кру њач за
ку ку руз и тро базд ни
квер не ланд плуг са
про мен љи вим за хва -
том. 063/320-670
(252919)

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.
(252650)

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.
(252724)

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. (252915)

ПРО ДА ЈЕМ ка вез за
игра о ни цу. Тел.
063/540-209. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње.
063/892-08-35.
(252416)

ПРО ДА ЈЕМ др ва пре -
о ста ла, за огрев.
063/868-02-06. (2525)

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 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)

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. 

ПРО ДА ЈЕМ ле ко ви та
ја ја ја пан ске пре пе ли -
це. 063/337-895.
(25260)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
те ле. Тел. 632-151.
(252610)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа. Го ди ну
да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(252863)

МИ НИ елек трич ни
шпо рет, две рин гле,
рер на. 064/354-69-76.
(252612)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз и
пре кру па ру, до но сим
на кућ ну адре су. Тел.
064/129-45-43.
(252617)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко -
ри шћен на ме штај,
кре ве ти, ду ше ци, ор -
ман, ко мо да, сто ло ви,
дво сед, ку хињ ски еле -
мен ти и дру го. Тел.
066/333-892.
(252620)

ФО ТЕ ЉА на раз вла -
че ње, ле жај, 5.000 ди -
на ра. 064/404-91-19.
(252625)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
15 – 30 кг, кла ње, до -
ста ва. 063/812-36-04.
(252639)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед и
тро сед на раз вла че ње,
ма ло ко ри шће но, по -
вољ но. Тел. 064/291-
19-23. (252642)

ПРО ДА ЈЕМ ис прав ну
ТА пећ 4 кв. Тел.
064/012-42-05. (2526)

ПРО ДА ЈЕМ плин ски
ко тао 25.000 k/cal. и
елек трич ни ко тао 12,
еко пан. Тел. 345-565,
062/101-31-73.
(252670)

ПРО ДА ЈЕМ 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 и ра дим по -
прав ку ТА пе ћи.
061/641-30-36. (2526)

ПРО ДА ЈЕМ гре ја ли цу
3600 ва ти. 060/752-
22-28. (252701)

ПРО ДА ЈЕМ два му -
шка то вље ни ка, пре ко
180 кг, при род но хра -
ње ни. 065/601-84-86.
(252719)

ПРО ДА ЈА огрев ног
др ве та, бу ква, ба грем,
цер, ме ша но. Исе че но
и ис це па но. По вољ но.
064/080-86-99.
(252723)

СВИ ЊЕ, пра си ћи,
сла ма,  плу го ви и при -
ко ли ца. Пе те фи Шан -
до ра 113. 323-123.
(242529)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру у Са мач ком у Пан -
че ву и спрат ну ку ћу у
Но вом Се лу. 063/808-
40-43. (252726)

НА ПРО ДА ЈУ ја ре, кр -
ма ча за кла ње и ман -
гу ли ца. 065/961-92-
14. (252732)

ДЕ БЕ ЛЕ сви ње на
про да ју. 061/286-41-
00. (252758)

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. (252759)

ТОВ НИ пи ли ћи, жи ви
170, за кла ни 250, сви -
ње тов не 170. 06/367-
717. (252729)

ВЕШ-МА ШИ НА пе ре
и су ши веш, ари стон.
065/665-75-10. (2523)

ШПО РЕТ сме де ре вац
9, де сни, за мр зи вач
го ре ње, 240 л, плин -
ски шпо рет. 063/768-
30-50. (252822)

ДР ВА: бу ква, храст,
цер, ба грем, са ре за -
њем и пре во зом.
063/364-310. (2528)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-ма -
ши на, уга о на гар ни ту -
ра, дво сед, тро сед,
фо те ља, ком пју тер ски
сто ло ви, ТВ сто, ко мо -
де, два ду ше ка,
кварц на гре ја ли ца.
Тел. 063/861-82-66.
(252828)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч, су -
до пе ру дво дел ну,
елек трич ни шпо рет,
кла сич ну ви три ну.
065/344-85-77. 

ПЕ КАР СКЕ пе ћи, ме -
ша ли це, ли ми на то ри,
де ли ли це, про фе си о -
нал не, по вољ но.
064/120-09-42.
(252878)

ШИ ВА ЋЕ ма ши не,
ште пе ри це, хен дле ри -
це, сто за пе гла ње, це -
ла ли ни ја. 
065/665-75-10.
(252844)

ПРО ДА ЈЕМ огрев но
др во, пре о ста ло, кра -
ве. 063/711-77-54. 

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи свих ве -
ли чи на са до ста вом и
га ран ци јом. 064/366-
57-87, 335-930.
(252851)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 061/198-81-42.
(252890)
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ДР ВА: ја сен, ба грем,
цр ве на вр ба, то по ла  -
пре о ста ла. 060/035-
47-40. (252894)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це
ма ли на, сор та по ла на.
063/704-86-31.
(252886)

ТОВ НЕ ћур ке про да -
јем, од 6 до 15 кг. До -
но си мо на кућ ну
адре су. Тел. 344-206.
(252893)

ПРО ДА ЈЕМ др ва: ба -
грем, ја сен, цр ве на
вр ба, орах, то по ла
пре о ста ла. 064/122-
69-78. (252894)

ДР ВА: ја сен, ба грем,
цр ве на вр ба, то по ла  -
пре о ста ла. 060/035-
47-40. (252894)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед,
дво сед и фо те љу, гар -
ни ту ра, по вољ но.
064/140-65-99.
(252902)

НА ПРО ДА ЈУ ор ма ни,
фран цу ски ле жај, ко -
мо де, ви три не, сто ло -
ви, по ли це за те ле ви -
зор, ду ше ци, те ле ви -
зор, су до пе ра, дво сед,
рад ни сто ло ви, веш-
ма ши не, ра ди ја то ри,
хо кли це. 064/155-38-
13. (252896)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, 2
кв, веш-ма ши ну, фри -
жи дер., 013/346-790,
064/129-73-60.
(252917)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав не, не ис прав не,
плин ске бо це и на ме -
штај. 
066/900-79-04.
(252611)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла.
Тел.013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(252626)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до бро пла -
ћам, до ла зим од мах.
061/641-30-36.
(252674)

КУ ПУ ЈЕМ са то ве, пен -
ка ла, ме да ље, ор де ње,
са бље, ме сар ске 
но же ве, 
ра зни алат. 
064/867-48-11.
(252895)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то -
ве, но вац, раз глед ни -
це, пен ка ла, књи ге,
сит не ан ти кви те те.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(252708)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
лим, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве и оста ли ме -
тал ни от пад. 
060/521-93-40.
(252765)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, ста ри но вац, са то -
ве, ста ру би жу те ри ју,
ста ре играч ке, оста ло.
335-974, 
063/705-18-18.
(252851)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
свих ве ли чи на, ис -
прав ност не бит на.
063/705-18-18, 335-
930, 335-974. (25285)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
шпо ре те, за мр зи ва че,
ста ро гво жђе. Злат ко.
061/144-82-80,
063/196-54-56.
(252872)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Зла ти бо ру, Га је ви, мо -
же за ме на. 069/158-
63-76. (252134)

ХИТ НО про да јем
спрат ну ку ћу, Ја бу ка,
220 квм, са на ме шта -
јем, 50.000 евра.
063/715-99-00.
(251876)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ка -
ча ре ву, но ва, од мах
усе љи ва, 150 квм, без
по прав ке, це на по до -
го во ру. За ви ше ин -
фор ма ци ја 013/601-
472. 

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)

НА ПРО ДА ЈУ плац,
Вој ло ви ца, 3 ара,
7.400 евра. 063/606-
597. (252171)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. 062/415-
359. (252407)

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву.
Тел. 601-281.
(252413)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари, 45
квм + 40 квм.
064/668-87-78. (и)

КУ ЋА на про да ју, Но -
во се љан ски пут код
Над во жња ка.
064/131-67-32.
(252615)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће,
ши ри цен тар, 60 квм,
4 ара, 70 квм – 2 ара.
060/756-65-29.
(252663)

ЦЕН ТАР СТРЕ ЛИ -
ШТА, по ро дич на ку -
ћа, ПО + ВПР, Пк, 157
квм, плац 22 квм,
65.000. (636), 
„Стре ли ште 
не крет ни не”, 
069/196-96-05.
(252658)

ПРО ДА ЈЕМ плац 6
ари, Ка ча ре во, но во
на се ље, по ред је зе ра.
069/102-77-66.
(252664)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ми си, 5 ари, ас фалт,
во да, стру ја ис пред.
064/205-39-57.
(252686)

ПАН ЧЕ ВО, Стре ли -
ште, екс тра ло ка ци ја,
без по сред ни ка про -
да јем од лич ну укро -
вље ну ку ћу 156 квм
бру то, на пла цу од
4,13 ари, сва прав но
тех нич ко до ку мен та -
ци ја уред на, вла сник,
1/1, при ка че на на
обје кат стру ја, во да,
ка на ли за ци ја, спољ на
сто ла ри ја. За сва ку
пре по ру ку. 063/637-
673. (252603)

ПРО ДА ЈЕМ плац 12
ари, Ба ва ни штан ски
пут до пу та, орем ба -
ште. 064/867-48-11.
(252695)

ПРО ДА ЈЕМ плац 13
ари у Ба нат ском Бре -
стов цу. 063/700-57-
51. (252689)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
њи ва 30 ари, до зво ље -
на град ња, Брат ства
је дин ства, дру ги про -
сек. Стру ја, во да, те -
ле фон ис пред. Тел.
013/366-234. (252629)

КУ ЋА код ста ре Утве,
140 квм, две је ди ни це,
га ра жа и по моћ ни
обје кат. 064/247-77-
69. (252716)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа
86 квм, енер гет ски па -
сош, укњи жен, вла -
сник. 065/258-87-77. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 350
квм, у Пан че ву, Мај ке
Ју го ви ћа. 064/182-17-
16. (252597)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 114 ари, 33 ши -
ри на, гра ђе вин ски,
53.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. 

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа
усе љи ва, плац 3 ара,
Гор њи град. 062/967-
66-45. (253075)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 7 ари, 15.000. Ру -
жи на , плац 1.4 ара,
до го вор. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(252505)

ПО ВОЉ НО ку ћа са 10
ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(252768)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, стру ја, во да,
га ра жа, за по чет обје -
кат. 064/260-05-34.
(252780)

КУ ЋА на Те сли, 180
квм, про да јем/ме њам
за стан на Те сли или
Ко те жу. 061/199-81-
77. (252783)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у на -
се љу То по ла, по вољ -
но. 069/186-54-05.
(252788)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ја буч ком пу ту 17,5
ари, по вољ но.
063/719-42-71.
(252788)

ЦЕН ТАР, ку ћа 130
квм, ле па ком фор на,
гре ја ње, мо же за ме на
стан. 064/169-47-64.
(252789)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 60
квм, 13,5 ари, укњи -
же на, 25.500. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (252712)

СТАР ЧЕ ВО, усе љи ва,
ле па тро соб на, 70
квм, 6.5 ари, 21.500.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (252712)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу 60 квм, са 3 ара
пла ца. 062/886-91-50.
(252807)

ПРО ДА ЈЕМ плац са
ви кен ди цом. Ку де ља -
рац. 069/671-156.
(252810)

ШИ РИ цен тар, ку ћа
на 3,5 ари, цен тар, ку -
ћа на  3.6 ари, 58.000;
Ми са на 5.5 ари,
26.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)

КНИ ЋА НИ НО ВА 33,
ку ћа са ули це, 120
квм, 33.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(252817)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 квм,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(252498)

ТЕ СЛА, ку ћа за адап -
та ци ју, плац 4,28 ари,
50.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(252498)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА,
ку ћа 200 квм, 14 ари,
из лаз на две ули це,
130.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (252818)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа
око 500 квм, 10 ари,
160.000.  (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (252818)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
10 ари пла ца, 22.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(252818)

КУ ЋА у Жар ка Зре ња -
ни на, 90 квм, 3 ара
пла ца, 42.000.
„Олимп”, 063/274-
951. (252820)

ДО ЛО ВО, ку ћа на
про да ју. 
061/696-38-78.
(252826)

ПРО ДА ЈЕМ плац.
063/114-52-49.
(252838)

КУ ЋА у Стар че ву на
про да ју, са ве ли ким
пла цем. 
064/206-50-81.
(252849)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(252866) 

ХИТ НО про да јем ком -
фор ну на ме ште ну по -
ро дич ну ку ћу у Мра -
мор ку у гла ној ули ци,
бли зу цен тра. Це на по
до го во ру. 
069/255-87-86. (2528)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва ку -
ћа, 170 квм, 3 ара, до -
го вор, хит но.
063/784-71-34,
063/771-75-96.
(252865)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 139 квм + ло кал 30
квм, на 7,29 ари, 31.000
евра. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 квм,
тро соб на на 4,8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (252882)
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БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на укњи же на два
ста на, 120 квм,
29.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(252882)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 квм, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252877)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа 65
квм, 6.5 ари, ле га ли -
зо ва на, по моћ ни
објек ти. 064/961-00-
70. (252910)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, ши -
ри цен тар, плац нај -
ма ње 3,5 ара. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  

ПРО ДА ЈЕМ стан без
по сред ни ка у са мом
цен тру, Ра до ми ра
Пут ни ка 14. 063/272-
913. (СМС)

ЦЕН ТАР, про да ја ста -
но ва, 40 – 120 квм,
650 – 850 евра/ква -
драт, са ПДВ-ом.
063/323-584. (248462)

МИ СА, ПР, 34 квм,
16.000; 70 квм,
24.000. 063/377-835. 

СА ЛОН СКИ пр ви
спрат, 98 квм, га ра жа,
по друм. Све усе љи во,
сре ђе но. 
064/422-42-63.
(252549)

ПРО ДА ЈЕМ стан 85
квм, но ва Ми са.
063/272-594,
063/225-928. 
(252497)

СТАН 98 квм, тро со -
бан, I, по друм, га ра -
жа, До њи Град.
064/153-14-03.
/(252533)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан стан, 44 квм,
ТА, II, 18.500.
063/334-751,
069/304-78-85.
(252568)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја
Да ки ћа, дво со бан
стан 62 квм, са цен -
трал ним гре ја њем,
лиф том и пре ле пим
по гле дом на Та миш.
063/786-98-86.
(252315)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52
квм, ета жно, дру ги
но ви ји, 35.000, вла -
сник. 066/200-514.
(252621)

ТЕ СЛА, дво со бан, но -
во град ња, 50 квм, I
спрат, лифт, ЦГ, те ра -
са. 063/372-221.
(252630)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан са дво ри -
штем у 7. ју ла. Тел.
062/153-32-34,
066/813-46-06. (2526)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 39 квм,
јед но со бан, ПР,
19.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(252658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 квм,
дво со бан, IV, 30.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 квм,
дво со бан, III, 30.000;
ком плет ре но ви ран.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 квм,
тро со бан, III спрат,
38.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, дво и по со бан,
I, 47.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

КО ТЕЖ 1, 50 квм, I ,
33.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

СО ДА РА, 52 квм, V,
35.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (252658)

ЦЕН ТАР, 45 квм, V,
31.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(252658)

СТАН на про да ју.
064/290-45-09.
(252667)

СТАН, 62 квм, но ва
Ми са, I спрат, ТА, део
по дру ма, 31.000 евра,
зва ти по сле 18 са ти.
Тел. 069/245-89-53,
062/320-781. (251609)

ПО ВОЉ НО, лукс ду -
плекс, но во град ња,
Те сла, код Мак си ја,
Ак сен ти ја Мак си мо -
ви ћа, 115 квм, I, ЦГ,
680 евра/квм, мо гућ -
ност до го во ра. По -
вољ на ку по ви на до
15. ја ну а ра 2018. Вла -
сни штво. Уред на до ку -
мен та ци ја. 061/324-
40-85. (252693)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу, 43 квм, сре -
ђен.  069/129-19-87.
(252700)

ХИТ НО, Со да ра, дво -
и по со бан, 75, ЦГ, II,
две те ра се, усе љив.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(252714)

СО ДА РА, 56, дво со -
бан, ЦГ, VI, ни је зад -
њи, лифт, 30.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(252714)

СО ДА РА, 37, јед но со -
бан, јед но со бан, ЦГ,
ПВЦ, два лиф та, ни је
зад њи, 25.000.  (679),
„Трем 01”, 063/740-
79-95, 063/836-23-83.
(252714)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
31.000; дво и по со бан,
98, ЦГ, до го вор.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (252505)

СО ДА РА, 28, ЦГ,
18.000; Стре ли ште,
2.0, ЦГ; до го вор.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. (252505)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30
квм, 18.500, до го вор,
при зе мље, Ми са, вла -
сник. 063/304-222.
(252734)

ДВО СО БАН, нов, 56
квм, 33.000, до го вор,
I спрат, Ми са, вла -
сник. 063/304-222.
(252734)

СО ДА РА, дво и по со -
бан стан, 63 квм, ЦГ,
IV спрат, ка блов ска.
Тел. 344-254.
(252741)

ХИТ НО про да јем два
ста на, до го вор.
064/386-92-86,
064/130-27-34. (2522)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
квм, I спрат, В. Вла хо -
ви ћа, 37.000.
064/305-92-00.
(252772)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
но во град ња, С. Са ве,
40 квм, по вољ но.

