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У окру гу про шле не де ље
988 но во о бо ле лих

Деч ји дис пан зер пре тр пан

– Од да на пра ће ња обо ле ва ња од
гри па и обо ље ња слич них гри пу, од -
но сно од 1. ок то бра за кључ но са 18.
де цем бром, број обо ле лих ли ца ко ји
је при ја вљен За во ду за јав но здра вље
Пан че во из но си 1.518, што је два и
по пу та ви ше не го у истом пе ри о ду
2015. го ди не. У по след њој не де љи
пра ће ња, од 12. до 18. де цем бра, број
но во о бо ле лих осо ба за те ри то ри ју
це лог Ју жно ба нат ског окру га из но си
988. Ви рус гри па и обо ље ња слич на
гри пу при сут ни су на те ри то ри ји це -
лог ју жног Ба на та и бе ле же тренд
по ра ста. Ме ђу тим, пре ма кри те ри ју -
ми ма за при ја ву епи де ми је, ни су се
сте кли усло ви да је За вод при ја ви
Ми ни стар ству здра вља, ко је је ина че
над ле жно за ње но про гла ша ва ње –
ре кла је за „Пан че вац” прим. др Љи -
ља на Ла зић, ди рек тор ка пан че вач -
ког за во да.

Пре ма ње ним ре чи ма, на осно ву
12 ана ли зи ра них узо ра ка, ове не де -
ље су по твр ђе ни и слу ча је ви обо ле -
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Новац за
канализациону мрежу
» страна  5

„Лавице” нижу 
победе
» страна 30

по ње ним са зна њи ма, иста је си ту а -
ци ја и у оста лим шко ла ма у гра ду.
Бе ки ће ва је на ве ла и да се из тих раз -
ло га раз ми шља ло и о од ла га њу пи -
сме них за да та ка, но од те иде је се од -
у ста ло, бу ду ћи да се у пе так, 23. де -
цем бра, за вр ша ва пр во по лу го ди ште.

Че ка о ни це пре пу не
У Дис пан зе ру за де цу, ка ко оном за
пред школ ску, та ко и у оном за школ -
ску, у по след њих не ко ли ко да на, па и
не де ља, вла да гу жва ка ква го ди на ма
ни је ви ђе на.

– Број па ци је на та је сте ве ли ки, али
је то и оче ки ва но у ово до ба го ди не.
Ме ђу тим, раз ли чи те ви ро зе ја ви ле су
се у исто вре ме. Има гри па, акут них
ре спи ра тор них ин фек ци ја слич них
гри пу, бо ги ња, шар ла ха и сто мач них
ви ру са. Ка да је реч о гри пу, он је ди -
јаг но сти ко ван на осно ву кли нич ке
сли ке де це. Јед но де те ко је сам пре -
гле да ла по сла ла сам на бол нич ко ле -
че ње, бу ду ћи да по ред симп то ма гри па
има и упа лу плу ћа. Оно је и за др жа но
у бол ни ци – ре кла је Све тла на Јо ва -
но вић, пе ди ја тар у Дис пан зе ру за
пред школ ску де цу.

» Наставак на страни 14

ва ња од гри па ти па А (Х3) и у Али -
бу на ру и Вр шцу. Но да би се епи де -
ми ја при ја ви ла, по треб но је да
тренд по ра ста обо ле ва ња бу де ви ше
не го ду пло но вих слу ча је ва за не де -
љу да на.

Пре вре ме ни рас пуст (на жа лост)
С об зи ром на то да се овај тип гри па
из у зет но ла ко пре но си, ни је ис кљу -
че но да ће на ред них да на мо жда и
би ти про гла ше на епи де ми ја. Ипак,
прим. др Љи ља на Ла зић на во ди да се
по ме ну ти тип гри па ле чи исто као и
дру ги ре спи ра тор ни ви ру си, те да
не ма ме ста па ни ци. Све и да се про -
гла си епи де ми ја, то ће са мо под ра зу -
ме ва ти дру га чи је ме ре пре до стро -
жно сти, у сми слу да се не ће пре по -
ру чи ва ти ма сов на оку пља ња и то ме
слич но.

Ка да је о си ту а ци ји на те ре ну реч,
ам бу лан те су пре пу не, ка ко у гра ду, та -
ко и у на се ље ним ме сти ма, а из шко ла
из о ста је ве ли ки број ђа ка, па и за по -
сле них. У Омо љи ци, где је про шле не -
де ље би ла про гла ше на ло ка ли зо ва на
епи де ми ја, на кон што је по твр ђе но
при су ство гри па на че ти ри узор ка узе -
та од уче ни ка ОШ „До си теј Об ра до -
вић”, а из шко ле је из о ста ло ви ше од

ИН ВА ЗИ ЈА ВИ РУ СА НА ЈУ ЖНИ БА НАТ

ГРИП СЕ ШИ РИ, ЕПИ ДЕ МИ ЈЕ ЗА САД НЕ МА

ВА ЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ

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

По што ва не чи та тељ ке и ува же ни чи та о ци, пра знич ни број „Пан чев ца” иза ћи ће као дво број. Бла гај на и мар ке тинг
ће у сре ду, 28. де цем бра, ра ди ти про ду же но – до 17 са ти. Кол пор те ри ће то из да ње на шег ли ста из не ти на ули це
у че твр так, 29. де цем бра, у по по днев ним са ти ма, а на тра фи ка ма ће се на ћи су тра дан ују тро.

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

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

ДЕ ЦА СЕ РА НИ ЈЕ ВРА ТИ ЛА С ДИВ ЧИ БА РА

Уче ни ци дру гог раз ре да ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”, њих око 60, са још

два де се так дру га ра из ОШ „Мо ша Пи ја де” из Ива но ва, у сре ду, 21. де -

цем бра, вра ти ли су се са ре кре а тив не на ста ве на Див чи ба ра ма, иа ко је

тре ба ло да та мо оста ну до пет ка, 23. де цем бра.

Екс кур зи ја је скра ће на због то га што се ви ше од по ло ви не де це та мо

раз бо ле ло, и то ма хом од ин фек ци ја гор њих ре спи ра тор них ор га на, пра -

ће них по ви ше ном тем пе ра ту ром.

Ина че, од че ти ри гру пе ко је су то ком про те клих не де ља бо ра ви ле на

Див чи ба ра ма, ово је дру га ко ја се у Пан че во вра ћа пре вре ме на. Два да -

на ра ни је вра ти ло се и око сто ђа ка из пр ве гру пе, ко ја је та мо бо ра ви ла

по чет ком де цем бра, и то због сто мач ног ви ру са од но сно по вра ћа ња.

по ло ви не ђа ка, као и 17 од ра слих,
шко ла је об у ста ви ла рад на три да на,
да би се у по не де љак, 19. де цем бра, на -
ста ва нор ма ли зо ва ла. Ди рек тор Вла -
ди мир Ри стић ка же да око 80 од сто ђа -
ка са да до ла зи на ча со ве, а да се, на
осно ву сли ке у се о ској ам бу лан ти, чи -
ни да грип тре нут но узи ма ма ха ме ђу
од ра сли ма.

Пре ма ре чи ма Ве сне Бе кић, ди -
рек тор ке ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, у
тој шко ли ове не де ље из о ста ја ло је у
про се ку по де се так ђа ка по оде ље њу, а
бо ле сних има и ме ђу ка дром. Су де ћи



ни шта” оста јао хла дан као шпри -
цер и на број не зах те ве за оства ри -
ва ње пра ва на сло бо дан при ступ
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја.
На ни за ле су се го ди не ота да, а он
не са мо да ни је ни дрц нуо да од го -
во ри већ и да ље без бри жно крц ка
сво јих не ко ли ко астро ном ских пла -
та и хо но ра ра.

А за кон ски рок му је био пет на -
ест да на?! Да, да – ци гло пет на ест,
сло вом и бро јем! И ко ни је знао, не
са мо но ви на ри већ сва ко од нас
има Уста вом за га ран то ва но пра во
да од би ло ког др жав ног ор га на за -
тра жи би ло ка кву су ви слу ин фор -
ма ци ју из ње го вог де ло кру га. Под -
ву че но – сва ко!

И кад је не ко, би ло ко, ра чу на ју ћи
и пред став ни ке сед ме си ле, по след -
њи пут то учи нио? Или још бо ље –
кад му је тај зах тев усли шен?!

Ис па да да је те шка уто пи ја та ко
не што уоп ште и по ку ша ва ти. За кон,
а у ства ри црк ну то сло во на па пи ру.
Као и оно ли ка дру га... И ни ко се, по -
пут бра ће По ља ка, због то га ни нај -
ма ње не се ки ра.

Још гр ђег по ре ђе ња ра ди, на јед -
ном ме диј ском па не лу не дав но је из -
нет по да так да швед ски но ви на ри на
при ступ јав ним ин фор ма ци ја ма че -
ка ју са мо је дан дан! И то у нај го рим
окол но сти ма, а углав ном се ра ди о
све га не ко ли ко са ти. У пре во ду, др -
жав ни упо сле ни ци све оста вља ју ка -
да им стиг не та ква „мол ба” и ска чу
ко за уз бу ну од ну кле ар ног на па да.
Ма, све ће учи ни ти ка ко би јав ност
пра во вре ме но би ла ин фор ми са на.

Е, за то је Швед ска у дру гој га лак -
си ји! А и не кад јад на Пољ ска нам је
то ли ко „ми ља” уте кла... Ј. Ф.

Да ле ко 
је Швед ска

По ред кр ва вих те ро ри стич ких пи ро -
ва, свет ски ме ди ји су ових да на па -
жљи во пра ти ли и до га ђа ња ис пред
(и уну тар) пољ ског Сеј ма. На и ме, та -
мо шња кон зер ва тив на ве ћи на не дав -
но је за бра ни ла ула зак у пар ла мент
свим но ви на ри ма из у зев др жав них и
про вла ди них, што је му ње ви то иза -
зва ло бу ји цу про те ста гра ђа на ко ји -
ма су на ду ши сло бо да ме ди ја и де -
мо кра ти ја. Мно ги од њих сма тра ли
су да овим чи ном без пре се да на у
но ви јој (европ ској) исто ри ји Пољ ске
власт же ли да при кри ва сво је по -
ступ ке. На то су ре а го ва ли ом буд -
сман, ко ми си ја за од бра ну де мо кра -
ти је и дру ги здра во ми сле ћи су бјек ти
и из вр ши ли су сна жан при ти сак на
ин сти ту ци је вла сти.

При ти сак, не за ми слив за нас ко ји
та ко си и ил но же ли мо у Евро пу и за -
кли ње мо се (де кла ра тив но) у европ -
ске вред но сти, на чи јем су пи је де -
ста лу ме диј ске сло бо де. Но пре ће
би ти да је ди ну сло бо ду има ју та бло -
и ди. И то да до ми ле во ље че ре че
„до ма ће из дај ни ке”, „стра не пла ће -
ни ке” и дру ге зна не и не зна не мр зи -
те ље.

Чи ње ни ца је, ме ђу тим, да та ко не -
што не да ти ра од ју че. Узми мо са мо
при мер Ду ша на Ба ја то ви ћа. По свој
при ли ци „до жи вот ни” ди рек тор „Ср -
би ја га са” остаћe упам ћен по ле жер -
но сти кад год су но ви на ри „Ин сај де -
ра” по ку ша ва ли да од ње га из ву ку
од го во ре на ва жна пи та ња. Ру ски ме -
зи мац је у сти лу „не мо же ми ни ко

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лепота ношења ношње.

Прошлог викенда, на три локације

Снимио Владимир Ђурђевић

• Код нас само мазохиста може да ужива у пензији.

• Док глупи Срби схвате да су бомбардовани за њихово добро, 
сви ће умрети од тровања осиромашеним уранијумом!

• Много већа елементарна непогода од поплава су политичари 
новог таласа!

• Ми ћемо ући у ЕУ лимбурга месеца, кад се мајмуни шишају, 
по јулијанском календару, а можда и пре.

• Моја баба није за таблет. Она је на таблетама.

• Отварање нове фабрике касни, јер Сизиф никако да догура 
камен темељац.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ГРАЂАНИ СУ СЕ ОДАЗВАЛИ АКЦИЈИ ПРЕДАЈЕ ОРУЖЈА. 

ОТКОПАНЕ СУ И РАТНЕ СЕКИРЕ!

Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Пред из бор на се лек ци ја

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

И ко мен тар као но ви нар ска фор ма под ло жан је про ма -
тра њу, иа ко пред ста вља сли ку ин спи ра ци је у кон крет ном
тре нут ку, ко ја би би ла, си гур но, дру га чи ја у не ком дру гом.
Ов де ће мо у три на став ка по ку ша ти да са жме мо „Про ма -
трач ни цу” у 2016.
Ја ну ар: „Оп шти из бо ри кра јем апри ла! Сјај на вест, пре
све га за љу би те ље бај ки за од ра сле, пра зно вер це и ма зо -
хи сте – ка да уско ро поч не бом бар до ва ње обе ћа њи ма о бо -
љем жи во ту пре ко свих ме ди ја ко је мо же мо за ми сли ти, то
ће сто ич ки из др жа ти са мо по ме ну ти”, за по че ли смо текст
на сло вљен са „ЕПП и шпи ју на жа”.

У на став ку смо ци ти ра ли чел ни ке стра на ка. „Пре ми јер
Ву чић је рас пи сао ван ред не пар ла мен тар не из бо ре јер
’ка да про тив ни ци ка жу да же ле да се ства ри ме ња ју, на ша
је оба ве за да пу сти мо на род да од лу чи’, под вла че ћи по том
’ре во лу ци о нар ност’ по зи ва гра ђа ни ма да уско ро иза ђу
пред гла сач ке ку ти је, по што су се, по ње го вом ми шље њу,
прет ход не вла сти др жа ле за фо те ље обе ма ру ка ма”.

Из бо ри ма су се, ре чи то, ра до ва ли и опо зи ци о на ри. „ДС
ка же да је ’до бра вест за гра ђа не од лу ка Ву чи ћа да под не се
остав ку на ме сто пред сед ни ка Вла де’, као и да гра ђа ни ’не -
ће ћу та ти док им се сма њу ју пла те, оти ма ју пен зи је, по ве -
ћа ва ју по ре зи и це не’. СРС сма тра да ће то би ти ’сво је вр сни
ре фе рен дум, од лу чи ва ње из ме ђу про за пад не и про ис точ не
оп ци је’. По крет ’До ста је би ло’ под се ћа да је ње гов ли дер
’још про шлог ле та ре као да ће ре пу блич ких из бо ра си гур но
би ти за јед но с по кра јин ским и ло кал ним’, по што би Ву чић
’ако би на из бо ре пу стио са мо свој не спо соб ни ло кал ни и
по кра јин ски ка дар, до жи вео пот пу ни крах и та ко из гу био и
ре пу блич ку власт на ло кал ним из бо ри ма’”.

Зна мо ка ко се све то у су пер фи на лу за вр ши ло: 50 од сто.
Фе бру ар: У увод ни ку под на сло вом „Не при род на се лек -

ци ја” пи са ли смо о фе но ме ну (не)до бро до шли це ко ју
град ске уста но ве кул ту ре, КЦП и Дом омла ди не ука зу ју
ор га ни за то ри ма три би на. „Иа ко дво је ди рек то ра по ме ну -
тих уста но ва јав но го во ре да су вра та сви ма отво ре на,
прак са по ка зу је да то баш и ни је та ко. Не дав но је удру же -
ње Гра ђан ска ак ци ја ор га ни зо ва ло три би ну о но ви нар -
ским (не)сло бо да ма у – клу бу ’Ку пе’. Не у фо а јеу Кул тур -
ног цен тра, не у ’Апо лу’, већ у ка фи ћу.

„За што? Па, у КЦП-у им је, пре ма њи хо вим ре чи ма, из -
нет став да, ге не рал но, три би не с по ли тич ком ко но та ци -
јом не ма ју шта да тра же у ло кал ној ин сти ту ци ји кул ту ре.
Фер. То је не ка од лу ка. Из бор. Став. Под усло вом да се то
од но си на све игра че на дру штве но по ли тич кој сце ни.

„Ипак, би ће да је ов де у пи та њу ок си мо рон – се лек тив -
ни став. Оно што се при ме њу је у слу ча ју Гра ђан ске ак ци -
је, чи ји су ак ти ви сти сло бод но ми сле ћи, ван мејнстри ма у
ко ме мо же би ти са мо је дан, исто вре ме но не ва жи за пред -
ста вља ње књи ге о про ма ша ји ма то ком при ва ти за ци је ве -
ли ких пред у зе ћа у вре ме прет ход не вла сти, за скуп на ко -
ме је го вор ник био ак ту ел ни ре пу блич ки по сла ник са да
вла да ју ћег СНС-а. За ни мљи во, зар не?

„У До му омла ди не про бле ма има ка да тре ба да се при -
ча о стра хо та ма ра то ва из де ве де се тих и ка да про та го ни -
сти и ор га ни за то ри три би не на ја ве да не ће хор ски пе ва ти
о то ме ка ко нам је са да су пер. Имејл Гра ђан ске ак ци је се
за гу био, од но сно пу то вао је две не де ље с јед ног ра чу на ра
до дру гог у До му омла ди не.”

Ре ко смо да упра во из су прот ста вље них ар гу ме на та и
ста во ва „гра ђа ни ства ра ју сли ку о не кој по ја ви, на тај на -
чин до би ја ју пра во на соп стве ни из бор, из ког би, опет,
тре ба ло да се ство ри ре а ли тет. Оп ште до бро је крај њи
циљ. Та ко је ба рем у де мо крат ском све ту. А Ср би ја те жи
де мо кра ти ји, та кав је слу чај. И те жи, и те жи, и те жи...”

Март: У „Пред из бор ној кул ту ри” би ло је ре чи о пра -
ви ли ма ко јих се др жи мо при ли ком од лу чи ва ња о то ме

да ли ће се текст о не кој ак ци ји или из ве штај с кон фе рен -
ци је за но ви на ре по ја ви ти у на шем ли сту.

До да ли смо да „оче ку је мо да Пан чев ке и Пан чев ци ши -
ром отво ре очи, да са ми до но се за кључ ке, али и да се при -
се те прет ход них над ме та ња овог ти па и обе ћа ња ко ја су
та да да ва на. Оно што је нај ва жни је, је сте да ис ко ри сте
сво је ак тив но би рач ко пра во у скла ду са сво јом од лу ком.
Ако не пре у зму део од го вор но сти и не гла са ју, не ће мо ћи
јед ног да на да кри ве дру ге уко ли ко им се не до па да ју њи -
хов град или др жа ва у ко јој жи ве. На кра ју ће мо до би ти је -
ди но што је у ве зи са из бо ри ма си гур но: пред став ни ке у
ло кал ној, по кра јин ској и ре пу блич кој скуп шти ни ка кве
смо са ми би ра ли и сто га за слу жи ли”.

Увод ник „Дан гу ба или не” за по че ли смо кон ста та ци јом
да је „пре че ти ри го ди не пред ло кал не из бо ре из гле да ло
као да су на пред ња ци у про бле му: по ве ре ни штво, не су гла -
си це и тр ве ња...” Ипак, ис па ло је да „ни су ло ше про шли,
на про тив, бе ја ху дру го пла си ра ни. А да нас... па, да нас већ
у на ја ви ’уби ја ју’, ка жу да не ма ју так ма це.

„По све му су де ћи, ло кал ни со ци ја ли сти, ста ри шко лар -
ци, ро ђе ни на ру и на ма ко му ни зма, ре ши ли су да пре у зму
тај пел цер. Ма, ни је по ша ли ца, ствар је озбиљ на. До ду ше,
ни су со ци ја ли сти ви ше у по ве ре ни штву, има то ме ско ро
го ди ну да на, али да се ме ђу соб но не раз у ме ју – па о то ме
пе ва ју већ и пти ћи по гра на ма ра но про лећ ним.” Би ло је
ту мно го при ме ра ло ше прак се, али ка за смо да се ма ло
шта мо же по ре ди ти „с гне вом, рав ним удар ном та ла су
атом ске бом бе, што се ску пио у број ним чла но ви ма стран -
ке то ком го ди ну да на вла сти пред сед ни ка Дан гу би ћа и
свих ње го вих љу ди, ко јих, би ће, не ма мно го... Екс пло зи ја
се још увек ни је де си ла, али ши шта ње бом бе је баш са да
пред из бо ре ту, чу је се са свих стра на: из не ко ли ко се о -
ских, као и град ских/ме сних од бо ра стран ке.”

Про шао СПС цен зус, али са знат но сла би јим ре зул та -
том не го у прет ход ном тур ну су.

Април: У не де љи пред из бо ре „по гу ра ли” смо гра ђа не
тек стом „Иза ђи, за о кру жи, не шкра бај!” да не пре спа ва ју
гла са ње. И уче сни ци у по ли тич кој тр ци су се сло жи ли да
је ва жно да бу де што ве ћа из ла зност, ма да су им по ри ви за
то би ли дру га чи ји.

„Пред став ни ци го ле ме, рас цеп ка не опо зи ци је сма тра ју
да су гра ђа ни ма ло ду шни, да им је из бо ра пре ко гла ве, а
да ће ди сци пли но ва ни би ра чи на пред ња ка у нај ве ћем
бро ју иза ћи на гла са ње, те да ће та ко СНС до ћи до ви со ког
из бор ног ре зул та та; сво ју шан су ви де у ве ћој из ла зно сти
од но сно ани ми ра њу ап сти не на та и у то ме да их мо гу убе -
ди ти да по сто ји ал тер на ти ва нај ја чој стран ци, да има ју за
ко га да гла са ју.

„С дру ге стра не, функ ци о не ри СНС-а ка жу да опо зи ци ја
же ли да ство ри ла жну сли ку ка ко на пред ња ци си гур но до -
би ја ју, не би ли та ко умр тви ли при ста ли це вла да ју ће стран -
ке, ’од у чи ли’ их од из ла ска на из бо ре и та ко се би ство ри ли
про стор за осва ја ње ве ћих про це на та; због то га есе не сов ци
по зи ва ју гра ђа не да ма сов но иза ђу до би ра ли шта.

„Их, сјај но! Ко нач но сло га око не че га: су гра ђан ке и су -
гра ђа ни, по слу шај те по ли ти ча ре, али и де жур не фи ло зо -
фе но ви на ре, и 24. апри ла про ше тај те до гла сач ких ме ста.
Ево и ’но ви нар ских’ раз ло га за то: пра вил но упо тре бљен
гла сач ки ли стић, пре ма соп стве ној од лу ци, ка ква год да је
при ли ком за о кру жи ва ња ред ног бро ја, исто вре ме но по -
ста је па ра диг ма мир не са ве сти – ти ме по ка зу је мо да смо
од лу чи ли да чи ни мо оно што мо же мо, а зре ло до но ше ње
од лу ка од ра сле раз ли ку је од не до ра слих.”

По ка за ло се да је ових дру гих, по но во, би ло у ве ли ком
бро ју...

(На ста ви ће се)



ЈЕД НА КЊИ ГА, ЈЕ ДАН ГРАД

Пред ста вља ње „Без вер ја” 
Ива на Ивач ко ви ћа 

ПО ЗО РИ ШТАН ЦЕ ЋЕ ПУ ТО ВА ТИ ПО СЕ ЛИ МА

Кон кур си ја да 
у Ки ки ри ги ји

Да ни је ла Ри стов ски
Кор ниц ис ти че да су
зах те ви Град ског ве ћа
на ме сту

Ви шко ва не ма, 
„тре бо ван” до дат ни
ка дар

Цен трал на те ма на сед ни ци
Град ског ве ћа одр жа ној 14. де -
цем бра би ла je, као што смо у
про шлом бро ју већ пи са ли,
од лу ка чла но ва тог те ла да ру -
ко вод ство пан че вач ког До ма
здра вља ло кал ној са мо у пра ви,
као свом осни ва чу, до ста ви
фи нан сиј ски из ве штај за те ку -
ћу, као и план по сло ва ња за
на ред ну го ди ну, да из ме ни и
до пу ни свој ста тут, али и да
Гра ду про сле ди из ве штај о
сто ма то ло зи ма ко ји су у сеп -
тем бру узе ли от прем ни не и
оти шли као ви шак.

Ка ко се, на осно ву из ре че ног
на по ме ну тој сед ни ци, учи ни -
ло да по сто је из ве сни про бле -
ми у ко му ни ка ци ји на ре ла ци -
ји Дом здра вља – ло кал на са -
мо у пра ва, за мо ли ли смо мр
Да ни је лу Ри стов ски Кор ниц, в.
д. ди рек тор ку До ма здра вља,
да раз ја сни има ли ме ста та -
квим спе ку ла ци ја ма или су пак
зах те ви већ ни ка на ме сту.

– Оно што је од До ма здра вља
за тра же но, са свим је оправ да -
но. На и ме, оба ве за свих уста но -
ва ко ји ма је осни вач Град је сте
да на кра ју го ди не до ста ве по -
ме ну те из ве шта је. Град ско ве ће
је за тра жи ло да ту оба ве зу са да
озва ни чи мо и кроз наш ста тут.
Ми Гра ду ина че већ до ста вља -
мо квар тал не из ве шта је, а са да

Пред сед ник Скуп шти не
гра да Ти гран Киш и гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов упу ти ли су бо жић -
ну че стит ку у ко јој се ка же:

„Сре ћан Бо жић же ли мо
дра гим су гра ђан ка ма и су -
гра ђа ни ма ко ји сла ве овај
пра зник по гре го ри јан -
ском ка лен да ру. Нај ра до -

сни ји хри шћан ски пра -
зник до че кај те и про сла ви -
те у кру гу по ро ди це, са
сво јим нај дра жи ма и нај -
бли жи ма, у љу ба ви, ми ру и
ме ђу соб ном ува жа ва њу.
Не ка вам Бо жић до не се
лич ну и по ро дич ну сре ћу,
здра вље и на пре дак на
свим по љи ма”.

АКТУЕЛНО
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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БО ЖИЋ НА ЧЕ СТИТ КА
ЧЕЛ НИ КА ГРА ДА

про сто тре ба уса гла си ти фор -
му Ста ту та са за ко ном и убу ду -
ће при пре ма ти и го ди шње из -
ве шта је, што ће мо ми сва ка ко
и учи ни ти. На ма је ве о ма ва -
жно да се са сво јим осни ва чем
кон сул ту је мо и са ве ту је мо, те
да не гу је мо до бру са рад њу, као
што је то и до са да био слу чај,
јер има мо за јед нич ки за да так
и исти циљ, а то је до бро бит
на ших па ци је на та и свих на -
ших су гра ђа на уоп ште – об ја -
сни ла је Да ни је ла Ри стов ски
Кор ниц.

Кри ти ке нео сно ва не
Ка да је реч о „кри ти ка ма” ко је
су се мо гле чу ти на сед ни ци
Ве ћа да Дом здра вља ни је бла -
го вре ме но оба ве стио Град о
то ме да је око 40 сто ма то ло га
пре че ти ри ме се ца на пу сти ло
уста но ву као тех но ло шки ви -
шак, ди рек тор ка До ма здра -
вља ис та кла је да су све про це -
ду ре и ов де спро ве де не у скла ду
са за ко ном.

– Тај део при че за вр шен је
још пре го ди ну да на, ка да су и
ре а ли зо ва ни про гра ми ре ша -
ва ња ви шка за по сле них. Из ве -
шта ји ко ји су та да на пра вље ни
по сла ти су свим над ле жним
ор га ни ма. Ко ли ко раз у мем,
по сто ја ла је оба ве за да се та
до ку мен та ци ја по ша ље са мо
ин сти ту ци ја ма на др жав ном,
али не и на град ском ни воу. С
дру ге стра не, Гра ду су до ста -
вља ни квар тал ни из ве шта ји,
та ко да је ло кал на са мо у пра ва
има ла увид у све из ме не. Оно
што је са да од нас на сед ни ци
Град ског ве ћа за тра же но, је сте
да из ве штај, ко ји је још у вре -
ме про гра ма ре ша ва ња ви шка
за по сле них на чи њен за др жав -
не ор га не, са да бу де про сле ђен
и Гра ду, што ће мо ми, раз у ме
се, ис по што ва ти – ре кла је Да -
ни је ла Ри стов ски Кор ниц.

Пат-по зи ци ја
До му здра вља је на ло же но и
да при сту пи са чи ња ва њу

но вог про гра ма за утвр ђи ва ње
ви шка за по сле них на сто ма то -
ло ги ји, но Да ни је ла Ри стов ски
Кор ниц твр ди да та квих про -
гра ма не ће би ти, јер ви шко ва
не ма.

– Дом здра вља де ли суд би ну
оста лих здрав стве них уста но -
ва у на шој др жа ви: сви па ти мо
од хро нич ног не до стат ка ка -
дра. Ми смо сто га већ тре бо ва -
ли рад на ме ста, та ко што смо
Ми ни стар ству здра вља упу ти ли
мол бу, упот пу ње ну из ве шта јем
За во да за јав но здра вље, у ве зи
с тим да за и ста по сто ји по тре -
ба за до дат ним ка дром. Тре ба
на по мену ти да је наш по сто -
је ћи ка дров ски план са чи -
њен 2013. го ди не, а до би ли
смо на ја ве да ће но ви сти ћи
до мар та иду ће го ди не. На -
да мо се по зи тив ном од го во -
ру Ми ни стар ства – ис та кла је
ди рек тор ка.

По зна то је већ да До му
здра вља нај ви ше не до ста ју
пе ди ја три и ги не ко ло зи. Да -
ни је ла Ри стов ски Кор ниц ка -
же да је до овог про бле ма до -
шло због то га што су пре де се -
так го ди на об у ста вље не спе -
ци ја ли за ци је, те у овом тре -
нут ку „пла ћа мо да нак” та кве
од лу ке. Она је на ве ла да су
по је ди ни ле ка ри не дав но
упу ће ни на спе ци ја ли за ци је
упра во из по ме ну тих обла -
сти, али да ће мо ра ти да про -
ђе че ти ри-пе т го ди на док они
спе ци ја ли за ци је и за вр ше, а у
ме ђу вре ме ну ће се у До му
здра вља сна ла зи ти као и до
са да, уз на ду да ће па ци јен ти
има ти раз у ме ва ња за пат-по -
зи ци ју у ко јој се уста но ва тре -
нут но на ла зи.

Д. Ко жан

Ре ди тељ Ог њен Гла во нић
био је гост град ског већ ни ка
за ду же ног за кул ту ру Не ма ње
Ро та ра у уто рак, 20. де цем -
бра. При јем је ор га ни зо ван
по во дом по след ње на гра де
ко ју је ре ди тељ до био за свој
до ку мен тар ни филм „Ду би на
два”. На и ме, филм је про гла -
шен за нај бо љи у зва нич ној
ме ђу на род ној кон ку рен ци ји
на фе сти ва лу до ку мен тар ног
фил ма „Festival dei Popoli” у
Фи рен ци (Ита ли ја), ко ји је
одр жан у пе ри о ду од 25. но -
вем бра до 2. де цем бра.

„Ду би на два” је свет ску
пре ми је ру има ла у фе бру а ру
ове го ди не на Бер лин ском
филм ском фе сти ва лу. До са -
да је при ка за на на још три -
де сет фе сти ва ла у све ту и
осво ји ла је 11 на гра да, ме ђу
ко ји ма су гран-при на фе -
сти ва ли ма у Санкт Пе тер -
бур гу, Лон до ну, Пал ма де
Ма јор ки, Ка се лу, При зре ну
и Фи рен ци. До ку мен та рац

ће се у бли ској бу дућ но сти
при ка зи ва ти и у Аме ри ци,
Фран цу ској, Хр ват ској, Ау -
стри ји, Ин ди ји...

Мла ди ре ди тељ је на ја вио
сни ма ње свог пр вог ду го ме -
тра жног игра ног фил ма „Те -
рет” за фе бру ар и март сле -
де ће го ди не и от крио да ће
се део сни ма ти у на шем гра -
ду. Те ма ко јом ће се ба ви ти
слич на је те ми „Ду би не два”.

– „Те рет” je игра ни филм
на стао из два члан ка ко је сам
про чи тао – је дан је био о
пред ме ти ма на ђе ним у ма -

сов ним гроб ни ца ма, а дру ги
је све до че ње во за ча хлад ња -
че ко ји је пре во зио ле ше ве с
Ко со ва до Бе о гра да. Ово је
филм о том во за чу ко ји ни је
знао шта пре во зи, о са зна њу
исти не и шта ура ди ти с том
исти ном ка да је са зна те, да
ли је пре ћу та ти, да ли де ло -
ва ти, ка ко се с тим но си ти...
– об ја шња ва Гла во нић.

M. M.

ПРИ ЈЕМ ЗА ОГ ЊЕ НА ГЛА ВО НИ ЋА

„Ду би на два” нај бо ља на 
фе сти ва лу у Фи рен ци

ШТА ЈЕ ГРАД СКО ВЕ ЋЕ ЗАХ ТЕ ВА ЛО ОД ДО МА ЗДРА ВЉА

ПО ШТУ ЈУ ПРО ЦЕ ДУ РЕ И НЕ ГУ ЈУ 
ДО БРУ СА РАД ЊУ

Ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га,
је дан град”, ко ја је пред ста -
вље на на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре у уто рак, 20. де цем бра,
би ће одр жа на ше сти пут у на -
шем гра ду, од 26. до 29. де -
цем бра, у Град ској би бли о те -
ци, ко ја је и ор га ни зу је. Ове
го ди не то ком че ти ри да на
пред ста вља ће се, слој по слој,
ро ман „Без вер је” Ива на Ивач -
ко ви ћа, на шег су гра ђа ни на.

У по не де љак, 26. де цем бра,
би ће при ре ђе но књи жев но ве -
че чи ји је сим бо ли чан на зив

„Sympathy for The Devil: пред -
ста вља ње”. Го сти ће би ти пи -
сци Мар ко Ви дој ко вић и наш
су гра ђа нин Ву ле Жу рић, ко ји
ће ау то ра пред ста ви ти кроз
раз го вор о ро ма ну.

Дру ге ве че ри, у окви ру про -
гра ма под на зи вом „Ар хи пе -
лаг ве ре: о мно гим ли ци ма
зла”, са ау то ром ће раз го ва ра -
ти пу бли ци ста Но во То мић.

– Све раз ли чи те ве ре и ре -
ли ги је мо же мо да до жи ви мо
као је дан ар хи пе лаг раз ли чи -
тих ве ро ва ња и раз ли чи тих
тра ди ци ја – и исто риј ских и

ге о граф ских. У сва кој од њих
зло има из ве стан на чин пер со -
ни фи ко ва ња. И за то смо, у
дру гом де лу на сло ва, ре кли да
ће то би ти раз го вор о мно гим
ли ци ма зла. Мо же мо да при ча -
мо бар на два на чи на о оте ло -
тво ре њи ма зла и са зна ће мо то
те ве че ри – ка же Не ма ња Ву -
јић, уред ник ма ни фе ста ци је.

У сре ду, 28. де цем бра, са ау -
то ром ће раз го ва ра ти пси хо -
лог Жар ко Тре бје ша нин. За -
јед но ће по ку ша ти да кроз
Јун гов при ступ и Јун го вим ре -

чи ма при ча ју о злу у чо ве ку,
мо гу ћим вр ста ма и сим бо ли -
ма зла. „Ђа во на ка у чу: бор ба
до бра и зла у про сто ру не све -
сног” на зив је ове ве че ри.

По след ње ве че ри „Гла ча ње
огле да ла: пут до ’Без вер ја’”
раз го вор са ау то ром ће во ди ти
пу бли ци ста Алек сан дар Жи -
кић. Би ће ре чи о це ло куп ном
опу су ау то ра ко ји је ра ни је пи -
сао пу бли ци стич ке књи ге о
ро кен ро лу и кул тур ним фе но -
ме ни ма и ка ко је до шло до то -
га да на пи ше свој пр ви ро ман.

М. М.

Пре ми је ра ху мо ри стич ке пред -
ста ве, по тек сту спи са те ља Или -
је Бе тин ског, под на зи вом
„Кон кур си ја да у Ки ки ри ги ји”
би ће из ве де на у по не де љак, 26.
де цем бра, у дво ра ни „Апо ло”.

Овај ду хо ви ти ко мад по уч -
ног ка рак те ра ин спи ри сан је
раз ли чи тим дру штве ним пи -
та њи ма с ци љем да мла ђу по -
пу ла ци ју под стак не на раз ми -
шља ње.

У пи та њу је про је кат пан че вач -
ког удру же ња „Осо го во” и ја буч -
ког по зо ри штан ца „Ма ли
принц”, по др жан на кон кур су
Гра да Пан че ва, ко ји је за ми шљен

као пу ту ју ће по зо ри ште. На и -
ме, на кон пре ми је ре пред ста -
ва ће би ти игра на у свих де вет
до мо ва кул ту ре у пан че вач -
ким се ли ма (од 19 са ти).

Ве се ли ка ра ван кре ну ће 21.
ја ну а ра од Гло го ња, а дан ка -
сни је ма ли глум ци на сту пи ће
у Ја бу ци. Го сто ва ња у Ка ча ре -
ву и Но вом Се лу на про гра му
ће би ти 28. и 29. ја ну а ра; сле -
де До ло во и Стар че во (4. и 5.
фе бру а ра), као и Ива но во (12.
фе бру а ра), а тур не ја ће би ти
окон ча на у Бре стов цу 18. фе -
бру а ра.

Ј. Ф.

Отва ра ње из ло жбе „Смр ти
не ма, има се о ба” би ће при -
ре ђе но у пе так, 23. де цем -
бра, у 19 са ти, у На род ном
му зе ју, по во дом обе ле жа ва -
ња 120 го ди на од на стан ка
сли ке „Се о ба Ср ба” Па је Јо -
ва но ви ћа и 93 го ди не од
осни ва ња На род ног му зе ја
Пан че во.

Де вет на ест умет ни ка ода -
зва ло се на по зив на шег му зе -
ја, Му зе ја Вој во ди не и УЛУС-а
и при ло жи ло де ла ин спи ри са -
на сли ком Па је Јо ва но ви ћа,
ко ја ће оста ти у вла сни штву
На род ног му зе ја Пан че во.

„Вер зи ја ко ја се чу ва у На -
род ном му зе ју Пан че во на -
сли ка на је 1895/96. го ди не,
пре до вр ше ња ис прав ки на

вер зи ји ко ја се на ла зи у Му зе -
ју Срп ске пра во слав не цр кве у
Бе о гра ду. Она нам пре но си
пр во бит ну иде ју ау то ра при -
ка зу ју ћи па рад ни пор трет та -
да шњег срп ског дру штва, уз
те жњу ка исто риј ској ау тен -
тич но сти исто вре ме но по се -
ду је и хе ро и зо ва ну но ту. На -
род ни му зеј Пан че во је уз по -
моћ град ских вла сти от ку пио
ово де ло 1971. го ди не од Ма -
ри је Ра дој чић из Пан че ва”,
на во ди се у са оп ште њу.

Дан ра ни је би ће отво ре на
пра те ћа из ло жба ра до ва уче -
ни ка Основ не шко ле „Ми ро -
слав Ми ка Ан тић” ко ји ма је
чу ве но де ло ве ли ког сли ка ра
та ко ђе би ло ин спи ра ци ја.

M. M.

ИЗ ЛО ЖБЕ У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ

Сто два де се то го ди шњи ца 
од на стан ка „Се о бе Ср ба”

За јед нич ки циљ нам је до бро бит па ци је на та

Предавање „Тајна у религи-
ји” Владете Јеротића одржа-
но је у среду, 21. децембра,
у великој сали Градске
управе. Организовали су га
омладински часопис „Виде-
ло” и Задужбина Владете Је-
ротића.

Психотерапеут и књижев-
ник причао је о тајнама на-
станка живота и смрти, ства-
рања, молитве, мозга, сло-
бодне воље, зачећа, љубави.
Говорио је о разним религи-
јама као тајнама, о души, ду-
ху и психи, тајнама парапси-

хологија... Истакао је да тај-
ни има и у филозофији, нау-
ци, уметности, политици...

Владета Јеротић је специ-
јализирао неуропсихијатрију,
а у Швајцарској, Немачкој и
Француској психотерапију.
Аутор је бројних књига из
области религије, психоте-
рапије, филозофије и психи-
јатрије. Од 1985. као профе-
сор по позиву предаје па-
стирску психологију и меди-
цину на Теолошком факул-
тету у Београду.

M. M.

ПРЕДАВАЊЕ ВЛАДЕТЕ ЈЕРОТИЋА

Тајна у религији



Бу џет Ау то ном не По кра ји не
Вој во ди не за 2017. го ди ну, ко -
ји је усво јен на сед ни ци Скуп -
шти не АПВ у уто рак, 20. де -
цем бра, ве ћи је од ово го ди -
шњег за 10 од сто, то јест за 5,6
ми ли јар ди ди на ра.

Јо ван Ла за ров, по кра јин ски
по сла ник Срп ске на пред не
стран ке и пред сед ник Од бо ра
за бу џет и фи нан си је, го во ре -
ћи о нај бит ни јим до не тим од -
лу ка ма, под се тио је ка ко је
2015. го ди не СНС из вр шио
при ти сак на Упра ву за ка пи -
тал на ула га ња да про ме ни
тех нич ку спе ци фи ка ци ју ко ја
се ти ца ла јав не на бав ке. На вео
је ка ко се на тај на чин до шло
до уште де, јер је би ло од лу че -
но да се АПВ за ду жи за око
две ми ли јар де ди на ра, што је
и би ла про це ње на вред ност
на бав ке ак це ле ра то ра за Ка -
ме ни цу 2. По ја снио је ка ко су
на осно ву про ме ње не тех нич -
ке спе ци фи ка ци је до би је ни
јеф ти ни ји а ква ли тет ни је апа -
ра ти и да је на тај на чин уште -
ђе но 500 ми ли о на ди на ра.

– Ову од лу ку, ко ја се ти ца ла
са мо Ка ме ни це 2 и на бав ке
опре ме, про ме ни ли смо та ко
да сред ства ко ја су уште ђе на
на тај на чин бу ду рас по ре ђе на
кроз кон кур се, ка ко за опре -
ма ње здрав стве них уста но ва,
та ко и за ре кон струк ци је. Ми,
по кра јин ски по сла ни ци из
Пан че ва, и ме наџ мент на ше
бол ни це во ди мо ак тив не раз -
го во ре и ука зу је мо на то ко ли -
ко је хит но да се уре ди Ин тер -
но оде ље ње бол ни це. Оче ку је -
мо да ће мо на кон до би ја ња
гра ђе вин ске до зво ле и ре ша -
ва ња прав них пи та ња ко ја

има ју ве зе с про јек том ре кон -
струк ци је тог оде ље ња, на
кон кур су ко ји ће би ти рас пи -
сан по чет ком на ред не го ди не,
до би ти сред ства, ко ја тре ба да
из но се 415 ми ли о на ди на ра.
Не смем да твр дим да ће си -
гур но та ко би ти, али знам да
По кра јин ска вла да ин тер но
оде ље ње ви ди као при о ри тет –
ис та као је Ла за ров.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
овим бу џе том би ће омо гу ће но
ре гре си ра ње тро шко ва пре во -
за уче ни ка и сту де на та, као и
ис пла ћи ва ње фи нан сиј ске по -
мо ћи од 12.000 ди на ра на ме -
сеч ном ни воу по ро ди ца ма с
тро је де це.

– Ве о ма је ва жно што је у
вре мену ка да мно ги па ро ви
има ју про блем са сте ри ли те -
том, Вла да АПВ про на шла мо -
гућ ност да фи нан си ра ван те ле -
сну оплод њу за дру го и сва ко

на ред но де те – из ја вио је Ла -
за ров.

До дао је ка ко је овим бу џе -
том одво је но ви ше нов ца за
про гра ме збри ња ва ња из бе глих
и ра се ље них ли ца и да су пред -
ви ђе на сред ства за број не ин ве -
сти ци је у ви со ко школ ске уста -
но ве, као и до дат на ула га ња у
по љо при вре ду и во до при вре ду.

