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За Но ву го ди ну и Бо жић
де жур на ам бу лан та 
„Гор њи град”

Об ја вље но рад но вре ме
тр го вач ких обје ка та

„Хи ги је на” не ће 
на пла ћи ва ти пар ки ра ње

По ли циј ска упра ва Пан че во на ја ви -
ла је да ће то ком но во го ди шњих и
бо жић них пра зни ка пред у зе ти низ
пре вен тив них и ре пре сив них ак тив -
но сти с ци љем по ве ћа ња без бед но -
сти у са о бра ћа ју и очу ва ња ста бил -
ног јав ног ре да и ми ра.

Пре све га, са о бра ћај ни по ли цај ци
ће ин тен зив ни је не го ра ни је кон тро -
ли са ти са о бра ћај и по себ но ће ка -
жња ва ти во за че ко ји бу ду во зи ли
под деј ством ал ко хо ла, не до зво ље -

ном бр зи ном и с по ква ре ним све -
тли ма и ми гав ци ма.

Та ко ђе, по ли ци ја ће ин тен зив ни је
не го ра ни је спро во ди ти по ја ча не па -
трол не и по зор нич ке ак тив но сти у
обез бе ђи ва њу јав них ску по ва и у
бли зи ни ве ћи не уго сти тељ ских обје -
ка та где ће би ти ор га ни зо ва на но во -
го ди шња сла вља.

По ли циј ска упра ва Пан че во апе лу је
на гра ђа не да не ку пу ју пе тар де и дру -
га пи ро тех нич ка сред ства од нео вла -
шће них и не струч них ли ца на за то
не до зво ље ним ме сти ма (пи ја це, улич -
не те зге и од улич них про да ва ца).

По ли ци ја под се ћа гра ђа не да је
за ко ном из ри чи то за бра ње на про да -
ја пи ро тех нич ких сред ста ва ма ло -
лет ним осо ба ма, као и упо тре ба пи -
ро тех ни ке у за тво ре ном про сто ру и
на јав ним ме сти ма где се оку пља ве -
ћи број ли ца.

Да ова упо зо ре ња и те ка ко има ју
осно ва, све до чи по да так да сва ке го -

ди не пред но во го ди шње и бо жић не
пра зни ке слу жбе Хит не по мо ћи у
гра до ви ма ши ром Ср би је ука зу ју по -
моћ де ци ко ја од де то на ци ја пе тар ди
по вре де ру ке и пр сте.

Ако про дав ци не ма ју одо бре ње за
про да ју пе тар ди, по сто ји ве ли ка ве -
ро ват но ћа да оне ни су ате сти ра не и
ни су про ве ра ва не пре пу шта ња у
про да ју. Због то га се че сто де ша ва
да екс пло ди ра ју пре вре ме на, од -
мах по што се упа ле, и да ли це ко је
их др жи за до би је озбиљ не по вре де.

Ва жно је на по ме ну ти и то да ва -
тро ме те мо гу пра ви ти са мо за то
овла шће на прав на ли ца на за то одо -
бре ним ме сти ма, уз ре ше ње ко је је
из да ло Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва.

Рад но вре ме До ма здра вља за
пра зни ке
То ком пред сто је ћих пра зни ка у Пан че -
ву ће де жу ра ти здрав стве на ам бу лан та
„Гор њи град”, од 7 до 19 са ти. Ам бу лан -
те у се ли ма ра ди ће од 7 до 12 са ти, а
слу жба сто ма то ло шке здрав стве не за -
шти те збри ња ва ће све ко ји ма је по треб -
на по моћ у вре ме ну од 8 до 18 са ти. 

О здра вљу нај мла ђих то ком пра -
зни ка ће бри ну ти за по сле ни на Оде -
ље њу за пе ди ја триј ску за шти ту де це
пред школ ског уз ра ста. Они ће де жу -
ра ти од 7 до 19 са ти. 

Дом здра вља је са оп штио и да ће
слу жба по ли ва лент не па тро на же де -
жу ра ти у вре ме ну од 7 до 13.30, а
слу жба кућ ног ле че ња од 7 до 12 са -
ти. Пра знич но рад но вре ме слу жбе
за ла бо ра то риј ску ди јаг но сти ку би ће
од 7 до 19 са ти, а слу жба Хит не по -
мо ћи ће ра ди ти по уо би ча је ном рад -
ном вре ме ну 0–24 са та. 

АТП ће опет во зи ти за Бе о град
АТП је са оп штио да ће и у овој но во -
го ди шњој но ћи, као и до са да, пре во -

зи ти на ше су гра ђа не ко ји бу ду хте ли
да је до че ка ју уз му зи ку на ули ца ма
Бе о гра да.

Ау то бу си ће по ла зи ти из Пан че ва
с глав не ау то бу ске ста ни це за Бе о -
град у 00.30, 01.30 и 02.30, а с „Ду -
нав ста ни це” на сат вре ме на (1, 2, 3,
4 и 5 ују тру).

Пр вог ја ну а ра ау то бу си ће са о бра -
ћа ти на сва ких по ла са та, по не дељ -
ном ре ду во жње.

Де жур ства нај ве ћих про дав ни ца у
гра ду
Пре ма ин фор ма ци ја ма ко је смо до -
би ли у „Мак си ју”, про дај ни објек ти
тог тр го вач ког лан ца у Пан че ву би ће
отво ре ни 31. де цем бра до 18 са ти, а
пр ви рад ни дан у 2017. го ди ни би ће
им 2. ја ну ар, ка да ће та ко ђе ра ди ти
до 18 са ти. Про дав ни це „Мак си ја”
би ће отво ре не до тог вре ме на и 6. ја -
ну а ра, на Бад њи дан, а 7. ја ну а ра ће
би ти за тво ре не.

Про дај ни објек ти лан ца „Идеа”
би ће 31. де цем бра отво ре ни до 19
са ти. Пр вог ја ну а ра не ће ра ди ти, а 2.
и 3. ја ну а ра има ће уо би ча је но рад но
вре ме (до 22 са та). На Бад њи дан ће
би ти отво ре ни до 18 са ти, а 7. ја ну а -
ра не ће ра ди ти.

Мар кет ДИС-а у „Авив пар ку” ра -
ди ће по след њег да на у овој го ди ни
до 19 са ти. Пр вог ја ну а ра ће би ти за -
тво рен, а 2. и 3. ја ну а ра ће ра ди ти по
уо би ча је ном рад ном вре ме ну. На
Бад њи дан би ће отво рен до 18 са ти,
а 7. ја ну а ра ће би ти за тво рен.

Не ће би ти на пла те пар ки ра ња
Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги -
је на” са оп шти ло је да 1, 2, 3. и 7. ја -
ну а ра кон тро ло ри не ће на пла ћи ва -
ти пар ки ра ње на зо ни ра ним пар -
кин зи ма и да за тво ре ни пар кинг
код бу вља ка не ће ра ди ти од 1. до 3.
ја ну а ра.

М. Глигорић

Број 4694, година CXLVI
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Кад је већ реч o нов цу и о то ме ка -
ко га са чу ва ти, при ча ли смо о то ме
ко ли ко је хра ну јеф ти ни је па за ри ти
код до ма ћи на. Ја сно, код оних про -
ве ре них, а по ред то га што је фи нан -
сиј ски по вољ ни је, нај че шће је и не у -
по ре ди во ква ли тет ни је. Још увек их
има са свим до вољ но у око ли ни – од
До ло ва до Бре стов ца.

Хте ли – не хте ли, ба ви ли смо се и
из бо ри ма. С об зи ром на то да је то
ов де те ма свих те ма, ни је би ло ни
мр ви це шан се из бе ћи их. Не ле ба и
ига ра, не го из бо ра, из бо ра и са мо из -
бо ра. По ку ша ли смо да чи та о ци ма
скре не мо па жњу на то да се од „про -
ве ре них фа ца”, ко је се го ди на ма не
ски да ју с функ ци ја, не ће овај ди ти.
Али авај – шта ра ди ти кад но вих не -
ма ни у тра го ви ма? А и ка да се на по -
кон по ја ве, ве ћи на убр зо бу де „ухи -
ће на” и при ве де на у вр хов но ја то.
Пре ле та је би ло ко ли ко не ћеш...

То не из о став но по вла чи јед но веч но
пи та ње, ко јим смо се та ко ђе ба ви ли –
да ли ви ше уоп ште има (ор га ни зо ва -
них) за штит ни ка пра ва гра ђа на или
сви, на овај или онај на чин, све ра де
не би ли ла год но жи ве ли на њи хо вим
му че ним кр ка ча ма. Ту и та мо по ја ве
се не ке ини ци ја ти ве, али бр зо утих ну
и још бр же уга сну.

Уста но ви ли смо и да сва ка ко има
по је ди на ца ко ји за и ста од го вор но и
по све ће но оба вља ју свој по сао у ин -
те ре су ко ри сни ка. Али кад је реч о
ор га ни зо ва ним це ли на ма – мр ка ка -
па. По ли тич ке гру па ци је не у ме сно је
и спо ми ња ти...

Мо жда би то би ла и нај леп ша же ља
за на ред ну го ди ну – да се не ким чу де -
сним чу дом до го ди да не ко искре но
за лег не за овај на род... Ј. Ф.

Про ђе још јед на
му че на...

У од ла зе ћој го ди ни мно го то га би ло
је за те мељ но ко мен та ри са ње. То ли -
ко да ве ћи на те ма ни је ни до шла на
раз ма тра ње.

Пра ће ни су до га ђа ји из нај у жег
ми љеа, али и они из ма ло ши рег
окру же ња, до свет ски за ни мљи вих
при ча. Би ло је и не ких ко ји су на из -
глед на мар ги на ма, али ипак вер но
осли ка ва ју тре нут ке у ко ји ма ве о ма
че сто не вољ но би ти ше мо.

Та кав је, ре ци мо, слу чај с не за ин те ре -
со ва но шћу по ли ти ча ра да ма кар де кла -
ра тив но бу ду сер вис гра ђа на об ра ђен у
при чи о њи хо вом не ја вља њу на те ле -
фон. Пре све га но ви на ри ма, али и мно -
гим „обич ним смрт ни ци ма”. Што је ду -
го роч но гле да но чак и за њих ло ше, јер
је, у крај њој ли ни ји, реч о гла са чи ма.

Али то ко ли ко су сви они, па и „њи -
хо ви” слу жбе ни ци, рев но сни кад тре -
ба по ште ном чо ве ку уте ра ти ка зну
(ка да, до ду ше, мал ко згре ши), нај бо -
ље до ча ра ва сто ри ја о стра хо вла ди
па у ка по пан че вач ким ули ца ма. То
сим па тич но во зи ло „Хи ги је не” као
ка ква не ман у по след ње вре ме не у -
мор но па тро ли ра по гра ду не би ли
што год „упе ца ло”. И не мо ра пре ви -
ше да се мо та уна о ко ло, јер се зна где
„плен увек тр за”, а јед но од та квих
ме ста је и Ули ца Ђу ре Јак ши ћа. Чик
пар ки рај те на ње ној пар ној стра ни и
не ће про ћи по ла са та а да ве се ла
„дру жи на с хва таљ ком” не про тут њи
по „Штро сма је ро вој” кал др ми. Улов
за га ран то ван, као и дра стич но олак -
ша ње са др жа ја бу ђе ла ра.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Следеће године ћемо бити велике скоро као оне.

У среду, 28. децембра, у центру града

Снимио Владимир Ђурђевић

• Те сно су нам га скро ји ли, та ман по ме ри.

• Ка ко са зна је мо из из во ра бли ских вла ди, бо ље су тра је би ло не -

ки дан.

• Спа љен је на ло ма чи. Што би се ре кло, јед на то пла људ ска при ча.

• На ше пра во су ђе је по зна то по то ме што ни ког не фа во ри зу је.

Чак ни исти ну.

• Кад је осе тио ко ли ко је ва тре на, смр зао се.

• Цр но гор ци су по себ на вр ста Ср ба. То су они што гу сла ју.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАЈ ВИ ШЕ СР БА ЈЕ ПА ЛО ЗА ОТАЏ БИ НУ У КА ФА НИ. НИ БРО ЈА ИМ

СЕ НЕ ЗНА!

Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Како се заштитити од сиве стварности

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

На ста вља мо про шле не де ље за по чет по ку шај да из дво ји мо
нај ин те ре сант ни је мо мен те за бе ле же не у овој ру бри ци у 2016.

Мај: У тек сту на сло вље ном „До бо шар ска ти ши на” за пи та -
смо: „Ко би се ’ка чио’ с вла шћу ка да је по сле из бо ра по ста -
ло ја сно да ће ба рем још че ти ри го ди не др жа вом и гра дом
вла да ти исти љу ди; ко је ’луд’?

„Јед но став ни су од го во ри: сви они што же ле да се сво јим
по слом ба ве про фе си о нал но, а ’лу ди’ би пре свих мо ра ли да
бу ду но ви на ри. На овом ме сту смо већ икс пу та кон ста то ва -
ли да је, ако из у зме мо бо лест, нај стра шни је од све га не ма ти
се бе, би ти без ста ва, ду хов но убог, ни ка кав... Та ко се гу би са -
мо по што ва ње, а у слу ча ју но ви на ра и кре ди би ли тет и мо -
гућ ност да се у свом по слу пре у зи ма од го вор ност: ко ће ти
јед ног да на, у не чи јој но вој ери, ве ро ва ти ијед ну реч?

„Жи ви мо у вре ме гро мо гла сне ти ши не. Овај ок си мо рон је
нео бич но ва жно на гла си ти у не де љи ка да се обе ле жа ва 3.
мај, Свет ски дан сло бо де ме ди ја. До бро до шли у ре ал ност;
’Пан че вац’ је пра ти, али и ства ра, од 1869.”

Увод ник „Бззз, бззз... Пљас!” за по че ли смо ова ко: „Ко ме -
ди ја. Вр ца вост ду ха. Сме хо трес. То је оно што нам је као
сти му ланс, кон тра под, нео п ход но у вре ме оп ште апа ти је.
Све га то га су, из гле да, све сни и твор ци за и ста озбиљ ног
фла је ра ко ји је ових да на де љен по гра ду. Те ма – за шти та од
ко ма ра ца – по дроб но је раз ра ђе на. Та ко, у опи су свр сис ход -
но сти тек ста, на па пи ри ћу сто ји да ’до ла ском ле пог вре ме -
на сти жу и ко мар ци’”.

Об ја шње но је по том да су ти ин сек ти на па сни, те да пре но -
се бо ле сти, па су да та од брам бе на упут ства. „Сме шан је онај
део при че ко ји ка же да она не би има ла јед на ку спе ци фич ну
те жи ну да су ко мар ци тре ти ра ни из ва зду ха и са зе мље, што
ни је био слу чај, јер се јав на на бав ка у ве зи с тим, су де ћи по
сај ту Гра да, ко ји је по кро ви тељ опи са ног фла је ра, ни је де си -
ла. И, не зна се ка да ће ’ави ја ци ја’ отро вом бом бар до ва ти кр -
во пи је. И да ли ће. Про ше тај те ке јом ако сме те и пи тај те ко -
мар це да ли се бо је.”

Јун: „Бо гат ство Пан че ва” био је на слов „Про ма трач ни це” у
ко јој смо пред ста ви ли „ме диј ски про из вод ка кав у но ви јој
исто ри ји но ви нар ства у гра ду ни је ви ђен: мул ти је зич ки до -
да так, на че ти ри је зи ка на ци о нал них за јед ни ца”. Овај осмо -
стра ни до да так на ру мун ском, ма ђар ском, сло вач ком и ма -
ке дон ском, с пре во ди ма на срп ски, из ла зио је сва ке дру ге
не де ље и обе ле жио је дру гу по ло ви ну го ди не на из ма ку.

Же ли мо да „раз во ју мул ти кул ту рал но сти да мо про фе си о -
нал ни до при нос и на овај екс пли ци тан на чин; до ступ ност ак -
ту ел них, тач них и исти ни тих ин фор ма ци ја на на ци о нал ним
је зи ци ма у ме диј ској сфе ри мо ра да бу де ве ћа. Ве тар у ле ђа
ин тер ак ци ји кул ту ра на истом про сто ру но си нас ка бо љем
ме ђу соб ном ко му ни ци ра њу и са рад њи на ви шем ни воу”.

„Ми, Вој во ђа ни, по но сни смо на чи ње ни цу да жи ви мо у
мул ти кул ту рал ној сре ди ни, у ко јој се раз ли чи те а срод не
кул ту ре пре пли ћу. То је бо гат ство!”, за кљу чи ли смо.

У „’Гра ду’, збо гом, пре те рао си” пи са ли смо о исто и ме ној
ку ћи стра ве и ужа са у цен тру гра да, „где де ци, на шој де ци од
12 до 17 го ди на, за ле пе па ре – 3.500 ди на ра по сто лу плус цех
за екс тра на руџ би не, ува љу ју ап синт (од 70 до 90 од сто ал ко -
хо ла), бр ља-вот ку и ра ки је шти ну. То је оно ме сто ис пред ког
се сва ког пет ка и су бо те уве че ту ку, ју ре и бо ду но же ви ма, ’пи -
зде у ма сов ка ма’, док с раз гла са све вре ме ис па да ју ар ла у ци
мејд бај Се са, Кр љу ша, Аца Бе ло Лу кац... При ја ва бе ше на сто -
ти не; на и ђе ’ма ри ца’, по ли цај ци ка жу ’но-но’ и оду; пи шу они
не ка кве при ја ве, чи та их, ваљ да, не ко из ту жи ла штва. Или не?

„Елем, реч је о ме сту зло чи на на ком је про ли ве на крв не -
што као до бро ве че, а ко ма то зно ста ње на рај ца них пу бер те -
тли ја и, од три на е сте, ти неј џер ки не што као ла ку ноћ, не ви -
ди мо се... И, дра ги ро ди те љи, не за ва ра вај те се, фа кинг
’Град’ је по пу лар но ме сто, та мо у ре до ви ма на улаз че ка ју и
ва ши клин ци, од 12 до 17 го ди на мла до сти. Ка кве год вам
они бај ке о гра ду при ча ли...”

Овај текст је иза звао ла ви ну ко мен та ра на дру штве ним
мре жа ма, а оштри то но ви раз бу ди ли су ин сти ту ци је си сте -
ма, па је то хо рор ме сто већ на ред не не дељ не за тво ре но, чи -
ме се по себ но по но си мо.

Јул: Ко мен та ром „Трг Са ше Бо жо ви ћа” за по че ли смо
кам па њу чи ји је циљ био да се по чу ве ном деч јем пе сни ку
на зо ве не ка ули ца, или, ка ко смо ка сни је у зва нич ном до пи -
су пред ло жи ли, мост пре ко Та ми ша. Ту ини ци ја ти ву је Ко -
ми си ја ко ја се ти ме ба ви не дав но де фи ни тив но од би ла.

Та да смо пре при ча ли анег до ту ко ју је не у мр ли по чив -
ши Са ле про жи вео са уче ни ци ма шко ле у не ком за би том
ме сту на ју гу Ср би је. „Чи тао им је сво је пе сме, пу штао
фе но ме нал не ком по зи ци је ко је су на ста ле та ко што су вр -
хун ски срп ски ком по зи то ри, аран же ри и пе ва чи об ра ди -
ли ње го ве сти хо ве; го во рио им је о пр вој љу ба ви, сре ћи и
од ра ста њу. Де ца су би ла, као и увек ка да је Са ле Бо жо вић
го во рио, у тран су, тј. при род на, ’на зуп че на’, жељ на од го -
во ра... Де вој чи ца од осам-де вет го ди на, на вик ну та на
стру ча ре ње из уџ бе ни ка, цр но-бе ле при че и би о гра фи је
по чив ших пи са ца, при род но га је упи та ла: ’Пе сни че, ка да
сте ви умр ли?’.

„И ко му ни ко ло шка ве ли чи на ка ква је Са ша био, по соп -
стве ном при зна њу, ни је зна ла ка ко да ре а гу је. Ре као јој је да
је жив, да је сре ћан због то га, те да је при су тан да баш ту
сре ћу с де цом де ли. До био је апла уз. И умро је, из не на да,
ма ло по том. Млад, са че тр де сет и не што.

„Ки кин да га сла ви. Та мо шњи деч ји хор ко ји во ди Це ца
Ми лић ре дов но из во ди бо гат ре пер то ар Бо жо ви ће вих пе са -
ма, а ка да се са мо по ме не Са ле то во име, цео тај град пла че;
од ра сли су на ње го вим сти хо ви ма.

„Са ша Бо жо вић је Пан че вац, фи зич ки је умро пре три го -
ди не. Ко ми си ја ко ја се ба ви до де љи ва њем име на ули ца ма и
тр го ви ма ово га гра да то би мо ра ла да зна. Са ле ни је био ни
’цр ве ни’, ни ’жу ти’, био је за не бро је не клин це ду га на не бу.
И још увек је...”

Ипак, Ко ми си ја је, без обра зло же ња, од ба ци ла пред лог да
спој ка из ме ђу две оба ле на ше ре ке до би је име „Мост Са ше
Бо жо ви ћа”. Сра мо та.

Ав густ: У увод ни ку „Про во ка то ри и ка пљи це” ре ко смо да
се ле ти по ка фа на ма „због плус че тр де сет на по љу и ка пљи -
це-дв е из ну тра” ре чи ле пе за уши „пу бли ке”. Тих да на
„глав на ме диј ска и ка фан ска те ма би ла је Ха шки три бу нал
и ње гов зах тев за про ме ну срп ског за ко но дав ства, што би
омо гу ћи ло да бу де ухап ше но и из ру че но му тро је ра ди ка ла
оп ту же них за не по што ва ње тог су да, ме ђу ко ји ма је и Пан -
че вац Пе тар Јо јић.

„Про се чан срп ски кон зу мент мас-ме ди ја (и ка пљи це) не
под но си спољ ну по ли ти ку еста бли шмен та САД, као ни ’дво -
стру ке ар ши не’ ко је Евро пља ни при ме њу ју у слу ча је ви ма у
ве зи са Ср би јом. Та ко, би ли смо у при ли ци да чу је мо бу љук
ру жних ре чи и го ми лу псов ки на ра чун Оба ме, Мер ке ло ве,
’пе га вих Ен гле за’... Ипак, је дан ’про во ка тор’ имао је дру га -
чи је ми шље ње: ’во зио’ је све вре ме те о ри ју да ако је не ко не -
вин, без об зи ра на то о ка квим се оп ту жба ма и ком су ду ра -
ди, тре ба и мо ра да оде пред ли це прав де и та мо опе ре ља гу
са свог де ла и име на.

„Ау уу, до бро је да је пре жи вео! И пот пу но тре зни и мр тви
пи ја ни удру жи ли су се про ти ву ’аме рич ког аги та то ра’, ’не -
при ја те ља све ко ли ког сербства’, ’пи зде’ и ’љу би те ља свет -
ских оку па то ра’. На рав но, њи хо ве ре че ни це по чи ња ле су у
де мо крат ском ду ху, са ’сва ко има пра во на сво је ми шље ње’.

„И, то је та кру ци јал на раз ли ка из ме ђу де ве де се тих и да -
на шњи це: са да ско ро сви вер бал но по шту ју ’дру го ја чи јост’ и
исто вре ме но мр зе све око се бе, док је ра ни је би ло ма ње фо -
ли ра ња; зна ло се од ко га мо жеш да оче ку јеш пљу ва чи ну, а
од ко га ко смо по ли ти зам.”

(На ста ви ће се)
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Ода бе ри те по кло не, по ша љи те

СМС и пре пу сти те сре ћи 

да учи ни оста ло

Спи сак до бит ни ка по тра жи те 

у на ред ном бро ју, 

13. ја ну а ра 2017.

Дра ге чи та тељ ке, дра ги чи та о ци, као и по след њих
не ко ли ко го ди на, „Пан че вац” је и овог пу та, у са -
рад њи с дра гим при ја те љи ма и кли јен ти ма, при -
пре мио за вас пре гршт но во го ди шњих по кло на.
     По гле дај те шта је све наш Де да Мраз оста вио ис -
под јел ке за вас. Да би сте до шли до не ког од по кло -
на, по треб но је да ода бе ре те шта би сте во ле ли да
до би је те и да нас о то ме оба ве сти те СМС-ом на број
1201 нај ка сни је до су бо те, 7. ја ну а ра 2017. го ди не.
     На кон то га до бит ни ке ће мо ода бра ти на су мич -
но уз по моћ сај та www.random.org, а њи хо ва име -

на об ја ви ће мо у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, ко ји ће
код кол пор те ра би ти у че твр так, 12. ја ну а ра, у ве че -
р њим ча со ви ма, а на ки о сци ма у пе так, 13. ја ну а ра.
     Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: ис под сва -
ке на гра де на ве де но је ка ко тре ба да гла си текст
по ру ке. Пре пи ши те то она ко ка ко је на ве де но: пр ва
реч је оба ве зно КО, по том на пра ви те раз мак и упи -
ши те име да ро дав ца. До дај те оба ве зно и сво је име
и пре зи ме.
     С јед ног бро ја се за од ре ђе ни по клон мо же те
при ја ви ти са мо је дан пут, али за то мо же те кон ку ри -

са ти за ви ше на гра да, па чак и за све, што вам и
пре по ру чу је мо, јер та ко уве ћа ва те сво је шан се да
не ки од да ро ва стиг не баш у ва ше ру ке. Да ће мо
вам још је дан ма ли са вет – при ја ви те се оба ве зно
за оне по кло не ко ји се де ле ве ћем бро ју чи та ла ца,
јер и та ко ве ро ват но ћа да ће те се на ћи на ли сти на -
гра ђе них ра сте.
     А са да, при зо ви те сре ћу у по моћ, до гра би те те -
ле фон и пи ши те на шем Де да Мра зу. 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.

Са лон ле по те 
„Бо ја на24”

Са лон ле по те „Бо ја на24” по сто ји већ ше сна ест го -
ди на и за то вре ме је улеп шао мно го вер них и за до -
вољ них кли је на та.

Част нам је да ис так -
не мо да се не пре ста но
уса вр ша ва мо у обла -
сти ко зме ти ке ли ца,
ма ни ки ра, пе ди ки ра,

де пи ла ци је, фри зер ских услу га, ја пан ског ис цр та -
ва ња обр ва, ма са же и ли по ли зе.

Наш циљ су за до вољ не му ште ри је и кон ти ну и ра -
на еду ка ци ја. На ла зи мо се у цен тру Пан че ва, у Змај
Јо ви ној 5-б (335-779 и 063/313-546). До бро до шли!

По кло ни: ва у чер у вред но сти од 1.000 ди на ра за
услу гу по из бо ру за три чи та тељ ке.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Бо ја на.

Фа ро па ста
„Фа ро па ста” је пр ви фаст фуд ре сто ран ита ли јан ске
па сте у на шем гра ду. У по ну ди има мо па сте са шам -
пи њо ни ма, пи ле ти ном и ка ри јем (фа ро спе ци јал),

че ти ри вр сте си ра, мле ве -
ним ме сом (бо ло ње зе),
пан че том (кар бо на ре). Уз
сва ко је ло мо же те ода бра ти
оми ље ну вр сту те сте ни не –
penne, спи ра ле, обич не и
ин те грал не шпа ге те, као и
до дат ке. Па сту мо же те је -

сти у на шем при јат ном ам би јен ту или мо же те на ру -
чи ти до ста ву пу тем те ле фо на 064/64-38-900.

Све па сте се слу же у спе ци јал ним ку ти ја ма из ко -
јих мо же те од мах је сти. На ла зи мо се у Ули ци Иг -
ња та Ба ра јев ца 1, по ред Гим на зи је. Ви ше о на ма на
www.faropasta.rs.

По кло ни: 7x2 обро ка по же љи.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Фа ро па ста.

Ау то-цен тар „Зо ки”
Ау то-цен тар „Зо ки” у 2017. го ди ни обе ле жа ва 25 го -
ди на успе шног по сло ва ња. Од 2009. по сто ји и огра -
нак пред у зе ћа у Ко ва чи ци. Пре ко 16.000 Пан че ва -
ца и Пан чев ки го ди шње ре ги стру је сво ја во зи ла
упра во у овом ау то-цен тру.

У скло пу Ау то-цен тра „Зо ки” ра де и мо де ран са -
лон ау то мо би ла, ко ји се ба ви про да јом но вих и по -

лов них во зи ла, за -
тим нај са вре ме -
ни ји ау то-сер вис
са опре мом и
ала ти ма нај но -
ви је ге не ра ци је и
с ква ли тет ним и

еду ко ва ним рад ни ци ма, као и сер вис за ба жда ре ње
и по прав ку ди ги тал них и ана лог них та хо гра фа.
Уско ро ће у окви ру овог пред у зе ћа по че ти да ра ди и
Ау то-шко ла „Зо ки”.