СТРО ГИ цен тар, дво -
со бан, пр ви спрат,
вој не згра де, сре ђен,
од мах усе љив.  (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(252777)

ДВО СО БАН, Ко теж,
57 квм, те ра са,
31.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(252777)

ДВО СО БАН, 66 квм,
Ко теж 2, дво стра но
ор јен ти сан, 38.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(252777)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
оста ва, те ра са, гас,
нов, усе љив. 069/822-
48-24. (252778)

ТЕ СЛА, ду плекс, дво -
стран, ЦГ, но во град -
ња, по вра ћај ПДВ-а.
069/822-48-24.
(252778)

СВЕ ТОГ СА ВЕ, 200
квм, гас, га ра же две,
усе љив. 069/822-48-
24. (252778)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, III, 53
квм, ЦГ, кли ма, лифт,
вла сник, ку пу јем дво -
и по со бан. 064/128-
01-98. (252779)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 квм, VI, ЦГ,
24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(252791)

ГОР ЊИ ГРАД, Кут ков,
пре леп тро со бан, 80
квм, II, 63.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(252791)

СО ДА РА,  64 квм, III,
ЦГ, уре дан, 33.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(252791)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
VII, 61 квм, 29.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(252791)

ТЕ СЛА, дво со бан, 52
квм, VI, лифт, ЦГ, све -
тао, 29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(252791)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ји,
61 квм, III, плин, ком -
фо ран дво со бан,
27.500. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901. 
(252791)
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ВИ ШЕ до брих дво соб -
них ста но ва на Ко те -
жу 2, 28.000 – 36.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (252791)

ПРО ДЈЕМ стан у згра -
ди, дво со бан, пар но
гре ја ње, Жар ка Фо га -
ра ша 35. 060/304-54-
50. (252812)

ЦЕН ТАР, тро со бан,
ЦГ, II спрат, 55.000;
ду плекс, 136 квм, че -
тво ро со бан, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (252450)

ЦЕН ТАР СТРЕ ЛИ -
ШТА, тро со бан,
42.000; Ко теж дво со -
бан, до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)

СО ДА РА, дво со бан, II
спрат, ЦГ, 37.000 и
тро со бан са га ра жом,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(252450)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, ВП, ТА,
26.5000; дво со бан,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (2550)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 квм, те ра са,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (252817)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 квм, II, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(252817)

СО ДА РА, јед но и по со -
бан, 46 квм, VI,
27.500. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15.  (252817)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 квм, по се бан, V,
25.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(252817)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55
квм, II, ЦГ, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(252818)

КО ТЕЖ 2, тро со бан
стан, 89 квм, II спрат,
вла сник. 
064/305-38-06.
(252819)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 50
квм, I, ЦГ, сре ђен,
33.000. „Олимп”, 
351-061, 
063/274-951. 
(252820)

СО ДА РА, јед но и по со -
бан, 46 квм, V, ЦГ,
усе љив, 29.000.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(252820)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по -
со бан, 63 квм, ВП, ЦГ,
без ула га ња, 35.000,
до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252820)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 квм, III, ЦГ, усе -
љив, 35.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (252820)

ЦЕН ТАР, јед но со бан,
36 квм, VII ЦГ, сре -
ђен, 24.000. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(252820)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 квм, IV, ЦГ, усе љи -
ва, 14.500. „Олимп”,
351-061, 
064/234-36-01.
(252820)

СТАН, 46 квм, ши ри
цен тар, ЦГ, два лиф -
та, од мах усе љив.
065/882-24-04.
(252830)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
57 квм, ЦГ, III/IV
спрат. 063/820-90-71.
(252847)

СТРО ГИ цен тар, ве ћи
дво со бан, ЦГ, лифт,
II, 850 евра/квм, но -
ви ја згра да. 063/690-
269. (252842)

СО ДА РА, тро и по со -
бан, сре ђен, I,  ЦГ,
41.000, до го вор.
063/690-269. (252842)

НО ВИ СТАН, 65 квм и
га ра жа, Ул. Та ков ска.
063/342-220. (252864)

КО ТЕЖ, дво со бан, ЦГ,
III,  57 квм, 31.000.
(069), „Стан плус”,
063/771-75-96.
(252865)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
тро со бан, 80 квм, сед -
ми спрат, 38.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(252871)

ЦЕН ТАР, 63 квм, дру -
ги спрат, но ви ја град -
ња, 40.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (251)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
28 квм, пе ти спрат,
Цг, 15.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (252)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, 32 квм,   пр ви
спрат, ТА, 20.000 до -
го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
квм, ТА, IV од V, усе -
љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
квм, ТA, IV од V, усе -
љив, 27.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)

НО ВИ ЈИ стан у Мар -
ги ти, 57 квм, вла сни -
штво, 33.000 евра.
063/210-998. (252892)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, 44 + 4
квм, ЦГ, на Стре ли -
шту, 25.000 или за ме -
на за ку ћу у Пан че ву.
060/066-13-05. (2528)

СТАН, 39 квм, II
спрат, гре ја ње соп -
стве но на стру ју, но ва
град ња, но ва Ми са,
При мор ска 27, 22.000
евра. 063/711-41-89. 

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
II, 24 квм, ЦГ, 18.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (252773)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, VI, 66 квм, ЦГ,
30.000, до го вор.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (252773)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 58 квм, Та,
23.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
ВПР, II, 55 квм, ТА,
31.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)

СО ДА РА, јед но и по со -
бан, VI, 46 квм, ЦГ,
28.000. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(252773)

ТЕ СЛА, дво со бан, 42
квм, 24.000 евра; јед -
но со бан 35 квм,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 квм, ТА,
25.000; дво со бан, 53
квм, 32.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (252882)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 68 квм, 37.500;
дво со бан 60 квм,
33.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

МИ СА, дво и по со бан,
63 квм, 32.000; дво со -
бан, 49 квм, 24.500;
јед но и по со бан, 40
квм, 22.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (252882)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
25 квм, 16.000; дво со -
бан, 47 квм, 29.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(252882)

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 квм, 34.000;
јед но и по со бан, 35
квм, 20.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (252882)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 квм, IV,
26.000. 064/842-30-
31. (252911)

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)

АГЕН ЦИ ЈИ  „Те сла не -
крет ни не”, по треб ни
ста но ви на Те сли.
064/668-89-15.
(252817)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, бр за
ис пла та. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(252871)

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.
(252882)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну гар -
со ње ру, ЦГ, Ко теж  1,
ле па ло ка ци ја, на ду -
же. 064/105-20-53.
(252253)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
фул на ме ште ну, Ко -
теж 1, ЦГ, при зе мље,
на ду же. 
063/494-900. 
(252627)
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ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
17 квм, у Са мач ком.
Тел. 069/271-63-99.
(252628)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан
на Те сли. 063/849-94-
07. (252634)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, 100
евра + де по зит, чист,
све же окре чен. Тел.
064/458-94-96.
(252635)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан ком фо ран стан,
на ме штен и опре мљен
стан, на Ко те жу 1.
Тел. 063/865-27-89.
(252657)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво и по со бан стан,
пла ћа ње са де по зи -
том. Тел. 061/642-87-
09. (252679)

ДВО СО БАН ком фо -
ран стан, ТА пећ, 300
м од Сто ма то ло шког
фа кул те та. Тел. 352-
710, 066/352-710.
(252792)

КУ ЋА са два ста на,
че тво ро соб на, гре ја -
ње, ве ли ке те ра се,
дво ри ште, Ко теж.
061/225-16-43.
(252802)

ДВО СО БАН не на ме -
штен стан, бес пла тан
ин тер нет, но ва Ми са.
063/831-66-66.
(252754)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу и ку па ти ло.
063/827-26-20. (2527)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Ко теж
2. 064/226-23-71.
(252823)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, на ме штен, I, TА,
100 евра. Тел.
064/206-55-74. (2528)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, I, TA, 45
квм, Све то за ра Ми ле -
ти ћа – Ко теж. (320),
„Пре ми ер”. 063/800-
44-30. (252870)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Со да ри, ЦГ,
на ду жи пе ри од.
066/511-54-90.
(252874)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед но -
со бан, на ме штен,
Стре ли ште, бли зу
„Ави ва”. 110 евра +
де по зит 50 евра. (252-
876)

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.
(252889)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
дво ри шни стан, део
ку ће код Сто ма то ло -
шког фа кул те та.
064/861-17-04.
(252897)

ПОТ ПУ НО опре мљен
стан 29 квм,  ши ри
цен тар, ТА гре ја ње,
дво та риф но. 06/355-
911. (252912)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те сла,
ма њи дво соб ни, не на -
ме штен, без гре ја ња.
064/426-27-09,
064/238-09-46.
(252837)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 200 квм, у Ја -
бу ци, плац 7.5 ари.
063/386-352. (252456)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из -
да јем ло кал 45 квм +
три га ра жна ме ста.
Но во. Тел. 060/152-
87-70. (252676)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог, по го дан
за фри зер ски са лон,
аген ци ју, пред став ни -
штво, мир не де лат но -
сти. 063/617-421.
(252623)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 22
квм и ма га цин од 48
квм, у цен тру.
064/267-72-17.
(252682)

ЛО КАЛ из да јем, цен -
тар, 18 квм, из лог,
изо ло ван, но во го ди -
шњи по клон – до мар -
та за куп бес пла тан.
Тел. 063/752-04-00.
(252691)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за Зе ле не пи ја це,
бли зи на три шко ле.
060/351-03-56.
(252724)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 23
квм, код Ау то бу ске
ста ни це. 352-105.
(252748)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин ски
про стор, 34 квм, ужи
цен тар. 062/830-10-
73. (252780)

ЛО КАЛ на Зе ле ној пи -
ја ци, из да јем.
064/116-38-83.
(252855)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ -
ТИЧ КИ са лон, нов,
ком плет но сре ђен, Те -
сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(252913)

ЛО КАЛ, угао Ње го ше -
ве и Ка ра ђор ђе ве.
064/514-05-06.
(251913)

ВЕ ЛЕ ПРО ДА ЈИ бо ја и
ла ко ва, у Пан че ву, по -
тре бан ма га ци о нер до
40 го ди на ста ро сти.
По зва ти од 8 до 15 са -
ти, на 063/508-438.
(ф)

ПО ТРЕ БАН ку вар ре -
сто ра ну „Ру сти ко” у
Ули ци Бра ће Јо ва но -
вић 12. Тел. 013/258-
07-60. (252515)

АУ ТО ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни са мо -
стал ни мај сто ри и
уче ни ци. 013/344-011,
063/372-231. (252541)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
рад у ди стри бу ци ји
пи ћа Weifert са Б и Ц
ка те го ри јом. 063/494-
512, 062/446-285. 

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)

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 НИ ку ва ри са
ис ку ством. 061/277-
48-03. (ф)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у тра фи ци, тре ћа
сме на. 064/163-59-33.
(252588)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу ре клам ног ма те -
ри ја ла. 064/241-45-
14. (252293)

ПО ТРЕ БАН рад ник на
па ко ва њу ро бе у пе ка -
ри. CV сла ти на email:
pekarasmiljanic@mts.rs
или Ули ца 
Иве Кур јач ког 87
(252685)

ТРА ЖИ се ку вар/иц а
и рад ни ца са ис ку -
ством у ке те рин гу.
069/822-48-23.
(252778)

ПО ТРЕ БАН ко но бар
или ко но ба ри ца у
„Ви на ри ји Ђу рић”.
063/329-340. (252757)

КА ФЕ РЕ СТО РА НУ
„Хе до нист” по треб ни
ку ва ри и пи ца-мај сто -
ри са ис ку ством. По -
зва ти 063/899-70-37.
(252832)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/иц а са ис ку ством
за рад у Ре сто ра ну
„Arch”. 063/508-719,
063/779-98-56.
(252833)

ПО ТРЕ БАН рад ник
пе кар ске стру ке са
или без ис ку ства. Мо -
гућ ност и по вре ме ног
ан га жо ва ња. 060/442-
22-39. (252875)

ИС КУ САН пе кар –
хлеб, со му ни, пе ци во,
по моћ ни на пе ћи.
064/120-09-42.
(252878)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у ка фи ћу, усло ви
од лич ни, при ја ва.
062/195-99-39.
(252891)

ПО ТРЕ БАН ку вар, пи -
ца-мај стор, во зач-до -
ста вљач хра не. При ај -
ве пу тем сај та
www.konoba32.rs
(251881)

ПО ТРЕБ НИ по моћ ни
рад ни ци, у ку хи њи, у
Пи ле ћем ду ћа ну. 377-
230, 064/643-41-22.
(252850)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца и
рад ник на бен зин ској
пум пи у Пан че ву. 351-
601. (2528629

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца, Ка фе „Па ци фи ко”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(252900)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ ли -
ма ри ји „Мар ко вић”
по треб ни по моћ ни
рад ни ци. Јо ван,
060/571-55-22.
(252904)

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. (252281)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе,
се лид бе ком би јем 3,5
то не. Јо ца, 061/616-
27-87. (252738)ПАНЧЕВАЦ

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(251257)

КОМ БИ пре воз ро бе
до 1.5 то не. 063/747-
94-73. (251566)

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)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке бој ле ре, 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)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве. 064/144-37-
65. (252999)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
свих вр ста кро во ва,
бе то ни ра ње, кре че ње,
по вољ но. 063/865-80-
49. (252614)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа бој ле -
ра, шпо ре та, гре ја ча.
Сло бо дан. 
063/865-80-74.
(252680)

СПРЕ МАМ и чи стим
ста но ве. Ако вам тре -
ба  по зо ви те 064/278-
71-20. (252649)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(252697)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, за ме на
сла ви на, вен ти ла по -
прав ке. 013/331-657,
064/495-77-59.
(252706)

ОЗБИЉ НА же на не го -
ва ла би ста ри ју осо бу.
065/624-76-23,
062/167-67-69.
(252712)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, ла ми нат, гипс, по -
вољ но, пен зи о не ри ма
по пуст. 
061/626-54-06.
(252795)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ке, пре прав ке
ку па ти ла, сла ви не,
вен ти ли, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
061/193-00-09.
(252733)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (252736)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(252738)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 19Петак, 22. децембар 2017.

„БЕОКОМ” д. о. о., Ул. Чика Мише Ђурића 67

за рад у Панчеву

тражи:

1. РЕФЕРЕНТА ПРОДАЈЕ АУТО-СТАКАЛА

1 извршилац, IV, ССС

2. ПОМОЋНОГ РАДНИКА У ПРОИЗВОДЊИ

АУТО-СТАКАЛА 1 извршилац, III, ССС

3. АУТО-ЛИМАРА 1 извршилац

4.  ЕЛЕКТРИЧАРА 1 извршилац

5. БРАВАРА 1 извршилац

Пријаве доставити лично од 8 до 16 сати, на адре-

су: Првомајска 10-а, Панчево, најкасније до 27. де-

цембра 2017.

Информације на тел. 013/365-000. 

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма. Пре -
во ди. При пре ма по ла -
га ња свих ни воа. 352-
892, 061/656-04-04.
(252739)

НЕ ГА ста рих, не по -
крет них ли ца. На сат,
ме ња ње пе ле на, до го -
вор. 061/725-85-61.
(252746)

ДУ БИН СКО пра ње,
уси са ва ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка. На та -
ша. 361-474, 060/361-
47-41. (252749)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са, сла -
ни не и ме сних пре ра -
ђе ви на. 063/179-01-
78. (252760)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, ра ди
ин ста ла ци је, по пра вља
ста ре, бој ле ри, ин ди -
ка то ри. 060/521-93-40.
(252765)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
по прав ка ста рих, мон -
та жа но вих це ви, од гу -
ше ња, мон та жа, са ни -
та ри је. 
062/382-394. 
(252766)

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.
(252770)

КЕ РА МИ ЧАР с ду го го -
ди шњим ис ку ством,
ква ли тет но, пе дант но,
по вољ но. 
064/252-51-75,
062/153-37-06. 

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: оба ра ње ста -
ба ла, ру ше ња ку ћа, зи -
до ва, од но ше ње ства -
ри. 064/122-69-78.
(252894)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха, пре воз бес пла -
тан. 302-820, 
064/129-63-79.
(252895)
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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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

Vo de ćoj kom pa ni ji za pro da ju i di stri bu ci ju ka Ho Re Ca
sek to ru na te ri to ri ji Be o gra da po tre ban je

„Vo zač – do sta vljač”

Za da ci rad nog me sta:
– Do sta va ro be na te ri to ri ji Be o gra da
Uslo vi za kan di da te:
– Mi ni mum III SSS;
– Po zna va nje gra da ka ko glav nih ta ko i al ter na tiv nih
pra va ca;
– Vo začka do zvo la C ili B ka te go ri je (pred nost po se do va -
nje ta ho graf ske kar ti ce);
– Da ni je kri vič no osu đi van i da se pro tiv nje ga ne vo di
te ži ob lik po stup ka iz ZOBS-a (za kon o bez bed no sti sa o -
bra ća ja)
Mi ni mal na pri ma nja 40.000 di na ra
Pri ja ve sla ti na posao@scb.rs
Pri ja ve sla ti na SMS 064/824-25-62

Rok za kon ku ri sa nje: 15. 01. 2018.

Jaka Lounge agencija svojim klijentima pruža kompletnu podršku
u oblasti ljudskih resursa. Naš fokus je prvenstveno usmeren 
na visok kvalitet procesa selekcije, jer verujemo da znanje 
i kompetencije donose izuzetne rezultate jedino kada su u bliskoj
vezi sa adekvatnom motivacijom. 
Naš kli jent, me đu na rod na kom pa ni ja spe ci ja li zo va na za ob ra du
me ta la i tr go vi nu u Sr bi ji, tre nut no tra ži kva li fi ko va ne i mo ti vi sa ne
kan di da te za sle deće po zi ci je:

TEH NI ČAR ODR ŽA VA NJA PO SLOV NIH OBJE KA TA I VO ZNOG PAR KA
(Be o grad i Va lje vo) 

Glav ne od go vor no sti:
*     Oba vlja nje re dov nih pre gle da vo zi la i opre me 
*     Pri pre ma ot kla nja nja i ot kla nja nje kva ro va na 

vo zi li ma i opre mi 
*     Teh nič ko odr ža va nje obje ka ta
*     Pru ža nje po drš ke ser vi se ri ma i kon tro la kva li te ta 
*     Poš to va nje pro pi sa i stan dar da odr ža va nja, vo đe nje 

do ku men ta ci je i iz ra da iz veš ta ja

Uslo vi:
*     SSS elek tro teh nič kog ili ma šin skog usme re nja
*     Naj ma nje dve go di ne rad nog is ku stva na istim 

ili slič nim rad nim me sti ma
*     Po želj no zna nje en gle skog je zi ka
*     Osnov no po zna va nje ra da na ra ču na ru
*     Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je

Lo ka ci je:
Be o grad, Va lje vo

Uko li ko že li te si gur no rad no me sto u per spek tiv noj kom pa ni ji, pro fe si o nal nu rad nu at -
mos fe ru u di na mič nom, in ter na ci o nal nom ti mu, sprem ni ste na da lje obu ke i usa vr ša va -
nje, a Va še is ku stvo i mo ti va ci ja od go va ra ju zah te vi ma po zi ci je, pri ja vi te se i po ša lji te
Vaš CV: info@jakalounge.com

На осно ву чла на 16. ст. 1. и 2. За ко на о про це ни те љи -
ма вред но сти не по крет но сти („Слу жбе ни гла сник РС”,
број 108/16), чла на 23. став 2. За ко на о др жав ној упра -
ви („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и
99/14) и чла на 136. За ко на о оп штем управ ном по -
ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 18/16) Ми ни стар -
ство фи нан си ја Ре пу бли ке Ср би је до не ло је 24. ав гу -
ста 2017. го ди не ре ше ње број 153-00-164/2017-16 ко -
јим се Уни вер зи тет у Но вом Са ду, По љо при вред ни
фа кул тет Но ви Сад, упи су је у име ник ор га ни за то ра
струч не обу ке.
      У скла ду с тим, По љо при вред ни фа кул тет Но ви
Сад рас пи су је

КОН КУРС
за упис по ла зни ка струч не обу ке за ли цен ци ра не

про це ни те ље вред но сти не по крет но сти

По треб ни усло ви за при ја ву на кон курс:

1. Да кан ди дат има сте че но ви со ко обра зо ва ње на сту -
ди ја ма дру гог сте пе на у скла ду са За ко ном о ви со ком
обра зо ва њу, од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу
од нај ма ње че ти ри го ди не;
2. Ми ни мал но три го ди не рад ног ис ку ства;
3. Да ни је пра во сна жно осу ђи ва но ли це за кри вич на
де ла ко ја га чи не не до стој ним за оба вља ње по сло ва
вр ше ња про це не и то за кри вич на де ла про тив пра ва
на осно ву ра да, при вре де, имо ви не, слу жбе не ду жно -
сти и за кри вич но де ло фи нан си ра ње те ро ри зма.
      До ку мен та ци ју ко јом до ка зу ју да ис пу ња ва ју усло -
ве за по ха ђа ње обу ке, по ла зни ци мо гу до ста ви ти у то -
ку тра ја ња обу ке.
      На ста ва на струч ној обу ци за ли цен ци ра не про це -
ни те ље вред но сти не по крет но сти ће се од ви ја ти на
По љо при вред ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом
Са ду, у тра ја њу од 130 ча со ва, ор га ни зо ва на у до го во -
ру с по ла зни ци ма. План и про грам на ста ве ће би ти на -
кнад но са оп штен по ла зни ци ма као и да тум по чет ка
обу ке.
      Це на обу ке из но си 800  евра плус ПДВ 160 евра,
укуп но 960 евра, од но сно 900 евра плус ПДВ 180 евра,
укуп но 1.080 евра уко ли ко се пла ћа ње вр ши у две јед -
на ке ра те: пр ва ра та при ли ком при ја вљи ва ња кан ди -
да та на струч ну обу ку, дру га ра та на кон за вр шет ка
обу ке. Упла те вр ши ти у ди нар ској про тив вред но сти по
сред њем кур су НБС на дан упла те на те ку ћи ра чун:
840-1736666-97, Ми ни стар ство фи нан си ја Ре пу бли ке
Ср би је, Упра ва за тре зор, свр ха упла те: обу ка за ли -
цен ци ра не про це ни те ље, број мо де ла: 97, по зив на
број: 19-1000-01.