– Бит но је што има мо по ве -
ћа ње сред ста ва у суб вен ци ја -
ма. Зна мо да су по љо при вре да
и во до при вре да од из у зет ног
зна ча ја, та ко да ће ви ше од
осам ми ли јар ди ди на ра кроз
раз не ви до ве кон кур са би ти
по де ље но у Вој во ди ни. На тај
на чин ће мо по го то во за ма ла
и сред ња по љо при вред на га -
здин ства оси гу ра ти по вољ не
ме ре, а с ци љем ру рал ног раз -
во ја АПВ и ра ди спре ча ва ња
„но во са ди за ци је” ко ја је до са -
да вр ше на – ка зао је он.

Ла за ров је ка зао и да је
одво је но 200 ми ли о на ди на ра
за су фи нан си ра ње про је ка та
ко је одо бра ва Европ ска уни ја.

Он је ре као да је од лич но и
то што је Ре пу бли ка Ср би ја
пре у зе ла фи нан си ра ње из -
град ње Же же ље вог мо ста и
згра де РТВ-а, те да је на тај на -
чин знат но рас те ре ти ла по -
кра јин ски бу џет. Об ја снио је
да је за хва љу ју ћи то ме уште -
ђен из нос од 2,4 ми ли јар де
ди на ра, ко ји ће би ти упо тре -
бљен за фи нан си ра ње ка пи -
тал них про је ка та у свих 45 оп -
шти на и гра до ва на те ри то ри ји
Вој во ди не.
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С об зи ром на то да се о пан че -
вач ким про бле ми ма све че -
шће ди ску ту је на сед ни ца ма
Скуп шти не Ср би је, раз го ва ра -
ли смо с на род ним по сла ни -
ком ЛСВ-а Ма ри ни ком Те -
пић, ко ја је за слу жна за све
ло кал не те ме ко је су се на шле
пред ми ни стри ма. Она је кон -
стант но у кон так ту с на шим
су гра ђа ни ма и сво јим скуп -
штин ским де ла њем по ка за ла
је ка ко је мо гу ће бра ни ти ин -
те ре се Пан че ва.

Нео п ход но по мо ћи Апо те ци
Те пи ће ва је не дав но по се ти ла
за по сле не у Апо те ци, с ци љем
да при ку пи што ви ше по да та -
ка ко ји би до при не ли про на -
ла же њу ре ше ња за ту уста но ву.
Ре кла је ка ко је том при ли ком
са зна ла не ве ро ват ну ин фор -
ма ци ју да је Град ска упра ва
не ко вре ме оспо ра ва ла да је
она осни вач, па је би ло по -
треб но и да се та чи ње ни ца до -
ка зу је. По ја сни ла је ка ко на
ло кал ном ни воу тре ба да се
ре ши фи нан сиј ски про блем
Апо те ке, али да се упр кос кон -
стант ном де ла њу ње них стра -
нач ких ко ле га у град ској скуп -
шти ни, не на и ла зи на ре ше ње.

– Би ло је нео п ход но да се
по ста ви еле мен тар но пи та ње:
ка ко Апо те ка ни је у бу џе ту
Гра да, с об зи ром на то да он
је сте њен осни вач? И но во сад -
ска апо те ка има про бле ма,
али ни је у бло ка ди, као што је
на ша, за то што је град стао иза
ње – из ја ви ла је Те пи ће ва.

Због то га је она 6. де цем бра
на сед ни ци На род не Скуп шти -
не Ре пу бли ке Ср би је ми ни стру
фи нан си ја Ду ша ну Ву јо ви ћу
по ста ви ла по сла нич ко пи та ње
да ли из бу џе та Гра да Пан че ва
за 2017. го ди ну тре ба да се
одво је сред ства за Апо те ку.

– Да кле, уко ли ко та уста но -
ва тре ба да бу де у бу џе ту, а то
се не ура ди, би ће до ступ ни сви

РАЗ ГО ВОР С МА РИ НИ КОМ ТЕ ПИЋ, НА РОД НИМ ПО СЛА НИ КОМ ЛСВ-а

ДЕ ЛА ЊЕ У ИН ТЕ РЕ СУ ПАН ЧЕ ВА ЦА

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Усвојен буџет АПВ

Пот пред сед ни ца Скуп шти -
не АП Вој во ди не Сми ља на
Гла мо ча нин Вар га, при -
пад ни ца Срп ске ра ди кал не
стран ке, на сед ни ци одр -
жа ној у уто рак, 20. де цем -
бра, упи та ла је Вла ди ми ра
Ба те за, по кра јин ског се -
кре та ра за спорт и омла ди -
ну, да ли по сто ји план за
ре ше ње про бле ма не до вр -
ше не спорт ске ха ле „Ба гре -
мар” у Пан че ву.

Обра зла жу ћи то по сла -
нич ко пи та ње, она је на ве ла
ка ко је ин ве сти тор ха ле
Упра ва за ка пи тал на ула га -
ња Вој во ди не и под се ти ла је
ка ко је град ња по че ла на
про ле ће 2008, а да су по -
след њи ра до ви оба вље ни у
де цем бру 2009. го ди не. Ис -
та кла је и ка ко је у тај обје -
кат уло же но 1,4 ми ли о на
евра, а да је он не за шти ћен,

да кон стант но про па да и
вред ност му па да.

Сми ља на Гла мо ча нин
Вар га је на по ме ну ла да је
СНС на сле дио про бле ме од
прет ход не вла сти, али да
мо ра да про на ла зи ре ше ња,
а не оправ да ња.

Она је у раз го во ру за „Пан -
че вац” ис та кла да је Ба тез по -
твр дио све ње не ре чи и на гла -
сио да По кра јин ски се кре та -
ри јат за спорт и омла ди ну

мо ра до би ти зва ни чан зах тев
од Гра да Пан че ва, ка ко би се
ре ши ло то спор но пи та ње,
али да то ни ко из на ше ло кал -
не са мо у пра ве ни је ура дио.

– Срп ска на пред на стран ка
је на вла сти и на ло ка лу и у
АПВ, та ко да уко ли ко по сто ји
во ља да се ре ши овај про -
блем, мо гу ме ђу соб но да кон -
так ти ра ју – под ву кла је Сми -
ља на Гла мо ча нин Вар га.

Сра мот но, без ика квог об -
ја шње ња, од би јен је пред -
лог ути цај не град ске ме -
диј ске лич но сти да се наш
„без и ме ни” мост пре ко Та -
ми ша на зо ве по пре ми ну -
лом деч јем пе сни ку Са ши
Бо жо ви ћу.

Не ве ро ват на је чи ње ни -
ца да ло кал на са мо у пра ва
ни је са гле да ла иде ју да
мост, ко ји чак и не ма зва -
нич но име, на зо ве по чо -
ве ку чи је су пе сме за сту -
пље не у ан то ло ги ја ма и
уџ бе ни ци ма.

Под се ти мо, ове го ди не,
по чет ком но вем бра, Ко -
ми си ји за по ди за ње спо -
ме ни ка и од ре ђи ва ње на -
зи ва ули ца и тр го ва Скуп -
шти не гра да Пан че ва фор -
мал но је по слат зах тев, а
са мо не де љу да на ра ни је,
на стра ни ци нај ста ри јег
не дељ ни ка на Бал ка ну,
јав но је апе ло ва но на по -
ме ну то над ле жно град ско
те ло да по сту пи ис прав но.
На жа лост, са да зна мо да је
би ло без у спе шно.

Сти че се ути сак да је
Пан че во скло но иг но ри са -
њу фан та стич них иде ја,
ко је би, као што је слу чај и
са овом ини ци ја ти вом, не -
из мер но об ра до ва ле мно ге
на ше су гра ђа не. Прет по -
ста вља мо да би они нај -
мла ђи би ли нај срећ ни ји.
Оста је не до ре че но шта је
за пра во би ло спор но и
због че га пред лог ни је
усво јен. За ми сли те са мо
ка ква би пан че вач ка бру ка
пу кла ка да би у не ком дру -
гом гра ду ули ца, ћо шак,
трг или мост по не ли име
по Са ши. Знај те да ни је
не мо гу ће.

Мо жда је нај па мет ни је
да се са спро во ђе њем овог
пред ло га по ку ша ка да на
власт до ђе не ко ко це ни
Бо жо ви ће во ства ра ње, а
до та да, ми ће мо се при -
се ти ти ње го вe пе сме
„Краљ и двор ска лу да”. То
нам не мо гу за бра ни ти, а
ви раз ми сли те за што смо
се од лу чи ли упра во за ово
де ло.

Чуо сам за јед ног кра ља,
ру ке те шке по пут ма ља,
с њом је ту ко на све стра не,
вој ску, слу гу и дво ра не.

Ње го ва је двор ска лу да
ула га ла мно го тру да
да га сми ри ма кар ма ло...
Краљ му ре че: „Ћут, бу да ло,

ти си ту да шта пом ма шеш
и др ве ног ко ња ја шеш
и да бу деш глу пи Гу став,
ни си ту да ме њаш устав”.

Ал’ вре ме на ма ло про ђе,
до пре вра та двор ског до ђе.

Лу да се де тад на пре сто,
краљ на ње но до ђе ме сто.

Краљ сад схва та, сад му ја сно,
на ње го ву жа лост – ка сно.
Мо гу ћа су и та чу да
да краљ бу де двор ска лу да.

Пам ти ову при чу са да,
јер се с вр ха ла ко па да.
Да нас го ре, су тра до ле,
да па до ви не за бо ле.

Ако до ђеш и на пре сто,
при се ћај се овог че сто:
пре ма сви ма до бар бу ди,
на ро чи то пре ма лу ди.

Оста де 
„без и ме ни” мост

СРП СКА РА ДИ КАЛ НА СТРАН КА

Има ли ре ше ња 
за ха лу „Ба гре мар”?

С ПРЕДУМИШЉАЈЕМ

еле мен ти за тра же ње озбиљ не
од го вор но сти. Та да би би ло ја -
сно да не ко кр ши За кон о бу -
џет ском си сте му, што би под -
ра зу ме ва ло озбиљ не кри вич не
санк ци је – по ја сни ла је Ма ри -
ни ка Те пић за „Пан че вац”.

Иа ко је рок за од го вор на
по сла нич ко пи та ње две не де
ље, ми ни стар Ву јо вић га још
увек ни је до ста вио.

Ини ци ра ти ре ви зи ју 
ме ђу др жав ног спо ра зу ма
Ср би је и Ру си је
Те пи ће ва се не дав но на скуп -
штин ским за се да њи ма ба ви ла
и прав ном осно ва но шћу ра до -
ва ко је НИС оба вља у спе ци -
јал ном ре зер ва ту при ро де Де -
ли блат ској пе шча ри. У од го -
во ру ко ји је до би ла од Ми ни -
стар ства енер ге ти ке, на во ди
се ка ко АПВ има над ле жност у
да ва њу са гла сно сти за та кве
вр сте ра до ва, али да По кра ји -
на ни је про ду жи ла до зво лу
НИС-у, ко ји ју је тра жио пре

ис те ка ро ка, то јест пре кра ја
2015. го ди не.

– НИС се за тим жа лио над -
ле жном ми ни стар ству, као
дру го сте пе ном ор га ну. Та да -
шњи ми ни стар Ба че вић је по -
ни штио од лу ку по кра јин ског
се кре та ри ја та и до нео ре ше ње
ко јим је одо брио на ста вак ис -
тра жи ва ња – пре ци зи ра ла је
Те пи ће ва.

Ка за ла је ка ко је сте до ка за -
но да та ком па ни ја има све по -
треб не до зво ле за ис тра жи ва -
ње и да раз у ме обо стра ни ин -
те рес про на ла ска наф те, али
је до да ла ка ко се ипак ра ди о
за шти ти при род ног до бра ко је
за Пан чев це пред ста вља ва -
зду шну оа зу, као и да ће тај
чин има ти и ег зи стен ци јал не
по сле ди це на љу де ко ји ту жи -
ве.
– Кон так ти ра ла сам с по кра -
јин ским ин спек то ри ма ко ји су
би ли на те ре ну и ко ји су по -
твр ди ли да та ис тра жи ва ња

ко ја НИС спро во ди иза зи ва ју
ја ке ви бра ци је од ко јих ће љу -
ди ма пу ца ти ку ће. Је ди ни на -
чин је да про ба мо да ини ци ра -
мо ре ви зи ју ме ђу др жав ног га -
сног спо ра зу ма Ср би је и Ру си -
је. До то га би тре ба ло да до ђе,
јер по сто ји још мно го по во да за
ње го во пре и спи ти ва ње – ре кла
је Ма ри ни ка Те пић.

Шта је са „Азо та ром”?
Она је ре а го ва ла и на из ја ву
пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа
на на ци о нал ној те ле ви зи ји да
је шо ки ран са зна њи ма о „Азо -
та ри” и да се раз ми шља о при -
ва ти за ци ји.

– Же ле ла сам да знам да ли
и ми тре ба да бу де мо шо ки -
ра ни, Пан чев ци пре све га, па
сам му по ста ви ла по сла нич -
ко пи та ње о че му се ту за пра -
во ра ди. То је јед но од пи та ња
на ко ја још увек ни сам до би -
ла од го вор, иа ко је „про би -
јен” тер мин – под ву кла је Те -
пи ће ва.
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На те ри то ри ји ју жног Ба на та по твр -
ђе но је да по сто ји ви рус гри па. У ме ђу -
вре ме ну је, по ред Пан че ва, по твр ђен и
на те ри то ри ји Али бу на ра и Вр шца.
Тим по во дом смо пи та ли су гра ђа не
ко ји је нај бо љи на чин да се чо век за -
шти ти од ви ру са, као и да ли oни
има ју про бле ма с њим.

ДРА ГА НА ТО ДО РО ВИЋ, 
ре фе рент у су ду:

– Ја лич но тре нут но не мам та квих
про бле ма, као ни чла но ви мо је по -
ро ди це. Пре вен ти ве ра ди, то ком
зим ских да на увек уно сим ви ше ви -
та ми на, и то при род ним пу тем.
Сма трам да би здрав ство мо ра ло да
бу де бо ље ор га ни зо ва но, а по го то во
у овом пе ри о ду, ка да има мно го за -
ра же них.

МИ О ДРАГ ВУК ЧЕ ВИЋ, 
хе миј ски тех ни чар:

–  У овом пе ри о ду увек ра ди пре -
вен ти ве узи мам ви ше ме да, ли му на
и оста лих из во ра ви та ми на. Уко ли -
ко за и ста има мно го за ра же них, ми -
слим да је не мо гу ће пот пу но се изо -

ло ва ти, али сва ка ко здрав ство тре ба
да бу де бо ље ор га ни зо ва но, по го то во
у Пан че ву.

ИВА НА КО СТИЋ,
ин же њер тех но ло ги је:

– Ја не мам про бле ма с гри пом, као
ни мо ја ћер ка, ко ја има де вет го ди на,
а ни ка да ни је ко ри сти ла ан ти би о ти -
ке. Је де мо све, а то ком школ ске го -
ди не и ових хлад ни јих да на ку пу јем
ви та мин ске си ру пе. У ње ном раз ре ду
ве ли ки број де це не до ла зи на на ста -
ву, али и бо ље је та ко, да не би за ра -
зи ли и дру ге уче ни ке.

МАР КО ША РАЦ, сту дент:
– Чуо сам да је про гла ше на епи де -

ми ја гри па, и то на те ри то ри ји це лог
ју жног Ба на та. Ја за и ста не ко ри -
стим ни ка кву пре вен ти ву, а и тре -
нут но не мам здрав стве них про бле -
ма. Изо ла ци ја би на не ки на чин
спре чи ла ши ре ње ви ру са, та ко да је
нај бо ље да они ко ји су бо ле сни,
оста ју код ку ће. Про блем су и че ка о -
ни це у ам бу лан та ма, ко је су пу не и
кад не ма епи де ми је.

ДА НИ ЦА ЈА РИЋ, прав ник:
– Ко ри стим пре вен тив не ме то де,

али ни шта не по ма же ка да су сви
бо ле сни. Нај ве ћи про блем су вр ти -
ћи, у ко ји ма се не а де кват но во ди
ра чу на при ли ком при ма ња де це на
чу ва ње то ком да на, па се за ра за
ши ри. Све по чи ње од дис пан зе ра,
где ле ка ри из да ју по твр де за де цу
ко ја ни су здра ва, сто га ро ди те љи
за рад оп штег здра вља тре ба да ми -
сле и на оне ко ји ша љу здра ву де цу
у вр ти ће. Ве ро ват но је исти слу чај
и у шко ла ма и сма трам да сви ко ји
су бо ле сни тре ба да се изо лу ју и од -
ле же.

МИ О ДРАГ ГО ЛУ БО ВИЋ, пен зи о нер:
– Ја не мам про бле ма с гри пом

уоп ште, јер сва ке го ди не при мам
вак ци ну. Ми слим да је то од лич но
ре ше ње, ко је би мно ги ма по мо гло.
Рет ко ко се од лу чу је на тај ко рак, а
за и ста је де ло твор но. Иа ко по сто је
љу ди ко ји се про ти ве вак ци на ци ји,
сма трам да ни су до бро упо зна ти с
ње ним по зи тив ним деј ством.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. ШАРАЦИ. КОСТИЋ Д. ЈАРИЋ М. ГОЛУБОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО СЕ ЗА ШТИ ТИ ТИ ОД ГРИ ПА?

Пре вен ти ва са мо по не кад по ма же

М. ВУКЧЕВИЋД. ТОДОРОВИЋ

ХРОНИКА

У пла ну ра до ви 
на Ку де љар ском на си пу

Чла но ви Град ског ве ћа при хва ти ли
су пред лог ЈКП-а „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” да из ме не од лу ку у ве зи с ре -
а ли за ци јом дру ге фа зе Про гра ма не -
мач ке раз вој не бан ке KfW у де лу пла -
ни ра них ра до ва ко ји ће би ти фи нан -
си ра ни нов цем од овог кре ди та.

Пред ло же но је да се сле де ће го ди не
фи нан си ра на ста вак ра до ва на из -
град њи фе кал не ка на ли за ци о не мре же
у на се љу Ку де љар ски на сип нов цем
из овог кре ди та, а да се с дру ге стра -
не од у ста не од фи нан си ра ња на бав ке
и за ме не глав них за тва ра ча на по -
стро је њу за пре чи шћа ва ње во де на
фил тер-ста ни ци. Ова из ме на у де лу
пла на дру ге фа зе ре а ли за ци је Про -
гра ма не мач ке раз вој не бан ке не зна -
чи и да ће „Во до вод” од дру гог по сла
од у ста ти. На про тив.

Из ме на је на ста ла на кон што је
пан че вач ко јав но ко му нал но пред у -
зе ће спро ве ло пла ни ра не две јав не
на бав ке – за из град њу ма ги страл ног
во до во да за Ја бу ку и Гло гоњ и за ре -
кон струк ци ју и из град њу во до вод не
мре же у ули ца ма Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа и Мо ше Пи ја де, на кон ко јих им је
остао ви шак нов ца, и то око 781.000
евра. „Во до вод” је пред ло жио да од
тог нов ца са 163.000 евра фи нан си ра
на бав ку и за ме ну глав них за тва ра ча
на по стро је њу за пре чи шћа ва ње во де
у Пан че ву, а да ра до ви на Ку де љар цу
бу ду фи нан си ра ни од кре ди та.

– Да би се но вац из кре дит ног фон -
да нај ра ци о нал ни је утро шио и да
пред у зе ће не би до шло у си ту а ци ју да
вра ћа не у тро ше ни но вац, од лу че но је
да та кре дит на сред ства усме ри за из -
град њу ка на ли за ци је на Ку де љар цу, а
да из соп стве них сред ста ва оба ви за -
ме ну вен ти ла на фил тер-ста ни ци, јер
је то да ле ко ма ња ин ве сти ци ја, ко ју
пред у зе ће мо же да фи нан си ра –

Ра до ви на из град њи мре же у Ка ча -
ре ву тра ја ли су го ди на ма. Иа ко је во -
до вод на мре жа по ве за на це во во дом с
град ском, ста нов ни ци тог се вер ног
се ла ме се ци ма че ка ју да град ска во да
по тек не.

– С тех нич ке стра не све је спрем но
да во да бу де пу ште на, али оста је још
скуп штин ска од лу ка у ве зи с пре у зи -
ма њем над ле жно сти јер за во до вод ну
мре жу у Ка ча ре ву не ће би ти за ду же -
но та мо шње се о ско пред у зе ће, већ
на ше град ско. На кон то га, од 1. ја ну -
а ра ће во до вод би ти пу штен у рад у
Ка ча ре ву – из ја вио је Сте ва но вић.

За без бед ност са о бра ћа ја 
ми ни мум 22 ми ли о на
Већ ни ци су на сед ни ци при хва ти ли и
за кљу чак Ко ми те та за без бед ност са -
о бра ћа ја у ве зи с пла ном ко ри шће ња
сред ста ва у 2017. го ди ни. Оче ку је се
да ће од на мен ских сред ста ва, од
нов ча них ка зни за са о бра ћај не пре -
кр ша је, бу џет овог ко ми те та сле де ће
го ди не из но си ти око 22 ми ли о на ди -
на ра. Ове го ди не је то те ло на рас по -
ла га њу има ло укуп но 32 ми ли о на ди -
на ра (17 ми ли о на ди на ра пре не то је
из 2015. го ди не). Ко ми тет ко ри сти
но вац за по бољ ша ње без бед но сти са -
о бра ћа ја на те ри то ри ји гра да, па је
та ко у пла ну ку по ви на уре ђа ја за де -
тек ци ју пси хо ак тив них суп стан ци у
кр ви во за ча за по ли ци ју.

М. Ди ми трић

Вла да Ср би је по ста ви ла је 19. де -
цем бра ге не рал ног се кре та ра Удру -
же ња но ви на ра Ср би је (УНС) Ни на
Бра јо ви ћа за др жав ног се кре та ра за
ин фор ми са ње и ме ди је у Ми ни стар -
ству за кул ту ру и ин фор ми са ње Ср -
би је.

Ми ни стар ство је са оп шти ло да ве -
ру је да су ду го го ди шње но ви нар ско и
уред нич ко ис ку ство, про фе си о нал ни
ан га жман у УНС-у и број на до би је на
при зна ња нај бо ља пре по ру ка за оба -
вља ње од го вор не функ ци је др жав ног
се кре та ра за ин фор ми са ње и ме ди је.

Ка ко је на ве де но, име но ва њем др -
жав ног се кре та ра ство ре ни су нео п -
ход ни усло ви за ре ша ва ње свих отво -
ре них пи та ња у обла сти јав ног ин фор -
ми са ња, уз пу ну са рад њу Ми ни стар -
ства са стру ков ним удру же њи ма, ре гу -
ла тор ним и са мо ре гу ла тор ним те ли -
ма, ме диј ским про фе си о нал ци ма и
оста лим ре ле вант ним чи ни о ци ма.

Ни но Бра јо вић је био пред сед ник
УНС-а у два ман да та. Ди пло ми рао је
на Фа кул те ту по ли тич ких на у ка. На
Те ле ви зи ји Бе о град ра дио је од 1983.
до 1992, где је био уред ник ци клу са
еми си ја „Отво ре ни сту дио” и „Те ме
и ди ле ме”. Та ко ђе, био је уред ник и

во ди тељ по ли тич ког ма га зи на „За и
про тив” (ЗИП), јед не од нај гле да ни јих
еми си ја ТВ Бе о град, спе ци јал ни из ве -
штач с Ко со ва и Ме то хи је, из Сло ве -
ни је и Хр ват ске (1987–1991), уред ник
глав не ин фор ма тив не еми си је „Днев -
ник” и уну тра шњо по ли тич ке ре дак ци -
је РТС-а. Јав ни сер вис је на пу стио
1992. и од та да је ра дио као сло бод ни
но ви нар. По том је био глав ни и од го -
вор ни уред ник ча со пи са „Но ви нар -
ство”. У Вла ди Срем ско-ба рањ ске
обла сти под упра вом УН био је се кре -
тар за ин фор ми са ње. Пи сао је за ви ше
ли сто ва („Ве чер ње но во сти”, „ТВ но во -
сти”, „Да ни”, „Бор ба”, „Линк”).

У окви ру обе ле жа ва ња 3. ма ја,
Свет ског да на сло бо де ме ди ја, за сно -
вао је у Ср би ји ак ци ју „Пет ми ну та
гро мо гла сне ти ши не”. По кре нуо је
осни ва ње пот пор ног фон да УНС-а
„До бри ца Ку змић” и фон да „Јо ван и
Је ша Пан те лић”.

Дво стру ки је до бит ник го ди шњих
на гра да Те ле ви зи је Бе о град. До бит -
ник је УНС-овог го ди шњег при зна ња
„Све то зар Мар ко вић” и био је члан
Управ ног од бо ра Са ве за но ви на ра Ју -
го сла ви је, од но сно СНСЦГ од 2000.
го ди не. М. Д.

обра зло жи ла је Ени са Аго вић Хо ти
из Се кре та ри ја та за фи нан си је.

Ова из ме на не ути че на уго вор, јер
су са гла сност на ње га, пре већ ни ка,
да ли и Ми ни стар ство гра ђе ви нар -
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре и
KfW бан ка, а вред ност и ове но ве ин -
ве сти ци је укла па се у укуп но уго во -
ре ни кре дит ни из нос од 4,7 ми ли о на
евра. „Во до вод” за пла ни ра не ра до ве
на Ку де љар цу већ по се ду је про је кат и
гра ђе вин ске до зво ле. Обе ин ве сти ци -
је, сва ка на свој на чин, зна чај не су за
гра ђа не, а ка на ли за ци о на мре жа у
том де лу Пан че ва про гла ше на је и за
град ску ка пи тал ну ин ве сти ци ју.

Ка ча ре во од 1. ја ну а ра 
на град ском во до во ду
Ка да го во ри мо о во до во ду, већ ник
за ду жен за ко му нал ну де лат ност
Алек сан дар Сте ва но вић на ја вио је да
ће Ка ча рев ци до би ти во ду из град -
ског во до во да 1. ја ну а ра 2017. и да су
у то ку по след ње про це ду рал не при -
пре ме за тај по сао.

По во дом 16. де цем бра, Ме ђу на род -
ног да на се ћа ња на Ро ме стра да ле у
Дру гом свет ском ра ту, одр жа на је ко -
ме мо ра тив на све ча ност ис пред спо -
мен-обе леж ја Стра ти ште код Ја бу ке,
у ор га ни за ци ји вла ди ног Од бо ра за
не го ва ње тра ди ци ја осло бо ди лач ких
ра то ва Ср би је. На том ме сту је уби је -
но око 12.000 Ро ма, Ср ба и Је вре ја.

Вен це и цве ће су по ло жи ли и по -
част стра да лим Ро ми ма ода ли
пред став ни ци На ци о нал ног са ве та
ром ске на ци о нал не ма њи не, Ми ни -
стар ства за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња, де ле га -
ци је ам ба са да: Ру си је, Не мач ке,
Ира на, Ка на де, Пољ ске, Сло ве ни је,
Бо сне и Хер це го ви не и Укра ји не,
пред став ни ци Вој ске Ср би је, Кан -
це ла ри је ОЕБС-а и Гра да Пан че ва,
као и по том ци стра да лих Ро ма.

По моћ ник ми ни стра за бо рач ка
пи та ња Ми лан По по вић по ру чио је
да је жр тва – жр тва, без об зи ра на
бо ју ко же, као и да се љу ди не сме -
ју де ли ти по ве ри и на ци о нал но сти,

јер је чо веч ност оно што нас чи ни
љу ди ма.

– Вр ху нац ге но цид ног стра да ња у
Дру гом свет ском ра ту и је сте био
одва ја ње жр та ва на оне вред не, не -
мач ке жр тве и оне ма ње вред не,
или без вред не жр тве у оку пи ра ним
зе мља ма. Са о се ћа мо с бо лом Ро ма,
јер они су јед на ко стра да ли на род
на овим про сто ри ма као Ср би и Је -
вре ји – по ру чио је по моћ ник ми ни -
стра у Пан че ву.

За ме ник пред сед ни ка На ци о нал -
ног са ве та ром ске на ци о нал не ма -
њи не Ср би је Жи во јин Ми тро вић
ре као је да је он је дан од при пад ни -
ка тог на ро да ко ме су пре ци стра да -
ли, као и да је 80 од сто Ро ма не ви -
но стра да ло у том ра ту.

– Из гу би ли су сво је гла ве, не ви но,
због јед не су лу де по ли ти ке ко ја ни -
је во ди ла ни че му, па не мо гу и не
смем до зво ли ти да се то по но ви.
На дам се да сви за јед но са мном
има те сна ге да се од у пре мо том злу
– по ру чио је Ми тро вић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Павлов ре као је да дру штво не сме
до зво ли ти би ло ка кву вр сту ра сне не -
тр пе љи во сти, дис кри ми на ци је или
не ког дру гог на си ља.

– На ша ма ла за јед ни ца, као што је
Пан че во, али и као што је др жа ва Ср -
би ја, ува жа ва на ци о нал не раз ли чи -
то сти, мно го при да је на ци о нал ној
то ле ран ци ји и раз во ју људ ских пра ва
и сло бо да као основ ног те ме ља де мо -
крат ског дру штва. Ду бо ко у на шем
дру штву мо ра да оста не чи ње ни ца
се ћа ња и по што ва ња жр та ва, јер је -
ди но на та кав на чин не ће мо за бо ра -
ви ти оно што се де ша ва ло. Да се ви -
ше ни ка да не де си – ре као је Па влов.

По сле це ре мо ни је по ла га ња ве на -
ца, ин то ни ра ња хим не Ср би је „Бо же

прав де” и ме ђу на род не хим не ром -
ског на ро да „Ђе лем, ђе лем” и ода -
ва ња по ча сти одр жан је умет нич ки
про грам, у ко јем су на сту пи ли му -
зи ча ри са ста ва „Ама ро дел”, као и
глум ци Иван Јеф то вић и Ива Сте -
фа но вић.

Ме ђу на род ни дан се ћа ња на Ро -
ме стра да ле у Дру гом свет ском ра ту
обе ле жа ва се 16. де цем бра у знак
се ћа ња на 16. де цем бар 1942, ка да
је Хајн рих Хи млер из дао на ред бу за
упу ћи ва ње Ро ма у кон цен тра ци о не
ло го ре. 

Број на су стра ти шта не ви них ци -
ви ла Ср ба, Ро ма и Је вре ја ши ром
на ше др жа ве: Ста ро сај ми ште, Ба -
њи ца, Ја јин ци, Ниш, Ле ско вац и
Пан че во. M. Д.

ОД БОР ЗА НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈА 

ОСЛО БО ДИ ЛАЧ КИХ РА ТО ВА СР БИ ЈЕ

Ода та по част Ро ми ма 
стра да лим на Стра ти шту

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

НО ВАЦ ЗА КА НА ЛИ ЗА ЦИ О НУ МРЕ ЖУ

МИ НИ СТАР СТВО КУЛ ТУ РЕ И ИН ФОР МИ СА ЊА

Бра јо вић иза бран 
за др жав ног се кре та ра



Град ска упра ва рас пи са ла је
16. де цем бра оглас за јав ну
ли ци та ци ју у дру гом кру гу за
да ва ње у за куп и на ко ри шће -
ње по љо при вред ног др жав ног
зе мљи шта.

Др жав не њи ве се на ла зе у
ка та стар ским оп шти на ма у Ба -
нат ском Бре стов цу, Ба нат ском
Но вом Се лу, До ло ву, Гло го њу,
Ива но ву, Ја бу ци, Омо љи ци,
Пан че ву и Стар че ву.

На ли ци та ци ји ће за ин те -
ре со ва ним па о ри ма би ти

по ну ђе но 1.300 хек та ра др -
жав них ора ни ца.

По чет не це не за ли ци та ци ју
кре ћу се од 4.000 до 26.000

ди на ра по хек та ру др жав ног
по љо при вред ног зе мљи шта.
Нај ве ћа пар це ла ко ја се на ла -
зи у огла су је по вр ши не пре ко
200 хек та ра.

Оби ла зак њи ва је за ка зан за
20. де цем бар, од 10 са ти, а јав -
но над ме та ње ће би ти оба вље -
но 26. де цем бра, у 10 са ти, у
ве ли кој са ли град ске ку ће.

На сај ту Гра да www.pan-
cevo.rs на ла зе се фор му лар
за при ја вљи ва ње, спи сак
нео п ход не до ку мен та ци је,
као и ин фор ма ци је о то ме
ко има пра во да уче ству је на
ли ци та ци ји. Рок за при ја -
вљи ва ње и под но ше ње до ку -
мен та ци је ис ти че 23. де -
цем бра у 15 са ти.

КРА ЈЕМ ДЕ ЦЕМ БРА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Ли ци та ци ја др жав них ора ни ца

Вла да Ср би је пу сти ла је ове
не де ље у скуп штин ску про це -
ду ру на усва ја ње по хит ном
по ступ ку Пред лог за ко на о
пре у зи ма њу оба ве за „ХИП –
Пе тро хе ми је” а. д. пре ма при -
вред ном дру штву Нафт на ин -
ду стри ја Ср би ја а. д. и пре тва -
ра њу тог ду га у јав ни дуг Ре пу -
бли ке Ср би је.

Др жа ва ће (ка ко смо ра ни је
пи са ли) ис пла ти ти дуг „Пе -
тро хе ми је” од 105 ми ли о на
евра Нафт ној ин ду стри ји Ср -
би је. Ка ко је на ве де но, „Пе -
тро хе ми ја” НИС-у укуп но ду -
гу је не што ма ње од 31,4 ми ли -
јар де ди на ра, а 105 ми ли о на
евра, од но сно ско ро тре ћи ну
тог ду га, пре у зе ће др жа ва Ср -
би ја.

Ка ко сто ји у овом пред ло гу
за ко на о „Пе тро хе ми ји” и
НИС-у, оба ве за др жа ве Ср би је
је да дуг бу де ис пла ћен у шест
ра та, то јест на по шест ме се -
ци, до 15. ју на 2019. Пр ва ра та

од 20 од сто ду га би ће ис пла -
ће на до 31. де цем бра. То ком
2017. и 2018. би ће ис пла ће но
по 32 од сто ду га (по две ра те),
а ис пла та ду га ће се за вр ши ти
2019. го ди не, ка да ће би ти још
пре о ста лих 16 од сто ду га пла -

ће но НИС-у. Но вац за ис пла ту
ду га „Пе тро хе ми је” би ће обез -
бе ђен из ре пу блич ког бу џе та.

Дуг „Пе тро хе ми је” према
НИС-у на стао је то ком ви ше
го ди на ка да је НИС ис по ру чи -
вао при мар ни бен зин, основ -

ну си ро ви ну за рад „Пе тро хе -
ми је”.

Пре тва ра ње оба ве за „Пе тро -
хе ми је” у јав ни дуг нео п ход но је
да би се обез бе дио нор ма лан рад
тог пред у зе ћа и на ста ви ла ње го -
ва ре ор га ни за ци ја у скла ду с ме -
ђу на род но пре у зе тим оба ве за ма.
Овим за ко ном Вла да Ср би је
пру жа по др шку „ХИП –Пе тро хе -
ми ји”, а ње го во хит но до но ше ње
и при ме на усло вље ни су по тре -
бом за што бр жим на став ком ре -
ор га ни за ци је „Пе тро хе ми је”.

Вла да је пред ви де ла да НИС
мо же сво ја по тра жи ва ња од
др жа ве по осно ву ду га „Пе тро -
хе ми је” за ис по ру че ни бен зин
усту пи ти дру гом прав ном или
фи зич ком ли цу.

Уку пан дуг „Пе тро хе ми је”
НИС-у 30. но вем бра 2016. био
је око 31,38 ми ли јар ди ди на ра.

„Пе тро хе ми ја” од 2014. ре -
дов но из ми ру је те ку ће оба ве -
зе, а у 2015. и 2016. је има ла
до бит.

Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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По 9.500 евра за 
ку ћу са окућ ни цом 
и 1.500 евра за 
адап та ци ју

Бес по врат на сред ства
Ко ме са ри ја та 
за из бе гли це 
и ми гра ци је Ср би је

Ку по ви ном ку ћа стам бе но пи -
та ње ре ши ло је, 21. де цем бра,
че тр на ест из бе глич ких по ро -
ди ца. Њи ма је гра до на чел ник
Са ша Па влов, у ма лој са ли,
уру чио уго во ре о до де ли бес -
по врат не по мо ћи за ку по ви ну
се о ске ку ће са окућ ни цом, ко -
је су том при ли ком пот пи са ли
гра до на чел ник с јед не, про -
дав ци не крет ни на с дру ге и
ко ри сни ци, то јест из бе гли це,
с тре ће стра не.

Све ча ном уру че њу ку по про -
дај ног уго во ра прет хо ди ло је
за кљу че ње до ку мен та о гран ту
Гра да Пан че ва с Ко ме са ри ја -
том за из бе гли це и ми гра ци је
Ре пу бли ке Ср би је и вла ди ном
Је ди ни цом за упра вља ње про -
јек ти ма „Ис тра жи ва ње и раз -
вој”. Ви си на гран та ко ји је на -
ша ло кал на са мо у пра ва до би ла
за по моћ из бе гли ца ма из но си
154.000 евра.

Из бе гли це су та ко за ре ша -
ва ње јед ног од нај ва жни јих
жи вот них пи та ња до би ле по
9.500 евра. Ови љу ди су на те -
ри то ри ји Ср би је за ту су му
нов ца на шли ку ће са окућ ни -
цом ко је су би ле на про да ји и
на овај на чин су их ку пи ли.
До би ли су и по 1.500 евра за
нај ну жни је ула га ње и адап та -
ци ју.

РЕ ШЕ НО СТАМ БЕ НО ПИ ТА ЊЕ ЧЕТРНАЕСТ ПО РО ДИ ЦА

ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА КРОВ НАД ГЛА ВОМ

ЕКОНОМИЈА

Но ви вла сни ци с ко ји ма смо
раз го ва ра ли ни су кри ли за до -
вољ ство и сви су нам ре кли да
су „ски ну ли ве ли ки те рет с ле -
ђа”. Ве ћи на је ку ће ку пи ла у
Стар че ву, Ба нат ском Но вом
Се лу, Гло го њу и Пан че ву, а две
по ро ди це су од лу чи ле да се
од се ле не што да ље, па су бу ду -
ћи дом про на шле у се ли ма око
Кра гу јев ца и Сеч ња.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов из ја вио је да на ша
ло кал на са мо у пра ва свих ових
го ди на по ку ша ва на раз не на -
чи не да по мог не тим љу ди ма,
пре све га у са рад њи с ре пу -
блич ким ко ме са ри ја том.

– Ми ће мо на ста ви ти да
пру жа мо по моћ и на дам се да
ће већ сле де ће го ди не по че ти
из град ња осам но вих стам бе -
них је ди ни ца у Гло го њу, а ра -
ди ће мо и на обез бе ђи ва њу по -
мо ћи и за ра се ље не с Ко со ва и
Ме то хи је – на ја вио је гра до на -
чел ник.

ЗА КОН ЗА „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈУ”

Др жа ва пре у зи ма тре ћи ну ду га

У ју ну 2016. го ди не у Ре пу -
бли ци Ср би ји би ло је 29.457
из бе гли ца (20.334 из Ре пу бли -
ке Хр ват ске и 9.080 из Бо сне и
Хер це го ви не).

Пре ма по да ци ма и про це на -
ма Ко ме са ри ја та, у зе мљу по -
ре кла се из Ср би је вра ти ло:
око 69.500 ли ца у Ре пу бли ку
Хр ват ску и око 79.000 у Бо сну
и Хер це го ви ну и оста ле ре пу -
бли ке бив ше СФРЈ. У тре ће зе -
мље је оти шло око 46.000 ли -
ца, а про це њу је се да је око
40.000 љу ди умр ло.

Европ ска уни ја је од 2001. го -
ди не за ре ша ва ње пи та ња из бе -
гли ца и ин тер но ра се ље них ли -
ца у Ср би ји до ни ра ла ви ше од
74 ми ли о на евра, укљу чу ју ћи
из град њу стам бе них је ди ни ца
и мон та жних ку ћа за со ци јал но
ста но ва њу у за шти ће ним усло -
ви ма, до ни ра ње па ке та за еко -
ном ско осна жи ва ње, ор га ни зо -
ва ње обу ка и пру жа ње бес плат -
не прав не по мо ћи.

Страну припремила

Марина
Димитрић

Град ће уско ро рас пи са ти
јав ни по зив за ку по ви ну гра ђе -
вин ског ма те ри ја ла, а у пла ну
је и да из бе гли це чи ја де ца по -
ха ђа ју дру ги, тре ћи и че твр ти
раз ред сред ње шко ле до би ју
по моћ од по 40.000 ди на ра –
на ја вио је Ми лен ко Чуч ко вић,
члан Град ског ве ћа за ду жен за
со ци јал ну по ли ти ку.

Од 1991. го ди не Пан че во је
при ми ло око 15.000 из бе гли -
ца, а по по пи су из 2004. го ди -
не на те ри то ри ји Пан че ва их
је би ло 12.000. Тре нут но има
око 1.000 из бе глих и око
1.600 ин тер но ра се ље них љу -
ди. Пре ма по да ци ма пан че -
вач ког По ве ре ни штва за из -
бе гли це, у ме ђу вре ме ну су
они или узе ли на ше др жа -
вљан ство или су се од се ли ли
из Пан че ва. Они ко ји су од лу -
чи ли да оста ну, то су учи ни ли
пре те жно за хва љу ју ћи пан че -
вач ком бу вља ку, јер су ту на -
шли по сао.

Град ска упра ва оба ве шта ва
сту ден те ко ји су оства ри ли
пра во на ре гре си ра ње тро -
шко ва пре во за да је но вац из
бу џе та АП Вој во ди не за ову
на ме ну из дво јен. Но вац за
пре воз за пе ри од од ју ла до

сеп тем бра ове го ди не сту -
ден ти мо гу по ди ћи од 25. де -
цем бра на свим шал те ри ма
Бан ке „По штан ска ште ди о -
ни ца” и „По ште Ср би је”, а
нео п ход но је да са со бом по -
не су лич ну кар ту.

ИС ПЛА ТА СТУ ДЕН ТИМА

Но вац за пре воз

Чла но ви Град ског ве ћа одо -
бри ли су ЈКП-у „Гре ја ње” да
се кре дит но за ду жи 150 ми -
ли о на ди на ра, тј. 1,2 ми ли о -
на евра.

То јав но ко му нал но пред у -
зе ће ис ко ри сти ло би овај но -
вац у свр ху из ми ре ња оба ве за
за ис по ру че ни гас за греј ну
се зо ну 2016/2017, с ро ком
от пла те од де сет ме се ци и
грејс пе ри о дом од че ти ри
ме се ца. Ди на ми ка от пла те
кре ди та би би ла ме сеч на, у
шест ра та. То пред у зе ће би
оба ве зе на от пла ту глав ни це,
ка ма те и тро шко ва по вла че -
ња кре ди та из ми ри ло из соп -
стве них при хо да.

У обра зло же њу ове од лу ке
чу ло се да пан че вач ко „Гре ја -
ње” сва ке го ди не до ла зи у исту

си ту а ци ју с об зи ром на то да
му тро шко ви за гас сти жу на
на пла ту за пе ри од греј не се зо -
не, тј. за шест ме се ци, а са мо
пред у зе ће на пла ту од ко ри -
сни ка оба вља то ком 12 ме се ци.
Тро шко ви ка ма та код ба на ка
за кре дит ни жи су од за кон ске
за те зне ка ма те ко ја би се овом
пред у зе ћу об ра чу на ва ла због
евен ту ал ног ка шње ња у пла -
ћа њу га са до ба вља чу „Ср би ја -
га су”, па се већ не ко ли ко го -
ди на „Гре ја ње” кре дит но за ду -
жу је за пла ћа ње га са.

Оба ве зе од про шле го ди -
не, из прет ход ног кре ди та
за исту на ме ну, узе тог од
Бан ке „Ин те за” у мар ту,
пред у зе ће је из ми ри ло на
вре ме – кон ста то ва но је на
сед ни ци Град ског ве ћа.