Се ди ште Ау то-цен тра у Пан че ву је у Кни ћа ни но -
вој 1-а (351-401), а ау то-сер вис је у Кни ћа ни но вој 6.

По кло ни:
– за пр вог до бит ни ка на ли сти: бес плат на ре ги стра -
ци ја за пут нич ко во зи ло до 1.300 ку би ка;
– за на ред них пет до бит ни ка: по че ти ри ли тра мо -
тор ног уља.
Текст по ру ке: КО (раз мак) АЦ Зо ки.

„Гра фос”
Од свог осни ва ња, 1990.
го ди не, с кон ти ну и ра -
ним ен ту зи ја змом, у
скла ду с мо том Дра га на
Га чи ћа, свог осни ва ча:
„Ми штам па мо ва ше

сно ве”, штам па ри ја „Гра фос ин тер на ци о нал” д. о. о.
пре тва ра за ми сли сво јих кли је на та у ре ал ност.

Мно ге књи ге, фа кул тет ски уџ бе ни ци, мо но гра -
фи је, ча со пи си, ка та ло зи, ку ти је, по зив ни це, бил -
бор ди, ра зна бло ков ска ро ба, бло ко ви за цр та ње,

бо јан ке, све ске... иза шли су из на ше штам па ри је.
По ред оф се та, има мо и ди ги тал ну штам пу, си то-
штам пу, там пон, зла то ти сак и вез. У на шем дис кон -
ту на ба ви ће те школ ски и кан це ла риј ски ма те ри јал
и при бор по нај по вољ ни јим це на ма. Тре нут но су на
ак ци ји це не игра ча ка.

По кло ни:
– пр вих де се то ро на ли сти осво ји ће по клон-па ке -
тић за де цу;
– на ред них де се то ро осво ји ће зид ни ка лен дар.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Гра фос.

Жар ко вић на кит
„Жар ко вић на кит” д. о. о.
ба ви се про да јом нај ква -
ли тет ни јег сре бр ног на -
ки та, на ки та са ори ги нал -
ним кри ста ли ма „Сва ров -

ски” и са то ва раз ли чи тих брен до ва. Код нас увек
мо же те про на ћи не што по себ но за се бе и сво је дра -
ге осо бе.

На ла зи мо се у са мом ср цу гра да, у Ули ци вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 17. По се ти те нас и учи ни те пра -
знич не да не још по себ ни јим!

По клон: жен ски сат.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Жар ко вић.

До ма ће ки фли це
Руч но пра вље не до ма ће ки фли це, по ре цеп ту на -
ших ба ка, без ади ти ва, увек све же пе че не...

Пе ка ра „До ма ће ки фли це” ба ви се ис кљу чи во
руч ном про из вод њом ки фли ца. У по ну ди има мо
око 20 уку са сла них и слат ких ки фли ца. На ши про -
из во ди се при пре ма ју и про да ју на ли цу ме ста. Не
за мр за ва ју се, ни ти им се до да ју би ло ка кви ади ти -
ви. Фи лу ју се са мо нај ква ли тет ни јим на де ви ма до -
ма ћих про из во ђа ча.

У Пан че ву нас мо же те
на ћи на сле де ћим адре са -
ма: Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 2 (063/81-202-
88), Бра ће Јо ва но вић 68

(062/19-79-036) и Ма ти је Гуп ца 10-б (062/16-246-
73), а у Бе о гра ду у Ули ци Ди ми три ја Ту цо ви ћа 75,
Зве зда ра (062/14-85-330) и Ђор ђа Ста но је ви ћа 9-а,
Бел вил (069/60-10-96).

По кло ни: по ки ло грам до ма ћих ки фли ца по из бо ру
за 30 до бит ни ка.
Текст по ру ке: КО (раз мак) До ма ће ки фли це.

Poco Loco
„Poco Loco” д. о. о. је од лич но уре -
ђен и па жљи во де ко ри сан про стор
ко ји већ го ди на ма по ве зу је го сто -
при мљи во окру же ње, из вр сну
услу гу и са вр шен спој уку са.

Ну ди мо вам раз не вр сте уку сних
и аран жи ра них сла них и слат ких за ло га ја, воћ не аран -
жма не и пре кра сне тор те, ко је до ста вља мо на ва шу
кућ ну адре су.

На ла зи мо се у Ули ци бра ће Јо ва но вић 15 (355-
333, 355-222, 064/874-0301).

По клон: по ки ло грам сит них ко ла ча за тро је до бит -
ни ка.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Poco Loco.

Ба бис
Ау то-пе ри о ни ца „Ба бис” ра ди већ се дам го ди на.
Успе шно са ра ђу је мо с мно гим пред у зе ћи ма. Пру -
жа мо услу ге пра ња и по ли ра ња во зи ла, сва ко днев -

но од 8 до 22 са та. При јат но и
на сме ја но осо бље ће вас до -
че ка ти и по ну ди ти пи ћем у
исто и ме ном ка феу док че ка -
те да ва ше во зи ло за си ја.

На ла зи мо се у цен тру гра да, у Ули ци бра ће Јо ва -
но вић 1.

По кло ни: ком плет пра ње во зи ла и пи ће по из бо ру
за тро је до бит ни ка.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ба бис.

Fit Sport Health 
& Fitness Club

„Fit Sport Health & Fit-
ness Club” је дан је од
нај о пре мље ни јих и нај -
мо дер ни јих фит нес-
цен та ра у Ср би ји. Про -
сти ре се на 600 m2, а у

скло пу цен тра су и ка фе-ба р, supplement store, fit-
ness са ла и gym са ла, ко ја је опре мље на нај са вре ме -
ни јом опре мом ре но ми ра ног ита ли јан ског про из во -
ђа ча „Technogym”. Ко ри сни ци ма fitness и gym са ле
на рас по ла га њу су цер ти фи ко ва ни пер со нал ни тре -
не ри и ин струк то ри груп них фит нес-про гра ма као
што су јо га, пи ла тес, тае бо, HIIT, зум ба итд.

Kорисницима ну ди мо при ја тан ам би јент где се
мо гу опу шта ти, тре ни ра ти и уса вр ша ва ти сво је фи -
зич ке пер фор ман се. Адре са: Ми ло ша Обре но ви ћа
12, „Авив парк” (332-303).

По кло ни: 
– за јед ног чи та о ца: ме сеч на чла на ри на Flat Rate;
– за јед ну чи та тељ ку: ме сеч на чла на ри на Flat Ratе
или груп ни про грам од 12 тер ми на.

Текст по ру ке: КО (раз мак) Fit Sport же не или Fit
Sport му шкар ци (у за ви сно сти од то га за ко ји по -
клон кон ку ри ше те).

Џи џа би џа р ни ца 
„Ду ша”

Рад ња с ду шом у цен тру гра да.
Ме сто где мо же те на ми ру би ра -
ти ма ла умет нич ка де ла, пра вље -
на с љу ба вљу, ка ко би сте њи ма
упот пу ни ли свој мод ни иден ти -
тет или са сти лом укра си ли дом. 
По се ти те нас у Ње го ше вој 8.

По кло ни: пр ва три до бит ни ка на ли сти до би ће ва у -
че ре у вред но сти од по 1.500, 1.000 и 500 ди на ра за
ку по ви ну у „Ду ши”.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ду ша.

Ла гу на
„Ла гу на” се с ви ше од 3.000 об ја вље них из да ња
убра ја ме ђу нај и стак ну ти је из да ва че у зе мљи, а ње но

нај ве ће до стиг ну ће је
то што је ус пе ла да у
Ср би ји уве де свет ске
стан дар де за ква ли -
тет тек ста, опре му

књи га, ор га ни за ци ју ра да, ди стри бу ци ју из да ња и
ко му ни ка ци ју с ме ди ји ма и чи та о ци ма.

У вре ме ну у ко ме је из да ва штво за ми ра ло, а књи -
га по че ла да се сма тра лук су зом, „Ла гу на” је ус пе ла
да до ка же да до бру књи гу за слу жу је и мо же се би
при у шти ти баш сва ко. Адре са: Ми ло ша Обре но ви -
ћа 12, „Авив парк”.

По кло ни: за тро је чи та ла ца по две књи ге – „Ве ли ка
ва тра” Че за ра Па ве зеа и Бјан ке Га ру фи и „Краљ
Ми лу тин” Лу ке Ми че те.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ла гу на.

Остр во с бла гом
Игра о ни ца „Остр во с
бла гом” на ла зи се у
„Авив пар ку” у Ули ци
Ми ло ша Обре но ви ћа
12. Већ две го ди не се
за јед но с ва ма дру жи -
мо, игра мо и сла ви мо
не за бо рав не ро ђен да -
не. По зи ва мо вас да

бу де те део нај бо ље по ро дич не за ба ве у гра ду!
Ви ше о игра о ни ци по гле дај те на сај ту www.ostr-

vosblagom.rs (333-501, 062/333-501).

По клон: про сла ва ро ђен да на у игра о ни ци за јед но
де те би ло ка да у 2017. го ди ни.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Остр во с бла гом.

Ан чи ко ла чи
По сла сти чар ни ца „Ан чи ко ла чи” је умет нич ка ра -
ди о ни ца за из ра ду вр хун ских тор ти, ко ла ча и ра -
зних по сла сти ца с тра ди ци јом ду гом пет на ест го ди -

на. Тим нај бо љих мај сто ра
по сла сти ча ра по бри ну ће
се да за сла ди нај бит ни је
да не у ва шем жи во ту.

По сла сти чар ни ца је
пре по зна тљи ва по ква ли -
тет ним по сла сти ца ма, вр -
хун ској услу зи и при сту -

пач ним це на ма. На ла зи се у Ули ци Ла ва Тол сто ја
13-а (25-21-545, 064/267-72-76). Bише ин фор ма -
ци ја по гле дај те на www.ancikolaci.com.

По клон: тор та од три ки ло гра ма за би ло ко ји да тум
у 2017. го ди ни.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ан чи ко ла чи.

Ка фа на „Ђе рам”
Као и сва ког 13. ја ну а ра, јед но од нај по пу лар ни јих
ме ста за до чек срп ске Но ве го ди не је сте – ка фа на
„Ђе рам”.

Уз ве ли ки из бор пи ћа,
бо га ту тр пе зу и му зи ча -
ре као што су Го ран,
Сло ба и Пе ра Кмет, ужи -
ва ће сва ва ша чу ла, а
про вод је за га ран то ван. 

Још од да ле ке 2002.
го ди не ка фа на „Ђе рам ,

оа за ми ра, сме ште на на ме сту где се Пан че во ули ва
у Стар че во, си но ним је за до бар про вод и ужи ва ње.
Иде ал но ме сто за по слов не са стан ке, по ро дич не
руч ко ве или дру же ња с при ја те љи ма и во ље ном
осо бом.... 

Сво је ме сто за до чек срп ске Но ве го ди не ре зер -
ви ши те на 062/478-394 или 013/631-872.

По клон: ве че ра за дво је за срп ску Но ву го ди ну.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ђе рам.

Nikodent Medic
У Ули ци Мак си ма Гор ког 2 не дав -
но је отво рен Цен тар за хит ну и ре -
ста у ра тив ну сто ма то ло ги ју „Niko-
dent Medic”, на чи јем је че лу Ђор -
ђе Ни ко лић, док тор сто ма то ло ги је.

Ова уку сно уре ђе на и са вре ме -
но опре мље на ор ди на ци ја у по ну -
ди има услу ге ко је се ти чу свих
гра на сто ма то ло ги је, ра чу на ју ћи и
сни ма ње зу ба. По ред див ног ам -

би јен та и струч ног осо бља, у том цен тру вас оче ку -
ју и при сту пач не це не.

„Nikodent Medic” је и цер ти фи ко ва ни цен тар за
ан ти еј џинг те ра пи ју ли ца. Кон такт: 064/21-75-056.

По клон: бе ље ње зу ба за три до бит ни ка.
Текст по ру ке: КО (раз мак) Ни ко дент.

За вод „Пан че вац”
За вод за здрав стве ну за шти ту рад ни ка „Пан че вац”
пр ви је и је ди ни при ват ни за вод тог ти па у Вој во ди -
ни. Осно ван је под окри љем Ау то-цен тра „Зо ки” у
но вем бру 2016. го ди не и на ла зи се у Ули ци Ву ка
Ка ра џи ћа 1.

Де лат ност За во да об у -
хва та пре вен тив не, си сте -
мат ске, ци ља не и спе ци ја -
ли стич ке пре гле де, ла бо -
ра то риј ску ди јаг но сти ку и
ле че ње, а уста но ва из да је
и све вр сте ле кар ских уве -
ре ња.

Ис ку сни ле ка ри и ме ди -
цин ско осо бље, но ве ор ди -

на ци је и нај са вре ме ни ја опре ма пру жа ју вам осе ћај
да је ва ше здра вље у си гур ним ру ка ма. Ви ше о За во -
ду по гле дај те на www.zavodpancevac.rs. Кон такт: 21-
90-900 и 21-90-903.

По кло ни: основ на ана ли за кр ви за пет до бит ни ка.
Текст по ру ке: КО (раз мак) За вод Пан че вац.
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Све је ја сно
Став По кре та со ци ја ли ста је ја сан и ја сно сам то ре као.
Све ће би ти ја сно у по не де љак на кон са стан ка ко ји ор га -
ни зу је пре ми јер и по сле то га ћу се из ја сни ти.
(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо -
рач ка и со ци јал на пи та ња, о од лу ци јед ног де ла срп ских
по сла ни ка да пре ки ну бој кот Скуп шти не Ко со ва, „Бе та”)

* * *

За хва лио бих се сви ма ко ји раз у ме ју да је су шти на по ли -
ти ке бор ба за соп стве ну зе мљу, ње ну ста бил ност и без -
бед ност, а не бор ба за ви си ну днев ни це.
(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњих по сло ва, о
про те сту син ди ка та вој ске и по ли ци је, „Тан југ”)

* * *

Не ви дим раз лог да се не кан ди ду јем, не по зна јем чо ве -
ка ко ји би бо ље ра дио овај по сао и бо ље са ра ђи вао са
вла дом ко ју во ди Ву чић, ина че одо смо у ха ос. У овој Ср -
би ји ни кад ни је до не ло до бро ка да са Ан дри ће вог вен ца
по ле те стре ле ка вла ди. За то ми слим да не мо же да до ђе
до ве ћих про ме на до ис те ка ман да та ове вла де. Ни сам
не скро ман, али је Ср би ји по тре бан ова кав пред сед ник.
Ни сам ни скро ман. Да сам скром ни ји, окре нуо бих се
по тре ба ма, по ро ди ци.
(То ми слав Ни ко лић, пред сед ник Ср би је, Б92)

* * *
Ако Алек сан дар Ву чић и Срп ска на пред на стран ка же ле
да о то ме раз го ва ра мо, раз го ва ра ће мо кад они ми сле да
је вре ме. До са да ни је би ло раз го во ра.
(Иви ца Да чић, пред сед ник СПС-а, о за јед нич ком пред -
сед нич ком кан ди да ту са СНС-ом, Н1)

КОНЦЕПТ

Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

До ми на ци ја 
на пред ња ка

Ло кал ни, по кра јин ски и пар -
ла мен тар ни из бо ри за си гур но
су би ли по ли тич ки до га ђај го -
ди не. Ипак, њен по че так обе -
ле жи ло је „пре пу ца ва ње” Ли ге
со ци јал де мо кра та Вој во ди не
и Срп ске на пред не стран ке,
да би за тим усле ди ло обо стра -
но под но ше ње кри вич них
при ја ва. Да под се ти мо, чла но -
ви ЛСВ-а су сре ди ном ја ну а ра
ис та кли ка ко ГО вла да ју ће
стран ке и Град ска упра ва зло -
у по тре бља ва ју би рач ки спи -
сак, па су том при ли ком на ја -
ви ли под но ше ње кри вич них
при ја ва про тив слу жбе них ли -
ца ко ја су, пре ма њи хо вим
тврд ња ма, од го вор на за то.
На ве ли су да су ак ти ви сти
СНС-а у кам па њи „од вра та до
вра та” по се до ва ли спи сак, а
да је Ми лош Ве се ли нов, та да -
шњи од бор ник, и сам био све -
док. Он је у обра ћа њу ме ди ји -
ма из ја вио:

– Не ма сум ње да је ов де реч
о пре кр ша ју Град ске упра ве и
кри вич ном де лу осо бе ко ја је
би рач ки спи сак раз де ли ла
СНС-у. Ја ни сам је ди ни при -
мер ова кве зло у по тре бе по да -
та ка гра ђа на. Ви ше Пан че ва ца
је кон так ти ра ло с на ма пи та ју -
ћи да ли су ова кве рад ње до -
зво ље не.

На пред ња ци ни су оста ли
рав но ду шни на ове тврд ње,
сто га су и они од го во ри ли на
исти на чин – на ја ви ли су под -
но ше ње кри вич них при ја ва,
али про тив ЛСВ-а и Ве се ли но -
ва, а за из но ше ње не и сти на и
ка ља ње угле да СНС-а, ње го вих
функ ци о не ра и чла но ва.

Апо те ка и здрав ство
У су срет из бо ри ма, ра ди ка ли
су нај пре зах те ва ли под јед -
на ку ме диј ску за сту пље ност
по ли тич ких пар ти ја, а ме ђу
пр ви ма су упо зо ра ва ли на
не по вољ ну си ту а ци ју у ко јој
се на ла зи Апо те ка.

Про бле ми ма те уста но ве ба -
ви ла се и Но ва стран ка, ко ја је
нај о штри је осу ди ла од су ство
од го вор но сти град ске вла сти у
по гле ду ње ног оп стан ка и спа -
са ва ња, а со ци јал де мо кра те су
на сли чан на чин кри ти ко ва ле
вла да ју ћу стран ку, ис та кав ши
да не по сто ји до вољ но во ље
или зна ња ка ко би се ре ши ла
спор на си ту а ци ја.

Здрав ство је не рет ко би ло
те ма кон фе рен ци ја за но ви на -
ре. На и ме, со ци ја ли сти су на -
по ми ња ли да ле че ње у бол ни -
ци пред ста вља под виг ка ко за
бо ле сни ке, та ко и за осо бље те
уста но ве, због не а де кват них

усло ва, не до стат ка ле ко ва,
опре ме, ка дра и про сто ра.
Еспе е сов ци су ор га ни зо ва ли и
сво ју ак ци ју „Отво ре на вра та
за здрав ство”, то ком ко је су
гра ђа ни у про сто ри ја ма те
стран ке мо гли од де жур них
ле ка ра спе ци ја ли ста да до би ја -
ју струч не са ве те о те ра пи ја ма
ко је при ма ју. Чла но ви Срп ског
по кре та Две ри са оп шти ли су
да је пан че вач ка бол ни ца у

ЧИ МЕ СУ СЕ ПО ЛИ ТИЧ КЕ СТРАН КЕ БА ВИ ЛЕ У 2016. ГО ДИ НИ (1)

КАМ ПА ЊА И ИЗ БО РИ 
НА СВИМ НИ ВО И МАМе сна за јед ни ца Ко теж је у

сво јој би о скоп ској са ли, а у
са рад њи са шко лом стра них
је зи ка „New English School”,
у че твр так, 22. де цем бра,
при ре ди ла но во го ди шњу

пред ста ву за де цу школ ског
уз ра ста.

Бо шко Опа чић, пред сед -
ник Скуп шти не те ме сне за -
јед ни це, ре као је ка ко је по -
треб но да вра та тог ор га на

вла сти бу ду отво ре на и за
оне нај мла ђе су гра ђа не.

– Увек ка да нам се ука же
при ли ка да ор га ни зу је мо
ова кве и слич не до га ђа је,
ра до је при хва ти мо. Има мо

усло ве за ор га ни зо ва ње ма -
ни фе ста ци ја и же ли мо да се
код нас оку пља ју и мла ди,
ка ко би смо бри ну ли о свим
су гра ђа ни ма под јед на ко –
из ја вио је Опа чић.

Фо рум же на Со ци ја ли стич -
ке пар ти је Ср би је Пан че во је
у не де љу, 25. де цем бра, уру -
чио но во го ди шње па ке ти ће
де ци из на се ља Ма ли рит.

Пре ма ре чи ма Ма је Ми ло -
ва но вић, пред сед ни це овог
фо ру ма и чла на Глав ног од -
бо ра СПС-а, основ ни циљ ове

ак ци је био је да се об ра ду ју
нај мла ђи су гра ђа ни.

– Ово је јед на од на ших ре -
дов них ак тив но сти и сва ка ко
ће мо убу ду ће на ста ви ти слич -
не ак ци је. Сма тра мо да је пре
све га у овим те шким вре ме ни -
ма нај бит ни је об ра до ва ти де цу
– ис та кла је Ми лова но ви ће ва.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ТЕЖ

При ре ђе на деч ја
пред ста ва

ФО РУМ ЖЕ НА СПС-а

Уру че ни па ке ти ћи
ма ли ша нима

над ле жно сти по кра јин ске ад -
ми ни стра ци је у Но вом Са ду,
ко ја не ви ди про бле ме на ше
ло кал не сре ди не, већ јој са мо
од ма же.

На сту пи и при сту па ња
Де мо крат ска стран ка Ср би је је
у кам па њи обе ћа ва ла Пан чев -
ци ма да ће се за ла га ти за то да
што ма ње љу ди на пу сти Ср би -
ју и да шко ло ван ка дар бу де на
зна чај ним функ ци ја ма.

Нај ве ће фе бру ар ско из не на -
ђе ње би ло је при сту па ње го то -
во це лог Град ског од бо ра Пар -
ти је ује ди ње них пен зи о не ра
Ср би је СНС-у. Не над Ша ле -
тић, је дан од осни ва ча и члан

Глав ног и Из вр шног од бо ра
ПУПС-а, тај по тез је обра зло -
жио као при дру жи ва ње они ма
ко ји спрет ни је ра де и ко ји мо -
гу да по бољ ша ју по ло жај гра -
ђа на.

Ле ви ца Ср би је та ко ђе је би -
ла ак тив на у кам па њи. Град -
ски од бор тог по кре та за ла гао
се за отва ра ње пре вен тив ног
цен тра за ма лиг на обо ље ња, а
ме ђу при о ри те ти ма је би ла и
бор ба за сред њи слој дру штва.

Чла но ви Ле ви це од лу чи ли су
да на ло кал ним из бо ри ма на -
сту пе на не стра нач кој ли сти
Пе тра Ан дре ји ћа.

Бо јан Пај тић, до ско ра шњи
пред сед ник ДС-а, био је пр ви
стра нач ки ли дер ко ји је по се -
тио Пан че во. Он је том при -
ли ком, кра јем мар та, го во рио
о ве ли кој сто пи на си ља над
же на ма, ис та кав ши ка ко је
пре ко По кра ји не из гра ђен чи -

тав си стем си гур них ку ћа у
це лој Вој во ди ни, а на на чин
ка ко оне по сто је у скан ди нав -
ским зе мља ма.

Ње го ва по се та иза зва ла је
ре а го ва ње Јо ва на Ла за ро ва, по -
кра јин ског по сла ни ка СНС-а,
ко ји је у обра ћа њу ме ди ји ма
из ја вио:

– За ни ма ме да ли је Пај тић
до шао да гра ђа ни ма по ло жи
ра чун за ше сна е сто го ди шњу
вла да ви ну и да ли је пи тао
Пан чев це је су ли за до вољ ни
што ха ла „Ба гре мар” ни је за -
вр ше на по сле то ли ко го ди на.

Де мо кра те су ве ли ку па жњу
при да ва ле про бле ми ма у

школ ству. Обе ћа ва ле су да ће
уко ли ко до ђу на власт, сма њи -
ти це ну бо рав ка де це у при ват -
ним и др жав ним пред школ -
ским уста но ва ма, да ће вра ти -
ти бес плат не уџ бе ни ке и суб -
вен ци о ни са ти ужи ну за све
уче ни ке и пре воз за сред њо -
школ це. Чла но ви ове стран ке
ис ти ца ли су и те жак по ло жај
осо ба са ин ва ли ди те том, а го -
во ри ли су и о по треб ном бо -
љем ста ту су за умет ни ке.

По крет „До ста је би ло” твр -
дио је да ве ли ки број љу ди ко -
ји се на ла зе на ру ко во де ћим
по зи ци ја ма, ме сти ма ди рек -
то ра, од бор ни ка и град ских
већ ни ка ни су до вољ но струч -
ни за оба вља ње тих функ ци ја,
а пре све га се за ла гао за пот -
пу ну тран спа рент ност у свим
обла сти ма.

Епи цен тар кам па ње
Као што смо и пи са ли, не пу -
них ме сец да на пред из бо ре,
Пан че во је би ло епи цен тар
кам па ње. Под се ћа ња ра ди,
Во ји слав Ше шељ, ли дер ра ди -
ка ла, на кон осло ба ђа ју ће пре -
су де у Ха шком три бу на лу пр -
ви пут се јав но сти обра тио на
ску пу у на шем гра ду. Та да је
ис та као да је од бра нио срп ску
на ци о на ли стич ку иде о ло ги ју,
као и де мо крат ски ка рак тер
по ли тич ког про јек та Ве ли ке
Ср би је. На гла сио је ка ко је
„рас ту рио” ла жне све до ке и
рас крин као фал си фи ко ва не
до ка зе.

Не ко ли ко да на ка сни је на -
пред ња ци су одр жа ли ми тинг

на ко јем је го во рио Алек сан -
дар Ву чић, пре ми јер Ср би је.
Он је при чао о то ме ка ко је
Ср би ја да нас ве о ма по што ва -
на, и то за то што је по у здан
парт нер, ни ко га не ла же и уме
да раз го ва ра о бу дућ но сти, а
не са мо да се сва ђа око про -
шло сти.

Ко а ли ци о ни парт не ри Бо -
рис Та дић (СДС) и Че до мир
Јо ва но вић (ЛДП) про ше та ли
су ули ца ма на шег гра да, а
том при ли ком су кри ти ко ва -
ли по вра так на ци о на ли зма и
по ли ти ке де ве де се тих го ди -
на. Ис ти ца ли су нео п ход ност
устав ног ре фор ми са ња Ср би -

је, услед че га би до шло до
ефи ка сни јег уре ђе ња и ши ре
ау то но ми је за Вој во ди ну.

Ду шан Ба ја то вић, кан ди дат
СПС-а за по кра јин ског пре ми -
је ра, у по се ти Пан че ву на гла -
сио је ка ко је он то ком прет -
ход них го ди на уло жио мно го
тру да за рад оп стан ка „Пе тро -
хе ми је”.

Бо шко Об ра до вић, ли дер
Две ри, и Сан да Ра шко вић
Ивић, та да шња пред сед ни ца
ДСС-а, одр жа ли су за јед нич ку
три би ну на ко јој су го во ри ли о
про ти вље њу ула ска Ср би је у
Европ ску уни ју и НА ТО. Сан -
да Ра шко вић Ивић је, кри ти -
ку ју ћи рад вла сти, нај ви ше па -
жње би ла по све ти ла огром ном
ду гу Апо те ке Пан че во.

По сле ап со лут не до ми на ци -
је на пред ња ка на из бо ри ма, у
Скуп шти ну гра да, али у уло зи
опо зи ци је, ушли су ДС, ЛСВ,
ДЈБ, СПС и СРС. Те пар ти је су
на кон по сти збор не па у зе на -
ста ви ле сво је по ли тич ко де ла -
ње у ло кал ном пар ла мен ту и
ван ње га. Иа ко је ве ћи на њих
би ла за до вољ на бро јем осво је -
них од бор нич ких ме ста, го то -
во све су са оп шти ле ка ко су
мо гле оства ри ти још бо ље ре -
зул та те.

ИШ ЧЕ ЗА ВА ЊЕ

ЛДП, СДС, ДСС, Но ва стран ка и мно ге дру ге стран ке ко је

ни су пре шле цен зус на ло кал ном ни воу го то во су иш че зле с

град ске по ли тич ке сце не. На кон ло ших из бор них ре зул та та

со ци јал де мо кра та Ср ђан Ми ко вић дао је остав ку на ме сто

пред сед ни ка ГО. На исти на чин је по сту пио и Са ша Па влов -

ски, та да шњи пр ви чо век Град ског од бо ра Но ве стран ке.

Бит но је на по ме ну ти да су шту су прот ност пред ста вља Срп -

ски по крет Две ри, ко ји је си гур но је дан од нај ак тив ни јих по -

ли тич ких су бје ка та, упр кос то ме што ни је обез бе дио ме ста у

ло кал ном пар ла мен ту.



Пред став ни ци спорт ског удру -
же ња „Срп ска Спар та” ре а ли -
зо ва ли су у уто рак, 27. де цем -
бра, још јед ну у ни зу број них
ху ма ни тар них ак ци ја по ко ји -
ма је то удру же ње већ пре по -
зна тљи во. Овог пу та су чла но -
ви „Спар те” по се ти ли Дом
сле пих и уру чи ли ко ри сни ци -
ма те уста но ве вред не спра ве
за фит нес.