За све до дат не ин фор ма ци је:
кон такт те ле фон: 021/485-33-79
мо бил ни: +38169735262
e-mail: dean@polj.uns.ac.rs
или пу тем по ште на адре су:
По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад
Трг До си те ја Об ра до ви ћа 8, 21000 Но ви Сад

Рок при ја ве је 31. 01. 2018. го ди не.

Akcionarsko društvo „Feromont oprema” a.d. 
iz Pančeva, ul. Skadarska br. 77 poziva 

zainteresovane da se prijave na 

oglas za  poslove:

1.   Komercijalista prodaje - 1 izvršilac, sa iskustvom
na poslovima izrade ponuda iz oblasti čeličnih konstruk-
cija, termoenergetske i procesne opreme sa probnim ra-
dom od dva meseca. Školska sprema: Visoka ili viša škol-
ska sprema mašinske struke.

2.   Kontrolor u proizvodnji mašinske opreme (sudo-
vi pod pritiskom, mašinski elementi itd)  – 1 izvršilac, sa
iskustvom  na poslovima kontrolora izrade u metalopre-
radjivačkoj industriji. Školska sprema: viša ili srednja
školska sprema mašinske struke .

3.   Zavarivač - postupak 135 (CO2) – više izvršilaca sa
iskustvom od najmanje jedne godine na poslovima zava-
rivanja čeličnih konstrukcija, sa probnim radom od dva
meseca. Školska sprema: III ili IV stepen školske spreme. 

4.   Zavarivač argon - postupak 141 (argon) - više izvr-
šilaca sa iskustvom od najmanje jedne godine na poslo-
vima zavarivanja čeličnih konstrukcija, sa probnim ra-
dom od dva meseca. Školska sprema:  III ili IV stepen
školske spreme. 

5.   Bravar - više izvršilaca sa iskustvom na poslovima
izrade čeličnih konstrukcija i delova konstrukcija sa
probnim radom od dva meseca. Školska sprema:   III ili
IV stepen školske spreme. .

      Oglas je otvoren do 15. 01. 2018. godine. Zaintereso-
vani treba da podnesu prijavu sa Curriculum vitae na
adresu: „Feromont oprema” a. d. 26000 Pančevo, Ska-
darska 77. ili na e-mail: office@feromontoprema.rs. In-
formacije na tel. 013/331-277 od 08 do 15 sati.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” б р. 135/04
и 36/09

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та ЈКП „Хи ги је на” Пан че во, Ули -
ца Ца ра Ла за ра бр. 57, под нео зах тев за од лу чи ва ње о
по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи вот ну сре ди ну
за про је кат Из град ња и до град ња ком плек са ко му нал -
не зо не на ло ка ци ји Пан че во, Вла син ска бр. 1, на ка -
та стар ској пар це ли 494/4  к.о. Пан че во, на те ри то ри ји
гра да Пан че ва.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не  сре ди не Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 – 4, со ба 710, у
пе ри о ду од 22. де цем бра до 3. ја ну а ра 2018. го ди не
рад ним да ном од 10 до 14 са ти. 
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -
вом.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Сл. Гла сник РС” број 135/04 и
36/09

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 05.
де цем бра 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си ла ца
про јек та ЈКП „Хи ги је на” Пан че во, Ули ца Ца ра Ла за ра
бр. 57, до нео ре ше ње број: XV-07-501-332/2017, ко јим
је утвр ђе но да за про је кат из град ње две над стре шни це
за скла ди ште ње нео па сног от па да на ло ка ци ји Пан че -
во, Вла син ска бр. 1, ка та стар ској пар це ли бр. 494-4,
к.о. Пан че во, на те ри то ри ји гра да Пан че ва, ни је по -
треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
      Увид у ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба ви -
ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во, Трг
кра ља Пе тра I бр. 2 / 4, собa 710, рад ним да ном од 10
до 14 са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на  јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -
ви Сад, у ро ку од 15 да на од да на ње го вог об ја вљи ва ња
оба ве ште ња, а пре ко овог ор га на.

На осно ву чла на 5. Од лу ке о упла ти до при но са за пен -

зиј ско, ин ва лид ско и здрав стве но оси гу ра ње ли ци ма

ко је су сте кле ста тус ли ца ко ја са мо стал но оба вља ју

умет нич ку или дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре

(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва”, број 38/12 и 21/13),

Гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

ли ци ма ко ја су сте кла ста тус ли ца ко ја 

са мо стал но оба вља ју умет нич ку или дру гу 

де лат ност у обла сти кул ту ре,  ра ди остваривањa

пра ва на  упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва -

лид ско и здрав стве но 

оси гу ра ње за 2018. го ди ну

I Пра во на упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид ско

и здрав стве но оси гу ра ње има ли це ко је ис пу ња ва сле -

де ће усло ве:

1.    има свој ство ли ца ко је са мо стал но оба вља умет -

нич ку или дру гу де лат ност у обла сти кул ту ре, а ко је је

утвр ђе но од стра не ре пре зен та тив ног удру же ња у кул -

ту ри, у скла ду са за ко ном

2.    има пре би ва ли ште на те ри то ри ји гра да Пан че ва 

3.    ни је оства рио уку пан при ход у прет ход ној го ди ни,

ко ји пре ла зи из нос про сеч не го ди шње бру то за ра де на

ни воу гра да Пан че ва

4.    не по се ду је не по крет ну имо ви ну (ни члан за јед -

нич ког по ро дич ног до ма ћин ства-су пру жник, ван -

брач ни парт нер, де те, усво је ник, ро ди те љи или усво -

ји лац и дру га ли ца ко ја жи ве у за јед нич ком по ро дич -

ном до ма ћин ству), осим ста на – ку ће где ста ну је.

III Рок, на чин об ја вљи ва ња и до ста вља ња при ја ве:

При ја ве на по зив се мо гу под не ти за кључ но са 29. 12.

2017. го ди не 

При ја ве са до ка зи ма се до ста вља ју пу тем Услу жног

цен тра Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -

тра I 2 - 4 , са на зна ком:

за „ЈАВ НИ ПО ЗИВ ли ци ма ко ја су сте кла ста тус ли -

ца ко ја са мо стал но оба вља ју умет нич ку или дру гу

де лат ност у обла сти кул ту ре,  ра ди оства ри ва ње

пра ва на  упла ту до при но са за пен зиј ско, ин ва лид -

ско и здрав стве но оси гу ра ње”

      Јав ни по зив je об ја вљен у не дељ ном ли сту „Пан че -

вац” и на зва нич ној ин тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.

До дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 308-

906, или пу тем имејл-а: nevenka.kljajic@pancevo.rs
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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

ПО ПРАВ КА бој ле ра,
ТА пе ћи, шпо ре та.
Елек три чар Мар ко.
069/174-14-78.
(252899)

ПРЕ ВОЗ, 7 то на, хи -
дра у лич на рам па, па -
лет ни ви љу шкар.
063/771-44-18.
(252906)

ЧИ СТИМ ста но ве,
згра де, по вољ но. Сне -
жа. 062/838-61-90.
(252872)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз са
рад ни ци ма, 1.000 ту -
ра. Злат ко. 063/196-
54-56, 061/144-82-80.
(252872)

ЧИ СТИМ шут, по дру -
ме, та ва не, дво ри шта,
ру шим ста ре објек те.
Злат ко. 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(252872)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз, ве ћа и ма ња во -
зи ла. Мон та жа и де -
мон та жа. 062/707-
404. (252916)

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.
(246167)

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)

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)

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.
(252381)

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. (252735)

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.
(252735)

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.
(252745)

ЛИ МАР СКИ ра до ви,
из ра да, мон та жа, са -
на ци ја цу ре ња ли ма -
ри је, кро во ва, мон та -
жа сне го бра на. Нај -
јеф ти ни је. 
064/602-29-08.
(252755)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мон та жа ТВ ан те на,
по прав ка ЦО 2 апа ра -
та, ау то-кљу че ва, ре -
монт аку ба те ри ја.
063/800-01-96.
(252643)

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-bom-
boncic.com (252735)

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.
(252735)

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.
(252735)

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 (252735)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја, ИПТВ, ан те -
на плус. 064/866-20-
70. (252656)

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. (252440)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(252667)

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.
(252667)

ЛА ЛЕ, пре во зим ки пе -
ром по вољ но, гра ђе -
вин ски ма те ри јал,
огрев, шут. 064/354-
69-94, 063/754-02-72.
(252704)

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.
(252667)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње  дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. 

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.
(252397)

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.
(252887)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(252868)

ПЕР ФЕКТ, фа са де, зи -
да ње, мал те ри са ње,
гле то ва ње, кре че ње,
ке ра ми ка, ла ми нат и
кро во ви. 063/122-14-
39. (252909)

ЕСТРАД НА шко ла, ха -
р 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)

ОЗБИ ЉАН брач ни
пар би чу вао ста ри ју
осо бу до жи вот но. До -
го вор. 345-874.
(252673)

АКО си уса мље на, же -
лиш брак, ја ви се.
064/437-63-59.
(252719)

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. (252781)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру. Ба зен,
СПА, ка блов ска,
Wi/Fi, деч ја игра о ни -
ца. 063/719-98-30.
(252270)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(252437)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ТУРИЗАМ

РАЗНО

УСЛУГЕ

По след њи по здрав од „Удру же ња за за шти ту ре -

ке На дел””

ОБ РАД ЛУ КИЋ
Са у че шће по ро ди ци и ве ли ко хва ла на шем 

дра гом Об ра ду од: ЈО ВА НО ВА, РИ СТИ ЋА, 

МА НИ ЋА, БА КУР СКОГ, ПО ПО ВИ ЋА, 

ЗДРАВ КО ВИ ЋА, ТО ПА ЛО ВИ ЋА, КРИ ВО КУ ЋЕ,

ПЕ ТРО ВИ ЋА, ИГЛЕН ЏА, СТОЈ НИ ЋА, 

КР СТЕВ СКОГ, Ђ. ПЕ ТРО ВИ ЋА, ЖАР КО ВИ ЋА,

ШУ ШЊА РА, МИ ЛИ ЦЕ, БИ ЉА НЕ и ТО МИЋА
(84/255787)

По сле крат ке бо ле сти

пре ми нуо је наш

ДРА ГО МИР 

АР СИЋ

1957–2017.

По след њи по здрав мом

во ље ном бра ту Дра га ну

ко ји је оти шао ти хо и

не при мет но на веч ни

по чи нак.

Брат ЗО РАН, сна ја 

ЗО РИ ЦА, БО РИС, 

БО ЈАН и ТА ТЈА НА

(16/252638)

По сле крат ке и те шке

бо ле сти пре ми нуо је

наш

ДРА ГО МИР 

АР СИЋ

1957–2017.

По след њи по здрав 

на шем дра гом 

и во ље ном су пру гу 

и оцу од су пру ге 

ЗА ГОР КЕ, си на ИВА НА

и ћер ки ДА НИ ЈЕ ЛЕ 

и ИВА НЕ

(18/252636)

По след њи по здрав дра гом

ДРА ГА НУ 

АР СИ ЋУ
од по ро ди це ЈО ВИ ЧИЋ

(11/252619)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ДРА ГА НУ

АР СИ ЋУ

од ку мо ва ЛУ КО ВИЋ

(95/252807)

По след њи по здрав во ље -

ном

ДРА ГА НУ

од по ро ди ца 

ЖИ ВА НИЋ 

и СТО ЈА НОВ СКИ

(17/252636)

По след њи по здрав ве ли -

ком чо ве ку, при ја те љу и

ком ши ји

ДРА ГО МИ РУ

АР СИ ЋУ

ДА НИ ЦА, РА ДИ ЦА 

и СВЕ ЈА

(67/252740)
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Дра ги

ЛА КИ

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка да не -

ћеш из на ших жи во та.

Твој дра ги осмех и пле ме ни тост увек ће мо пам -

ти ти.

Тво је ко ле ге и ко ле ги ни це из ПИК-а „Та миш”
(50/252702)

По след њи по здрав на шој во ље ној

АНИ ЦИ ЖИВ КО ВИЋ
17. IX 1943 – 18. XII 2017.

Оти шла си из не над но и ти хо. Би ћеш увек

у на шим ср ци ма.

Са хра на је оба вље на у сре ду, 23. де цем -

бра 2017, у 15 са ти, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву.

Су пруг МИ РО СЛАВ с ћер ком МИР ЈА НОМ

и уну ком МА РИ ЈОМ

(58/252720)

По след њи по здрав

АНИ ЦИ 

ЖИВ КО ВИЋ

Би ло је пре ле по по зна ва -

ти те  и дру жи ти са то -

бом. Не до ста ја ћеш нам.

Тво ји: ЈА ГО ДА и ЂОР ЂЕ

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

(59/252271)

Дра гој су пру зи, мај ци, све кр ви и ба ки

ЂУР ЂЕВ КИ РА ШАЈ СКИ ЂУ ЂИ
18. X 1940 – 19. XII 2017.

По след њи по здрав од су пру га КА МЕН КА, си на

ИВА НА, сна је РАД МИ ЛЕ и уну ка ДРА ГА НА
(82/252784)

По след њи по здрав мај ци, све кр ви, ба ки

СТО ЈАН КИ ТА ГА СО ВИЋ
2. IV 1939 – 17. XII 2017.

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.
Од си на МИ ЛА НА с по ро ди цом

(83/252785)

Дра гој при ја те љи ци

АНИ ЦИ 

ЖИВ КО ВИЋ

по след њи по здрав.

Мно го ћеш нам не до ста -

ја ти.

ЈАН КО, СЕ КА, ТА ЊА 

и ГО РАН с по ро ди ца ма

(99/252815)

РА ДОЈ ЛО ПЕ ШИЋ РА КА

По чи вај у ми ру.

Ко ле ге из ау то ма ти ке
(107/252839)

РА ДОЈ ЛО ПЕ ШИЋ РА КАЦ

Ра до те се се ћа ју дру го ви из А-21
(108/252841)

РА ДОЈ ЛО ПЕ ШИЋ
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ја су пру га ЉИ ЉА

(109/252846)

По след њи по здрав нај бо љем де ди

РА ДОЈ ЛУ ПЕ ШИ ЋУ

Во ле те уну ке УНА и ЛА РА

(110/252846)

РА ДОЈ ЛО ПЕ ШИЋ
Ће ла ви Ра ки це по чи вај у ми ру.

Тво ји: ЈЕ ЦА и ДАР КО

(111/252846)

РА ДОЈ ЛО 

ПЕ ШИЋ

Био си мој нај во ље ни ји и

нај леп ши брат, мој по -

нос, мо ја ра дост.

Са да си мо ја нај ду бља

та ма, ожи љак на ср цу и

веч на су за у мом оку.

Се стра РА ДА ДИ ВАЦ 

с по ро ди цом

(112/252846)

На кон крат ке и те шке

бо ле сти 13. де цем бра

2017. пре ми нуо је наш

дра ги и во ље ни

БО РИ СЛАВ

ЖИ ВА НО ВИЋ

1942–2017.

Увек ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га ЗА ГОР КА, 

си но ви ДЕ ЈАН 

и ПРЕ ДРАГ, уну ка 

НЕ ВЕ НА и сна ја

ЈА СМИ НА

(114/252852)

По след њи по здрав дра гом бра ту

КО СТИ ДА БИ ЋУ

За у век  ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја се стра МИЛ КА и зет СРЕ ТЕН
(116/252854)

По след њи по здрав дра гом оцу и му жу

КО СТИ ДА БИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈУ ЛИ ШКА, 

син ДАР КО и ћер ка ЗО РА НА с по ро ди ца ма
(115/252853)

По след њи по здрав бра ту

и уја ку

БО РИ СЛА ВУ

ЖИ ВА НО ВИ ЋУ

од се стре МИ РЕ, 

зе та МИ ЛО ША, ГО ЦЕ 

и НЕ ШЕ

(117/252856)

По след њи по здрав де ве -

ру и стри цу

БО РИ СЛА ВУ

ЖИ ВА НО ВИ ЋУ

од сна је КА ТИ ЦЕ, ПЕ РЕ

и СА ЊЕ с по ро ди ца ма

(118/252856)

19. де цем бра 2017. го ди не на пу сти ла нас

је на ша

МИ ЛЕ ВА 

ЈО ВО ВИЋ
рођ. Пе ро вић

1927–2017.

из Стар че ва

С љу ба вљу и по што ва њем: 

син ДРА ГО МИР, ћер ка НЕ ВЕ НА, 

зет ДРА ГО СЛАВ, унук ДЕ ЈАН, по ро ди це

ПЕ РО ВИЋ, АН ЂЕЛ КО ВИЋ, МАР КО ВИЋ,

ГЛИ ШИЋ и ША ЈИЋ

(119/252861)

По след њи по здрав се -

стри

ЂУ ЂИ

од се стре МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(121/252868)

По след њи по здрав

КО СТИ 

ДА БИ ЋУ ДЕ ДИ

од ко ле га из Бло ка 6

(123/252880)

По след њи по здрав

КА ТА ЛИН КЛО БУ ЧАР
1946–2017.