ЗА „СР БИ ЈА ГАС” 150 МИ ЛИ О НА

„Гре ја ње” се 
кре дит но за ду жу је

И ове године је градски Секре-
таријат за пољопривреду при-
бавио анализу у вези с јесењом
бербом пољопривредних кул-
тура и сетвом пшенице на те-
риторији града Панчева.

Према подацима које су
Градској управи доставили по-
љопривредна предузећа и
удружења, као и земљорад-

ничке задруге, јесења жетва
пољопривредних култура и се-
тва озимих усева завршена је с
приносима нешто већим у од-
носу на трогодишњи просек.

Укупан остварен просечан
принос меркантилног куку-
руза је 10,26 тона по хектару,
што је за око 30 одсто више од
трогодишњег просека, колико
су и остварила пољопривред-
на предузећа, земљораднич-
ке задруге и индивидуална
газдинства.

Укупан принос шећерне
репе је 62 тоне по хектару,
што је за око 28 одсто више
од просека. Пољопривредна
предузећа и земљорадничке
задруге су имали већи принос
за око 21 одсто, а индивиду-
ална газдинства су остварила
око 34 одсто већи принос.

Принос сунцокрета је ове
године 3,5 тона по хектару,
што је за око пет одсто више
од трогодишњег просека, па
су индивидуална газдинства
остварила у просеку принос
већи за пет одсто, а предузе-
ћа и задруге за око два одсто.

Принос соје је 2,4 тоне по
хектару, па је за око четири

одсто виши од просека, а на-
правила су га индивидуална
газдинства.

Када говоримо о пшеници,
она је посејана на укупно
8.680 хектара. Од тога су по-
љопривредна предузећа и зе-
мљорадничке задруге посеја-
ли 3.900 хектара, а остатак
пољопривредници. Трогоди-
шњи просек је за око пет од-
сто виши.

У материјалу који се 20.
децембра нашао и пред град-
ским већницима, наводи се и
да је дубоко орање за пролећ-
ну сетву извршено на укупно
49.946 хектара, колико је и
планирано, као и да су кли-
матски услови били повољ-
ни, а да су агротехничке ме-
ре примењене у довољној
мери.

РЕЗУЛТАТИ ЈЕСЕЊЕ ЖЕТВЕ И СЕТВЕ

Приходи изнад просека



Пан че вач ке основ не и сред -
ње шко ле, као и вр ти ћи, и
ове го ди не ће мо ћи да се
при кљу че ве ли кој еко ло шкој
кам па њи „За чи сти је и зе ле -
ни је шко ле у Вој во ди ни”.
Реч је о про гра му ко ји је пре
се дам го ди на по кре нут са
иде јом да се у шко ла ма и ло -
кал ним за јед ни ца ма ши ром
Вој во ди не по диг ну свест и
лич на од го вор ност за бри гу о
жи вот ној сре ди ни. Не дав но
је у вла ди АП Вој во ди не пот -
пи сан спо ра зум с но вим
парт не ри ма, та ко да ће вој -
во ђан ски ма ли ша ни и у
школ ској 2016/17. би ти у
при ли ци да да ју до при нос
раз во ју еко ло шке све сти на
те ри то ри ји на ше по кра ји не.
Пот пи сни ци овог до ку мен та
ис та кли су да фор ми ра ње
еко ло шке кул ту ре ни је ни -
ма ло лак за да так и да је због
то га про грам „За чи сти је и
зе ле ни је шко ле у Вој во ди ни”
ве о ма би тан.

Ову еко ло шко-еду ка тив ну
кам па њу по кре ну ли су По -
кра јин ски се кре та ри јат за ур -
ба ни зам и за шти ту жи вот не
сре ди не и По кра јин ски се -
кре та ри јат за обра зо ва ње,
про пи се, упра ву и на ци о нал -
не ма њи не – на ци о нал не за -
јед ни це, у са рад њи с По кре -
том го ра на Вој во ди не, а од
ове го ди не парт не ри су им и
По кра јин ски се кре та ри јат за
енер ге ти ку, гра ђе ви нар ство

и са о бра ћај и RECAN – фонд
за по вра ћај и ре ци кла жу ли -
мен ки. Са рад ња ће се ин тен -
зи ви ра ти у сег мен ту еду ка ци -
је у обла сти за шти те жи вот не
сре ди не и енер гет ске ефи ка -
сно сти.

Пре ма ре чи ма над ле жних
у По кра ји ни, овај еду ка тив -
ни про грам, иа ко је на ме њен
вас пит но-обра зов ним уста -
но ва ма и оства ру је се углав -
ном у њи ма, има ши ру уло гу
у за јед ни ци. Ја ча ње све сти,
ду го роч но по бољ ша ње од но -
са це ло куп ног ста нов ни штва
пре ма жи вот ној сре ди ни и
ства ра ње чи сти јег и зе ле ни -
јег ам би јен та основ ни су за -
да ци кам па ње.

До са да, то ком ових се дам
го ди на, 373 пред школ ске
уста но ве, основ не и сред ње
шко ле уче ство ва ле су у овој
ак ци ји, а до де ље не су 222 на -
гра де за нај у спе шни је ре а ли -
зо ва не ак тив но сти. На ово го -
ди шњи јав ни по зив ода зва ле
су се 84 вас пит но-обра зов не
уста но ве, а ре зул та ти из бо ра
нај у спе шни јих би ће об ја вље -
ни до 5. ју на 2017. го ди не.

ка да се нај бо љи ђа ци у обла -
сти ма те ма ти ке, фи зи ке,
тех ни ке, је зи ка и књи жев но -
сти, ли ков не, ба лет ске и му -
зич ке умет но сти пред ста ве
јав но сти.

Спе ци јал ну на гра ду је до би -
ло осам уче ни ка ко ји су оства -
ри ли вр хун ске ре зул та те на ме -
ђу на род ним на уч ним и умет -
нич ким так ми че њи ма. Ме ђу
њи ма je и дво је Пан че ва ца: Да -
ни ца Зе че вић и Мар ко Шу -
шњар, по ла зни ци пан че вач ког
Ре ги о нал ног цен тра за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”. По ред њих,

АП Вој во ди на је на гра ди ла и
пан че вач ке ма те ма ти ча ре Алек -
су Кон стан ти но ва, Ми хај ла Си -
ми ћа, Та тја ну Јак шић и Ни ко лу
Бу ла то ви ћа, фи зи чар ку Мар ту
Бо шњак и мла дог исто ри ча ра
Ве се ли на Вра ча ра. Ме ђу на гра -
ђе ни ма Пан чев ци ма су и Со фи -
ја Фи ли пов, Ма ри ја Ди ми три -
је вић, Сте фан Ми хај лов, Вук
Го лу бо вић, Ни ко ла Ра ко њац и
Ђор ђе Гр ба, као и там бу ра шки
ор ке стар Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур”.

До бит ни ци по кра јин ских
на гра да би ли су и њи хо ви

про фе со ри од но сно мен то ри
Бо бан Ма рин ко вић, На та ша
Ча лу ко вић, Со ња Чу кић, Ми -
о мир Ста ни ву ко вић, Ми лу -
тин Ко јић, Ве ли ка Ву чу ро -
вић, Зо ри ца Алек сић, Ђен ђи
Вар га, Алек сан дра Ми хај ло -
вић, Или ја Ве се ли но вић, Ми -
о драг Та сић, Мла ден Сте фа -
но вић, Са не ла Бла го је вић и
Ми хај ло Јо вић.

По кра јин ски се кре та ри јат
за спорт и омла ди ну и По кра -
јин ска вла да до де љу ју ова при -
зна ња у кон ти ну и те ту од 1995.
го ди не.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ВР ШЕН ДЕ СЕ ТИ ФЕ СТИ ВАЛ НА У КЕ

ПО ПУ ЛА РИ ЗА ЦИ ЈА НА УЧ НИХ ДИ СЦИ ПЛИ НА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ве ше днев на за бав на
аван ту ра

НИС до ча рао 
по се ти о ци ма зна чај 
и по зи ти ван ути цај
об но вљи вих из во ра
енер ги је

Фе сти вал на у ке, ко ји је и ове
го ди не одр жан уз по др шку
ком па ни је НИС, де се ти пут је
оку пио на Бе о град ском сај му
ра до зна ле мла де ис тра жи ва че
и за љу бље ни ке у на у ку. Под
сло га ном „Чи ста де сет ка”, ова
нај зна чај ни ја ре ги о нал на на -
уч на ма ни фе ста ци ја за вр ше на
је 18. де цем бра.

Ком па ни ја НИС, као јед на
од во де ћих енер гет ских ком -
па ни ја у ре ги о ну, по себ ну па -
жњу по кла ња одр жи вом раз -
во ју и зе ле ној енер ге ти ци и
због то га је че твр ту го ди ну за -
ре дом НИС ге не рал ни спон -
зор Фе сти ва ла на у ке. Ва жна и
ве о ма по пу лар на на уч на смо -
тра ове го ди не је про сла ви ла
свој ју би леј уз уче шће ви ше
сто ти на на уч ни ка и на уч них
демонстрaтора. Они су се свој -
ски по тру ди ли да свет на у ке
при бли же по се ти о ци ма на за -
ни мљив и за ба ван на чин.

Ви ше од пе де сет по став ки
омо гу ћи ло је до бру на уч ну за ба -
ву и аван ту ру, а ме ђу њи ма је би -
ла и за ни мљи ва ин тер ак тив на
ла бо ра то ри ја ком па ни је НИС
по све ће на ево лу ци ји енер ги је.

Енер ги ја зна ња
Кроз на уч не екс пе ри мен те, те -
мат ске ра ди о ни це, као и ин -
тер ак тив ни при каз на уч них за -
ни мљи во сти НИС је по се ти о -
ци ма до ча рао зна чај и по зи ти -
ван ути цај об но вљи вих из во ра
енер ги је на жи вот ну сре ди ну.

ЈКП „Зе ле ни ло” сва ке го ди -
не пред но во го ди шње и бо -
жић не пра зни ке ор га ни зу је
еко ло шку кам па њу у окви ру
ко је се гра ђа ни ма ну де на
про да ју јел ке с бу се ном на
Зе ле ној пи ја ци. Це на ста -
бљи ке за ви си од ве ли чи не
јел ке и кре ће се од 700 до
2.300 ди на ра.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра
„Зе ле ни ла” Да ни ла Бје ли це,
то јав но пред у зе ће пре ко де сет

го ди на ор га ни зу је но во го ди -
шњу про да ју јел ки, са иде јом
да под се ти гра ђа не на зна чај
очу ва ња јел ки, ка ко би се на
тај на чин до при не ло очу ва њу
жи вот не сре ди не. Ка ко је ре -
као, „Зе ле ни ло” ће у окви ру
ове ак ци је ор га ни зо ва но и
бес плат но пре у зи ма ти јел ке
од су гра ђа на до 16. ја ну а ра,
уко ли ко они ни су у при ли ци
да их за са де на кон но во го ди -
шњих и бо жић них пра зни ка.

По кра јин ски се кре та ри јат за
спорт и омла ди ну при ре дио је
у сре ду, 21. де цем бра, све ча -
ност у згра ди Вла де Вој во ди -
не у Но вом Са ду, на ко јој су
до деље на при зна ња и нов ча не
на гра де уче ни ци ма основ них
и сред њих шко ла из Вој во ди не
ко ји су у школ ској 2015/2016.
по сти гли вр хун ске ре зул та те
на ме ђу на род ним и ре пу блич -
ким на уч ним и умет нич ким
такми че њи ма. Све ча но уру че -
ње на гра да вој во ђан ским та -
лен ти ма одр жа но је у хо лу
Ба но ви не и то је би ла при ли -

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ОМЛА ДИ НУ И СПОРТ НА ГРА ДИО УСПЕ ШНЕ ЂА КЕ

При зна ње за та лен то ва не Пан чев це

ЗА ЗЕ ЛЕ НИ ЈЕ ШКО ЛЕ

Но ви парт не ри

Бе че ја, Жи ти шта, Ка њи же, Ср -
бо бра на, Ни ша и Чач ка. Реч је о
нов ча ној по др шци не про фит -
ним уста но ва ма за ре а ли за ци ју
про је ка та из обла сти спор та,
кул ту ре, на у ке, за шти те жи вот не
сре ди не и по мо ћи со ци јал но
угро же ним ка те го ри ја ма. О из -
бо ру про је ка та од лу чу је ко ми си -
ја ко ју чи не пред став ни ци ре ги -
о нал них вла сти, НИС-а, као и
ло кал не углед не лич но сти.

Нафт на ин ду стри ја Ср би је
је још 2009. за по че ла ре а ли за -
ци ју про гра ма по др шке ло -
кал ним за јед ни ца ма, ко ји је
из го ди не у го ди ну уна пре ђи -
ван. Го то во 900 ми ли о на ди -
на ра уло же но је у око 864 про -
јек та ко ји су по мо гли раз вој
ло кал них за јед ни ца, олак ша ли
функ ци о ни са ње број них уста -
но ва и уна пре ди ли рад кул тур -
них, обра зов них и спорт ских
ин сти ту ци ја.

С дру ге стра не, НИС по кла ња
мно го па жње про мо ци ји пра вих
вред но сти и уна пре ђи ва њу сре -
ди не у ко јој по слу је. По др шка
обра зо ва њу оства ру је се кроз про -
грам „Енер ги ја зна ња”. Пре ко
про гра ма „НИС шан са” до са да је
за по сле но ви ше од 670 мла дих.

НО ВО ГО ДИ ШЊА АК ЦИ ЈА „ЗЕ ЛЕ НИ ЛА”

Са чу вај мо јел ке

По ред то га, нафт ни ги гант је
на фе сти ва лу на у ке пред ста -
вио сво ја до стиг ну ћа и про јек -
те ко ји до при но се енер гет ској
ефи ка сно сти, као и ме ре ко је
НИС пред у зи ма у обла сти за -
шти те жи вот не сре ди не.

– Фе сти вал на у ке сво јим
кон цеп том и са др жи ном у пот -
пу но сти об у хва та све вред но -
сти ко је и са ми на сто ји мо да
про мо ви ше мо, а то су обра зо -
ва ње, на у ка и не го ва ње пра вих
вред но сти код мла дих. Све сни
зна ча ја на уч но о бра зов них про -
је ка та и по тре бе да што ве ћем
бро ју мла дих пру жи мо шан су
да про на ђу се бе кроз на у ку, на -
ста ви ће мо да ула же мо у ова кве
и слич не про јек те – из ја ви ла је
Са ња Лу бар дић, за ме ник ге не -
рал ног ди рек то ра и ди рек тор
Функ ци је за од но се с јав но шћу
и ко му ни ка ци је НИС-а, по во -
дом уче шћа ру ско-срп ске ком -
па ни је на ово го ди шњем на уч -
ном фе сти ва лу.

Као ком па ни ја ко ја се осла ња
на при ме ну но вих тех но ло ги ја
и ино ва ци ја у свим обла сти ма
свог по сло ва ња, НИС је са гле -
дао зна чај Фе сти ва ла на у ке као
ма ни фе ста ци је ко ја је по све ће -

на про мо ци ји на у ке и обра зо ва -
ња. У скла ду с кор по ра тив ним
сло га ном „Бу дућ ност на де лу”,
НИС тра ди ци о нал но по др жа ва
про јек те и ини ци ја ти ве ко ји
до при но се раз во ју на уч ног по -
тен ци ја ла за јед ни це у ко јој
ком па ни ја по слу је.

За јед ни ци за јед но
Не дав но је НИС упу тио јав ни
по зив гра ђа ни ма да се укљу че у
ис тра жи ва ње пу тем ан ке те (на
ин тер нет адре си www.nis.eu) с
ци љем са гле да ва ња по тре ба у
ло кал ним за јед ни ца ма с ко ји -
ма са ра ђу је, а ње ни ре зул та ти
би ће основ за бу ду ћа ула га ња
НИС-а пу тем про гра ма „За јед -
ни ци за јед но”.

Над ле жни у овој ком па ни ји
ис ти чу да за јед но мо же мо
ство ри ти бо ље и леп ше усло ве
за ква ли тет ни ји жи вот у ло -
кал ној за јед ни ци и за то по зи -
ва ју Пан чев це да уче ству ју у
овом ис тра жи ва њу и по мог ну
НИС-у да што бо ље са гле да
по тре бе гра да Пан че ва.

НИС сва ке го ди не пот пи су је
спо ра зу ме о са рад њи с пред став -
ни ци ма де сет оп шти на и гра до -
ва у Ср би ји: Но вог Са да, Пан че -
ва, Зре ња ни на, Ки кин де, Но вог

Пред став ни ци пан че вач ке ло -
кал не са мо у пра ве и Јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа „Гре ја ње”
по се ти ли су у по не де љак, 19.
де цем бра, Ма шин ску шко лу
Пан че во, у окви ру кам па ње за
про мо ци ју ме ђу на род ног про -
јек та „Ба нат ско сун це за све”.
Том при ли ком су уче ни ци ове
шко ле би ли у при ли ци да
прак тич но ви де кон крет ну
при ме ну об но вљи вих из во ра
енер ги је. Пре ма ре чи ма Не на -
да Дој чи но ви ћа, про фе со ра
гру пе струч них пред ме та у
Ма шин ској, ова по се та је има -
ла ви ше стру ки зна чај.

– Уче ни ци на ше шко ле су
има ли мо гућ ност да се упо -
зна ју с при ме ном со лар них
па не ла за за гре ва ње са ни тар -
не то пле во де и да са зна ју ко -
ли ко је упо тре ба об но вљи вих
из во ра енер ги је ва жна у да на -
шњем до бу ка да је пла не та
угро же на пре ко мер ном упо тре -
бом фо сил них го ри ва. Ђа ци ма

сме ра тех ни чар ме ха тро ни ке
ова пре зен та ци ја омо гу ћи ла је
да ви де прак тич ну при ме ну
јед ног ме ха трон ског си сте ма
и да се упо зна ју с мо де лом
упра вља ња со лар ним па не ли -
ма за до би ја ње то пле во де –
ре као је про фе сор Дој чи но вић
за „Пан че вац”.

За по тре бе еду ка ци је и про -
мо ви са ња вред но сти упо тре бе
об но вљи вих из во ра енер ги је
на ба вље но је спе ци ја ли зо ва но
во зи ло ко је на се би има мон -
ти ран пре но си ви со лар ни си -
стем за за гре ва ње са ни тар не
во де. Про шле не де ље су Ан ђе -
ла Ви ла, пи-ар ме на џер про -

јек та „Ба нат ско сун це за све”,
и Вла ди мир Ма рин ко вић, ин -
же њер из ЈКП-а „Гре ја ње”,
пред ста ви ли пред но сти ко ри -
шће ња со лар не енер ги је у
Гим на зи ји „Ми хај ло Пу пин” у
Ко ва чи ци, у Сред њој струч ној
шко ли „Ва са Пе ла гић” у Ко ви -
ну и у Ма шин ској шко ли Пан -
че во.

Да под се ти мо, ло кал на са -
мо у пра ва је кра јем мар та
пред ста ви ла про је кат „Ба -
нат ско сун це за све”, ко ји
фи нан си ра Европ ска уни ја
кроз ИПА про грам пре ко гра -
нич не са рад ње Ру му ни је и
Ср би је. Европ ска уни ја је по -
др жа ла ре а ли за ци ју у ок то -
бру 2015. го ди не и обез бе ди -
ла око 700.000 евра. Циљ
про јек та је да се оства ри
енер гет ска ефи ка сност и да
се кроз кон кре тан при мер
ука же на по тре бу ко ри шће -
ње ал тер на тив них из во ра
енер ги је.

БА НАТ СКО СУН ЦЕ ЗА СВЕ

Со лар ни па не ли у Ма шин ској шко ли
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МА РИ НА КУ РИЉ, КО ОР ДИ НА ТОР КА У УДРУ ЖЕ ЊУ „НА ПО ЛА ПУ ТА”

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА НА ПРА ВОЈ СТА ЗИ
КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ХРОНИКА

Ако се са ме сре ђу је те за нај -
лу ђу ноћ, ови са ве ти по мо ћи
ће вам да у њој за бли ста те.
На кон ту ши ра ња на те ло на -
не си те ми ри шља ви бу тер, а
на ли це од го ва ра ју ћу кре му
у за ви сно сти од ти па ко же.
По том се по за ба ви те пр во
ко сом, а за тим шмин ком.

Уко ли ко има те ду гу ко су,
мо же те ве за ти ви со ки реп и
ста ви ти све тлу ца ву но во го -
ди шњу тра ку или украс за
јел ку и ти ме за до би ти сим -
па ти је оста лих. Пле те ни це
су са да баш мо дер не без об -
зи ра на то да ли су кла сич не,
у бо хо сти лу или опу ште не.
Лок не ни ка да не из ла зе из
мо де. Увиј те ко су фи га ром
или па пи лот на ма, а по том је
рас тре си те и на не си те лак са
шљо ки ца ма. Ако не ма те та -
кав лак, упо тре би те оби чан,
а пре то га по спи те по ко си
штрас за нок те.

За су ву ко жу ли ца нај бо ље
је ко ри сти ти ББ кре му или
теч ни пу дер. Ако вам је ко -
жа ма сна, оба ве зно на кон

теч ног пу де ра на не си те и
онај у пра ху. Цр ве ни ло на
ли цу пре криј те зе ле ним ко -
рек то ром, јер зе ле не бо ја не -
у тра ли ше цр ве ну. Ру ме ни ло
се на но си на врх ја го ди ца
што бли же очи ма. Ру жи ча -
сте ни јан се ру ме ни ла при -
ста ју све тлој пу ти, сред ње
там ној од го ва ра бо ја бре -
скве, а код там не пу ти тре ба
на не ти цр вен ка сто-на ран џа -
сте то но ве. Smokey eyes је и
да ље ве о ма мо де ран на чин
шмин ка ња очи ју. Да би ли -
ни ја ај лај не ра из гле да ла
што при род ни је, пре ко ње
по мо ћу шта пи ћа на не си те
ма ло кре ме, а по том је ла га -
но обри ши те. То ће ство ри ти
за мр ља ни из глед и са вр ше -
но ће се сто пи ти са сен ком
ко ју сте на не ли пре ај лај не -
ра. Да би сте оп тич ки по ве -
ћа ли усне, бе лом олов ком
ис цр тај те кон ту ре у же ље -
ном об ли ку и ве ли чи ни, за -
тим их уо кви ри те олов ком у
бо ји ру жа и на кра ју на не си -
те кар мин. Мо же те до да ти и
ма ло сја ја у сре ди ни уса на и
та ко до би ти на во лу ме ну.
Ма ска ра је оба ве зна. Обр ве
ис так ни те аде кват ном бо јом
сен ке или олов ке.

Си пај те у не ку бо чи цу с
рас пр ши ва чем ки се лу во ду
и с раз да љи не од 30 цен ти -
ме та ра по пр скај те ли це.
Овај трик за ме њу је ску пе
фик са то ре. Шмин ка ће та ко
тра ја ти це ло ве че. Ужи вај те
у улеп ша ва њу.

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

Tрикови 
за са вр шен из глед

– Ту вр сту ак тив но сти ор га -
ни зу је мо у окви ру рад ног цен -
тра, ко ји се на ла зи у Ули ци
осло бо ђе ња 19. Ту чла но ви
удру же ња пра ве на кит и укра -
се, тка ју, укра ша ва ју пред ме те
ра зним тех ни ка ма и та ко да -
ље. Су гра ђа ни ће ове ру ко тво -
ри не мо ћи да ви де и ку пе на
„Но во го ди шњем ба за ру”, ко ји
ће би ти при ре ђен од 28. до 30.
де цем бра на пла тоу ис пред
Град ске упра ве.

• И ове го ди не сте би ли вр ло
ак тив ни. Под се ти мо се про је -
ка та ко је сте ре а ли зо ва ли.

– Не дав но је у Кул тур ном
цен тру пре ми јер но из ве де на
пред ста ва „Књи га оти са ка”, у
ко јој глу ме чла но ви на шег
удру же ња. Ово нам је че твр та
пред ста ва у по след ње че ти ри
го ди не, а овог пу та су нам фи -
нан сиј ску по др шку пру жи ли

Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња и Град. Оно што
пред ста вља ре ла тив но ино ва -
ти ван при ступ пре ма по пу ла -
ци ји са ин те лек ту ал ним те -
шко ћа ма је сте – са мо за сту -
па ње. Реч је о ра ди о ни ца ма
на ко ји ма се чла но ви удру -
же ња, за јед но с мла ди ма из
оп ште по пу ла ци је, осна жу ју
да пре по зна ју и аде кват но
из ра зе сво је по тре бе, уче о
људ ским пра ви ма, ве жба ју
ве шти не јав ног из ла га ња и
слич но. То ком 2016. ра ди о -
ни це са мо за сту па ња ре а ли -
зо ва ле су се у парт нер ству с
До мом омла ди не, а фи нан -
сиј ску по др шку нам је и у то -
ме пру жио Град. Ле па вест је
да је Ми ни стар ство омла ди -
не и спор та по др жа ло ре а ли -
за ци ју тог про јек та и у на -
ред ном пе ри о ду, при че му ће

се про јект не ак тив но сти про -
ши ри ти, па ће њи ма би ти об -
у хва ће ни и пан че вач ки сред -
њо школ ци.

• Удру же ње за сво је чла но ве
ор га ни зу је и спорт ске и кул -
тур не ак тив но сти? 

– Та ко је. У парт нер ству с
Фит нес-клу бом „СМС фит -
нес”, а уз фи нан сиј ску по др -
шку Гра да, ре а ли зо ва не су
спорт ско-ре кре а тив не ак тив -
но сти, фит нес, за на ше чла но -
ве. Од ма ја, за хва љу ју ћи са -
рад њи с тре не ром Ива ном
Жив ков и клу бом „Ком бат
игл”, тре ни ра ју и ка ра те, а у
ок то бру су до би ли жу ти по јас.
По ред то га, ре а ли зу је мо и му -
зич ке ра ди о ни це у са рад њи са
сту ди јом Мо ја ма шта о ни ца
„Ср цу лен це”. За хва љу ју ћи По -
кра јин ском се кре та ри ја ту за
спорт и омла ди ну, удру же ње
је ове го ди не обез бе ди ло сред -
ства за опре ма ње про сто ра у
ко јем ће се од ви ја ти рад но-
оку па ци о не ак тив но сти, ра ди -
о ни це са мо за сту па ња, ро ди -
тељ ски клуб, са стан ци...

• Ка кви су вам пла но ви за
на ред ни пе ри од?

– За сле де ћу го ди ну обез бе -
ђен је про је кат од стра не ау -
стра лиј ске ам ба са де под на зи -
вом „Ак тив ни по че так”. Он
пред ви ђа сет ак тив но сти за
де цу са смет ња ма у раз во ју и
њи хо ве ро ди те ље, као што су
ин ди ви ду ал ни рад с де фек то -
ло гом, од но сно пси хо мо тор на
ре е ду ка ци ја и трет ман у сен -
зор ној со би, за тим спорт ске
ак тив но сти, му зич ке ра ди о ни -
це и ро ди тељ ски клуб. Сви они
ко ји су за ин те ре со ва ни да се
при кљу че на шим ак тив но сти -
ма, би ло да при па да ју по пу ла -
ци ји са ин те лек ту ал ним те -
шко ћа ма би ло да су то чла но ви
њи хо вих по ро ди ца, до бро до -
шли су и мо гу кон так ти ра ти с
на ма пу тем те ле фо на 341-960
или 060/068-96-59.

Удру же ње „На по ла пу та” ове
го ди не про сла ви ло је леп ју би -
леј – де сет го ди на по сто ја ња и
ак тив ног ра да. Од свог осни ва -
ња ово удру же ње кон ти ну и ра -
но пру жа услу гу ста но ва ња уз
по др шку за осо бе са ин те лек -
ту ал ним те шко ћа ма, за ко ју је
и ли цен ци ра но. Обе ле жа ва ње
ју би ле ја са мо је је дан од по во -
да за раз го вор с Ма ри ном Ку -
риљ, глав ном ко ор ди на тор ком
овог удру же ња.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Ка ко је осми шље -
на услу га ста но ва ња уз по др -
шку и ко ме је она на ме ње на?

М. КУ РИЉ: Циљ те услу ге је,
пре све га, ства ра ње жи вот них
усло ва у ко ји ма осо бе са ин те -
лек ту ал ним те шко ћа ма мо гу
да жи ве у скла ду са сво јим го -
ди на ма, по тре ба ма и мо гућ но -
сти ма, у за јед ни ци у ко јој су
од ра сле, без ри зи ка од сме -
шта ња у ин сти ту ци ју. Услу га је
на ме ње на свим осо ба ма са ин те -
лек ту ал ним те шко ћа ма, укљу -
чу ју ћи и оне с Да у но вим син -
дро мом, ау ти змом и дру гим
пер ва зив ним по ре ме ћа ји ма,
ко је су пу но лет не и ко је до ла зе
из при мар не или хра ни тељ ске
по ро ди це. Ове го ди не, уз фи -
нан сиј ску по др шку Ми ни стар -
ства за рад и у парт нер ству с
Гра дом, осно ва на је дру га кућ -
на за јед ни ца у окви ру ко је се
ре а ли зу је та услу га. Удру же ње
пру жа и услу гу по мо ћи у ку ћи
за осо бе са ин те лек ту ал ним те -
шко ћа ма, за ко ју та ко ђе по се -
ду је ли цен цу. Ове го ди не пру -
жа ли смо је ка ко у са мом гра -
ду, та ко и у на се ље ним ме сти -
ма – Омо љи ци и Ја бу ци, и то
уз фи нан сиј ску по др шку Ми -
ни стар ства за рад, По кра јин -
ског се кре та ри ја та за здрав -
ство и Гра да.

• По себ ну па жњу по све ћу је -
те рад но-оку па ци о ним ак тив -
но сти ма. Ре ци те нам не што
ви ше о то ме.

Да пет на ест же на, од ко јих се
ве ћи на ме ђу соб но не по зна је,
мо же про ве сти див но по сле -
под не у при јат ном и на да све
ко ри сном тро ча сов ном дру -
же њу уз раз го вор и еду ка тив не
ак тив но сти и ве жбе, до ка за но
је, из ме ђу оста лог, и у су бо ту,
17. де цем бра, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке, где је
одр жан 24. „Жен ски дан”.

Ре ко смо – из ме ђу оста лог и
тог да на, јер ова ква ат мос фе ра
вла да на сва ком „Жен ском да -
ну”, а до га ђај се ре а ли зу је нај -
ма ње јед ном ме сеч но на раз -
ли чи тим ло ка ци ја ма, ка ко у
на шем гра ду, та ко и у окол -
ним се ли ма. Ако још ни сте
има ле при ли ку да по се ти те
„Жен ски дан”, оба ве зно то
учи ни те пр вом сле де ћом при -
ли ком, јер ће те та мо на у чи ти
не ке за ни мљи ве ства ри, а уз то
ће те сте ћи и но ве при ја те љи -
це. Сви до га ђа ји су бес плат ни,
па вам је за уче шће по треб на
са мо до бра во ља да учи ни те
не што за се бе.

Пре ма ре чи ма Ма ри не Ба -
лаж, чла ни це ор га ни за ци је
Жен ска ми ров на гру па Пан че -
во (ЖМИГ), ко ја за јед но са
Ма ри ја ном Јо вић и Ма ри ном
Су ба шић ор га ни зу је „Жен ски
дан” од 8. мар та 2014, и то по
узо ру на онај бе о град ски, кон -
цепт до га ђа ја је јед но ста ван –
реч је о раз ли чи тим ра ди о ни -
ца ма ко је јед ном ме сеч но
при ре ђу ју же не за же не.

– Циљ „Жен ског да на” је сте
да по бољ ша лич ни раст и раз вој
же на и де во ја ка. На до га ђај до -
ла зе же не раз ли чи тих го ди на,
ин те ре со ва ња и обра зо ва ња. Те -
ме су сва ки пут раз ли чи те и
гру пи са не су у три ка те го ри је –

пр ва је ве за на за те ло, у сми слу
пле са, ве жба ња, зум бе, ае ро би -
ка, за тим има мо умет нич ку ка -
те го ри ју – де ку паж, сли ка ње,
пра вље ње на ки та од па пи ра, а
тре ћа ка те го ри ја об у хва та лич -
ни раст и раз вој, раз го во ре о са -
мо по у зда њу, си гур но сти, по ве -
ре њу и слич но, али и уче ње ве -
шти на као што су пра вље ње
бло га, на ме шта ње би ци ка ла
или пи са ње про је ка та – ис та кла
је Ма ри ја на Јо вић.

По след њи „Жен ски дан” у
овој го ди ни био је по све ћен
те ма ма из тре ће ка те го ри је, а
са уче сни ци ма је ра ди ла Је ле -
на Ме мет, фе ми нист ки ња и
ми ров на ак ти вист ки ња из
Кру шев ца и јед на од осни ва -
чи ца и пред сед ни ца Ал тер на -
тив ног цен тра за де вој ке из

тог гра да. Је ле на је од 2013.
го ди не и тре не ри ца ра ди о ни -
ца за ин те гри са ну без бед ност,
а упра во о тој те ми је и го во -
ри ла про шле су бо те.

– На ра ди о ни ци смо се упо -
зна ле са пет стра те ги ја бри ге о
се би – фи зич кој, емо ци о ној,
ре ла циј ској, мен тал ној и ду -
хов ној. Оне нам по ма жу да се
но си мо са сва ко днев ним стре -
сом у жи во ту, као и да пре ве -
ни ра мо са го ре ва ње. Кроз низ
ве жби уче сни це су на у чи ле
ка ко да ослу шку ју сво је те ло,
ка ко да те по ру ке про чи та ју и
ка ко да у од но су на за кључ ке
до ко јих су до шле сма ње ни во
стре са с ко јим се су о ча ва ју –
об ја сни ла је Је ле на Ме мет.

На овом до га ђа ју, као и на
прет ход ним, при ку пља ни су и

пот пи си за пе ти ци ју за про гла -
ше ње 18. ма ја за дан се ћа ња на
же не жр тве на си ља, а по се ти -
тељ ке су мо гле и да ку пе ан га -
жо ва ни ча со пис „Ли це у ли це”
из Бе о гра да. Про је кат је ре а -
ли зо ван у парт нер ству с До -
мом омла ди не, а фи нан сиј ски
га је по др жао Град. Ин фор ма -
ци је о свим до сад одр жа ним
ра ди о ни ца ма у окви ру про јек -
та „Жен ски дан”, али и на ја ве
на ред них до га ђа ја, мо же те
про на ћи на „Феј сбук” стра ни -
ци „Жен ски дан Пан че во”.

ОДР ЖАН 24. „ЖЕН СКИ ДАН”

Ка ко спре чи ти/сма њи ти стрес

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Да ли сте чу ли за кејк-поп се?
То су ко ла чи ћи на шта пи -
ћу ко ји су осво ји ли свет.
Сви ма су за ни мљи ви и
при влач ни, а по себ но де -
ци. При пре ма је јед но -
став на, са мо је ва жно на -
ћи до бар ре цепт. За то вам
по кла ња мо овај до бро ис -
про бан, а ви од лу чи те да
ли ће те их ста вља ти на

шта пи ће или слу жи ти у
кор пи ца ма. Ва ри ја ци је су
до зво ље не у сми слу про -
ме не вр сте кек са, уља или
крем си ра. Је ди ни про -
блем је у то ме што је те -
шко за др жа ти се са мо на
јед ној ку гли ци. Ипак, бу -
ди те па жљи ви уко ли ко
сте на ди је ти, јер су вр ло
ка ло рич не.

Са стој ци: 250 г ин те грал ног кек са без ше ће ра, 125 г не ма -

сног крем си ра, 100 г цр не чо ко ла де и јед на су пе на ка ши ка ко -

ко со вог уља.

При пре ма: Са ме љи те кекс у сец ку, па уба ци те крем сир и на -

ста ви те мик са ње док се до бро не сје ди ни. Од ове ма се на пра -

ви те 25 ку гли ца исте ве ли чи не. Ве ли ки та њир об ло жи те ке сом

или фо ли јом, па по ре ђај те ку гли це. У сва ку за бо ди те по ла шта -

пи ћа за ра жњи ће. Ста ви те ку гли це у за мр зи вач да се до бро за -

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

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

ма са и да се сва чо ко ла да ис то пи. Ума чи те ку гли це у чо ко ла ду

др же ћи их за шта пић. По но ви те по сту пак док не по тро ши те све

ку гли це. По што су ку гли це хлад не, чо ко ла да се од мах сте же.

Ако же ли те да слу жи те ку гли це без шта пи ћа, па жљи во из ву ци -

те шта пић и спу сти те ку гли цу у па пир ну кор пи цу та ко што ће те

ру пи цу од шта пи ћа окре ну ти на до ле. На соб ној тем пе ра ту ри ку -

гли це се бр зо од ле де и од мах мо гу да се је ду.

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

Кекс ку гли це



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

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР  , НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПРОМОТИВНЕ ЦЕНЕ 
ПРОВЕРЕ СТАЊА КРВНИХ СУДОВА

• ХОЛЕСТЕРОЛ

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• LDL

• HDL

• ПРОЦЕНАТ МАСНОЋЕ У КРВИ

Цена појединачне анализе: 120 динара

Цена пакета: 500 динара

Спречите на време болести крвних судова

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

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

ЗАКАЖИТЕ СВОЈ ТЕРМИН

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ 

САМО СУБОТОМ

САМО У ДЕЦЕМБРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ



Иако је планирано да буде
одржано само једном, преда-
вање под називом „Безбедност
деце на интернету”, које су ор-
ганизовали Хуманитарна ор-
ганизација „Светионик“ и Дом
омладине у сарадњи с Фонда-
цијом „Тијана Јурић”, реали-
зовано је у нашем граду чак
два пута у истом дану. Двора-
на „Аполо” била је у среду, 14.
децембра, премала да прими
око двеста заинтересованих
посетилаца одједном, па су
предавање, подељени у две

групе, слушали ученици
основних школа „Јован Јова-
новић Змај”, „Мика Антић” и
„Васа Живковић”, школе „Ма-
ра Мандић”, као и чланови
удружења „На пола пута”.

Ова интерактивна радиони-
ца део је пројекта „Тијана
клик”, који се спроводи у шко-
лама широм Србије, а на њој
су говорили Игор Јурић, осни-
вач и председник Фондације
„Тијана Јурић”, и Михаела
Немет, едукаторка у тој фон-
дацији. Предавачи су присутној

деци, наставницима, психоло-
зима и педагозима пружили
важне информације о безбед-
ном коришћењу интернета, с
посебним акцентом на њего-
вој злоупотреби, било да је вр-
ше малолетници било да се
она спроводи над малолетним
особама. У фокусу је био и је-
дан од најопаснијих видова
злоупотребе у данашње време
– такозвано „он-лајн завође-
ње”. Иза ове конструкције
крију се заправо педофилија и
замке које педофили праве.

Говорило се и о лажном пред-
стављању, злоупотреби лич-
них података у дигиталном
свету и фотографија на дру-
штвеним мрежама, као и о вр-
бовању у секте.

– У последње време прису-
тан је тренд пораста корисни-
ка интернета све ниже старо-
сне доби. Велики број деце се
масовно укључује на друштве-
не мреже, при чему су она не-
спремна да се суоче са опасно-
стима које вребају у виртуел-
ном свету. Пројекат „Тијана
клик” учи децу практичним
механизмима заштите на ин-
тернету, док се родитељи и
просветни радници едукују
како да препознају штетан
или недозвољен садржај и ка-
ко да прате понашање деце на
интернету – истакао је Игор
Јурић.

Основци су имали прилику
да током догађаја искажу своје
мишљење или поставе питања
у вези са ситуацијама које су
предавачи представили. При-
че су употпуњене и великим
бројем примера из свакоднев-
ног живота, што је на присутне
оставило снажан утисак.

Хуманитарна организација
„Светионик” најављује да ће се
сарадња с Фондацијом „Тија-
на Јурић” наставити, а извесно
је да ће циљ наредне заједнич-
ке активности бити да се мла-
ди боље упознају с различи-
тим облицима насиља.

Д. К.

То ком бо жић них и но во го ди -
шњих пра зни ка са о бра ћај на
по ли ци ја ће ин тен зи ви ра ти

кон тро ле на ули ца ма и пу те -
ви ма – на ја ви ло је Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва.

Нај ви ше ће се пра ти ти у ко -
јој ме ри се во за чи при др жа ва -
ју про пи са о бр зи ни кре та ња,

упра вља њу во зи ли ма под деј -
ством ал ко хо ла, ве зи ва њу си -
гур но сних по ја се ва и по се до -

ва њу ком плет не опре ме у во -
зи ли ма.

Бр зи на кре та ња ће се ме -
ри ти то ком да на и но ћу руч -
ним ра да ри ма, ка ме ра ма и
уре ђа ји ма за ме ре ње бр зи не у

„пре сре та чи ма”, по ли циј ским
во зи ли ма без обе леж ја.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва апе лу је на све уче сни -
ке у са о бра ћа ју да по шту ју са -
о бра ћај не про пи се, јер у на -
ред ном пе ри о ду не ће би ти то -
ле ран ци је за оне ко ји их бу ду
кр ши ли.

То ком ове го ди не у Ср би ји
је от кри ве но ви ше од 300.000
пре кр ша ја због пре ко ра че ња
до зво ље не бр зи не кре та ња во -
зи ла на пу ту, а из са о бра ћа ја је

ис кљу че но око 50.000 во за ча
под ути ца јем ал ко хо ла.

На пи са но је 160.000 ка зни
због не ко ри шће ња си гур но -
сног по ја са, као и 17.000 ка -
зни због пре кр ша ја про пи са о
тех нич кој ис прав но сти во зи ла
и не по се до ва ња про пи са не
опре ме у во зи лу.

Ина че, ових да на су об ја -
вље ни ре зул та ти ак ци је „Ис -
прав но во зи ло – без бед но во -
зи ло” ко ја је спро ве де на то ком
но вем бра. Од 5.000 во зи ла,

ко ли ко их је то ком ње ног тра -
ја ња пре гле да но у цен три ма за
тех нич ки пре глед ши ром Ср -
би је, утвр ђе но је да 37 од сто
ни је би ло ис прав но. Чак 34
од сто во за ча об у хва ће них
овом ак ци јом во зи ло је с не ис -
прав ним коч ни ца ма, 12 од сто
њих ни је има ло ис прав не си -
сте ме за упра вља ње, а код 31
од сто је утвр ђе но да им је не -
ис прав на сиг на ли за ци ја.

То ком слич не ак ци је ор га -
ни зо ва не у ју лу пре гле да но је
5.000 во зи ла, а 39 од сто је би -
ло не ис прав но. Нај че шћи
про бле ми су би ли с коч ни ца -
ма (у 37 од сто слу ча је ва), фа -
ро ви ма и ми гав ци ма (31 од -
сто), као и са уре ђа ји ма за
упра вља ње во зи лом (16 од -
сто).

За бес плат ну про ве ру тех -
нич ке ис прав но сти во зи ла
нај ви ше су би ли за ин те ре со -
ва ни вла сни ци ста ри јих ау то -
мо би ла ко ји су сум ња ли да
она има ју не ки квар.

Пан че вач ка по ли ци ја је у
три ак ци је за пле ни ла ви ше
од то не ду ва на и 650 ли та ра
нафт них де ри ва та, због че га
ће под не ти кри вич не при ја -
ве про тив јед ног два де сет -
де ве то го ди шњег и јед ног
че тр де сет де ве то го ди шњег
му шкар ца из око ли не Ко ви -
на, као и про тив два де се то -
смо го ди шња ка из Вр шца и
три де сет че тво ро го ди шњег
Пан чев ца.

При ли ком пре тре са на ви -
ше ло ка ци ја на под руч ју Ко -
ви на по ли ци ја је про на шла и
од у зе ла ви ше од 1.000 ки ло -
гра ма су ше ног ду ва на у ли -
сту. То ком кон тро ле јед ног
пут нич ког во зи ла у Вр шцу
от кри ве но је ви ше од 50 ки -
ло гра ма ре за ног ду ва на.