– Део сред ста ва за на бав ку
осам спра ва за ве жба ње обез -
бе ди ли смо од про да је ула зни -
ца за ху ма нитар ни меч у аме -
рич ком фуд ба лу, одр жан по -
чет ком де цем бра. Уз то, са
сво јим до на ци ја ма при дру -

жи ли су нам се и на ши при ја -
те љи Мир ја на Сав ков и Не бој -
ша Стој чић – ре као је Зо ран
Ра ја чић, пред сед ник „Срп ске
Спар те”.

Он је до дао да је свим чла -
но ви ма удру же ња при чи ни ло
ве ли ко за до вољ ство то што су
ко ри сни ке До ма сле пих ус пе -
ли да уо чи пра зни ка об ра ду ју
ова ко ко ри сним по кло ном.
За хва љу ју ћи ан га жма ну Зо ра -
на Ста врев ског и Зо ра на Са ви -
ћа, са ла за ве жба ње у До му
сле пих је прет ход но адап ти -
ра на и сре ђе на, а до ни ра њем
но ве опре ме ак ци ја је са да за -
о кру же на. Д. К.

Чла ни ца Град ског ве ћа за ду -
же на за обра зо ва ње мр Та -
тја на Бо жић, у име Гра да
Пан че ва, уру чи ла је но во го -
ди шње па ке ти ће де ци ко ја се
ле че на Деч јем оде ље њу Оп -
ште бол ни це Пан че во у сре ду,

28. де цем бра. Ло кал на са мо -
у пра ва је овим ге стом же ле -
ла да бар до не кле улеп ша
пра зни ке де ци ко ја ће Но ву
го ди ну и Бо жић про ве сти у
бол ни ци.

З. Ст.

ЈОШ ЈЕД НА АК ЦИ ЈА „СРП СКЕ СПАР ТЕ”

Фит нес-спра ве за Дом сле пих

У уде си ма нај че шће
стра да ју не ис ку сни 

Фактори: превелика
брзина, непажња,
умор...

Иа ко је то ком ове го ди не би ло
ма ње са о бра ћај них не сре ћа и
ма ње по ги ну лих и по вре ђе них
не го прет ход них го ди на, за -
бри ња ва ју ће је што су у уде си -
ма нај че шће стра да ли мла ди и
не до вољ но ис ку сни во за чи –
чу ло се на кон фе рен ци ји за
но ви на ре одр жа ној у Град ској
упра ви 28. де цем бра.

Због то га су град ски Ко ми -
тет за без бед ност са о бра ћа ја и
Ау то-спорт ски клуб „Пе тро
макс” из Но вог Са да по че ли да
спро во де про је кат „Сма њи
гас”, на ме њен пр вен стве но во -
за чи ма без мно го ста жа.

Они ће би ти у при ли ци да
чу ју пре да ва ња о опа сно сти ма
ко ја мо гу да на сту пе због пре бр -
зе во жње, упра вља ња во зи ли ма
под деј ством ал ко хо ла и ко ри -
шће ња мо бил них те ле фо на.

– Број мла дих ко ји су уче -
ство ва ли у са о бра ћај ним не -
зго да ма у овој го ди ни био је
про цен ту ал но ве ћи у од но су
на про шлу. Хтео бих да скре -
нем па жњу и на то да је то ком
2016. го ди не от кри ве но ви ше
во за ча ко ји су би ли под деј -

Дра ге су гра ђан ке и дра ги
су гра ђа ни, не ка вам но ва
го ди на до не се до бро здра -
вље, мно го љу ба ви, успе ха
и сре ће и но ве шан се за на -
пре дак на лич ном, по ро -
дич ном и про фе си о нал ном
пла ну.

Про ве ди те бо жић не и
но во го ди шње пра зни ке у
до бром рас по ло же њу, са

сво јим нај дра жи ма и нај -
бли жи ма, и у 2017. го ди ну
уђи те пу ни ен ту зи ја зма,
енер ги је и во ље да ра ди те
на се би, с ве ром у се бе, у
дру ге и у за јед ни цу.

Све нај бо ље у но вој го ди -
ни же ле вам пред сед ник
Скуп шти не гра да Ти гран
Киш и гра до на чел ник Са -
ша Па влов.

АКТУЕЛНО
Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НО ВО ГО ДИ ШЊА 
ЧЕ СТИТ КА ЧЕЛ НИ КА

ством ал ко хо ла не го го ди ну
да на ра ни је – ис та као је на -
чел ник пан че вач ке са о бра ћај -
не по ли ци је Јо ви ца Ми ло шев.

Он је апе ло вао на све мла де
ко ји ће ових да на при су ство ва -
ти пра знич ним сла вљи ма да,
уко ли ко по пи ју ма ло ви ше, ку -
ћи иду град ским пре во зом, а
не да са ми под деј ством ал ко -
хо ла упра вља ју ау то мо би ли ма.

Ми ло шев је за мо лио и мла де
во за че ко ји има ју проб не са о -
бра ћај не до зво ле да не се да ју
за во лан из ме ђу 23 са та и пет
ују тру. Апе ло вао је и на во за че

ко ји до ла зе у Ср би ју из ино -
стран ства на пра знич ни од мор
да по шту ју про пи се и да не
уче ству ју у са о бра ћа ју уко ли ко
су под деј ством ал ко хо ла.

Ср ђан По ло ви на из Ко ми те -
та за без бед ност са о бра ћа ја из -
ја вио је да ће по чет ком иду ће
го ди не по че ти спро во ђе ње про -
јек та на ме ње ног во за чи ма мо -
то ци ка ла и ску те ра.

– Циљ нам је да до при не се мо
сма ње њу стра да ња мла дих уче -
сни ка у са о бра ћа ју. Због не до -
вољ ног ис ку ства они не мо гу да
пред ви де ри зич не си ту а ци је, да

кон тро ли шу во зи ла и да ре а гу ју
он да кад су су о че ни са опа сно -
шћу. Уме сто то га, мла ди стра да -
ју, јер пре це њу ју сво је спо соб но -
сти и во ле да сво јим по на ша њем
при ву ку па жњу дру гих уче сни ка
у са о бра ћа ју. Фак то ри ко ји до -
при но се њи хо вом стра да њу је су
и пре ве ли ка бр зи на, не ве зи ва ње
си гур но сних по ја се ва, во жња
под ути ца јем дро га и ал ко хо ла,
не па жња у во жњи и умор, не ко -
ри шће ње си гур но сних ка ци га и
не до вољ на ви дљи вост на пу те -
ви ма – ис та као је По ло ви на.

М. Глигорић

Ре ги о нал ни цен тар за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин” при -
ре ди ће пре да ва ње „О Те сли,
Тве ну и још ко је че му” у пе -
так, 30. де цем бра, у окви ру
се ри ја ла „На стра ни да ро ви -
тих”.

О по зна том на уч ни ку и
свет ски при зна том пи сцу го -

во ри ће др Дра го љуб Цу цић у
про сто ри ја ма Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те у Ули ци
Ди ми три ја Ту цо ви ћа 2. Овом
при ли ком пред став ни ци те
ор га ни за ци је по зи ва ју уче -
ни ке и гра ђа не да им се при -
дру же тог да на од 19 са ти.

З. Ст.

НА СТРА НИ ДА РО ВИ ТИХ

Те сла и Твен

АК ЦИ ЈА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Па ке ти ћи 
за ма ли ша не

ПО ЧЕ ЛО СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ВА ЖНОГ ПРО ЈЕК ТА

МЛА ДИ ВО ЗА ЧИ, СМА ЊИ ТЕ ГАС

Про фе сор Ми ро слав Ла зо вић
из Бе о гра да упу тио је гра до на -
чел ни ку Пан че ва пи смо о на ме -
ра ма о из ра ди мо ну мен тал ног
мо за и ка ко ји би пред ста вљао
ре пли ку сли ке Па је Јо ва но ви -
ћа „Се о ба Ср ба”, а у ци љу обе -
ле жа ва ња 120 го ди на од на -
стан ка тог умет нич ког де ла. 

Мо за ик би био из ра ђен ве -
не ци јан ском тех ни ком, ди -

мен зи ја 5,8 x 3,8 ме та ра, у ро -
ку од че ти ри ме се ца, па би већ
у апри лу Пан че во до би ло на
дар овај мо за ик. 

Ка ко је ре као члан Град ског
ве ћа за ду жен за кул ту ру Не -
ма ња Ро тар, про фе сор Ла зо -
вић је из ра зио же љу да мо за ик

бу де по ста вљен у ве ли кој
скуп штин ској са ли град ске
ку ће Пан че ва, а чла но ви Град -
ског ве ћа при хва ти ли су тај
пред лог. 

У окви ру обе ле жа ва ња 120
го ди на од на стан ка сли ке „Се -
о ба Ср ба” Му зеј у са рад њи са
Удру же њем ли ков них умет ни -
ка Ср би је при пре ма те мат ску
ли ков ну ко ло ни ју у окви ру ко -

је ће умет ни ци ура ди ти де ла
на дах ну та по ме ну том сли ком. 

Ми ро слав Ла зо вић је про фе -
сор на Фа кул те ту при ме ње них
умет но сти у Бе о гра ду, ау тор је
ви ше зна чај них мо за и ка и до -
бит ник мно гих на гра да. 

М. Д.

Но ви ко лор до плер ул тра звуч -
ни апа рат, вре дан 3,6 ми ли о на
ди на ра, ку пљен за хва љу ју ћи
сред стви ма вла де АП Вој во ди -
не, сти гао је у сре ду, 28. де -
цем бра, на Деч је оде ље ње
пан че вач ке Оп ште бол ни це.

– С об зи ром на то да се на
на шем оде ље њу оба ви из ме ђу
3.500 и 4.500 ул тра звуч них
пре гле да и још мно го дру гих
пре гле да на дру гим апа ра ти -
ма у окви ру Оп ште бол ни це,
овај уре ђај нам мно го зна чи,
јер са да на ша де ца ви ше не ће
мо ра ти да од ла зе на ди јаг но -
сти ку на дру га оде ље ња. Ул -

тра звук ће нам слу жи ти за
сни ма ња цен трал ног нер вног
си сте ма, ср ца, крв них су до ва,
штит не жле зде, аб до ме на,
ури нар ног трак та, као и ло ко -
мо тор ног си сте ма. На ши док -
то ри, ко ји су за све ово об у че ни,
са да ко нач но има ју на рас по -
ла га њу нај са вре ме ни ји мо гу ћи
апа рат – ре као је др Сло бо дан
Про да но вић, на чел ник Деч јег
оде ље ња.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ово
је пр ви пут на кон ду гог ни за
го ди на да је Деч је оде ље ње од
др жа ве до би ло ова ко зна чај ну
по моћ. Д. К.

ПО КРА ЈИ НА УЛА ЖЕ У ДЕЧ ЈЕ ОДЕ ЉЕ ЊЕ

Сти гао но ви 
ул тра звуч ни апа рат

РЕ ПЛИ КА „СЕ О БЕ СР БА” У ВЕ ЛИ КОЈ СА ЛИ 

Мо за ик на дар

До че га мо же до ве сти пре бр за во жња

Уче ни ци и за по сле ни у Ме ди -
цин ској шко ли „Сте ви ца Јо -
ва но вић” уру чи ли су у пе так,
23. де цем бра, па ке ти ће ма ли -
ша ни ма ко ји се ле че на Деч јем
оде ље њу пан че вач ке бол ни -
це. Ху ма ни тар на кам па ња ор -
га ни зо ва на је то ком де цем бра
и на и шла је на од ли чан од зив
рад ни ка и уче ни ка.

Ђа ци и чла но ви школ ске
драм ске сек ци је „Дра ма Мед”
за јед но с про фе сор ком На та -

шом Џам то ски, ини ци ја то -
ром ове ху ма ни тар не ак ци је,
до не ли су де ци слат ки ше и
„сла ни ше”, сред ства за хи ги -
је ну, играч ке, књи ге, бо јан ке
и дру штве не игре ко је су при -
ку пи ли ђа ци и за по сле ни у
шко ли. Ху ма ни тар це из Ме -
ди цин ске шко ле на Деч јем
оде ље њу су при ми ле глав не
се стре Дра га на Кр стев ска и
Зо ри ца Ра до ван чев и за хва -
ли ле на по кло ни ма. З. Ст.

ПО КЛО НИ МА ЛИ ША НИ МА

Ак ци ја Ме ди цин ске
шко ле

ЛИЦИТАЦИЈА ЗЕМЉИШТА

У закуп 1.200 хектара
На лицитацији државне по-
љопривредне земље која је
одржана 26. децембра у
Градској управи издато је у
закуп 1.200 хектара. Држав-
не њиве се налазе у катастар-
ским општинама у Банат-
ском Брестовцу, Банатском
Новом Селу, Долову, Глого-
њу, Иванову, Јабуци, Омо-
љици, Панчеву и Старчеву.

Приликом другог круга ли-
цитације није било знатних
повећања почетних цена.

На лицитацији је заинте-
ресованим паорима било по-
нуђено близу 1.300 хектара
државних ораница.

Почетне цене за лицита-
цију биле су од 4.000 до
26.000 динара по хектару.

М. Д.

Дело израђено венецијанском техником ускоро у овој сали 
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Град Пан че во је је дан од
осни ва ча Ре ги о нал не раз вој -
не аген ци је „Ју жни Ба нат” –
од лу чи ли су чла но ви Град -
ског ве ћа 22. де цем бра. По -
ред на шег гра да, у осни ва њу
ове аген ци је уче ству ју и Град
Вр шац, као и оп шти не Ко -
вин, Ко ва чи ца, Али бу нар,
Бе ла Цр ква, План ди ште и
Опо во, али и две при ват не
фир ме – пан че вач ко гра ђе -
вин ско пред у зе ће „Фин нет
ин же ње ринг” и вр шач ко „Hi-
team”.

Се ди ште аген ци је ће би ти
у Пан че ву, у Ка ра ђор ђе вој 4.
Основ ни ка пи тал дру штва
упи сан је у ви си ни од 4.000
евра.

У Уго во ру о осни ва њу на -
во ди се да ће дру штво оба -
вља ти по сло ве: из ра де раз -
вој них до ку ме на та и пра ће -
ње при ме не, са рад ње са ор -
га ни ма АП Вој во ди не и дру -
гим ло кал ним са мо у пра ва -
ма у при ме ни раз вој них
пла но ва, спро во ђе ња про -
гра ма струч ног уса вр ша ва -
ња за по тре бе раз во ја при -
вред них дру шта ва и пред у -
зет ни штва, раз во ја ин фра -
струк ту ре и ин сти ту ци ја за
уна пре ђе ње ка па ци те та ло -
кал них са мо у пра ва и оба -
вља ња по сло ва ме ђу на род не
и пре ко гра нич не са рад ње.

Сред ства за рад и за ре а ли -
за ци ју раз вој них про је ка та
би ће обез бе ђе на из ло кал них
бу џе та, из соп стве них при хо -
да, али и до на ци јом и чла на -
ри ном.

Од ред ба ма За ко на о ре ги -
о нал ном раз во ју про пи са но
је да је ре ги о нал на раз вој на
аген ци ја при вред но дру штво

или удру же ње осно ва но за
оба вља ње по сло ва од но сно
уна пре ђе ње ре ги о нал ног
раз во ја и акре ди то ва на је за
оба вља ње по сло ва из обла сти
ре ги о нал ног раз во ја и пру -
жа ње по др шке при вред ним
дру штви ма и пред у зет ни -
штву, а чи ји су ве ћин ски вла -
сни ци ка пи та ла је ди ни це ло -
кал не са мо у пра ве. Акре ди та -
ци ју оба вља Раз вој на аген ци -
ја Ср би је.

Ово ни је пр во дру штво
овог ти па у чи јем осни ва њу

је уче ство вао Град Пан че во.
Ре ги о нал ни цен тар за еко -
ном ски раз вој „Ба нат”, чи је
је се ди ште у Вр шцу, осно ван
је са слич ним ци љем 2011.
го ди не. Ини ци ја ти ва за
осни ва ње аген ци је „Ју жни
Ба нат” по те кла је још 2015.
го ди не од та да шњег на чел -
ни ка Ју жно ба нат ског управ -
ног окру га Зо ра на Та си ћа,
да нас пред сед ни ка Оп шти не
Опо во, ко ји је сма трао да оп -
шти не у ју жном Ба на ту ни су
до вољ но би ле за сту пље не
кроз про јек те Раз вој не аген -
ци је „Ба нат”. Та да шњи гра -
до на чел ник Пан че ва Па вле
Ра да нов био је та да про тив
осни ва ња те аген ци је, јер је
Пан че во 2015. пред се да ва ло
Раз вој ној аген ци ји „Ба нат”,
па је осни ва ње но ве аген ци је
„Ју жни Ба нат” оста вље но за
2016. го ди ну.

Циљ и ове аген ци је, о чи -
јем осни ва њу ће се из ја сни ти
и пан че вач ки од бор ни ци 29.
де цем бра, је сте еко ном ски
раз вој гра да и ре ги о на. Да ли
ће у том по слу има ти ви ше
успе ха, ви де ће се то ком
2017. го ди не.

Са вре ме ни со лар ни
си стем као ко рак 
ка за шти ти жи вот не
сре ди не и 
при бли жа ва ње 
стан дар ди ма ЕУ 

Вред ност про јек та
854.941 евро

Пи лот-пројекaт за про мо ци ју
и им пле мен та ци ју со лар не
енер ги је за за гре ва ње во де
„Ба нат ско сун це за све”, ко ји
је ре а ли зо вао Град Пан че во у
парт нер ству с ру мун ском оп -
шти ном Лу гож, a фи нан си ра
га Европ ска уни ја кроз ИПА
про грам пре ко гра нич не са -
рад ње Ру му ни је и Ср би је,
успе шно је за вр шен и ре зул та -
ти су пред ста вље ни 22. де цем -
бра у град ској ку ћи.

Ово је нај сло же ни ји про је -
кат ко ји је ре а ли зо ван у Пан че -
ву, укуп не вред но сти 854.941
евро (бу џет Пан че ва је 674.760,
а Лу го жа 180.181).

ЈКП „Гре ја ње”, ко је је би ло
парт нер Гра ду Пан че ву, за хва -
љу ју ћи овом про јек ту до би ло
је со лар не па не ле за про из -
вод њу то пле во де, по вр ши не
900 ме та ра ква драт них, ко ји
ће до при не ти сма ње њу еми си -
ја угљен-ди ок си да (200.000
кг/год.).

Наш ру мун ски парт нер –
Оп шти на Лу гож – пу тем овог
про јек та је до био из ра ђе ну
тех нич ку до ку мен та ци ју за се -
дам обје ка та у том гра ду.

Пи-ар про јек та Ан ђе ла Ви ла
ре кла је да је глав ни циљ про јек -

та уна пре ђе ње и мо дер ни за ци ја
си сте ма гре ја ња кроз ис тра жи -
ва ње мо гућ но сти ко ри шће ња
об но вљи вих из во ра енер ги је у
Пан че ву и Лу го жу. То зна чи да
се го ди ну да на, ко ли ко је ре а ли -
за ци ја про јек та тра ја ла, ра ди ло
на кре и ра њу усло ва за уна пре ђе -
ње и мо дер ни за ци ју си сте ма
гре ја ња у Лу го жу кроз из ра ду
ела бо ра та и про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је, као и на ства ра -
њу усло ва за мо дер ни за ци ју си -
сте ма гре ја ња у Пан че ву кроз
си стем со лар них ко лек то ра.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов под се тио је на ва -

жност ра ци о нал ног ко ри шће -
ње енер ги је и по сти за ња одр -
жи вог раз во ја и на до сти за ње
ме ђу на род них стан дар да у
обла сти енер гет ске ефи ка сно -
сти. То је ујед но и је дан од
стра те шких при о ри те та гра да.

– Град Пан че во кон ти ну и -
ра но ра ди на уна пре ђе њу и за -
шти ти жи вот не сре ди не и ве о -
ма ми је дра го што смо и кроз
овај про је кат, мо дер ни за ци -
јом и по бољ ша ва њем си сте ма
гре ја ња, на чи ни ли бит не ко -
ра ке на том пу ту, јер су по ди -
за ње ни воа енер гет ске ефи ка -
сно сти и ко ри шће ње об но вљи -
вих из во ра енер ги је стра те -
шки при о ри те ти гра да Пан че -

ва – ре као је гра до на чел ник и
додаo да ће Град на ста ви ти да
на овај на чин ја ча су сед ске ве -
зе с Ру му ни јом.

Он је на ја вио по че так спро -
во ђе ња још јед ног за јед нич ког
про јек та из ове обла сти.

– Ве ли ко ми је за до вољ ство
што ће Град Пан че во, овог пу -
та с гра дом Ре ши цом као во -
де ћим парт не ром, спро ве сти
још је дан про је кат из ове стра -
те шке обла сти, а то је про је кат
уна пре ђе ња изо ла ци је и си -
сте ма гре ја ња и хла ђе ња у Ха -
ли спор то ва у Пан че ву – ре као
је гра до на чел ник.

За ме ник пред сед ни ка Оп -
шти не Лу гож Кри сти јан Га ле ску
ре као је да је Оп шти на Лу гож
да ла тех нич ку по др шку за се дам
згра да ко је ће би ти у си сте му об -
но вљи вих из во ра енер ги је – че -
ти ри вр ти ћа, спорт ска са ла, јав -
на ку хи ња и дом за ста ре.

– Ово је пр ви про је кат ко ји
за јед но ра де Лу гож и Пан че во,
из у зет но смо до бро са ра ђи ва -
ли и си гу ран сам да ће мо са -
ра ђи ва ти и у бу дућ но сти, у
окви ру за јед нич ких европ -
ских про је ка та – по ру чио је
Га ле ску.

Ди рек тор ка ЈКП-а „Гре ја -
ње” Сан дра Бо жић, ко ја је и
глав ни ме на џер у овом про -
јек ту, ре кла је да је ње гов
основ ни циљ сма ње ње еми си -
ја угљен-ди ок си да.

– За „Гре ја ње” је ва жно то да
ко ри сни ци бу ду за до вољ ни и
си гур на сам да ће мо у на ред -
ном пе ри о ду до би ти ква ли тет -
ни ју са ни тар ну то плу во ду на
Ко те жу 2 за око 2.000 на ших
ко ри сни ка, као и кон ти ну и тет
ко ји до са да ни смо има ли.
Што је нај бит ни је, с об зи ром
на то да ће ква ли тет ове на ше
услу ге би ти бо љи, оче ку јем да
ће нам се вра ти ти ко ри сни ци
којe је „Гре ја ње” не ка да има ло
– ре кла је ди рек тор ка.

Пан че во је по ред Бе о гра да
и Но вог Са да тек тре ћи град у
Ср би ји ко ји има да љин ски
си стем при пре ме то пле са ни -
тар не во де. Иа ко ам би ци о зно
за ми шљен по чет ком осам де -
се тих го ди на про шлог ве ка,
си стем за при пре му то пле са -
ни тар не во де из и ски вао је и
ве ли ке тро шко ве. На кон овог
про јек та си стем ће сма њи ти
ди стри бу тив не гу бит ке, али и
по ди ћи ква ли тет услу ге гра -
ђа ни ма.

БА НАТ СКО СУН ЦЕ ЗА СВЕ

Со лар ни па не ли за то плу во ду

Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Они чи ја су де ца 
по след ње три го ди не
ишла у вр тић би ће
обе ште ће ни

Ни је ис по што ван 
за кон ски основ 
при ли ком 
утвр ђи ва ња це не

Свим ро ди те љи ма чи ја су де ца
од 2013. го ди не ко ри сти ла
услу ге Пред школ ске уста но ве
„Деч ја ра дост”, би ће у 2017.
го ди ни вра ће на раз ли ка нов ца
за об ра чу на те услу ге – од лу чи -
ли су чла но ви Град ског ве ћа.
Око 50 ми ли о на ди на ра за ту
на ме ну би ће обез бе ђе но из бу -
џе та Гра да за на ред ну го ди ну.

Ро ди те љи су у по след њих не -
ко ли ко ме се ци под не ли пре ко
200 ту жби про тив „Деч је ра до -
сти” због то га што им је та уста -
но ва об ра чу на ва ла ви шу це ну
услу га. За кон о пред школ ском
вас пи та њу и обра зо ва њу пред -
ви ђа да ро ди те љи уче ству ју у
це ни услу га пред школ ских
уста но ва чи ји је осни вач др жа -
ва, тј. ло кал не са мо у пра ве, а то
уче шће је 20 од сто од еко ном -
ске це не. Скуп шти на Пан че ва

ПРЕД ШКОЛ СКА УСТА НО ВА „ДЕЧ ЈА РА ДОСТ” ПРИ МА ЗАХ ТЕ ВЕ

ГРАД ВРА ЋА НО ВАЦ СВИМ РО ДИ ТЕ ЉИ МА

ЕКОНОМИЈА

је до не ла ре ше ње о из но су уче -
шћа ро ди те ља у тој це ни ко је је
ви ше од 20 од сто и то је био
основ за ту жбу.

Пре ма тој ра чу ни ци, из но си
за ко је су они оште ће ни кре ћу
се од 850 до чак 1.330 ди на ра
ме сеч но – твр ди ли су ро ди те -
љи ко ји су под не ли ту жбе, док
је Пред школ ска уста но ва са -
оп шти ла да се раз ли ке мо гу
кре та ти до мак си мал ног из но -
са од 900 ди на ра ме сеч но за

Гра до на чел ник је упу тио
по зив ро ди те љи ма да се обра -
те струч ним слу жба ма „Деч је
ра до сти”. Исто вре ме но је апе -
ло вао да се не во де ску пи суд -
ски спо ро ви. Он је по звао и
прав не са ве то дав це ро ди те ља
да им об ја сне да ће на овај на -
чин нај е фи ка сни је и без тро -
шко ва мо ћи да на док на де сво -
ја по тра жи ва ња.

– Ми слим да ни ро ди те љи, а
ни ло кал на са мо у пра ва не ма ју
по тре бе да сно се тро шко ве у
ве зи с ту жбе ним зах те вом, јер
они мо гу би ти у ви си ни де ла
из град ње но вог вр ти ћа, од но -
сно око 20.000 ди на ра по ту -
жби – ре као је Па влов.

У 17 вр ти ћа Пред школ ске
уста но ве „Деч ја ра дост” иде
око 2.700 де це. Ме сеч на це на
за ја сли це из но си 5.650 ди на -
ра, за об да ни ште од 3.500 до
4.650 ди на ра, у за ви сно сти од
вре ме на бо рав ка и уз ра ста, а
за за ба ви ште 1.200 ди на ра.

Страну припремила

Марина
Димитрић

ја сли це, од но сно 250 ди на ра
ме сеч но за оста ле гру пе де це.

– Град ски пра во бра ни лац и
струч не слу жбе у пан че вач кој
са мо у пра ви и Пред школ ској
уста но ви утвр ди ли су да су ту -
жбе осно ва не и да због то га
„Деч ја ра дост” тре ба да при -
сту пи за кљу чи ва њу спо ра зу ма
с ро ди те љи ма о ис пла ти ви ше
об ра чу на те це не за услу ге у
вр ти ћи ма и у пет основ них
шко ла у Омо љи ци, Стар че ву,
Ка ча ре ву, Гло го њу и Ја бу ци
при ко ји ма ра де вр ти ћи – ре -
кла је Гор да на Ни ко лић, се -
кре тар Се кре та ри ја та за јав не
слу жбе и со ци јал на пи та ња.

Пред школ ска упра ва је на
огла сним та бла ма у свим
објек ти ма ис та кла ово оба ве -
ште ње за ро ди те ље. Сук це сив -
но ће по зах те ви ма ова уста -
но ва за кљу чи ва ти спо ра зу ме
ка ко би се сва ком ро ди те љу,
па и оном ко ји ни је ту жио, на -
док на ди ла ште та.

УСКО РО ЈОШ ЈЕД НА АГЕН ЦИ ЈА

„Ју жни Ба нат” 
за раз вој ре ги о на

На кра ју го ди не и пан че вач -
ки ра та ри су ми ра ју ре зул та -
те, а за њих ни ова го ди на,
ка да је реч о оце њи ва њу од -
но са др жа ве пре ма тој гра ни,
ни је за до во ља ва ју ћа.

Ра та ри су, што се ти че оби -
ма про из вод ње и при но са
основ них ра тар ских кул ту ра
(пше ни ца, сун цо крет, ку ку -
руз...), ипак по сти гли по ве -
ћа ње про из вод ње у овој го ди -
ни за ви ше од пет од сто.