Оста ћеш увек у на шим се ћа њи ма.
Брат МИ ХАЉ с по ро ди цом

(51/252705)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу и ко ле ги

ВЛА ДИ МИ РУ

ЈАН КО ВИ ЋУ

од МИ ЛА НА 

СИ НА ДИ НО ВИ ЋА 

с по ро ди цом

(49/

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.

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав на шем во ље ном

МАР КУ МИ ШКО ВИ ЋУ

1929–2017.

oд су пру ге САВ КЕ, си на ЗДРАВ КА, сна је

СЊЕ ЖА НЕ, уну ка НЕ МА ЊЕ и уну ке

ИВА НЕ с по ро ди цом

(5/252602)

По след њи по здрав дра гом де ди и пра де ди

МАР КУ МИ ШКО ВИ ЋУ

1929–2017.

од уну ка НЕ МА ЊЕ, уну ке ИВА НЕ 

и пра у ну ке ПЕ ТРЕ
(6/252602)

На шој дра гој

ЉИ ЉА НИ 

МИ ЛИЋ

по след њи по здрав од

ком ши ја: РА ДЕ, ПЕ ЦЕ,

ДРА ГА НА и ком ши ни це

БИ ЉЕ

(9/252616)

МИ РА ЈУ КИЋ

Дра га при јо Ми ро, не ка

ти је веч на сла ва и хва ла

на тво јој до бро ти. По чи -

вај у ми ру Бож јем.

По ро ди ца МИЉ КО ВИЋ

(10/252618)

17. де цем бра 2017, у 81. го ди ни, упо ко ји ла се на ша

ЛУД МИ ЛА КО ВА ЧЕ ВИЋ

1937–2017.

Са хра на је оба вље на 20. де цем бра у 12 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син БРА НИ СЛАВ и кћер ка СА ЊА

с по ро ди ца ма, оста ла род би на и при ја те љи
(19/252837)

По след њи по здрав дра гој

мај ци, ба ки и све кр ви

ЛУД МИ ЛИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

БРА НО, ЖЕЉ КО 

и СНЕ ЖА

(20/252637)

По след њи по здрав дра гој

мај ци, ба ки и та шти

ЛУД МИ ЛИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

СА ЊА, ЛА НА, БРАН КО

и РА ДО МИР

(21/252637)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

ЉИ ЉА НИ 

МИ ЛИЋ

од ста на ра згра де 

у Вељ ка Вла хо ви ћа 17

(24/252640)

15. де цем бра 2017. с ве ли ком ту гом и бо лом смо

се опро сти ли од на ше во ље не ћер ке је ди ни це

ЉИ ЉА НЕ МИ ЛИЋ
1. II 1963 – 15. XII 2017.

Oжалошћени: ма ма ОЛ ГА и та та СА ВА
(25/252641)

Оти шла је јед на пре до -

бра ду ша

ЉИ ЉА НА 

МИ ЛИЋ

Ни ка да те не ће

за бо ра ви ти тво ји 

ку мо ви: ЈА СМИ НА

и СЛА ВО ЉУБ 

РАН ЂЕ ЛО ВИЋ

(31/252651)

По след њи по здрав на -

шој ку ми

ЉИ ЉА НИ

од ку мо ва ПА ВЛО ВИ ЋА

(38/252677)

По сле кра ће и те шке бо ле сти, 14. де цем бра, пре -

ми ну ла је

ЉИ ЉА НА МИ ЛИЋ
1965–2017.

Хва ла ти за све див не тре нут ке, по жр тво ва ње и
не из мер ну  љу бав ко ју си нам пру жи ла.
Успо ме ну на те бе веч но ће мо чу ва ти.

Не у те шни: твој ГО РАН, син ВЛА ДИ МИР 
и МИ РО СЛАВ

(72/252751)

На шој во ље ној сна ји и уј ни 

ЉИ ЉА НИ 

МИ ЛИЋ

БРА НИ СЛА ВА, БА ТА 

и СНЕ ЖА

(73/252753)

Мо јој во ље ној сна ји

ЉИ ЉА НИ 

МИ ЛИЋ

Све кр ва ЂУР ЂА

(74/252752)

РО ЗА МИ ТИЋ

1935–2017.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ДРА ГАН, сна ја 

ЖА КЛИ НА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА

и унук ЗО РАН

(76/252762)

РО ЗА МИ ТИЋ

1935–2017.
Ба би од уну ке МИ ЛИ ЦЕ

и уну ка ЗО РА НА

(77/252762)

Ше сто ме сеч ни по мен

ЈО СИФ 

ЛЕ О ПОЛД 

БУ ЦА
У су бо ту, 23. де цем бра

2017, у 11 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу.

С по што ва њем 

и љу ба вљу по ро ди ца

(87/252796)

Се ћа ње на на шег во ље ног

ЈЕ ЛЕН КА ВЛАТ КО ВИ ЋА
У пе так, 22. де цем бра 2017. го ди не на вр ша ва ју се две го -
ди не от ка ко ни си с на ма, а ту га не про ла зи. 

Тво ји си но ви и се стре

(122/252877)

Нај дра жи наш

МИ ЛЕ 

МИ ЈА ТОВ

Про ла зе да ни, че ти ри го -

ди не, уте хе не ма, за бо -

рав не по сто ји, са мо је

вре ме про шло а ту га и

бол оста ју за у век.

Не мо же мо те вра ти ти,

али те с по но сом и ту гом

чу ва мо од за бо ра ва.

Не у те шна по ро ди ца

(44/252688)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

РАЈ КО 

ПЕ ТРО ВИЋ

1932–2017.

Оста ћеш за у век у мом

ср цу и ми сли ма.

Ту га је пре ве ли ка.

Су пру га СЕ КА

(46/252694)

31. де цем бра 2017. на -

вр ша вa се го ди на от кад

ни си с на ма

МИ ЛО ВАН

ЖИВ КОВ 

БА ЈАЦ

Вре ме про ла зи, се ћа ње и

ту га оста ју.

Тво ја су пру га ЗЛА ТА,

си но ви ЈО ВАН 

и ЉУ БО МИР

и отац ЈО ВИ ЦА

(22/252638)

Про шла је ту жна го ди на

без те бе

МИ ЛО ВАН

ЖИВ КОВ

из Илан џе

Оста ћеш веч но у на шим

ср ци ма.

РУ ШКА и ЂЕ КА

с по ро ди ца ма

(23/252638)

АЛЕК САН ДАР

МИ ШИЋ
У су бо ту, 23. де цем бра

2017. го ди не, у 11 са ти,

да ва ће мо го ди шњи по -

мен.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га БО СИЉ КА, 

си но ви СА ША и ДЕ ЈАН

с по ро ди ца ма

(128/25919)

23. де цем бра 2017. го ди не, у 12 са ти, на пра во слав ном

гро бљу у Стар че ву да је мо че тр де се то днев ни по мен

МИ ЛО ВА НУ МИ ЛО СА ВЉЕ ВИ ЋУ
За у век ћеш би ти у на шем ср цу.

Тво ји нај ми ли ји

(129/252920)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша 

РО ЗА МИ ТИЋ

1934–2017.

На ша во ље на пре ми ну ла је 19. де цем бра, али ће

за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, сна ја СВЈЕ ТЛА НА 

и унук НИ КО ЛА
(94/252006)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА ЂУ РИЋ

рођ. Или јин

2006–2017.

Го ди не про ла зе, али љу -

бав, се ћа ње и ту га веч но

тра ју.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и зет

РА ДИ ША

(1/252583)

26. де цем бра  2017. на вр -

ша ва ју се две го ди не ка -

ко смо оста ли без во ље -

ног

БЛА ГО ЈЕ 

ЈО ВА НО ВИ ЋА

1957–2015.

Са мо вре ме про ла зи, се -

ћа ње, ту га и бол оста је у

на ма ко ји смо га во ле ли.

Ту жна ке ва мај ка 

ОЛИ ВЕ РА

(2/4744)

ТА ДИЋ

из Омо љи це

ро ди те љи                                       бра ћа

ДУ ШАН           ВИ ДО СА ВА            МАР КО             МИ ЛОШ
23. XII 1987                       1980                              1996.                            2001.

– 23. XII 2017.

се стре

МИ ЛАН              МА РИ ЈА            МИ ЛОЈ КА           ЖИ ВОЈ КА

2015.                     МАР КО ВИЋ      МАК СИ МО ВИЋ        ГА ЈИЋ

2008.                              2009. 2010.

С љу ба вљу чу ва мо вас од за бо ра ва.

Ва ши: БО ГО САВ, РУ ЖИ ЦА и КРИ СТИ НА
(15/252633)

3

Де вет го ди на ту гу је мо за то бом, дра ги наш Ђу ро

ГЕ ОР ГИ ЈЕ ЂУ РА ВУ ЈИЋ

2008–2017.

Још увек си с на ма у на шим нај леп шим се ћа њи ма и ми сли -

ма, као и свим ле пим и срећ ним да ни ма ко је смо про ве ли с

то бом, у твом и на шем во ље ном Пан че ву, као и у Атлан ти.

Пу но нам не до ста јеш.

У ве ли кој ту зи тво ји: ћер ка МИ ЛА НА, 

уну ка КРИ СТИ НА, унук СТЕ ФАН и зет ТОМ
(43/252687)

МА РИН

КА ТА РИ НА КА ЈА          МИ ЛАН МИ ЛЕ
21. XII 2006 – 2017. 22. XII 2009 – 2017.

Се ћа ње на ро ди те ље  од си но ва КО СТЕ и СР ЂА НА,
сна је ДА ЦЕ и уну ке ДЕ ЈА НЕ

(57/252718)

На ше ба ке, пра ба ке, све -

кр ве и мај ке

МИ ЛИ ЦЕ  

НО ВА КО ВИЋ

не ма већ шест ме се ци.

Ту гу ју: МИ ЛИ ЦА, 

СТРА ХИ ЊА, ТА ЊА 

и РО ДО ЉУБ

(71/252750)

Сто осам де сет те шких

да на без те бе

МИ ЛИ ЦА 

НО ВА КО ВИЋ

9. X 1927 – 1. VII 2017.

Тво ји: МИ ЛИН КО 

и ЗО РАН

(89/252800)

Про шло је пет на ест го ди на ка ко се пре се -

ли ла у веч ност на ша дра га

ДУ ШАН КА КА ЊЕ ВАЦ
рођ. Ћу ко вић

Увек си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ВЕ РИ ЦА, ГО ЦА, МИР ЈА НА, 

ЖАР КО и ЗО КИ

(93/252805)

22. де цем бра на вр ша ва се де сет го ди на от ка да

ни је с на ма наш дра ги

СЛО БО ДАН ЋЕТ КО ВИЋ
С по но сом и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на на шег

су пру га и оца.

Па ра стос ће би ти одр жан у хра му Ус пе ња пре све -

те Бо го ро ди це у су бо ту, 23. де цем бра у 11.30.

Су пру га ЗО РА, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА и син МИР КО 

с по ро ди цом
(100/252816)

23. де цем бра 2017, у 11

са ти, одр жа ће мо ше сто -

го ди шњи по мен

СЛО БО ДАН

НИ КО ЛИЋ 

ЦО БА

Пре ра но смо те из гу би -

ли. Ту га за то бом је не из -

ле чи ва. Увек ћеш би ти у

на шим ср ци ма. 

Ма ма, та та и се стра 

с по ро ди цом

(102/252826)

Јед но го ди шњи по мен на шем во ље ном су пру гу,
оцу и де ки

ЖИ ВИ ЋИ РИ ЋУ ЋИ РИ
из Омо љи це
1953–2016.

Био си мо је огле дал це, мој по нос, сна га и ве ли -
ки осло нац у на шем жи во ту, ду шо мо ја.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Тво ја су пру га ЈЕ ЛЕ НА, си но ви ВА СА и СТЕ ВАН,

сна је СА ЊА и СЛА ВИ ЦА, уну ка МИ ЛИ ЦА 
и уну ци ЛА ЗАР и НИ КО ЛА

(92/252804)

ЉИ ЉА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Је тр ва СТО ЈА и си но вац

ЗДРАВ КО с по ро ди цом

(98/252814)

СЕ ЋА ЊЕ

3

ДРА ГО МИР ЈА ЊО ВИЋ

1995–2017.

Тво ји нај ми ли ји
(103/252827)

28. де цем бра 2017. го ди не у 11 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву да је мо че тр де се то днев ни по -

мен  на шој дра гој мај ци, све кр ви и ба ки

МИ ЛИ ЦИ РА ДОЈ ЧИЋ

1936–2017.
Ње ни нај ми ли ји: син БО ГО ЉУБ, сна је ЉУ БИ ЦА

и МИ ЛОЈ КА, уну ци БО ЈАН и ЖАР КО 

и уну ка СА ЊА
(104/252384)

На вр ша ва се го ди на от ка ко ни је с на ма

на ша дра га

МА РИ ЈА МАР КОВ

ба ка МА РА

По мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу, у су бо ту, у 11 са ти.

Ње ни нај ми ли ји

(105/

У не де љу, 24. де цем бра, у 12 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

на шој

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма.

По ро ди ца ЦВЕ ТА НО ВИЋ
(106/252836)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ДЕ САН КА          ЂО КА
ИЛИ ЈЕВ СКИ ЈАН КО ВИЋ 

2016–2017.
Ма ма, де да, ја ко нам не до ста је те.
Ва ша де ца: СУ ЗА НА, ДРА ГАН и СВЕ ТЛА НА с по ро ди ца ма

(113/252848)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПО МЕН

Де сет го ди на је про шло од смр ти на ше во ље не и

дра ге мај ке, су пру ге и ба ке

ЈА СМИ НЕ ИН ЏИЋ
Во ље ни ни кад не уми ру. Оку пи ће мо се 22. де -
цем бра око твог гро ба да ти, и на тај на чин, ка -
же мо ко ли ко те во ли мо.

Чу ва ће мо успо ме ну и љу бав пре ма те би: ћер ке
БИ ЉА НА и ЉИ ЉА НА, су пруг СТА НИ СЛАВ 

и уну чад
(34/2526349

ПО МЕН

ЈА СМИ НА 

ИН ЏИЋ

од се стре МИ РЕ 

с по ро ди цом

(35/252655)

ЉУ БО МИЉ КО ВИЋ
Бли жи се че тр де сет да на от ка да те не ма

ме ђу на ма. Пра зни на је огром на, а сва ким

да ном ту га и бол су све ве ћи. И да ље жи -

виш у на ма по сво јим ре чи ма, де ли ма, а

нај ви ше по до бро ти ср ца. 

Дра ги наш Љу бо, ле по то и до бро то тет ки -

на, не ка те та мо на не бу ан ђе ли и дра ги

Бог чу ва ју и по да ре веч ни мир, јер си то

за слу жио.

Ни ка да те не ће пре жа ли ти тет ка ЈА ГО ДА,

те ча ДРА ГАН и бра ћа НЕ ША и ГА ЛЕ

(61/251729)

Ше сто ме сеч ни по мен

АУ РЕ ЛИ ЈА 

ЖУ ЈО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Се стра ВОЈ КИ ЦА 

и се стри чи на 

МА РИ НЕ ЛА

с по ро ди цом

(65/258736)

У по не де љак, 25. де цем бра 2017, обе ле жа ва мо по лу го -

ди шњи по мен

АУ РЕ ЛИ ЈИ ЖУ ЈО ВИЋ
Чу ва мо те у ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(66/252736)

Ту жно се ћа ње на си на

је дин ца

НЕ БОЈ ШУ 

РЕ ЛИ ЋА

25. XII 1990 – 25. XII 2017.

Во ли те ма ма

(68/252743)

23. де цем бра на вр ша ва се го ди ну да на от -

ка ко нас је на пу сти ла на ша дра га су пру га,

мај ка и ба ка

ЉУ БИН КА СТАН КО ВИЋ
Ту жна је и бол на исти на да те ви ше не ма. 

Хва ла ти за ве ли ку љу бав, пле ме ни тост и

до бро ту. Увек ћеш жи ве ти у на ма ан ђе ле

наш. Не до ста јеш нам...

Тво ји: су пруг СЛАВ КО, ћер ка МА РИ НА,

си но ви ДРА ГАН и МИ ЛОШ, зет 

РА ДО ВАН, сна ја ОЉА и уну чи це ТИ ЈА НА,

НИ НА и АН ЂЕ ЛА

(70/252747)

МИЦ КО МИЛ КО СКИ

2005–2017.

И по сле мно го го ди на и да ље си у на шим ср ци ма.

Тво ји: ВИ О ЛЕ ТА и ЗО РАН
(79/252767)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ФАЈХТ

ПЕ ТАР                 ДА НИ ЦА

1931–2013. 1930–2016.

За хвал на  ћер ка ЈУ ЛИ ЈА НА ПО ЉАК 

с по ро ди цом
(85/2527)

Се ћа ња не бле де. За у век с на ма

МИР КО ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ

1935–1997–2017.
СА ША, ЈЕ ЛИ ЦА и НИ КО ЛА

(88/252798)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛО РА ДО ВИЋ

МИ РО СЛАВ                    БО СИЉ КА
2007–2017. 2009–2017.

Си но ви МИ ЛУ ТИН и ГО РАН с по ро ди ца ма
(86/252794)

Про шло је шест ме се ци од смр ти на шег

та те

ЗОЛ ТА НА ОБЕРК НЕ ЗА

1962–2017.

Кћер ке ТИ ЈА НА и МАР ТИ НА и си но ви

ДА ВИД, АЛЕК САН ДАР и ЗО ЗА

(90/252801)

ЉУ БО МИЉ КО ВИЋ

1986–2017.
У не де љу, 24. де цем бра, на вр ши ће се че тр де сет ту жних да на од

пре ра не смр ти на шег во ље ног Љуп че та. 

Уга си ла се и по след ња на да. 

Оста ли су не ве ри ца, веч ни бол, ту га и пра зни на.

Веч но ће те во ле ти тво ји: су пру га АЛЕК САН ДРА, син ЂОР ЂЕ,

отац МИ РО СЛАВ, мај ка БИ ЉА НА и брат АЛЕК САН ДАР

По чи вај у ми ру ан ђе ле наш.

(91/252803)

24. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да јем по мен мо јим нај ми -

ли ји ма

МА НИЋ

ГОЈ КО                                ЗО РАН
20. I 2014.                                               24. XII 2014.

Са мо бол, ту га и су зе. Мој жи вот је са тво јим од ла ском си не Зо ра не
стао. По но сна сам што сам вас има ла и не срећ на што сам вас из гу би ла.

Не у те шна су пру га и мај ка ЈА ГО ДА
(96/258809)

ФАЈХТ

ПЕ РА               и               ДА НИ ЦА
Дра ги ро ди те љи, по чи вај те у ми ру...