На пу ту Ко ва чи ца –Пан че во
за у ста вљен је ком би у ко јем
је би ло ви ше од 650 ли та ра
нафт них де ри ва та.

Петак, 23. децембар 2016.
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Ка да се за вр ше 
ра до ви, као чу ва ри
ће се за по сли ти 
не за по сле ни 
из Пан че ва

Нај ви ше нов ца да ла
Раз вој на бан ка 
Са ве та Евро пе

Ка да кра јем иду ће го ди не бу де
би ла за вр ше на из град ња но вог
за тво ра у Пан че ву, он ће мо ћи
да при ми чак 500 ли ца ко ја су
ли ше на сло бо де. То је т ри пу -
та ви ше од са да шњег ка па ци -
те та за тво ра у Ње го ше вој ули -
ци, у ко ме је тре нут но при тво -
ре но 160 осу ђе ни ка.

Под јед на ко је зна чај но и то
што ће у но вом за тво ру ко ји се
гра ди у Пан че ву би ти за по сле -
но нај ма ње 250 чу ва ра, јер се
оче ку је се да ће сви би ти из
Пан че ва. Ови по да ци су се чу -
ли 20. де цем бра, ка да су наш
град по се ти ли ми ни стар ка
прав де Не ла Ку бу ро вић, ди -
рек тор Упра ве за из вр ше ње
кри вич них санк ци ја Ми лан
Сте во вић и гу вер нер Раз вој не
бан ке Са ве та Евро пе Ролф
Вен цел. Они су об и шли гра ди -
ли ште но вог за тво ра и из ја ви -
ли да су за до вољ ни ди на ми -
ком ко јом се из во де ра до ви.

Под се ћа мо да је Раз вој на
бан ка Са ве та Евро пе ве ћин ски
фи нан си јер из град ње но вог
за тво ра, па је Вен цел по се тио
Пан че во ка ко би се уве рио до -
кле су сти гли ра до ви.

– Из град ња но вог за тво ра ће
зна чај но по пра ви ти си ту а ци ју
ка да је реч о сме шта ју осу ђе ни ка.

НА БА ВА НИ ШТАН СКОМ ПУ ТУ 20. ДЕ ЦЕМ БРА

МИ НИ СТАР КА ПРАВ ДЕ ПО СЕ ТИ ЛА 
ГРА ДИ ЛИ ШТЕ НО ВОГ ЗА ТВО РА

ХРОНИКА

МУП НА ЈА ВЉУ ЈЕ ВО ЗА ЧИ МА

На ули ца ма ће би ти ви ше са о бра ћај не по ли ци је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Са да их је у за тво ри ма ши ром
Ср би је око 10.700, а мак си ма -
лан ка па ци тет је 9.500 – ис та -
кла је ми ни стар ка Ку бу ро вић.

Она је по хва ли ла Раз вој ну
бан ку Са ве та Евро пе због то га
што је та мо не тар на ин сти ту -
ци ја до са да уло жи ла мно го
нов ца у Ср би ји и што је, из ме -
ђу оста лог, фи нан си ра ла отва -
ра ње шко ла и бол ни ца.

Ролф Вен цел је на ја вио да
Раз вој на бан ка на ме ра ва да
фи нан си ра и из град њу но ве
деч је бол ни це у Тир шо вој,
ко ја тре ба да поч не иду ће го -
ди не. До дао је да је из у зет но
за до во љан због ви ше не го
до бре са рад ње ин сти ту ци је
ко ју пред ста вља с пре ми је -
ром Ву чи ћем и Вла дом Ср -
би је.

Са ша Па влов, гра до на чел -
ник Пан че ва, из ја вио је да на -
кон пре се ље ња Окру жног за -
тво ра из Ње го ше ве Пан че во
ви ше не ће би ти је ди ни град у
Ср би ји у ко ме је за твор у цен -
тру.

Он је до дао да ће се на кон
из ме шта ња за тво ра из Ње го -
ше ве ули це ство ри ти усло ви
да згра да у ко јој се он на ла зи
до би је ху ма ни ју свр ху и да се
ис ко ри сти за му зеј, ме сто за
ор га ни зо ва ње кул тур них до га -
ђа ја или не што тре ће.

– Ис по ста ви ло се да је про -
је кат за ки шну ка на ли за ци ју
ску пљи од пр во бит но пла ни -
ра не вред но сти, али ви де ће мо
да бар део нов ца из дво ји мо из
бу џе та и да ти ме по мог не мо
ре а ли за ци ју. То пла ни ра мо,

јер на Ба ва ни штан ском пу ту
жи ви до ста на ших су гра ђа на –
до дао је Па влов.

Под се ћа мо, но ви за твор у
Пан че ву про сти ра ће се на по -
вр ши ни од 24.000 ква дра та и
има ће де сет згра да. Шест је
већ при кра ју, а пре о ста ле че -
ти ри би ће за вр ше не до кра ја
иду ће го ди не. Сав по тре бан
на ме штај (кре ве те, ду ше ке,
сто ло ве, сто ли це, ор ма не итд.)
на пра ви ће за тво ре ни ци у дру -
гим за тво ри ма у Ср би ји.

Ка да је реч о но вим за тво -
ри ма у Ср би ји, до са да су са -
гра ђе ни „Ал ка траз” у По жа -
рев цу (2005. го ди не), два
објек та у окви ру КПЗ-а у
Срем ској Ми тро ви ци (2008.
го ди не) и но ви за твор у Па -
дин ској Ске ли (2011. го ди не).

НО ВА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Од у зе ти ду ван 
и нафт ни де ри ва ти

На пред лог пред сед ни ка
Ср би је, ме ђу но вим су ди -
ја ма Устав ног су да ко је су
иза бра не ових да на на ла -
зе се и на ши су гра ђа ни –
до не дав ни про фе сор Прав -
ног фа кул те та у Бе о гра ду
Ми лан Шку лић и до ско ра -
шњи пред сед ник Апе ла ци -

о ног при вред ног су да Ми -
ро слав Ни ко лић.

Ова вест је иза зва ла по зи -
тив не ре ак ци је ме ђу свим
Пан чев ци ма ко ји има ју не ке
ве зе с пра во су ђем за то што
обо ји ца ва же за про фе си о -
нал це и по ли тич ки не ком -
про ми то ва не љу де.

УСТАВ НИ СУД ДО БИО НО ВЕ СУ ДИ ЈЕ

Ме ђу иза бра ни ма 
и Пан чев ци

У су бо ту, 24. де цем бра, у 12
са ти, у Град ском пар ку (пре ко
пу та ка феа „Хе до нист”) би ће
от кри ве но спо мен-обе леж је
уче сни ци ма ра то ва 1991–
1999. го ди не из на шег гра да
и око ли не ко ји су из гу би ли
жи во те.

Ову ак ци ју је ини ци рао
Град ски од бор ор га ни за ци је
„Срп ски рат ни ве те ра ни”, а на
спо мен-обе леж ју ће би ти ути -
сну то 69 име на и пре зи ме на.

„По зи ва мо по ро ди це по -
ги ну лих, Град ску упра ву,

гра до на чел ни ка, пред став -
ни ке вој ске и по ли ци је, сва
срод на бо рач ка удру же ња,
рат не ко ман дан те и ко ман -
ди ре, гра ђа не на шег гра да,
све штен ство ко је ће осве -
шта ти спо мен-обе леж је и
све дру ге. То ће би ти исто -
риј ски дан за наш град, јер
су име на стра да лих го ди на -
ма би ла у та ми”, пи ше у на -
ја ви овог до га ђа ја ко ју је Ок -
та ви јан Се ке шан из „Срп -
ских рат них ве те ра на” об ја -
вио на „Феј сбу ку”.

У СУ БО ТУ У ПОД НЕ

От кри ва ње спо ме ни ка 
у Град ском пар ку

КА ДА ЋЕ У ПАН ЧЕ ВУ ПРО РА ДИ ТИ КА МЕ РЕ?

На те ле ви зиј ским ста ни ца ма се већ не ко ли ко да на ре кла -

ми ра да је у но вом бро ју ре ви је за ау то мо би ли зам и са о бра -

ћај САТ об ја вљен спи сак ло ка ци ја на ко ји ма су по ста вље не

ка ме ре за сни ма ње са о бра ћа ја у гра до ви ма ши ром Ср би је.

На том спи ску не ма Пан че ва, за то што ка ме ре у на шем гра -

ду још увек ни су про ра ди ле. Ина че, по ста вље не су пре че -

ти ри го ди не (!) и до са да је ви ше пу та на ја вљи ва но да ће

по че ти да „ло ве” не са ве сне во за че.

ПРЕДАВАЊЕ У „АПОЛУ”

Какве опасности вребају на интернету?



Је да на е сти ме ђу на род ни Фе -
сти вал аку стич не ги та ре „Га -
ши ни акор ди” одр жан је у су бо ту,
17. де цем бра, у До му кул ту ре у
Стар че ву, а по ред по ме ну те
уста но ве, у ор га ни за ци ји ма ни -
фе ста ци је уче ство вао је и Кре а -
тив ни кул тур ни клуб.

Нај пре је ле ген дар ни ото -
ри но ро кен ро лог Бра ни слав

Ђе ко вић Ђе ка, као ово го ди шњи
пред сед ник жи ри ја, по здра вио
при сут не, а по том је усле дио ре -
ви јал ни на ступ по бед нич ког са -
ста ва с по след њег фе сти ва ла,

са чи њен од мла дих по ла зни ка
пан че вач ке шко ле „Ги тар та”,
ко је је пред во дио њи хов учи тељ
Зо ран Илић.

У так ми чар ском де лу се, са
по три ну ме ре, пред ста ви ло
два на ест из во ђа ча из зе мље и
ино стран ства. На кон то га, док
су са би ра ни гла со ви осмо чла -
ног струч ног жи ри ја, пу бли ку је
ур не бе сно ду хо ви тим пе сма ма
за ба вљао за гре бач ки кан та у тор
Ми ки Со лус, још је дан од не ка -
да шњих ла у ре а та фе сти ва ла.

На кра ју су јав но пред ста -
вље ни сви гла со ви жи ри ја и
пу бли ке у ка те го ри ји за нај бо -
љу ин тер пре та ци ју, што је по

евро ви зиј ском мо де лу па жљи -
во ис пра ће но на ви део-би му,
на ко јем се, већ на по ла гла са -
ња, ја сно ви де ло да је убе дљи -
во нај ви ше по е на са ку пио Ice
Cream Man или Ми ћа По по -
вић из Ари ља. Иза бри љант ног
блу зе ра на шао се ори ги нал ни
вир ту оз из За гре ба – Ог њен
Ба шић, под псе у до ни мом Чуд -
но ре ђе, а тре ћи је био тро чла -
ни са став „Хо тел Ма ке до ни ја”,
чи ји је фронт мен по зна ти мај -
стор иро ни је и мул ти у мет ник
– Иван То бић из Сме де ре ва. И
на гра да за нај бо љу ау тор ску
пе сму оти шла је у Хр ват ску –
лу цид ном Ба ши ћу.

Ба нат ски Бре сто вац: По на ло -
гу Ме сне за јед ни це рад ни ци
ЈКП-а „Ком брест” огра ди ли
су ве ли ким ту ја ма гро бље на -
спрам фуд бал ског игра ли -
шта. Из град ња пар кин га ис -
пред Цр кве Ваз не се ња го -
спод њег је при са мом кра ју.

Ба нат ско Но во Се ло: Про мо -
ци ја књи ге под на зи вом „Ба -
нат ско Но во Се ло, љу ди и до -
га ђа ји” одр жа на је у су бо ту,
17. де цем бра, у про сто ри ја ма
До ма кул ту ре. Бес плат ни
пре вен тив ни пре гле ди би ће
спро ве де ни у су бо ту, 24. де -
цем бра, из ме ђу 8 и 10 са ти, у
згра ди Ме сне за јед ни це. Ве -
ли ки го ди шњи кон церт свих
фол клор них гру па, ор ке ста ра
и удру же ња би ће при ре ђен у
сре ду, 28. де цем бра, од 18.30,
у ло кал ној ха ли спор то ва.

До ло во: По зо ри шна пред ста -
ва за де цу „Пр ва жур ка” ја -
буч ког по зо ри штан ца „Ма ли
принц” од и гра на је у су бо ту,
17. де цем бра, у До му кул ту -
ре. Дом кул ту ре и ЈКП „До -
ло ви” обе ле жи ли су сла ву
Све ти Ни ко ла. Бес плат ни
пре вен тив ни пре гле ди би ће
спро ве де ни у пе так, 23. де -
цем бра, из ме ђу 8 и 10 са ти, у
згра ди Ме сне за јед ни це.

Гло гоњ: Ових да на по че ће
ра до ви на кр пље њу удар них
ру па у Утрин ској ули ци и де -
ло ви ма ули ца Осло бо ђе ња и
Пр вог ма ја. Но во го ди шња
деч ја пред ста ва би ће из ве де -
на у не де љу, 25. де цем бра, од
10 са ти, у До му кул ту ре.

Ива но во: Ко му нал ни рад ни -
ци за са ди ли су мла ди це
укра сног др ве ћа ис пред Ме -
сне за јед ни це. Деч ја но во го -
ди шња пред ста ва „Де да
Мра зов ро ђен дан” би ће из ве -
де на у пе так, 23. де цем бра, у
До му кул ту ре, ка да ће ма ли -
ша ни ма би ти по де ље ни па -
ке ти ћи. На истом ме сту ће у
уто рак, 27. де цем бра, од 18
са ти, би ти одр жан ху ма ни -
тар ни кон церт школ ске де -
це, с ци љем да се по мог не
јед ној обо ле лој ма лој су гра -
ђан ки.

Ја бу ка: Цен тар за пре вен ци ју
До ма здра вља спровеo je бес -
плат не пре вен тив не пре гле де
у сре ду, 21. де цем бра, у Ме -
сној за јед ни ци. Стен дап ко -
ме ди ја би ће из ве де на у пе так,
23. де цем бра, од 20 са ти, у
До му кул ту ре. На истом ме сту
у уто рак, 27. де цем бра, у 18
са ти, би ће отво ре на из ло жба

ра до ва де це и же на с но во го -
ди шњих ра ди о ни ца, а по зо -
ри штан це „Ма ли принц” из -
ве шће пред ста ву „Де да Мраз
по чет ник”.

Ка ча ре во: Пред ста ва под на -
зи вом „Пла сти ка” из ве де на је
у пе так, 16. де цем бра, у До му
омла ди не. На истом ме сту у
не де љу, 18. де цем бра, одр жан
је тра ди ци о на лан кон церт
уче ни ка ко ји по ха ђа ју му зич -
ку и ба лет ску шко лу. Све ча на
скуп шти на Ме сне за јед ни це
би ће одр жа на у по не де љак,
26. де цем бра.

Омо љи ца: На кон три да на
об у ста ве ра да због епи де ми је
гри па на ста ва у шко ли је
нор ма ли зо ва на. Рад ни ци
ЈКП-а „Зе ле ни ло” ра ди ли су
на кон зер ва ци ји цр ве но ли -
сне бу кве у пар ку. Због ра до -
ва на елек трич ној мре жи у
уто рак, 27. де цем бра, од 9 до
16 са ти, стру је не ће би ти у
де лу се ла од Тр га Све тог Са -
ве пре ма Ива но ву.

Стар че во: Осни вач ка скуп -
шти на удру же ња ви на ра и
ви но гра да ра одр жа на је у су -
бо ту, 17. де цем бра, у све ча -
ној са ли Ме сне за јед ни це.
Исте ве че ри је при ре ђен је -
да на е сти Фе сти вал аку стич -
не ги та ре „Га ши ни акор ди”.
По де ла па ке ти ћа по во дом
Све тог Ни ко ле за де цу од три
до шест го ди на упри ли че на
је у по не де љак, 19. де цем бра,
на Тр гу нео ли та.

Петак, 23. децембар 2016.
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ЗДРАВ СТВЕ НЕ АМ БУ ЛАН ТЕ У ОД ЛА ЗЕ ЋОЈ ГО ДИ НИ

ОБЈЕК ТИ СА ДА У СО ЛИД НОМ СТА ЊУ, 
НЕ ДО СТА ЈЕ КА ДАР

Месне актуелности 

ОДР ЖА НИ ЈЕ ДА НА Е СТИ „ГА ШИ НИ АКОР ДИ”

На гра де оти шле у Ари ље и За греб

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Треба појачати многе службе, али не можемо
ништа да урадимо без новог кадровског плана.

Др Данијела Ристовски Корнић,
специјалиста медицине биохемије

У пла ну ин ве сти ци је
у До ло ву, Омо љи ци,
Стар че ву

И убу ду ће пе ди ја три
и ги не ко ло зи?

Крај го ди не је вре ме за су ми -
ра ње ста ња у ра зним обла сти -
ма. Је дан од нај ви тал ни јих
сег ме на та жи во та у се ли ма је
здрав стве на за шти та, ко ју гра -
ђа ни оства ру ју у ам бу лан та ма
под упра вом До ма здра вља.

Не по пу ње на ме ста?!
Та уста но ва до би ла је по чет -
ком ок то бра но вог вр ши о ца
ду жно сти ди рек то ра – то је др
Да ни је ла Ри стов ски Кор ниц,
спе ци ја ли ста ме ди цин ске би -
о хе ми је.

– Об и шла сам све ам бу лан -
те и мо гу ре ћи да су оне у ре -
ла тив но до бром ста њу, па је
са да ве о ма бит но на ста ви ти
њи хо во одр жа ва ње. Са гле да ли
смо све по тре бе и, ре ци мо, по -
је ди не згра де зах те ва ју што
хит ни је кре че ње и за ме ну сто -
ла ри је. На врх ли сте при о ри -
те та ста ви ли смо Омо љи цу,
где је обје кат ну жно при кљу -
чи ти на ка на ли за ци о ну мре жу
и ре ши ти про блем до тра ја ле
елек тро ин ста ла ци је. То се од -
но си и на Стар че во, где би тре -
ба ло про ме ни ти сто ла ри ју, ке -
ра ми ку... По жељ но је уре ди ти
и про сто ри је с ве ли ком флук -
ту а ци јом љу ди, као што су че -
ка о ни ца или со ба за ин тер вен -
ци је. Све то пре ци зни је ће мо
зна ти ка да из ра ди мо пла но ве
за на ред ну го ди ну – на ве ла је
ди рек тор ка До ма здра вља.

Од круп ни јих ин ве сти ци ја
на по мо лу је и сле де ћа фа за
ре кон струк ци је до ло вач ке ам -
бу лан те, на ко јој су про шле

са мо у Гло го њу и Ка ча ре ву. Ту
су и не из о став но ре дов но одр -
жа ва ње опре ме, као и на бав ка
апа ра та за ме ре ње при ти ска,
ин ха ла то ра, ото ско па... Уо -
ста лом, ка да се за та квим
ства ри ма ука же по тре ба, то
ре ша ва мо истог мо мен та. У
овом пе ри о ду ви ро за нај ва -
жни је је то што су ам бу лан те
оп скр бље не са ни тет ским ма -
те ри ја лом, по ја чан је и ка дар
љу ди ма из гра да, а ра ди се и
пре ко вре ме но – ис та кла је
но ва ди рек тор ка.

Дом здра вља је за по чео и
еду ка тив не оби ла ске вр ти ћа
ка ко би ма ли ша ни ма би ла
при бли же на са ма здрав стве на
стру ка, што ће би ти на ста вље -
но по чет ком но ве го ди не. По -
ред то га, ак ци је ко је под ра зу -
ме ва ју бес плат не пре вен тив не
пре гле де у но вем бру су на и -
шле на до бар од зив гра ђа на, а
баш ових да на на про гра му су
Ја бу ка, До ло во и Но во Се ло.

го ди не, на кон ре ше ња ду го го -
ди шњих пе ри пе ти ја у ве зи са
имо вин ским ста ту сом, за по че -
ти ра до ви. Ре пу бли ка је обез -
бе ди ла фи нан сиј ска сред ства,
па се на ста вак по сла оче ку је
већ по чет ком на ред не го ди не.

– Ве ли ки, мо жда и нај ве ћи
про блем има мо с не до вољ ним
ка дром. Тре ба по ја ча ти мно ге
слу жбе, пре све га ле кар ску,
али су нам ру ке још увек ве за -
не од лу ком др жа ве о за бра ни
но вих за по шља ва ња у др жав -
ним ин сти ту ци ја ма. По том
пи та њу не мо же мо ни шта ура -
ди ти док не до би је мо ка дров -
ски план, а по след њи је ра ђен
још 2013. го ди не. Та ко, ка да
не ко оде у пен зи ју, то про пи -
са но ме сто не мо же мо да по -
пу ни мо – ре кла је Да ни је ла
Ри стов ски Кор ниц.

Мо жда и во зи ла
С дру ге стра не, ле па вест је
да ће, по свој при ли ци, би ти

на ста вљен про грам ко ји фи -
нан си ра Град Пан че во, а од но -
си се на до ла ске пе ди ја та ра и
ги не ко ло га у се о ске ам бу лан -
те, ко је у про се ку днев но по се -
ти два де се так па ци је на та.

– Про је кат се за и ста до бро
по ка зао, јер на тај на чин обе -
зб еђујeмо до ступ ност здрав -
стве не за шти те нај о се тљи ви -
јем де лу по пу ла ци је, по пут
де це, а ни шта ма ње ни је ва -
жно ни то што ће же не са се -
ла и на да ље би ти пре гле да ва -
не у свом ме сту. Пе ди ја три
до ла зе у сва ме ста, а ги не ко -
ло зи у пет. Ка да је реч о ла бо -
ра то ри ја ма за ана ли зу узо ра ка
кр ви, и ту се си ту а ци ја по пра -
вља: у 2016. го ди ни ус пе ли
смо да, не ра чу на ју ћи Ива но во,
по кри је мо и два пре ста ла ме -
ста – Бре сто вац и Гло гоњ. Ра -
ди ефи ка сни јег те рен ског ра -
да, то јест због хит них ин тер -
вен ци ја, у пла ну је и на бав ка
во зи ла, ко ја тре нут но по сто је

ИЗА ШЛА КЊИ ГА О НО ВОМ СЕ ЛУ

Са чу ва на бо га та исто ри ја ме ста
Ако не ко у пр сте по зна је Но во
Се ло, он да су то пу бли ци ста
Или је Ба ба и про фе сор ка и
нoвинарка Ми ле на Јо ви шић.
По ред то га што се рев но сно
ста ра ју о две се о ске за ду жби -
не, они су пре из ве сног вре ме -
на од лу чи ли да за јед нич ким
сна га ма на пра ве и књи гу о
свом ме сту. На кон да на и да на
те мељ ног и сту ди о зног ра да
не дав но су ко нач но ус пе ли у
сво јој кре а тив ној на ме ри, што
су и зва нич но пре до чи ли јав -
но сти на ску пу у су бо ту, 17.
де цем бра, у До му кул ту ре.

Том при ли ком нај пре су
отво ре не прак тич но две из ло -
жбе: на јед ној су при ка за ни
до ку мен та и фо то гра фи је За -
ви чај не збир ке Сте ва на Ђа ко -
но ви ћа, чи ји је ау тор, по ред

ње го ве уну ке, по ме ну те Ми ле -
не Јо ви шић, и Алек сан дра Ја -
ко вље вић, ку стос-ет но лог На -
род ног му зе ја Пан че во, док су
у окви ру дру ге по став ке пред -
ста вље ни де ло ви срп ске и ру -
мун ске но шње и још не ки екс -
по на ти из Се о ске спо мен-со бе,

ко јом упра вља Или је Ба ба, за -
јед но с Ба јом Жив ко ви ћем.

Са ма про мо ци ја књи ге под
на зи вом „Ба нат ско Но во Се ло,
љу ди и до га ђа ји” одр жа на је
не ду го за тим у ма лој са ли До -
ма кул ту ре, ко ји је био и парт -
нер у про јек ту по др жа ном на

град ском кон кур су. Из ра ду
овог де ла фи нан сиј ски су под -
у пр ли и ло кал на ме сна скуп -
шти на, На ци о нал ни са вет ру -
мун ске на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји и пет на ест пред у зет ни -
ка и по је ди на ца из Но вог Се ла.

Књи га на срп ском и ру мун -
ском је зи ку пра ти раз вој ме -
ста од по стан ка па до да на -
шњих да на. И све то на три ста
осам на ест стра на у три на ест
по гла вља, а сва ко по чи ње
стра ни цом у бо ји са оби љем
фо то гра фи ја.

По ред ау то ра, на про мо ци ји
су го во ри ли и Гор да на То пић,
ис пред из да ва ча – удру же ња
„БНС 1765”, и про фе сор др
Мир ча Ма ран, исто ри чар, ко -
ји је на пи сао пред го вор о овом
де лу.

Чудноређе

Као у стара добра времена
тражено је место више у пре-
пуној сали Дома омладине у
Качареву у петак, 16. децем-
бра, када су познате глумице
Сузана Петричевић и Нела
Михајловић маестрално из-
веле позоришну представу
„Пластика”.

Бројна публика имала је
ретку привилегију да ужива
у савременој причи, препу-
ној неочекиваних заплета и
комичних ситуација. Реч је о
случајном сусрету двеју жена
у „најбољим годинама”, пот-
пуно супротстављених ка-
рактера, које су се у исто вре-
ме затекле у теретани. Поред
свих разлика, за обе је зајед-

ничко то што покушавају да
поправе оно што је живот по-
кварио и да, на све начине,
пронађу пут до корекције те-
ла и духа.

Првакиње нашег глумишта
успеле су да до суза насмеју
Качаревце, који су често ова-
цијама прекидали наступ.

Представу је организовао
Дом културе, а већ у недељу,
18. децембра, та установа
уприличила је у поменутом
простору традиционалан кон-
церт качаревачке деце која
похађају музичку и балетску
школу. Ученици су том при-
ликом приказали завидан
певачки, свирачки и играчки
потенцијал.

КУЛТУРНИ ПРОГРАМИ У КАЧАРЕВУ

„Пластика” 
за смех до суза

СЕЛО

И омољичку амбуланту чека умивање



Му зи ка 
Пе так, 23. де цем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: џез ве че. На сту па ју: Је ле на Јо во вић (во кал), Дра ган Ћа -
ли на (кла ви ја ту ре), Ми лан Пав ко вић (кон тра бас) и Ни ко ла
Ба но вић (бу бањ). 

Из ло жбе 
Пе так, 23. де цем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из -
ло жбе „Смр ти не ма, има се о ба”, по во дом обе ле жа ва ња 120
го ди на од на стан ка сли ке „Се о ба Ср ба” и 93 го ди не од осни -
ва ња На род ног му зе ја. 

По не де љак, 26. де цем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен -
тра: отва ра ње из ло жбе ра до ва Жар ка То ми на, по во дом 42 го -
ди не ства ра ла штва. 

Пред ста ве 
По не де љак, 26. де цем бар, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: пред ста ва „Кон кур си ја да у Ки ки ри ги ји” удру же -
ња „Осо го во” из Пан че ва, Удру же ња ама тер ског по зо ри шта
„Ма ли принц” из Ја бу ке и До ма омла ди не, ко ју је по др жао
Град Пан че во. 

Књи жев ност 
По не де љак, 26. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би -
бли о те ке: књи жев но ве че „Sympathy for The Devil: пред ста -
вља ње”, у окви ру ма ни фе ста ци је „Јед на књи га, је дан град”,
на ко јој ће се пред ста вља ти ро ман „Без вер је” Ива на Ивач ко -
ви ћа. Уче сни ци: пи сци Мар ко Ви дој ко вић, Ву ле Жу рић и
Иван Ивач ко вић. 

Уто рак, 27. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: књи жев но ве че „Ар хи пе лаг ве ре: о мно гим ли ци ма
зла”, у окви ру ма ни фе ста ци је „Јед на књи га, је дан град”, на
ко јој ће се пред ста вља ти ро ман „Без вер је” Ива на Ивач ко ви -
ћа. Уче сни ци: пу бли ци ста Но во То мић и ау тор Иван Ивач -
ко вић. 

Сре да, 28. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: књи жев но ве че „Ђа во на ка у чу: бор ба до бра и зла у про -
сто ру не све сног”, у окви ру ма ни фе ста ци је „Јед на књи га,
је дан град”, на ко јој ће се пред ста вља ти ро ман „Без вер је”
Ива на Ивач ко ви ћа. Уче сни ци: проф. др Жар ко Тре бје ша нин,
пси хо лог, и Иван Ивач ко вић, ау тор. 

Че твр так, 29. де цем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: књи жев но ве че „Гла ча ње огле да ла: пут до ’Без вер ја’”,
у окви ру ма ни фе ста ци је „Јед на књи га, је дан град”, на ко јој
ће се пред ста вља ти ро ман „Без вер је” Ива на Ивач ко ви ћа.
Уче сни ци: пу бли ци ста Алек сан дар Жи кић и ау тор Иван
Ивач ко вић. 

КУЛТУРА
Петак, 23. децембар 2016.
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Ау тор ка: пи са ње 
за де цу иза зи ва 
нај леп ша осе ћа ња 

Књи га ко ја нас 
вра ћа у де тињ ство

„Жи жи”, ти неј џер ски ро ман
ко ји је про гла шен за нај бо љи
у овој го ди ни на кон кур су
„Пор та ли бри са” (ко ји је и из -
да вач ове књи ге) „Вра та књи -
ге”, а на пи са ла га је на ша су -
гра ђан ка Мир ја на Узе лац,
пред ста вљен је у че твр так, 15.
де цем бра, у чи та о ни ци Град -
ске би бли о те ке.

Раз го вор са ау тор ком „о
све му оном че га у књи зи има
и не ма, о књи жев но сти за де -
цу и омла ди ну и за све оне ко -
ји се та ко осе ћа ју...” во дио је
пан че вач ки књи жев ник Ву ле
Жу рић. Он је на гла сио да је
књи га са др жај но нео бич на и
да код нас не ма мно го та кве
књи жев но сти.

– Мир ја на се вр ло хра бро
ухва ти ла уко штац да ис при ча
јед ну при чу, ко ја ни је баш ни
та ко јед но став на јер има мно -
го „ру ка ва ца”, мно го ли ко ва,
да са вла да то и да од по чет ка
пре ко сре ди не раз ре ши оно
што тре ба да се раз ре ши у том
ро ма ну и да се он за вр ши, па,
ка ко дру га чи је не го срећ но... –
ка же Жу рић.

Узел че ва об ја шња ва да, док
је пи са ла књи гу, ни је раз ми -
шља ла ни као де те ни као од -
ра сла и да, ка да ства ра, „има
не ке искри це ко је је по ве ду

ТИ НЕЈ ЏЕР СКИ РО МАН МИР ЈА НЕ УЗЕ ЛАЦ 

НЕО БИЧ НА ПРИ ЧА 

СА СРЕЋ НИМ ЗА ВР ШЕТ КОМ 

Културни телекс

Ни ко ни је знао да ли је па -
ла, или је гур ну та, или је,
при ти сну та те жи ном не из -
го во ре них тај ни, од лу чи ла
да ско чи.

Го ди на је 2118. Нај ви ши
спра то ви ве ле леп не ку ле
ре зер ви са ни су за имућ не,
пре ле пе и не у мо љи ве. На
са мом вр ху, на хи ља ди том
спра ту, жи ви Еј ве ри Фу лер,
ле по ти ца ко ја има све, а
же ли са мо јед но – не што
што ће за у век оста ти за кљу -
ча но у ње ном ср цу. Али Еј -
ве ри ни је је ди на с тај ном.

У чу де сној ме тро по ли
ино ва ци је и сно ва сва ко не -
што же ли… а сва ко има и
не што да из гу би. Док скри -
ве не же ље из ла зе на ви де -
ло, а ла жи и из да је се на го -
ми ла ва ју, са вр ше ни свет

не до дир љи вих ста нов ни ка
вр ха ку ле по че ће да се уру -
ша ва, све док се не за вр ши
тра ге ди јом.

Јер ко ви со ко ле ти, ни -
ско па да.

„Хи ља ди ти спрат” 
Ке трин Мак ги

Два чи та о ца ко ји до сре де, 28. де цем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта је за кљу ча но у ва шем ср цу?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Хи ља ди ти спрат” Ке трин
Мак ги. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Стране припремила 

Милица
Манић

је дан за дру гог – об ја шња ва
Узел че ва.

На Жу ри ће ву кон ста та ци ју
да су ди ја ло зи у књи зи ве о ма
до бри, ау тор ка од го ва ра да до -
бро раз у ме реч ник да на шњег
де те та за то што смо сви ми по -
ма ло оста ли де ца, да су у њој
„оста ли” не ки до бри љу ди из
де тињ ства.

– Сва ки до бар чо век у ва ма
„оста је”, а ја имам ту сре ћу
да сам „пу на” до брих љу ди –
за кљу чу је ау тор ка.

За крај, Мир ја на Узе лац се
на да да ће пи са ти и на ста вак
књи ге. Ка же да ће Жи жи „мо -
ра ти да ис ко чи, јер је она као
алер ги ја – стал но вас те ра да
се че ше те”, та ко да, ако хо ће
да се осло бо ди „че ша ња”, мо -
ра ће по но во да пи ше „Жи жи”.

Ау тор ка сма тра да се нај -
леп ше осе ћа мо у де тињ ству,
да смо та да нај бе збри жни ји,
нај и скре ни ји... За кљу чу је да
пи са ње за де цу мо ра би ти
искре но и да иза зи ва нај леп -
ша осе ћа ња.

– Де ца су она ко ја се искре -
но ра ду ју жи во ту. Раз ми шља ју
јед но став но: је дан и је дан су
два. И то је нај леп ше што код
де це сва ко за што има за то.
Жи жи је на ста ла про сто из не -
ке по тре бе да по но во пре жи -
ви те оно што сте не кад као де -
ца пре жи ве ли. Она је глав ни,
кључ ни лик, ме ђу тим и дру ги
ли ко ви око ње су по ма ло нео -
бич ни и сви они има ју про бле -
ме с ко ји ма се бо ре. Али оног
мо мен та ка да тре ба по мо ћи,
не што ура ди ти, они су ту сви

не куд” и не зна где ће за вр -
ши ти.

– Имам јед ну зве зди цу и он -
да се око ње на пра ви чи та ва
при ча. Ме не је Жи жи во ди ла,
ни сам ја њу – про сто сам јој се
пре пу сти ла. Не ке ства ри су ау -
то би о граф ске – ве чи то пре -
ска чем не ке ка пи је, не ке пло -
то ве. Али то је де тињ ство ко је
смо ми има ли, де тињ ство у ко -
ме сте од ла зи ли и ка да сте се
вра ћа ли, све то сте пре жи вља -
ва ли. Ују тро ка да бих се про -
бу ди ла, ни ка да ни сам зна ла да
ли сам са ња ла или ми се
ствар но де си ло. Стал но сам у
гла ви има ла не ке сли ке, стал -
но за вр ша ва ла не ке ро ма не,
фил мо ве, стал но ми се не што
де ша ва ло... – при ча књи жев -
ни ца.

Са ра јев ски са став „Ди ван ха -
на” одр жао је кон церт у сре ду,
14. де цем бра, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Број на пу бли ка
је слу ша ла нај ви ше пе са ма с
ње го вог по след њег ал бу ма
„Зу ква”, ко ји об у хва та ра зно -
вр сну му зи ку Бал ка на. За про -
стор зе ма ља бив ше Ју го сла ви -
је об ја вио га је бе о град ски
„Multimedia Music”, а за свет -
ско тр жи ште „ARC Music” из
Ве ли ке Бри та ни је.

– Зу ква је на зив за ау тох то -
ну ја бу ку ко ја ра сте на про сто -
ру Бо сне и Хер це го ви не. Спе -
ци фич на је по то ме што има
ду бо ке ко ре не и бо га ту кро -
шњу и на њу се мо гу ка ле ми ти
дру ге биљ ке. Слич но не што за -
пра во и ми ра ди мо – ка ле ми мо

дру ге му зич ке жан ро ве на на -
шу бо га ту му зич ку тра ди ци ју
и та ко ства ра мо уни кат ни
про из вод и фу зи ју раз ли чи тих
му зич ких жан ро ва. На ал бу му

„Зу ква” се на ла зе пе сме с бал -
кан ског под руч ја – ни смо се
фо ку си ра ли са мо на сев да -
лин ку, не го гле да мо да об ра -
ди мо и тра ди ци о нал ну му зи ку

Бал ка на. Али нај ве ћи ак це нат
ста вља мо на на шу ур ба ну тра -
ди ци о нал ну пе сму и наш тра -
ди ци о нал ни ме лос, по зна ти ји
у све ту као сев да лин ка – об ја -
шња ва На и да Ча тић, во кал
бен да.

„Ди ван ха на” се не опирe ни
ути ца ју џе за, по па и кла сич не
му зи ке два де се тог ве ка. Чла -
но ви бен да су се оку пи ли по -
чет ком 2009. го ди не, док су
би ли сту ден ти на Му зич кој
ака де ми ји у Са ра је ву.

„ДИ ВАН ХА НА” СВИ РА ЛА СЕВ ДА ЛИН КЕ

Фу зи ја раз ли чи тих му зич ких жан ро ва

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА ИВАНКЕ РАДМАНОВИЋ 

Вечити путник који трага за одговорима
Нова књига Иванке Радмано-
вић „Где је моја кућа” пред-
стављена је у петак, 16. децем-
бра, у Свечаној сали Народног
музеја. 

Песникиња је до сада писа-
ла углавном љубавну поезију,
а стихови који чине ову збир-
ку су рефлексивни. Књига се
састоји из шест циклуса, а сва-
ки од њих почиње по једном
причом. Кроз те прозне тек-
стове се провлачи симбол во-
де, која означава пролазност,
неминовност, страхове, али и
снагу. 

– Намера ми је била да по-
стигнем одређену динамику и
да истовремено произведем у
читаоцу трагалачки немир,
ишчекивање, изненађење... Док
сам писала, водиле су ме три
мисли. Прво, писала сам из
перспективе особе која је у
једном тренутку отишла далеко

из свог дома. Нити је туђина
постала нова кућа, нити је по-
вратак донео потпуно смире-
ње, те отуда постоји то осећа-
ње неприпадности вечнога
путника, који се зато окреће
ка прошлости, трагајући за
одговорима. Друга перспекти-
ва је потпуна и физичка и ду-
ховна отуђеност, искљученост,
свеколика осама која је све ви-
ше присутна у савременом

свету, а трећа идеја је да се
трагајући можемо вратити се-
би, својој суштини, души и уз-
вишеној љубави – објашњава
Иванка Радмановић.

Књижевница Гордана Вла-
јић каже да Иванкине песме
описују узајамну отуђеност и
наша несусретања са соп-
ством.

– Збирка „Где је моја кућа”
окупила је наизглед тихе песме

и неколико прича које својом
рефлексивношћу, садржајном
дубином и поетским кадрови-
ма вриште од емоција, терају-
ћи читаоца да упркос интен-
зивно узбурканим сензација-
ма, наћуљи уши и отвори ум.
Иванкину сада већ препозна-
тљиву нарацију одликује ау-
тентичан ритам складних и
истанчано естетизованих из-
раза који теку лагано, не допу-
штајући предах, све до ушћа
књиге. Рекла бих да наслов
„Где је моја кућа” никако није
вапај, али јесте опомена и
подсећање на мудрост коју
пренебрегавамо подређујући
је навикама, журбама, извито-
переном поретку вредности...
– прича књижевница Гордана
Влајић.

Издавачи збирке су ИП „Про-
метеј” и Удружење књижевника
Србије.

Након летње школе карикату-
ре Николе Драгаша Дом
омладине је одлучио да орга-
низује и зимску, коју ће такође
водити млади карикатуриста
и илустратор. Прво окупљање
ће бити 14. јануара следеће го-
дине, а радионице су намење-
не деци узраста од шест до
петнаест година, одржаваће се

у просторијама Дома омлади-
не сваке суботе од 10 до 12 са-
ти и биће бесплатне. 

Пријављивање деце може
се обавити путем имејла
који је отворен на сајту До-
ма омладине ka ri ka tu ra @
do mo mla di ne pan ce vo.rs , а
телефон за информације је
013/311-315. 

ШКОЛА КАРИКАТУРЕ 

После летње – зимска 



Ју би лар на, де се та из ло жба
„Но вих тех но ло ги ја”, ко ја ове
го ди не но си на зив „Inverse”,
отво ре на је у уто рак, 20. де -
цем бра, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти.

Уме сто опи пљи вих ра до ва,
по се ти о ци су за те кли по ру ке
ис пи са не на зи до ви ма Га ле ри је.

– Иде ја ово го ди шњег про -
јек та би ла је да се пу бли ци ко -
ја ни је умет нич ка пред ста ви
рад уз ка та ло ге „Но вих тех но -
ло ги ја”, да се ура ди ан ке та и
да се до ђе до од ре ђе них ре зул -
та та, из ја ва, не ког ма те ри ја ла,
од ко јег је на пра вље на и ова
из ло жба – ка же Ива на Мар кез
Фи ли по вић, уред ни ца ви зу ел -
них умет но сти у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти.

По став ка је ре зул тат ан ке те
ко ју је ау тор ка ово го ди шње
кон цеп ци је Ма ри ја Ка у зла -
рић спро ве ла уз по моћ но ви -
нар ке Дра га не Ни ко ле тић.
Њих је за ни ма ло за што су га -
ле ри је пра зне, за што у њи ма

не ма пу бли ке, да ли љу ди раз -
у ме ју са вре ме ну умет ност и да
ли их она за ни ма. Пу бли ке
ни је би ло мно го ни овог пу та,
али је из ло жба иза зва ла ди -
ску си ју о те ми, а ми шље ња су
би ла су ко бље на.

– У га ле ри ја ма се ску пља ју
љу ди ко ји се по зна ју, ко ле ге
умет ни ка, при ја те љи, а пра ве

пу бли ке, ко јој је умет ност на -
ме ње на, не ма, она је из о ста ла.
Од лу чи ли смо да се с де вет
ка та ло га од прет ход них го ди -
на оде љу ди ма, на њи хо ва
рад на ме ста у Пан че ву. Иде ја
је би ла да не бу де мо ми се лек -
то ри, ни ти не ко струч но ли це,
већ пу бли ка, на род, онај ко је
кон зу мент. Ре зул та ти ко је смо

до би ли су, до не кле, оче ки ва -
ни. При јат но из не на ђе ње је
би ло да су сви по ка за ли ве ли -
ку отво ре ност и ин те ре со ва ње
да о то ме при ча ју. И да су то
раз у ме ли као ја ко ва жно и да
их до не кле гри зе са вест што
та квих са др жа ја не ма ви ше у
њи хо вом жи во ту, да осе ћа ју то
као не ки не до ста так, да је то
по тре ба ко ју има ју. Ге не рал но
те шко при сту па ју са др жа ји ма
са вре ме не умет но сти, па сам
по ку ша ла да им их ту ма чим,
при бли жим, об ја сним. До бро
су раз у ме ли о че му се ра ди,
иш чи та ва ли су ра до ве. Из тих
раз го во ра смо из ву кли све оно
што је би ло бит но, што је би ло
ка рак те ри стич но и то смо ис -
пи са ли на зи до ви ма Га ле ри је
– об ја шња ва ау тор ка.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 30. де цем бра, па све оне ко -
је за ни ма шта су, углав ном,
раз ло зи за сла бу по се ће ност
га ле ри ја, мо гу да свра те и по -
гле да ју.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја
„Јед на књи га – је дан град” би -
ће по све ће на ро ма ну „Без вер -
је” пан че вач ког пи сца и пу -
бли ци сте Ива на Ивач ко ви ћа и
одр жа ва ће се од 26. до 29. де -
цем бра у Град ској би бли о те -
ци. Тим по во дом раз го ва ра ли
смо са ау то ром овог де ла.

• У пи та њу је ро ман за чи је је
чи та ње по треб на пот пу на кон -
цен тра ци ја и сва ка ко се ра ди о
дру га чи јем Ивач ко ви ћу, о но -
вом ау тор ском пе ча ту...