– Суб вен ци је су у сим бо -
лич ном из но су од све га 4.000
ди на ра по хек та ру на све га
20 хек та ра по га здин ству, без
ре гре са за ди зел-го ри во, ко је
је код нас нај ску пље у Евро -
пи, јер др жа ва на сва ки ли -
тар го ри ва узи ма свој да нак
од 78 ди на ра. Уме сто да на -
гра ди ра та ре за труд у ве о ма
те шким усло ви ма при вре ђи -
ва ња, др жа ва уво ди и ка зне -
не ме ре, па ре тро ак тив но за
2015. и 2016. го ди ну пре ти
на пла том од 3.500 ди на ра по
хек та ру за на кна ду за од вод -
ња ва ње, ко ја и не ма за кон -

ског осно ва – ре као је Јо ван
Не го ван, пред сед ник УО
удру же ња „Пан че вач ки ра та -
ри”.

По љо при вред ни ци су оце -
ни ли и да их је и но ви ми ни -
стар по љо при вре де, као и
ње го ви прет ход ни ци „пу стио
низ во ду”, јер је но ви За кон о
под сти ца ји ма за ра та ре и да -
ље не до вољ но под сти ца јан у
од но су на за ко не у зе мља ма у
окру же њу, где фар ме ри има -
ју и до 15 пу та ве ће суб вен -
ци је, али и јеф ти но ди зел-го -
ри во за про из вод њу.

Ра та ри за сад не ви де на ја -
ву да ће им у 2017. би ти бо -
ље, јер су ози ми усе ви, а по -
себ но пше ни ца за се ја на у
дру гој по ло ви ни но вем бра и
у де цем бру, у фа зи зо не по -
ве ћа ног ри зи ка због не по -
вољ них вре мен ских усло ва.

Не го ван оце њу је да ће и
на да ље би ти угро же на ма ња
и сред ња по љо при вред на га -
здин ства и по ру чу је ко ле га -
ма: „Го спо до ра та ри, не ка
нам је Бог у по мо ћи”.

РА ТА РИ НЕ ТА КО ОП ТИ МИ СТИЧ НО У 2017.

У иш че ки ва њу бо љих
суб вен ци ја

ПРО ЦЕ ДУ РА 

По сле од лу ке Град ског ве ћа да но вац свим ро ди те љи ма бу -

де вра ћен, а ка ко би се из бе гле суд ске так се, за ин те ре со ва -

ни ро ди те љи тре ба да се ја ве упра ви „Деч је ра до сти” у

Жар ка Зре ња ни на 25, рад ним да ни ма од 7.30 до 15.30.

Ро ди те љи ће до би ти фор му лар ко ји ће мо ра ти да по пу не,

а нео п ход но је да код се бе има ју лич ну кар ту.

На осно ву тих зах те ва Пред школ ска уста но ва ће за сва ко де -

те об ра чу на ти ви си ну су ме ко ја ће би ти ис пла ће на ро ди те љи ма.

РАВНЕ ТАНКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

Со лар ни па не ли су по пра ви лу рав не тан ке кон струк ци је с

про вид ним по кри ва чем. По ста вља ју се на кро во ве та ко да

бу ду окре ну ти ка сун цу, ко је их за гре ва. Има ју мо гућ ност за -

гре ва ња до 82 сте пе на. Ко ри сте се за за гре ва ње про сто ри -

ја или во де.
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С об зи ром на то да пе ри од обе ле жа -
ва ња сла ва уве ли ко тра је, да нам
пред сто је два до че ка но ве го ди не, да
су не ки већ про сла ви ли Бо жић, док
дру ге то уско ро че ка, пи та ли смо су -
гра ђа не ко ли ко сви пра зни ци ути чу
на њи хо ве кућ не бу џе те.

ЈЕ ЛЕ НА СТАР ЧЕ ВИЋ, књи го во ђа:
– По треб но је мно го ви ше нов ца

ка ко би се пра зни ци про сла ви ли
она ко ка ко тре ба. На род це ле го ди не
ште ди да би мо гао да обе ле жи сла ву,
Бо жић, Но ву го ди ну и све оста ле
пра зни ке. Ни кад ни је би ло те же при -
ку пи ти но вац за тр пе зе. Ре сто ран ске
по ну де за про сла ву до че ка су из у зет -
но ску пе и ми слим да све ма ње љу ди
мо же то да при у шти, а ште та је, јер је
то при ли ка да се љу ди оку пе, ви де и
за јед но про сла ве.

МИ ЛОШ МАР КУ ЛИН, за по слен:
– Сма трам да сви ови пра зни ци

мно го ути чу на кућ не бу џе те. По треб но

је из дво ји ти знат но ви ше нов ца, а ту
је, сва ка ко, сна ла же ње уз по моћ по -
зај ми ца и уште ђе ви не. Ја обе ле жа -
вам и вер ске пра зни ке, а за до чек но -
ве го ди не би ћу у Со лу ну с де вој ком.

МА РИ ЈА МИ ЛИЋ, 
про фе сор срп ског је зи ка:

– Ја се уна пред ор га ни зу јем и
одва јам па ре за по кло не пре са мих
пра зни ка. Углав ном већ сре ди ном
де цем бра по чи ње да ми не ста је нов -
ца. Сва ка ко је по треб но одво ји ти ви -
ше сред ста ва у овом пе ри о ду. Ја во -
лим да от пу ту јем не куд за до чек, а
овај ћу про ве сти у Гра цу, код при ја -
те ља.

СНЕ ЖА НА ЦВЕ ТА НО ВИЋ, 
елек тро тех ни чар ра чу на ра:

– Сва ка ко да пра зни ци оп те ре ћу ју
мој кућ ни бу џет. Да не ма мо јих ро -
ди те ља, не знам шта бих ра ди ла. Бу -
квал но нам је на мет ну то да ви ше
тро ши мо. Ра ни је се ни је ово ли ко

сла ви ло, обе ле жа ва ли смо са мо 29.
но вем бар, 1. мај и Но ву го ди ну. Овај
до чек ћу про ве сти код ку ће.

ЗДРАВ КО АН ДРИ ЈЕВ СКИ:
– Ја имам со лид ну пен зи ју, су -

пру га та ко ђе има при ма ња, ћер ка је
за по сле на, та ко да обе ле жа ва ње
пра зни ка за ме не не пред ста вља ве -
ли ки про блем. Не дав но смо обе ле -
жи ли сла ву, а код ку ће, у кру гу по -
ро ди це, про сла ви ће мо и све оста ле
пра зни ке.

МИ РО СЛАВ КА ЊЕ ВАЦ, ге не рал ни 
се кре тар ко шар ка шког са ве за:

– У овом пе ри о ду обе ле жа ва ња
пра зни ка са мо че ко ви нас спа са ва -
ју. Што се ти че ово го ди шњег до че -
ка, про ве шћу га код ку ће, че ка ћу
су пру гу да до ђе с по сла, јер ће ра -
ди ти тог да на. Нај че шће 1. ја ну а ра
оде мо не куд у опу ште ни јој ва ри -
јан ти.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

С. ЦВЕТАНОВИЋМ. МИЛИЋ З. АНДРИЈЕВСКИ М. КАЊЕВАЦ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО НАС КО ШТА ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ПРА ЗНИ КА?

Све је ве о ма ску по

М. МАРКУЛИНЈ. СТАРЧЕВИЋ

ХРОНИКА

Нај ве ћа ин ве сти ци ја 
– из град ња по та ми шког
ко лек то ра

Но вац ће до би ти и шко ле

Бу џет гра да Пан че ва у 2017. го ди ни
из но си ће 5,7 ми ли јар ди ди на ра, што
је за око 320 ми ли о на ди на ра ма ње од
ово го ди шњег. Обра зла жу ћи бу џет на
сед ни ци Град ског ве ћа 22. де цем бра,
за ме ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић ре као је да ово ума ње ње
не ће ути ца ти на функ ци о ни са ње гра -
да то ком сле де ће го ди не.

Те ку ћи при хо ди и при ма ња су 3,7
ми ли јар ди ди на ра, а при ма ња по
осно ву кре дит ног за ду же ња су 886
ми ли о на ди на ра.

Због ма ње при хо да би ло је сма ње ња
тро шко ва у свим обла сти ма. Нај ве ће
сма ње ње при хо да оче ку је се од по ре -
за на за ра де, због из ме ње ног За ко на о
фи нан си ра њу ло кал них са мо у пра ва,
па ће та ко у пан че вач кој ка си би ти
око 60 ми ли о на ди на ра ма ње. Од еко -
так се ће би ти око 40 ми ли о на ди на ра
ма ње, а би ће ма ње при хо да и од по ре -
за на про мет ап со лут них пра ва – за
око 20 ми ли о на ди на ра, као и од по -
ре за на имо ви ну – за око 10 ми ли о на

пла ни ра ни но вац пре у сме ри ли на
дру ге по сло ве – ре као је Пре драг
Жив ко вић. 

За хва љу ју ћи по мо ћи од 25 ми ли о -
на ди на ра ко ја ће сти ћи од По кра јин -
ског се кре та ри ја та за по љо при вре ду,
Град ће мо ћи да на ста ви из град њу
ка на ли за ци о не мре же у Омо љи ци и у
Ули ци Мар ка Кра ље ви ћа у Пан че ву.

– Ка да го во ри мо о ин ве сти ци ја ма,
но вац ће оти ћи и за обра зо ва ње.
Шко ла „Ми ро слав Ми ка Ан тић” до -
би ће шест ми ли о на ди на ра за под у
фи скул тур ној са ли, шко ла у Ба нат -
ском Бре стов цу 2,2 ми ли о на за фа -
са ду, шко ла у Гло го њу 2,7 ми ли о на
ди на ра за по до ве, шко ла у Ба нат -
ском Но вом Се лу 2,5 ми ли о на ди на -
ра за ре монт ко тлар ни ца, а у Ја бу ци
ће 1,8 ми ли о на ди на ра би ти на ме -
ње но за одр жа ва ње са ни тар них чво -
ро ва. У Еко ном ској шко ли би ће из -
гра ђе но про тив по жар но сте пе ни ште
за ми ли он ди на ра, а у Ме ди цин ској
шко ли за 3,5 ми ли о на би ће из ра ђе -
на тех нич ка до ку мен та ци ја за ру ко -
мет ни те рен са огра дом – ре као је
Жив ко вић.

У пла ну је и да сле де ће го ди не
Град са 3,5 ми ли о на ди на ра фи нан -
си ра ре кон струк ци ју кро ва Спорт -
ског са ве за Пан че ва у Ма са ри ко вој
ули ци.

Пред лог бу џе та за 2017. го ди ну на -
ћи ће се и пред од бор ни ци ма Скуп -
шти не гра да 29. де цем бра.

М. Ди ми трић

Бу џет ска сед ни ца Скуп шти не гра да
за ка за на је за 29. де цем бар. Од бор -
ни ци ће раз ма тра ти Пред лог бу џе та
за 2017. го ди ну, што ће ујед но би ти и
нај зна чај ни ја тач ка те сед ни це. Оче -
ку је се да ће бу џет сле де ће го ди не
би ти ма њи за 320 ми ли о на ди на ра,
од но сно из но си ће око 5,7 ми ли јар ди
ди на ра, а нај ве ћа ин ве сти ци ја ће би -
ти из град ња по та ми шког фе кал ног
ко лек то ра.

Од бор ни ци ће рас пра вља ти о пре -
ко 90 та ча ка днев ног ре да, а један
број њих се од но си на из ме ну град -
ских од лу ка због ускла ђи ва ња са из -
ме ном За ко на о пре кр ша ји ма, ко ји
од 2017. го ди не пред ви ђа фик сне и
ви ше ка зне. Одборници ће раз ма тра -
ти и програме пословања јавних ко -
му налних предузећа за 2017. годину,
као и предлог о разрешењу ди рек то -
ра ЈКП-а „Вод-ком” из Јабуке. 

Ис пред од бор ни ка ће се на ћи и
пред лог ЈКП-а „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” да сле де ће го ди не бу ду

фи нан си ра ни ра до ви на из град њи
ка на ли за ци је на Ку де љар ском на -
си пу нов цем од кре ди та не мач ке
раз вој не бан ке KfW, а да пред у зе ће
из соп стве них сред ста ва, уме сто
нов цем из по ме ну тог кре ди та, 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 вање во де на фил тер-ста ни ци.

Ту је и пред лог Над зор ног од бо ра
ЈКП-а „Хи ги је на” да у До ло ву це на
од но ше ња сме ћа и убу ду ће бу де по -
вла шће на (ни жа за око 50 од сто), и
то до 1. сеп тем бра 2017. го ди не.

На днев ном ре ду ће би ти и пред лог
да Град Пан че во уче ству је у осни ва -
њу Ре ги о нал не раз вој не аген ци је „Ју -
жни Ба нат”. 

Ка ко је на ја вио пред сед ник Скуп -
шти не гра да Ти гран Киш, по след ња
сед ни ца у 2016. го ди на би ће упам ће -
на и као пр ва ло кал на сед ни ца у Ср -
би ји ко ја ће би ти пре но ше на пу тем
„Ју тјуб” ка на ла.

М. Д.

ди на ра. При хо ди по по себ ним про пи -
си ма ума ње ни су за око 100 ми ли о на
ди на ра, а по ве ћа ње је пла ни ра но са мо
у де лу ко ји се од но си на при хо де кла -
сич не по тро шње, као и на оне од са -
мо стал них де лат но сти. 

Ка да је реч о бу џе ту за 2017. го ди -
ну, тре ба на по ме ну ти да је оста ло не -
ко ли ко не ре а ли зо ва них кре дит них
ин ве сти ци ја из 2015. и 2016. го ди не,
и то у из но су од око 620 ми ли о на ди -
на ра, а кре дит но за ду же ње за 2017.
из но си око 270 ми ли о на ди на ра.

Оно чи ме се град ски оци сва ке го -
ди не при ли ком кре и ра ња бу џе та по -
но се, је су ка пи тал не ин ве сти ци је
(уко ли ко их има). У Пред ло гу бу џе та
Гра да за 2017. го ди ну нај ве ћа пла ни -
ра на ин ве сти ци ја је из град ња по та -
ми шког фе кал ног ко лек то ра, од „Лу -
ке Ду нав” до се вер не ин ду стриј ске
зо не, с ре кон струк ци јом црп не ста -
ни це у лу ци, чи ја је вред ност 234 ми -
ли о на ди на ра.

– Оче ку јем да ће на ред не го ди не
Град по но во уче ство ва ти на кон кур -
су Ми ни стар ства при вре де за до -
дат на сред ства, па се на дам да ће мо
и за ову ин ве сти ци ју, ко ја је стра те -
шки ва жна за град, до би ти по моћ.
На тај на чин би смо сма њи ли кре -
дит но за ду же ње или би смо овај

Пан че вач ки пар ла мент
нај од го вор ни ји у Ср би ји
по оце ни УНДП-а 

Убу ду ће пре нос сед ни ца
и пу тем „Ју тју ба”

Про грам Ује ди ње них на ци ја за раз -
вој (УНДП) про гла сио је Скуп шти -
ну гра да Пан че ва за нај од го вор ни ју
у 2016. го ди ни. Тим по во дом пред -
став ни ци де ле га ци је УНДП-а Би ља -
на Ле де ни чан и Пре драг Цвет ко вић
по се ти ли су пред сед ни ка Скуп шти -
не гра да Пан че ва Ти гра на Ки ша.

На осно ву ме ре ња ин дек са од го -
вор но сти код 25 скуп шти на оп шти -
на и гра до ва у Ср би ји, ко ји укљу чу -
је ин ди ка то ре за род ну рав но прав -
ност, уче шће гра ђа на, из бор не и
над зор не функ ци је и тран спа рент -
ност и фи нан сиј ску од го вор ност,
пан че вач ка скуп шти на је на пр вом
ме сту.

Као на гра да, у град ску ку ћу је 22.
де цем бра од УНДП-а сти гла смарт
та бла с про јек то ром, укуп не вред -
но сти око 357.000 ди на ра.

Скуп шти на гра да Пан че ва је у
прет ход них не ко ли ко го ди на оства -
ри ла са рад њу у окви -
ру ви ше про је ка та
УНДП-а, а јав на слу -
ша ња су увр ште на и у
По слов ник о ра ду
Скуп шти не гра да,
што пред ста вља при -
мер до бре прак се ме -
ђу ло кал ним пар ла -
мен ти ма.

– Пан че во је би ло
ода бра но као при мер
до бре прак се, као
скуп шти на ко ја је
мо жда нај да ље оти шла у овим про -
гра ми ма. Има вр ло до бре иде је,
ор га ни зо ва ла је нај ви ше јав них
слу ша ња, ко ја су увр ште на и у По -
слов ник о ра ду Скуп шти не Пан че -
ва, као и е-пар ла мент, ко ји ми по -
ку ша ва мо да уве де мо у свим дру -
гим ло кал ним скуп шти на ма, јер он
тре ба да убр за ефи ка сност и тран -
спа рент ност у ра ду. На да ље, по моћ
ће би ти пру же на кроз ор га ни зо ва -
ње тре нин га за ко му ни ка ци ју с гра -
ђа ни ма, фи нан сиј ски над зор, при ме -
ну но вих за кон ских ре ше ња ко ја при -
пре ма мо у окви ру За ко на о ло кал ној
са мо у пра ви, уво ђе ње над зор не уло ге,

ра да са од бор ни ци ма у ло ка лу –
ре кла је Би ља на Ле де ни чан, ру ко -
во ди лац порт фе ља за пар ла мен -
тар ни раз вој УНДП-а, и до да ла да
је пр ви сле де ћи ко рак са рад ња на
из ра ди стра те ги је ко му ни ка ци је на
ло кал ном ни воу.

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Пан че ва Ти гран Киш из ја вио је да
при зна ње при па да пре све га свим
од бор ни ци ма и струч ним љу ди ма
ко ји ра де у Град ској упра ви, без ко -
јих по ме ну ти про јек ти не би би ли
ре а ли зо ва ни.

Он је ис ко ри стио при ли ку да на -
ја ви још јед ну но ви ну у ра ду пан че -
вач ке скуп шти не, ко ја нас оче ку је
већ на сед ни ци 29. де цем бра.

– Скуп шти на гра да Пан че ва би ће
пре но ше на пу тем „Ју тјуб” ка на ла
Гра да Пан че ва. По ред На род не
скуп шти не, и на ше сед ни це ће на
овај на чин би ти ужи во пре но ше не
пу тем ин тер не та, та ко да не ће мо
ви ше за ви си ти од пре но са ло кал не
те ле ви зи је, већ ће за ин те ре со ва ни
гра ђа ни мо ћи да пра те сед ни це јед -
ним кли ком пре ко ин тер не та, што
је сва ка ко до каз да же ли мо да ра ди -
мо јав но и да што ве ћи број љу ди
има увид у наш рад – на ја вио је
Киш.

Про грам Ује ди ње них на ци ја за
раз вој спро во ди про је кат „Ја ча ње
над зор не уло ге и јав но сти у ра ду
На род не скуп шти не”, ко ји фи нан -
си ра вла да Швај цар ске, а осми -
шљен је та ко да на аде ква тан на чин
од го во ри по тре ба ма ло кал них скуп -
шти на ка ко би оне уна пре ди ле од -
го вор ност, тран спа рент ност, ефи ка -
сност и де ло твор ност свог ра да.

Пан чев ци су по чет ком но вем бра
би ли јед ни од пре да ва ча у Ни шу на
се ми на ру ко ји је за та мо шње од -
бор ни ке ор га ни зо ва ла де ле га ци ја
УНДП-а.

М. Д.

ПО КЛОН ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Смарт та бла и про јек тор
БУ ЏЕТ ПАН ЧЕ ВА У 2017. ГО ДИ НИ 5,7 МИ ЛИ ЈАР ДИ

У ГРАД СКОЈ КА СИ 
320 МИ ЛИ О НА МА ЊЕ

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Од бор ни ци од лу чу ју 
о бу џе ту за 2017. го ди ну



ин ве сти ра ње у раз вој на у ке и
та лен то ва них мла дих по је ди -
на ца, и у 2016. го ди ни по др -
жао рад Ис тра жи вач ке ста ни -
це Пет ни ца са шест ми ли о на
ди на ра.

АВ ГУСТ
Помоћ студентима
Гра до на чел ник Са ша Па влов је
у име Гра да Пан че ва 15. ав гу -
ста до де лио на гра де нај бо љим
сту ден ти ма из Пан че ва за ре -
зул та те по стиг ну те то ком шко -
ло ва ња и обра зо ва ња за школ -
ску 2015/16. го ди ну, као и на -
да ре ним по је дин ци ма ко ји су
уче ство ва ли у ра ду Ре ги о нал -
ног цен тра за та лен те „Ми хај -
ло Пу пин”. Јед но крат ну нов ча -
ну по моћ од 30.000 ди на ра до -
би ло је де сет сту де на та чи ја је
про сеч на оце на нај ма ње 9,00.

Ја пан ци у Пан че ву
Гру па уче ни ка из То ки ја до -
пу то ва ла је у наш град у окви -
ру про јек та „Парт нер ске
шко ле” (ПАШ), ко ји је фи -
нан си ра ла вла да Ре пу бли ке
Не мач ке у са рад њи с „Ге те
институ тoм”. Они су би ли го -
сти уче ни ка Гим на зи је „Урош
Пре дић”.

АПРИЛ
Ху ма ни тар ни кон церт
Цен тар за кул ту ру био је ису -
ви ше ма ли да при ми све по -
се ти о це ко ји су 2. апри ла же -
ле ли да при су ству ју ху ма ни -
тар ном кон цер ту ко ји су за -
јед нич ким сна га ма ор га ни зо -
ва ли за по сле ни и уче ни ци
пан че вач ких основ них шко -
ла „Ђу ра Јак шић” и „Све ти
Са ва”. По вод за ор га ни зо ва -

ЈА НУ АР
Фе сти вал на у ке
У ОШ „Све ти Са ва” 25. ја ну а ра
одр жан је Фе сти вал на у ке, на
ко јем су ђа ци има ли при ли ку
да екс пе ри мен ти шу клат ни -
ма, све ћа ма и ра зним хе ми ка -
ли ја ма.

ФЕ БРУ АР
Нај бо ља у Ср би ји
Основ на шко ла „Бран ко Ра -
ди че вић” про гла ше на је за
јед ну од де сет нај бо љих обра -
зов них уста но ва у Ср би ји. Реч
је о при зна њу до де ље ном у
окви ру про гра ма „Пре по знај,
про мо ви ши и про ши ри – 10
при ме ра до брих шко ла у Ср -
би ји” ко ји за јед но ре а ли зу ју
За вод за уна пре ђи ва ње обра -
зо ва ња и вас пи та ња, Цен тар
за обра зов не тех но ло ги је и
Ин сти тут за пе да го шка ис тра -
жи ва ња, а ко ји се од но сио на
дво го ди шње пра ће ње и оце -
њи ва ње ра да око ше зде сет
шко ла у Ср би ји.

Одр жи ви раз вој
У ШО СО „Ма ра Ман дић” обе -
ле жен је Дан обра зо ва ња о за -
шти ти жи вот не сре ди не, ко ји
је ор га ни зо вао еко ло шки тим
те обра зов не уста но ве у са рад -
њи с По кре том го ра на и цен -
тром во лон те ра Пан че во. Уче -
ни ци ви ших и ни жих раз ре да,
као и њи хо ви про фе со ри и на -
став ни ци, има ли су при ли ку
да уче ству ју на три би ни по -
све ће ној за шти ти при ро де и
одр жи вом раз во ју.

По моћ шко ла ма
Пре зен та ци ја про је ка та ре а ли -
зо ва них у сред њим шко ла ма у
2015. го ди ни у окви ру ло кал -
ног кон кур са за до де лу сред -
ста ва „Про грам за уна пре ђе ње
кон ку рент но сти сред њих шко -
ла пу тем по бољ ша ња усло ва за
из во ђе ње прак тич не на ста ве”
одр жа на је 22. фе бру а ра. Пан -
че вач ке сред ње шко ле пред -
ста ви ле су мо де ле уна пре ђи ва -
ња на ста ве у обра зов ним уста -

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ПРО СВЕТ НИ ПРЕ ГЛЕД 2016. ГО ДИ НЕ

ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕ ЈИ И МНО ГО БРОЈ НЕ
НА ГРА ДЕ ЗА ПАНЧЕВAЧКЕ ШКО ЛЕ

но ва ма, тј. про гра ме оса вре -
ме ња ва ња на став ног про це са,
ре а ли зо ва не уз фи нан сиј ску
по др шку ло кал не са мо у пра ве.

МАРТ
Цен тар за та лен те
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” про сла вио је
15. мар та пет на ест го ди на по -
сто ја ња. По ла зни ци тог цен -
тра, њи хо ви ро ди те љи, дру га -
ри, пре да ва чи, на став ни ци,
про фе со ри, бив ше и са да шње
јав не лич но сти и ру ко во ди о ци
овог гра да и ин ду стри је оку пи -
ли су се да се под се те све га
оног што су ура ди ли и што су
гра ди ли по след њих пет на ест
го ди на.

ње овог до га ђа ја би ло је при -
ку пља ње сим бо лич не али
нео п ход не ма те ри јал не по -
мо ћи за со ци јал но нај у гро -
же ни је ђа ке обе ју шко ла.

Дан здра вља
Па тро на жна слу жба До ма
здра вља Пан че во у са рад њи с
пан че вач ким основ ним шко -
ла ма, по во дом Свет ског да на
здра вља, ко ји се обе ле жа ва 7.
апри ла, сва ке го ди не при ре -
ђу је за ни мљи во еду ка тив но
так ми че ње за ђа ке ни жих раз -
ре да. На ово го ди шњем над -
ме та њу пр во ме сто су осво ји -

Ве ли ки ју би леј
Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла” је 16. ма ја ор га -
ни зо ва ла про сла ву у дво ра ни
„Апо ло” по во дом 70 го ди на
по сто ја ња и 160 го ди на од ро -
ђе ња по зна тог срп ског на уч -
ни ка Ни ко ле Те сле, по ко ме
та углед на пан че вач ка шко ла
но си име.

ЈУН
Ву ков ци
Ово го ди шња све ча ност по во -
дом до де ле ди пло ма „Вук Ка -
ра џић” и по хва ла „Уче ник ге -

ли уче ни ци ОШ „Ђу ра Јак -
шић”. Сви уче сни ци фи нал -
ног так ми че ња до би ли су по -
кло не и за хвал ни це.

МАЈ
Лут кар ска по зо ри шна тру па
ОШ „Иси до ра Се ку лић” осво -
ји ла је три пр ва ме ста на 22.
Фе сти ва лу лут кар ства основ -
них шко ла (ФЛУ ОШ). Ко мад
под на зи вом „Ср це је је ди но
ме сто” у кон ку рен ци ји 28
шко ла из Ср би је и шко ла из
зе ма ља у окру же њу по бе дио је
у ка те го ри ји пред ста ва за мла -
ђи уз раст (од пр вог до че твр -
тог раз ре да), а оки тио се и ти -
ту лом нај бо ље пред ста ве на
це лом фе сти ва лу. По ред то га,
учи те љи ца Сла ђа на Ма рин ко -
вић на гра ђе на је пр вом на гра -
дом за нај бо љи драм ски текст.

не ра ци је” за сред ње шко ле у
гра ду Пан че ву, за школ ску
2015/2016. го ди ну, одр жа на
је 24. ју на у кон церт ној са ли
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан -

дур”. Ло кал на са мо у пра ва је
као и прет ход них го ди на из -
дво ји ла но вац из бу џе та за на -
гра де за успе шне ђа ке.

ЈУЛ
Камп за та лен то ва не
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин” из Пан че ва
ор га ни за тор је сво је вр сног на -
уч ног кам па за ђа ке из срп -
ских гра до ва и ва ро ши ца, ко -
ји је одр жан од 12. до 22. ју ла.
У ње му је бо ра ви ло два де сет
уче ни ка. У са рад њи с Ме сном
за јед ни цом Идвор и при ја те -
љи ма кам па, већ шест го ди на
се одр жа ва овај на уч но е ду ка -
тив ни камп у Пу пи но вом род -
ном ме сту као цен тру оку пља -
ња та лен то ва не де це.

НИС по др жа ва Пет ни цу
Ге не рал ни ди рек тор ком па -
ни је НИС Ки рил Крав чен ко и
ди рек тор Ис тра жи вач ке ста -
ни це Пет ни ца Ви гор Ма јић
пот пи са ли су Ме мо ран дум о
са рад њи, на осно ву ко јег ће
НИС на ста ви ти да пру жа по -
др шку тој ин сти ту ци ји, ко ја је
од ве ли ке ва жно сти за про мо -
ци ју на у ке у Ср би ји. Нафт ни
ги гант је, у скла ду са сво јим
стра те шким опре де ље њем за

СЕП ТЕМ БАР
Са о бра ћај ни по ли гон
Ђа ци пан че вач ких основ них
шко ла и де ца из пред школ ских
уста но ва од ове школ ске го ди не
има ју при ли ку да ве жба ју и уче
о без бед но сти у са о бра ћа ју и са -
о бра ћај ним пра ви ли ма по мо ћу
си му ла ци је на по ли го ну по себ -
но из ра ђе ном за еду ка ци ју нај -

пи са ли су 13. де цем бра Ме -
мо ран дум о са рад њи са иде -
јом да се раз ви ју при ја тељ ски
од но си и под стак не са рад ња
из ме ђу уче ни ка и осо бља тог
ја пан ског ко ле џа и пан че вач -
ке Ма шин ске шко ле.