Ваш син ИВИ ЦА

(97/252813)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША 

РЕ ЛИЋ РЕ ЉА

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју по ро ди це 

АЛЕК СИЋ 

и МАР КО ВИЋ

(101/252821)

24. де цем бра је дан ка да си нас на пу стио, пре

три на ест го ди на, наш

МИ ЉАН КО МА РИН МА РЕ

Све нас увек под се ћа на те бе и ср ца на ша ку ца ју

за те бе.

Тво ји: су пру га РАД МИ ЛА, син СЛО БО ДАН 

и ћер ка АН ЂА с по ро ди ца ма
(127/252919)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИ ДО СА ВА 

ГУ ЛИЋ СЕ КА

1. I 2015 – 1. I 2018.

Су пруг ГА БОР

(4/252600)

Че ти ри го ди не смо без

на шег дра гог

СЛА ВО ЉУ БА

ГА ШПА РА

26. XII 2013 – 26. XII 2017.

Ра до те се се ћа ју тво ји

нај ми ли ји

(45/252690)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

На вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на ма

ДРА ГО ЉУБ РА КО ВИЋ РА КА

Стал но у ми сли ма и се ћа њи ма су пру ге, де це и уну ка

(3/252594)

26. де цем бра  2017. го ди -

не на вр ша ва се два на -

ест го ди на от ка ко ни је с

на ма

ВЕ РА ВА ШТАГ

То га да на оби ћи ће мо

веч ну ку ћу.

ФЕ РЕНЦ

(8/4744)

Про шла је го ди на без 

те бе...

ЈЕ ЛЕ НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ

Не до ста јеш. Во ли мо те.

Син МИ РО СЛАВ, сна ја

ИВА НА и уну ке

(14/252632)

У су бо ту, 23. де цем бра, у

11 са ти, на Но вом гро бљу

да ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном

МИ ХА ЉУ

КЛИН КУ

С љу ба вљу 

и по што ва њем тво ји:

су пру га АНА, по ро ди це

КЛИН КО и ЛО ВАС

(30/252648)

22. де цем бра на вр ши ло се шест пре ту жних ме -

се ци от ка ко ни је с на ма

ГО РАН КР СМА НО ВИЋ
Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те по љу бе су зе

на ше, а успо ме не и бес крај на љу бав ко ју си нам

пру жио оста ће трај но у на шим ср ци ма.

Знаш ко ли ко смо те во ле ле, а знаш ли ко ли ко

нам не до ста јеш?

Тво је „де вој ке”
(37/252672)

СНЕ ЖА НА СТО ЈА НО ВИЋ
рођ. Зо кић

21. XII 2007 – 21. XII 2017.
За у век у ср цу и ду ши.

Тво ји нај ми ли ји

(40/252681)

У су бо ту, 23. де цем бра 2017.  да је мо јед но го ди шњи по мен на шем

дра гом

ЖЕЉ КУ ЂУ РИ ЋУ

1965–2016.

Та та, ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али ће мо те са чу ва ти од

за бо ра ва.

Оста јеш да жи виш у се ћа њи ма оних ко ји те во ле.

Тво ји нај ми ли ји: ДРА ГО СЛАВ, АДРИ ЈА НА и ЈА ГО ДА

(41/252684)

У су бо ту, 23. де цем бра 2017, у 11 са ти, да -

ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

МА РИ СМИ ЉА НИЋ

С по но сом и по што ва њем чу ва мо успо ме -

ну на те бе.

Тво ја по ро ди ца

(42/252685)

У пе так, 22. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој

во ље ној мај ци

СТА НИ ВУ ЛО ВИЋ

Си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма
(47/252699)

25. де цем бра на вр ша ва се пет на ест го ди на от ка -

да ни је с на ма наш во ље ни отац

МАР КО ВУ ЛО ВИЋ

2002–2017.

Си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма
(48/252699)

РА ДО ВАН 

МАР КОВ

ве те ри нар у пен зи ји

1935–2012.

С љу ба вљу жи виш у на -

шим се ћа њи ма.

По ро ди ца

(52/252709)

Го ди шњи по мен

МИ ЛИ ЈА 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

За у век у ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

(54/252711)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛО РАД СТО ЈА ДИ НО ВИЋ МИ ША
Не до ста јеш нам.
Тво ји: отац СВЕ ТО МИР, мај ка ЗО РА, су пру га ЕР ЖИ КА,

ћер ке ТА МА РА, ЛА НА и СО ЊА с по ро ди ца ма

(60/252727)

Се ћа ње на на ше дра ге

БОГ ДА НОВ

ЛА ЗАР               ИВАН               ЈО ВАН КА

1992–2017.                     1998–2017. 2000–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји

(64/252713)

Про шло је два де сет го ди -

на од смр ти на шег дра гог

оца, све кра и де де

СТЕ ВА НА 

СИ МИ ЋА

Ње го ви: БО ЖА, 

БРАН КА и СТЕ ВАН

(78/252763)

По што ва ном

ЖЕЉ КУ 

ЂУ РИ ЋУ

Про ђе го ди на, а ми и да -

ље не ве ру је мо да те не -

ма. По чи вај у ми ру.

ДРА ГАН, ВЕ СНА, 

МИ ЛИ ЦА и МИ ЛАН

(80/251768)

23. де цем бра 2017, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ КЕ ЉЕ ВИЋ

Су пруг ЈО ВАН и си но ви

(120/252867)

Про шла је го ди на от ка да

ни си с на ма

МИ ЛО РАД 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

Се ћа ње и ту га оста ју. 

Брат ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(124/252898)

ТУ ЖНА ГО ДИ НА

ЈЕ ЛЕ НА 

КЕ ЉЕ ВИЋ
По сто ји не што што ни -

кад не уми ре, то су љу бав

и се ћа ње на те бе ко је чу -

ва мо од за бо ра ва.

Сна ја БИ ЉА НА и уну ка

ИВА НА с по ро ди цом

(126/252908)

24. де цем бра на вр ша ва се ту жна го ди на от ка да ни је с на ма наш

дра ги брат, уј ко и шу рак

ЖЕЉ КО ЂУ РИЋ

1965–2016.
Дра ги наш бра те, ти си био наш по нос, на ша ди ка, наш нај во ље ни -

ји брат, уј ко и шу рак.

Че сто те спо ми ње мо и још че шће ми сли мо на те бе. 

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Тво је се стре ЈЕ ЛЕ НА и МИ ЛЕ ВА с по ро ди ца ма

(125/252901)
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Про шло је че тр на ест го ди на од смр ти

ДУ ША НА РА И ЧЕ ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а бол и ту га не пре ста ју.

Тво ја де ца: СТЕ ВО, ЉИ ЉА 

и МИ РА с по ро ди ца ма
(12/252622)

У су бо ту, 23. де цем бра, у 11.30, да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на Ста ром пра во слав ном гро бљу,

на шем

ЖИ ВИ КРЕ ЦУ ЉУ

Ње го ви нај ми ли ји: син МИ ЋА 

и сна ја ОЛ ГА с по ро ди цом
(13/252624)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

СИ МИ АН ДРИ ЋУ
да ва ће мо 23. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

ДА МИР с по ро ди цом

(26/252644)

25. де цем бра 2017. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка да ни је с на ма на ша во ље на су пру га, мај ка и

ба ка

МИ ЛИ ЦА ВИ ШНИЋ

Вре ме про ла зи, али љу бав и се ћа ње на те бе ни -

ка да.

Тво ји нај ми ли ји
(27/252645)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО МИР МАР ТИ НОВ БА ТА
27. XII 2011 – 27. XII 2017.

27. де цем бра 2017.  на вр ша ва се шест го ди на от -

ка да те не ма. Ту га и бол се сма њу ју, а пра зни на

за то бом је све ве ћа.

Тво ји: МИ ЛА, МИ ЛАН и ЈА СМИ НА
(28/252646)

По во дом го ди шњи це, 23. де цем бра, у 11 са ти,

по се ти ће мо веч ну ку ћу мог бра та

СИ МО АН ДРИЋ

1948–2016.

Ба то, ка жу да вре ме ле чи све, не, вре ме ном ја у ци

утих ну, су зе пре су ше а ту га и бол оста ју веч но.

Тво ја се стра ДИВ НА и РА ДЕН КО
(29/252647)

У су бо ту, 23. де цем бра, у

11 са ти, у Стар че ву, да је мо

че тр де се то днев ни по мен 

ВЛА ДИ 

ПЕ ЈАЧ КОМ

Оти шао си без по здра -

ва, оста вио ту гу и пра -

зни ну у на шем до му.

Су пру га ТИ НА

(32/252652)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДА 

ПЕ ЈАЧ КИ

Ве ли ки чо век и при ја -

тељ за нас си увек био, и

оста ћеш у на шем ср цу.

СЛА ЂА и СР ЂАН 

РО ГИЋ с по ро ди цом

(33/252652)

23. де цем бра 2017, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж, да ва ће -

мо го ди шњи по мен оцу и де ди

ГЕ ОР ГИ ЈУ ПО ЗНА НУ
1933–2016.

Ње го ви нај ми ли ји

(36/252660)

У су бо ту, 23. де цем бра 2017. го ди не на Но вом гро бљу, у 11 са ти,

обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

МЛА ДЕ НУ ПУ ЗИ ЋУ

За нас, тво је нај ми ли је, остао си у се ћа њу она кав ка кав си био као

муж, отац, де да и пра де да, пун љу ба ви, бри жан, тих, хра бар и на -

сме јан.

За у век у ср цу. За у век у ду ши.

Тво ји нај ми ли ји

(39/252678)

Де сет ду гих го ди на, го ди не бо ла

АЛЕК САН ДАР ДУ МИ ТРУ

Ни јед но на ред но вре ме не мо же до не ти

оно што нам је про шлост узе ла. Још се бо -

ри мо са истим бо лом као и пр вог да на.

Нас бо ли све ви ше и ви ше...

Та та БА НЕ, ма ма МИ РА и брат ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(53/252712)

СЕ ЋА ЊЕ

на су пру га, стри ца и де ду

СКРО БАН 

ПА ВЛА 

21. XII 2007 – 21. XII 2017.

Тво ја су пру га МА РИ ЈА

и си но ви ца ДУ ШАН КА

с по ро ди цом

(55/252713)

У су бо ту, 23. де цем бра

2017. да је мо че тр де се то -

днев ни по мен на шем

ИЛИ ЈИ 

КО РА ЋУ

С по што ва њем тво ја 

по ро ди ца

(56/252715)

СЕ ЋА ЊЕ

на дра гог при ја те ља

СКРО БАН 

ПА ВЛА

2007–2017.

По ро ди ца ЛЕ ПЕ ДАТ

(62/4744)

27. де цем бра на вр ши ће се осам го ди на от ка да

ни је с на ма наш во ље ни

МИ ЋО ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА

2009–2017.
Успо ме ну на ње га чу ва ју с љу ба вљу и по што ва -

њем ње го ви нај ми ли ји.

Си но ви ДУ ШАН и СТО ЈАН, сна ја СЛО БО ДАН КА,

унук МИ ЋО и уну ка МИ РО СЛА ВА
(63/252730)

ПО МЕН

ЈО ВАН КА БУ ДИ ШКА
Успо ме ну и да ље, по сле пет го ди на, чува ћер ка 

ЉИ ЉА НА са сво јом по ро ди цом

(81/252773)

СЕ ЋА ЊЕ на дра ге ро ди те ље

СМИ ЉА НИЋ

ЕВИ ЦА            ЗДРАВ КО

20. XII 2016.                   10. VII 2011.

Но си мо их у ми сли ма и чу ва мо у ср ци ма.

Син ЖАР КО СМИ ЉА НИЋ и ћер ка БЕ БА

БАЦ КО ВИЋ с по ро ди ца ма

(7/252359)

По след њи по здрав по -

след њем стри цу

СТО ЈА НУ 
ПИ ПЕР СКОМ

ЉУ БИН КО с по ро ди цом
(75/252756)

У су бо ту, 30. де цем бра, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу одр жа ће се по лу го ди шњи по мен

СТО ЈА НУ ПИ ПЕР СКОМ

1931–2017.

Ћер ка с по ро ди цом
(69/252744)
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На основу члана 7 и 12 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и

прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС”  бр.24/12, 48/15 , 99/15 42/17 i 94/17), члана 7 Одлуке о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица” бр.7/16) и

Закључка Општинског Већа бр.06-98-12/17-01 од 14. 12. 2017. године, Комисија за спровођење поступка издавања у закуп, прибављања и отуђења непокретности у јавној својини

општине Ковачица објављује:

ЈАВНИ ОГЛАС
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

МЕТОДОМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

1.) Издаје се у закуп пословни простор на којем право јавне својине има Општина Ковачица, а право коришћења Дом здравља Ковачица,  методом прикупљања писаних понуда, на период од 10 година, и

то:

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Ковачица Улица Штурова број 42, на парцели број 908/4 КО Ковачица, укупне површине 71,64 м²;

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Дебељача, Улица Серво Михаља број 37, на працели 601/1 К.О Дебељача, укупне површине 109,20м²

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Црепаја, улица Трг ослобођења број 2, на працели број 1203/1  К.О Црепаја, укупне површине 63,40 м²

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Падина, Улица Трг ослобођења број 26, на працели број 3, К.О Падина, укупне површине 120,20 м²

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Самош, Улица Маршала Тита број 30, на працели број 660/3, К.О Самош, укупне површине 36,30 м²

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Идвор, Улица Михајла Пупина број 44-а, на працели број 312, К.О Идвор, укупне површине 33 м².

ПОСЛОВНИ ПРОСТОР – у згради Дома здравља Уздин, Улица Тудора Владимирескуа број 178, на працели број 1331,  К.О Уздин, укупне површине 67,13 м²

Укупна површина пословног простора који се даје у закуп износи 500,87 м².

Пословни простор се издаје у виђеном стању.

2.) Почетни износ закупнине за укупну повришну  пословног простора из тачке 1. овог огласа,  у складу са Одлуком о давању у закуп пословног простора („Сл.лист Општине Ковачица”

бр.7/16) износи 150.000,00 РСД  за период од месец дана. Уговор о закупу пословног простора се закључује на период од 10 година.

Закупац је обавезан да у закупљеним непокретностима обавља делатност трговине фармацеутским производима на мало у апотекама.

3.) Издавање у закуп наведеног пословног простора обавиће се путем прикупљања писмених понуда. Сва заинтересована лица, лично или путем поште, могу учествовати на надметању.

4.) Јавни оглас биће објављен  у средствима јавног информисања, на огласној табли и интернет страници Општине Ковачица.

5.) Заинтересована лица могу погледати пословни простор који се даје у закуп у време трајања јавног оглашавања, сваког радног дана уз претходну најаву председнику Комисије за

издавање у закуп, отуђење и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, на број телефона 062/844-22-47.

6.) Писмене понуде се примају од дана објављивања огласа, односно од 22. 12. 2017. године до 03. 01. 2017.године до 12 сати. Без обзира на начин доставе. Понуда се предаје на

писарници услужног центра општине Ковачица у Ул. М. Тита бр. 50, у затвореној коверти, на име – КОМИСИЈА за издавање у закуп пословног простора, са назнаком „Пријава на Оглас

за јавно надметање - пословни простор у Домовима здравља” – НЕ ОТВАРАТИ. Или поштом на адресу: Општина Ковачица, Маршала Тита бр. 50, Комисија за издавање у закуп, отуђење

и прибављање непокретности у јавној својини општине Ковачица, са назнаком „Пријава за Оглас за јавно надметање – пословни простор у Домовима здравља” – НЕ ОТВАРАТИ. Рок за

прикупљање писаних понуда истиче 03. 01. 2017. године у 12 сати. Понуде које буду достављене по истеку рока неће се уважити. 

7.) Уз писану понуду, у истој коверти, обавезно је доставити основне податке о заинтересованом физичком лицу, предузетнику или правном лицу и то:

– за физичка лица фотокопију личне карте,

– за предузетнике фотокопију личне карте, оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у,

– за правна лица оверену  фотокопију решења о упису у Агенцији за привредне регистре и потврду о ПИБ-у, као и пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве приликом отварања

понуда.

– доказ о уплати депозита,

– доказ о измиреним обавезама по основу ранијих закупа, пореза на имовину, накнаде за грађевинско земљиште и комуналне таксе или уверење да не постоји обавеза плаћања.

– доказ да Понуђач није био кривично осуђиван.

8.) Депозит на име учешћа у јавном надметању  износи  у висини једне  утврђене почетне месечне закупнине за пословни простор, односно 150.000,00 динара, који се уплаћује на дан

отварања писмених понуда на благајни општине Ковачица – II спрат, канцеларија бр. 32, а доказ о уплати се доставља пре отварања понуда.

9.) Подносиоци неблаговремене или непотпуне пријаве се одбацују и неће бити узимани у обзир. 

10.) Поступак прикупљања писмених понуда ће се сматрати успелим и у случају достављања једне благовремене и потпуне понуде ако је понудио најмање почетну висину закупнине.

Уколико једини Понуђач одустане од своје понуде, губи право на враћање депозита.

11.) Понуђач који је учинио најповољнију понуду, обавезан је да потпише изјаву да је понудио највиши износ закупнине са назнаком понуђеног износа.

12.) Лице које је понудило највиши износ закупнине пословног простора је дужно да у року од седам  дана од дана доношења одлуке скупштине општине Ковачица о давању у закуп

пословног простора, закључи Уговор о закупу пословног простора.

13.) Уколико лице из тачке 12. овог огласа не закључи Уговор о закупу пословног простора  у року од седам дана од дана доношења одлуке о давању у закуп пословног простора, губи

право на повраћај депозита који је уплатио за учешће у јавном надметању, а Општинско веће ће упутити предлог скупштини општине Ковачица, да без расписивања новог огласа донесе

одлуку  о давању у закуп пословног простора  првом следећем учеснику који је понудио највишу закупнину.

У случају да и он одбије да закључи уговор, општинско веће ће предложити скупштини општине Ковачица да донесе  нову одлуку о расписивању огласа за давање у закуп пословног

простора. Средства на име депозита за учешће у јавном надметању се у том случају не враћају.

14.) Учесницима који нису стекли статус  закупца или другог најповљнијег понуђача, депозит се враћа истог дана након одржавања јавног надметања, до 16 сати, на благајни општине

Ковачица.

15.) Лице коме је пословни простор издат у закуп обавезно је да: користи пословни простор у складу са наменом  која је утврђена уговором, не даје пословни простор у подзакуп односно

не даје на коришћење другом лицу, у одређеном року плаћа закупнину,  на дан закључења уговора о закупу пословног простора на рачун закуподавца уплати 6 (шест) месечних

закупнина на име уредног обезбеђења испуњења уговорних обавеза, преда пословни простор у исправном стању након истека времена закупа, надокнади евентуалну штету насталу у

пословном простору која је настала за време коришћења.