– Ни сам же лео да на пи шем
не што што ће се до па сти сви -
ма и што сва ко мо же ла ко да
рас ту ма чи. На про тив, хтео
сам да на пи шем књи гу за ко ју
су по треб ни из ве сна ин те лек -
ту ал на кон ди ци ја и од ре ђе на
пред зна ња.

• За те му сте ода бра ли до -
бро и зло.

– Да. До ду ше, ви ше зло не го
до бро. Да кле, те му ко ја је ве -
чи та, ону ко ја ће по сто ја ти до -
кле год бу ду по сто ја ли љу ди.
Исти ни за во љу, то не ће би ти
још ду го, ако свет на ста ви
прав цем ко јим је кре нуо. Ка -
квој се суд би ни, осим нај го рој,
мо же на да ти пла не та на ко јој
је, ко ли ко ју че, нај моћ ни ја зе -
мља би ра ла свог во ђу из ме ђу
јед ног цир ку сан та – кан ди да -
та круп ног ка пи та ла и јед не
обез љу ђе не же не – кан ди да та
рат ног ло би ја?

• На кра ју „Без вер ја” от кри -
ва те иден ти тет ју на ка књи ге и
ис по ста вља се да је то је дан
ита ли јан ски пе сник из осам -
на е стог ве ка. Али чи ни се да је
у ства ри ђа во нај ва жни ји лик?

– Упра во та ко. Ђа во ла у
„Без вер ју” нај пре за ти че мо
као дрч но и гла сно би ће, а по -
том као умор ног, раз о ча ра ног
и дез о ри јен ти са ног стар ца.
По ма ло на лик на рас це пље -
ност ка кву су пре ма ње му

КУЛТУРА
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
ИН ТЕР ВЈУ: ИВАН ИВАЧ КО ВИЋ, АУ ТОР РО МА НА „БЕЗ ВЕР ЈЕ”

НАШ ЛИК ЈЕ ЂА ВОЛ СКИ

има ли ро ман ти ча ри, он је у
овој књи зи и би ће ко је сим бо -
ли зу је по нор и ужас зла и по -
но сни по бу ње ник про тив ти -
ра ни је и бож је на ме ре да сва
ство ре ња тре ти ра као сво је
при глу пе ро бо ве.

• Ђа во се на по чет ку „Без -
вер ја” при ка зу је као при ви ђе -
ње бо ле сног чо ве ка, али се при
кра ју по ја вљу је као ствар на
осо ба и по ка зу је не ке људ ске
осо би не. Да ли у то ме по сто ји
сим бо ли ка?

– По сто ји јер, по ред оста лог,
ви ди мо да он има људ ски лик,
а то зна чи да је и обр ну то, да је
наш лик ђа вол ски. Ђа во чак у
„Без вер ју” твр ди да је он наш
пра о тац, да је он оно нај ду бље,
искон ско људ ско и да је ство -
рио свет, а да је Бог ту оба вио
са мо фи зич ки део по сла. Дру -
гим ре чи ма, да је Бог у ства ра -
њу све та био не ка вр ста кал фе.

• Да ли ви ве ру је те у Бо га
или сте ате и ста?

– је су љу ди сло бод ни од са ве -
сти и до бро те. Не ма Бо га, ми -
сле они, па је све, укљу чу ју ћи и
зло чин, до зво ље но. Али, као
што зна мо, то су ком пли ко ва не
ства ри. Нај пре, шта је зло чин?
Да ли је, ре ци мо, уби ство ну -
жно зло чин? Да на ве дем је дан
ба на лан при мер: да ли не ко
ствар но ми сли да би би ло ло ше
да је за ве ра про тив Хи тле ра ус -
пе ла и да је био уби јен? И да
би, у том слу ча ју, за ве ре ни ке
тре ба ло ка зни ти због уби ства?
С дру ге стра не, ско ро сва ко -
днев но смо све до ци ужа сних
зло чи на ко је чи не они ко ји се
пред ста вља ју као вер ни ци и
ко ји баш у име свог бо жан ства
не ду жним љу ди ма ре жу вра то -
ве и раз но се их бом ба ма. Ме -
ђу тим, то ни је ве ра. То је на ка -
зна си му ла ци ја ве ре иза ко је
сто је еска дро ни смр ти по фа -
на ти зму још го ри од оних ко је
је пред во дио Хи тлер.

С. Трај ко вић

– Не ве ру јем у ор га ни зо ва ну
ре ли ги ју, али ве ру јем у си лу
ви шег ре да ко ја во ди тач но и
де таљ но књи го вод ство о оно ме
што чи ни мо то ком ово зе маљ -
ског жи во та, па нам, кад се тај
жи вот за вр ши, раз ре зу је ка зне
и на гра де. „Без вер је” не ма
мно го ле пих ре чи за ту си лу.
Мно го ви ше има за мер ки на
њен ра чун и за то ми по не кад
ни је би ло са свим при јат но да
пи шем ову књи гу. И сад осе -
ћам из ве сну не ла го ду. Прет по -
ста вљам да је то она вр ста не -
ла го де о ко јој је го во рио Пе кић
ка да је иза шло „Вре ме чу да”.
Украт ко, мо гло би се ре ћи да
ве ру јем у Бо га.

• На ко ји на чин ве ру је те,
шта за вас зна чи ве ра?

– Пре све га, то је, бар у мом
слу ча ју, ве ра у до бро ту. Са вест
и до бро та су об ли ци бож јег
при су ства у на шем ово зе маљ -
ском жи во ту. Не вер ни ци – не
ну жно ате и сти, да не бу де за бу не

„Три ро ма на у јед ној књи -
зи, то је ’Рав но те жа’ Све -
тла не Слап шак. Па стиш,
па ро ди ја и све до чан ство
чи не овај ро ман је дин стве -
ним у са вре ме ној ли те ра -
ту ри на шег ре ги о на”, сма -
тра Дра ган Ве ли кић.

У ро ма ну „Рав но те жа”
го во ри се о же на ма у Бе о -
гра ду за вре ме ра та у бив -
шој Ју го сла ви ји. Не при -
хва та ју ћи да им у њи хо во
име уби ја ју су гра ђа не, ро -
ђа ке, при ја те ље и си но ве,
оне их скри ва ју од мо би ли -
за ци је. Ми ли ца, јед на од
њих, при ну ђе на је да пре ку -
ца ва ру ко пис ве ли ког на ци -
о нал ног пи сца ка ко би пре -
жи ве ла кри зу де ве де се тих.
Тра же ћи на чин да се мен тал -
но уда љи од по сла на ко ји је
при си ље на, она исто вре ме но
пи ше и ро ман-па стиш угле -
да ју ћи се на при по вед ни
по сту пак и ства ра ла штво
се ста ра Брон те.

Од би ја ју ћи сва ки вид ин -
те гра ци је у но во, ра зор но
дру штво без у мља и зла,
Ми ли ца и ње не при ја те љи -
це сво јом кре а тив но шћу и
хра бро шћу по ку ша ва ју да
се од у пру на си љу и ха о су
ко ји их окру жу је. Кроз мно -
штво ду хо ви тих и иро нич -
них ди ја ло га овај ро ман тра -
га за од го во ром на пи та ње

ка ко у јед ном не у рав но те -
же ном дру штву одр жа ти
соп стве ну рав но те жу.

Све тла на Слап шак (1948,
Бе о град) за вр ши ла је кла -
сич ну гим на зи ју у Бе о гра -
ду, где је ди пло ми ра ла, ма -
ги стри ра ла и док то ри ра ла
на Оде ље њу за ан тич ке сту -
ди је на Фи ло зоф ском фа -
кул тету. Би ла је је дан од
уред ни ка са ти рич ног ча со -
пи са „Фрон ти сте ри он”, ко -
ји је за бра њен и уни штен
већ с пр вим бро јем. Пи са -
ла је ко лум не у мно гим ча -
со пи си ма, као и на пор та лу
„Пе шча ник”. За књи гу есе -
ја до би ла је на гра ду „Мир -
ко Ко вач” 2014. го ди не.

„Рав но те жа” 
Све тла не Слап шак

ДЕ СЕ ТА ИЗ ЛО ЖБА „НО ВИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА”

За што не иде мо у га ле ри је?

Го ди шња про мо ци ја књи -
жев ног клу ба „Про та Ва са
Жив ко вић” одр жа на је у сре -
ду, 14. де цем бра, у чи та о ни -
ци Град ске би бли о те ке. Том
при ли ком су пе сни ки ње Ми -
ли ца Аран ђе ло вић, Ру жи ца
То мић, На да Ран ко вић, Ма -
ри на Тот и Хе ле на Стан ко вић
про чи та ле по три пе сме из
збир ки ко је су об ја ви ле ове го -
ди не. Књи жев ни ца На да Ма -
лек се пред ста ви ла три ма при -
по вет ка ма из по след ње књи ге,
а Сте ван Ва сић је го во рио део

из свог нај но ви јег драм ског
тек ста, ко ји је већ по ста вљен
на сце ну.

Књи жев ни клуб „Про та Ва са
Жив ко вић” осно ван је пре две
го ди не, а пре не што ви ше од
го ди ну да на је и зва нич но ре -
ги стро ван. Бро ји 18 стал них
чла но ва, ме ђу ко ји ма су и
мла ђи и ста ри ји књи жев ни ци.
Ове го ди не је се дам чла но ва
клу ба из да ло књи ге, а штам -
пан је и збор ник с ра до ви ма
ше зде се так пе сни ка из Ср би је
и ино стран ства.

КЊИ ЖЕВ НИ КЛУБ„ПРО ТА ВА СА ЖИВ КО ВИЋ”

Су ми ра ње про те кле го ди не

Два чи та о ца ко ји до сре де, 28. де цем бра, у 12 са ти,
СМС-ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го -
вор на пи та ње: „Шта вас др жи ’у рав но те жи’?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Рав но те жа” Све тла -
не Слап шак. Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи -
жа ри „Дел фи”.

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

Кро ја чи сре ће

МОЈ избор МОЈ

Ива на Ја ћи мов ски, 

но ви нар ка

КЊИ ГА: Књи га ко ју је на пи -
сао Јо ван Ду чић о сре ћи, о
љу ба ви, о же ни, о при ја тељ -
ству, о мла до сти и ста ро сти,
о пе сни ку, о хе ро ји ма и про -
ро ци ма је сте „Бла го ца ра
Ра до ва на”. Цар Ра до ван је
цар ца ре ва и са мо лу да ци,
чи ји је он цар, зна ју пу те ве
ко ји во де у ње го во цар ство.
О ца ре вом бла гу са ња ју пе -
сни ци, хе ро ји, про ро ци и
кра ље ви ко ји хо ће да вла да -
ју си лом љу ба ви и си лом
мр жње. Из ре ка ка же да је
сва ки чо век ко вач сво је сре -
ће, а Ду чић сма тра да је чо -
век увек сам ко вач сво је не -
сре ће. Све не да ће су де ло
чо ве ко во, чак и бо лест. За
сва ку чо веч ју не сре ћу кри ви
су ла ко ум ност, гордeљивост,
глу пост или по рок. За то Ду -
чић ка же да не сре ће ни су
слу чај не, док сре ћу је су.
Ста ри фи ло зо фи су про сла -
ви ли при ја тељ ство, јер су
при ја те љи ти с ко ји ма де ли -
мо сре ћу. Ду чић пи ше о
при ја тељ ству се ћа ју ћи се
шта су о то ме го во ри ли ан -
тич ки ми сли о ци, па је из -
дво јио сјај ну Се не ки ну из -
ре ку: „Жи ви с љу ди ма као
да те Бог гле да, а го во ри с
Бо гом као да те љу ди слу ша -
ју”. Пи шу ћи о жи вот ним
вред но сти ма и о мо рал ним
на че ли ма, Ду чић нам да ру је
ри зни цу бла га утка ног у
књи гу о суд би ни.

ПРЕД СТА ВА: „Успа ван ка
за Ву ка Ни чи јег” је ро ман

цр но гор ске ау тор ке Ксе ни је
Попо вић. Глав ни ли ко ви су
тро је мла дих љу ди ко ји су
од ра сли у до му за де цу без
ро ди тељ ског ста ра ња. У
пред ста ви је ак це нат на то -
ме ка ко се мла ди ко ји не
зна ју сво је по ре кло, сво је
ро ди те ље и сво је ко ре не су -
о ча ва ју са сва ко днев ним
про бле ми ма и ка ко се ин -
сти ту ци је од но се пре ма та -
квим љу ди ма.

ФИЛМ: „Фо кус” је дра ма,
ко ме ди ја и ро ман ти ка. Вил
Смит глу ми ве штог пре ва -
ран та ко ји је у ста њу да сва -
ког уве ри у шта год по же ли.
Вил јед ног да на упо зна је ле -
пу пла ву шу ко ја му тра жи да
је на у чи све му што зна. Она
је ра ди ла као ње гов по моћ -
ник и та ко је са вла да ла тај -
не овог за на та. Њи хов циљ
је био скре ну ти љу ди ма па -
жњу са оно га што је њи ма
дво ма циљ у том тре нут ку.
Ва ра ју ћи, љу ди су за јед но
за ра ди ли мно го нов ца.



Месна заједница Тесла при-
редила је 20. децембра, у сво-
јим просторијама, новогоди-
шњу представу за све ђаке пр-
ваке с територије тог панче-
вачког насеља.

Прваци из основних школа
„Исидора Секулић” и „Ђура
Јакшић” обрадовани су ново-
годишњим пакетићима које
им је поделио Деда Мраз.

Руководство Месне заједни-
це је за ту прилику припреми-
ла 200 поклона, које су поред
малишана који похађају први
разред, добила и деца из спе-
цијалне школе „Мара Ман-
дић”. 

М. Д.

» Наставак са стране 1

Др Све тла на Јо ва но вић је об -
ја сни ла да у не што „мир ни -
јим” пе ри о ди ма то ком зи ме
сва ки ле кар у пред школ ском
то ком сме не пре гле да у про се -
ку око 35 па ци је на та. Ме ђу -
тим, тај број већ да ни ма је
мно го ве ћи. У јед ној сме ни ра -
де по три ле ка ра и сва ки при -
ми нај ма ње пе де се то ро де це.
Исто та ко је и у дру гој сме ни,
а пре ко пу та – у Дис пан зе ру за
школ ску де цу, код јед ног ле -
ка ра ја ви се и по ше зде се то ро
осно ва ца и сред њо шко ла ца.
Си ту а ци ју ком пли ку је и то
што чак и са ми ле ка ри по чи -
њу да се раз бо ле ва ју.

– Код нас пре о вла ђу ју ви ро -
зе. У про се ку од 50 ви ро за, у
око четири-пет слу ча је ва, на
осно ву кли нич ке сли ке, ја вља
се сум ња на грип. Чак и та да је
вр ло ма ло слу ча је ва ком пли ка -
ци ја у сми слу пре ла ска у пне у -
мо ни ју. Са вет ро ди те љи ма је
да, уко ли ко де те до би је тем пе -
ра ту ру, не тр че код ле ка ра већ
пр вог да на, већ да до ђу уко ли -
ко она бу де вр ло ви со ка и по -
тра је три-че ти ри да на. У ме ђу -
вре ме ну тре ба да ски да ју тем -

пе ра ту ру, да да ју де ци ча је ве и
да ко ри сте спреј или па сти ле
про тив бо ло ва у гр лу. Ако је
тем пе ра ту ра дра стич но ви со ка,
ако де ца ка шљу не пре кид но то -
ком да на и но ћи, пре зно ја ва ју
се и ло ше из гле да ју, бле да су и
ма лак са ла, та да се ле ка ру тре -
ба ја ви ти од мах. Ина че, ка да
де ца до ђу с бла гим симп то ми -
ма, ве ћи је ри зик да ће се у че -
ка о ни ци пу ној ви ру са да ле ко
озбиљ ни је раз бо ле ти – ис та кла
је др Дрен ка Бил би ја Си мић,
пе ди ја тар и на чел ни ца Слу жбе
за здрав стве ну за шти ту де це.

Она је на гла си ла и да се до
кра ја те ку ће не де ље, од но сно
до пет ка, 23. де цем бра, оче -
ку је и до ла зак око 300 де це
ко ју тре ба пре гле да ти ра ди
од ла ска на ре кре а тив ну на -
ста ву и из ра зи ла за бри ну тост
што због њи хо вог при су ства у
бли зи ни из во ра за ра зе, што
због чи ње ни це да су сви ле ка -
ри и ова ко ви ше не го пре оп -
те ре ће ни.

На Деч јем оде ље њу Оп ште
бол ни це не ма зна чај ни јих од -
сту па ња ка да је реч о бро ју де -
це ко ја су та мо сме ште на, али

за то је дра стич но по ве ћан број
оне де це ко ја та мо од ла зе на
пре глед то ком де жур ства. На -
чел ник тог оде ље ња др Сло бо -
дан Про да но вић ис та као је да
ле ка ри то ком но ћи пре гле да ју
и по ви ше од че тр де се то ро де -
це, а уо би ча је ни број пре гле да
је из ме ђу 15 и 20. Про да но вић
ис ти че да је про блем у то ме
што мно ги ро ди те љи до во де
де цу на Ин тер но и он да ка да
за то не ма оправ да ног раз ло -
га, те апе лу је на њих да то не
чи не, ка ко би ле ка ри мо гли да
се по све те дру гим озбиљ ни је
угро же ним па ци јен ти ма, ко -
ји ма је њи хо ва по моћ по треб -
ни ја.

Слич на си ту а ци ја ових да на
вла да и у Слу жби хит не ме ди -
цин ске по мо ћи, где ле ка ри го -
то во сва ке ве че ри пре гле да ју
65–70 па ци је на та, ме ђу ко ји -
ма по ло ви ну чи не де ца. Про -
бле ми с гор њим ре спи ра тор -
ним ор га ни ма пра ће ни ви со -
ком тем пе ра ту ром пре о вла ђу -
ју код ма ли ша на, док су код
ста ри јих при сут не и те го бе
узро ко ва не ви со ким при ти -
ском и дру ги кар ди о ва ску лар -
ни про бле ми.

Д. Ко жан

Да ли ће др жа ва 
уве сти кон ку рен ци ју
јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма?

Струч ња ци ка жу 
да би од то га мо гло
да бу де ви ше 
ште те не го ко ри сти

Уко ли ко по сла ни ци то по др же
на рас пра ва ма ко је се ових да -
на во де у Скуп шти ни Ср би је, и
при ват ни ци ће до би ти пра во
да се ба ве ко му нал ном де лат -
но шћу.

У том слу ча ју ће им би ти
омо гу ће но да пре у зи ма ју по -
сто је ћа јав на ко му нал на пред -
у зе ћа као кон це си о на ри, на
од ре ђе ни пе ри од, или да упра -
вља ју њи ма кроз мо дел јав но-
при ват ног парт нер ства, сра -
змер но из но су нов ца ко ји су
уло жи ли, за јед но с др жа вом.

Од пе то ок то бар ских про ме -
на 2000. го ди не ви ше пу та се
при ча ло о овој те ми, али са да
се оти шло нај да ље, због на ше
оба ве за да при ла го ди мо функ -
ци о ни са ње ко му нал ног сек то -
ра пра ви ли ма ко ја ва же у др -
жа ва ма Европ ске уни је.

Они ко ји су за уво ђе ње кон -
ку рен ци је по сто је ћим ко му -
нал ним пред у зе ћи ма сма тра ју
да од то га мо же би ти са мо ко -
ри сти и да ће, уко ли ко про ме не
за жи ве, гра ђа ни ма би ти по ну -
ђе не ква ли тет ни је ко му нал не
услу ге. У том слу ча ју ће, по

ПО ВО ДОМ СКУП ШТИН СКЕ РАС ПРА ВЕ О ЈЕД НОМ ЗА КО НУ

ХО ЋЕ МО ЛИ ПРИ ВАТ НИ ЦИ МА 
ПЛА ЋА ТИ КО МУ НА ЛИ ЈЕ?

њи хо вом ми шље њу, за ди рек -
тор ска ме ста мо ра ти да се би -
ра ју про ве ре ни струч ња ци, а
не као до са да ка дар ко ји су
име но ва ле пар ти је.

За по шља ва ње са мо на осно -
ву стра нач ких књи жи ца ви ше
не ће би ти мо гу ће ни ка да је
реч о слу жбе ни ци ма, па ако се
усво је из ме не овог за ко на, ви -
ше не ће би ти мо гу ће да по сто -
је јав на ко му нал на пред у зе ћа
у ко ји ма има знат но ви ше ад -
ми ни стра ти ва ца не го обич них
рад ни ка.

Ме ђу тим, има и оних ко ји
сма тра ју да ни је све та ко
иде ал но и да би од уво ђе ња

кон ку рен ци је др жав на ко му нал -
на пред у зе ћа има ла са мо ште ту.

– Тре ба ло би о то ме пи та ти
на шег осни ва ча, ло кал ну власт.
То је пре пи та ње за њу. Ко ли ко
је ме ни по зна то, у не ким зе -
мља ма на За па ду је упра вља ње
во до во ди ма по ве ре но при ват -
ни ци ма и ис ку ства ни су би ла
ни ма ло по вољ на. Због то га је та
де лат ност по сле то га по но во по -
ве ре на др жав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма – из ја вио је ди рек -
тор ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за -
ци ја” Алек сан дар Ра ду ло вић.

Иден тич но ми шље ње има и
Да ни ло Бје ли ца, ди рек тор
„Зе ле ни ла”.

– Ка да је реч о кон ку рен ци -
ји ко му нал ним пред у зе ћи ма
ко ји ма упра вља др жа ва, сма -
трам да ни ка ко не би тре ба ло
при ва ти зо ва ти са хра њи ва ње
гра ђа на и одр жа ва ње гро ба ља.
Ка да је реч о про да ји по греб не
опре ме, ни до са да ни је би ло
спор но да то бу де омо гу ће но и
при ват ни ци ма. Што се ти че
дру гих ко му нал них де лат но -
сти пред у зе ћа по пут „Зе ле ни -
ла”, мо је лич но ми шље ње је да
би ту тре ба ло све да оста не као
и до са да. На при мер, не ки
град и ло кал на власт у ње му
мно го бо ље зна ју ко је су њи хо -
ве по тре бе за ко ше њем и одр -
жа ва њем зе ле них по вр ши на и
мно го лак ше би мо гли да ор га -
ни зу ју оба вља ње тих по сло ва
од не ког при ват ни ка. Ње му би
би ло ва жно са мо оно што би
му би ло про фи та бил но. Ме ђу -
тим, да не бу де не ких не спо ра -
зу ма, по на вљам да је то мо је
лич но ми шље ње – из ја вио је
Бје ли ца.

По во дом из ме на за ко на о ко -
му нал ној де лат но сти у на шим
ме ди ји ма су об ја вље на упо зо -
ре ња не ких струч ња ка по ко ји -
ма при ват ни ци ма ни ка ко не би
тре ба ло до зво ли ти да упра вља -
ју ко му нал ним пред у зе ћи ма,
јер би им нај ва жни ја би ла за ра -
да. Због то га би, ка ко они сма -
тра ју, дра стич но по ди гли це ну
услу га ко је би пру жа ли гра ђа -
ни ма и ин си сти ра ли би на њи -
хо вој ре дов ној на пла ти, а за не -
ма ри ли би ула га ња у одр жа ва ње
ко му нал них си сте ма.

ХРОНИКА
Петак, 23. децембар 2016.
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АФЕРА БЕЗ СУДСКОГ ЕПИЛОГА?

Заборављен случај 
„нова депонија”

Ни је ми пре о ста ло ни шта
дру го не го да на овај на чин,
пре ко но ви на, по ку шам да се
из бо рим за фер трет ман у
по ступ ку ко ји ће од лу чи ти о
то ме ко ме ће по сле мог раз -
во да при па сти ме ни нај вред -
ни је бла го: мо ја де ца. Ја ко
сам за бри нут, јер имам са -
зна ња да је у Цен тру за со ци -
јал ни рад у Пан че ву већ све
до го во ре но око то га да де цу
суд ски до би је мо ја бив ша су -
пру га!

Чо век у ког имам по ве ре -
ња ре као ми је, а по сле то га
ми и по ка зао па пи ре, да је
ста ра тељ ство над ње го вим
си ном, по што се раз вео, до -
би ла ње го ва бив ша же на уз
по моћ раз ра ђе не ше ме. Об -
ја снио ми је да чо век ко ји се
у Цен тру за све пи та оном
ро ди те љу ко ји га „убе ди” да
де ца тре ба баш ње му да при -
пад ну, увек пре по ру чи истог
адво ка та (у пи та њу је жен ска

осо ба), ко ја он да на ђе на чин
да и су ди ју уве ри у то ка ко
да пре су ди. Стал но се у том
лан цу по на вља ју исти љу ди
и за то сва ко мо же да до не се
исти за кљу чак: све ра де у до -
го во ру. А да су се они пре по -
зна ли, у то сам си гу ран. Во -
лео бих и да се они ја ве но -
ви на ма и опо врг ну мо ја са -
зна ња.

Не мам мно го нов ца. Ве ру -
јем да прав да и пра во по сто -
је. Упла шио сам се ка да сам
уви део да ће мо ја бив ша же -
на ан га жо ва ти баш ту го спо -
ђу адво ка та, ко ју су већ на па -
да ли на ули ци због ње них
ком би на ци ја. Ме ни је ва жно
са мо да све бу де фер и бо јим
се да не ће би ти та ко. Из ра -
зу мљи вих раз ло га сам за мо -
лио но ви на ре да не пот пи шу
пи смо мо јим име ном.

Име и пре зи ме

по зна ти ре дак ци ји

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли би -
сте иза бра ли љу бав или гла -
мур. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Ода бра на” Ки -
ре Кес за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај -
кре а тив ни је од го во ри ли на
то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Увек љу бав и са мо све о бу -
хват на љу бав док не про ме ни -
мо цео свет. А гла мур... ба цам
пре ко ра ме на.” 064/9694...

„Ма ла со ба три са три, а у
со би ја и ти. Др жиш ме за ру -
ку, а до ди ру јеш мо је ср це.
Ако се то зо ве љу бав, би рам
љу бав.” 062/1656...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње ко ли ко илу зи ја има ути цај

на ствар ност. Они ће осво ји -
ти по је дан при ме рак књи ге
„Зам ка” Ме ла ни Ра бе.

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

„Су да ра се са ствар но шћу,
не кад че о но, не кад лан ча но.
Кад се от ме кон тро ли, не по -
шту је огра ни че ња бр зи не,
пр вен ство про ла за, уле ће у
кри ви не. А жи вот – друм
кли зав.” 064/3856...

„Сва ко ствар ност ту ма чи
дру га чи је, што до ка зу је да је
ствар ност за пра во јед на ве -
ли ка илу зи ја. Кад год вас не -
ко из нер ви ра, се ти те се то -
га.” 064/2803...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Но -
ва на град на пи та ња по тра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Све је илу зи ја

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Мо же ли се снаб де ва ње во дом по ве ри ти неком другом?

ИН ВА ЗИ ЈА ВИ РУ СА НА ЈУ ЖНИ БА НАТ

Грип се шири, епидемије засад нема

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Са мо да бу де фер

Хоће ли случај „нова депони-
ја” и нестанак око 5.000 куб-
них метара шљунка добити
судски епилог?

Крајем априла прошле го-
дине у Градској управи је
одржана конференција за
новинаре на којој је обелода-
њено да је на новој депонији
нестало око 5.000 кубних ме-
тара шљунка, у укупној вред-
ности од пет милиона дина-
ра. Он је био насут још 2008.
године, а да га нема довољ-
но, утврђено је седам година
касније!?

Резултати испитивања које
је поводом сумњи да нешто
није у реду претходно уради-
ла фирма „Геоид” на захтев
„Хигијене” на целој површи-
ни депоније показали су да је
просечна дебљина шљунка
31 центиметар, уместо да бу-
де 50.

Иако је претходни градо-
начелник Панчева Павле Ра-
данов тада изјавио да је о
свему обавестио Полицијску
управу у нашем граду и Ви-
ше јавно тужилаштво, ни
дан-данас нико није позван
на одговорност.

Према информацијама ко-
је смо добили у Вишем јав-
ном тужилаштву, случај „но-
ва депонија” је из Панчева,

на основу одлуке Апелацио-
ног суда у Новом Саду, пре-
бачен у надлежност Вишег
суда у војвођанској престо-
ници, што значи да се суд у
нашем граду више не бави
њиме.

Подсећамо, због открића
у вези са шљунком на новој
депонији одложени су завр-
шетак радова на њој и њено
пуштање у рад, а овај про-
блем је решен само захваљу-
јући шведској агенцији, до-
натору новца за депонију,
која је пристала да помогне
завршетак радова са 440.000
евра.

Бивши градоначелник
Павле Раданов је тада изја-
вио да је препоручио да се
привремено обуставе радо-
ви на депонији док се не
уради вештачење којим би
се утврдило да ли је до сле-
гања слоја шљунка дошло
природним путем, или је
из градског буџета 2008.
године плаћено више, а на-
суто знатно мање шљунка
од првобитно планиране
количине од 14.400 кубних
метара.

То вештачење је обављено,
али је јавности остало непо-
знато све што се након тога
дешавало.

ПРЕДСТАВА И ПАКЕТИЋИ

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

ПРО ДА ЈЕМ, пун то . 2009 .
Вла сник, од ли чан . 064/169-
47-83.  (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то 1.2,
2003. го ди ште. 063/325-972.
232872)

ФОЛ КСВА ГЕН џе та, ре ги -
стро ван, ре но 4 ГТЛ, ре ги -
стро ван, опел су за не ре ги -
стро ван. 064/438-66-06.
(232867)

НА ПРО ДА ЈУ ау ди А3, ме та -
лик сив, 1.9, тур бо ди зел,
1997. го ди ште, вре ди.
063/744-28-66. (233150)

ЛАН ЧИ ЈА ип си лон, 2006, ме -
та лик црн, ре ги стро ван до ју -
на 2017, од лич на, про да јем.
064/294-81-53. (233139)

СКУ ТЕР пи ја ђо фри, бео, са
ко фе ром и ве тро бра ном.
064/149-24-70. (232983)

ЈУ ГО ко рал 55, 2004, ате сти -
ран плин, цр вен, ре ги стро -
ван, од ли чан. 064/142-55-93.
(232928)

ПУН ТО 1.2, 2001, пе то ра вра -
та, све од опре ме, пре шао
95.000 км. 064/130-36-02.
(233099)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002, тро је
вра та, кли ма. 064/130-36-02.
(233099)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004, пе то ра
вра та, све од опре ме, на име.
064/130-36-02. (233099)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул ти џет,
2006, пе то ра вра та, фул
опре ма, на име. 064/130-36-
02. (233099)(233099)

ТА МИЋ ки пер 75, Б ка те го -
ри ја, 1985. го ди ште, 1.600
евра. 063/804-07-85. (233131

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ стал ни от -
куп свих вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра и оста лих се кун дар -
них си ро ви на, про да ја по лов -
них де ло ва. 066/409-991,
069/203-00- 44. (231549)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, од 70 до 1.500
евра. 062/193-36-05,
060/040-90-21. (232917)

ПРО ДА ЈЕМ бе рач змај 222 и
шпе ди тер две и по то не.
063/190-36-81. (232875)

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

ИЗ ДА ЈЕМ но ве га ра же у цен -
тру, Ка ра ђор ђе ва 43, ро ло
вра та. 063/323-584. (233104)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра же на Ко те жу
1. 069/409-83-42. (232977)

ГА РА ЖЕ из да јем, цен тар,
Жар ка Зре ња ни на, Ко теж је -
дан, де бе ле вра та. 061/225-
16-43. (233052)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, мо ни то -
ра, про да ја по лов них, про -
гра ми ра ње да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28. 353-
463. (233016)

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

ЗА МР ЗИ ВА ЧИ 410, 310 л,
фри жи де ри, веш-ма ши не.
065/665-75-10. (233882)

ПРО ДА ЈЕМ жи ве пи ли ће тов -
не 140 дин/кг, за кла ни 220
дин 060/019-75-04. Ви о ле та
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ шест др ве них
сто ли ца. 064/866-21-18.
(233034)

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

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја, сто ли це од 1.200, сто -
ло ви од 3.000, кре ве ти од
9.000,  ку хињ ске клу пи це од
7.000, су до пе ре 3.500. Ста ра
утва. 060/600-14-52.
(232284)

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

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

БРИ КЕТ. 064/142-42-93. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3 кв.
065/543-24-64. (232916)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 061/198-81-42.
(232911)

СТО ЛО ВИ, сто ли це, сто чи ћи,
ви три на, ко мо да, фо те ље, ка -
уч, по ли це, гре ја ли це.
065/353-07-57. (232879)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка ве со у
од лич ном ста њу. 064/191-06-
65. (232880)

ПРО ДА ЈЕМ цр ни лим за ча -
мац 2 мм де бљи не. 064/248-
88-92. (232893)

МА ШИ НЕ за ши ве ње, сто за
пе гла ње, ибер дек, ен дле ри це.
065/665-75-10. (231822)

ПРО ДА ЈЕМ тов не сви ње, ра -
са ви јет нам ке. 064/458-66-
29, 013/643-132. (232894)

НА ПРО ДА ЈУ мла ди ован и
тов не ћур ке. 064/137-95-41.
(232897)

СВИЊ СКЕ по лут ке, ме сна те,
кућ на до ста ва, пра сад, услу -
жно кла ње. 065/614-74-40,
064/317-35-29. (232898)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу сви њу.
Омо љи ца. 064/380-54-37.
(232899)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су ши ли це,
фри жи де ри, за мр зи ва чи, ТВ
из Не мач ке. Га ран ци ја.
062/824-23-21. (232857)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, као но ве, до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја. Но во го ди -
шња ак ци ја. 062/892-15-00.
(232866)

КО КЕ но си ље, 150 ди на ра
ко мад, три ти кал 20 ди на ра
ки ло грам. 060/054-67-70.
(232926)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле сви ње.
Ми лан, 064/169-68-54. (234)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва пре о -
ста ла др ва на про да ју.
060/603-32-33. (233067)

ПРО ДА ЈЕМ ан ти де ку бит ни
ду шек, ма ло ко ри шћен, по -
вољ но. Про фе си о нал ни ро -
штиљ на плин. 063/171-29-
90. (233003)

ПРО ДА ЈЕМ два ка у ча са ме -
ха ни змом, по лов но, две по -
лов не фо те ље, ре гал, по лов -
ни гар дер роб ни + ста кле на.
064/493-00-67. (233006)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, мо гућ -
ност услу жног кла ња, Вој ло -
ви ца, Бо рач ка 1. 342-819,
064/306-87-33. (2329849

ПРО ДА ЈЕМ тв LG, 55, у су пер
ста њу, це на 3.000 ди на ра.
063/774-58-06. (232994)

ЋУР КЕ на про да ју, од 6 до 10
кг, по вољ но. Тел. 013/344-
206. (232990)

БОШ ко тао за цен трал но гре -
ја ње, га сни, 24 кв, нов.
065/200-62-24. (232934)

КРЕ КА пећ, два ко ма да и тр -
пе за риј ски сто. 331-958,
063/361-529. 232972

ПРО ДА ЈЕМ тро се де, ка у че,
гар ни ту ре, ре га ле, мост + ре -
гал, сто + сто ли це, спа ва ћа
со ба, ком плет, ел. шпо рет, ТА
пе ћи, те пи си, аме рич ки пла -
кар, ра зно. 063/107-78-66.
(232970)

ОД ВОЗ шу та и дру гих не по -
треб них ства ри. Пе сак, се ја -
нац. 064/144-88-44. (232974)

ПРА СИ ЋИ од 20 до 30 кг, кр -
ма ча за кла ње, ја ре. 065/961-
92-14. (232940)

БА ГРЕМ исе чен и ис це пан на
по да ју. 064/357-82-08.
(232943)

ТОВ НИ ћу ра ни на про да ју,
по вољ но. 064/357-82-08.
(232943)

ОГРЕВ НО др во, бу ква, ба -
грем, цер. Бо са нац. 064/357-
82-08. (232943)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др ва
на про да ју. 060/603-32-32.
(232943)

ПРА СИ ЋИ, сви ње, ов ца, де -
те ли на, сла ма, ку ку руз, ва га
до 200 кг. Пе те фи је ва 113.
323-123. (232939)

ШПО РЕ ТИ, ка ди це, про зор,
ду шек, дво глед, дур бин, те ле -
ви зор, ви три ну, клу пе.
064/635-77-42. (233064)

НА ПРО ДА ЈУ ме њач ни ца у
гра ду. 062/504-440. (233068

СВИ ЊЕ на про да ју. 064/193-
88-49. (233063)

ВЕШ-МА ШИ НА, ком би но ва -
ни фри жи дер, уга о на гар ни -
ту ра, тро сед мој ца, те ле ви зор
51 цм, ре гал, тр пе за риј ски
сто са сто ли ца ма, кварц на
гре ја ли ца, ко мо да, ци пе лар -
ник, сто чи ћи. Тел. 063/861-
82-66. (233051)

НА ПРО ДА ЈУ сви ње, пра сад и
два му шка те ле та. 064/960-
60-99. (233053)

ПРО ДА ЈЕМ стил ски на ме -
штај, руч ни рад, ма сив орах.
По вољ но. 063/309-535.
(233037)

ПРО ДА ЈЕМ ре гал, тр пе за риј -
ска ви три на, веш-ма ши на,
сто, шест сто ли ца. 065/344-
85-77. (233040)

ПРА СИ ЋИ, 25 – 30 кг, то вље -
ни ци 80 – 150 кг. Мо гућ ност
кла ња. 275-30-49. (233041)

ОР МА РИ, кре ве ти, сто, сто -
ли це и дру го, у од лич ном
ста њу. Тел. 354-079. (233043)

ХО ДА ЛИ ЦА за од ра сле, ла га -
на, ско ро но ва, Не мач ка,
про да јем. 064/294-81-53.
(233139)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи, од 2 до 6 кв, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја. 064366-
57-87, 335-930. (233116)

НА ПРО ДА ЈУ кре ве ти на
спрат, веш-ма ши на, ко мо да
ви три на, сто и сто ли це, шанк,
нов бој лер, дво сед, тро сед,
днев ни сто чи ћи, окру гли сто,
ци пе лар ник, уга о на клу пи ца,
фран цу ски ле жај, фо те ље.
064/155-38-13. 
(233123)

ПРО ДА ЈЕМ до бар елек трич -
ни шпо рет ал фа. 013/251-42-
66. (233110)

НАЈ ЛЕП ШИ но во го ди шњи
по клон, но ва ду га рав на бра -
он бун да од аме рич ког ви зо -
на. По вољ но. 060/151-85-44.
(233112)

ПРО ДА ЈЕМ цреп ки кин да
272, у со лид ном ста њу, 10
ди на ра, 500 ко ма да.
063/821-08-09. (2330939

ПРО ДА ЈЕМ ју ни цу сте о ну,
осам ме се ци и те ле ста ро че -
ти ри ме се ца. 064/380-56-30,
632-151. (233071)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те ли -
на на про да ју, Но во се љан ски
пут 175, Ми ћа. 064/303-28-
68. (233084)

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. (233078)

КУ ПУ ЈЕМ ме тал ни или пла -
стич ни ча мац од 5 - 6 м до
300 евра. 
Моб. 063/173-11-90 
(СМС)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(233150)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -
прав не ТА пе ћи свих вр ста.
064/366-57-87, 335-930.
(233116)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин ски
на ме штај, ста ре: играч ке, са -
то ве, сли ке, ста ри но вац, фи -
гу ре и оста ло. 335-974,
063/705-18-18. (233116)

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

КУ ПУ ЈЕМ ба кар, ме синг, сла -
ви не, аку му ла то ре, бе лу тех -
ни ку, ка бло ве. 060/521-93-
40. (232946)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
по лов не плин ске бо це, и све
оста ло ра зно. 066/900-79-04.
(232889)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски плац

8 ари, Ко за рач ки про сек.