мла ђих. Ко ми тет за без бед ност
са о бра ћа ја Гра да Пан че ва из -
дво јио је 2,9 ми ли о на ди на ра за
опре ма ње спе ци ја ли зо ва ног по -
ли го на с ци љем да се де ци омо -
гу ћи кре а тив на обу ка о основ -
ним пра ви ли ма у са о бра ћа ју у
кон тро ли са ним и без бед ним
усло ви ма.

ОК ТО БАР
Са о бра ћај ни знал ци
Град је на гра дио уче ни ке
основ них шко ла из Пан че ва

ко ји су осво ји ли ме да ље на
Окру жном школ ском так ми -
че њу „Шта знаш о са о бра ћа -
ју?”, одр жа ном у Вр шцу у ма ју
ове го ди не. Гра до на чел ник Са -
ша Па влов до де лио је би ци кле
и пра те ћу опре му у име ло кал -
не са мо у пра ве и Ко ми те та за
без бед ност са о бра ћа ја гра да
Пан че ва Ани Жи ва но вић, Не -
ве ни Не дељ ко вић и Ву ку Го лу -
бо ви ћу, уче ни ци ма ОШ „До си -
теј Об ра до вић” из Омо љи це.

НО ВЕМ БАР
На гра да уче ни ци ма
У окви ри ма обе ле жа ва ња Да -
на Пан че ва до де ље на су при -
зна ња нај у спе шни јим уче ни -
ци ма ко ји су у прет ход ној
школ ској го ди ни осво ји ли на -
гра де на др жав ним или ме ђу -
на род ним так ми че њи ма из
оп штих школ ских пред ме та.

Се дам де сет го ди на по сто ја ња
Уче ни ци и за по сле ни у Ма шин -
ској шко ли Пан че во ове го ди не
су про сла ви ли 70 го ди на по сто -
ја ња те углед не вас пит но-обра -
зов не уста но ве. У дво ра ни Кул -
тур ног цен тра одр жа на је све ча -
на ака де ми ји по све ће на обе ле -
жа ва њу ве ли ког ју би леј. Tом
при ли ком је отво ре на и из ло -
жба ра до ва уче ни ка у хо лу тог
кул тур ног зда ња.

Мно го су ја ки
Пан че вач ка Основ на шко ла
„Бран ко Ра ди че вић” до би ла је
при зна ње „Др Ђор ђе На то ше -
вић”, ко је се до де љу је нај у спе -
шни јим вас пит но-обра зов ним
уста но ва ма и про свет ним рад -
ни ци ма у Ау то ном ној По кра -
ји ни Вој во ди ни.

ДЕ ЦЕМ БАР
Ме мо ран дум о са рад њи
Ма шин ска шко ла Пан че во и
ја пан ски ко леџ Ки са ра зу пот -
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шти ти жи вот не сре ди не и одр -
жи вом раз во ју. Реч је о ак ци ји
ко ја про мо ви ше одр жи ву ур -
ба ну мо бил ност и иде ју да др -
жа ве, ло кал не са мо у пра ве и
гра ђа ни про ме не свест ка ко би
у за јед ни ци ви ше ко ри сти ли
ал тер на тив не вр сте пре во за у
свр ху очу ва ња жи вот не сре ди -
не.

Ак ци ја го ра на
Дан за шти те озон ског омо та -
ча, 16. сеп тем бар, у на шем
гра ду обе ле жен је ма ни фе -
ста ци јом у До му омла ди не
ко ју је тре ћу го ди ну за ре дом
ор га ни зо вао По крет го ра на и
цен тар во лон те ра Пан че во уз
по др шку Се кре та ри ја та за за -

20.30, на је дан сат сим бо лич -
но је би ла уга ше на ра све та у
на шем гра ду.

АПРИЛ
Ае ро за га ђе ње 1
Град ски мо ни то ринг си стем
за пра ће ње опа сних и за га ђу -
ју ћих ма те ри ја ре ги стро вао је
12. апри ла на мер ном ме сту
Ва тро га сни дом по ве ћа не
кон цен тра ци је укуп них угљо -
во до ни ка не ме тан ског ти па.
Jедночасовна кон цен тра ци ја
ове опа сне ма те ри је би ла је
532 ми кро гра ма по ме тром
куб ном. У но ћи 12. на 13.
април по но во су ре ги стро ва -
не ви со ке вред но сти ТНМХЦ,
а нај ви ша из ме ре на јед но ча -
сов на вред ност би ла је 640
ми кро гра ма по ме тру куб -
ном.

9

ЈА НУ АР
Пра ње ули ца
Ло кал на са мо у пра ва је у 2016.
го ди ни за по тре бе фи нан си -
ра ња про је ка та и про гра ма за -
шти те и уна пре ђи ва ња жи вот -
не сре ди не ЈКП „Хи ги је ни” за
„за шти ту јав них по вр ши на у
ци љу сма ње ња кон цен тра ци је
пра шка стих ма те ри ја” да ла
око 830.000 евра да би ре ши -
ла про блем по ве ћа ног ни воа
за га ђе ња у Пан че ву пра њем
ули ца.

Зе мљи ште ни је за га ђе но
Зе мљи ште на те ри то ри ји на -
шег гра да ни је за га ђе но опа -
сним и за га ђу ју ћим ма те ри ја -
ма – ре че но је на окру глом
сто лу по све ће ном за шти ти
жи вот не сре ди не одр жа ном
21. ја ну а ра у град ској ку ћи.
Др Вла ди мир Бе шков ски са
Уни вер зи те та у Бе о гра ду ис -
та као је да су не дав на ис пи ти -
ва ња пан че вач ког тла, ко ја су
оба вље на у окви ру про гра ма
парт нер ства вла да Ја па на и
Ре пу бли ке Ср би је, по ка за ла
да је при су ство раз ли чи тих
ду го трај них ор ган ских за га -
ђу ју ћих суп стан ци (POPs) на
ни воу гра нич них вред но сти.

ФЕ БРУ АР
Камп у Пе шча ри
Удру же ња гра ђа на „Де ли бла ти -
ка” из Пан че ва успе шно је ре а -
ли зо ва ло про је кат „Eкoкамп
Пе шча ра”, ко ји је фи нан сиј ски
по мо гла пан че вач ка ло кал на
са мо у пра ва. Одр жа но је 17 ин -
тер ак тив них пре да ва ња о Спе -
ци јал ном ре зер ва ту при ро де
Де ли блат ска пе шча ра, де вет
про јек ци ја фил ма „Жи вот у
Де ли блат ској пе шча ри” и пет
ра ди о ни ца за уче ни ке основ -
них и сред њих шко ла.

МАРТ
Опа сан от пад
Бо це фи зи о ло шког рас тво ра,
цев чи це, шпри це ви и игле,
вре ћи це с мо кра ћом, ка те те -
ри и га зе на то пље не кр вљу за -
вр ши ли су на град ској де по -
ни ји. По је ди ни нео д го вор ни
здрав стве ни рад ни ци сво јим
ба ха тим од но сом пре ма ме -
ди цин ском от па ду не са мо да
су до ве ли у опа сност жи вот ну
сре ди ну у на шем гра ду не го
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ЕКОЛОГИЈА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

ЕКО ПРЕ ГЛЕД 2016. ГО ДИ НЕ

БЕЗ КА ПИ ТАЛ НИХ ЕКО ЛО ШКИХ 
ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈА

Ае ро за га ђе ње 2
Гра ђа не Вој ло ви це и То по ле 23.
апри ла уз не ми ри ли су по тму ла
бу ка и ши шта ње из ју жне ин ду -
стриј ске зо не. Услед по ре ме ћа -
ја при ти ска у си сте му на пој ног
го рив ног га са у фа бри ци Ети -
лен до шло је до исто вре ме ног
ис па да из ра да оба ју ко тло ва за
про из вод њу во де не па ре. Над -
ле жни у „Пе тро хе ми ји” при -
сту пи ли су про це су при нуд ног
за у ста вља ња про из вод ње у
скла ду с ва же ћом про це ду ром
за та кве си ту а ци је и ове ак тив -
но сти су као по сле ди цу има ле
по ја чан и звук и пла мен ба кље.

су угро зи ли и здра вље по моћ -
ном осо бљу Оп ште бол ни це
Пан че во и за по сле ни ма у
ЈКП-у „Хи ги је на”.

Спа си мо пла не ту
Пан че во и 90 гра до ва у Ср би -
ји уче ство ва ли су 19. мар та у
нај ве ћој ме ђу на род ној до бро -
вољ ној ак ци ји „Сат за на шу
пла не ту”, ко ју је ор га ни зо вао
Свет ски фонд за при ро ду
(WWF) са иде јом да се упо зо -
ри на ра си па ње при род них
ре сур са и на опа сност од кли -
мат ских про ме на. Тог да на, у

ЈУН
Са ку пи и уште ди
Уче ни ци ОШ „Жар ко Зре ња -
нин” из Ка ча ре ва би ли су
нај вред ни ји то ком кам па ње
са ку пља ња от па да, а по бед -
нич ко оде ље ње те шко ле на -
гра ђе но је пу то ва њем на Па -
лић ко је зе ро. Реч је о еду ка -
тив но-еко ло шком про јек ту
„Са ку пи и уште ди, ви де ћеш
да вре ди”, чи ји је циљ био
при ку пља ње ам ба ла жног от -
па да уз сти ца ње ко ри сних
еко ло шких на ви ка код де це
и мла дих.

МАЈ
Из ло жба ра до ва
Из ло жба деч јих ли ков них ра -
до ва „Жи вот пла не те по чи ње
у мом ср цу” отво ре на је 25.
ма ја у хо лу Град ске упра ве и
пред ста вља део кам па ње еко -
ло шке ак ци је „Са ку пи и уште -
ди, ви де ћеш да вре ди”.

Објек ти вом кроз свет
У ор га ни за ци ји За во да за јав -
но здра вље 31. ма ја је у фо а јеу
Кул тур ног цен тра отво ре на
из ло жба фо то гра фи ја са ше -
стог фо то-кон кур са „Објек ти -
вом кроз свет око нас”, по све -
ће ног обе ле жа ва њу Свет ског
да на за шти те жи вот не сре ди -
не. Те ма ово го ди шњег так ми -
че ња фо то гра фа би ла је „Ства -
ран свет око ме не”.

Здра ва хра на
Ра ди о ни ца „Зна чај хе ми је жи -
вот не сре ди не у про из вод њи
здра ве хра не” одр жа на је 20.
ју на у окви ру ре а ли за ци је про -
јек та „По ди за ње ка па ци те та за
ана ли зу и ме ре сма ње ња ду го -
трај них ор ган ских за га ђу ју ћих
суп стан ци у Ср би ји”.

ЈУЛ
Ква ли тет ва зду ха
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не об ја вио је из ве -
штај о ста њу жи вот не сре ди не
на те ри то ри ји гра да Пан че ва
за 2015. го ди ну. Пре ма из ве -
шта ју са чи ње ном на осно ву
ре зул та та ме ре ња град ског
мо ни то ринг си сте ма и мер -
них ста ни ца За во да за јав но
здра вље, у за га ђе њу ва зду ха у
Пан че ву нај ве ће уче шће има -
ју че стич на за га ђе ња (чађ,
укуп не су спен до ва не че сти це,
че сти це ПМ-10 и др.) и укуп -
ни угљо во до ни ци. Нај ве ћи
број пре ко ра че ња гра нич них
вред но сти за бе ле жен је у ја ну -
а ру, ок то бру и де цем бру.

АВ ГУСТ

Тре ћа ка те го ри ја ква ли те та
Аген ци ја за за шти ту жи вот не
сре ди не об ја ви ла је „Из ве -
штај о ста њу жи вот не сре ди не
у Ре пу бли ци Ср би ји за 2015.
го ди ну”. Ква ли тет ва зду ха у
на шем гра ду до био је ло шу
оце ну и свр стан је у тре ћу ка -
те го ри ју.

Та ми шка ре га та
Кра јем ав гу ста ор га ни зо ва на
је тра ди ци о нал на пан че вач ка
„Еко ре га та Та миш”, ко ја про -
мо ви ше бри гу и по ди за ње
све сти о по тре би очу ва ња и
за шти те ре ке Та миш.

СЕП ТЕМ БАР
Не де ља мо бил но сти
Пан че во је и ове го ди не део ве -
ли ке европ ске по ро ди це гра -
до ва у ко ји ма се од 16. до 22.
сеп тем бра од ви ја ла еко ло шка
ма ни фе ста ци ја по све ће на за -

шти ту жи вот не сре ди не Гра да
Пан че ва.

ОК ТО БАР

У бо ја ма ру ја

Пан че вач ко пла ни нар ско
дру штво „Је ле нак” ор га ни зо -
ва ло је 9. ок то бра еко ло шко-
-спорт ску ма ни фе ста ци ју „У

ОШ „Све ти Са ва” по ста ви ли не -
ко ли ко хра ни ли ца и по ји ли ца
за ма ле пти це. Реч је о ак ци ји
ко ја се ре а ли зу је у окви ру про -
јек та „Пти це, на ши су гра ђа ни”.

ДЕ ЦЕМ БАР
Та бле ти

Ак ти ви сти удру же ње гра ђа на
„На ту ра еко тим” по ста ви ли су

на три ло ка ци је у гра ду та бле те
по мо ћу ко јих на ши су гра ђа ни
мо гу да се ин фор ми шу о нај -
зна чај ни јим вр ста ма биљ ног и
жи во тињ ског све та Пан че ва.

Ае ро за га ђе ње 3
Гра ђа не Пан че ва је 9. де цем -
бра уз не ми рио не сно сан
смрад. Пре ма ре зул та ти ма
ме ре ња мо бил не мер не ста -
ни це ста ци о ни ра не у кру гу
Оп ште бол ни це, вред но сти
пра шка стих ма те ри ја би ле су
пре ко 500 ми кро гра ма по ме -
тру куб ном.

бо ја ма ру ја” и де ли блат ски
ма ра тон „Вид Но ва ко вић” у
Де ли блат ској пе шча ри.

Ван да ли
Ван да ли су из нео бја шњи вих
по бу да уни шти ли та бле у
Град ској шу ми дуж вид но
обе ле же них ста за. Ин фор ма -
тив не та бле и пу то ка зи су на
ин те ре сан тан и за ба ван на чин
при ка зи ва ли жи ви свет Град -
ске шу ме и по ма га ли љу би те -
љи ма при ро де да се лак ше и
без бед ни је кре ћу.

НО ВЕМ БАР
Дан ва зду ха
Пан че вач ка ло кал на са мо у -
пра ва у са рад њи с ЈКП-ом
„Зе ле ни ло” обе ле жи ла је 3.
но вем бра Дан чи стог ва зду ха
сим бо лич ном сад њом јед не

мла ди це ста бла ја се на у На -
род ној ба шти.

От пад не во де
Ре ги о нал на при вред на ко мо -
ра Пан че во ор га ни зо ва ла је
22. но вем бра пре зен та ци ју
под на зи вом „Но ва под за кон -
ска ак та у обла сти за шти те во -
да” с ци љем да се пред став ни -
ци при вре де, на уч них ин сти -
ту ци ја и ор га ни за ци ја ин фор -
ми шу о ак ту ел ним ства ри ма
ка да је реч о упра вља њу во да -
ма у Ср би ји.

Хра ни ли це за пти це
Ак ти ви сти По кре та го ра на и
цен тра во лон те ра Пан че во су
24. но вем бра у дво ри шту шко ле



Дра ги мо ји, крај го ди не по -
вла чи за со бом не ми нов но
сво ђе ње ра чу на и пра вље ње
пла но ва. Пра во је вре ме да,
умо та ну у пра знич ни дух,
сер ви ра мо се би и дру ги ма
но ву ту ру од-но ве-го ди не-
ствар но-по чи њем обе ћа ња.
По ста је мо све сни по сле ди -
ца до не се них од лу ка.

Да се не би по но вио онај
осе ћај што сва ке го ди не про -
би је све омо та че ко је по ста ви
пра знич на ат мос фе ра, по -
треб но је да се на дру га чи ји
на чин при сту пи са гле да ва њу
жи вот них иза зо ва. Ако је по -
сле све га што је ура ђе но у
про шлој го ди ни ре зул тат осе -
ћај гор чи не и не у спе ха, пре -
ба ци ва ње кри ви це на раз не
„не по вољ не си ту а ци је” не ће
пру жи ти оправ да ње. Олак -
ша ње што зна мо „крив ца” за
лич ни не у спех не тра је ду го,
јер док год кри ви мо дру ге,
не ма по ме ра ња с мр тве тач -
ке. Ре а гу је мо сва ки пут исто
на не ку осо бу, до га ђај, при -
ли ку, иза зов, чи ни мо то она -
ко ка ко смо на у чи ли, а оче ку -
је мо про ме ну, бо љи так, на -
пре до ва ње. Ме ђу тим, ра де ћи
исте ства ри на исти на чин уз
оче ки ва ње дру га чи јег ре зул -
та та, не ми нов но сти же мо до
раз о ча ра ња и ства ра ња још
не по вољ ни је сли ке о се би.

Ре ше ње је у при хва та њу
од го вор но сти. То што зна мо

да смо од го вор ни, ни ка ко не
зна чи да смо и кри ви. Осе -
ћај кри ви це из је да ка да је
не што ура ђе но, а у су прот -
но сти је с мо рал ним вред но -
сти ма ко је смо при хва ти ли.
Још је го ре кри ви ти дру ге за
не што што су они ура ди ли.
Не мо же мо зна ти шта је не -
ку осо бу ко ју не по зна је мо
лич но на те ра ло да до не се
од ре ђе ну од лу ку. (Пр)осу ђи -
ва ње је са мо још је дан на чин
да из бег не мо од го вор ност за
соп стве ни жи вот, јер се ба -
ви мо ту ђим. Сва ко да је се би
за пра во да оце њу је и кри ти -
ку је по ступ ке дру гих. Ка да
поч не мо да то исто ра ди мо у
од но су на са ме се бе и сво је
по ступ ке, по чи ње мо и да
при хва тамо од го вор но ст и
пре ста је мо да тра жимо
крив ца не где са стра не.

Са мо ако за та ла са мо жа -
бо кре чи ну ко ју смо на пра -
ви ли од жи во та, мо гу ће је
кре ну ти да ље. Ка да смо
окру же ни не ре дом у ку ћи,
на по слу, у ми сли ма... на -
чин на ко ји жи ви мо би ће
огле да ло тог истог не ре да.
Сва ка жи вот на жа бо кре чи -
на се мо же из ба ци ти по сте -
пе ним ре дом ко ји у на ше
ми сли до но си не ка осо ба,
књи га, се ми нар. Од лу ка до -
не та по сле до да ва ња но вих
иде ја у жи вот ну уста ја лост
на во ди нас да гле да мо на
све про бле ме као на иза зо -
ве. Дру га чи ји при ступ не че -
му што сто ји ду го као не ре -
шив про блем по кре ну ће све
уну тра шње сна ге. А шта ако
је не ко ме жи вот пре тво рен у
смр дљи ву уста ја лу ба ру пу -
ну жа ба? Тре ба про гу та ти
пр во нај ве ћу! Ка да поч не мо
дан та ко што ће мо као пр во
ура ди ти не што што нам нај -
те же па да, оста ло ће ићи
мно го лак ше и уз ви ше са -
мо по у зда ња.

Оста ти у жа бо кре чи ни
или не – од лу ка је на ва ма!

Би ланс

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Тра ди ци о нал на но во го ди шња
из ло жба ра до ва ко ри сни ка и
за по сле них у Днев ном бо рав -
ку „Не вен” отво ре на је у про -
сто ри ја ма те уста но ве у пе так,
23. де цем бра. Ова кво оку пља -
ње у „Не ве ну” пре ра сло је у
леп оби чај ко ји тра је већ ду же
од јед не де це ни је.

Го сте, ко ри сни ке и за по сле не
по здра ви ли су том при ли ком
Јо ван ка То мић, струч на ко ор -
ди на тор ка у „Не ве ну”, и гра до -
на чел ник Са ша Па влов, а из ло -
жбу је отво рио Ми лен ко Чуч ко -
вић, члан Град ског ве ћа за ду -
жен за со ци јал на пи та ња. Као и
прет ход них го ди на, при сут ни

су мо гли да по гле да ју ра до ве
на ста ле на ча со ви ма рад но-оку -
па ци о не те ра пи је. Ин спи ра ци ја
за кре и ра ње ових сво је вр сних
умет нич ких де ла би ли су, под -
ра зу ме ва се, пред сто је ћи пра -
зни ци, па су се та ко на из ло жби
мо гли ви де ти вен чи ћи за вра та
и сто ло ве, стол ња ци, но во го ди -
шњи укра си, маг не ти ћи, аран -
жма ни за сто ло ве, че стит ке,
свећ ња ци и тка ни ша ло ви.

Оно што је ко ри сни ци ма и
за по сле ни ма по себ но улеп ша -
ло овај дан, је сте ху ма ни тар на
по моћ ко ју им је овом при ли -
ком уру чио Дра ган Ђур ђе вић
у име да ро дав ца – пред у зе ћа
MOCADD 011 из Бе о гра да. То

пред у зе ће је до ни ра ло одев не
пред ме те ка ко за ко ри сни ке
Днев ног бо рав ка „Не вен” мла -
ђег уз ра ста, та ко и за се дам
ко ри сни ка До ма за не збри ну -
ту де цу „Спо ме нак”. Тај па кет
је уру чен Та њи Лу кић, ди рек -
тор ки „Спо мен ка”.

У „Не ве ну” је би ло све ча но и
дан ра ни је, у че твр так, 22. де -
цем бра, ка да је одр жа на при -
ред ба на ко јој је Де да Мраз об -
ра до вао нај мла ђе па ке ти ћи ма.

– До га ђај је ре а ли зо ван за -
хва љу ју ћи на шем при ја те љу
Ива ну Мла де но ви ћу, ини ци ја -
то ру тих ак тив но сти, али и дру -
гим да ро дав ци ма. Та ко су се

већ дру гу го ди ну за ре дом с на -
ма дру жи ли за по сле ни из На -
род не бан ке Ср би је, ко ји су до -
ни ра ли но во го ди шње па ке ти ће.
Би ли су нам у го сти ма и пред -
став ни ци „Wiener” оси гу ра ња.
Они су нам дан за сла ди ли ве ли -
ком ко ли чи ном слат ки ша и со -
ко ва. Та ко ђе, ак ти ви сти Ме сне
за јед ни це Те сла по кло ни ли су
ко ри сни ци ма још 30 но во го ди -
шњих па ке ти ћа – ре кла је Јо -
ван ка То мић.

Она је под се ти ла на то да
„Не вен” тре нут но оку пља 44
ко ри сни ка услу ге со ци јал не
за шти те и 32 уче ни ка ма тич не
шко ле „Ма ра Ман дић”. Њи хо -
ва ста ро сна струк ту ра је ша ро -
ли ка: нај мла ђи ко ри сник има
све га три го ди не, а нај ста ри ји
45. Око сни цу струч ног ка дра
чи не де фек то ло зи, а по ред
њих, ту су и фи зи о те ра пе ут,
рад ни ин струк тор, ме ди цин -
ске се стре и по моћ но осо бље. 

Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пет на е стак мла дих
учи ло ка ко да 
се при пре ми 
за ин тер вју

За вр шна еду ка тив на ра ди о ни -
ца „Бу ди иза бран” за по ла зни -
ке про јек та „Бу ди свој” из
Пан че ва – њих пе то ро из До ма
„Спо ме нак” и још де се так
оних ко ји ко ри сте услу гу ста -
но ва ња уз по др шку или до ла зе
из хра ни тељ ских по ро ди ца –
одр жа на је у че твр так, 22. де -
цем бра, у до му „Спо ме нак”.

Про је кат „Бу ди свој” у стра те -
шком парт нер ству с Ми ни стар -
ством ра да спро во ди фон да ци ја
„Укљу чи се”, под ге не рал ним
до на тор ством Вој во ђан ске бан -
ке и уз по др шку Ми ни стар ства
омла ди не и спор та.

Ба за спрем на
У скла ду с ци љем про јек та,
мла ди без ро ди тељ ског ста ра ња
има ли су при ли ку да, уз по моћ
пре да ва ча из обла сти ре гру то -
ва ња ка дра из Вој во ђан ске бан -
ке, на у че ка ко да на пи шу рад ну
би о гра фи ју, како да најбоље
одговоре на питања која се нај-
чешће постављају током разго-
вора за посао, како да одаберу
адекватну гардеробу и како да
се што боље спреме за интервју.
За полазнике пројекта из Пан-
чева ово је био завршни тре-
нинг у циклусу.

РА ДИ О НИ ЦА У „СПО МЕН КУ”

КО ИМА ПРЕД НОСТ ПРИ ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Све ча на тр пе за зах те ва пе -
че ње ка кво се не је де сва -
ког да на. Уме сто да ро лу је -
те, пу ни те или са ти ма при -
пре ма те пе че ње, пре по ру -
чу је мо вам да бр зо и ла ко
на пра ви те ме сну век ну ко ја
је де ко ра тив на и уку сна. 

Оду ше ви те уку ћа не овим
не сва ки да шњим спе ци ја -
ли те том, а при том их по -
ште ди те го ми ле хо ле сте ро -
ла ко ја се обич но кри је на
но во го ди шњој и бо жић ној
тр пе зи.

Срећ ни пра зни ци!

Са стој ци: ки ло грам не ма сног мле ве ног jунећег ме са, 200 г цр ног

лу ка, че ти ри че на бе лог лу ка, 300 г гра шка, 300 г шар га ре пе, пет

бе ла на ца, две ка фе не ка ши ке со ли, по ла ка фе не ка ши ке мле ве ног

би бе ра, јед на су пе на ка ши ка сен фа, 80 г ку ва ног па ра дај за, че ти ри

ка фе не ка ши ке ме да. Ако же ли те да је ло бу де пи кант ни је, сло бод но

по ве ћај те ко ли чи ну со ли и би бе ра и до дај те мле ве ну љу ту па при ку.

При пре ма: За при пре му овог је ла би ће вам по тре бан пра во у га о -

ни ка луп за пе че ње хле ба.* Шар га ре пу очи сти те и исе ци те на коц -

ки це. Ску вај те је за јед но с гра шком и про це ди те. Цр ни и бе ли лук

сит но исе ци те. По ме шај те ме со, лук, по вр ће, бе лан ца, со и би бер.

Ру ка ма ме шај те док се ма са не сје ди ни. Плех об ло жи те па пи ром за

пе че ње, па ста ви те ма су, при ти сни те је и из рав нај те по вр ши ну.

Пре криј те плех алу ми ни јум ском фо ли јом. Уба ци те у рер ну за гре ја -

ну на 200 сте пе ни и пе ци те сат вре ме на. На кон то га по ме шај те

сенф, па ра дајз и мед. Ски ни те фо ли ју од го ре и пре ма жи те век ну

пре ли вом од сен фа. Вра ти те у рер ну и пе ци те још је дан сат. Ка да

се до бро охла ди, из ва ди те из ка лу па и исе ци те на кри шке.

* Ако не ма те ова кав ка луп, си пај те ма су на алу ми ни јум ску фо ли -

ју, фор ми рај те об лик век не и чвр сто увиј те у фо ли ју. За тим та ко

умо та ну век ну ста ви те на би ло ка кав плех.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу 

www.brzoilako.com.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Обич но кра јем го ди не су -
ми ра мо ути ске, па за кљу чу -
је мо да ипак ни смо сти гле
да ура ди мо оно што смо
пла ни ра ле: да бу де мо ак -
тив ни је, да во ди мо ра чу на о
то ме шта је де мо, да иде мо
на оба ве зне здрав стве не
пре гле де, да ре дов но од ла -
зи мо код ко зме ти ча ра, да
увек има мо сре ђе ну фри зу -
ру и – да бу де мо же не, ко је
се, без об зи ра на го ди не, не
пре да ју вре ме ну, стре су и
оба ве за ма. Ево шест нај бо -
љих од лу ка ко је мо же те до -
не ти у овој и у свим на ред -
ним го ди на ма.

1. Кре ни мо од сто па ла.
Ку ћа сто ји на ја ком те ме љу,
а ми на сто па ли ма. За то је
ово пр ва од лу ка ко ју тре ба
да усво ји те. Јед ном ме сеч но
об ра дуј те сво је умор не но ге
ква ли тет ним пе ди ки ром ко -
ји ће до при не ти да сто па ла
бу ду глат ка, а нок ти пра вил -
но исе че ни да не би ура ста -
ли. То ком зи ме би ва ља ло
од мо ри ти нок те од ла ка, па
с про ле ћем за бли ста ти у ду -
ги ним бо ја ма.