16.) Понуђач, осим услова из тачке 7. овог Огласа, мора да испуњава и следеће услове, као и да уз понуду у истој коверти достави  :

– Доказ да управља са најмање 20 апотека, (АПР, Фискалне касе и сл.)

– Да Понуђач обаваља послове апотекарске делатности. (АПР, судски регистар)

– Да Понуђач обавља послове апотекарске делатности најмање 8 година, односно да наведене послове обавља од пре 01. 01. 2010. па до дана подношења понуде непрекидно. (АПР, судски

регистар ) 

– Да рачун Понуђача није био у блокади у целкупном периоду свог пословања. (Потврда банке или АПР )

– Да Понуђач има најмање 50 радника у претходна 3 ( три ) месеца. (Образац МА за запослене) 

– Својеручно потписану и оверену изјаву да ће  обезбедити првенство у запошљавању дипл. фармацеута и фармацеутских техничара запослених у Дому здравља Ковачица и да има

намеру да преузме материјална средства (лекове и санитетски материјал) које Дом здравља Ковачица поседује на дан закључења уговора о закупу. 

17.) Обавеза Закупца јесте, да за цели период трајања закупа, у закупљеним објектима – пословним просторима, обавља делатност апотека - трговина фармацеутским производима на

мало, што је битан елеменат уговора. Ако Закупац престане да обавља делатност у закупљеном простору пре истека рока од 10 година на који период је закључен уговор о закупу, уговор

се раскида, без права Закупца да тражи повраћај припадајућег дела закупнине.

Сви радови који излазе из оквира редовног одржавања простора могу се извршити само уз писмену сагласност закуподавца.

.

Закупац је у обавези да приликом заснивања радног односа са запосленима који ће обављати послове фармацеутске струке обезбеди приоритет за запослене у Дому здравља Ковачица

а који раде на пословима дипл. фармацеута и фармацеутских техничара.

18) Отварање понуда  ће се одржати 03. 01. 2018. године са почетком у 13 сати у скупштинској Сали, на 2. спрату у згради општине Ковачица Ул. М. Тита бр. 50.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ

ПОСТУПКА ИЗДАВАЊА У ЗАКУП

ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕНОСТИ 

У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ КОВАЧИЦА



јер су инте ре со ва ње већ пока -
за ле и неке основ не шко ле.

– То спа да у при мар ни циљ
овог про јек та, буду ћи да жели -
мо да моти ви ше мо локал но
ста нов ни штво да спо зна вред -
но сти свог окру же ња. У наве -
де ним мести ма уочи ли смо раз -
ли чи те спе ци фич но сти који ма
бисмо илу стро ва ли при чу о
томе како су запра во она и
наста ла. Инте ре сант но је да
током рада на тере ну нисмо
наи шли ни на један „нега ти -
ван” комен тар. Напро тив, пред -
став ни ци месних зајед ни ца,
домо ва кул ту ре, локал них удру -
же ња гра ђа на, као и поје дин -
ци били су вео ма рас по ло же -

били суор га ни за то ри Омла дин -
ске изло жбе фото гра фи је Срби -
је и „Дана матер њег јези ка” у
Ива но ву, као и там бу ра шког
фести ва ла у Стар че ву, на којем
су уче ство ва ли и у кре и ра њу
еду ка тив не кул тур но-исто риј -
ске постав ке, а редов но зајед -
нич ки делу ју и с тамо шњим
изви ђа чи ма. Сто га и не чуди
што су с домо ви ма кул ту ре у
поме ну тим мести ма „пагу сов -
ци” напра ви ли одли чан парт -
нер ски однос.

Они ће и нада ље ради ти на
пољу поди за ња све сти о кул -
тур ном насле ђу пре ко низа пре -
да ва ња и ради о ни ца, а поред
оста лог, пла ни ра ју и кон крет -

Хану ка, један од нај ве ћих
јевреј ских пра зни ка, обе ле жен
је у неде љу, 17. децем бра, у
Дому вој ске, уз разно вр стан
про грам и мно го зна чај них зва -
ни ца и дру гих гости ју. Да се
сви они угод но осе ћа ју, поста -
ра ла се Јевреј ска општи на Пан -
че во, која већ дуги низ годи на
актив но ради на про мо ви са њу
вред но сти јед не од нај ста ри -
јих наци ја на све ту.

Њен дуго го ди шњи пред сед -
ник Давид Мон ти јас отво рио је
скуп, изра зив ши сре ћу због при -
су ства вели ког бро ја људи, који -
ма је сре ћан пра зник поже лео
неиз бе жним речи ма за ову при -
ли ку: хак са меа. Тим пово дом
он је захва лио свим сарад ни ци -
ма, чла но ви ма и при ја те љи ма,
издво јив ши неко ли ко име на као
што су Ноа Леви, гене рал ни кон -
зул Изра е ла у Срби ји, Роберт
Саба дош, први човек Саве за
јевреј ских општи на Срби је,
Тигран Киш, пред сед ник Скуп -
шти не гра да Пан че ва, рабин
Џошуа Ками нец ки...

Све ште ник је неду го затим
про чи тао бла го слов и био први
који је, на позив пред сед ни ка

Мон ти ја са, уче ство вао у тра -
ди ци о нал ном паље њу хану ки -
је, осмо кра ког свећ ња ка. У томе
су му помо гле набро ја не зва -
ни це, као и Милан Јак шић,
доне дав ни дирек тор Исто риј -
ског архи ва Пан че ва, и Миро -
слав Жужић Жуле.

Овај пан че вач ки глу мац је у
карак те ри стич ној бесе ди, поред
оста лог, ука зао на то да је Пан -
че во недав но дожи ве ло један
од нај не слав ни јих дана када су
ван да ли оскр на ви ли јевреј ско
гро бље, под се тив ши на то да је
још цар Франц Јозеф Дру ги
гово рио како је ова варош пре -
пу на сму тљи ва ца и оста лог оло -
ша и додао како их се ни до
дан-данас није осло бо ди ла.

И сам Мон ти јас освр нуо се
на тај бес при зор ни чин, али и
иста као две све тле тач ке: прва
је чувар Васа Нова ков, који се
хра бро супрот ста вио изгред ни -
ци ма и спре чио пот пу но уни -
ште ње гро бља, па је у знак
захвал но сти добио
при год ну награ ду.
Дру ги је Љуба
Калај џић, поли циј -
ски инспек тор који
је у рекорд ном року
открио почи ни о це.
Сво је жаље ње због
тог дога ђа ја пре то -
чио је у песму под
нази вом „Симо ни -
да”, што су и сви
гости могли да чују.

Пре тога је у крат ким црта -
ма обја шње но шта је Хану ка –
један од нај ве се ли јих јевреј -
ских пра зни ка, који тра је осам
дана, а пред ста вља про сла вља -
ње побе де про тив више стру ко
моћ ни јих хеле ни стич ких заво -
је ва ча који су на суров начин
поку ша ва ли да аси ми лу ју изра -
ел ски живаљ. То се по пре да -
њу дого ди ло 164. годи не пре
нове ере, када је осло бо ђен
Јеру са лим, након чега је глав -
ни храм очи шћен. Потом је
усле ди ло и њего во осве ће ње,
што у пре во ду с хебреј ског и
зна чи сама реч хану ка, па отуд
и назив за овај важан дан –
Пра зник све тло сти.

Про грам је наста вљен уз
чуве не јевреј ске песме, као што
су „Hava nagila” или „Shalom
aleichem”, док је поме ну ти
Жужић госте заба вио кра ћим
каба ре ом, након чега је весе ље
потра ја ло до дубо ко у ноћ.

Петак, 22. децембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ни је актив но сти на улеп ша ва -
њу јав них повр ши на у наве де -
ним мести ма.

Ипак, сасвим сигур но нај ве -
ћа је жеља да, у скло пу настав -
ка на про мо ци ји кул тур них ста -
за, та иде ја зажи ви и у пре о -
ста лим пан че вач ким насе љи -
ма и сусед ним општи на ма, јер
су ови мла ди енту зи ја сти убе -
ђе ни да у њима посто ји велик
потен ци јал.

Али они су сами по себи огро -
ман (људ ски) потен ци јал. Камо
сре ће да их је више...

ФОТО-РЕПОРТАЖE

– На при мер, Ива но во је спе -
ци фич но по томе што је успе ло
да задр жи сво ју урба ну матри -
цу фор ми ра ну по осни ва њу гото -
во у пот пу но сти до данас; Омо -
љи ца је у одре ђе ном пери о ду
била нека врста гра нич ног пре -
ла за и при том често мења ла
свој поло жај; Бре сто вац је у јед -
ном момен ту био врло имућ но

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.

Бади
Преслатки „црња”, стар око месец
и по дана, пронађен је пре
неколико дана на улици усред
вејавице и дебелог минуса.

Хумани суграђани су га
привремено склонили и збринули,
али хитно су му потребни топао
дом и сигуран власник.

Бади ће бити средњег раста и
веома је дружељубив и активан, а све друге информације
могу се добити на контакт-телефон 066/611-60-08.

Петрохемичари
Два „брата” и њихова чупава
„сестра” пронађени су недавно
у погонима једне фабрике у
јужној зони. Време су проводили
с мајком, која ће се, након
стерилизације и вакцинације,
вратити у круг „Петрохемије”,
али „малци” не могу назад, већ
морају потражити нови дом.

Ови лепотани су веома веселе
и разигране нарави, а већ сада и
једу сами.

С обзиром на то да је мајка нешто мањег раста, сва је прилика
да ће и они бити отприлике такви, а све друго потенцијални
удомитељи могу сазнати на телефон 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.

Мно ги Пан чев ци и не слу те да
се у њихо вој непо сред ној око -
ли ни, у овом слу ча ју у јужним
сели ма, налазe врло вред ни
објек ти из обла сти архи тек ту -
ре и исто ри је, као и изу зет но
лепи и роман тич ни пре де ли.

Међу тим, из неког раз ло га о
томе се не зна и не при ча пре -
ви ше.

А да ти бисе ри при ро де и
кул ту ре не би у пот пу но сти
ишче зли из свих сфе ра инте -
ре со ва ња, само и ни ци ја тив но се
анга жо ва ла гру пи ца тотал них
енту зи ја ста...

У жељи да очу ва и про мо ви ше
вред но сти које се нала зе на
тери то ри ји јужних пан че вач -
ких насе ље них места, спон та -
но се оку пи ла гру па од сед мо -
ро мла дих енту зи ја ста.

Они су, при том, факул тет -
ски обра зо ва ни и већ добрим
делом оства ре ни у сво јим стру -
ка ма – од пеј за жне архи тек ту -
ре, пре ко дизај на, архе о ло ги је
и етно ло ги је, до исто ри је.

Засад „само” у јужним сели ма
Први међу њима јед на ки ма је
Мар ко Иво ше вић, који је и идеј -
ни вођа овог, може се рећи,
кул тур ног покре та, реги стро -
ва ног почет ком 2015. годи не,
као удру же ње под нази вом
„Пагус”.

– Наши при мар ни циље ви
су раз вој рурал них пре де ла и
про мо ци ја и очу ва ње кул тур -
ног насле ђа и локал ног иден -
ти те та. Оту да и име „Пагус”,
што у гру бом пре во ду с латин -
ског пред ста вља нај ма њу неза -
ви сну локал ну једи ни цу или
мање место које упра вља самим
собом. Визи ја нам је да локал -
ни иден ти тет, пре де о но и кул -
тур но насле ђе пре тво ри мо у
локал ни инте рес, и то тако што
ће бити оства ре на корист на
еко ном ском, дру штве ном и сва -
ком дру гом пла ну, чиме би се
допри не ло и раз во ју гра да кроз
тури зам и умре жа ва ње насе ља
– почи ње при чу овај мла ди пеј -
за жни архи тек та.

„Пагу сов ци” су уочи ли да
жите љи, у овом слу ча ју јужних
пан че вач ких насе ље них места
често нема ју иде ју на који
начин би госта упо зна ли са сво -
јим местом.

ГРУ ПА МЛА ДИХ ЕНТУ ЗИ ЈА СТА ПОКРЕ НУ ЛА ВРЕД НЕ ПРО ЈЕК ТЕ

„ПАГУ СО ВЕ” КУЛ ТУР НЕ СТА ЗЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЈЕВРЕЈ СКА ОПШТИ НА ПАН ЧЕ ВО ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛА ХАНУ КУ

Пра зник све тло сти у сен ци ван дал ског чина

осно ве раз во ја пољо при вре де,
ману фак ту ре, школ ства, занат -
ства, здрав ства, кул ту ре, па и
умет но сти. Допри не ла је и очу -
ва њу иден ти те та наро да, а тада
су успо ста вље ни и мно ги пут -
ни прав ци. На њима и засни -
ва мо саму „ста зу”, у коју су
укљу че ни Вој ло ви ца, Стар че -
во, Омо љи ца, Ива но во и Банат -
ски Бре сто вац – обја шња ва
пред сед ник „Пагу са”.

Тре ба рећи да се у Евро пи
кон цепт кул тур них ста за раз -
ви ја већ ско ро три де сет годи -
на, док су Срби ји такви потен -
ци ја ли тек у назна ка ма.

– Зато смо вео ма поно сни
што ће након ско ро две годи не
рада мапа кул тур них ста за осва -
ну ти као кон кре тан тури стич -
ки про из вод, а у пла ну је про -
мо ци ја у сва ком од наве де них
насе ље них места. Важно је иста -
ћи да су нам још у почет ку подр -
шку пру жи ли Тури стич ка орга -
ни за ци ја Пан че ва и Секре та ри -
јат за рурал ни раз вој Гра да Пан -
че ва – наво ди Иво ше вић.

Мапу пра ти сло ган „Откриј,
упо знај, дожи ви”, који пози ва
на оби ла зак. У њој су садр жа -
не све инфор ма ци је нео п ход -
не за упо зна ва ње поме ну тих
места на дру га чи ји начин, а од
про ле ћа су пла ни ра не пешач -
ке, бици кли стич ке и раз не дру -
ге туре. Кори сни ци ових ста за
не тре ба да буду само тури сти,

Откриј, упо знај, дожи ви
Тре нут но је глав на оку па ци ја
удру же ња раз вој кул тур них
ста за Банат ске вој не гра ни -
це, као у овом момен ту нај о -
ствар љи ви ја (иако не једи на),
јер је низом сту ди ја про це -
ње но да би се с нај ма ње ула -
га ња пости гао зна ча јан ефе -
кат.

Ивошевић истражује на терену

место са чак седам сува ча (мли -
но ва – прим. нов.); опште по -
зна то је да Стар че во има бога ту
исто ри ју још од нео ли та, која је
оста ви ла сна жан ути цај и на
савре мен живот, док је Вој ло -
ви ца пре по зна тљи ва по него ва -
њу мул ти кул ту рал но сти. То су
само неки од пово да за покрет
– исти че Иво ше вић.

– За одре ђи ва ње ова кве теме
мора посто ја ти опи пљи во кул -
тур но насле ђе од међу на род -
ног зна ча ја у вези са зна чај -
ним лич но сти ма, поја ва ма или
покре ти ма, а тре ба издво ји ти
и карак те ри стич не пре де ле који
ту ста зу могу да „подр же”.
Банат ска вој на гра ни ца је за
ове про сто ре важна јер је дала

ни да чују при чу или да се у њу
укљу че – исти че мла ди енту -
зи ја ста.

И струч на јав ност пом но пра -
ти овај пио нир ски поду хват
удру же ња „Пагус”, које је већ
успо ста ви ло добру сарад њу са
Шумар ским факул те том – одсе -
ком за пеј за жну архи тек ту ру и
Удру же њем пеј за жних архи те -
ка та Срби је.

Поред „кул тур них ста за”, чла -
но ви овог удру же ња зала жу се
за уна пре ђе ње поје ди них мани -
фе ста ци ја, па су ове годи не

Монтијас с рабином



Про шлог викен да у Бече ју је
одр жан међу на род ни пли вач -
ки митинг на коме је уче ство -
ва ло 340 так ми ча ра из 24 клу -
ба. Чла но ви ПК-а Дина мо били
су успе шни и овог пута.

Тео до ра Ногу ло вић је три -
јум фо ва ла на 100 м прсно, а
на 100 м леђ но зара ди ла је
брон зу. Дуња Нишић је осво -
ји ла злат не меда ље у трка ма
на 100 м леђ но, 100 м дел фин
и 100 м мешо ви то, па је заслу -
жи ла и пехар за нај бо љу пли -
ва чи цу у сво јој кате го ри ји. Срна
Милу ти но вић је била нај бр жа
на 50 м дел фин, а сре бр на
одлич ја је осво ји ла на 100 м
мешо ви то и 50 м кра ул. Јана

Обра до вић је дру га сти гла на
циљ у над ме та њу на 50 м прсно,
а Лазар Анто ни је вић осво јио

је сре бро на 200 м кра ул и
брон зу на 100 м прсно. Андреа
Нађ се оки ти ла сре бр ним меда -

ља ма после трка на 50 м прсно
и 50 м кра ул, док је Ива Вра -
њеш зара ди ла сре бро на 100 м
леђ но и брон зу на 100 м мешо -
ви то. Вик тор Нађ је побе дио
на 50 м леђ но, као и Мар тин
Ћир ко вић на 50 м прсно, а Сте -
фан Мил те но вић био је тре ћи
на 100 м мешо ви то.

Девој чи це су у шта фе ти 4 x
50 м мешо ви то осво ји ле сре -
бр ну меда љу, а пли ва ле су: Срна
Милу ти но вић, Јана Обра до вић,
Андреа Нађ и Лана Мол нар.
Нико ла Лати но вић, Вик тор
Нађ, Сте фан Мил те но вић и
Мар тин Ћир ко вић осво ји ли су
брон за не меда ље у шта фе ти на
4 x 50 м мешо ви то.

У Првој реги о нал ној лиги за
кошар ка ше про шлог викен да
оди гра но је два на е сто коло, а
пан че вач ки Крис-крос је пре -
тр пео и десе ти пораз. Овог пута
је у Новој Пазо ви изгу био од
исто и ме ног дома ћи на са 92:80,
по четвр ти на ма: 22:20, 26:18,
23:16 и 21:26.

Иако су још јед ном терен
напу сти ли погну тих гла ва, Пан -
чев ци су на тешком госто ва њу
у Новој Пазо ви часно изгу би -
ли од еки пе која дели прво
место у лиги и која има висо -
ке циље ве ове сезо не. Крис-
-крос је у већем делу утак ми -
це био рав но пра ван про тив -
ник, али је на кра ју ипак изгу -

био од тре нут но ква ли тет ни -
јег про тив ни ка. Мла да пан че -
вач ка еки па пока за ла је да има
потен ци јал који тек тре ба да

се раз ви је. У Новој Пазо ви је
насту пи ло чак пет јуни о ра, од
којих су тро ји ца има ли завид -
ну мину та жу.