060/601-60-23. (232625)

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

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

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

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

ЊИ ВА 33 ара, Скро ба ра, на
пу ту за Цре па ју, 3.000 евра.
065/852-71-99. (232250)

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

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

СРЕ ЂЕ НА ку ћа 30 м2, ма ло
дво ри ште, Мар ги та, 12.000.
хит но. 060/086-42-41.
(232864)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, екс тра ло ка ци -
ја, укро вље на ку ћа 156 м2 +
пот кро вље, сва ин фра струк -
ту ра, пре леп рас по ред, све
но во и ква ли тет но, вла сник,
1/1. 063/637-673. (232907)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 60 м2, 4
ара, ре но ви ра на, усе љи ва.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(232925)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 180 м2, 7.5 ари,
про да јем/ме њам за пан че -
вач ки стан. 064/928-89-68.
(232932)

ОМО ЉИ ЦА, 130 м2, 7 ари,
31.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(233000)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 180 м2,  4
ара, три стам бе не је ди ни це
је ди ни це, 70.000 (679),
„Трем” 01, 332-031, 063/836-
23-83. (23300)

ПРО ДА ЈЕМ плац 4.42 ара,
Мар ги та, укњи же но, вла сник.
065/502-43-17. (232989)

ТЕ СЛА, ку ћа у мир ном де лу,
80 м2, ка на ли за ци ја, тро фа -
зна, де ли мич на за ме на.
(470). „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

ПЛАЦ 12 ари ари, ку ћа 34 м2,
за ру ше ње, Ду бо ка ба ра.
060/400-50-10. (232962)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, До ло во, без
по сред ни ка, 16 ари, 150 м2.
063/153-37-70. (232954)

ЈА БУ КА, ку ћа, 100 м2, по вољ -
но. 063/765-82-60. (232975)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг му че -
ни ка 18. Тел. 064/167-04-77.
(232973)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће са две
стам бе не је ди ни це је ди ни це
и при па да ју ћим пла цем, од
1.78 ари у Ули ци Мил ке Мар -
ко вић. Но ви Свет. 064/326-
38-37. (232964)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа 120
м2, дво ри шни стан 40, 2 ара,
51.000. (238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(23300)

ПРО ДА ЈЕ се плац 22 ара, Ја -
буч ки пут, ма ла Ка ра у ла.
063/296-007. 
(ф/2101)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 119 м2, на 11
ари, 25.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(233032)

КА РА У ЛА 43 м2, на 50 ари,
23.500 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(233032)

СТА РА МИ СА, Ба ниј ска, 11,3
ара пла ца, 23.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(233032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро соб на, 68
м2, на 10 ари, 42.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(233032)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шну ку ћу,
ши ри цен тар, 44 м2, изо ла ци -
ја, тро фа зна стру ја,  ПВЦ, ЕГ,
це на 23.000. 064/850-70-60.
(233025)

СТАР ЧЕ ВО,  Шу ми це, 220 м2,
2.5 ари, 40.000.  (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”, 062/886-
56-09. (233018)

ПО ЧЕ ТАК Вој ло ви це, ле па
ку ћа 115 м2, 7.5 ара, 36.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

ИЗ У ЗЕТ НО плац 220 м2, Ак -
сен ти ја Мак си мо ви ћа,
12.500, вла сник. 
061/324-40-85. 
(233015)

КУ ЋА, ши ри цен тар, до го вор
са ин ве сти то ри ма. Тел.
062/196-53-04. (233007)

ПРО ДА ЈЕМ ви ше пла це ва 4,
8 и 15 ари, по вољ но.
064/009-94-34. (233008)

ПЛАЦ на Ба ва ни штан ском
пу ту, 57 ари, до пу та обје кат,
во да, стру ја. 
065/507-09-94. 
(233008)

КУ ЋА 120 м2, са по моћ ним
објек ти ма, 3 ара пла ца, 1/1,
ста ра Ми са, Ко за рач ка, ре -
но ви ра на, 17.000 евра, до го -
вор. 063/804-07-85. (233131)

УЛИЧ НИ део ку ће, Гор њи
град, на про да ју. Кон такт
063/873-61-59. (233136)

ПЛАЦ, 5.5 ари, гра ђе вин ско
зе мљи ште, про да јем.
065/201-66-39. (233132)

КУ ЋА, но ва, усе љи ва, 58 м2,
2.5 ара пла ца 1/1, 13.000
евра. Тел. 063/804-07-85, до -
го вор. (232824)

КУ ЋА, 200 м2, но ва, спрат на,
ЦГ, 4 ара пла ца. 1/1, Б. Је -
дин ства, 51.000 евра, до го -
вор. Тел. 069/723-682.
(232824)

СТАН, 36 м2, јед но со бан, но -
ва Ми са, При мор ска 27, нов
усе љив, 19.000 евра.
063/804-07-85. (231824)

ТЕ СЛА јед но и по со бан, код
пи ја це, 45 м2, I спрат, ТА гре -
ја ње, про да јем. 063/873-61-
59. (233111)

НО ВИ, 21 м2, цен тар, 10.000;
52  м2, Те сла, 22.000.
063/845-47-46. (233111)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, ви -
кен ди ца 25 м2, по моћ не про -
сто ри је, 64 м2, све ле га ли зо -
ва но на 14 ари воћ ња ка и ба -
ште, 15.000 евра. 063/771-
42-24. (2331139

75 АРИ уз асвалт, се вер на зо -
на, бли зу Скро ба ре. 066/354-
791. (233097

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по зе -
мље, До ло во. 319-754,
061/153-34-61. (233077)

КУ ЋА 50 м2, на 9 ари пла ца,
Пан че во, Пе ли стер ска.
065/410-97-34. (233084)

ПРО ДА ЈЕМ 75 м2 + 80 м2, ку -
ћа, 22.000 евра, Вој ло ви ца.
061/174-34-98. (233085)

КУ ЋА, Ми са, 70, но ва, 7.30,
са мо 19.500; Стре ли ште, ку -
ћа, ру ше ње, 6 ари, до го вор.
063/744-28-66, „Мил ка М”.
(233150)

ОМО ЉИ ЦА, две ку ће, 4.75
ари, са мо 14.500. 063/744-
28-66, „Мил ка М”. (233150)

ХИТ НО про да јем плац 114
ари код Мо те ла „Зр но”, Но -
во се љан ски пут.  065/283-53-
01. (233138)

ТЕ СЛА, ку ћа две стам бе не је -
ди ни це, 62.000; Зла ти бор, ви -
кен ди ца, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар, но ва ку -
ћа, 200 м2, укњи же на, 14
ари, 43.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (233044)

ТЕ СЛА, 80 м2, 3.5 ари, укњи -
же на, ЕГ, 43.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (233044)

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

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

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

МИ СА, 40 м2, 14.000; 60 м2,
19.500. 063/377-835.
(232552)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво со бан
68,5 м2, III спрат, по глед на
ре ку, вла сник, 1/1. 062/272-
510. (232772)

НА ПРО ДА ЈУ стан, 84 м2, Ко -
теж 2, без по сред ни ка, VI
спрат. 065/398-98-99.
(232724)

ЦЕН ТАР, Кеј Ра до ја Да ки ћа,
дво со бан стан 62, са цен -
трал ним гре ја њем, лиф том и
пре ле пим по гле дом на Та -
миш. 063/786-98-86.
(232569)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ви ран стан
60 м2, III спрат, лифт, цен тар.
Тел. 060/724-17-25. (232919)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан, 45
м2, ЦГ, функ ци о на лан, Ра до -
ва згра да. 064/133-54-18.
(232905

НО ВА гар со ње ра, са те ра -
сом, 20 м2, Мо ше Пи ја де 43.
063/728-36-78. (232915)

ЦЕН ТАР, 53 м2, II, гас, дво со -
бан, ре но ви ран, 31.000, 64
м2, дво и по со бан, 43.000, 74
м2, тро со бан, 45.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (232925)

ТЕ СЛА, 53 м2, дво со бан,
33.500; 68 м2, дво и по со бан,
36.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (232925)

ТЕ СЛА, 37 м2, I, ЦГ, јед но со -
бан, 22.000; 45 м2, дво со бан,
23.500. „Го ца”, 063/899-77-
00. (232925)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво со бан,
26.500; 62  м2, 31.500; 74 м2,
тро со бан, 47.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(232925)

ЦЕН ТАР ШИ РИ, 25 м2, јед но -
со бан, на ме штен, хит но,
18.000. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(232925)

КО ТЕЖ 2, 50 м2, јед но и по со -
бан, 24.000; 68 м2, дво и по со -
бан, 40.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (232925)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2, дво со -
бан, 28.000; 64 м2, 33.500; 90
м2, тро и по со бан, 50.000.
063/899-77-00. (232925)

НО ВА МИ СА, но ви ста но ви,
При мор ска 26, бли зу шко ле,
54 и 38 м2. 064/264-02-02.
(232998)

ХИТ НО, Со да ра, дво и по со -
бан, 72 м2, ЦГ, ВПР, 41.000.
(679), 332-031, 063/836-23-
83. (23300)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII, ПВЦ,
сре ђен, два лиф та, 26.000.
(679), 332-031, 063/836-23-
83. (23300)

СТАН, екс тра, но во град ња,
Осло бо ђе ња, код пи ја це, 110
м2, два пар кин га, те ра са,
оста ва, вла сник. 064/295-50-
95. (232982)

ЈЕД НО СО БАН, ге не рал но ре -
но ви ран, Со да ра, од мах усе -
љив. (470). „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (2329969

ДВО СО БАН, ЦГ, 62 м2, Стре -
ли ште, од мах усе љив, 28.500.
(470). „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

ДВО СО БАН, ЦГ, 62 м2, Стре -
ли ште, од мах усе љив, 28.500.
(470). „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ, по -
вољ но, за ме на за ма њи.
(470). „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (232996)

СТРО ГИ цен тар, дво соб ни,
ТА, 27.000 – 35.000, од мах
усе љи ви. (470). „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71. (232996)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла, ква -
ли тет но ре но ви ран, алу сто -
ла ри ја, ку па ти ло, ЕГ, од мах
усе љив, две те ра се. (470).
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (232996)

ДВО И ПО СО БАН, Ко теж 2, 62
м2, дво стра но ор јен ти сан,
34.000 евра. (470). „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(232996)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, III, ЦГ, усе -
љив, 31.000.  (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (232998)

НО ВО ГРАД ЊА, че тво ро соб -
ни, 80 м2, II; дво со бан, 58 м2,
I. (188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (232998)

НО ВА МИ СА, јед но и по со бан,
I, ЦГ, 24.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (232998)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2,  ЦГ, 28.500. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(232998)

СО ДА РА, дво со бан, укњи -
жен, 26.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (232998)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру у Са -
мач ком хо те лу. Вла сник.
062/880-31-94. (232960)

ТЕ СЛА, 57 м2, дво со бан,
30.000; јед но со бан, 19.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. 
(232976)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2, дво со -
бан, 22.000; 55 м2, 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (232976)

КО ТЕЖ, 45 м2, 25.000, јед но -
и по со бан, 54 м2, 29.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (232976)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан
код пи ја це, ме њам за ма њи у
згра ди. 062/806-92-69.
(232944)

АГЕН ЦИ ЈА (238), „Те сла не -
крет ни не” по сре ду је у ку по -
ви ни и про да ји ста но ва и ку -
ћа. 064/668-89-15. (232948)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво со бан, 45
м2, 27.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(232948)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан ком -
фо ран, 61 м2, 29.500. (238),
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (232948)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 61 м2,
30.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15. 

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79 м2,
49.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
27.000. (238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(232948)

НАЈ ЛЕП ШИ дво соб ни и тро -
соб ни ста но ви, Ко теж 2.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 61 м2, II,
усе љив, 30.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(233032)

РОБ НА ку ћа, дво и по со бан,
63 м2, V, 43.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(233032)
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ЦЕН ТАР, јед но и по со бан,
дво ри шни, 47, га ра жа,
24.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
38 м2, ТА, III, 20.700.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(233032)

ЦЕН ТАР, дво со бан,52 м2,  пр -
ви спрат, ТА, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(233032)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво со бан,
ком плет ре но ви ран, 48 м2,
27.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (233032)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 45 +
12 м2, 24.000; јед но и по со бан,
45 м2, 26.500. (097), 064/348-
05-68. (233032)

КО ТЕЖ, јед но и по со бан, 39
м2, 19.000; дво со бан, 61 м2,
27.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

НО ВО САД СКА, 50 м2, ви со ко
при зе мље, ре но ви ран, 30.000
евра. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

КО ТЕЖ. Гар со ње ра, 28 м2,
19.500, дво со бан, 56 м2,
36.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 27 м2,
16.000; дво со бан, 49 м2,
24.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

ТЕ СЛА, тро со бан, 70 м2,
36.000; јед но и по со бан, 38 м2,
21.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

СО ДА РА, дво со бан, 56 м2,
26.500;  дво и по со бан, 70 м2,
36.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (233032)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 66 м2, пр ви спрат,
29.500 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(233032)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2, 28.000; дво со бан, 46 м2,
23.000 евра; гар со ње ра 21
м2, 13.000 евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(233032)

МИ СА, јед но со бан, 35 м2,
16.000; тро и по со бан, 123 м2,
42.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.(232754)

ПРО ДА ЈЕМ лукс сре ђен стан
на Те сли, 52 м2, 29.000 евра.
064/444-42-90. (233017)

СО ДА РА, дво и по со бан, ком -
плет сре ђен, 61 м2, ВПР,
37.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 062/886-56-09.
(233018)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, кин дер згра да,
46 м2, ВПР, 27.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (233018)

7. ЈУ ЛА, 56 м2, ПР, 18.000.
(636), „Стре ли ште не крет ни -
не”, 062/886-56-09. (233018)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 57 м2, II,
30.000. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 062/886-56-09.
(233018)

ЦЕН ТАР, стан и ло кал у вер -
ти ка ли, укуп но 60 м2, 41.000,
до го вор. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 062/886-56-09.
(233018)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, ком -
плет пре у ре ђен у дво и по со -
бан, V, 63 м2, 35.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09. (233018)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 72
м2, II, 39.000; 62 м2, 33.000.
„Ћур чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (233036)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 61
м2, 28.000; јед но со бан 32 м2,
20.000. „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (233036)

СО ДА РА, дво и по со бан, 64
м2, I, ЦГ, 37.500. „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52. 

ТЕ СЛА, гар со ње ра, 23 м2, VI,
ЦГ, 17.000. „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52. (233036)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57 м2,
III, Вој во ђан ски бу ле вар,
31.000. „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (233036)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 54 м2, но во -
град ња, пар кинг, плин, енер -
гет ски, укњи жен. 063/309-
535. (233037)

СТАН 45 м2, Ко теж 2, Ки -
кинд ска, IV спрат, ЦГ, усе -
љив. 063/272-152. (233038)

50 КВМ, Зе ле на пи ја ца, ар -
хив, пот кро вље, 7.000 евра.
061/114-11-34. (233042)

ДВО И ПО СО БАН стан на Со -
да ри, 65 м2, V спрат, ЦГ. Тел.
354-079. (233043)

НО ВО И ЗГРА ЂЕ НИ ста но ви,
Ц. Ла за ра, јед но и по со бан, 48
м2, тро соб ни, 65 м2. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(233044)

КО ТЕЖ 2, јед но со бан, 46 м2,
ЦГ, 25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (233044)

СО ДА РА, дво и по со бан, 61
м2, ВП, ЦГ, сре ђен, 37.000,
до го вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233044)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 38
м2, ВШ, ЦГ, усе љив, 24.000,
до го вор. „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (233044)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан 56 м2,
IV, ЦГ, сре ђен, две те ра се,
31.000. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (233044)

ЦЕН ТАР, ве ћи јед но со бан, 47
м2, ВП, ЦГ, те ра са, усе љив,
27.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(233044)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 48 м2,
ВП, ЦГ; те ра са, усе љив,
28.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. 

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 70
м2, III, ЦГ, усе љив, 40.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (233044)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 53,
28.000; Ко теж 1, дво со бан,
59, 32.000. „Јан ко вић”, 348-
025. (233044)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со бан, 40,
21.000; Со да ра, јед но со бан,
37, до го вор; Те сла, 26, ЦГ,
17.000; Стре ли ште, дво со бан,
49, но ви ји, до го вор.„Јан ко -
вић”, 348-025. (233044)

ПРИ ЛИ КА, по ну да дво соб ног
ста на (са пло до у жирт ком
ста ри јег ли ца), 18.800, Удру -
же ња „Ел пис”. 061/324-40-
85. (233015)

ЦЕН ТАР, дво со бан, при зе -
мље, 46 м2, ТА, 22.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (233054)

КО ТЕЖ 1, Осло бо ђе ња, V,
лифт, јед но и по со бан, ЦГ,
26.000. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (233054)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, по ну да за
Вас. Ку по ви на ста на са ва -
шим пло до у жит ком (оста је те
у ста ну), до жи вот но из др жа -
ва ње, пу на прав на си гур ност.
„Ел пис” удру же ње, 061/324-
40-85. (233015)

ЦЕН ТАР, Пе тра Драп ши на,
дво со бан, IV/V, ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (233054)

ПРО ДА ЈЕМ стан, дво со бан,
од 60 м2, без по сред ни ка.
062/345-958. (233055)

СТРУЧ НО са ве то ва ње, ку по -
ви на  ста на, про да ја ста на,
из ра да уго во ра, про це на не -
по крет но сти, Кон сал тинг тим
„Ел пис” удру же ња. 061 /324-
40-85. (232015)

СО ДА РА, тро со бан, 38.500,
тро и по со бан, 42.000, вој не
дво и по со бан, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)

ТЕ СЛА, дво со бан, ТА, II
спрат, 29.000; Са мач ки, гар -
со ње ра, 11.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)

ЦЕН ТАР, че тво ро со бан,
70.000; дво и по со бан, 50.000;
дво со бан, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4693)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Стре ли -
шту, хит но. 061/178-11-66.
(233148)

СА МАЧ КИ, 18.5 м2, I, од ли -
чан 11.500; дво ри шни до
ули це,  До њи град, 10.500.
063/744-28-66. (233150)

ЦЕН ТАР, дво со бан, I, 40, нов,
укњи жен, 32.000; III , ТА,
26.500. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (233150)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, II,
58, 27.500, сре ђен, ши ри
цен тар, сре ђен, ТА, 27.000.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(233150)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 78, II,
39.000; Хо тел „Та миш”, но ви,
од лич на град ња. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (233150)

ТЕ СЛА, дво со бан, II, 50,
24.500; тро со бан, IV, 61,
31.000. „Мил ка М”, 063/744-
28-66. (233150)

СТАН, део ку ће, по се бан
улаз, 2 ара пла ца, ре но ви ра -
но, 50 м2, 11.000 евра, до го -
вор. 063/804-07-85, ста ра
Ми са, Ко за рач ка. (232824)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2, пот пу но
сре ђен, укњи жен, вла сник.
064/260-05-34. (233124)

НО ВА МИ СА, јед но со бан ве -
ћи, но ви ји стан, 34 м2.
060/034-20-04. (233082)

СО ДА РА, вој на згра да, дво и -
по со бан стан, 63 м2, ЦГ, II
спрат, 38.000. 062/431-827,
063/693-696. (233087)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
на Ко те жу 1, ЦГ, 32 м2, вла -
сник. Тел. 063/822-87-67.
233062)

ГАР СО ЊЕ РА, 22 м2, цен тар
Стре ли шта, ЦГ, те ра са, по -
друм, 13.000. 064/635-77-42.
233064)

МЕ ЊАМ дво со бан стан у
цен тру, 62 м2, за две гар со -
ње ре. 064/927-53-03.
(233066)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 61 м2,
III, ЦГ, 33.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

ЦЕН ТАР дво и по со бан, 64 м2,
ТА, III, те ра са, 35.000.(677),
„Ни шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (233136)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан, 32
м2 + те ра са, V, ЦГ, 21.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 85
м2, VII, но ви ја град ња,
42.000, до го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (233136)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
м2, ВП, ЦГ, те ра са, по друм,
27.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (233136)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 30 м2, ВП, ЦГ,
те ра са, од мах усе љив,
18.500. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (233136)

КО ТЕЖ 2, ду плекс, 84 м2, те -
ра са, укњи жен, 35.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (233136)

ЦЕН ТАР, јед но и по со бан, 37
м2, IV, ЕГ, но ви ји, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57
м2, две те ра се, VII, 24.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (233136)

КУ ПУ ЈЕ МО тро со бан, че тво -
ро со бан стан, Ка ра ђор ђе ва,
цен тар. (320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (233054)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но и по со бан
стан са гре ја њем, ка блов ска,
СББ, ин тер нет, за се бан улаз,
Стре ли ште, Сте ва на Срем ца
14, бли зу Ави ва. Тел: 069/320-
51-42 и 400-090. (СМС)

КУ ЋА за из да ва ње, ком плет на -

ме ште на. Тел. 063/841-16-27.

БЕС ПЛАТ НО дво со бан стан

ста ри јем брач ном па ру, уз

ма лу по моћ у ку ћи, Спорт ски

цен тар.  063/849-54-32. 

(232786)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи дво со бан на -
ме штен стан на Ко те жу 2.
Тел. 011/397-23-86, 064/382-
61-63. (232618)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћи стан на Ми си.
060/087-84-75. (232538)

ДВО СО БАН ком плет но на ме -
штен  стан на но вој Ми си.
066/370-202, Ми лош. 

ИЗ ДА ЈЕ се на ме ште на со ба,
Со да ра, за уче ни ке и сту ден -
те. 064/439-40-89. (232890)

ТЕ СЛА, из да је се ком плет на -
ме штен дво со бан стан, бли -
зи на „Ави ва”. 062/600-365,
064/482-18-14. (232881)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар, дво -
со бан, ком плет но на ме штен,
ТВ, ин тер нет, ка блов ска, 300
евра са ура чу на тим тро шко -
ви ма. 063/693-944, 063/693-
291. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни по лу на -
ме штен стан, ста ра Утва, 50
евра- 064/577-34-90.
(232120)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан дво ри -
шни стан. 064/813-03-97.
(233125)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем јед но -
со бан на ме штен стан.
060/152-88-55. (233095)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со бан
на ме штен стан. 013/355-537,
065/335-55-37. 
(233109)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу са
упо тре бом ку па ти ла и ку хи -
ње. 013/355-537, 065/335-55-
37. (233109)

ДВО СО БАН пра зан стан, Те -
сла, без ЦГ, зва ти по сле 17
са ти. 065/415-42-87.
(233057)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу са дво ри -
штем, бли зу бу вља ка, мо же
ма га цин или сер вис, 100
евра. 069/333-19-39.
(232026)

СТАН, дво со бан, на ме штен,
пра зан у ку ћи, бли зу шко ла,
пи ја ца, ау то бу ска. 061/225-
16-43. (233052)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра, Со -
да ра, ЦГ, кли ма, ин тер фон,
те ле фон, усе љи ва од 1. ја ну а -
ра 2017, оба ве зан де по зит.
064/140-15-39. (233001)
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ЛО КАЛ 25 м2, У Ње го ше вој,
за из да ва ње, 300 евра.
063/755-81-09. (232467)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 33 и 65 м2,
Ми ло ша Обре но ви ћа 9.
065/461-11-46. (232870)

СТРО ГИ цен тар, из да јем ло -
кал 27 м2, у Ули ци Со ка че, у
ра ду 17 го ди на, бу тик Helios.
Сло бо дан од фе бру а ра.
063/130-04-07. (232169)

ЛО КАЛ за из да ва ње, 30 м2, .
Д. Ту цо ви ћа 87. Тел.
063/841-16-27. (232475)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру Ја -
бу ке, пре ко пу та шко ле.
064/444-66-88. (232480)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2, у цен -
тру Пан че ва. 060/333-52-60.
(232587)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар
Стре ли шта. 064/959-98-83.
(232742)

ПРО ДА ЈЕМ два ло ка ла са
ста ном, це ли на и стан дво ри -
шни, цен тар. 063/802-79-07.
(233102)

ИЗ ДА ЈЕМ ха лу ра ди о ни ца,
ма га цин, ка ми он ски при лаз,
но ва Ми са. 063/265-161.
(233096)

ПО ТРЕ БАН про стор од 150
до 300 м2, у гра ду, се ла не,
ку пу јем. 063/816-77-96. 

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
96 м2, до го вор. 064/329-48-
40. (233072)

МА ГА ЦИН, 500 м2, са кан це -
ла ри ја ма, екс тра ло ка ци ја,
хит но, по вољ но. 062/105-20-
12. (233022)

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја, две про -
сто ри је из да јем. 061/114-11-
34. (233042)

80 КВМ, Мак си, Дом омла ди -
не, про да јем, 18.000 евра,
из да јем 120 евра. 061/114-
11-34. (233042)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код ула за у
Зе ле ну пи ја цу. 060/351-03-
56. (232909)

ФИР МИ Ка ра пан ко срб д.о.о.
по тре бан рад ник-ца, са по -
зна ва њем ра да на ра чу на ру и
ин тер нет про да јом - ко мер -
ци јал ном. Све до дат не ин -
фор ма ци је на те ле фон 069/
561-09-99. (СМС

ЋЕ ВАБ ЏИ НИ ЦИ „Ха ло Ле -
ско вац”, по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем. 063/897-
55-04. (232803)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад у
ка фи ћу на Зе ле ној пи ја ци.
Пред ност осо ба ма од 30 го -
ди на. 061/201-29-32.
(232877)

КА ЗИ НУ „Kolosseum game”
по треб не де вој ке за рад. CV
са фо то гра фи јом сла ти на
bojan976@icloud.com
069/220-27-07. (233065)

ПРО ДАВ НИ ЦА здра ве хра не
на про да ју, у ра ду. 
062/658-100. 
(233060)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це за
рад. 069/220-27-07. (233065

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ба ден-Ба ден”
по тре бан ко но бар, пред ност
има ју осо бе при ја вље не шест
ме се ци на би роу. 063/108-
73-88. (234037)

ПО ТРЕ БАН пе кар и по моћ -
ник са ис ку ством. 064/120-
09-42. 233048)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за ка фе
би ли јар Пан че во, Кни ћа ни -
но ва 37. 062/227-771.
(233009)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са ис ку -
ством у тр го ви ни, СТР „Pro
Trade”. 
069/303-20-09, зва ти до 15
са ти. (232859)

ПО ТРЕБ НА мла ђа осо ба
тран спорт но-шпе ди тер ској
фир ми, са по зна ва њем не -
мач ког или ен гле ског је зи ка.
060/613-74-08. (ф/2102)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци и ко но -
ба ри ца Coffe пе ри о ни ци
„Пи о нир”. 069/108-06-54.
(23134)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по треб ни
пи ца мај стор и рад ни це за
па ла чин ке. 063/820-87-61.
(233121)

ПО ТРЕ БАН фи зич ки рад ник
са Б ка те го ри јом. Дис конт
пи ћа, 013/333-679. (233134)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад у
пи це ри ји. 065/512-13-91.
(233117)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри це са
ис ку ством, за рад у пив ни ци.
064/685-53-56. (233081)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке бој -
ле ра, шпо ре та, ин ди ка то ра,
ин ста ла ци ја, раз вод них та -
бли. Ми ћа, 064/310-44-88.
(232357)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА вла жних
ку ћа, ма шин ски се че мо вла -
жне зи до ве, га ран ци ја. Тел.
060/691-01-13. 
(229077)

ПВЦ- АЛУ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, тра ка сте за ве се, угра ђу -
јем, по пра вљам. 063/882-25-
09. (231885)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих пе -
ћи. 063/155-85-95. (232202)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, уград -
ња, одр жа ва ње во де, ка на ли -
за ци је, ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа. 063/836-84-
76. (231896)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ве не ци ја не ри, ко мар ни ци,
угра ђу јем, по пра вљам гурт не.
064/181-25-00. (232529)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка, хе -
ми ја, ме ха ни ка, ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43. 
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ГИПС пло че, кна уф, ри гипс,
ла сер ска ни ве ла ци ја, спу ште -
ни пла фо ни, пре град ни зи до -
ви, АМФ, ка ска де, су фи ти,
лу ко ви, де та љи, изо ла ци ја
пот кро вља. 069/222-26-03.
(232649)

СРП СКИ, ча со ви за основ це,
сред њо школ це, сту ден те.
При пре ма при јем них, кон -
трол них. 064/462-37-64.
(232873)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по прав -
ка ста ре, уград ња но ве ин -
ста ла ци је, ма шин ска од гу ше -
ња са ни та ри ја. 
062/382-394. 
(232913)

ТВ и са те лит ске ан те не, мон -
та жа, ди ги та ли за ци ја ва шег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(232504)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе, мо -
гућ ност хлад ња че, са или без
рад ни ка. Џа ја, 
065/403-58-43. 
(232930)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке, из -
ра де ин ста ла ци ја, ин ди ка то -
ри, бој ле ри, ку па ти ла, ТА.
062/271-661, 
061/132-85-43. 
(232933)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин ста ла -
ци је, по прав ке ста рих, за ме -
на та бли, бој ле ри. 060/521-
93-40. (232945)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, адап та -
ци је ку па ти ла, вен ти ли, сла -
ви не, од гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 063/269-173.
(232942)

НЕ ГО ВА ТЕ ЉИ ЦА пру жа
услу ге не ге по нај по вољ ни јим
це на ма, 24 са та. 061/600-51-
41. (232938)

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.
(233103)

ПО МОЋ ста ри јим ли ци ма,
од го вор на и са ве сна осо ба.
Тел. 311-861, 063/812-06-89.
(233079)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла и от куп
ста ба ла др ва, ру ше ња, чи -
шће ња, та ва на, по дру ма, итд.
064/122-69-78. (2330890)

РА ДИ МО све фи зич ке по сло -
ве: ру ше ња ку ћа, уто ва ри шу -
та, од но ше ње не по треб них
ства ри, оба ра ње др ве ћа.
060/035-47-40. (233080)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ња ка на ли за ци је, адап та ци је
ку па ти ла, сер вис, од мах.
377-930, 064/586-85-39.
(233059)

ДИ МЉЕ ЊЕ ме са и пре ра ђе -
ви на. 063/179-01-78.
(233069)

СРП СКИ је зик, при пре ма
при јем них за основ це и сред -
њо школ це, пре да вач са ди -
пло мом Фи ло ло шког фа кул -
те та. 062/813-35-66.
(233031)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар, 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (233047)

ВР ШИ МО све вр сте фи зи ка -
ли је, уто вар/ис то вар ро бе,
се лид бе, се че ње, це па ње др -
ва, ко ше ње, ко па ње, чи шће -
ње по дру ма, та ва на и шу па и
сл. Де јан, 061/626-14-50.
(233136)

ТА ПЕ ТАР, ко ји пре свла чи на -
ме штај, са ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-64.
(233005)

ЉУ ДИ во зе под деј ством ал -
ко хо ла, јер не же ле да се ку -
ћи, вра те без ко ла. По зо ви те,
064/070-19-90, до ћи ће мо,
од ве сти ва шој  ку ћи ваш ау то
и вас. (232995)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. 063/898-68-
77. (232996)

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.
(232970)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, ва ђе ње па -
ње ва, ко ше ње и кр че ње.
064/196-17-32. (233141)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, од -
воз шу та ма лим и ве ли ким
ки пе ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу -
јем, мај стор с ду го го ди шњим
ис ку ством из Де бе ља че, с ма -
те ри ја лом или без ње га. Но ле
(имам и пар кет), 013/665-
220, 063/847-74-38. (232372)
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СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге, ро -
бе, Пан че во да ље, це на до го -
вор. 013/366-843, 063/193-
22-29. (232714)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, за ме не, по прав ке.
013/331-657,  064/495-77-
59,063/777-18-21. (232836)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, за ме не, по прав ке.
013/331-657,  064/495-77-
59,063/777-18-21. (232836)

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.
(229033)

ПО ВОЉ НО! Пре воз ро бе, се -
лид бе ком би јем, це на по до -
го во ру. 064/147-14-77,
013/311-514. (230299)

СЗР „МА КИ”, по ста вља ње,
хо бло ва ње, по ли ра ње и ла ки -
ра ње. Мај сто ри из Де бе ља че.
063/822-94-82, 063/865-45-
31. (231104)

ПО ПРАВ КА веш-ма ши на, су -
до-ма ши на, су ша ра, за мр зи -
ва ча, фри жи де ра, овла шће ни
сер вис „Фри го Пе ђа”.
013/301-300, 
063/771-24-16. 
(232230)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка ми -
о ном, еки па рад ни ка, по вољ -
но. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (232196)          

ПЕР ФЕКТ, зи да ње, мал те ри -
са ње, ке ра ми ка, кре че ње фа -
са да, бе то ни ра ње, кро во ви.
063/122-14-39. (232115)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ра зних
елек тро у ре ђа ја, елек три чар,
ау то е лек три чар, уград ња, по -
прав ка ау то-ра ди ја. 063/800-
01-96. (2329149)

РО ЈАЛ МГ, ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри, све за ве -
се, тен де, хар мо-вра та, ро ло-
за шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. (232906)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ку па ти ла и ка на ли за ци је,
во до вод не адап та ци је, за ме -
на вир бли, ба те ри ја, вен ти ла
и са ни та ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма екс тра по -
пуст, до ла зим од мах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (232903)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе ка -
ми о ном и ком би јем већ од
1.500 ди на ра. 0-24 са та. Ми
смо ту због вас. 064/334-85-
64, 063/811-98-32, По по вић.
(232865)

ИС ПРА ВЉАМ алу-фел не,
Пан че во, Рад нич ка 1-а.
063/240-591. (232924)

ПО ЛИ РАМ фа ро ве, фа брич -
ко ста ње, Пан че во, Рад нич ка
1-а. 063/240-591. (232924)

КРО ВО ВИ, по прав ке, ме ња -
ње цре па, ле тви, ста рог цре -
па и по став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни ји у
гра ду, пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-
00. (232937)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње ку па ти ла, ка на ли за ци је,
во до вод не адап та ци је, за ме -
на вир бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, све за во ду, 00-
24 са та, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од мах.
013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00. (232937)

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.selidbepancevo-boris.se-
r.rs. (232974)

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.
(232974)

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.  (232974)

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.selidbepancevo-boris.se-
r.rs.  
(232974)
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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.
(232974)

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.  (232974)

РА ДИ МО зи да ње, бе то ни ра -
ње, оправ ке ста рих, но вих
кро во ва, фа са де. 013/664-
491, 063/162-53-89. (232992)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, по пра вља мо ква ли -
тет но са га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (233114)

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. (232921) 

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен тру
Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (232184)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Зла ти бо ру,
цен тар. 063/892-38-33. (4693
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ПАНЧЕВАЦ

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

По што ва ни

ЂУ РА 

КО ЛА РОВ 

ПАР ГАР

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: ЂУ РИ ЦА 

и БРА НИ СЛАВ

(118/233143)

По што ва ни

ЂУ РА 

КО ЛА РОВ 

ПАР ГАР

1940–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(119/233143)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

АН ЂЕ ЛИ ЈИ РА ДО СА ВАЦ

СТА МЕ НО ВИЋ

од ко ле га пе те ге не ра ци је ХТТ шко ле

(123/233146)

АН ЂЕ ЛИ ЈА СТА МЕ НО ВИЋ
1950–2016.

Без ре чи смо и без сло ва да ис ка же мо ту гу што ви ше ни си с на ма.

Чи ни ла си наш жи вот ра до сни јим, леп шим и са др жај ни јим.

Тво ји: СТАН КО, УМА, РА ВИ, АКАШ, СВЕ ТЛА НА, ХЕ МАНТ, 

АЛЕК САН ДРА и ДРА ГАН

(76/233030)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

АН ЂЕ ЛИ ЈИ

СТА МЕ НО ВИЋ

По ро ди ца ГРУ ЈИ ЧИЋ 

и ЈА ГО ДИЋ

(74/233027)

На шој дра гој уј ни ци,

сна ји и шур ња ји

АН ЂЕ ЛИ ЈИ

СТА МЕ НО ВИЋ

по след њи по здрав 

од МИР ЈА НЕ, ЈО ВА НЕ, 

ДАР КА, БО ЖА НЕ 

и ТО МЕ

(73/233027)

По след њи по здрав дра -

гој

АН ЂЕ ЛИ ЈИ

СТА МЕ НО ВИЋ

Брат ЗО РАН, сна ја 

ГОР ДА НА и се стри ћи

ЉУ БО МИР и ГО РАН

(75/233027)

По след њи по здрав

АН ЂИ

од се стре ЉИ ЉЕ и зе та ПЕ РЕ с де цом

(44/232958)

Мо ја

ба ка ЕВИ ЦА

оти шла је.

Се ћам је се с ве ли ком љу ба вљу и ве ли ком ту гом.

Ње на КО РА НА
(105/233101)

21. де цем бра 2016. пре -

ми ну ла је на ша дра га

МИ ЉА ШЕ РЕР

1928–2016.

По след њи по здрав од

си на МИ ЛА НА, сна је

МИ ЉЕ, ку мо ва, 

род би не и при ја те ља

(115/233137)

По след њи по здрав дра -

гој ба ки

МИ ЉИ ШЕ РЕР

од уну ке СУ ЗА НЕ 

с по ро ди цом

(116/233137)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН
ЈА КИ МОВ СКИ

2008–2016.
Во ље ни не уми ру.

(12/212175)

Последњи поздрав вољеној

ВЛАДИ

СТАНИШИЋ
Никада те нећемо

заборавити.

Од сестре СТАНИМИРКЕ,

зета РАДОЈИЦЕ,

братанице БОЈАНЕ 

и братанца МИРОСЛАВА 

с породицом

(136/233163)

Најдража наша

ВЛАДА СТАНИШИЋ

Нисмо те могли сачувати од смрти, али ћемо те

сачувати од заборава, јер смрт је јача од живота, 

али не и од љубави према теби.

Ћерка МАРИЈА и супруг ВЕСЕЛИН

(135/233162)
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НА ДА ТО ДО РОВ СКИ
рођ. Ђу ров ски

1953–2016.

Ма ма,

Во лим те нај ви ше.

Твој МИ КИ
(88/233075)

По след њи по здрав стри на 

НА ДИ

СР ЂАН, БО БАН и МИ ЦА

(89/233075)

По след ње збо гом на шој

НА ДИ ТО ДО РОВ СКИ
рођ. Ђу ров ски

1953–2016.

Су пруг БО ЖИ ДАР, ћер ка РАД МИ ЛА с по ро ди цом и син МИ ЛОШ

Са хра на је оба вље на 21. де цем бра 2016. на гро бљу у Ја бу ци, у 14
са ти.

(86/233075)

НА ДА ТО ДО РОВ СКИ
рођ. Ђу ров ски

1953–2016.

Мај ка,

Бо ли... во ли мо те за у век.

РАД МИ ЛА, ПЕ ЦА, УРОШ и СА РА
(87/233075)

Оба ве шта вам све при ја те ље да је 18. де цем бра 2016. пре ми нуо 

ЖЕ ЛИ МИР ЖЕЉ КО 

КРУ ШКА

Син ВЛА ДИ МИР КРУ ШКА

(122/233146)

Је дан од по след њих ау тен тич них шме ке ра ово га гра да, му зи чар, спор -

ти ста, пи сац, што не ко ре че умет ник жи во та и на да све до бар чо век

ЖЕ ЛИ МИР КРУ ШКА
оти шао је на да ле ки пут без по врат ка.

Же ља не ле ген до по чи вај у ми ру...

За то бом ту гу је твој ка пе тан

ДРА ГАН КА ПЕ ТА НО ВИЋ с по ро ди цом

(90/233052)

По след њи по здрав 

ЖЕЉ КУ
ве ли ком чо ве ку и на шем искре ном при ја те љу.

МИЛ КА и МА ЈА БО ЖО ВИЋ

(25/232917)

По след њи по здрав

СО ФИ ЈА

(121/233140)

По след њи по здрав

НА ДИ

од уј не МА РИ ЈЕ, 

ЗО РА НА и ОЈ ДА НЕ

с де цом

(133/233185)

По след њи по здрав 

НА ДИ

СЛАВ КО МР ДАЉ 

с по ро ди цом

(131/233185)

По след њи по здрав

НА ДИ

од ЉИ ЉЕ и ЗВОН КА 

с по ро ди ца ма

(132/233185)

По след њи по здрав

НА ДИ

од СЛА ВИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(134/233185)

По след њи по здрав мо -

јој На ди

НА ДА 

ТО ДО РОВ СКИ

рођ. Ђу ров ски

Ту жна мај ка МА РИ ЈА

(125/233185)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

НА ДИ

Се стра ЉУ БИ ЦА, 

зет ДРА ГАН, НЕ ША 

и ЂУ КИ

(126/233185)

По след њи по здрав

НА ДИ

од ЈЕ ЛИ ЦЕ 

и ДРА ГА НА с де цом

(127/233185)

По след њи по здрав 

НА ДИ

од СТОЈ КЕ с де цом

(128/233185)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

НА ДИ

Се стра ДРА ГИ ЦА, 

зет СТО ЈА ДИН, 

СЛАВ КО и СА ЊА 

с по ро ди ца ма

(129/233185)

По след њи по здрав

НА ДИ

од МИ РЕ 

и ДРА ГО МИ РА с де цом

(130/233185)

РАТ КО 
СТЕ ФА НО ВИЋ

по след њи по здрав ку му,
а по ро ди ци искре но 

са у че шћеЈЕФ ТА и НЕ НА
(117/233140)

На ша дра га и по жр тво ва на

ЕВИ ЦА СМИ ЉА НИЋ
рођ. Ми ле у снић

пре ми ну ла је 20. де цем бра 2016, у 91. го -

ди ни.

Са хра на ће се оба ви ти у че твр так, 22. де -

цем бра 2016. го ди не, у 15 са ти, на гро бљу

Ко теж у Пан че ву.

С по што ва њем и ту гом син ЖАР КО 

СМИ ЉА НИЋ и кћи БЕ БА БАЦ КО ВИЋ 

с по ро ди ца ма

(102/233101)

На ша дра га мај ка, ба ка и та шта

ЕВИ ЦА СМИ ЉА НИЋ

пре ми ну ла је 20. де цем бра 2016.

Оста ви ла је ве ли ку ту гу и пра зни ну у на шим ср -

ци ма.

Ћер ка БЕ БА, уну ке ТИ ЈА НА и НА ТА ША, зет

МИ ЛАН и при ја МИ ЦА
(104/233101

На ша до бра и пле ме ни та

ЕВИ ЦА СМИ ЉА НИЋ
1926–2016.

пре ми ну ла је 20. де цем бра 2016.

Хва ла јој за сва ку то плу реч и ис кре ни са вет.

Син ЖАР КО, уну ка КО РА НА са МИ ЛО ШЕМ,

сна ха ЛА ЛА и при ја МА РИ ЈА
(103/233101)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Свом при ја те љу

СТА НИ МИ РУ

РАМ ЊАН ЦУ 

по след њи по здрав од

при ја те љи це ИВАН КЕ

КРУ НИЋ из Ба ва ни шта

(4/232860)

СТА НИ МИР

РАМ ЊА НАЦ

елек три чар

1933–2016.

По след њи по здрав 

уја ку од БА ТЕ 

ША ПУ РИ НЕ 

с по ро ди цом 

из Ба ва ни шта

(5/232861)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -

ма и по зна ни ци ма да је 12. де цем бра 2016. го ди -

не, у 74. го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

ЈО ВО БУБ ЊЕ ВИЋ
1943–2016.

Са хра на је оба вље на 14. де цем бра 2016. го ди не,

у 13 са ти, на гро бљу Гер зо во, Ре пу бли ка Срп ска.

Ожа ло шће на су пру га ЈА ЊА и оста ла род би на 

и при ја те љи
(6/2328639)

По след њи по здрав дра -

гом си нов цу

МИ ЛЕН КУ

УВА ЛИ НУ

од стри ца ЖАР КА, 

се стре НА ТА ШЕ 

и се стри ћа БО РИ СА

(11/232887)

3
По след њи по здрав по -

што ва ном

про то је ре ју 

РА ДО ЉУ БУ

ГЛИ ШИ ЋУ
По ро ди ци нај и скре ни је

са у че шће.

СТАН КО, КА ТИ ЦА 

и ДУ ШАН

(33/232941)

14. де цем бра 2016. за у -

век нас је на пу стио при -

ја тељ

РА ДО ЉУБ 

ГЛИ ШИЋ РО ЂА

С по што ва њем

по ро ди ца КО РА ЊИЋ

(62/233002)

По след њи по здрав 

де да МИ ЛЕН КУ

од ТА ЊЕ, ИВА НЕ, СИ НИ ШЕ, 

МИ КА НЕ и СО ФИ ЈЕ
(63/233004)

По но сни на то што смо би ли при ја те љи, опра -

шта мо се од на шег

по па РА ДЕ ТА

Ње го ви ТУ ЦА КО ВИ
(64/23300)

С ве ли ком ту гом и бо лом, оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да се 14.

де цем бра 2016. упо ко јио наш дра ги су пруг, отац и де да

про то је реј РА ДО ЉУБ ГЛИ ШИЋ
1959–2016.

Опе ло је оба вље но 16. де цем бра 2016, у Хра му Све ти Са ва, а ис пра ћај

на Но вом гро бљу у Пан че ву. 

Овим пу тем се за хва љу је мо све штен ству, род би ни, ку мо ви ма, при ја те -

љи ма и по зна ни ци ма што су сво јим при су ством по мо гли нам да пре -

бро ди мо ове те шке тре нут ке.

Не ка ти Го спод по да ри цар ство не бе ско.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈЕ ЛИ ЦА, ћер ка МИ ЛИ ЦА, 

си но ви СИ НИ ША, СТЕ ФАН и БОГ ДАН, зет АЛЕК САН ДАР, 

сна је ЈО ВА НА и МА ЈА, уну ци СЕР ГИ ЈЕ и ВУ КАН и шу рак СРЕЋ КО
(66/233011)

РА ДО ЉУБ 

ГЛИ ШИЋ

Не ка ти је веч но цар -

ство не бе ско.

Тво ји при ја те љи РАТ КО

и БРАН КА ТА У ШАН

(67/233011)

СТА НИ МИР

РАМ ЊАНЦ

Оста јеш увек у на шем

се ћа њу.

При ја те љи 

из „Ко ша ве”; СА ВА,

ЖИ КА, ЗО КА, ШЕ ЛЕ,

ЗО РАН, РУ ШКА 

и ДА ЦА

(71/233011)

Ту жни по здрав при ја те љу на ше по ро ди це про то -

је ре ју

РА ДО ЉУ БУ ГЛИ ШИ ЋУ

МИ ЛА НО ВИ ЋИ – МИР КО, ГОР ДА НА, 

МОМ ЧИ ЛО, ФИ ЛИП, ГА ВРИ ЛО, СА РА, ИН КА 

и НЕ БОЈ ША
(97/233089)

РА ДО ЉУБ 

ГЛИ ШИЋ

Ку ме, не ка су ан ђе ли са

то бом.

По ро ди ца НИ КО ВИЋ

(98/233090)

На шем дра гом при ја те љу

РА ДО ЉУ БУ ГЛИ ШИ ЋУ
Веч ни по кој и цар ство не бе ско, ве ру ју ћи у вас кр се ње
и жи вот веч ни.

По ро ди ца РА ШКО ВИЋ

(114/233130)

РА ДО ЉУБ ГЛИ ШИЋ
Шта ре ћи по сле див них дру же ња, пре ле пих не за бо -
рав них пу то ва ња...
Збо гом ве ли ки ду хов ни Оче

По ро ди ца ЛА У ШЕВ

(124/233151)

16. де цем бра пре ми ну ла је на ша

СРЕ ТЕН КА 

МИ ЛАН КОВ

Ком ши ни це на ша, по чи ва ју у ми ру!