2. Де пи ла ци ја спа да у
основ ну не гу сва ке же не, а
све че шће и ја чег по ла. Не -
мој те бри ја ти дла ке, јер оне
та ко по ста ју оштри је и гу -
шће. Ако на пра ви те ред и
на кон ци клу са оде те на де -
пи ла ци ју сва ког ме се ца, ва -
ша ко жа ће би ти глат ка и са -
вр ше на.

3. Уред не ру ке су огле да ло
сва ке же не. У да на шње вре -
ме бар има те из бо ра: од кла -
сич ног ма ни ки ра, пре ко гел-
ла ка, до из ли ва ња...

4. Бар јед ном у ме сец да на
об ра дуј те те ло ре лакс ма са -
жом, јер је де ло твор на код
стре са, анк си о зно сти и де пре -
си је. Фи зич ки до дир убла жа ва
стрес и ша ље сиг нал уми ре ња.
Ан ти це лу лит ма са жа осло ба -
ђа ор га ни зам од сло бод них
ра ди ка ла и пу тем лим фе из ба -
цу је отро ве и це лу лит.

5. Трет ма не ли ца при у -
шти те се би та ко ђе јед ном
ме сеч но. Ко зме ти чар нај бо -
ље зна шта је по треб но ва -
шем ли цу у за ви сно сти од
го ди на и ти па ко же. Ефек ти
кон ти ну и ра не не ге су аку -
му ла тив ни и ду го трај ни.

6. Уред на и чи ста ко са за о -
кру жу је ову при чу. Не за бо ра -
ви те да ако са ми екс пе ри мен -
ти ше те с фар ба њем, мо же те
трај но оште ти ти ко рен ко се.
Нај бо ље је пре пу сти ти се ис -
ку сном фри зе ру.

У 2017. го ди ни до не си те
здра ве од лу ке о свом из гле -
ду, бу ди те за до вољ не со бом,
па ће и свет око вас би ти
леп ши. Са сре ћом!

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

Но во го ди шње од лу ке

ДРУ ЖЕ ЊЕ У ДНЕВ НОМ БО РАВ КУ „НЕ ВЕН”

Ве се ли ис пра ћај ста ре
го ди не

Ка ко на пи са ти до бар CV

Пра знич на ме сна век на

– Подаци о младима без ро-
дитељског старања из Панчева
који су завршили редовно
школовање, уврштени су у базу
коју, у сарадњи с Министар-
ством рада, формирамо на те-
риторији целе Србије, с циљем
да се послодавцима додатно
олакша селекција кандидата и
поспеши запошљавање ових
људи кроз примену субвенци-
ја. То ће предузетницима, ве-
рујемо, бити додатни мотив да
предност при запослењу дају
управо онима који се осамо-
стаљују без ичије подршке и
ослонца – истакла је овом при-
ликом Милена Јакшић, коор-

динаторка пројекта „Буди
свој”.

Према најавама Министар-
ства рада, у 2017. години ће
значајна средства бити издвоје-
на управо за субвенције приват-
ним послодавцима за запошља-
вање младих без родитељског
старања, који су дефинисани
као засебна категорија у актив-
ним мерама запошљавања теже
запошљивих категорија.

– Стручни радници дома
„Споменак” у договору с Цен-
тром за социјални рад припре-
мају оперативни план отпуста
из дома, у коме предвиђају све
расположиве мере и предлоге
у најбољем интересу сваког
детета. И поред тога што чи-
нимо све да их припремимо за
нимало лак период који их че-
ка после напуштања система

социјалне заштите, у том про-
цесу нам је од великог значаја
подршка налик овој коју нуде
пројекат „Буди свој”, као и
компаније попут Војвођанске
банке, које препознају потребе
наше деце и спремне су да им
пруже могућност ступања у
први радни однос. То је од
пресудног значаја за њихово
успешно осамостаљивање –
навела је Тања Лукић, дирек-
торка „Споменка”.

Друштвено одговорни
Према речима Зорице Џиде,
директорке Сектора за дру-
штвено одговорно пословање
Војвођанске банке, та банка
годинама у фокусу има младе
без родитељског старања, као
једну од најделикатнијих со-
цијалних категорија у Србији.

– Поред финансијске подр-
шке за реализацију пројекта, на
располагање стављамо и остале
своје ресурсе. То је резултира-
ло низом обављених стручних
пракса, запослењем двоје мла-
дих без родитељског старања у
нашој компанији, као и број-
ним другим активностима, док
учешћем у едукативном проце-
су пројекта стручњаци банке из
области људских ресурса при-
премају младе како би се по-
тенцијалним послодавцима
представили на најбољи начин
и повећали шансу за запосле-
ње – истакла је Зорица Џида.

Циљеви пројекта „Буди свој”
спроводе се кроз циклус од се-
дам едукативних радионица,
запошљавање и самозапошља-
вање. 



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 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ (НА КРВ У СТОЛИЦИ)

Цена: 400 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗЕ СТОЛИЦЕ 

(НА БАКТЕРИЈУ HELICOBACTER PYLORI)

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4

• АНАЛИЗА ХОЛЕСТЕРОЛА

• ТРИГЛИЦЕРИДИ

• HDL

• LDL

Цена пакета: 500 динара

ПАКЕТ 5

• ЕНЗИМИ ЈЕТРЕ

• АSТ • АLТ
Цена за сваки ензим: 90 динара

Петак, 30. децембар 2016.
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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 

СТАЛНА АКЦИЈА

ПАКЕТИ У ЈАНУАРУ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИЦИКЕ ПЕНЗИЈА

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

ЗА ОСТАЛЕ СУГРАЂАНЕ ПО ЦЕНИ ОД 100 динара

САМО СУБОТОМ



Ф
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Р
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Ћ

КУЛТУРА
Петак, 30. децембар 2016.
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Ли ков на збир ка 
бо га ти ја за 
де вет на ест де ла

Успе шна го ди на 
На род ног му зе ја

По во дом обе ле жа ва ња сто два -
де се то го ди шњи це од на стан ка
сли ке „Се о ба Ср ба” Па је Јо ва -
но ви ћа и 93 го ди не по сто ја ња
На род ног му зе ја, у чи јем је вла -
сни штву јед на од вер зи ја слав -
не сли ке, у пе так, 23. де цем бра,
отво ре на је из ло жба „Смр ти не -
ма, има се о ба”. На њој је де вет -
на ест ау то ра из ло жи ло сво ја
де ла ин спи ри са на „Се о бом” у
На род ном му зе ју, ко ји је и ор -
га ни за тор овог про јек та, за јед -
но са Удру же њем ли ков них
умет ни ка Ср би је (УЛУС) и Му -
зе јом Вој во ди не. Ра до ви ће се
на кон из ло жбе на ћи у ли ков ној
збир ци на шег му зе ја.

О исто ри ја ту „Се о бе Ср ба” и
о вер зи ји ко ја је вла сни штво
На род ног му зе ја Пан че во го во -
ри ла је Све тла на Ме сиц ки, ди -
рек тор ка те кул тур не уста но ве.

– Вер зи ја ко ју чу ва му зеј је
од 1971. го ди не на ше вла сни -
штво. На сли ка на је у пе ри о ду
од 1895. до 1896. го ди не, а пре
до вр ше ња и 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

ЈУ БИ ЛЕЈ ОД НА СТАН КА „СЕ О БЕ СР БА”

ПА РАД НИ ПОР ТРЕТ СРП СКОГ 
ДРУ ШТВА

На кон бест се ле ра „Хро но
ку хи ња” до ма ћа ку ли нар -
ско-бло гер ска зве зда Ана
Ћу бе ла об ја ви ла је још два
сјај на ку ва ра: „Хро но старт”
и „Хро но пе ци ва”.

Уко ли ко тек по чи ње те са
хро но ис хра ном, ве ро ват но
ће вам тре ба ти ма ло вре -
ме на да се на вик не те на
ње не основ не прин ци пе,
на ро чи то у пр вој фа зи, ко -
ја се на зи ва ре стрик ци јом.

Си гур но ће те вр ло бр зо
овла да ти хро но пра ви ли -
ма, али да би сте до то га
што лак ше до шли (и да не
би сте има ли из го вор за од -
у ста ја ње), ов де смо ода -
бра ли 50 сјај них ре це па та
за сва три обро ка у фа зи
ре стрик ци је – та ко ће те
сва ког да на има ти за ни -

мљи ве иде је за уку сна је ла
и не са мо да се не ће те умо -
ри ти од сми шља ња обро ка
већ ће те у мр ша вље њу
ужи ва ти. 

Сре ћан вам хро но старт!

„Хро но старт”
Ане Ћу бе ле

Два чи та о ца ко ји до сре де, 11. ја ну а ра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ка ко за ми шља те уку сно мр ша вље ње?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Хро но старт” Ане
Ћу бе ле. 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

40 раз ли чи тих про гра ма, уче -
ство вао је на не ко ли ко ма ни -
фе ста ци ја, уго стио мно ге му -
зе је, струч не уста но ве кул ту ре,
са мо стал не умет ни ке, пе сни -
ке... С де ли ма Лу бар де, Ко њо -
ви ћа, Пе тро ви ћа, Ће ли ћа, Ву -
ја кли је, Пре ди ћа го сто вао је у
Бе о гра ду на кон две де це ни је, а
сли ка „Се о ба Ср ба” Па је Јо ва -
но ви ћа би ла је из ло же на у Но -
вом Са ду.

Дан ра ни је отво ре на је и из -
ло жба ра до ва уче ни ка Основ -
не шко ле „Ми ро слав Ми ка
Ан тић”, ко ја та ко ђе об у хва та
ра до ве ин спи ри са не сли ком
Па је Јо ва но ви ћа.

тре нут ку јед но од нај ак ту ел -
ни јих и нај ан га жо ва ни јих
умет нич ких де ла, да од ре ђу ју,
на не ки на чин, и суд би ну на -
ше да на шњи це.

– Оно што је ле по у умет но -
сти, не мо ра да бу де у жи во ту и
обр ну то. Ова сли ка упра во нас
упу ћу је у то. Сли ка го во ри о јед -
ном не срет ном тре нут ку срп -
ског на ро да, али ми слим да она
упу ћу је, да нам по ка зу је пра ви
пут и да је она све ти о ник ка ко
мо жда, у дру гим си ту а ци ја ма,
не тре ба да ра ди мо – при ча Ру -
са лић.

На род ни му зеј је у го ди ни
ко ја је на из ма ку ре а ли зо вао

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 и исто вре ме но по се ду је
хе ро и зо ва ну но ту – ре кла је
Све тла на Ме сиц ки.

Она је ис та кла да су Па ја Јо -
ва но вић и Ми лош Цр њан ски
има ли мно го то га за јед нич ког
– ства ра ли су на овим про сто -
ри ма, а и јед ног и дру гог оку -
пи ра ле су се о бе. Ин спи ра ци ја
за на зив из ло жбе је на ђе на у
ро ма ну Цр њан ског „Се о бе”.

Ду шан Ру са лић, пред сед -
ник Управ ног од бо ра УЛУС-а,
сма тра да су „Се о бе” и у овом

Но во го ди шњи кон церт хо ра
„Во кал кидс”, пред во ђе ног ди -
ри гент ки њом Је ле ном Цве -
тић, одр жан је у че твр так, 22.
де цем бра, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра. Уз деч је ау тор ске
ну ме ре, али и об ра де поп и
рок пе са ма ко је из во де ма ли -
ша ни, ђу ска ли су де ца, ма ме,
та те, де ке, ба ке, те те.

По ред „Во кал кид са”, као
го сти су на сту пи ли њи хо ви
ста ри ји дру га ри из хо ра „Во -
кал тин”. Чла но ви пле сног
клу ба „Ба ле ри на”, тач ни је гру -
пе „Пче ли ца” и „Беј би гру пе”,
та ко ђе су сво јим на сту пом по -
др жа ли кон церт, као и Пре -
драг Ву ко вић Пе ђо ли но, до бро

по знат хе рој мно гих са да -
шњих, али и бив ших ма ли ша -
на, ко ји је во дио про грам.

„Во кал кидс” иза се бе има
ве о ма успе шну го ди ну. Хор је
ус по ста вио са рад њу с про дук -

циј ском ку ћом „Емо ушн”, па
су та ко уче ство ва ли у два те -
ле ви зиј ска шо уа – „Ја имам
та ле нат” и „Тво је ли це зву чи
по зна то”. На сту па ли су на го -
то во свим град ским ма ни фе -
ста ци ја ма, а од је се ни са ра ђу -
ју и с Ру ко мет ним клу бом
„Ди на мо”. Је ле на Цве тић, ко ја
пред во ди хор, ка же да ће рад
сле де ће го ди не нај ви ше би ти
усме рен ка из да ва њу пр вог ал -
бу ма.

УСПЕ ШНА ГО ДИ НА „ВО КАЛ КИД СА”

Сле де ће го ди не пр ви ал бум

НО ВИ РО МАН ЈЕ ЛЕ НЕ ЛЕН ГОЛД

Ре о ча ра ва ње раш ча ра ног све та
Вре ме се скра ћу је и дан је, у
од но су на онај од пре осам де -
сет го ди на, кра ћи за 29.317 се -
кун ди – уве ра ва нас и да је
при мер за то Ко ља, ју нак при -
че „Вре ме” об ја вље не у но вој
књи зи „Раш ча ра ни свет” Је ле -
не Лен голд. Збир ка са де сет
при ча пред ста вље на је 22. де -
цем бра у Га ле ри ји Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа, а о њој су
го во ри ли књи жев ник и кри ти -
чар Ва са Пав ко вић и ау тор ка.

Лен гол до ва ка же да те ме за
сво је при че на ла зи слу чај но
чи та ју ћи штам пу, а по не кад
то мо гу би ти и ба нал не иде је,
обич на ствар ко ју не где ви ди.
Oва књи га је на мер но ма ло
дру га чи ја од прет ход них.
Раз ли ку ју се уто ли ко што је
сва ка сле де ћа све ма ње ис по -
вед на, све ма ње сен ти мен тал -
на. Мо жда су ви ше гор ке не го
што су би ле оне на по чет ку,
или су на не ки дру ги на чин
гор ке – за кљу чу је ау тор ка.

– Сва ки чо век има не ки тај ни
жи вот, ма кар он био и нај ба нал -
ни ји. По стао ми је за ни мљив тај
део у ко ме смо оста вље ни и пре -
пу ште ни са ми се би, у ко ме не
мо же мо, или не же ли мо да об ја -

сни мо ве зе с дру ги ма или оне
ства ри ко је ни ка да ни ко ме ни -
смо ре кли, ко је дру ги не би мо -
гли да при хва те. Ми слим да су
при че о то ме, о тим ства ри ма, о
тим „де ло ви ма” љу ди, о оно ме
што ско ро да не мо же ни да се
раз ре ши кроз ди ја лог... – ка же
књи жев ни ца и до да је да на њу
ути чу и књи ге ко је чи та.

Ва са Пав ко вић ис ти че да Је -
ле на Лен голд има слух пра вог
ре а ли стич ног при по ве да ча ко -
ји је опре де љен да по сма тра
свет, ре а гу је и пи ше о ње му.
Ја ко до бро за па жа чи ње ни це
из ствар ног жи во та ко је се ти -
чу ње не око ли не, при ја те ља,
ро ђа ка, ко ле га, обич них про -
ла зни ка на ули ци...

– У ње ним при ча ма има
ефект них, бр зих, пре ци зних
ди ја ло га ко ји си ту а ци ју и на -
ра ци ју ис пу ња ва ју јед ном но -
вом, фи ном и ин те ре сант ном
ди на ми ком. Рас по ла же ве ли -
ким бро јем на ра тив них тех -
ни ка. Основ на ка рак те ри сти -
ка ове про зе су пси хо ло шки
про фи ли од но сно пси хо ло -
шке ана ли зе ли ко ва и њи хо ве
си ту а ци је. При че су са др жај -
но раз ли чи те и од не ких ин -
ти ми стич них про за иду ка
не ки ма ко је ко мен та ри шу
основ не круп не ка те го ри је
на шег жи во та, а не кад ула зе
и у не ке ру кав це пра ве пот пу -
не ин ти ме... – ка же Пав ко -
вић.

Има та ле нат за оп ти мал ност
опи са – ни за је дан па сус, мо -
тив не мо же се ре ћи да ни је
био по тре бан, да је не ка сли ка
или опис ли ка ви шак...

– Не кад се та при ча од ви ја чи -
та во вре ме као тај но ви та, као
при ча о тај ни ко ју ми по ла ко,
го то во де тек тив ски пра те ћи ње -
ну при чу, от кри ва мо. Не ки пут
нам је у по чет ку да ла све еле -
мен те оно га што ће се у при чи
де си ти, али као вир ту оз ко ји
сви ра на јед ној жи ци при чу
осве тља ва са свих стра на. Не кад
упа ли тро стру ко све тло на про -
блем ко јим се ба ви или на ђе
при ме ре да илу стру је не ку ду бо -
ко ум ну те о ри ју са вре ме не фи зи -
ке... – об ја шња ва Пав ко вић.

Је ле на Лен голд је јед на од
нај зна чај ни јих срп ских књи -
жев ни ца. Об ја ви ла је шест збир -
ки пе са ма, пет књи га при по ве -
да ка и ро ман „Бал ти мор”. По е -
зи ја и про за су јој пре во ђе не на
ен гле ски, ита ли јан ски, дан ски,
фран цу ски, бу гар ски, ру мун -
ски, ру ски, укра јин ски и че шки
је зик. До би ла је ви ше до ма ћих
и стра них на гра да и при зна ња,
ме ђу ко ји ма и Европ ску на гра ду
за књи жев ност.

Див на Љу бо је вић и њен во -
кал ни ан самбл „Ме ло ди”
на сту пи ли су у пе так, 23. де -
цем бра, у До му вој ске. Ово
је је дан од ни за кон це ра та
ко јим они про сла вља ју 25
го ди на ра да. По што ва о ци
ње ног ства ра ла штва ужи ва -
ли су у ну ме ра ма с не дав но
об ја вље ног ал бу ма „Ан то ло -
ги ја нај леп ше ду хов не му зи -
ке пра во слав ног ис то ка”, у
из да њу ПГП РТС-а.

Од 1991. Див на Љу бо је вић
на сту па с хо ром „Ме ло ди”. Са
сво јим ан сам блом је одр жа ла
број не со ли стич ке кон цер те и
на сту па ла на ре но ми ра ним
фе сти ва ли ма ши ром пла не те.
Об ја ви ла је 22 му зич ка из да -
ња у Ср би ји и ино стран ству. У
све ту ужи ва ста тус јед ног од
нај ве ћих ми си о на ра срп ске,
ви зан тиј ске и пра во слав не
кул тур не ба шти не и вр хун -
ског ин тер пре та то ра.

Нео бич на из ло жба, на нео -
бич ном ме сту, по све ће на не -
сва ки да шњој пу бли ци.

Наш су гра ђа нин сли кар
Емил Сфе ра до ни рао је ше -
сна ест умет нич ких де ла
пан че вач ком по ро ди ли шту
по во дом на сту па ју ћих пра -
зни ка. Ка ко ка же сли кар ве -
ли ког ср ца, не ка „ду ги низ
го ди на кра се про сто ри је та -
мо где се жи вот ра ђа”.

Про сто ри је у ко ји ма бе -
бе до ла зе на свет би ће на

овај на чин опле ме ње не, а
њи хо ве ма ме, та те, ба ке,
де ке, те те, род би на и при -
ја те љи ко ји до ла зе у по се -
ту, као и за по сле ни, има ће
при ли ку да у нај срећ ни јим
тре ну ци ма ужи ва ју и у
умет но сти.

Пле ме ни ти умет ник је у
ма ју ове го ди не Деч јем оде -
ље њу бол ни це до ни рао но -
вац од јед не про да те сли ке,
а осли као је и зи до ве че ка о -
ни ца Деч јег дис пан зе ра.

КОН ЦЕРТ ДИВ НЕ ЉУ БО ЈЕ ВИЋ

Нај леп ша ду хов на
му зи ка

СЛИ КЕ ЕМИ ЛА СФЕ РЕ У ПО РО ДИ ЛИ ШТУ

Ра ђа ње (и) умет ност(и)

НОВИ БРОЈ „ГЛАСНИКА МУЗЕЈА БАНАТА” 

Стручни часопис
Стручни часопис „Гласник му-
зеја Баната” представљен је у
среду, 28. децембра, у просто-
ријама Народног музеја Пан-
чево, који је и издавач.

У осамнаестом броју обја-
вљени су текстови из области
етнологије, историје, исто-
рије уметности, конзерваци-
је и заштите природе. Ауто-

ри прилога су музејски рад-
ници и кустоси млађе гене-
рације.

Овај часопис с дугогоди-
шњом традицијом (први број
изашао 1988. године) пред-
ставља својеврстан зборник
радова музеја из Панчева,
Вршца, Зрењанина, Кикинде
и Беле Цркве.



Пре ми је ра пред ста ве „Кон кур -
си ја да у Ки ки ри ги ји” одр жа на
је у по не де љак, 26. де цем бра, у
дво ра ни „Апо ло” До ма омла -
ди не. Ко мад је про је кат 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 Пан че во, а по -
др жао га је Град. Ре жи ју пот -
пи су је Дра га на Ву ја си но вић.

Пред ста ва је ра ђе на по
драм ском тек сту Или је Бе тин -
ског и на ме ње на је мла ди ма,
ка ко би их на ду хо вит на чин
под ста кла на раз ми шља ње.

– Дра ма ни је има ла циљ да
вре ђа не ко га, ни ти да по ни -

жа ва. На пи са на је са мо као
има ги на ци ја ау то ра о са вре -

ме ним де ша ва њи ма. Го во ри
о по на ша њу гру пе љу ди ко ји

су чла но ви управ ног од бо ра
јед не ин сти ту ци је, ко ја би ра
ди рек то ра. На рав но, они по -
ку ша ва ју да га хва ле, а не ма -
ју чи ме, па га ти ме ви ше ку -
де. Ово је јед на са ти рич на
ко ме ди ја ко ја тре ба да нам
по ка же шта не тре ба да ра -
ди мо. Да од мах раз ми шља -
мо шта је су прот но од то га,
да би смо мо гли да се по на -
ша мо та ко да дру штво иде
на пред, а не на зад – ка же Бе -
тин ски.

„Кон кур си ја да у Ки ки ри ги -
ји” ће у на ред ном пе ри о ду
оби ћи свих де вет на се ље них
ме ста на шег гра да.

КУЛТУРА
Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ
ЈЕДНА КЊИГА, ЈЕДАН ГРАД

ПРЕКО БЕЗВЕРЈА ДО СЛОБОДЕ

што вам се чи ни да је исти на
углав ном је из ми шље но, а све
што вам се учи ни да је из ми -
шље но је, на жа лост, исти на.
Ово ни је ру ко пис ко ји сам ја
во дио, већ је ру ко пис во дио
ме не. Же лео сам да по стиг нем
ути сак вре лог но ка у та, а не
мла ких ба ти на ко је ду го тра ју.
Ђа во ов де ни је са мо оли че ње
зла и ни је са мо сим бол ужа са
и па кла, не го је, мо гло би се
ре ћи, и хе рој – бо рац за сло бо -
ду и ин ди ви ду ал ност, а про тив
бож је ти ра ни је и бож је на ме ре
да љу де пре тво ри у сво је сле пе

и о то ме ка ко је до шло до
пр вог ро ма на.

Ивач ко вић ка же да је нај те -
же на пи са ти кра так ро ман,
књи гу ко ја ће не што су ви сло
ре ћи о нај ве ћој те ми о ко јој
јед на књи га мо же да го во ри, а
то је те ма до бра и зла, Бо га и
ђа во ла, у овом кон крет ном
слу ча ју ви ше ђа во ла не го Бо га.

Иван Ивач ко вић ка же да је
ово мо жда је ди на про мо ци ја
„Без вер ја” и да му је част
што је баш ње го ва књи га у
фо ку су ове ма ни фе ста ци је
ове го ди не.

Ивач ко вић об ра ђу је про блем
ве ро ва ња и не ве ро ва ња на је -
дан нео би чан на чин. Књи га
је те шка за чи та ње. Мо ра те
би ти на о ру жа ни зна њем или
га об но ви ти. Опа сна књи га.
Све оно у шта ве ру је мо, ако
уоп ште ве ру је мо, у њој је
окре ну то на гла вач ке... Да је
ко јим слу ча јем „Без вер је”
на пи са но у до ба ин кви зи ци -
је, и књи га и ау тор би го ре ли
на ло ма чи. Да је, опет, на пи -
са на у до ба на шег ко му ни -
зма, си гур но би би ла за бра -
ње на, јер цен зо ри би у њој

Ро ман „До шља ци” Ми лу -
ти на Уско ко ви ћа је дан је
од нај зна чај ни јих срп ских
ро ма на у XX ве ку.

Од мах по об ја вљи ва њу
1910. го ди не Уско ко ви ће -
ви „До шља ци” по здра вље -
ни су као књи жев ни до га -
ђај. Срп ска књи жев ност
нај зад је до би ла ро ман
сло же них дру штве них од -
но са уну тар град ске сре ди -
не – бе о град ски ро ман.

„Сит сам овог Бе о гра да,
ових круп них и сит них па -
са ко ји се оти ма ју око исте
ко сти”, ре чи су на да ре ног
ужич ког но ви на ра и пи сца
Ми ло ша Кре ми ћа, глав ног
ју на ка „До шља ка”. Ипак,
он се у гра ду сна ла зи бо ље
од Зор ке, сво је знат но ста -
ри је де вој ке и су сет ке из
дво спрат ни це у Ба нат ској
ули ци, иа ко се она мно го
пре ње га до се ли ла у Бе о -
град. Зор ка је при ну ђе на
да ба лан си ра из ме ђу мај -
чи ног спо ја ма ло гра ђан -
шти не и па три јар хал не
стро го сти и Ми ло ше ве оп -
те ре ће но сти по ре клом, ег -
зи стен ци јом и чар шиј ским
нор ма ма.

За хва ћен пре о бра жа јем
из ва ро ши у град, Бе о град
увла чи Зор ку и Ми ло ша,
као и све сво је до шља ке, у
бес по штед ну бор бу за оп -

ста нак, по ка зу ју ћи се ко ли -
ко отво ре ним то ли ко и не -
ми ло срд ним, од ба цу ју ћи
све оне ко ји прет ход ни жи -
вот ни су оста ви ли за со бом
и из ра ста ју ћи у истин ског
глав ног ју на ка овог срп ског
евер грин ро ма на. 

Ми лу тин Уско ко вић је
за жи во та је об ја вио збир ке
про зе, по е зи је, есе ја и
фраг ме на та „Под жи во -
том” (1905) и „Vitae frag-
menta” (1908), ро ма не
„До шља ци” (1910) и „Че -
до мир Илић” (1914) и
књи гу при ча „Кад ру же
цве та ју” (1911).

„До шља ци” Ми лу ти на
Уско ко ви ћа

ПРЕ МИ ЈЕ РА ПРЕД СТА ВЕ У „АПО ЛУ”

Са ти рич на ко ме ди ја о са вре ме ним де ша ва њи ма

По во дом че тр де сет две го ди не
из ла га штва, у фо а јеу Кул тур -
ног цен тра у по не де љак, 26.
де цем бра, отво ре на је из ло жба
фо то гра фи ја пан че вач ког
умет ни ка Жар ка То ми на.
Мул ти ме ди јал ни умет ник
пред ста вио се пор тре ти ма и
ра до ви ма на ко ји ма су мо ти ви
Пан че ва (фо то граф ска тех ни -
ка), ау то мо би ли и жи во ти ње (у
3Д тех ни ци). Из ло же ни су и
„ди зај ни из ма ште” ра ђе ни
ком би но ва ним тех ни ка ма, као
и сли ке на те му ико на (ком би -
но ва на тех ни ка – фо то гра фи ја
са 3Д ди зај ном). При сут ни су
мо гли ви де ти и ше сто ми нут ну
3Д ви део- пре зен та ци ју ко ју је

ау тор при пре мио за ову при -
ли ку.

Жар ко То мин је ин же њер
при ме ње не ин фор ма ти ке, а

1981/82. го ди не по ха ђао је
„Famous Photographer School”
у Вест пор ту (САД). Са мо стал -
ни је умет ник фо то гра фи је,

осни вач и пр ви пред сед ник
УСУФ-а Вој во ди не. До са да је
из ла гао умет нич ке фо то гра -
фи је на ви ше од че тр де сет до -
ма ћих и ме ђу на род них из ло -
жби, а имао је че тр на ест са мо -
стал них. За свој рад је до био
ви ше на гра да и при зна ња на
по љу фо то гра фи је и ви деа, а
ме ђу њи ма је и пр ва на гра да
на Сај му кул ту ре и умет но сти
у Бе о гра ду 1983. го ди не. Ра дио
је за не ко ли ко мод них ча со пи -
са и ура дио ви ше од 150 до ку -
мен тар них, ин ду стриј ско-ре -
клам них фил мо ва и спо то ва.
Ак тив но је уче ство вао на осни -
ва њу ви ше ло кал них те ле ви зи -
ја у бив шој Ју го сла ви ји.