На овој утак ми ци тим је
водио Милош Сте па нов, доско -
ра шњи тре нер јуни ор ске еки пе
Крис-кро са, пошто је с доско -
ра шњим тре не ром Петром Мар -
ко ви ћем спо ра зум но пре ки ну -
та сарад ња.

– Овом при ли ком жели мо
да захва ли мо тре не ру Мар ко -
ви ћу за све што је учи нио за
наш клуб, на доброј сарад њи и
изу зет но корект ном одно су.
Жели мо му сва ко добро – рекао
је Вла ди мир Илић, први човек
КК-а Крис-крос.

Сле де ћу утак ми цу Крис-крос
ће игра ти у неде љу, 24 децем -
бра, про тив Омла дин ца из
Нових Бано ва ца. 

Вест о којој се већ неко вре ме
само шушка ло, како у FIA
WTCC шам пи о на ту, тако и у
TCR-у, сада је и зва нич но
потвр ђе на – WTCC је при хва -
тио TCR пра ви ла, те ће убу ду -
ће посто ја ти јед но свет ско так -
ми че ње туринг ауто мо би ла –
Свет ски куп туринг ауто мо -
би ла (FIA WTCR).

Ново так ми че ње доно си и
вели ки број про ме на, међу
који ма је нај ве ћа та да ће се
сада током јед ног викен да
вози ти три трке, па ће у сезо -
ни укуп но бити 30, уме сто

доса да шњих 20 трка. Први дан
викен да обу хва ти ће два тре -
нин га, полу ча сов не ква ли фи -
ка ци је и прву трку. Дру гог так -
ми чар ског дана вози ће се три
ква ли фи ка ци о не и две глав -
не трке.

Кона чан рас по ред трка још
увек није познат, али се са
сигур но шћу зна да ће се так -
ми че ње састо ја ти из десет рун -
ди, одно сно 30 трка, које ће
се вози ти на чети ри кон ти -
нен та. Тако ђе је утвр ђе но да

ће се доде љи ва ти две титу ле:
за нај бо љи тим и воза ча.

– Ово так ми че ње биће иза -
зов за све воза че. Вели ка је
про ме на и сигур но је да желим
да будем део овог так ми че ња.
Оно ће оку пи ти нај бо ље воза -
че туринг трка, то је сигур но.
Пред мојим тимом је сада
тежак зада так да поку ша мо
да обез бе ди мо сред ства за сле -
де ћу годи ну. Пра во уче шћа на
свим трка ма има ће 26 так ми -
ча ра, а пред ност при ли ком
при ја вљи ва ња има ће акту ел -
ни так ми ча ри из обе сери је.

Међу тим, то ништа не зна чи
уко ли ко не обез бе ди мо довољ -
но сред ста ва на вре ме. Сигу -
ран сам у свој тим, а на мени
је да се што боље при пре мим
физич ки и пси хич ки за нову
сезо ну – рекао је Бор ко вић.

Про мо тер новог над ме та ња
биће „Еуро спорт” са сво јом
изу зет но бога том дистри бу ци -
јом наци о нал них ТВ мре жа
широм све та, које ће допри -
не ти огром ној гле да но сти и
попу лар но сти так ми че ња.

Бор ци из ММА ака де ми је
Пан че во недав но су уче ство -
ва ли на Првен ству Срби је у
кон ку рен ци ји каде та и јуни о -
ра у Врба су, где је одр жан и
сени ор ски ММА тур нир, који
се орга ни зу је већ сед му годи -
ну заре дом. Клуб из нашег
гра да, под вођ ством Мар ка
Рада ко ви ћа, насту пио је с три
так ми ча ра.

У јуни ор ској кон ку рен ци ји,
у кате го ри ји до 66 кг, над ме -
тао се Роберт Вар га, момак
који од сво је четр на е сте годи -
не ста са ва у редо ви ма ММА
ака де ми је Пан че во и пола ко
изра ста у бор ца од кога добре
резул та те тре ба оче ки ва ти у
будућ но сти. У свом деби тант -
ском мечу Роби је оства рио
сигур ну побе ду на бодо ве
одлич ном кон тро лом у пар те -
ру и сми ре но шћу, као да иза

себе има вели ко иску ство, а
не као да први пут насту па.
Нажа лост, у полу фи нал ном
мечу, након одлич ног отва ра -
ња меча и баца ња про тив ни ка
у нок да ун, где му је мало недо -
ста ја ло да завр ши меч у првој
рун ди, упао је у три англ (тех -
ни ка гуше ња), несрећ но је изгу -
био бор бу, па је морао да се
задо во љи брон за ном меда љом.

Ане сти Папа до пу лос се над -
ме тао у кате го ри ји јуни о ра до
84 кг. У првом полу фи нал ном
мечу стра хо ви тим нока у том
левим кро ше ом „послао” је
рива ла на под. Суди је су брзо
реа го ва ле и зау ста ви ле бор бу,
а Ане сти се пла си рао у фина -
ле. У мечу за нај сјај ни је одлич -
је наш борац је доми ни рао у
свим сег мен ти ма, па је постао
јуни ор ски шам пи он држа ве,
први кога је Пан че во икад
има ло у ММА спор ту!

У сени ор ској кон ку рен ци ји
насту пио је Алек сан дар Боде -
гра јац, који није имао свој
дан, па је пора жен нока у том
у првој рун ди меча који је
ина че одлич но „отво рио”.
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Одлич на орга ни за ци ја

Уве ћа ва се број 
так ми ча ра

У субо ту, 16. децем бра, наш
град био је дома ћин нај бо љим
шахи сти ма у кон ку рен ци ји
каде та у нашем реги о ну. У орга -
ни за ци ји ШК-а „Аље хин”, а под
покро ви тељ ством Спорт ског
саве за Пан че ва, у ОШ „Сте ви -
ца Јова но вић” одр жан је сада
већ тра ди ци о на лан, четвр ти
међу на род ни тур нир у шаху
под нази вом „Аље хин 2017”.

Тој вели кој спорт ској мани -
фе ста ци ји при су ство ва ли су и
чел ни ци шахов ских саве за
Срби је, Вој во ди не и Косо ва, а
над ме та ли су се уче ни ци из
мно гих срп ских гра до ва, из
Репу бли ке Срп ске, с Косо ва и
из Руси је.

– По оце ни људи из Шахов -
ског саве за Срби је, а узи ма ју -
ћи у обзир ква ли тет так ми ча -
ра, али и њихов број, наш тур -
нир је про гла шен за нај бо ље
орга ни зо ван у годи ни на изма -
ку. С поно сом може мо иста ћи
да се број так ми ча ра пове ћа ва
из годи не у годи ну, што само
пока зу је да смо на добром путу.
По бро ју осво је них меда ља у
укуп ном пла сма ну, нај бо љи су
били каде ти из нашег клу ба,
испред гости ју из Лаза рев ца.
Запа жен резул тат оства ри ли су

МЕЂУ НА РОД НИ ШАХОВ СКИ ТУР НИР „АЉЕ ХИН 2017”

ЦРНО-БЕЛА МАГИ ЈА НА ТАБЛИ

Ристић, док је у кате го ри ји так -
ми ча ра виших раз ре да побе -
дио један од нај бо љих каде та у
Срби ји – Алек са Алим пић. У
кон ку рен ци ји сред њо шко ла ца
прво место је осво ји ла Јова на
Пави ће вић.

Меда ље за ШК „Аље хин”
осво ји ли су: Петар Ћосић, Ања
Рад ма но вић, Вук Канач ки,
Давид Полић, Мари ја Про тић,
Мина Ракић и Мар ко Алек сов -
ски.

У неде љу, 17. децем бра, у
Бео гра ду је одр жа но Отво ре но
првен ство Срби је у шаху, на

и чла но ви ШК-а Треп ча из
Косов ске Митро ви це, а када су
у пита њу шахи сти из ино стран -
ства, тре ба рећи да су нај бо љи
били каде ти из Руси је – рекао
је Пре драг Томин, алфа и оме -
га ШК-а „Аље хин”, који је при -
том захва лио сви ма који су уче -
ство ва ли у орга ни за ци ји овог
тур ни ра.

У кон ку рен ци ји пред шко ла -
ца прво место је осво јио Павле
Мила но вић. У гру пи шахи ста
из нижих раз ре да основ них
шко ла три јум фо вао је нај мла -
ђи мај стор ски кан ди дат Лука

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ММА БОР БА МА

ПАПА ДО ПУ ЛОС ШАМ ПИ ОН ДРЖА ВЕ

пет на ест мину та по игра чу,
тако зва ни рапид систем.

Иако се ово над ме та ње није
нала зи ло у кален да ру редов -
них кадет ских так ми че ња, ода -
звао се вели ки број успе шних
игра ча, па је кон ку рен ци ја била
при лич но јака.

Титу ле вице шам пи о на зара -
ди ли су чла но ви ШК-а „Аље -
хин” Лука Ристић и Мате ја
Мију шко вић, који су постиг -
ну тим резул та ти ма само
потвр ди ли сво је место у
самом врху срп ског кадет ског
шаха.

Стране припремио

Александар
Живковић

СПА ЈА ЊЕ ДВА ЈУ СВЕТ СКИХ ШАМ ПИ О НА ТА

ИЗА ЗОВ ЗА НАЈ БО ЉЕ ВОЗА ЧЕ

МЕЂУ НА РОД НИ ПЛИ ВАЧ КИ МИТИНГ

КЛИН ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” И БЕЧЕЈ

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

СТЕ ПА НОВ НОВИ ТРЕ НЕР КРИС-КРО СА

ЖЕНСКИ РУКОМЕТ У ЈАБУЦИ

УСПЕШНИХ ГОДИНУ ДАНА
Женско рукометно удружење
Јабука из истоименог места 17.
децембра прославило је свој
први рођендан.

Колектив који предводи
председница Снежа Станков-
ски, заједно са Управним одбо-
ром, који чине и Милош Гро-
за, Марјан Јовановски и Мари-
на Дејановски, тренутно оку-
пља 55 девојчица.

Окосницу сениорске екипе
сачињавају девојке рођене
2003. године, али и искусније
рукометашице које су дошле
да помогну свом клубу. Тре-
нер је Зоран Јовановски, а тре-
ба истаћи да је на окружном
школском надметању екипа из
Јабуке освојила прво место и
пласирала се на Школску олим-
пијаду.



СЈАЈНЕ ШКОЛСКЕ ЕКИПЕ

У орга ни за ци ји Саве за за школ -

ски спорт Пан че ва, поче ло је

школ ско општин ско так ми че ње у

игри пре ко мре же. Одбој ка је

спорт који оку пи нај ве ћи број уче -

ни ка. Ове годи не у кон ку рен ци ји

основ них шко ла уче шће је узе ло

осам мушких (80 уче ни ка) и три -

на ест жен ских тимо ва (130 уче -

ни ца). Сред ње шко ле су има ле

чети ри мушке еки пе (40 уче ни -

ка) и шест жен ских (60 уче ни ца).

Побед ни ци на тери то ри ји гра -

да били су деча ци из ОШ „Васа

Жив ко вић”, девој чи це из ОШ

„Жар ко Зре ња нин” из Банат ског

Новог Села, мом ци из Машин ске

шко ле и девој ке из Гим на зи је

„Урош Пре дић”.

На окру жним так ми че њи ма,

која су одр жа на у Кови ну од 12.

до 14. децем бра, само су девој -

чи це из Новог Села зау зе ле дру -

го место, док су три пре о ста ле

еки пе поно ви ле сја јан успех и

оки ти ле су се нај сјај ни јим одлич -

ји ма.

Град Пан че во ће кра јем јану а -

ра бити дома ћин међу о кру жног

нивоа над ме та ња, а сви се нада -

ју да ће се наши уче ни ци пла си -

ра ти на репу блич ко так ми че ње.

„Лави це” доче ку ју
Клек

Борац у сјај ној сери ји

Одбој ка ши це Дина ма наста -
вља ју бор бу за опста нак у срп -
ском елит ном дру штву. Побе -
да ма над Пар ти за ном и Сре -
мом девој ке које пред во ди тре -
нер Нико ла Јер ко вић пока за ле
су да заслу жу ју место међу нај -
бо љи ма, али да би и у новој
сезо ни биле међу супер ли га -
шким еки па ма, мора ће грче -
ви то да се боре за сва ки сет у
овом шам пи о на ту.

Про шлог викен да на про гра -
му су биле утак ми це десе тог
кола, у окви ру кога је у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
ва ло Једин ство из Ста ре Пазо -
ве, еки па из самог врха табе ле
и зва нич ни осва јач Купа Срби -
је. Гошће, за које с мно го успе -
ха игра наша сугра ђан ка Јеле -
на Петров, важи ле су за апсо -
лут ног фаво ри та и пре почет -
ка овог дуе ла, а на кра ју су сво -
ју уло гу и оправ да ле: Дина мо –
Је дин ство 0:3, по сето ви ма
20:25, 19:25 и 21:25.

Пан че вач ке „лави це” су меч
запо че ле у саста ву: Јова на
Симић, Сања Ђур ђе вић, Сара
Павло вић, Јана Ћук, Вања
Симе у но вић, Олга Јејић и Дра -
га на Мар ко вић, а при ли ку су
током утак ми це доби ле и
Мили ца Јова но вић, Мили ца
Шорак, Бјан ка Пет ко вић и Тија -
на Стој ко вић.

Прва два сета Једин ство је
рела тив но лако реши ло у сво -
ју корист, јер је у редо ви ма
дома ћег тима био ката стро -
фал но лош један од основ них
одбој ка шких еле ме на та – при -
јем. Гошће су осва ја ле лаке
пое не, без пре те ра но лепр ша -
ве игре, а ас-сер ви си ма пот пу -
но су „раз би ја ле” при ма че
дома ћег тима. 

Дина мо је тек у тре ћем сету
пру жио досто јан отпор фаво -
ри ту, а био је и надо мак вели -
ког изне на ђе ња. Вели ке „заслу -
ге” за то што није успео да
осво ји бар један сет у овој утак -
ми ци, има ју и дели о ци
(не)прав де – први суди ја Алек -
сан дра Балан џић, а наро чи то
дру ги суди ја Мир ко Јан ко вић,
који је упра во из Ста ре Пазо -
ве (!?). Нису се про сла ви ли ни
„маха чи”, линиј ске суди је, који
су неко ли ко пута доно си ли

На 42. интер на ци о нал ном
првен ству Бео гра да у стре ља -
штву у кон ку рен ци ји уче сни ка
из седам на ест зема ља насту -
пи ла су и два нај у спе шни ја так -
ми ча ра СД-а „Пан че во 1813”. 

Дејан Пешић је с резул та том
од 618 кру го ва морао да се задо -
во љи два де сет тре ћим местом у
кон ку рен ци ји 82 сени о ра. Ипак,
он је у новој олим пиј ској дисци -
пли ни – мик су (мешо ви тим паро -
ви ма), с так ми чар ком Ива ном
Марић из КСС Поли ца јац, ушао
међу пет нај бо љих паро ва, а у
фина лу је осво јио четвр то место.

При јат но је изне на ди ла кадет -
ки ња Мари ја Алек сић, која је с
резул та том од 409,2 кру га зау -
зе ла два де се то место у кате го -
ри ји јуни ор ки у гађа њу из пушке,
а обо ри ла је и лич ни рекорд.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викен да

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА

жене

Пан че во: ДИНА МО –КЛЕК

субо та, 19 сати

ПРВА ЛИГА

Пан че во: БОРАЦ –СМЕ ДЕ РЕ ВО

субо та, 16 сати

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Пан че во: ОДБОЈ КА 013 – ПАР ТИ ЗАН

субо та, 16 сати, ОШ „Јован Јова но вић Змај”

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Вршац: ВРШАЦ –ТА МИШ

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Пан че во: КРИС КРОС – ОМЛА ДИ НАЦ

неде ља, 18.30

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Рума: РУ КОШ – БНС

Инђи ја: ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР –ЈЕ ДИН СТВО

Пан че во: ДИНА МО –ШИ МА НОВ ЦИ

неде ља, 16.30

Про шло не дељ ни
резул та ти

Руко мет

СЕХА ЛИГА

Пан че во: ДИНА МО –ГО РЕ ЊЕ 27:29

Одбој ка

СУПЕР ЛИ ГА

жене

Пан че во: ДИНА МО –ЈЕ ДИН СТВО 0:3

ПРВА ЛИГА

Ваље во: ВА 014 – БОРАЦ 1:3

ДРУ ГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Србо бран: ЕЛАН – ОДБОЈ КА 013 3:2

Кошар ка

ПРВА ЛИГА СРБИ ЈЕ

Пан че во: ТАМИ Ш–МЛА ДОСТ 71:61

ПРВА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Н. Пазо ва: Н. ПАЗО ВА – КРИС КРОС 92:80

ДРУ ГА РЕГИ О НАЛ НА ЛИГА

Шима нов ци: ПИНК –ДИ НА МО 57:73

Кача ре во: ЈЕДИН СТВО –ВОЈ КА 86:58

Б. Н. Село: БНС – С. ПАЗО ВА 65:75
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Farnel

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СУБО ТА – ДАН ЗА ОДБОЈ КУДЕВЕТ БОРА ЦА –
ПЕТ МЕДА ЉА

Међу на род ни кара те тур нир
„Нипон топ-тен”, на коме се
так ми че нај бо љи кара ти сти из
зема ља у реги о ну, оку пио је
око 600 так ми ча ра из 45 клу -

бо ва. КК Мла дост из нашег
гра да пред ста вио се с девет
бора ца, који су осво ји ли пет
меда ља.

Нај вред ни ји тро феј зара дио
је Дими три је Ема ну ел, сре бром
су се оки ти ли Миха и ло Пан те -
лић и Тара Ђур ђе вић, а брон зе
су заслу жи ли Лука Ста ној ко -
вић и Уна Тер зић.

Над ме та ли су се и: Нико ла
Бра ца но вић, Тео до ра Митро -
вић, Мили ца Јеле си је вић и
Софи ја Сте фа но вић.

МИТИНГ 
БУДУ ЋИХ ШАМ ПИ О НА
Про шлог викен да у Бео гра ду
је одр жа но атлет ско над ме та -
ње под нази вом „Митинг буду -
ћих шам пи о на”, на којем је
уче ство ва ло 1.100 так ми ча ра
свих узра ста.

Запа жен успех оства ри ли су
чла но ви АК-а Тамиш. Олга
Лиси цин је осво ји ла сре бр но
одлич је у трци на 600 м, док је
у истом над ме та њу Сте фан

Марић убе дљи во три јум фо вао
у кон ку рен ци ји деча ка. Сања
Марић била је нај бр жа у гру пи
два на е сто го ди шњих девој чи ца
на истој дис тан ци, а Јеле на
Васи ље вић и Алек са Нер ти ца
зара ди ли су сре бр не меда ље у
брзом хода њу на 1.000 м. Ста -
ри ји пио нир Сте фан Лазић три -
јум фо вао је у трци на 1.000 м.