Ком ши је из Љу бо ми ра Ко ва че ви ћа 12

(78/233034)

19. де цем бра 2016, у 71. го ди ни,  пре ми нуо је

наш во ље ни

ВА СА СУ БИЋ

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛИ ЦА, 

син БОР КО и унук СТЕ ФАН
(83/233055)

Мом во ље ном де ди

ВА СИ СУ БИ ЋУ

По след њи по здрав од уну ка СТЕ ФА НА

(84/233058)

По след њи по здрав бра ту

ВА СИ СУ БИ ЋУ

Се стра ЉУ БИН КА

ДРАК ШАН 

с по ро ди цом

(51/232969)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

30. де цем бра на вр ша ва

се се дам ту жних го ди на

ка ко нас је на пу стио мој

отац

ЂОР ЂЕ 
МИ КЛОШ

1926–2009.
Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја ћер ка ЕР ЖЕ БЕТ
и уну ци ИГОР и СА ЊА

КО СТАЊ ШАК
(92/233072)

3. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се го ди ну да на от -

ка да ни је с на ма на ша

ЈЕ ЛЕ НА 

ПЕ ТРО ВИЋ

Оти шла си, али си и да -

ље у на шим ср ци ма. 

Тво ји нај ми ли ји

(99/233091)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО ВУ ЛО ВИЋ
2002–2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Су пру га ЦА НА, си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ 

с по ро ди ца ма
(106/2331069

28. де цем бра 2016. да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

ЗО РИ ЦИ ВЕ ЛЕВ СКИ
Син ЗО РАН, се стра РО СА, се стри ћи ЖАР КО, 

МИ ЛО РАД и МИ ЛОШ

(113/233129)

С ве ли ком ту гом и бо лом опро сти ли смо

се од на ше дра ге су пру ге, мај ке, све кр ве и

ба ке, ро ђе не 1934. го ди не, са хра ње не 17.

де цем бра 2016, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу у Пан че ву

ДРА ГИ ЦА СУ ЈИЋ
рођ. Ца ран

Мај ка је нај леп ша бај ка, а бај ке жи ве веч но.

Ње ни нај ми ли ји: су пруг ЂУ РА, син 

БА НЕ, сна ја ЈЕ ЛЕ НА и уну ке ДА НИ ЈЕ ЛА

с по ро ди цом и ВЕ СНА

(34/232947)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

То пло и искре но се за хва љу је мо це ло куп ном

осо бљу оде ље ња ор то пе ди је Оп ште бол ни це у

Пан че ву на њи хо вој људ ско сти и љу ба зно сти.

По себ ну за хвал ност др Ми хај лу Ми тро ви ћу на

не се бич ном тру ду и про фе си о нал ном од но су,

ко ји је уло жио при ли ком ле че ња на ше по кој не

мај ке Дра ги це Су јић.

По ро ди ца СУ ЈИЋ
(35/232947)

По след њи по здрав 

тет ка 

ДРА ГИ ЦИ

од по ро ди це ЖУ ЈО ВИЋ

(54/232959)

По след њи по здрав дра гом бра ту, стри цу и

шу ра ку

РА ТО МИ РУ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

од СВЕ ТЛА НЕ, НЕ НА ДА, ИВА НА, 

ЈЕ ЛЕ НЕ и БУ ДИ МИ РА

(119/233126)

По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди

РА ТО МИ РУ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

Ње го ви нај ми ли ји
(111/233127)

14. де цем бра 2016. пре -

ста ло је да ку ца ср це на -

ше дра ге су пру ге, мај -

ке, ба ке и пра ба ке

КО СА РЕ 

ЗУ БО ВИЋ

1934–2016.

Ожа ло шће ни: су пруг

МИ ТА и ћер ка ЉИ ЉА 

с по ро ди цом

(32/232936)

14. де цем бра 2016. го -

ди не пре ста ло је да ку -

ца ср це мо је дра ге се -

стре и тет ке

КО СА РЕ 

ЗУ БО ВИЋ

1934–2016.

Се стра ЈО ВАН КА 

и се стрић ДЕ ЈАН

(31/232935)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

СТАН КЕ РА КИЋ
ад мин. рад ник фак ту ри ста

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во
(100/ф-2103)

По след њи по здрав на -

шој дра гој ку ми

ОЛ ГИ ПА НИЋ

од по ро ди це 

МАР КО ВИЋ

(56/232983)

15. де цем бра 2016. за у -

век нас је на пу сти ла на -

ша дра га мај ка, ба ка и

све кр ва

ОЛ ГА ПА НИЋ

ДА РА

1939–2016.

У ср цу, ми сли ма и сно ви -

ма веч но оста је са на ма.

Ожа ло шће ни: син 

ВОЈ КАН, снаха ТА ЊА 

и уну ке САН ДРА 

и СА ЊА

(57/232987)

По сле ду ге и те шке бо ле сти оти шао је наш во ље ни

СТАН ЧЕ СТА НОЈ КО ВИЋ
1932–2016.

Су пру га БОР КА, ћер ке ЉИ ЉА НА и СУ ЗА НА, уну ка
МА ЈА и зет ДЕ ЈАН

(52/232950)

16. де цем бра 2016. нас је за у век на пу стио наш

дра ги отац

ПЕ ТАР ВЕ СЕ ЛИЋ
1948–2016.

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН и ћер ка БРАН КА 

с по ро ди ца ма
(41/232954)

По след њи по здрав бра -

ту и уја ку

ПЕ РИ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

од се стре ЉУ БИ ЦЕ,

ЛА ЗЕ и ОЉЕ

(49/232964)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту и се стри ћу

ПЕ РИ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

Во ље ни не уми ру.

По ро ди ца 

ЖИ ВА НО ВИЋ

(53/232978)

По след њи по здрав зе ту

ПЕ ТРУ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

од сва сти ке РА ДЕ 

с по ро ди цом

(120/233142)

14. де цем бра пре ста ло

је да ку ца пле ме ни то

ср це на ше мај ке, ба ке и

пра ба ке

ЕР ЖЕ БЕТ 

МИ КЛОШ

1927–2016.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Син ЂУ РИ, сна ја 

МИР ЈА НА, уну ци 

ЛИ ДИ ЈА, МА РИ ЈА НА

и ТИ БОР, зет ДЕ ЈАН 

и пра у ну ци ТА ПЕНС 

и АЛЕК САН ДАР

(36/232949)

14. де цем бра 2016. умр -

ла је мо ја мај ка

ЕР ЖЕ БЕТ 

МИ КЛОШ

рођ. Ке ле мен

1927–2016.

Ту жна ћер ка ЕР ЖЕ БЕТ

и уну ци ИГОР и СА ЊА

КО СТАЊ ШАК

(91/233072)

По след њи по здрав во ље ној мај ци

ОЛ ГИ ЖИ ВИЋ
1933–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ћер ка с по ро ди цом 

(79/233040)

На ша дра га

МИ РО СЛА ВА

МИ МА РАЦ
1934–2016.

пре ми ну ла је 13. де цем -

бра 2016. 

Са хра ње на је 14. де цем -

бра на Ка то лич ком гро -

бљу.

По ро ди ца РАЦ

(94/233081)

26. де цем бра на вр ша ва -

ју се три го ди не от ка ко

ни је с на ма

СЛА ВО ЉУБ 

ГА ШПАР

Ра до га се се ћа ју

ње го ви нај ми ли ји

(26/232918)
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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

Ше сто ме сеч ни по мен

ЗО РИ ЦА ЈО ВА НОВ

Тво ја хра брост ко јом си се бо ри ла, до бро -

та и љу бав ко јом си нас оба си па ла, да је

нам сна ге да се бо ри мо с бо лом и ствар но -

шћу да те ви ше не ма.

Ни шта ни је као пре. Не до ста јеш нам.

Мно го нам не до ста јеш.

Во ле те ТИ ЈА НА, ЗВОН КО и ма ма

(28/232922)

У су бо ту, 24. де цем бра је

шест ме се ци отка ко нас

је на пу сти ла на ша сна ја

ЗО РИ ЦА 

ЈО ВА НОВ

Док смо ми жи ви, ми те

не ће мо за бо ра ви ти.

Све кар ВИ ДОЈ КО 

и све кр ва МА РИ ЦА

(58/232987)

3

Осам го ди на ту гу је мо за то бом, дра ги наш Ђу ро

ГЕ ОР ГИ ЈЕ ЂУ РА ВУ ЈИЋ
2008–2016.

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: су пру га ЈО ВАН КА ЈО ЛЕ, ћер ка

МИ ЛА НА, уну ка КРИ СТИ НА, унук СТЕ ФАН и зет ТОМ
(60/232997)

ЗО РИ ЦА 

ЈО ВА НОВ

Стри на, вре ме про ла зи,

а бол и ту га не пре ста ју.

За у век ћеш би ти с на ма

у се ћа њу.

По ро ди ца ЛЕХ НИ

(65/233010)

24. де цем бра  на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти на шег дра гог

ЈО ВА НА 

ЧА ВИ ЋА

Тво ји нај ми ли ји

(8/232883)

По мен на шем

МИ ЉАН КО МА РИН МА РЕ
24. XII 2004 – 24. XII 2016.

За мно ге си по сто јао, за нас си по сто јао и

по сто јиш.

На ма мно го не до ста јеш, мно го си нам

зна чио и веч но си нам у ср цу и ми сли ма.

По чи вај у ми ру!

Тво ји: су пру га РАД МИ ЛА, де ца АН ЂА 

и СЛО БО ДАН с по ро ди ца ма

(69/233020)

24. де цем бра да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

КО СА НИ 
МАР КО ВИЋ

За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Си но ви МИ ЛАН 
и МИ ЛО ЈЕ 

с по ро ди ца ма

(68/233018)

Два на ест го ди на Ба то

мој

МИ О ДРАГ

ЦВЕТ КО ВИЋ

ЦВЕ ЛЕ

21. XII 2004 – 21. XII 2016.

Не ма те да ме зо веш, да

ми до ђеш, да се чу јеш са

мо јом де цом. Те шко је и

мно го нам не до ста јеш.

Веч но си у на шем ср цу

и ми сли ма.

Се стра РАД МИ ЛА, 

се стрић СЛО БО ДАН 

и се стри чи на АН ЂА

(70/233019)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЉУБ 

РА КО ВИЋ

2012–2016.

Стал но у ми сли ма 

су пру ге и де це

(72/233024)

Вре ме про ла зи, ту га и бол оста ју за на шом

нај дра жом мај ком, ба ком и та штом

ДУ ШАН КОМ КА ЊЕ ВАЦ
рођ. Ћу ко вић

26. XII 2002 – 26. XII 2016.

У ср цу и се ћа њу увек је са на ма.

Ње ни: ВЕ РИ ЦА, ГО ЦА, МИР ЈА НА, 

ЖАР КО и ЗО КИ

(77/233035)

У су бо ту, 24. де цем бра

2016, у 10.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу,

обе ле жи ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шој во -

ље ној

БО ЖА НИ 

ЋО СИЋ

рођ. Ђу ри шић

1941–2016.

По ро ди це ЋО СИЋ, 

ЂУ РИ ШИЋ и ВУ КО ВИЋ

(80/233045)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА ЂУ РИЋ
рођ. Или јин

2006–2016.

Хва ла ти за сву љу бав и

по жр тво ва ње. Увек си

би ла и оста ћеш део на -

ших жи во та.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и зет

РА ДИ ША

(3/232858)

28. де цем бра 2016. на вр ша ва се је да на ест го ди -

на од смр ти ни кад не пре жа ље ног су пру га и оца

МИ ЛО СА ВА ЛА ЗИ ЋА МИ ШЕ
из Стар че ва

1951–2005.

Су пру га РУ ЖИ ЦА, си но ви ЖЕЉ КО 

и ДАР КО с по ро ди ца ма
(81/232043)

27. де цем бра 2016. на вр ши ће се се дам го ди на

от ка да нас је на пу стио наш дра ги

МИ ЋО ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА
27. XII 2009 – 27. XII 2016.

Успо ме ну на ње га с љу ба вљу и по што ва њем 

чу ва ју 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
(93/233076)

Шест ме се ци од смр ти

мог бра та

ЗО РА НА 

БА БИ ЋА

За у век у на шим ср ци ма.

С ту гом: ЉУ БИ ЦА, 

ВА СА, ЗО РАН 

и СНЕ ЖА НА и брат

ЗДЕН КО с по ро ди цом

(95/233087)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА 

РА ДО СА ВЉЕВ

23. XII 2010 – 23. XII 2016.

Вре ме про ла зи, а успо -

ме не на те бе још увек су

жи ве.

Тво ја по ро ди ца

(96/233088)

Тро го ди шњи по мен

ДО БРА МИ ТРО ВИЋ
26. XII 2013 – 26. XII 2016.

Увек си би ла и за у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Су пруг ПЕ ТАР и ћер ке ВЕ СНА и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(107/233311)

25. де цем бра на вр ша ва ју се две го ди не от ка да

нас је на пу сти ла 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
(59/232991)

Пе то го ди шњи по мен дра гим

КУ ЛИЋ

НЕ ДЕЉ КУ             АН КИ ЦИ
да ва ће мо 24. де цем бра, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж.

Увек ће те би ти с на ма...

Ћер ке ДИ ЈА НА и ГОР ДА НА, уну ци НЕ МА ЊА,

МАР КО, СТЕ ФАН и ВЛА ДИ МИР, пра у ну ка 

СТА ША, сна ја ЗВЕ ЗДА НА и зет БРА НИ СЛАВ
(112/233127)

1. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва ју се две ту жне го -

ди не от кад ни је с на ма

ВИ ДО СА ВА 

ГУ ЛИЋ СЕ КА

Вре ме по ла ко про ла зи,

а ту га и бол за то бом су

све ве ћи.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ГА БОР, ћер ка ЦА ЦА 

и син ГЕ ЗА

(9/232884)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

У су бо ту, 24. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу одр -

жа ће мо го ди шњи по мен на шем

МЛА ДЕ НУ БА РА ЋУ
1952–2016.

Го ди на про ла зи, а бол и ту га не пре ста ју.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, си но ви МИ ЛО РАД 

и АЛЕК САН ДАР, сна је ГОР ДА НА и ЈА ДРАН КА, уну ци

МЛА ДЕН, ДУ ШАН, СТРА ХИ ЊА и НЕ МА ЊА
(19/132902)

24. де цем бра, у су бо ту, у 11 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу да ће мо го ди шњи по мен

на шем во ље ном оцу и де ки

ЕСА ДУ ГЕ ЉУ
1949–2016.

Во ли мо те, не до ста јеш нам, за у век си у

на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(14/232892)

Сво јим ро ди те љи ма

АМ БРУШ
ПО МЕН                            СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА              ЛА СЛО

24. VI – 24. XII 2016. 1985–2016.

Про шло је шест ту жних ме сеци од смр ти
на ше мај ке Да ни це и три де сет јед на ту -
жна го ди на од смр ти на шег оца Ла сла.

Љу бав и ле па се ћа ња на вас за у век но си -
мо у на шим ср ци ма.

Ва ша де ца: ћер ке КЛА РА и ВЕ РО НА и 
си но ви ШАН ДОР и ЛА СЛО с по ро ди ца ма

(18/232901)

Про ђе ту жна го ди на без на шег ку ма

ЕСА ДА ГЕ ЉА
Са мо вре ме про ла зи, а се ћа ње на те бе ни ка да.

Тво ји ку мо ви НЕ ШИ ЋИ

(38/232951)

29. де цем бра 2016. го ди не на вр ша ва ју се

две го ди не от кад нас је на пу стио наш ан ђео

ПРЕ ДРАГ ДЕ ЛИЋ

Ако је смрт ја ча од жи во та ни је од љу ба ви

и бо ла ко је но си мо за то бом.

Ра на је до жи вот на, а љу бав пре ма те би

веч на. Мно го смо те во ле ли, све нам ви ше

не до ста јеш.

Не у те шни ро ди те љи, су пру га и син

(37/232952)

На вр ша ва се де вет нај ту жни јих го ди на у

на шим жи во ти ма

АЛЕК САН ДАР ДУ МИ ТРУ
У сва кој на шој при чи жи виш, у сва кој су -

зи се ви диш, по сто јиш и тра јеш.

Твој од ла зак бо ли као и пр вог да на.

Не ке ра не ни кад не за ра сту.

Ожиљ ци на ду ши тра ју за у век...

Та та БА НЕ, ма ма МИ РА и брат ДРА ГАН

(29/2Њ32923)

У су бо ту, 24. де цем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву, одр -

жа ће мо ше сто ме сеч ни по мен

МИР КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ

По ро ди ца

(55/232980)

Се ћа ње на на ше дра ге

ИРЕ НУ ДИ ТРИХ            ЈО ЗЕ ФА ДИ ТРИ ХА

1996–2016.                                          2004–2016.

Ва ши нај ми ли ји

(50/232968)

26. де цем бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ДРА ГИ ЊИ ЈО ЈИЋ
Тво ји нај ми ли ји

(39/232952)

Жи вео си че сти то и по ште но и та квог ће мо те се

се ћа ти и пам ти ти

НЕ НАД НЕ СТО РО ВИЋ
12. V 1948 – 13. XII 2016.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛИ ЈА НА, 

син ВЛА ДАН, ћер ка ВЕ СНА, зет СТО ЈАН, 

уну чад НЕ БОЈ ША, НЕ ВЕ НА и ЛУ КА
(45/232959)

НЕ НАД НЕ СТО РО ВИЋ
12. V 1948 – 13. XII 2016.

Био си и оста ћеш за у век наш по нос и сна га.

Тво ја ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(46/232959)

Се ћа ње на на ше нај ми ли је
МА КЕ ВИЋ

МИ ЛЕ НА                    СЛАВ КО
1930–1984. 1924–2010.

Ћер ка МА РИ НА, син ДЕ ЈАН, уну ци АНА, МИ ЛОШ 
и МАР КО, сна ја НЕ НА и зет ПРЕ ДРАГ

(61/232999)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЕСАД ГЕ ЉО

Увек си у ср цу и ми сли -

ма.

Тво ји: ИВА и СЕ ЈА 

с по ро ди цом

(108/233119)

На вр ша ва се шест ме се ци от ка ко ни је с на ма наш дра ги

СЛАВ КО МР КО ЊИЋ

Тво ји во ље ни: ВЕ ЦА, МИ ЛОШ, ДА ЦА и ДУ ЊА

(101/2330949

Та ти це наш

АН ДРЕ ЈА ГР ГИЋ

Де сет је ту жних го ди на  про шло без те бе, али си

ти у на шим ср ци ма сва ко га да на.

Тво ји: ДУ БРАВ КА, ЕСТЕР, ТА ТЈА НА, АЊА и

АЛЕК СА
(109/231272)
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26. де цем бра 2016. на -

вр ша ва се пет го ди на

от кад ни је с на ма наш

во ље ни

СТА НИ ША 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

из Омо љи це

Ту га, бол и љу бав ни кад

не по ла зе.

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја су пру га МА РА

(2/232809)

24. де цем бра 2016. на вр ша ва ју се две го -

ди не ту ге и бо ла от ка ко сам из гу би ла мог

си на је дин ца

ЗО РА НА МА НИ ЋА

Дра ги си не Зо ра не, те шко је жи ве ти без

те бе, не до ста јеш мај ци у сва ком тре нут ку.

Тво ја не у те шна мај ка ЈА ГО ДА

(7/232877)

У ту зи и бо лу про шло је

две го ди не од смр ти

нам дра ге

ДРА ГА НЕ 

ИВ КОВ ИЛИЋ

1950–2014.

По родице ИЛИЋ 

и БУБ ЊЕ ВИЋ

(10/232886)

СЕ ЋА ЊЕ

Пет го ди на ни је с на ма

АН ЂЕЛ КО 

СТО ШИЋ

Тво ја РА ДА, ЗО РАН 

и НЕ БОЈ ША 

с по ро ди ца ма

(13/232888)

27. де цем бра на вр ша ва се пет го ди на от ка да ни -

је с на ма

ЉУ БО МИР МАР ТИ НОВ БА ТА
2011–2016.

Про шле су го ди не ту ге и бо ла за то бом. Мно го

нам не до ста јеш, али ти си увек ту у на шим ср ци -

ма и ми сли ма.

Тво ји: МИ ЛА, МИ ЛАН и ЈА СМИ НА
(15/232895)

Нај ми ли ји на ши

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

ЖАР КО                   ЗА ГОР КА
26. XII 1985. 5. V 1979.

из Идво ра

Жи ви те у на шим при ча ма и ср цу.

Ћер ка ЈЕ ЛИ ЦА, уну ке БРАН КА и ЉИ ЉА НА 

са сво јом по ро ди цом
(17/232900)

У су бо ту, 24. де цем бра 2016, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен  на шој дра гој

мај ци, та шти, ба ки и пра ба ки

МИ ЛЕ НИ ВУ ЧИЋ
1935–2016.

Ба ба, по до бро ти те пам ти мо, с по но сом те увек
спо ми ње мо.
По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји
(21/232908)

СЛО БО ДАН СПА СИЋ
2010–2016.

Дра ги Бу би и во ље ни мој та та.
И по сле шест го ди на за бо рав не по сто ји.
Ма ма и ја још увек се бо ри мо да жи ви мо са ме
без те бе, без тво је до бро те и све га што си нам
пру жао. Оста ло је са мо да се те ши мо и ми сли мо
да и ти ми слиш на нас две, као ми на те бе.
Во ли мо те.

Тво ја ћер ка, су пру га, шу рак, таст и та шта
(22/232910)

МИ ЛА

БРАН КОВ

2006–2016.

Ма ма, про шло је де сет

го ди на без те бе, не до -

ста јеш ми ја ко, ја ко, ја -

ко...

Тво ја СПА СА 

с по ро ди цом

(23/232910)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да у

че твр так, 29. де цем бра, у 11 са ти, да је мо

че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

СТО ЈАН КИ ЈОВ ЧИЋ

С љу ба вљу, по што ва њем и не из мер ном

ту гом ње ни: су пруг СТО ЈА ДИН, ћер ке

ГОР ДА НА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма 

и се стра РАД МИ ЛА с по ро ди цом и оста ла

мно го број на род би на и при ја те љи

(24/232912)

26. де цем бра 2016. го ди не
на вр ша ва се је да на ест го -
ди на от ка ко ни је с на ма

ВЕ РА ВА ШТАГ
Оби ћи ће мо веч ну ку ћу
то га да на.

ФЕ РЕНЦ
(27/232920)

МИЦ КО МИЛ КОВ СКИ
Је да на ест го ди на је про шло. Веч на ту га и пра зни на,

али за бо рав у ср цу ни кад не ће не ста ти.

Тво ја де ца: ВИ О ЛЕ ТА и ЗО РАН

(30/232929)

27. де цем бра би ће го ди на отка ко ни је ме ђу на ма

БЛА ГО ЈЕ ЈО ВА НО ВИЋ

За у век ћу те но си ти у мом ср цу и ми сли ма.

Ту жна мај ка ОЛИ ВЕ РА
(1/230765)

Ту жно се ћа ње на си на

је дин ца

НЕ БОЈ ШУ 

РЕ ЛИ ЋА

25. XII 1990 – 25. XII 2016.

Вре ме ном су зе пре су -

ше, али бол оста је.

Тво ја ма ма

(16/232897

Го ди на да на је про шла да се упо ко ји ла на ша

дра га 

ЈА СМИ НА ЖУ НИЋ
1962–2015.

Па ра стос ће би ти оба вљен 24. де цем бра, у 11.30,

на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће на: де ца СТЕ ВАН, ЉУ БИ ЦА, ЈО ВА НА

и ЛУ КА и су пруг ЈЕФ ТО
(20/232904)

СЛО БО ДАН

ПО ПО ВИЋ

2013–2016.

Три го ди не ту ге и са мо -

ће, мно го ми не до ста -

јеш.

Тво ја су пру га

(40/232953)

На ша

СНЕ ЖА НА СТО ЈА НО ВИЋ
рођ. Зо кић

21. XII 2007 – 21. XII 2016.

За у век у ср цу и ду ши.

Тво ји нај ми ли ји
(42/232960)

Про шле су че ти ри ту жне го ди не од од ла ска на шег 

НЕ ШЕ ЗЕН ГА
29. XII 2012 – 29. XII 2016.

Мно го нам не до ста јеш.
Тво ји нај ми ли ји

(43/232952)

ПО МЕН

У су бо ту, 24. де цем бра

2016, у 11 са ти, ода ће мо

пе то го ди шњи па ра стос

свом си ну и бра ту 

СЛО БО ДА НУ

НИ КО ЛИ ЋУ

2011–2016.

Ту га и бол за то бом су

неиз ле чи ви, чу ва мо те у

сво јим ср ци ма.

Ма ма, та та, се стра, 

зет и се стри ћи

(48/232963)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША

РЕ ЛИЋ РЕ ЉА

25. XII 1990 – 25. XII 2016.

По ро ди це АЛЕК СИЋ 

и МАР КО ВИЋ

(82/233050)

24. де цем бра 2016. го -

ди не обе ле жи ће мо пр ву

го ди шњи цу без на ше

дра ге

ЈА СМИ НЕ

ЖУ НИЋ

21. XII 1962 – 30. XII 2015.

Го ди на не ве ри це, ту ге и

бо ла.

Но се те у ср цу веч но

ожа ло шће ни: отац 

БОГ ДАН, се стра 

ДАН КА и брат ЈО ВАН

са сво јим по ро ди ца ма

(85/233070)

Пе то го ди шњи по мен

СТА НИ ШИ 

КО ВА ЧЕ ВИ ЋУ

из Омо љи це

Син ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(47/232962)
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ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта -

ва мо ко ри -

сни ке на -

ших услу га

да на це не

огла са и чи -

ту ља одо -

бра ва мо по -

пуст свим

рад ним да -

ни ма осим

сре дом.

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

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

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 20. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛАШАВА
јавни увид студије о процени утицаја

на животну средину

     Носилац пројекта НИС а.д. Нови Сад Блок Прера-

да, улица Народног фронта бр. 12, поднео je захтев за

давање сагласности на студију о процени утицаја на

животну средину ПРОЈЕКТА Реконструкција FCC по-

стројења ради отклањања уских грла при раду капаци-

тетом 1400t/dan и 1600t/dan (у летњем периоду), у

Блоку 6 у склопу РНП.

      Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид радним данима од 10 до

14 сати, у просторијама Покрајинског секретаријата

за урбанизам и заштиту животне средине, Булевар

Михајла Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцелари-

ја бр. 39) и у просторијама Градске управе града Пан-

чева, улица Трг краља Петра I бр. 2 - 4, до 16.  01. 2017.

године. За време трајања јавног увида заинтересована

јавност може у писменом облику поднети примедбе и

мишљења на изложену студију о процени утицаја на

адресу Секретаријата.

      Јавна расправа и презентација одржаће се 17. 01.

2017. године у згради Владе АП Војводине (приземље,

канцеларија бр. 39) у 12 сати.

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -
њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав ка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске  

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА 
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА РА НИ ЈАВ НИ УВИД

Из ме не и до пу не Пла на ге не рал не ре гу ла ци је 
це ли на 1 - ши ри цен тар (круг оби ла зни це) 

у на се ље ном ме сту Пан че во

      Из ла жу се на ра ни јав ни увид Из ме не и до пу не
Пла на ге не рал не ре гу ла ци је це ли на 1 - ши ри цен тар
(круг оби ла зни це) у на се ље ном ме сту Пан че во (у да -
љем тек сту План).
       Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15
да на и то по чев од 30. 12. 2016. до 23. 01. 2017. го ди не.
      На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра -
ни јав ни увид, у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва,
ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра -
ту, као и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на од 9 до
15 са ти. Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се
до би ти пу тем те ле фо на 013/308-905.
      План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном
об ли ку, у тра ја њу ра ног јав ног уви да, на зва нич ној ин -
тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти при мед бе у то ку тра ја ња ра ног јав ног уви да, ис -
кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви гра да
Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и
стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град -
ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр. 2 - 4,
Пан че во. Еви ден ти ра не при мед бе и су ге сти је мо гу
ути ца ти на план ска ре ше ња.

ДОО „КУТ КО” по треб ни рад ни ци 

сле де ћих про фи ла:

– ко но ба ри це

– ка сир ке

– ку ва ри

– то чи о ци го ри ва

      

      За ин те ре со ва ни се мо гу ја ви ти лич но  у Ули ци Вој -

во де Ра до ми ра Пут ни ка 27/I. 

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад Блок Пре ра -

да, ули ца На род ног фрон та бр. 12, под нео je зах тев за

да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Адап та ци ја си сте ма гре -

ја ња при род ног га са S-9900, S-9950 и ре гу ла ци ја про -

то ка при род ног га са на S-9900, у Бло ку 9, у скло пу Ра -

фи не ри је наф те Пан че во.

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до

14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за

ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми -

хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја

бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве гра да Пан че -

ва, ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 16. 01. 2017.

го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре со ва на

јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при мед бе и

ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути ца ја на

адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 17. 01.

2017. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 13 са ти.

ЈАВ НИ КОН КУРС 

ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ГРА МА И ПРО ЈЕ КА ТА

У ОБЛА СТИ СПОР ТА 

У ГРА ДУ ПАН ЧЕ ВУ ЗА 2017. го ди ну

Гра до на чел ник гра да Пан че ва по зи ва све за ин те ре со -

ва не спорт ске ор га ни за ци је и дру га прав на ли ца да

сво јим про гра ми ма и про јек ти ма кон ку ри шу за су фи -

нан си ра ње сво јих ак тив но сти у обла сти спор та у сле -

де ћим сег мен ти ма: 

      А) Пред школ ски и школ ски спорт 

      Б) Спорт ска ре кре а ци ја

      В) Спорт осо ба са ин ва ли ди те том

      Г) Так ми чар ски спорт

      Д) Спорт у на се ље ним ме сти ма са те ри то ри је

гра да Пан че ва

      Ђ) Ор га ни за ци ја спорт ских ма ни фе ста ци ја од

ин те ре са за град Пан че во 

      Е) Про гра ми и про јек ти од по себ ног зна ча ја за

град Пан че во у 2017. го ди ни

Рок за пре да ју кон курс не до ку мен та ци је за су фи нан -

си ра ње про гра ма и про је ка та из обла сти спор та у гра -

ду Пан че ву за 2017. го ди ну је до 06. ја ну а ра 2017. го -

ди не. Јав ни кон курс је об ја вљен у не дељ ном ли сту

„Пан че вац” и на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји

гра да Пан че ва, ( ) и  www.sportpancevo.rs.

При ја ва са пот пу ном кон курс ном до ку мен та ци јом

пре да је се у про сто ри ја ма Спорт ског са ве за Пан че -

во, Ма са ри ко ва 1-а (у вре ме ну од 8 до 15 са ти).

Све до дат не ин фор ма ци је у ве зи са кон кур сом мо гу се

до би ти сва ког рад ног да на од 8 до 15 са ти у про сто ри -

ја ма Спорт ског са ве за Пан че во, Ма са ри ко ва 1-а и у

Се кре та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци јал на пи та ња

Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе тра I бр.

2 - 4, II спрат, или на те ле фон Би ља не Ми оч број

064/866-22-90 и Кр сма но вић Бран ка 064/866-24-25.

У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав -

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) и члан ви ма 55. и

57. Пра вил ни ка о са др жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра -

де до ку ме на та про стор ног и ур ба ни стич ког пла ни ра -

ња („Сл. гла сник РС” бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за ур ба ни зам, 

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве 

у са рад њи са Ко ми си јом за пла но ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋИХ ПЛАН СКИХ ДО КУ МЕН ТА

На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је 

ин фра струк тур ног ком плек са за об но вљи ве 

из во ре енер ги је на под руч ју „Бе ла Ан та” у До ло ву

и

Из ве штај о стра те шкој про це ни ути ца ја Пла на 

де таљ не ре гу ла ци је ин фра струк тур ног ком плек са

за об но вљи ве из во ре енер ги је на под руч ју  

„Бе ла Ан та” у До ло ву на жи вот ну сре ди ну

      На црт на ве де них план ских до ку ме на та, из ла же се

на јав ни увид у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва,

ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра -

ту, у тра ја њу од 30 да на, по чев од 23. 12. 2016. го ди не.

      За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним

план ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за

ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по -

сло ве Град ске упра ве гра да Пан че ва, на тел. 308-905.

      Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште -

ња ве за но за план ски до ку мент за вре ме тра ја ња јав -

ног уви да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 11 до 12 са ти. 

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца под но се

при мед бе на На црт пла на, за вре ме тра ја ња јав ног

уви да, ис кљу чи во у пи са ном об ли ку, Град ској упра ви

гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин -

ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це

Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I, бр.

2 - 4, Пан че во.

      Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же них план ских

до ку ме на та би ће ор га ни зо ва на да на 29. 12. 2016. го -

ди не у 12.30, у са ли на де ве том спра ту згра де Град ске

упра ве гра да Пан че ва.

      Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на

26. 01. 2017. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у са ли на

де ве том спра ту згра де Град ске упра ве гра да Пан че ва.

      Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр -

жа ва ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће

се но ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

Messer Tehnogas je deo nemačke kompanije Messer Group

koja ima preko 100 godina tradicije. Na globalnom nivou

imamo preko 5000 zaposlenih u 32 zemlje sveta, a na pod-

ručju naše zemlje i regiona smo lider u poslovanju. Imamo

oko 350 zaposlenih na različitim lokacijama širom Srbije i

Crne Gore.

Osnovna delatnost naše kompanije je proizvodnja i prodaja

industrijskih i medicinskih gasova čiji nas kvalitet i do-

stupnost na tržištu čini poželjnim partnerom u poslovanju

i jednim od lidera na tržištu.

www.messer.rs

www.messergroup.com

Rukovodilac proizvodnje medicinskih gasova
Lokacija: Pančevo

Osnovne dužnosti:

·       Organizuje i nadgleda  proizvodnju i punjenje  medicinskih

gasova

·      U cilju postizanja zahtevanog kvaliteta proizvoda (leka)

obezbeđuje proizvodnju i skladištenje proizvoda u skladu sa

zahtevima 

·       Vrši pregled i odobravanje proizvodne dokumentacije i re-

dovno je dostavlja QP licu 

·       Proverava održavanje prostorija i opreme u  proizvodnji

·       Odobrava pisane procedure i uputstva, uključujući i njiho-

ve izmene i obezbeđuje njihovu doslednu primenu

·      Prati i kontroliše ambijentalne uslove proizvodnje

·       Obavlja kvalifikaciju opreme I validaciju procesa 

·       Obavlja interne obuke zaposlenih kojima rukovodi

·       Vrši odobravanje i nadzor dobavljača svih polaznih materijala

·       Određivanje i kontrola uslova čuvanja polaznih materijala i

gotovih proizvoda

·       Pravljenje I čuvanje zapisa, izveštaja i ostale dokumentacije

·       Vrši provere , ispitivanja i uzorkovanja u cilju praćenja svih

činilaca koji mogu da utiču na kvalitet proizvoda

·      Prati propise DPP i vrši usaglašenost sa zahtevima Dobre

proizvođačke prakse

Opšti uslovi:

·       VSS - farmaceut/ tehnolog/ hemičar (obavezan uslov)

·       Specijalizacije iz industrijske farmacije ili farmaceutske

tehnologije (obavezan uslov)

·       Obavezno radno iskustvo od najmanje tri godine u proiz-

vodnji lekova (obavezan uslov)

·       Poznavanje engleskog jezika (visok nivo znanja)

·       Zbog specifične specijalizacije i neophodnog radnog isku-

stva u proizvodnji lekova, na ovaj oglas mogu da se prijave i oso-

be u penziji koje zadovoljavaju tražene kriterijume

Ako smatrate da ste pouzdan saradnik, tačni i efikasni u oba-

vljanju posla i volite da radite u timu uspešnih profesionalaca,

biografiju na srpskom i engleskom jeziku možete da pošaljete 

na adresu: hr@messer.rs

Biće kontaktirani samo kandidati koji ispunjavaju

navedene uslove.



„Ис каз”, је дан од нај ин вен -
тив ни јих пан че вач ких са ста -
ва, обе ле жио је про те клог ви -
кен да ре дак ју би леј – де сет го -
ди на плод ног ства ра ла штва.

Још те 2006. го ди не би ло је
ја сно да је реч о енер гич ном
из ра зу на би је ном емо ци ја ма,
а на дах ну ти со ци јал но ан га -
жо ва ни тек сто ви, пра ће ни фу -
зи јом хип-хо па, фан ка, хард -
ко ра..., пре зен то ва ни су нај ек -
спре сив ни је што је мо гу ће –
ди рект ним кон так том на жи -
вим на сту пи ма.

Баш та ко енер гич но, ди -
рект но, не по сред но и ан га жо -
ва но би ло је и на дво ве чер њој
ро ђен дан ској жур ки. На то су
бит но ути ца ли и вер ни фа но -
ви, ко ји су, оче ки ва но, у са деј -
ству са сла вље ни ци ма про из -
во ди ли фан та сти чан вајб, а
фе шту су од лич ним на сту пи -
ма упот пу ни ли и број ни при -
ја те љи пан че вач ке гру пе.

Ре ла тив но нов са став „Ис -
ка за” пред во дио је фронт мен
и пе вач Зо ран Сте фа нов. За
дру гим ми кро фо ном био је
Да ни ло Па ре жа нин, а за буб -
ње ви ма Јо ван Бу ка ћаш. Ње га
је на „ужа ре ној” сто ли ци за -
ме нио Вла дан Сто ја нов, ко ји
је у ме ђу вре ме ну био и тех ни -
чар. Ги та ре су „ки да ли” Бо жи -
дар Мла де но вић и Ми лош
Кне же вић. Па ра лел но са
свир ком на би му су те кле кре -
а ци је за ко је је био за слу жан
ви-џеј Пре драг Ни шка но вић.
На би ну су по вре ме но „уле та ли”

и Са ња Угр чић и ги та ри сти
Иван Мар ко вић и Мар ко
Жив ко вић, ко ји се на кон
шест-се дам го ди на вра тио у
бенд. Тре ба ис та ћи да је, због
по ро диљ ског од су ства, овог
пу та из о ста ла во кал на со лист -
ки ња Бо ја на Ра чић.

Пр во ве че ро ђен дан ског хе -
пе нин га, у пе так, 16. де цем -
бра, у дво ра ни „Апо ло”, отво -
ри ли су сла вље ни ци, до че ка -
ни бур ним ова ци ја ма не стр -
пљи ве ма се. Нај бо ље ре ак ци је,
за чи ње не хор ским пе ва њем,
не из бе жним шут ка ма и ри ту -
ал ним но ше њем по је ди на ца
на ру ка ма, по тра ди ци ји су
иза зва ле пе сме „Бом ба”, „Мо -
гло је бо ље за нас”, „Фу ри ја”,
„Ро зе ту ља ни” и „Ај мо сви”.
Та ман кад се ат мос фе ра ле по
ужа ри ла, на сту пио је пр ви
гост, мла ди бе о град ски фри -
стај лер Грас хо пер. „Ис каз” се
вра тио на би ну с ну ме ром
„Три у је дан”; усле ди ло је не -

ко ли ко пе са ма са ста ва „Три -
јумф”, да би сла вље ни ци под -
се ти ли на пр ви ал бум „Natio”.

Фи на ле је остављено за чу -
ве не „Го бли не”, ко ји ма је не -
до ста јао са мо Го луб. Ње га су
прак тич но за ме њи ва ли во ка ли
„Ис ка за” и за јед но са Шап ча -
ни ма из ве ли су „Ро зе ту ља не”,
а по том су пан ке ри у свом сти -
лу „оду ва ли” ул ти ма тив не хи -
то ве – „Лу на”, „У маг но ве њу” и
„Ања, во лим те”. Не за бо рав на

ноћ окон ча на је, бу квал но,
пред зо ру, ка да су до ма ћи ни с
ле ген дар ним Ко јо том от пе ва -
ли ну ме ре „До ја ја”, „Вор фер”
и „All Right” гру пе „Eyesburn”.

По у че ни ис ку ством од прет -
ход не но ћи, ор га ни за то ри су
дру ге ве че ри, у су бо ту, 17. де -
цем бра, до не кле са же ли про -
грам, ко ји је, без об зи ра на то,
та ко ђе био из у зе тан.

На кон увод ног бло ка „Ис ка -
за” још број ни ју пу бли ку на
но ге су по ди гли го сти Бва на и
Ми кри из бе о град ског са ста ва
„Prti bee gee”, на ро чи то из во -
ђе њем ну ме ре „Лер ди”. Кул -
ми на ци ја је до стиг ну та ка да
су се сла вље ни ци ма при дру -
жи ли „Мар че ло и фил те ри” и
од сви ра ли пе сме „20.000” и
„Три у је дан”, као и ве ли ки
Мар че лов хит „Пе гла”. Са му
за вр шни цу не за бо рав не жур ке
кре и рао је ди-џеј Ре ид, ко ји је
на пра вио опу ште ну ат мос фе -
ру за ла га но ђу ска ње.

Ј. Ф.

су је два до че ка ли при ли ку да
уто ну у сан.

У су бо ту ују тро, на кон до -
руч ка, усле дио је оби ла зак
Уди на. При дру жио нам се и
пред сед ник стар че вач ког
КУД-а Урош Бан. Чи ни се да је
чла но ве дру штва при јат но из -
не на дио и искре но об ра до вао,
јер су кре ну ли да га гр ле...
Очи глед но ни су оче ки ва ли
по ја ча ње.

Уским и ма ло ши рим ули -
ца ма пе ња ли смо се до град -
ског зам ка. Ус пут пред сед ник
ре шио да о ста ром де лу гра да,
али и „ле ген да ма” ко је је на -
вод но чуо (из ко јих из во ра,
ни је от крио), „ин фор ми ше”
игра че. Би ло их је не ко ли ко,
али по што сум ња мо у њи хо ву

Пр ви ан самбл КУД-а „Нео лит”
из Стар че ва уче ство вао је на
ма ни фе ста ци ји „За и грај, Ср би -
јо”, ко ју је пр ви пут ор га ни зо -
ва ло Удру же ње гра ђа на срп ске
ди ја спо ре „Брат ство и је дин -
ство у пе сми и игри” из Уди на
(Ита ли ја) у су бо ту, 17. де цем -
бра. По ред „нео ли ћа на”, на
кон цер ту су на сту пи ли и чла -
но ви Удру же ња Ср ба „Ни ко ла
Те сла” из истог ме ста, КУД-а
„Вла шко ко ло” из Оса ни це (ис -
точ на Ср би ја), Кул тур ног удру -
же ња Ср ба „Ду га” из ме ста
Мон те кјо Ма ђо ре (Ита ли ја) и
деч ја гру па Срп ског кул тур ног
дру штва „Сло га” из Но ве Го ри -
це (Сло ве ни ја).

– Оти шли смо на по зив срп -
ског удру же ња из Уди на и ово
је пр ва са рад ња с њим. Ор га -
ни за ци ја је би ла од лич на, сме -
штај сја јан. Пред ста ви ли смо
се игра ма из Пчи ње и Гњи ла -
на. У од ла ску смо об и шли
Трст, у по врат ку Љу бља ну.
Овим го сто ва њем смо за о кру -
жи ли на шу ју би лар ну го ди ну –
пет го ди на КУД-а „Нео лит”.
Сти жу нам но ве по ну де за го -
сто ва ња у ино стран ству, као
што су Пољ ска и Тур ска, а у
Уди на ма смо до го во ри ли са -
рад њу са срп ским удру же њем
„Ду га” из Ви чен це и го сто ва ње
у 2018. го ди ни – ка же Бра ни -
слав Жив ко вић, умет нич ки
ру ко во ди лац ан сам бла.

Ан самбл је на пут кре нуо у
че твр так пре по но ћи, а с њим
и ау тор ка ових ре до ва. По ла -

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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КУД „НЕО ЛИТ” НА СТУ ПИО У ИТА ЛИ ЈИ

СТАР ЧЕВ ЦИ ОДУ ШЕ ВИ ЛИ УДИ НЕ

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.

Ма ле на
Жен ки ца ме шо ви те кр ви, ста ра
око два ме се ца, про на ђе на је пре
не ко ли ко да на на Со да ри, при
тем пе ра ту ри од ми нус пет. С не го -
сто љу би вих ули ца збри ну ла ју је
ху ма на су гра ђан ка, ко ја, на жа -
лост, не мо же трај но да је за др жи.

Ма ле на је ма зна, ве се ла и раз -
и гра на, у пре во ду са вр ше на за све
оне ко ји тра же при ја те ља за цео
жи вот.