ИЗ ЛО ЖБА ФО ТО ГРА ФИ ЈА ЖАР КА ТО МИ НА

Зим ски мо ти ви Пан че ва

Два чи та о ца ко ји до сре де, 11. ја ну а ра, 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: „За што је те шко при ла го ди ти се но вој жи вот ној
сре ди ни?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге
„До шља ци” Ми лу ти на Уско ко ви ћа. 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.

Шта је љу бав?

МОЈ избор МОЈ

Ана Бувач, 

магистар биохемије

КЊИ ГЕ: Увек пре по ру чу јем
хим ну љу ба ви, фан та сти чан
ро ман нор ве шког но бе лов ца
Кну та Хам су на, под на сло -
вом „Вик то ри ја”. Украт ко,
мли на рев син Јо ха нес за љу -
бљу је се у ле пу Вик то ри ју,
ћер ку ло кал ног пле ми ћа.
Ка ко с вре ме ном Вик то ри -
јин отац има све ве ће фи -
нан сиј ске по те шко ће, од лу -
чу је да ћер ку уда за мла дог
и имућ ног Ота. Вик то ри ја
при ста је на брак из од го вор -
но сти пре ма оцу, иа ко је
истин ски за љу бље на у Јо ха -
не са. На и ме, ову бај ко ви ту
љу бав ну при чу пи сац је по -
све тио сво јој же ни Бер гљот
Бех. У вре ме ка да су се упо -
зна ли, она је би ла уда та, али
убр зо се раз во ди и 1898.
уда је се за Хам су на, ка да је
он, за пра во, и на пи сао овај
ро ман. „Вик то ри ја” је део
три ло ги је ко ја об у хва та још
два де ла, „Глад” и „Пан”, ко -
је, та ко ђе, пре по ру чу јем.
„Шта је љу бав? Она мо же да
уни шти чо ве ка и на но во га
по диг не и пре по ро ди”, ка же
Хам сун и за и ста упу ћу је на
ње ну есен ци јал ност.

По сле мно го го ди на ужи -
ва ња у по е зи ји Вас ка По пу
сма трам нај ве ћим срп ским
пе сни ком. Увек ра до чи там
збир ку пе са ма „Да ле ко у на -
ма” и вр ло ра до је пре по ру чу -
јем сва ком љу би те љу по е зи је.

ФИЛМ: С об зи ром на то да
сам ве ли ки љу би тељ скан -

ди нав ске ки не ма то гра фи је
и дан ског глум ца Mads-а
Mikkelsen-a, мој из бор би
био филм „Праг” (2006).
Сјај на по ро дич на дра ма, ко -
ју је ре жи рао Ole Christian
Mаdsen, го во ри о мно гим
брач ним иза зо ви ма, зна ча ју
по ро ди це као сту ба дру -
штва, али се ба ви и пи та њем
hомосексуалности. Глав ну
жен ску уло гу игра Stine
Stengade, а у фил му се по ја -
вљу је и че шка глу ми ца Ја на
Плот ко ва.

ПРЕД СТА ВА: Лич но, увек
сам за Шек спи ра. С тим у ве -
зи, то пло пре по ру чу јем
„Оте ла”, с ре пер то а ра Ју го -
сло вен ског драм ског по зо ри -
шта. Пред ста ву је ре жи рао
Пе ри ша Пе ри шић, а сјај на
глу ма Во ји на Ћет ко ви ћа
(„Оте ло”) ни ко га не ће оста -
ви ти рав но ду шним. Оте ло ву
љу бав Де зде мо ну игра Ми ле -
на Жи ва но вић, а не га тив ца
Ја га – Ни ко ла Ђу рич ко. Мо -
рам на по ме ну ти да је ово по -
ма ло дру га чи ја из вед ба Оте -
ла, ко ја ће вас, из ме ђу оста -
лог, и на сме ја ти. Осим то га,
„Оте ло” је мо жда и јед но од
нај ра ни јих ли те рар них де ла
ко ја се ба ве пи та њем ра си -
зма и вред но је па жње.

Ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га,
је дан град”, ко ју ше сти пут ор -
га ни зу је Град ска би бли о те ка,
ове го ди не се ба ви ла ро ма ном
„Без вер је” Ива на Ивач ко ви ћа,
на шег су гра ђа ни на. Че ти ри
да на, од 26. до 29. де цем бра,
са ау то ром су о књи зи и те ма -
ма ко је она об ра ђу је раз го ва -
ра ли пи сци  Ву ле Жу рић и
Мар ко Ви дој ко вић, пу бли ци -
сти Но во То мић и Алек сан дар
Жи кић и пси хо лог Жар ко
Тре бје ша нин.

Де јан Бо снић, ди рек тор Град -
ске би бли о те ке, ка же да је
ово го ди шњи из бор по се бан из
ви ше раз ло га.

– Реч је о књи зи ко ја је у нај -
бу квал ни јем сми слу ре чи но ва
– об ја вље на је пре не пу них
шест ме се ци. Дру ги је то што
се ра ди о про зном пр вен цу на -
шег су гра ђа ни на, ау то ра до са -
да пу бли ци стич ких књи га и
јед не збир ке по е зи је. Књи га је
не ве ли ка оби мом, вра ћа нас
на те му свих пи та ња и пи та ње
свих те ма – од нос до бра и зла,
на је дан вр ло књи жев но упе -
ча тљив на чин – при ча Бо снић.

Пр ве ве че ри, под сим бо лич -
ним на зи вом „Sympathy for
The Devil: пред ста вља ње”, са
Ива ном Ивач ко ви ћем раз го ва -
ра ли су пи сци Ву ле Жу рић и
Мар ко Ви дој ко вић.

С об зи ром на то да је Ивач -
ко вић ра ни је об ја вљи вао
углав ном пу бли ци стич ке књи -
ге, Мар ко Ви дој ко вић при зна -
је да га је ро ман „Без вер је” из -
не на дио.

– Ово је крат ко де ло ко је се
чи та у јед ном да ху. За ни мљи -
во је чи та ти књи гу чо ве ка ко ји
је оли че ње рок пу бли ци сти ке
у на шој зе мљи као јед ног про -
зног ко ле гу. Ово је јед на „опа -
сна” књи га, као и сва ка ко ја се
на та ко „бок сме чов ски” на чин
су о ча ва с пој мом ђа во ла и Бо -
га. Рад ња је сме ште на у 18.
век. Иде се на ре ли гиј ске асо -
ци ја ци је ко је су ду бо ко уко ре -
ње не у на шем дру штву. Та ква
књи га је „опа сна”, на ро чи то

кад се пи ше у 21. ве ку – сма -
тра Ви дој ко вић.

Књи жев ник Ву ле Жу рић ка -
же да се при чи та њу ове књи ге
мо же ви де ти ве ли ка на чи та -
ност пи сца, као и ути цај ве ли -
ких књи жев них име на на ње -
го во ства ра ла штво. До да је да
је књи га, без об зи ра на то ли ки
број књи жев них асо ци ја ци ја,
пра ва по сла сти ца тих не ких
ме ђа ша на ко је чо век на и ла зи
као у не ком чуд ном сну, као у
не ком ме ђу про сто ру, уз не ку
из ма гли цу.

Ау тор об ја шња ва да је пи са -
ње „Без вер ја” би ло на чин да
иза ђе на крај с „не под но шљи -
вом ко ли чи ном зла” ко је нас
окру жу је.

– У овој књи зи, ко ја је ме ша -
ви на фик ци је и ре ал но сти, све

по слу шни ке. Та ко да има не -
ко ли ко сло је ва у пор тре ту ђа -
во ла, ни је са мо цр но, има ра -
зних бо ја и ра зних ни јан си –
об ја шња ва ау тор.

Пу бли ци ста Но во То мић,
ко ји се ба ви и фе но ме ном на -
род ног ве ро ва ња, ау тор је књи -
ге „Све ти ли шта и на да ли шта”,
а био је гост дру ге ве че ри, под
на зи вом „Ар хи пе лаг ве ре: о
мно гим ли ци ма зла”.

– У не че му из ме ђу на ших
књи га по сто ји ве ли ка раз ли -
ка: ја се ба вим про бле мом ве -
ро ва ња на зе мљи, а он (Ивач -
ко вић – прим. аут.) на не бу.
Он има као ли ко ве ђа во ла,
Бо га, ја имам обич не љу де
ко ји од ла зе на од ре ђе на по -
кло нич ка ме ста у на ди да ће
им по мо ћи не ка ви ша си ла...

од мах ви де ли по зив на по бу -
ну. У су шти ни, ово је сте књи -
га о осва ја њу сло бо де, са мо
пут до ње не во ди пре ко ве ре,
већ пре ко без вер ја. А у фор -
ми сво је вр сног ди ја ло га с ве -
ли ким узо ри ма по пут Ге теа,
До сто јев ског, Бул га ко ва... ја
бих још при до дао Сар тра,
Си о ра на и Ро бе ра Ескар пи ја
– при ча То мић.

У сре ду, 28. де цем бра, те -
ма је би ла зло у чо ве ку кроз
Јун гов при ступ, мо гу ће вр -
сте зла и сим бо ли зла, а го -
сто вао је Жар ко Тре бје ша -
нин. За по след ње ве че, „Гла -
ча ње огле да ла: пут до ’Без -
вер ја’”, пла ни ра но је да пу -
бли ци ста Алек сан дар Жи -
кић са ау то ром раз го ва ра о
ње го вом це ло куп ном опу су



И по ред све га што се
де ша ва ло у 
про те клих два на ест
ме се ци, Пан че во је
углав ном би ло ми ран
град, за шта нај ве ће
за слу ге има по ли ци ја

Ни је би ло уби ста ва и
те шких кра ђа, а број
ору жа них ин ци де на та
мо же се из бро ја ти на
пр сте јед не ру ке; сви
та кви слу ча је ви су
ра све тље ни

Бор ба про тив 
нар ко ма ни је – 
при о ри тет над 
при о ри те ти ма

У го ди ни за на ма пан че вач ка
по ли ци ја је спро ве ла ве ли ки
број ак ци ја то ком ко јих су за -
пле ње не знат не ко ли чи не раз -
ли чи тих вр ста дро ге. Ди ле ри -
ма су нај че шће од у зи ма ни ма -
ри ху а на, ам фе та мин и ек ста -
зи, јер су те дро ге по ни ским
це на ма нај при сту пач ни је нар -
ко ма ни ма, а ва жно је и то да је
зва нич но по твр ђе но да је по
ко ли чи на ма од у зе тих нар ко -
ти ка пан че вач ка по ли ци ја ме -
ђу пр ви ма у Ср би ји.

Да ме ђу нар ко-ди ле ри ма
има до ста оних ко ји су про да -
ју нар ко ти ка схва ти ли као мо -
гућ ност за до бру за ра ду, све -
до чи то што су пан че вач ки по -
ли цај ци ко ји су за ду же ни за
бор бу про тив нар ко ти ка то ком
2016. го ди не у ви ше на вра та
от кри ли иле гал не ла бо ра то ри -
је за уз га ја ње ма ри ху а не и
ухап си ли њи хо ве вла сни ке.

Не ма ви ше че ка ња у 
по тра га ма за не ста ли ма
Кра јем фе бру а ра го то во сви ме -
ди ји су из ве шта ва ли о не стан ку
две ју ма ло лет них де вој чи ца из
Вр шца, ко је су због ло ших оце -
на по бе гле од ку ће. По сле ду же
по тра ге по ли ци ја их је про на -
шла и вра ти ла њи хо вим ро ди -
те љи ма, а пре суд но је би ло то
што је по тра га за њи ма по че ла
од мах, ка ко то на ла же тзв. Ти -
ја нин за кон, а не по сле 48 ча со -
ва, као што је то би ло не ка да. 

ПРО ШЛА ГО ДИ НА У ЦР НИМ ХРО НИ КА МА

ЖИ ВИ МО У ОПА СНИМ ВРЕ МЕ НИ МА

гра да. Све по хва ле за та кву ре -
ак ци ју, уз на ду да ће та ко би ти
и убу ду ће.

Мла ди ћи ра ње ни у пуц ња ви
на ули ци
По чет ком мар та у Ули ци Ла ва
Тол сто ја до го ди ла се пуц ња ва
у ко јој су по вре ђе ни је дан 24-
-го ди шњак и 25-го ди шњак.
Ра нио их је мла дић ко ји је пу -
цао у њих из пи што ља и по том
по бе гао. Ме ђу тим, он је бр зо
от кри вен и ухап шен, а овај
слу чај, ко ји је по све му под се -
тио на сли ке ко је смо мо гли
ви де ти на кон ору жа них на па -
да у Бе о гра ду, Но вом Са ду и
дру гим гра до ви ма, под се тио
нас је да жи ви мо у опа сном
вре ме ну и да ни шта не зна чи
то што је Пан че во и да ље ми -
ран град.

На си ље у по ро ди ци – зло
при сут но и у Пан че ву
У јед ном ста ну на Стре ли шту
по чет ком мар та се до го дио
ин ци дент ко ји је под се тио на
то ко ли ко је ве ли ко зло на си -
ље у по ро ди ци и ка ко се са мо
за јед нич ком бор бом над ле -
жних мо же ста ти на пут
ижи вља ва њу на сил ни ка над
же на ма и де цом. До ин ци -
ден та је до шло ка да је пи ја -
ни 41-го ди шњак у свом ста ну
на пао су пру гу но жем и на нео
јој ви ше те шких по вре да,
због ко јих је она хит но пре -
ба че на у Оп шту бол ни цу и

Ко ли ко је ва жна до бра са -
рад ња из ме ђу Хит не по мо ћи,
ва тро га са ца и по ли ци је из
Пан че ва и Бе о гра да, и по ред
то га што су та два гра да уда ље -
на два де се так ки ло ме та ра, по -
ка за ла је са о бра ћај на не сре ћа
ко ја се до го ди ла 23. фе бру а ра
код „Ма лог ра ја”.

Чим су оба ве ште не о том
тра гич ном до га ђа ју, на ме сто
уде са од мах су кре ну ле еки пе
Хит не по мо ћи, по ли ци је и ва -
тро га са ца из Пан че ва и Бе о -
гра да. Ни је би ло до та да уо би -
ча је них пре пу ца ва ња на чи јој
те ри то ри ји се де си ла не сре ћа
и да ли је она у над ле жно сти
слу жби из Пан че ва или Бе о -

опе ри са на. На сил ни ку ко ји

је на ви ше ме ста на те лу исе -

као но жем не срећ ну же ну

ни шта ни је зна чи ло то што

су њи хо ва де ца би ла све до ци

ње го вог ди вља штва.

што су у про те клих два на ест
ме се ци за хва љу ју ћи Ви шем
јав ном ту жи ла штву по кре ну ти
слу ча је ви не ких моћ ни ка из
окол них гра до ва ко ји су би ли
осум њи че ни за мал вер за ци је у
прет ход ном пе ри о ду. С об зи -
ром на то да су има ли ја ке ве зе
и би ли ви со ко по зи ци о ни ра ни,
о њи ма се до са да са мо ћу та ло,
па се мо же оче ки ва ти да ће се
по зи ва ње та квих на од го вор -
ност и ва ђе ње кри вич них при -
ја ва про тив њих из фи о ка на -
ста ви ти и у на ред ном пе ри о ду.

Крај то ле ран ци је за ди вље
пре во зни ке?
Про шла го ди на ће оста ти за -
пам ће на и по то ме што је у њој

ност у гра ду и до га ђа ји ма у
ко ји ма је због ту ђег не ма ра
угро жа ва на без бед ност дру -
гих ли ца.

На ве шће мо са мо не ке при -
ме ре: сре ди ном ју ла су под не -
те кри вич не при ја ве про тив
ли ца ко ја су осум њи че на да
ни су ис па љи ва ла про тив град -
не ра ке те то ком ве ли ког не -

вре ме на ко је је за хва ти ло наш
град, због че га је на не та ве ли -
ка ште та имо ви ни на ших број -
них су гра ђа на.

Кри вич на при ја ва је под не та
и про тив на шег су гра ђа ни на
ко ји је ту као и мал тре ти рао не -
ко ли ко па са, а по том их оста -
вио за ве за не у џа ку. О овом
слу ча ју се ду го при ча ло у на -
шем гра ду и он је све за па њио
бру тал но шћу. Због то га је до -
бро што је по ли ци ја и у овом
слу ча ју бр зо ре а го ва ла и пре да -
ла кри вич ну при ја ву пра во су ђу.

(На ста вак у иду ћем бро ју)

У ве ли кој по ли циј ској ак ци -
ји „Ске нер”, ко ја је спро ве де на
ши ром Ср би је по чет ком мар -
та, ухап ше но је и не ко ли ко
Пан че ва ца. Они су осум њи че -
ни да су про тив за ко ни то сте -
кли но вац кроз ма хи на ци је с
по љо при вред ним зе мљи штем.

Овај слу чај је по ка зао да још
увек ни је за мро при вред ни
кри ми нал, да и да ље има оних
ко ји же ле да за ра де ис ко ри -
шћа ва ју ћи и зло у по тре бља ва -
ју ћи по сло ве на ко ји ма су ан -
га жо ва ни и да за то вре ба ју
сва ку по год ну при ли ку.

Са да су на по те зу Ви ше јав -
но ту жи ла штво и пан че вач ко
пра во су ђе, јер са мо од њих за -
ви си да ли ће осум њи че ни би -
ти ка жње ни. За по хва лу је то

ко нач но по чео об ра чун с ди -
вљим ком би-пре во зни ци ма.
Бор ба с њи ма ви ше ни је са мо
при о ри тет пан че вач ких ин -
спек ци ја и по ли ца ја ца, јер је
то ком 2016. го ди не на ули ца ма
на шег гра да и Бе о гра да спро -
ве де но ви ше ак ци ја у ко ји ма су
уче ство ва ли пан че вач ки и бе о -
град ски по ли цај ци и ин спек то -
ри. Ово бу ди на ду да ће се у
2017. го ди ни ком би сти ма ко -
нач но ста ти на пут и да ће им
мно го че шће не го до са да би ти
од у зи ма ни ком би ји.

Бр зе ре ак ци је по ли ци је 
по сле уз не ми ра ва ња јав но сти
То ком 2016. го ди не пан че -
вач ка по ли ци ја се ви ше не го
ика да пре ба ви ла слу ча је ви -
ма ко ји су уз не ми ри ли јав -

ХРОНИКА
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ПРО ШЛЕ СУ БО ТЕ У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

По ста вљен спо ме ник
по ги ну ли ма у ра то ви ма

При о ри тет Удру же ња за не -
го ва ње тра ди ци ја 51. ме ха ни -
зо ва не бри га де, вој не је ди ни -
це кроз ко ју је од осни ва ња
20. сеп тем бра 1968. па до ње -
ног рас фор ми ра ња 1997. го -
ди не про шло ви ше де се ти на
хи ља да Пан че ва ца и ста нов -
ни ка окол них ме ста на те ри -
то ри ји ју жног Ба на та, би ће
штам па ње мо но гра фи је – ис -
так ну то је на го ди шњој скуп -
шти ни тог удру же ња, одр жа -
ној 24. де цем бра.

Пред сед ник Удру же ња пу -
ков ник Зо ран Кан дић на ја -
вио је да ће у на ред ном пе ри -
о ду би ти отво ре на спо мен-
со ба 51. бри га де у ка сар ни
„Сте ви ца Јо ва но вић”.

Го во ре ћи о про бле ми ма у
ра ду Удру же ња, он је ре као
да се оно због ста ро сне
струк ту ре су о ча ва с при род -
ним од ли вом члан ства. Због
то га ће, пре ма ње го вим ре -
чи ма, је дан од ци ље ва у на -
ред ном пе ри о ду би ти ани ми -
ра ње мла дих и де це чла но ва
Удру же ња да на ста ве чу ва ње
успо ме на на 51. бри га ду и
ње них тра ди ци ја.

– Има мо и не што чи ме мо -
же мо да се по хва ли мо. Пр во
смо удру же ње у Ср би ји ко је је
по ста ло при дру же ни члан
Упра ве за тра ди ци ју, стан -
дард и ве те ра не у са ста ву Ми -
ни стар ства од бра не Ср би је.
То ће нам мно го по мо ћи у да -
љем ра ду, а за хва љу ју ћи то ме
на ши пред став ни ци су при су -
ство ва ли про сла ви Да на ве те -
ра на и при је му код на чел ни -
ка Ге не рал шта ба. Осим то га,
на пу ту смо да по ста не мо

члан Са ве за бо рач ких ор га -
ни за ци ја Ср би је. Под не ли
смо сва до ку мен та нео п ход на
за учла ње ње и че ка мо да нас
оба ве сте – ис та као је Кан дић. 

Он је до дао је Удру же ње
обе ле жи ло не ко ли ко ва жних
да ту ма, као што су Дан бри -
га де, Дан по бе де, Дан осло -
бо ђе ња Вр шца и Пан че ва,
Дан 12. вој во ђан ске на род но -
о сло бо ди лач ке удар не бри га -
де и Дан бо ра ца.

Кан дић је ре као и да му је
жао што ни је би ло ви ше при -
сут них на ово го ди шњој про сла -
ви Да на бри га де, одр жа ној у
ка сар ни „Сте ви ца Јо ва но вић”.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПЕДЕСЕТ ПРВА МЕ ХА НИ ЗО ВА НА БРИ ГА ДА

Са чу ва ти успо ме ну на
слав ну је ди ни цу

Иде ја да се и у Пан че ву као и
у не ким дру гим гра до ви ма
ши ром Ср би је по диг не спо -
мен-обе леж је са име ни ма и
пре зи ме ни ма по ги ну лих уче -
сни ка ра то ва ко ји су де ве де -
се тих го ди на во ђе ни на на -
шим про сто ри ма 24. де цем -
бра по ста ла је ствар ност.

У цен тру гра да тог да на је от -
кри вен спо ме ник вој ни ци ма,

офи ци ри ма, ре зер ви сти ма и
по ли цај ци ма ко ји су из гу би ли
жи во те у рат ним су ко би ма.

По ста вља ње тог мо ну мен та
ини ци ра ли су град ски од бо ри
удру же ња „Срп ских рат них
ве те ра на” и бо ра ца На род но -
о сло бо ди лач ког ра та, а ње го -
во от кри ва ње је би ло за вр шни
чин бор бе са за мр ше ним би -
ро крат ским про це ду ра ма ко -
ја је тра ја ла око два де сет пет
го ди на.

То ли ко ду го се у Пан че ву
го во ри ло да би не где тре ба -

ло по ста ви ти спо ме ник на -
стра да ли ма и то ли ко ду го
је тра же но нај по год ни је
ме сто за то. Нај пре је би ло
на ја вљи ва но да ће спо ме -
ник би ти по диг нут на пла -
тоу ис пред управ не згра де
Оп ште бол ни це, па он да
ис пред згра де По ли циј ске
упра ве, да би на кра ју над -
ле жни да ли са гла сност да

спо ме ник бу де у пар ку у
цен тру гра да.

Због то га ни је чуд но што је
Ок та ви јан Се ке шан, пред -
сед ник „Срп ских рат них ве -
те ра на”, обра ћа ње при сут ни -
ма за по чео под се ћа њем на
пе ри пе ти је ко је су прет хо ди -
ле по ди за њу спо ме ни ка.

По ред ње га, го во ри ли су
Не бој ша Ри стић, пред сед ник
пан че вач ког од бо ра Син ди -
ка та срп ске по ли ци је, и Иван
Ђо ко вић, је дан од ми ни ста ра
у По кра јин ској вла ди.

Се ћа ње на на стра да ле

С про сла ве ово го ди шњег Да на бри га де

Ове године многима су стављене лисице на руке

Један од илегалних засада дувана

Добили су скутере



У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта је за -
кљу ча но у ва шем ср цу. „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 „Хи ља ди ти спрат”
Ке трин Мак ги 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:

„За кљу ча на је љу бав. Она
је то ли ко ја ка и ве ли ка да се
све ру жне ре чи, сви ло ши
по гле ди, сва мр жња од би ја ју.
А та љу бав се ’до пу ња ва’ ле -
пим ре чи ма, осме си ма...”
060/6672...

„Мо је ср це ни је за кљу ча -
но. Отво ре но је да пру жи и
при ми љу бав, та ко да љу бав
кру жи кроз ње га по пут на из -
ме нич не стру је.” 064/5296...

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 шта их др жи у „рав но те -
жи”. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Рав но -
те жа” Све тла не Слап шак.

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:

„У рав но те жи ме др же су -
пру ги на пен зи ја и та шти ни
са ве ти.” 064/9694...

„Уве жба но ба лан си рам из -
ме ђу мог Арк ти ка и Ан тарк ти -
ка – плу са на ва ги и ми ну са на
ра чу ну, че ка ју ћи да ми Де да
Мраз ис пу ни же љу и за ме ни
им ме ста за у век.” 064/3456...

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.

ХРОНИКА
Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ШТА ЈЕ ОБЕ ЋА НО, А ШТА ЗА ВР ШЕ НО
Под јед на ко се ра ди и
у гра ду и у се ли ма

По че ло опре ма ње 
бу ду ће ин ду стриј ске
зо не

По кри вен ве ли ки 
ба зен

У го ди ни ко ја је за на ма, но вац
из град ског бу џе та под јед на ко
је тро шен ка ко за ин фра струк -
тур не ин ве сти ци је на те ри то -
ри ји гра да, та ко и у окол ним
се ли ма, што је нај по зи тив ни ји
ути сак.

Ко му нал ни жи вот у Пан че -
ву ви ше се не сво ди, као ра ни -
јих го ди на, са мо на „шмин ка -
ње” по је ди них град ских ули ца
у си ту а ци ји ка да и ван гра да
по сто ји ве ли ки број не ре ше -
них про бле ма.

На кра ју го ди не, ка да се бу -
ду пра ви ли би лан си све га ура -
ђе ног у про те клих два на ест
ме се ци, не ми нов но ће би ти
под се ћа ње да је у се ли ма ре -
кон стру и са но ви ше ули ца, ам -
бу лан ти, игра ли шта, пар ко ва
и шко ла, a да су за вр ше ни или
су у то ку из град ња не ко ли ко
во до вод них мре жа и њи хо во
спа ја ње с пан че вач ким во до -
во дом.

У на шем гра ду има оних ко -
ји се не сла жу с тим што је
по ста вља ње спо ме ни ка на -
шим су гра ђа ни ма стра да лим
у ра то ви ма во ђе ним де ве де -
се тих го ди на фи нан си рао
Ду шан Ба ја то вић, чел ник
„Ср би ја га са” и ли дер вој во -
ђан ских со ци ја ли ста.

Је дан од њих је пен зи о ни -
са ни пу ков ник Зо ран Кан -
дић, пред сед ник Удру же ња
за не го ва ње тра ди ци ја 51.
ме ха ни зо ва не бри га де, вој не
је ди ни це у чи јим ре до ви ма
су се бо ри ли и сви Пан чев ци
ко ји се ни су вра ти ли сво јим
ку ћа ма.

Он је из ја вио да не по др -
жа ва то што је по ди за ње спо -
ме ни ка пла тио Ду шан Ба ја -
то вић.

– Не мам ни шта про тив то -
га да се обе ле жи успо ме на на

69 Пан че ва ца и ста нов ни ка
оста лих ме ста на те ри то ри ји
ју жног Ба на та ко ји су из гу -
би ли жи во те у ра то ви ма.
Њи хо ве по ро ди це тре ба да
има ју ме сто где ће мо ћи да
до ђу, да их се се те у ми ру и
да им ода ју по шту. Ме ђу тим,
сма трам да је за осу ду то што
на спо ме ни ку пи ше да је ње -
го во по ста вља ње пла ти ла
фон да ци ја јед ног по ли ти ча -
ра: Ду ша на Ба ја то ви ћа. По -
ги ну ли у ра то ви ма де ве де се -
тих су бра ни ли отаџ би ну, а
не не ку фон да ци ју или по ли -
ти ча ра – об ја снио је Кан дић.

Под се ћа мо, Ок та ви јан Се -
ке шан, пред сед ник ор га ни -
за ци је „Срп ски рат ни ве те ра -

ни”, ко ја је ини ци ра ла по ди -
за ње спо ме ни ка на стра да ли -
ма, на кон ње го вог от кри ва ња
24. де цем бра у цен тру гра да
об ја снио је пред при сут ни ма
да је тра жио но вац на ви ше
стра на, али да ни ко од оних с
ко ји ма је кон так ти рао ни је
хтео да фи нан си ра та ко не -
што.