Уче ство ва ли су и: Сашка
Рада нов, Нико ла Бра ни са вље -
вић, Нико ла Пећа нац, Нина
Штр кељ, Ема Јеле си је вић, Тере -
за Кова че вић, Алек сан дар
Манић, Мате ја Гам би ро за, Хана
Була то вић и Ања Марић.

ЗЛАТ НА НАТА ЛИ ЈА

Про шлог викен да у нашем глав -
ном гра ду одр жан је тур нир у
бад мин то ну, на којем су запа -
же не резул та те оства ри ли и
чла но ви БК-а Пан че во.

Ната ли ја Боха ре вић је осво -
ји ла злат ну и сре бр ну меда љу,
Мио на Фили по вић сре бро, а
Петар Радо нић се оки тио брон -
зом. Брон за на одлич ја су заслу -
жи ли и Сте фан Мија то вић и
Алек сан дар Јови чић у дублу,
те Сте фан Мија то вић, Анђе ла
Вит ман (две) и Сања Перић
(две) у син глу, као и дубл који
су чини ле Анђе ла Вит ман и
Сања Перић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

то момен ти када је и одбој ка,
која се оду век дичи ла регу лар -
но шћу, поцр ве не ла од сти да.

– Била је ово још јед на изу -
зет но тешка утак ми ца за нас.
У сва ком сету смо има ли сво је
шан се, а на кра ју смо убе дљи -
во пора же ни. Очи глед но је да
овај мла ди и неис ку сни тим
још увек није пре ле жао деч је
боле сти. Пра ви ли смо мно го
тех нич ких гре ша ка, што тим
попут Једин ства јед но став но не
пра шта. Ипак, можда могу да
будем и задо во љан ком плет -
ним ути ском, јер смо ми сво је
мисли усме ри ли на наред ну
утак ми цу, за нас гото во ква ли -
фи ка ци о ну, када нам у госте
дола зи Клек. Поку ша ће мо да
се при пре ми мо што боље за
дуел с јед ним од глав них кон -
ку ре на та за опста нак – рекао

се упла ши ли атмос фе ре у дво -
ра ни „Сту дент”, али ни вели ког
рива ла. Оста ви ли су срце на тере -
ну и вра ти ли се у трку за пла -
сман у виши ранг.

Игра ла се заи ста врхун ска
одбој ка. Ваљев ци нису има ли
реше ња за игру Бор ца, а наро чи -
то за његов удар ни трио Саша
Рај ко вић – Нема ња Дукић –
Милан Зин до вић. Дома ћи одбој -
ка ши успе ли су да се трг ну, да
узвра те и изјед на че на 1:1, али то
је било све што су им стар че вач -
ки „бор ци” дозво ли ли. Зајед нич -
ки, сло жно, као пра ви и једин -
стве ни тим (јер само тако се доби -
ја ју вели ке утак ми це), Стар чев -
ци су у тре ћем и четвр том сету
над ви си ли опа сног рива ла и нане -
ли му први пораз у првен ству.

– Утак ми цу је кра си ла фан -
та стич на бор ба. Обе еки пе су

Супер ли гу – рекао је Душан
Јовић, тре нер ОК-а Борац.

Поред поме ну тих мома ка, у
Ваље ву су сјај ни били и Давор
Мило ше вић, Алек сан дар Гаври -
лов, Ненад Мадић и Лазар Пет -
ко вић, а свој допри нос вели кој
побе ди дали су и Иван Булић,
Сте фан Вла ди са вљев, Бран ко
Бурић и Нико ла Крстић.

Субо та, 23. децем бар, бар када
је спорт у пита њу, у нашем гра -
ду биће резер ви са на за одбој ку.
Борац у 16 сати у Хали спор то -
ва на Стре ли шту доче ку је Сме -
де ре во, одмах после тога на
терен истр ча ва ју одбој ка ши це
Дина ма и Кле ка, а у исто вре ме
у сали ОШ „Јован Јова но вић
Змај”, у окви ру Дру ге лиге
„Север”, девој ке Одбој ке 013
доче ку ју Пар ти зан из Срем ских
Кар ло ва ца.

СУМИ РА НА АТЛЕТ СКА СЕЗО НА

ДИНА МО НА ШЕСТОМ МЕСТУ

одлу ке на ште ту дома ћег
тима...

Дина мо је водио са 12:9, играо
је одлич но на кри ли ма Саре
Павло вић, Тија не Стој ко вић и
Мили це Шорак, успео је да стиг -
не до резул та та 18:13, а онда су
већ поме ну те суди је нело гич -
ним одлу ка ма пот пу но „сасе -
кле” налет „лави ца” и директ -
но омо гу ћи ле њихо вом рива лу
да се вра ти у меч и на кра ју
пре о кре не резул тат. Три би на
Хале спор то ва на Стре ли шту
про кљу ча ла је од неза до вољ -
ства у тим тре ну ци ма, али то
„људе у пла вом” није оме ло да
окон ча ју сво ју миси ју. Били су

је Нико ла Јер ко вић, тре нер
одбој ка ши ца Дина ма.

Борац из Стар че ва оства рио
је још један фан та сти чан резул -
тат. У десе том колу Прве лиге
Давор Мило ше вић и њего ви
саи гра чи нане ли су први пораз
лиде ру шам пи о на та, и то на
њего вом тере ну, и тако још јед -
ном потвр ди ли да заслу жу ју
место у самом врху срп ске
одбој ке – про шле субо те у Ваље -
ву ВА 014 – Борац 1:3, по сето -
ви ма: 23:25, 25:17, 21:25 и 22:25.

Иако су и у овом мечу били
осла бље ни, без повре ђе ног Боја -
на Позни ћа, мом ци које пред -
во ди тре нер Душан Јовић нису

игра ле изу зет но добро. Чести -
там игра чи ма, јер су уло жи ли
додат не напо ре, надо ме сти ли
изо ста нак Позни ћа и сти гли до
вели ког три јум фа. Био је то
пра ви дер би, по игри изнад ква -
ли те та Прве лиге. Иде мо даље,
већ у субо ту ћемо бити на новом
вели ком иску ше њу. Уго сти ће -
мо Сме де ре во, које смо сада
пре ско чи ли на табе ли, али нема
сум ње да нам пред сто ји још
један јако тежак меч. Надам
се нај бо љем, да се побе дом
опро сти мо од 2017. годи не, па
да већ у јану а ру кре не мо у отво -
ре ну бор бу за дру го место, које
води у бараж дои гра ва ње за

Атлет ска сезо на у Срби ји је
зва нич но завр ше на, па је тако
АСС на кра ју извр шио ран ги -
ра ње клу бо ва на осно ву резул -
та та оства ре них током 2017.
годи не. Бодо ва ла су се сва нај -
бит ни ја так ми че ња – поје ди -
нач на и екип на првен ства држа -
ве, купо ви, држав ни рекор ди и
репре зен та тив ни насту пи.

У годи ни јуби ле ја (седам деце -
ни ја од осни ва ња) АК Дина мо
је имао нај у спе шни ју сезо ну у

сво јој исто ри ји. У кон ку рен ци -
ји 97 клу бо ва у нашој земљи
Дина мо је зау зео шесто место,
са осво је них 24.526 пое на.

Нај бо љи клуб у Срби ји је Вој -
во ди на, а испред Пан че ва ца су
још Црве на зве зда, Пар ти зан
1945, Мла дост из Зему на и
Нови Пазар.

Дина мо је у овој сезо ни осво -
јио вице шам пи он ску титу лу у
кро су за све кате го ри је. Сени -
о ри су били екип ни вице шам -

пи о ни држа ве, док су сени ор -
ке осво ји ле тре ће место. Четво -
ро атле ти ча ра насту па ло је за
репре зен та ци ју Срби је, а Дина -
мо је имао и пред став ни ке на
бал ка ни ја да ма, као и на екип -
ном и поје ди нач ном Првен -
ству Евро пе и Уни вер зи ја ди.

Осво је но је 16 међу на род -
них меда ља и 50 на репу блич -
ким так ми че њи ма, уз један
држав ни и два покра јин ска
рекор да, док је 14 атле ти ча ра

кате го ри са но од стра не Атлет -
ског саве за Срби је. Није дан бод
није осво јен у бацач ким дисци -
пли на ма и пре пон ским трча -
њи ма, јер за то јед но став но не
посто је усло ви за тре нинг на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву.

СОЛИД НИ РЕЗУЛ ТА ТИ

ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Алек сан дар 
Буга рин, 
гим на зи ја лац:

– Пла ни рам да идем на
рођен дан, као и на жур -
ке, јер почи ње рас пуст.

Јова на Ћуко вић,
гим на зи јал ка:

– Ићи ћу код дру га -
ри це на рођен дан -
ску жур ку па ћемо
спре ма ти нешто за
Нову годи ну.

Андреа Арсе но вић,
гим на зи јал ка:

– За викенд ћу ићи на
рођен дан, а у неде љу
путу јем у Загреб.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Мост

Две оба ле реке спа ја мост.

    И кад је могу ће ски ну ти један ред зуба, гор њи или доњи, то

се тако ђе зове мост.

    Ух, гаду ри ца. Некад нео п ход на.

    Пошто поли ти ча ри дођу у ситу а ци ју да не зна ју како да се

оправ да ју, уме ју да кори сте мост као мета фо ру.

    Кажу: пре мо сти ће мо про блем.

    И уда ве нас. Или нам поис па да ју зуби. Гад но.

Скоц ка ни

Када је неко лепо обу чен, каже се да је скоц кан.

    Скоц ка на може да буде и ули ца.

    Ту се мисли на ону кал др ми са ну.

    Или, опет, кул тур но уре ђе ну.

    Кон фу зне мисли су упра во супрот не скоц ка ним.

    Али када су пре те ра но скоц ка не, могу се назва ти неин вен тив ним.

    То је и минус и пред ност мисли: мења ју обли ке и ста ња.

На феде ре

Феде ре воле деца.

    Коњи ћа на њима.

    Мадрац на којем могу да одска чу.

    Феде ре воле и одра сли.

    Јер уз њих зами шља ју да су деца или да док хода ју, неко вре -

ме про во де у вазду ху.

    Да су им у ципе ла ма.

    Реал ност је у овој земљи дру га чи ја: тоне мо.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

СНА ЖАН ОТПОР СЛО ВЕН ЦИ МА
Изне на ђе ње ипак 
изо ста ло

Наста вак у фебру а ру

Утак ми ца ма два на е стог кола про шлог
викен да је наста вље на првен стве на трка
за бодо ве у реги о нал ној СЕХА лиги.
Руко ме та ши ма Дина ма је то била тре -
ћа утак ми ца коју су оди гра ли у седам
дана. После три јум фа над Вој во ди ном,
те госто ва ња у Ско пљу, на ред је дошао
дуел с Горе њем из Веле ња. Хала спор -
то ва на Стре ли шту била је цен тар срп -
ског руко ме та и у неде љу, 17. децем -
бра. Иако умор ни од жесто ког тем па,
мом ци које пред во ди тре нер Иван Пет -
ко вић нису устук ну ли пред фаво ри том.
Ноше ни подр шком с три би на, пру жи -
ли су одли чан отпор сло ве нач ком тиму,
али пот пу но изне на ђе ње ипак је изо -
ста ло: Дина мо –Го ре ње 27:29 (12:15).

Попу лар ни „вуко ви с Тами ша” сјај -
но су запо че ли овај сусрет. Игра ли су
чвр сто у одбра ни, а ефи ка сно у напа -
ду. Гол гости ју први је пого дио Петар
Жујо вић, врло брзо су поен ти ра ли и
Алек сан дар Пили по вић и Павле Бан -
ду ка, а онда је нишан ске спра ве наште -
ло вао и Дина мов „бом бар дер” Миљан
Буњев че вић. Пан чев ци су у 11. мину ту
води ли с 5:3, а сво ју пред ност одр жа -
ва ли су до два де се тог мину та. Усле ди -
ло је потом неко ли ко тех нич ких гре -
ша ка дома ћих игра ча, а гости су, иако
са игра чем мање на тере ну, успе ли да
постиг ну два погот ка и да пре ко ре ну
ток утак ми це. Милан Мир ко вић је с
неко ли ко ефект них голо ва држао резул -
тат ски при кљу чак са Сло вен ци ма, сјај -
но се на црти сна шао и Сте фан Шапо -
њић, али гости су на одмор оти шли с
три гола „вишка” (12:15).

Дина мо се није пре да вао ни после
одмо ра. Бран ко Рада но вић и њего ви
саи гра чи изга ра ли су за сва ку лоп ту,
за сва ко пар че тере на... У 33. мину ту
Душан Петро вић је одбра нио сед ме -
рац, Пили по вић и Бару џић су успе ли
да пого де гол гол ма на Горе ња, па је
сјај ни Петро вић још јед ном укро тио
пенал Сло ве на ца... У 38. мину ту, погот -
ком Миља на Буњев че ви ћа, Дина мо је
при шао на само гол зао стат ка (16:17).
Чини ло се тада да „вуко ви” могу сти -
ћи до пот пу ног пре о кре та, али...

Иску сна еки па из Веле ња успе ла је да
се одбра ни. На голу је у тим момен ти ма

Пан чев ци су игра ли у саста ву: Жујо -
вић (чети ри гола), Пили по вић (шест),
Буњев че вић (шест), Рада но вић, Јелић
(три), Мир ко вић (чети ри), Јова но вић,
Петро вић, М. Павло вић, Л. Павло -
вић, Дис тол, Бару џић, Сла ву љи ца,
Радо ва но вић, Бан ду ка (два) и Шапо -
њић (један гол).

– Горе ње је заи ста одли чан тим,
који пред во ди сја јан тре нер. Изву као
је нај бо ље из сво је еки пе. Поку ша ли
смо да се спре ми мо за овај меч на
пра ви начин и мислим да смо успе ли
у томе. И поред пора за, поно сан сам
на мом ке, јер су пока за ли вели ку жељу
и бор бе ност. Напра ви ли смо неко ли -
ко тех нич ких гре ша ка када смо има -
ли игра ча више на тере ну, а тим као
што је Горе ње то не пра шта. И поред
тога, педе сет мину та смо били егал
са ова ко јаким про тив ни ком, али још
јед ном је дошла до изра жа ја нешто
сла би ја рота ци ја коју има мо у еки пи.
Хва ла нави ја чи ма, који су и овог пута
дошли у вели ком бро ју и који нам
дају подр шку у ово ме што ради мо –
рекао је на кон фе рен ци ји за нови на -
ре тре нер Дина ма Иван Пет ко вић.

У СЕХА лиги сада сле ди јед но ме -
сеч на пау за. Над ме та ње се наста вља
у фебру а ру, када ће тим из нашег гра -
да, опет у све га три дана, оди гра ти
две тешке утак ми це. Обе ће бити одр -
жа не у Хали спор то ва на Стре ли шту
– 11. фебру а ра госту је Брест из Мешко -
ва, а само два дана касни је и Татран
из Пре шо ва. А. Живковић

бри љи рао Кле мен Фер лин, а сјај ни су
били и Рок Гол чар, Нејц Цех те и нека -
да шњи репре зен та ти вац наше земље
Алем Тоскић. Сло вен ци су поно во вра -
ти ли резул тат на чети ри гола „у плу су”
(17:21), али ни то није зна чи ло да су
сло ми ли „вуко ве”. У 48. мину ту Весе лин
Јелић сма њио је на 21:23, поен ти рао је
потом и попу лар ни Бам би, Пили по вић
је био пре ци зан са седам мета ра, а онда
је Јелић још јед ном био на пра вом месту
– 24:25. Све до самог фини ша Дина мо је
имао акти ван резул тат, а онда је иску -
сни Тоскић у 58. мину ту извео јед ну мај -
сто ри ју пред голом дома ћег тима, пови -
сио је на 25:28, па је побед ник тада дефи -
ни тив но био одлу чен.

Све у све му, био је то још један пра -
зник спор та у нашем гра ду. Тим из
Веле ња бодри ло је и три де се так нави -
ја ча, али све је било у крај ње корект -
ном и спорт ском духу. Горе ње је било
боље за та два гола, али да је Дина мо
имао само мало „дужу клу пу”, ко зна
како би се овај меч завр шио. Баш као
и они с Мета лур гом или Нек се ом.

– Пре све га желим да захва лим
дома ћи ну на сјај ном госто прим ству,
ужи ва ли смо у Пан че ву, а потом и на
фено ме нал ној утак ми ци. Дина мо је
још јед ном пока зао чврст карак тер и
овај тим заслу жу је сва ко пошто ва ње.
Ми смо има ли више игра ча у рота ци -
ји и то је овог пута пре су ди ло. У сва -
ком слу ча ју, Дина му желим мно го сре -
ће у дома ћем шам пи о на ту – иста као
је тре нер Горе ња Жељ ко Бабић.

Спорт ска сала Основ не
шко ле „Прва вој во ђан ска
бри га да” у Новом Саду била
је место на коме су се оку -
пи ле мале рит ми чар ке из
целе покра ји не.

У орга ни за ци ји Саве за за
школ ски спорт Вој во ди не
одр жа на је тре ћа Реви ја рит -
мич ке гим на сти ке, на којој
је сво је уме ће пока за ло
више од 170 так ми чар ки.

– Посеб но сам поно сна
због чиње ни це да сам с мојим
девој чи ца ма уче ство ва ла на
отва ра њу реви је као спе ци -
јал ни гост, с нашом коре о -
гра фи јом коју су изве ле Миа
Муста, Ката ри на Добро ми -
ро вић, Дуња Тишма, Јова на
Сто ил ков ски, Иво на Ђор ђе -
вић, Хеле на Јова но вић и Тео -
до ра Шкур тић, као и с коре -

о гра фи јом са обру чем коју
су изве ле Мили ца Дави до -
вић, Тео до ра Тишма, Јова на
Буда лић и Мари ја Миле но -
вић – рекла је Русла на Лучен -
ко Петрин, тре нер Клу ба рит -
мич ке гим на сти ке „Русла -
на” из нашег гра да.

У поје ди нач ном над ме -
та њу, у гру пи девој чи ца из
тре ћих и четвр тих раз ре да,
сре бр но одлич је осво ји ла је
Мили ца Бра јић (ОШ „Иси -
до ра Секу лић”), а у над ме -
та њу так ми чар ки петих и
шестих раз ре да брон зом се
оки ти ла Јова на Буда лић из
исте шко ле. Уче ство ва ле су
и: Тео до ра и Дуња Тишма,
Мили ца Дави до вић, Јова -
на Кон дић и Мари ја Миле -
но вић. 

А. Ж.

РЕВИ ЈА РИТ МИЧ КЕ ГИМ НА СТИ КЕ

ПАН ЧЕВ КЕ ЗАПА ЖЕ НЕ У НОВОМ САДУ