Ко год же ли се би да улеп ша до ла зе ће пра зни ке овим ма -
лим „звр ком”, бли же ин фор ма ци је мо же до би ти на број
069/15-45-777.

Ша рен ка
Ова пре ле па ма ца, ста ра око се -
дам ме се ци, при вре ме но је скло -
ње на са ули це ка ко би би ла сте -
ри ли са на, чи по ва на и вак ци ни са -
на, али ће за не ко ли ко да на би ти
вра ће на на ста ро ме сто, из у зев
ако је не ко не удо ми.

Уко ли ко не ко од лу чи да узме ве -
се лу Ша рен ку, са свим си гур но не -
ће по гре ши ти, јер је она, по ред
оста лог, на у че на и на жи вот у ку ћи.

Кон такт-те ле фон је 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.

Пут је пред ве че на ста вљен,
али у по гре шном прав цу. Ома -
ну ла на ви га ци ја. До ма ћи ни из
Уди на оче ки ва ли су нас на ве -
че ри, ко ју су ор га ни зо ва ли у
са ли где ве жба ју фол клор, а ми
сти гли до уса мље не, по ма ло
са бла сне ку ће на пе ри фе ри ји.
С ку ће вла сни ком ни смо ус пе -
ли да се спо ра зу ме мо ни при -
чом ни ге сто ви ма, али, на сву
сре ћу, ус пео је до го вор с до ма -
ћи ни ма да ипак до ђу по нас до
ме ста ко је је би ло лак ше на ћи.

По сле ду гог пу та ве че ра је
до бро до шла. На кон ње усле -
ди ло је упо зна ва ње, она ко по
на шки – уз кол це. Ва ља се. До -
бро за гре ва ње за на ступ.

У хо те лу је на ста вље но дру -
же ње, а они с ма ње кон ди ци је

зак су рас по ло же ни чла но ви
КУД-а за бе ле жи ли „сел фи ји -
ма” и ме ђу соб ним фо то гра фи -
са њем, а убр зо је кре ну ла и пе -
сма – на рав но на род на, ка ко и
при ли чи.

Ве се ла дру жи на сти гла је у
Трст у пе так у под не. Хла дан
мор ски ве тар ква рио је фри зу -
ре, а бо ме и те рао су зе на очи.
Али то ни је оме ло оби ла зак и
раз гле да ње гра да у ко ме су,
пре го то во по ла ве ка, њи хо ве
ма ме, та те, тет ке, стри не и те -
че ку по ва ле пр ве фар мер ке и
ба лон ман ти ле. Ве ро ва ли или
не, пр ва гру па љу ди на ко ју
смо на и шли го во ри ла је је зи -
ком ко ји раз у ме мо – ре кло би
се да ни су ту ри сти, већ љу ди
ко ји у Тр сту жи ве и ра де.

ве ро до стој ност, не ће мо их ов -
де пре при ча ва ти. Би ло ка ко
би ло, пред сед ник је ус пео да
за ба ви и слат ко на сме је де вој -
ке и мом ке.

По под не смо кре ну ли на
на ступ – без тре ме. Де вој ке су
у ау то бу су ве штим пр сти ма
јед на дру гој пле ле ко се. Ско ро
сва ка је има ла фри зу ру кад
смо сти гли до кон церт не са ле,
па је обла че ње и шмин ка ње
оба вље но на те на не.

До бро до шли цу при сут ни ма
по же ле ла је пред сед ни ца удру -
же ња до ма ћи на Сун чи ца Мол -
ти сан ти, а кон церт је ре ци та -
ци јом „У ср цу Ср би ја” отво рио
је дан од нај мла ђих чла но ва –
Кри сти јан Па вло вић. Усле ди -
ли су на сту пи удру же ња „Ни -
ко ла Те сла” из Уди на, ко је се
пред ста ви ло спле том ига ра из
Шу ма ди је и Ле сков ца и игра ма
из Мр ча је ва ца, и КУД-а „Вла -
шко ко ло” из Оса о ни це (Оп -
шти на Жа гу би ца), ко ји је од и -
грао вла шку игру „Оса нич ка
ро по та”. За тим су се стре Ире на
и Ма ри на Ма рић на фру ла ма
од сви ра ле две ну ме ре и та ко
до ка за ле да овај ин стру мент не
сви ра ју до бро са мо му шкар ци.
Кул тур но удру же ње Ср ба „Ду -
га” из ме ста Мон те кјо Ма ђо ре
из ве ло је игре из Шу ма ди је и
вла шке игре, а деч ја гру па Срп -

ског кул тур ног дру штва „Сло -
га” из Но ве Го ри це пред ста ви -
ла се игра ма из Ле сков ца. Пр ви
ан самбл КУД-а „Нео лит” из
Стар че ва из вео је игре из Би -
нач ке Мо ра ве (око ли на Гњи ла -
на) и сплет „Жа ли, За ре, да жа -
ли мо” – игре из Пчи ње. До био
је нај ве ћи апла уз, а пу бли ка је
тап ша ла и то ком на сту па. Уче -
сни ке про гра ма и пу бли ку по -
здра вио је на кра ју кон цер та
пред сед ник Са ве за Ср ба у Ита -
ли ји Ду шан Алек сић.

За до вољ ни оним што су по -
ка за ли, чла но ви „Нео ли та” су
из Ита ли је, зе мље у ко јој се, у
име љу ба ви, на зи до ви ма згра да
и ку ћа ис пи су ју по ру ке во ље ни -
ма и њи хо ва име на, на ста ви ли
пут до Љу бља не, гра да у ко ме се
љу бав ка тан ци ма за кљу ча ва за
огра ду мо ста. Та мо сре то смо
де ку из Ср би је, ко ји је на фру ли
за сви рао ко ло. Мо же те прет по -
ста ви ти – још је дан на ступ, не -
пла ни ран, на тр гу. Стар чев ци су
по ка за ли сво је играч ко уме ће и
у цен тру Љу бља не.

Иа ко умор ни, на кон крат ког
пре да ха и спа ва ња у ау то бу су,
пут је уз пе сму на ста вљен до
Стар че ва, где ће ови та лен то ва -
ни мла ди љу ди вред но при пре -
ма ти го ди шњи кон церт, ко ји је
пла ни ран за крај ја ну а ра.

М. Ма нић 

Замак у Удинама

Крај мора у Трсту

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ СА СТА ВА „ИС КАЗ”

Де це ниј ска жур ка за пам ће ње

Непланирани наступ у Љубљани



ПРО МЕ НЕ У ВР ХУ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ДИ НА МО

САН ДРА БО ЖИЋ НО ВА ПРЕД СЕД НИ ЦА

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ ОСВО ЈИО БРОН ЗУ
У тре ћем ко лу Ку па Ср би је у
стре ља штву, одр жа ном про -
шлог ви кен да у Бе о гра ду, на -
сту пи ле су све че ти ри еки пе
СД-а „Пан че во 1813”.

Нај у спе шни ји је био Де јан
Пе шић, ко ји је са 620,5 кру го -
ва осво јио брон за ну ме да љу у
кон ку рен ци ји се ни о ра у га ђа -
њу из пу шке, али и но вих де -
сет бо до ва, па је та ко за др жао
тре ће ме сто пред фи на ле Ку па
Ср би је, ко је ће би ти одр жа но
11. фе бру а ра 2017. У за вр -

шни цу се пла си рао и Га бри јел
Да у то вић, на осмој по зи ци ји,
као и еки па се ни о ра у га ђа њу
из пу шке. Тре ћи члан еки пе
био је де би тант Сер геј Ву ка со -
вић.

У га ђа њу из пи што ља нај у -
спе шни ји је био Ђор ђе Јов че -
вић, ко ји је за у зео осмо ме -
сто, али је осво јио но ва три
бо да, па се пла си рао у фи на -
ле. Сво је ме сто у  фи на лу оси -
гу ра ле су и ју ни ор ка Те о до ра
Кља јић, као и жен ска еки па,

ко ја је осво ји ла тре ће ме сто.
По ред Те о до ре, на сту пи ле су
и Ема Пу зић и Да мја на Сто ја -
но вић.

Овим так ми че њем је успе -
шно за вр шен пр ви део се зо не,
ко ја се на ста вља 21. ја ну а ра.

У ве ли кој са ли Спорт ског са -
ве за Пан че ва у пе так, 16. де -
цем бра, одр жа на је из бор на
скуп шти на Атлет ског клу ба
Ди на мо, на ко јој је глав на тач -
ка днев ног ре да би ла име но ва -
ње но вог ру ко вод ства тог успе -
шног ко лек ти ва. Јед но гла сном
од лу ком де ле га та за но ву
пред сед ни цу Атлет ског клу ба
Ди на мо иза бра на је Сан дра
Бо жић, не ка да шња атле ти чар -
ка Ди на ма у мла ђим ка те го ри -
ја ма, ди пло ми ра ни по ли ти ко -
лог за ме ђу на род не по сло ве,
ко ја тре нут но оба вља функ ци -
ју ди рек то ра ЈКП-а „Гре ја ње”.
– Ула зим у све чи стим ср цем и
же лим да по мог нем клу бу ко -
ли ко мо гу. Пр во хо ћу да се
упо знам с ра дом клу ба, да ви -
дим шта ме оче ку је, јер пре ма
љу ди ма у Ди на му ко је по зна -
јем и због ко јих сам и при хва -
ти ла ову функ ци ју осе ћам ве -
ли ку од го вор ност. Ве ру јем да
сва ко од нас же ли ви ше, да на -
пра ви мо не што до бро. Клуб

оства ру је од лич не ре зул та те,
али усло ви на ста ди о ну су за и -
ста ка та стро фал ни. Стра те шки
при о ри тет би ће но ва атлет ска
ста за и по ди за ње клу ба на још
ви ши ни во – ре кла је но ва
пред сед ни ца АК-а Ди на мо
Сан дра Бо жић.

Но ви Управ ни од бор клу ба,
по ред пред сед ни це, чи не и:
Зо ран Бо жа нић, Ми ло ван Ми -
ло ва но вић, Ми лан Шу шњар и
Да ја на Тон чић. За се кре та ра

клу ба ре и за бран је Мар ко Ми -
ло ва но вић, а за ди рек то ра
мар ке тин га име но ван је Го ран
Ми хај лов.

Ина че, иза атле ти ча ра Ди -
на ма је још јед на успе шна се -
зо на. Спорт ски ко лек тив из
на ше га гра да је тре нут но де се -
ти на та бе ли успе шно сти у др -
жа ви, у кон ку рен ци ји 89 клу -
бо ва. У овом бо до ва њу се ра -
чу на ју све атлет ске ди сци пли -
не, а у Ди на му се тре ни ра ју са -

мо тр кач ке, по што за тех нич -
ке и ба цач ке не ма усло ва.
Сјај не атле ти чар ке и атле ти -
ча ри осво ји ли су то ком го ди не
на из ма ку 28 ме да ља са мо на
др жав ним пр вен стви ма и куп
так ми че њи ма. Че тво ро так ми -
ча ра је по зи ва но у ре пре зен та -
ци ју Ср би је, за ко ју је за бе ле -
же но де вет на сту па. Два на ест
атле ти ча ра је ка те го ри са но од
стра не Атлет ског са ве за Ср би -
је, а осво је на је и јед на брон за -
на ме да ља на Пр вен ству Бал -
ка на у ма ра то ну (Ми лош Ми -
ло ва но вић). Ре зул тат на 100
ме та ра од 11,65 се кун ди ко ји
је по сти гла Зо ра на Бар јак та -
ро вић је дан је од нај бр жих за -
бе ле же них вре ме на у Ср би ји у
по след њих два де сет го ди на.
То је би ла ујед но и нор ма за
„Ме ди те ран ске игре”, на ко ји -
ма је Зо ра на за у зе ла пе то ме -
сто. Атлет ски са вез Ср би је
про гла сио је Бар јак та ро ви ће -
ву и за нај у спе шни ју мла ђу се -
ни ор ку у 2016. го ди ни.

Наш су гра ђа нин Ог њен Дра -
го је рац, члан удру же ња „Срп -
ска Спар та”, оства рио је још
је дан ве ли ки успех. Он је
про шлог ви кен да осво јио нај -
сјај ни је од лич је на Пр вен ству
Бе о гра да у лајт-кон так ту (ди -
сци пли на у кик-бок су у ко јој
до ми ни ра тех нич ка об у че -
ност бо ра ца).

Ово зна чај но так ми че ње
одр жа но је у Па дин ској Ске -
ли, а Ог њен се над ме тао у ка -
те го ри ји до 79 кг. У пр вом
ме чу је над моћ но са вла дао
Лу ку Кр џи ћа из Но вог Бе о -
гра да, а по том је у фи на лу од -
ме рио сна гу с Ми ло шем
Осто ји ћем, од лич ним и ис ку -
сним бор цем. Био је то до бар
меч, пра во фи на ле, у ко јем је
број на пу бли ка мо гла да ужи -
ва. Ог њен је и тех нич ки и
так тич ки ве о ма до бро од ра -
дио овај ду ел, па је за слу же но
осво јио нај вред ни ји тро феј.

И овог пу та са Ог ње ном је
на так ми че њу био и ње гов
тре нер Зо ран Ра ја чић, пр ви
чо век „Срп ске Спар те”. Та ко
је Дра го је рац на нај бо љи на -
чин за вр шио за ње га ве о ма

успе шну 2016. го ди ну. Он је,
по ред ти ту ле шам пи о на Бал -
ка на, овог ле та осво јио још
че ти ри нај сјај ни ја од лич ја на
ја ким тур ни ри ма.

Ван ред на, из бор на скуп -
шти на Спорт ског са ве за на -
ше га гра да одр жа на је у пе -
так, 16. де цем бра, у ве ли кој
са ли Град ске упра ве. На кон
што је пред сед ник Дар ко Јо -
ви чић под нео остав ку на ре -
дов ној скуп шти ни овог те ла,
21. ок то бра, пред де ле га ти -
ма Скуп шти не Спорт ског са -
ве за био је са мо је дан за да -
так – иза бра ти но во ру ко -
вод ство.

До из бо ра но вог пр вог чо -
ве ка скуп шти ном је ру ко во -
дио Љу бо мир Ста ни шић, ко -
ме су у ра ду по ма га ли Пре -
драг Сто ја ди нов и Де јан Дра -
го вић. Рад но пред сед ни штво
је при сут ни ма са оп шти ло да
је нео по зи ву остав ку под нео
и ге не рал ни се кре тар Не над
Ма рин, а по што је усво јен за -
пи сник с прет ход не скуп шти -
не, при сту пи ло се из бо ру но -
вог пред сед ни ка Спорт ског
са ве за Пан че ва.

Јед но гла сно, свих 86 де ле -
га та, ко ли ко их је има ло пра -
во гла са, по ве ре ње је по кло -
ни ло Сло бо да ну Би те ви ћу,
успе шном ка ра ти сти Ди на ма
и ре пре зен та ци је Ср би је, ко ји
је до био ман дат за пе ри од од
2016. до 2020. го ди не.

По ред ње га, но ви Управ ни

од бор Спорт ског са ве за са чи -
ња ва ће и: Да ли бор Ми лу ти -
но вић (пот пред сед ник), Је ле -
на Ђор ђе вић, Мир ја на Сав -
ков, Сте фан Лу гић, Но ви ца
Ан ђе лов ски, Мар ко Спа сов,
Слав ко Ста ни шић, Вла ди мир
Илић, Ми лан По лић и Сто јан
Ра да но вић.

Но ви ге не рал ни се кре тар
Спорт ског са ве за је Де јан Пе -
рић, ди рек тор Тре ће ли ге у
ру ко ме ту, а Над зор ни од бор
чи не Фа би јан Мар тон, Иван
Ми ли во је вић и Дра га на Ди -
вац.

– Че сти там но вом пред сед -
ни ку и но вом управ ном од бо -
ру на из бо ру, а прет ход ном
ру ко вод ству на оства ре ним
ре зул та ти ма, ко ји за и ста ни су
за не мар љи ви. Град Пан че во
ће и да ље ста ја ти иза сво јих
спор ти ста. Во лео бих да се све
скуп шти не за вр ша ва ју ова ко
бр зо и ефи ка сно. То је још је -
дан по ка за тељ сло ге и је дин -
ства у пан че вач ком спор ту –
ре као је гра до на чел ник Са ша
Па влов, ко ји је при су ство вао
овој скуп шти ни.

Пред но вим ру ко вод ством
Спорт ског са ве за не ће би ти
ни ма ло ла ки за да ци.

– За хва лио бих сви ма на
ука за ном по ве ре њу. Ово је за
ме не ве ли ка част, али и оба -
ве за. На пор ним и тран спа -
рент ним ра дом же лим да у
на ред ном пе ри о ду по диг нем
рад Са ве за на још ви ши ни во
и оправ дам ука за но по ве ре -
ње. Пр ви за да так ко ји је пред
но вим ти мом је сте ор га ни зо -
ва ње ма ни фе ста ци је „Из бор
спор ти сте го ди не”. На са -
стан ку Управ ног од бо ра до го -
во ри ће мо се о тер ми ну – ис -
та као је но ви пред сед ник
Спорт ског са ве за Сло бо дан
Би те вић.

По др шку но вом ру ко вод -
ству, јав ном ди ску си јом, пру -
жи ли су и Ни ко ла Јо ва но вић,
Дар ко Јо ви чић, Бран ко Кр -
сма но вић и Би ља на Ми оч.

СПОРТ
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Наставак
првенствене трке 13.
јануара

Утак ми ца ма де се тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Су пер ли ги за од бој ка ши це.
Пан че вач ки Ди на мо је још
јед ном по твр дио да је нај при -
јат ни је из не на ђе ње срп ске од -
бој ка шке ели те, па је оства рио
и сед му по бе ду у шам пи о на ту.
Иа ко ни су бри љи ра ле, по пу -
лар не „ла ви це” осво ји ле су но -
ве, вред не бо до ве и по твр ди ле
не пи са но пра ви ло да се ве ли -
чи на јед ног ти ма огле да и у
то ме да по бе ђу је и ка да не
игра нај бо ље: Ди на мо –Фу тог
3:1, по се то ви ма: 28:26, 22:25,
25:23 и 25:15.

Већ у пр вом се ту би ло је ја -
сно да ће се у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту во ди ти же сто ка
од бој ка шка бит ка и да ће утак -
ми ца би ти не из ве сна до са мог
кра ја. Око 300 гле да ла ца ви -
де ло је је дан из јед на чен ду ел,
у ко ме је би ло и мно го гре ша -
ка, са обе стра не мре же, али и
ле пих по те за, ле по из ра ђе них
ак ци ја, ко је од бој ку чи не та ко
атрак тив ном. Пан чев ке су до -
бро отво ри ле утак ми цу. По е -
ни ма ко је су осва ја ле Ни на
Ко цић и Ни ко ли на Ашће рић
по ве ле су са 8:5. На тех нич ком
тајм-ау ту има ле су пред ност
од два по е на (12:10), а он да су
по че ле да гре ше. Бор бе не го -
шће су то уме ле да ис ко ри сте,
па се ушло у не из ве сну за вр -
шни цу у ко јој се игра ло по ен
за по ен. Ди на мо је тек пе ту
сет-лоп ту пре тво рио у вођ ство
од 1:0. Нај и стак ну ти је у ре до -
ви ма до ма ћег ти ма би ле су две
Је ле не – Ла зић и Ме да ре вић,
као и Ни ко ли на Ашће рић.

И ка да су мно ги у пан че -
вач кој ха ли по ми сли ли да ће

ВАН РЕД НА СКУП ШТИ НА 

СПОРТ СКОГ СА ВЕ ЗА ГРА ДА

ПО ВЕ РЕ ЊЕ СЛО БО ДА НУ БИ ТЕ ВИ ЋУ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛАВИЦЕ” НИЖУ ПОБЕДЕ

Стране припремио

Александар
Живковић

НО ВИ УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ПЕ ТО ЗЛА ТО ЗА ОГИ ЈА

уда рац ри ва лу за да ла је Је ле на
Ла зић, али по сле сјај ног сер -
ви са Дра га не Мар ко вић –
25:23. Овај део утак ми це обе -
ле жи ле су Ни ко ли на Ашће -
рић, ко ја је од и гра ла јед ну од
нај бо љих утак ми ца од ка да
но си дрес Ди на ма, али и ве о -
ма до бра Ми ле на Спре мо.

От пор Фу то жан ки та да је
ко нач но сло мљен. Че твр ти
сет, на овој утак ми ци и по -
след њи, по чео је у зна ку Је ле -
не Ме да ре вић, ко ја је фан та -
стич ним сер ви си ма пот пу но
по ре ме ти ла при јем го шћи и
свој тим до ве ла у вођ ство од
6:0. Го шће ви ше ни су има ле
ни во ље ни енер ги је да се вра -
те у меч. Ла ко, без ве ли ких
про бле ма, „ла ви це” су сти гле
до вред не по бе де и но ва три
бо да.

Од бој ка ши стар че вач ког
Бор ца су про шлог ви кен да, у

де се том ко лу Пр ве ли ге, го сто -
ва ли у Кур шу мли ји, где су са -
вла да ли То плич ке ви те зо ве с
3:0, по се то ви ма: 25:13, 25:23
и 25:17.

По сле пр вог де ла Бо рац за у -
зи ма пе то ме сто, са 20 бо до ва,
јер је у до са да шњем шам пи о -
на ту на пра вио скор од шест
по бе да и че ти ри по ра за. Тр ка
за бо до ве на ста вља се 21. ја ну -
а ра, ка да ће у Пан че ву го сто -
ва ти Ко сов ска Ми тро ви ца.

Још јед ну по бе ду оства ри ла
је и Од бој ка 013. У де се том ко -
лу Дру ге ли ге „Се вер” де вој ке
ко је пред во ди Иван Кр го вић
са вла да ле су Мла дост из Ин -
ђи је с 3:0, по се то ви ма: 25:11,
25:15 и 25:13.

Пан чев ке су на че твр том
ме сту на та бе ли, са 22 бо да, а
на ред ног ви кен да пу ту ју у Но -
ви Сад на мег дан са исто и ме -
ним до ма ћи ном.

„ла ви це” ис ко ри сти ти пси хо -
ло шку пред ност, ко ју су сва -
ка ко има ле по сле пр вог се та,
и да ће на ста ви ти да „ме љу”
про тив ни ка, Фу тог је за и грао
још бо ље, а сва ку гре шку до -
ма ћег ти ма пре тва рао је у
по е не. Све што је Ди на мо у
дру гом се ту ус пео да ура ди,
је сте не ко ли ко из јед на че ња
(3:3, 7:7, 8:8, 17:17, 18:18 и
19:19)... Го шће су ве ћим де -
лом дру гог се та би ле у вођ -
ству, па су за слу же но из јед -
на чи ле на 1:1.

Из јед на че на, али и ис цр -
пљу ју ћа бор ба на ста ви ла се у
тре ћем се ту. Ди на мо је во дио
са 14:9 и 18:14, да би од лич не
го шће из Фу то га у фи ниш
ушле с пред но шћу (22:23).
Ипак, ка да је би ло нај по треб -
ни је, „ла ви це” су по ка за ле
сна гу и ква ли тет. Ко ци ће ва је
из јед на чи ла на 23:23, а ко на чан

КОН КУРС 

ДО 6. ЈА НУ А РА

На Скуп шти ни Спорт ског са -

ве за Би ља на Ми оч, са рад -

ник за спорт у Град ској

упра ви Пан че ва, оба ве сти -

ла је де ле га те да је у по не -

де љак, 19. де цем бра,

рас пи сан град ски кон курс у

обла сти спор та, ко ји ће би -

ти отво рен до 6. ја ну а ра.

Кон курс се мо же на ћи на

зва нич ном сај ту Гра да

Пан че ва.



Чланови Џудо клуба „Акаде-
мија Јочић” из Старчева успе-
шно су завршили још једну
такмичарску сезону.

На турниру у Новом Саду
Дуња Јочић је освојила најсјај-
није одличје, а бронзама су се
окитили Матеја Илић и Голуб
Стригић. Богдан Матић је из-
губио у борби за трофеј.

Надметање у Каћу било је
последње у овој години за
старчевачке „Академце”. Мла-
ђи пионири Ања Стојић и

Предраг Кацијан освојили су
бронзана одличја, а полетарци
Голуб Стригић, Петар Стојић
и Дуња Јочић окитили су се
сребрним медаљама. Учество-
вали су и Лазар Николић и
Миленко Стригић.

– Када сумирамо резултате,
имамо много разлога за задо-
вољство у односу на учињено у

2016. У наредној години наши
циљеви су да Академија зау-
зме апсолутну доминацију у
конкуренцији полетараца и
пионира, али и у категорији
кадета очекујемо добре резул-
тате. Радили смо одговорно и
вредно читаве године, као и
свих претходних година, па с
правом очекујемо и бољи ста-
тус у нашем граду како бисмо
могли да спроведемо зацрта-
ни план. Добру сарадњу с ло-
калном самоуправом желимо
да подигнемо на још виши ни-
во, а ми ћемо се одужити још
бољим резултатима. Такође,
желим да честитам Слободану
Битевићу на избору за пред-
седника Спортског савеза –
рекао је први човек ЏК-а
„Академија Јочић” Мирослав
Јочић.

Старчевачки џудо дани
теку...

СПОРТ
Петак, 23. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

С. Пазова: С. ПАЗОВА – КРИС КРОС

Одбојка

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Нови Сад: НОВИ САД – ОДБОЈКА 013

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО–ФУТОГ 3:1

ПРВА ЛИГА

Куршумлија: Т. ВИТЕЗОВИ – БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ 3:0

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: БЕОВУК–ТАМИШ 86:80

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ 47:61
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A B C D E F G H

De Moares

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тб3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Та миш пре тр пео 
по раз од Бе о ву ка

Из гу био и Крис-крос

Спу ште на је за ве са на пр ви
део шам пи о на та у Ко шар ка -
шкој ли ги Ср би је. Про шлог
ви кен да је на про гра му би ло
је да на е сто ко ло, у окви ру ко га
је Та миш го сто вао у на шем
глав ном гра ду, где га је оче ки -
вао Бе о вук 72. Пан чев ци су
кре ну ли на овај ду ел с пу но
оп ти ми зма, али су зна ли да
им не ће би ти ни ма ло ла ко.
Оче ки ва ла се ко шар ка шка ту -
ча за сва ку лоп ту и сва ки по -
ен... На кра ју, бо до ви су оста -
ли до ма ћи ну: Бе о вук 72 – Та -
миш 86:80, по че твр ти на ма
24:19, 24:17, 22:20 и 16:24.

Ко шар ка ши из Бе о гра да су
од са мог по чет ка утак ми це за -
и гра ли агре сив но и офан зив -
но, ус по ста ви ли су свој ри там
и ни су до зво ли ли мом ци ма
ко је пред во ди Бо јан Јо ви чић
да се кон со ли ду ју и пре у зму
ини ци ја ти ву. Већ на по лу вре -
ме ну Бе о вук је имао опи пљи ву
пред ност (48:36), ко ју је у тре -
ћој че твр ти ни уве ћао за још
два по е на, па је и пре по след -
њих де сет ми ну та по бед ник
мо гао да се на слу ти.

Ипак, Та миш је у че твр тој
че твр ти ни за и грао мно го бо -
ље, ко нач но се осло бо дио при -
ти ска Бе о ву ка, а Ни ко ла Си -
мић и ње го ви са и гра чи по че ли
су да ре ше та ју кош ри ва ла.
Ипак, за ко на чан пре о крет ни -
је би ло вре ме на.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
еки пе из на ше га гра да би ли су
Мла ден Вит ко вић и Ду шан
Ми ло ше вић, ко ји су по сти гли

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БО ДО ВИ ОСТА ЛИ У БЕ О ГРА ДУСВЕ ТИ НИ КО ЛА
На ба зе ну СЦ-а „Ча ир” у Ни -
шу про шлог ви кен да је одр жа -
но тра ди ци о нал но пли вач ко
над ме та ње „Све ти Ни ко ла”.
Уче ство ва ло је 370 так ми ча ра
из 43 клу ба из Бу гар ске, Ма ке -
до ни је и Ср би је, ме ђу ко ји ма
је би ла и Јо ва на Бог да но вић,
члан ПК-а Спар та из Пан че ва,

ко ју је пред во дио тре нер Не -
над Јо вић.

Јо ва на је осво ји ла че ти ри
злат не ме да ље у ап со лут ној
ка те го ри ји. Три јум фо ва ла је
на 50, 100 и 200 м пр сно и на
800 м кра ул, па је про гла ше на
и за нај у спе шни ју так ми чар ку
на ми тин гу.

НИ ПОН ТОП-ТЕН
Тра ди ци о на лан ме ђу на род ни
тур нир у ка ра теу под на зи вом
„Ни пон топ-тен” одр жан је
про шлог ви кен да у Бе о гра ду. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји так -
ми ча ра из: Ма ке до ни је, БиХ,
Сло ве ни је, Хр ват ске, Цр не Го -
ре и Ср би је за па же не ре зул та -
те су оства ри ли и чла но ви КК-
а Мла дост из на ше га гра да.

Злат ну ме да љу у бор ба ма
осво ји ла је Јо ва на Но ва ков.
Ак ту ел на пр ва ки ња Ср би је је
и нај у спе шни ја так ми чар ка
клу ба у 2016. го ди ни. Сре бром
су се оки ти ли Ми ли ца Дра ги -

че вић и Ми хај ло Пан те лић, а
брон зе су за слу жи ли: Ана ста -
си ја Кр стић, Са ра Ара ђа нин,
Бра ни слав Срећ ков, Да риа Бе -
рац ка и Лу ка Ста ној ко вић.
До бро су ра ди ли и: Не бој ша
Бо жић, Да мјан Сто ја но вић,
Ка та ри на Пе тро вић и Ни на
Ара ђа нин, али су оста ли без
тро фе ја.

НО ВО ГО ДИ ШЊИ

МИ ТИНГ
У атлет ској дво ра ни у Бе о гра -
ду про шлог ви кен да је одр жа -
но так ми че ње под на зи вом
„Но во го ди шњи ми тинг шам -
пи о на”, на ко јем је уче ство ва -

ло ви ше од 200 атле ти чар ки и
атле ти ча ра из це ле Ср би је.

АК Та миш се пред ста вио с
тро је так ми ча ра и оства рио је
за па жен успех. У бр зом хо да -
њу на 1.000 ме та ра злат не ме -
да ље су осво ји ли Је ле на Ва си -
ље вић и Сте фан Ла зић, а сре -
бр но од лич је је за слу жи ла
Ања Ма рић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Још јед ном је по твр ђе но –
Пан че во је пра ви ру ко мет ни
цен тар. Спорт с ду гом и ле пом
тра ди ци јом од у век је имао
плод но тло на оба ли Та ми ша.
Имао је успо не и па до ве, а у
2016. го ди ни је по но во у свом
зе ни ту.

То по твр ђу је и не дав но од и -
гра но фи на ле Ку па Вој во ди не
у Бе че ју. У бор би за тро фе је
уче ство ва ле су ру ко ме та ши це
ЖРК-а Пан че во, али и ру ко -
ме та ши Ди на ма. Обе еки пе из
на ше га гра да вра ти ле су се из
Бе че ја као по бед ни ци.

Де вој ке су са вла да ле су пер -
ли га ша Ки кин ду с 21:11, а
мом ци су по бе ди ли Ла во ве из
Бач ке Па лан ке с 38:22.

„Пан че вац” је био на ли цу
ме ста, на финалном турниру,

а оп шир ну фо то-ре пор та жу из
Бе че ја об ја ви ће мо на ред не

сед ми це, у пра знич ном дво -
бро ју на шег ли ста.

по 17 по е на. Ни ко ла Си мић је
кош ри ва ла по го дио два на ест
пу та. Вла ди мир Ве лич ко вић је
био пре ци зан де вет пу та, а
Игор Ке сар се дам, баш као и
Ду шан Ву ле тић. Не ма ња Ђор -
ђе вић је по сти гао пет по е на,
Адам Мир ко вић че ти ри, а
Алек сан дар Ил кић два.  Тре ба
на по ме ну ти да су Ђор ђе вић,
Ве лич ко вић и Ми ло ше вић за -
бе ле жи ли и по пет успе шних
ско ко ва.

По сле је да на ест ко ла у Ко -
шар ка шкој ли ги Ср би је Та -
миш има скор од се дам по бе -
да и че ти ри по ра за, па за у зи -
ма пе то ме сто на та бе ли, са 20
бо до ва. Са да сле ди крат ка так -
ми чар ска па у за, а тр ка за бо -
до ве се на ста вља већ 8. ја ну а -

ра, ка да ће у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту го сто ва ти Ме та -
лац.

По раз су пре тр пе ли и ко -
шар ка ши Крис-кро са. Они су
у 12. ко лу Пр ве ли ге гру па
„Се вер” на свом те ре ну из гу -
би ли од Ду на ва из Апа ти на са
47:61, по че твр ти на ма 16:19,
13:19, 9:17 и 9:6.

Утак ми цу су обе ле жи ли
Пре драг Шу пут, наш по зна ти
играч са ин тер на ци о нал ним
ис ку ством ко ји је успе шно
пред во дио свој тим до по бе де,
за тим слаб учи нак до ма ћег
ти ма, али и успе шан де би Па -
ро ви ћа и Бр ки ћа, дво ји це ка -
де та ко ји су по ка за ли да Крис-
крос не тре ба да бри не за сво -
ју бу дућ ност.

– За слу жен по раз, ко ји је
до шао као про из вод не ком -
плет но сти ти ма на тре нин зи -
ма. То се ја сно ви де ло кроз на -
па дач ки учи нак, јер смо има -
ли чак 14 про ма ше них сло -
бод них ба ца ња и вр ло ма ли
про це нат успе шно сти шу та.
Та ко се ни је мо гла до би ти
чвр ста, али не и не по бе ди ва
еки па из Апа ти на. Ми смо до -
зво ли ли го сти ма да по стиг ну
са мо 61 по ен, али од лу чио је
наш лош на пад. У сва ком слу -
ча ју, би ла је то бле да пар ти ја
мог ти ма – ре као је тре нер до -
ма ће еки пе Пе тар Мар ко вић.

На ред ног ви кен да Крис-
крос го сту је у Ста рој Па зо ви,
где ће од ме ри ти сна гу са исто -
и ме ном до ма ћом еки пом.

МАР КО 

– ШЕСТ ОД ШЕСТ!
Про шлог ви кен да је у Но вом
Са ду, под по кро ви тељ ством
Ша хов ског са ве за Вој во ди не,
одр жан ве ли ки тур нир у кон -
ку рен ци ји ка де та, на ко јем је
бри љи рао наш су гра ђа нин
Мар ко Ми ла но вић.

И овог пу та Мар ко се над -
ме тао у гру пи де ча ка ко ји су
две го ди не ста ри ји од ње га,
али то му ни је сме та ло да
оства ри шест по бе да у шест
пар ти ја и осво ји пр во ме сто.

Дан ка сни је у Бе о гра ду је
одр жан ве ли ки ка дет ски тур -
нир у про блем ском ша ху. Иа -
ко се Мар ко ти ме при мар но
не ба ви, он је и на том так ми -
че њу уче ство вао у гру пи ста -
ри јих од се бе и убе дљи во је
осво јио пр во ме сто.

Ко ли ка је би ла над моћ
Мар ка Ми ла но ви ћа, све до чи
чи ње ни ца да је све за дат ке ре -
шио за се дам ми ну та, док је
дру го пла си ра ном за то тре ба -
ло 28 ми ну та.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ РУ КО МЕ ТА

ДЕ ВОЈ КЕ И МОМ ЦИ „ОСВО ЈИ ЛИ” БЕ ЧЕЈ

ЏК „АКАДЕМИЈА ЈОЧИЋ” ЗАВРШИО СЕЗОНУ

ЈОШ ЈЕДНА УСПЕШНА ГОДИНА

ТУРНИР У РАГБИЈУ
У организацији Рагби савеза Србије и РК-а Динамо 1954, у
суботу, 24. децембра, биће приређен други турнир Зимске
лиге за млађе категорије.

Такмичење ће бити одржано у Хали спортова на Стрели-
шту, а надметаће се десет екипа. РК Динамо ће учествовати
са по два тима у категоријама пионира и петлића.

Турнир ће трајати од 9 до 12 сати.
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Иси дор Ја но вић,
сред њо шко лац:
     
– За ви кенд пла ни рам
да се од ма рам код
ку ће уз гле да ње 
фил мо ва и слу ша ње
му зи ке. Та ко ђе, 
мо жда ћу уве че иза ћи
с дру штвом. Крај је
школ ске го ди не, па
не мо рам ни да учим.

Ни ко ла 
Ђор ђи јев ски,
сред њо шко лац:
    
– Нај ве ро ват ни је ћу 
с дру га ри ма ићи уве че
у град, ма да не знам
ку да. По по дне ва ћу 
про ве сти код ку ће, 
ис ко ри сти ћу вре ме 
да гле дам фил мо ве
и да се од ма рам.

Ду ња Ко стић,
уче ни ца:

– Пла ни рам да се
играм с дру штвом,
а за ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је 
по се ти ти бра ћу
и про ве сти вре ме с
њи ма. Та ко ђе, ићи
ћу у би о скоп и 
од ма ра ћу се од шко ле.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Жму рећ ки

Ши ри на. Ду би на. Бес ко нач ност. Ка ко опи са ти не бо? Чи ме га

опа са ти? По сто ји ли на чин да бу де за гр ље но? Мо же ли се об уј -

ми ти по гле дом? Ка ко га ви де пти це? За што цр та ју по ње му?

    Или је то по гре шан смер раз ми шља ња... Због че га би по ку ша -

вао да га за гр лиш, јед но став ни је је за жму ри ти и пу сти ти га да

оно по гле да, об уј ми, за гр ли те бе. Јер је уну тра. У те би. Од у век.

По крет

Обри си гра да не ста ју у да љи ни. Пут ни ци су укр ца ни. Не ви ди мо

их. Али мо же мо да осе ти мо. Њи хо во уз бу ђе ње. Тре му, као код

мла дог глум ца ко ји пр ви пут с би не пред со бом ви ди пу бли ку у

иш че ки ва њу.

    Два-три ми сле на за ве сла ја и све је лак ше. Ду бо ко удах не мо и

ре чи са ме до ла зе. За пра во, ту су, у на ма, са мо тре ба да се опу -

сти мо и да их пу сти мо. Уз по крет.

Пре ле по

Чу па во ју тро. Зу би жељ ни пра ња, учи ниш им. Хлад на во да на

ли цу. То пао џем пер на те лу. Убр за ни ход. По сле те ла бу де се и

ми сли. Још ка да се по ја ви осмех на ли цу, леп, при ро дан...

    Дан уме да по тра је. По не кад је та кав да по же лиш да се што

пре за вр ши. Он да се вра тиш ку ћи. Са они ма што су у те би до ђеш

се би. За си јаш из ну тра. Осе тиш се као зве зди ца ко ју гре је ноћ но

све тло. И бу де ти пре ле по.

Дво ра на Кул тур ног цен тра
би ла је 17. де цем бра ма ла
за све на ше су гра ђа не ко ји
су же ле ли да ужи ва ју у још
јед ном спек та клу ко ји на
кра ју сва ке го ди не при ре -
ђу је КУД „Абра ше вић”.

При сут ни су мо гли да ви -
де ва тро мет игре, ле пих ко -
сти ма и бо ја ко ји су пу бли ци
при ре ди ли ви ше не го рас -
по ло жени „абра ше ви ћев ци”.
Сво је уме ће и уве жба ност
по ка за ли су сви ан сам бли,
по чев од нај мла ђих па до
нај ста ри јих, а про грам су
сво јим ле пим на сту пом обо -
га ти ли и го сти, чла но ви ва -
љев ског КУД-а „Абра ше вић”.
Због то га се на мет ну ло пи та -
ње за што се кон цер ти овог
пан че вач ког ан сам бла не
ор га ни зу ју че шће, а не са мо

јед ном го ди шње. Про шло -
не дељ ни на ступ у Кул тур -
ном цен тру био је још јед на
при ли ка за под се ћа ње да је
го ди на ко ја је на кра ју би ла

ви ше не го успе шна за
„Абра ше вић”. Чла но ви тог
КУД-а су се успе шно пред -
ста ви ли на две тур не је, а по -
себ но су оду ше ви ли на

Ме ђу на род ном фе сти ва лу
фол кло ра у Плов ди ву у Бу -
гар ској, као и на на сту пи ма
у Грч кој и Ау стри ји.

М. Г.

У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ 17. ДЕ ЦЕМ БРА

„Абра ше вић” при ре дио ве че за пам ће ње

Рад нич ко кул тур но-умет -
нич ко дру штво „Је дин ство”
одр жа ло је ве ли ки но во го ди -
шњи кон церт под на зи вом
„Љу бав пре ма игри” у не де -
љу, 18. де цем бра, пред пу ном
са лом Кул тур ног цен тра.

Том при ли ком чла но ви
„Је дин ства” су се пред ста -
ви ли игра ма и пе сма ма из
око ли на Ба на та, Сре ма,
Хер це го ви не, цен трал не
Ср би је, Бу ја нов ца и мно -
гим дру гим, а нај ве ћим
ова ци ја ма пу бли ке ис пра -
ће ни су на кон из во ђе ња
„Вра њан ске сви те”.

Пре ма ре чи ма Сан дре Јо -
ва нов, умет нич ког ру ко во ди -
о ца ан сам бла, за „Је дин ство”
је од из у зет не ва жно сти са -
рад ња с дру гим дру штви ма,
а пре све га с кул тур но-умет -
нич ким дру штви ма на ци о -
нал них ма њи на. Сто га су

го сти кон цер та би ли „Пе те -
фи Шан дор”, „Че шка бе се да”
и „Гај”. Овим на сту пом РКУД
је обе ле жио за вр ше так успе -

шне го ди не, то ком ко је је
деч ја гру па „Је дин ства” на -
сту па ла у Бу гар ској, док је пр -
ви ан самбл ле тос уче ство вао

на сед мо днев ном фе сти ва лу
у Пор ту га ли ји, а не дав но се
вра тио с тур не је по Ита ли ји.

С. П.

РКУД „ЈЕ ДИН СТВО”

Љу бав пре ма игри

Ве ли ки ге не ра циј ски кон -
церт у по сло вич но пре пу ној
пан че вач кој Ха ли спор то ва
је на чин на ко ји Кул тур но-
умет нич ко дру штво „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП”
су ми ра ре зул та те у од ла зе -
ћој го ди ни.

И овог пу та тра же на је сто -
ли ца ви ше ка ко би пре ко хи -
ља ду по кло ни ка на род не
игре и пе сме мо гло још је -
дан пут да ужи ва у истин ским
мај сто ри ја ма. Као и увек
пред ста ви ле су се све сек ци је
про сла вље ног дру штва – од
де це пред школ ског уз ра ста,
пре ко школ ских гру па, па до
ве те ра на. Ни су из о ста ли ни
на сту пи на род ног и там бу ра -
шког ор ке стра, као ни шко ла
фру ле.

Је дан од нај ве ћих успе ха
ове се зо не је пр во ме сто

из во ђач ког ан сам бла на Фе -
сти ва лу му зич ких дру шта ва
Вој во ди не у Ру ми, па је из -
ве ден про грам с те ма ни фе -
ста ци је, док је деч ја гру па
ви ших раз ре да при ка за ла

игре из Пи рот ског По ља за
ко је је осво ји ла злат не пла -
ке те на по кра јин ским и ре -
пу блич ким смо тра ма.

Су ма су ма рум, на пар ке ту
спорт ског објек та на Стре -

ли шту про де фи ло ва ло је
пре ко пет сто уче сни ка. Им -
по зант но, али ни шта нео -
бич но ка да је реч о
„Па у но ви ћу”.

Ј. Филиповић

ГО ДИ ШЊИ КОН ЦЕРТ КУД-а „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИ С–РНП”

ПРЕ ПУ НА ХА ЛА УЖИ ВА ЛА 

У ФОЛ КЛОР НИМ МАЈ СТО РИ ЈА МА