До дао је да му је је дан од
ви ђе ни јих пан че вач ких со -
ци ја ли ста та да по ну дио да га
упо зна с Ба ја то ви ћем и пр ви
чо век вој во ђан ских со ци ја -
ли ста не са мо да је на то
при стао већ је, ка ко је ис та -
као Се ке шан, дао но вац из
свог џе па.

Ина че, на спо ме ни ку по -
ги ну ли ма пи ше да су „ње го -
ви ин ве сти то ри би ли Град -
ски од бор ор га ни за ци је
’Срп ски рат ни ве те ра ни’ и

њен пред сед ник Ок та ви јан
Се ке шан, а да је до на тор био
Ду шан Ба ја то вић”.

Ка ко је то мо гу ће и шта
зна чи то што је чел ник вој во -
ђан ских со ци ја ли ста озна чен
као не ко ко је пла тио по ди за -
ње спо ме ни ка ако су ин ве сти -
то ри би ли Ок та ви јан Се ке -
шан и „Срп ски ве те ра ни”, мо -
же са мо да се прет по ста вља.

Ин ди ка тив но је и то да на
от кри ва њу спо ме ни ка ни је
би ло ни ког од пред став ни ка
ло кал не вла сти. Да ли је раз -
лог за то пи сме но упо зо ре ње
о по за ди ни овог до га ђа ја ко -
је им је прет ход но по слао
пу ков ник Кан дић, оста је у
сфе ри на га ђа ња.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

До ма ћи за да так 
за Де да Мра за

на Пре о бра жен ској цр кви,
кро ва на ко на ку ма на сти ра у
Вој ло ви ци и скулп ту ре Све тог
Трој ства по ред Цр кве Све тог
Кар ла Бо ро меј ског, а у то ку су
и ра до ви на оја ча ва њу по сто ља
јед не од ку ла све ти ља на Ду на -
ву.

Ре пу бли ка по др жа ла пан че -
вач ки про је кат
У го ди ни ко ја је на кра ју, до го -
ди ло се још не што вред но па -
жње – Ми ни стар ство при вре де
је нов ча но по др жа ло је дан
пан че вач ки про је кат. У пи та -
њу је ре кон струк ци ја Ули це 7.
ју ла, ко ја ће иду ће го ди не би -
ти је дан од нај ве ћих по сло ва у
Пан че ву.

За хва љу ју ћи од лу ци Ре пу -
блич ке вла де да уче ству је са
50 од сто у фи нан си ра њу те ка -
пи тал не ин ве сти ци је за наш
град, Пан че во ће до би ти
56.500.000 ди на ра, а пре о ста -
ли но вац ће би ти обез бе ђен из
кре ди та.

Из нос ко ји је одо брен Пан -
че ву нај ве ћи је у по ре ђе њу са

ПРО БЛЕМ У ВЕ ЗИ СА СПО МЕ НИ КОМ У

ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Пла тио га пр ви
со ци ја ли ста

гра ду пот пи са ли спо ра зум о
по ве зи ва њу Пан че ва и Бе о гра -
да у је дин стве ни си стем јав ног
пре во за. Та да је на ја вље но да
он не ће под ра зу ме ва ти са мо
ау то бу ски, већ и же ле знич ки
пре воз, и да ће се учи ни ти све
да „Бе о воз”, ко ји иде са мо до
Ов че, са о бра ћа до Пан че ва.

Том при ли ком је ре че но и
да ће се гра ди ти би ци кли стич -
ка ста за ко ја ће по ве зи ва ти Бе -
о град и Пан че во, а за што од
све га обе ћа ног ни је би ло ни -
шта, мо же се са мо на га ђа ти.
Ако ни шта дру го, из гле да ло је
да ће са да шњој ло кал ној вла -
сти у Пан че ву ус пе ти оно што
ње ним прет ход ни ци ма го ди -
на ма ни је по ла зи ло за ру ком –
да по ве же Пан че во и Бе о град. 

Се вер на ин ду стриј ска зо на
по ста ла ствар ност
Ако се ра ни јих го ди на са мо
при ча ло о по тре би да се се вер -
на ин ду стриј ска зо на оспо со би
и ин фра струк тур но уре ди, она
је у 2016. го ди ни ко нач но по -

То ком 2016. го ди не Пан че -
во и пан че вач ки бу вљак су тр -
пе ли ве ли ке ште те због из -
град ње дру гог ко ло се ка пру ге
Пан че во –Бе о град. Ка да је тај
ва жан по сао ко нач но за вр шен,
усле дио је хла дан туш: „Же ле -
зни це Ср би је” су знат но сма -
њи ле број по ла за ка на ре ла ци -
ји из ме ђу Пан че ва и пре сто -
ни це и ти ме оте жа ле по ло жај
ка ко на шим су гра ђа ни ма ко ји
сва ко днев но иду за Бе о град,
та ко и они ма ко ји су не ка да
во зом до ла зи ли на бу вљак.

Про блем ко ји још ни је ре шен
Кра јем апри ла је из гле да ло да
ће мо ми Пан чев ци ко нач но
мо ћи да одах не мо јер ће је дан

ста ве елек трич на ра све та и ка -
на ли за ци о на мре жа па да град -
ска власт при ву че пр вог за ин -
те ре со ва ног за ула га ње нов ца.

У го ди ни ко ја је за на ма, за -
вр шен је још је дан ва жан по -
сао – по кри ва ње ве ли ког ба зе -
на код Ха ле спор то ва на Стре -
ли шту. За хва љу ју ћи то ме он
ће сва ко днев но би ти на рас по -
ла га њу пан че вач ким пли ва чи -
ма и ва тер по ли сти ма, та ко да
они ви ше не ће мо ра ти да пу -
ту ју у Бе о град на тре нинг.

За по че та па об у ста вље на ре -
кон струк ци ја „Сло бо де”
Ка да су сре ди ном мар та ло -
кал ни ме ди ји об ја ви ли ин -
фор ма ци је о то ме да је хо тел
„Сло бо да” ко нач но на ли ци та -
ци ји на шао за куп ца рас по ло -
же ног да ин ве сти ра у ње го ву
ре кон струк ци ју, из гле да ло је
да ће и тај ду го го ди шњи про -
блем би ти ре шен.

На жа лост, оп ти ми зам је
крат ко тра јао. При ват на фир -
ма из Кра ље ва ко ја је пот пи са -
ла спо ра зум са „АИК бан ком”,

вла сни ком „Сло бо де”, и на ја -
ви ла ин ве сти ра ње у ре кон -
струк ци ју хо те ла, ан га жо ва ла
је рад ни ке ко ји су де се так да -
на оба вља ли не ке по сло ве на
том објек ту, да би од јед ном
пре ста ли, без ика квог об ја -
шње ња. У „Сло бо ди” се већ
ме се ци ма ни шта не де ша ва, а
да ли ће тај хо тел по но во ду го
че ка ти док се не на ђе не ко ко
ће га об но ви ти, мо же се са мо
прет по ста вља ти.

Об на вља ју се ва жни 
спо ме ни ци
За хва љу ју ћи струч ња ци ма За -
во да за за шти ту спо ме ни ка, у
овој го ди ни су за вр ше не или су
у то ку ре кон струк ци је не ких ве -
о ма зна чај них вер ских и исто -
риј ских спо ме ни ка у Пан че ву.
Окон ча но је са ни ра ње сту бо ва

ду го го ди шњи про блем би ти
ре шен. Гра до на чел ни ци Бе о -
гра да и Пан че ва Си ни ша Ма -
ли и Са ша Па влов су у на шем

ста ла ствар ност. Ме сто где се
она на ла зи, ас фал ти ра но је и
по ве за но са ау то пу тем за Ја бу -
ку и пре о ста ло је са мо да се по -

оним што су до би ли оста ли
гра до ви ко ји су кон ку ри са ли.

Под се ћа мо, по ред ре кон -
струк ци је са о бра ћај ни це и
пе шач ких ста за, у Ули ци 7.
ју ла би ће на пра вље не и би ци -
кли стич ке ста зе ши ри не 3,5
ме та ра са обе стра не ули це,
као и 144 обич на пар кинг-
ме ста и шест пар кин га за ин -
ва ли де.

У пла ну су и из град ња под -
зем них ин ста ла ци ја, као и
мон ти ра ње јав ног осве тље ња и
ре кон стру и са ње во до во да, ки -
шне и фе кал не ка на ли за ци је.
Ка да сви ти ра до ви бу ду за вр -
ше ни, Ули ца 7. ју ла ће по ве зи -
ва ти Стре ли ште и Вој ло ви цу.

М. Г.

(На ста вак у иду ћем бро ју)

„Зеленило” је и ове године украшавало град

Завршена је пруга до Београда

Коначно је покривен велики базен

Обновљено је више споменика



на су нај та лен то ва ни ји мла ди
кла ри не ти сти из Ср би је, Бо сне
и Хер це го ви не и с Ки пра има -
ли при ли ку да уна пре де ве -
шти ну сви ра ња. 

• Пан че вач ка Ба лет ска
шко ла „Ди ми три је Пар лић”
би ла је од 21. до 23. апри ла
до ма ћин Ре пу блич ког так ми -
че ња ба лет ских шко ла Ср би је.
То ком три да на у дво ра ни
Кул тур ног цен тра на сту пи ло
је две ста се дам де сет де ве то ро
так ми ча ра. 

МАЈ
Осмо так ми че ње уче ни ка хар -
мо ни ке одр жа но је 4. ма ја у
са ли Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”. У кон ку рен ци ји је
би ло око 70 уче сни ка из Ре пу -
бли ке Срп ске и Ср би је. 

• Го то во сат вре ме на је пу -
бли ка у дво ра ни Кул тур ног
цен тра 10. ма ја ужи ва ла у за но -
сном пе ва њу бли за на ца Рат ка и
Ра ди ше Те о фи ло ви ћа, је дин -
стве них из во ђа ча тра ди ци о нал -
не срп ске и бал кан ске му зи ке. 

• Ше сти ме ђу на род ни Би је -
на ле умет нич ког деч јег из ра -
за (БУ ДИ) ове го ди не обе ле -
жио је ју би леј – де сет го ди на
по сто ја ња. Од 13. ма ја до 16.
ју на, кад се Би је на ле за вр шио,
одр жа но је пе де се так про гра -
ма за де цу и њи хо ве ро ди те ље
на ви ше ло ка ци ја у гра ду. 

• Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур” обе ле жи ла је 66 го ди на

• Ра до ви на ста ли у че тр де -
сет сед мој Ли ков ној ко ло ни ји
„Де ли блат ски пе сак” из ло же -
ни су у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти 18. фе бру а ра. 

• На пет на е стом Ме ђу на -
род ном фе сти ва лу пра во слав -
них хо ро ва „Ка лож ска бла го -
вест” у бе ло ру ском гра ду Грод -
но Пан че вач ко срп ско цр кве -
но пе вач ко дру штво осво ји ло
је пр ву на гра ду и по ста ло ла у -
ре ат пр вог сте пе на. 

• Рам бо Ама де ус и Иван
Алек си је вић би ли су по но во
за јед но на ис тој сце ни 26. фе -
бру а ра у Кул тур ном цен тру.
Ме га цар Рам бо одр жао „Ве че
гло ма зне по е зи је”. 

МАРТ
• Но во сад ски са став „Фрај ле”

одр жао је кон церт у дво ра ни

Пан че вач ку кул тур ну сце ну
то ком про шле го ди не обе ле -
жи ли су мно го број ни кон цер -
ти озбиљ не, за бав не и на род -
не му зи ке, књи жев не ве че ри,
по зо ри шне пред ста ве, на сту -
пи кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва, го ди шњи це и ју би ле ји
ин сти ту ци ја... Tрудили смо се
да на стра ни ца ма „Пан чев ца”
за бе ле жи мо та до га ђа ња – с
ко ли ко успе ха, оце ни ће чи та -
о ци. На две стра не на ме ње не
кул ту ри и умет но сти, али и на
оста лим, об ја вље но је ви ше од
пет сто ти на тек сто ва. У на -
ред на два бро ја да ће мо пре -
глед до га ђа ја без пре тен зи је
да твр ди мо да су они ва жни ји
од не ких дру гих. Из бор је са -
мо под се ћа ње на го ди ну ко ја
је за на ма. 

ЈА НУ АР 
Го ди на је по че ла кон цер том
пи ја нист ки ње Јо ва не Дан кар
и ви о ли ни сте Ми ла на Бер -
гин ца, ко ји је одр жан 4. ја ну -
а ра на ма лој сце ни Кул тур ног
цен тра. 

• Ро ман „Ре пу бли ка Ћо пић”
пан че вач ког књи жев ни ка Ву -
ле та Жу ри ћа на шао се ме ђу
два на ест ко ји су ушли у ужи
из бор за НИН-ову на гра ду за
2015. го ди ну. 

• Пе сни ки њи Иван ки Рад -
ма но вић, на шој су гра ђан ки,
12. ја ну а ра уру че на је на гра да
Удру же ња књи жев ни ка Ср би -
је „Ми лан Ра кић” за збир ку
пе са ма „Рај ски ка вез”. 

• Хор Пан че вач ког срп ског
цр кве ног пе вач ког дру штва 8.
ја ну а ра је одр жао бо жић ни
кон церт „Бо го ро ди це дје во” у
но во сад ској си на го ги. Го сти
про гра ма би ли су Гу дач ки
квар тет ТАЈЈ и Ве ра Ца ри на
(со пран), Не да Сто ја но вић
Не ран џић (со пран) и Бог дан
Ђа ко вић (те нор). 

• У Кул тур ном цен тру је 27.
ја ну а ра одр жа на Све то сав ска
ака де ми ја. На сту пи ли су пр -
вак На род ног по зо ри шта у Бе -
о гра ду Гој ко Ба ле тић, хор
Пан че вач ког срп ског цр кве -
ног пе вач ког дру штва, чла но -
ви КУД-а „Стан ко Па у но вић”,
трио „Вран га вран”, чла ни ца
Драм ског сту ди ја „Ате ље мла -
дих” Ма ри ја Ба њац и дру ги. 

• Сли кар ка Је ле на Бад ње вац
Ри стић пред ста ви ла се ра до -
ви ма на ко ји ма су мо ти ви при -
о ба ља Та ми ша и дру гих де ло -
ва Пан че ва. Из ло жба „Пан че -
во очи ма умет ни ка” отво ре на
је 21. ја ну а ра. 

• Ти ја на Ма лек и Дра га на
Ста ни са вље вић на сту пи ле су
28. ја ну а ра у пле сној пред ста -
ви „Ве не ра пред огле да лом”,
ко ја је пре ми јер но од и гра на у
дво ра ни „Апо ло”. Оне пот пи -
су ју ре жи ју и ко ре о гра фи ју. 

ФЕ БРУ АР 
Уче ни ци МШ „Јо ван Бан дур”
из кла се про фе сор ке Љи ља не
Мар ја но вић, там бу ра шка сек -
ци ја ОШ „За га Ма ли вук” из
Бе о гра да и Там бу ра шки ор ке -
стар „Там бу ра то ри јум” под
вођ ством про фе со ра Бу ди ми -
ра Сто ја но ви ћа при ре ди ли су
9. фе бру а ра у Кул тур ном цен -
тру кон церт „Там бу ра шка
при ча”.

• „Moonwalk”, фе сти вал за -
ми шљен с ци љем да афир -
ми ше мла де му зи ча ре и бен -
до ве, одр жан је пр ви пут 19.
и 20. фе бру а ра у дво ра ни
„Апо ло”.

• „Не вер не бе бе” су 14. фе -
бру а ра, на Све тог Три фу на,
одр жа ле кон церт у дво ра ни
Кул тур ног цен тра.

• Са став „Бенд и во ка ли”,
ко ји чи не пан че вач ки хор
„Во кал тин” и че тво ро ин стру -
мен та ли ста, одр жао је кон -
церт 17. фе бру а ра у дво ра ни
Кул тур ног цен тра. Као пред -
гру па су на сту пи ли ма ли ша ни
из хо ри ћа „Во кал кидс”.

Страну припремила
Милица

Манић

ЗА БЕ ЛЕ ЖЕ НО У ГО ДИ НИ ЗА НА МА

ПРЕ БО ГА ТА КУЛ ТУР НА СЦЕ НА 

Кул тур ног цен тра у по не де љак,
7. мар та. 

• Ро ман „Ре пу бли ка Ћо -
пић” пан че вач ког књи жев -
ни ка Ву ле та Жу ри ћа пред -
ста вљен је љу би те љи ма књи -
ге 10. мар та у Град ској би -
бли о те ци. Са ау то ром је о
књи зи раз го ва ра ла књи жев -
на кри ти чар ка Је ле на Ан ге -
лов ски. 

• У пе так, 11. мар та, квин -
тет Ла за ра То ши ћа сви рао је
џез у дво ра ни „Апо ло” До ма
омла ди не. По ред ње га, у
квин те ту су и Ми ша Кр стић
(кла вир), Са ва Ра мја нац (бас),

дом 178 го ди на по сто ја ња 29.
мар та у Све то у спен ском хра -
му одр жа ло кон церт, на ко ме
је на сту пио и деч ји хор тог
дру штва. 

АПРИЛ
„Јед но став не при че”, збир ку
Ла за ра Ри стов ског, 5. апри ла
Пан чев ци ма су пред ста ви ли
књи жев ни кри ти чар Ва са
Пав ко вић и ау тор – наш про -
сла вље ни глу мац и ре ди тељ. 

• Два де сет че ти ри ре про -
дук ци је де ла из бе о град ског
На род ног му зе ја ура ђе не на

Но вак Ми јо вић (тру ба) и Љу -
ба Пу нић (сак со фон). 

• По сле пре сти жне на гра де
„Ра до је До ма но вић” афо ри -
сти чар Зо ран Т. По по вић – за
књи гу „Да ће Бог, ако Бог да” –
осво јио је и на гра ду Бе о град -
ског афо ри сти чар ског кру га. 

• У Све ча ној са ли На род ног
му зе ја у уто рак, 15. мар та,
отво ре на је из ло жба Му зе ја
Вој во ди не „Ала смо се на од -
ма ра ли...”, ко ја је при ка за ла
оми ље на ме ста на ко ји ма су
се Вој во ђа ни од ма ра ли кра -
јем 19. и по чет ком 20. ве ка. 

• Од 22. до 25. мар та, у фо а -
јеу Кул тур ног цен тра, одр жан
је три на е сти Ме ђу на род ни
фе сти вал под вод ног фил ма и
фо то гра фи је. Нај бо љи ма су
уру че на при зна ња. 

• Пан че вач ко срп ско цр кве -
но пе вач ко дру штво је по во -

са тен-кан вас плат ну, от пор не
на све вре мен ске усло ве, 11.
апри ла ока че не су на зи до ве
згра да и обје ка та у Пан че ву.
Из ло жба на отво ре ном под

на зи вом „Арт ту ра” из не на ди -
ла је, али и за ин те ре со ва ла
про ла зни ке. 

• У дво ра ни Кул тур ног цен -
тра 8. апри ла на сту пи ла је на -
ша су гра ђан ка Дан ка Сто јиљ -
ко вић. На срп ском и ру ском
је зи ку пе ва ла је ро ман се, ста -
ро град ске и тра ди ци о нал не
пе сме. Да ве че оста не у се ћа -
њу, до при не ли су хор „Ар хан -
гел” пред во ђен Во ји сла вом
Спа си ћем (те нор), ор ке стар
„Да ни лу шка” и Слав ко Ми -
тро вић Ца ле (со ли ста на хар -
мо ни ци). 

• Не де љу да на ка сни је (15.
април) Би ља Кр стић и ор ке -
стар „Би стрик” одр жа ли су
кон церт. По вод је био че тр де -
сет го ди на ње ног умет нич ког
ра да и пет на ест го ди на по сто -
ја ња ор ке стра. 

• Град ска смо тра му зич ког
и фол клор ног ства ра ла штва
де це одр жа на је 26. апри ла у
дво ра ни Кул тур ног цен тра. 

• Ана Ћур чин и бенд су 20.
апри ла про мо ви са ли свој пр -
ви сту диј ски ал бум „Sketches
of Belonging”. 

• Дру ги ин тер на ци о нал ни
ма стер-клас за кла ри нет „Чар -
дак”, чи ји је осни вач кла ри не -
ти ста др Ог њен По по вић, за вр -
шен је 25. апри ла кон цер том у
Кул тур ном цен тру. Не де љу да -

успе шног ра да. По во дом да на
шко ле, 12. ма ја, одр жа ни су
кон цер ти уче ни ка и про фе со -
ра, а 14. ма ја у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра на сту пи ли су ве ли -
ки ан сам бли, хо ро ви и ор ке -
стри. 

• На ма ни фе ста ци ји „Му зе -
ји Ср би је де сет да на од 10 до
10”, ко ја је по че ла 12. ма ја,
На род ни му зеј Пан че во ове

бу ци и на ње му је на сту пи ло
ше зде се так пе сни ка из зе мље
и ино стран ства. 

• Цен трал ни про грам јед не
од нај зна чај ни јих кул тур них
ма ни фе ста ци ја у на шем гра ду
„Екс те а тар фе ста” одр жан је од
24. до 26. ју на. Пу бли ка је ви де -
ла пет за ни мљи вих пред ста ва. 

• За филм „Ду би на два”
пан че вач ки ре ди тељ Ог њен
Гла во нић до био је глав ну „Ве -
ли ку на гра ду жи ри ја” на фе -
сти ва лу до ку мен тар ног фил -
ма „Open City”, ко ји је одр жан
у Лон до ну од 21. до 26. ју на. 

го ди не уче ство вао је са че ти -
ри из ло жбе и бо га тим пра те -
ћим про гра мом. 

• На ша су гра ђан ка На та ша
Те о фи ло вић до бит ни ца је по -
ча сног при зна ња на ме ђу на -
род ном фе сти ва лу ди ги тал не
умет но сти „Арс елек тро ни ка”.
То при зна ње је осво ји ла у ка -
те го ри ји ани ма ци ја за рад под
на зи вом 7001, и то у кон ку -
рен ци ји пре ко 3.000 де ла из
84 зе мље. 

• У окви ру че тр на е стих
„Мај ских да на књи ге”, под
сло га ном „Сло ви њак панк”,
ко ји су одр жа ни од 24. до 28.
ма ја у Град ској би бли о те ци,
по се ти о ци су мо гли да се
упо зна ју са ства ра ла штвом
сло ве нач ких књи жев них
ства ра ла ца. Пред ста вље на је

и мо но гра фи ја „Сло вен ци у
ју жном Ба на ту” ау то ра Јо си -
па Ве бе ра. 

• Че ти ри де це ни је по сто ја -
ња Га ле ри је са вре ме не умет -
но сти обе ле же не су 20. ма ја
отва ра њем три ју ве ли ких из -
ло жби у на шем гра ду. 

• „Ноћ му зе ја” при ре ђе на је
21. ма ја. На ши су гра ђа ни су
би ли у при ли ци да по гле да ју
из ло жбе у пан че вач ком му зе -
ју и да пр ви пут оби ђу про из -
вод не по го не у окви ру ста ре
Вај фер то ве пи ва ре. 

• Два де сет шест од 56 ау то -
ра за сту пље них у ово го ди -
шњем збор ни ку по е зи је и и
крат ке про зе мла дих с про -
сто ра бив ше Ју го сла ви је „Ру -
ко пи си 39” пред ста ви ло се 28.
ма ја у дво ра ни „Апо ло” по -
што ва о ци ма ове књи жев не
ма ни фе ста ци је. 

• Изложба слика под нази-
вом „Олга Смедеревац у својој
кући” отворена је 6. јуна у Га-
лерији савремене уметности,
простору који је некада био
дом Олге и Стевана Смеде-
ревца. 

• У оквиру „Дана Вајферта”,
10. јуна је одржано вече блуза
(наступили „Blue Fa mily” и
„Raw Hi de”), а сутрадан, 11. ју-
на, уследио је музички ужитак
за љубитеље џеза („Alex & The
Fer gu sons” и „Биг бенд РТС-а”). 

ЈУН
Од 3. до 5. ју на одр жан је Ше -
сти ме ђу на род ни фе сти вал
кла сич не ка мер не му зи ке
„Кла сик фест”. Ви ше од ше -
зде сет из во ђа ча, три да на вр -
хун ске кла сич не му зи ке, на
сто ти не по се ти ла ца, три кон -
церт на про сто ра и мно штво
до брих ути са ка – био би кра -
так опис ове вр хун ске му зич -
ке ма ни фе ста ци је. 

• „Да ни про те Ва се” отво ре -
ни су 5. ју на у Све то у спен -
ском хра му кон цер том деч јег
хо ра Пан че вач ког срп ског цр -
кве ног пе вач ког дру штва и
Хор ске ка пе ле де ча ка „Ор ли -
ћи” из Зе ле но гра да (Мо сква,
Ру си ја). 

• Наш су гра ђа нин и је дан
од нај по зна ти јих афо ри сти ча -
ра у Ср би ји Зо ран Т. По по вић
до био је за но ву књи гу афо ри -
за ма „Да ће Бог, ако Бог да”
на гра ду „Ти пар”, ко ја се до де -
љу је у окви ру пље ваљ ске ма -
ни фе ста ци је Да ни ху мо ра и
са ти ре „Ву ко Бе за ре вић”. 

• По ет ски ма ра тон „Пе сми
у част” одр жан је 26. ју на у Ја -
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Уче ни ци Основ не шко ле „Мо -
ша Пи ја де”, по ред оста лих
пред ме та, од пе тог раз ре да
уче и не мач ки је зик. Ра ди по -
бољ ша ња усло ва за рад, свим
слич ним обра зов ним уста но -
ва ма у Ср би ји, па и ива но вач -
кој, као и ње ним ђа ци ма, до -
бро до шла је сва ка по моћ та -
ко зва не ло кал не за јед ни це.

У ка би не ту за не мач ки је зик
по сто је ћа зе ле на та бла би ла је

пот пу но до тра ја ла и го то во
не у по тре бљи ва за пи са ње.
Због то га се шко ла обра ти ла
гра ђе вин ском пред у зе ћу „Вој -

во ди на пут” а. д. с мол бом за
до на ци ју.

– Пред став ни ци пан че вач ке
фир ме од мах су нам иза шли у

су срет и без од ла га ња одо бри -
ли фи нан сиј ска сред ства за
ку по ви ну мо дер ног учи ла. Реч
је о со фи сти ци ра ној бе лој та -
бли, на ко јој се, по ред оста лог,
мо же пи са ти фло ма сте ри ма у
ра зним бо ја ма, а она слу жи и
као плат но за про јек ци је. У
име свих на ших уче ни ка за -
хва љу је мо ком па ни ји „Вој во -
ди на пут” на по кло ну ко ји ће
нам зна чај но по бољ ша ти ква -
ли тет на ста ве – на ве ла је Са ња
Си мић Ми ја то вић, ди рек тор
ОШ „Мо ша Пи ја де”.

Ово је тек пр ва бе ла та бла у
ива но вач кој уста но ви, док су у
дру гим ме сти ма оне већ одав -
но при лич но за сту пље не.

Ба нат ски Бре сто вац: За де цу
пред школ ског уз ра ста у пе -
так, 23. де цем бра, у про сто -
ри ја ма шко ле упри ли че на је
пред но во го ди шња при ред -
ба. Чла ни це Ак ти ва же на
„Со са” су на но во го ди шњем
ет но ба за ру из ло жи ле све
оно што су то ком го ди не
пра ви ле.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес -
плат ни пре вен тив ни пре гле -
ди спро ве де ни су у су бо ту,

24. де цем бра, 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 при ре ђен је у сре -
ду, 28. де цем бра, у ло кал ној
ха ли спор то ва. Ме сна за -
јед ни ца је у че твр так, 29.
де цем бра, де ци пред школ -
ског уз ра ста и ђа ци ма пр -
ва ци ма по де ли ла при год не
па ке ти ће.

До ло во: Ме сна за јед ни ца је у
сре ду, 21. де цем бра, ор га ни -
зо ва ла по де лу па ке ти ћа за -
ба ви штан ци ма. У згра ди по -
ме ну те ин сти ту ци је су у пе -
так, 23. де цем бра, спро ве де -
ни бес плат ни пре вен тив ни
пре гле ди. До ло вач ки Ру му -
ни су у не де љу, 25. де цем бра,
у свом хра му, ли тур ги јом
обе ле жи ли Бо жић.

Гло гоњ: При кра ју су 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 из ве де на је у не де -
љу, 25. де цем бра, у До му
кул ту ре.

Ива но во: Деч ја но во го ди -
шња пред ста ва „Де да Мра зов
ро ђен дан” из ве де на је у пе -
так, 23. де цем бра, у До му
кул ту ре, ка да су ма ли ша ни -
ма по де ље ни па ке ти ћи. На
истом ме сту је у уто рак, 27.
де цем бра, 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. Пред у зе ће „Вој во ди -
на пут” а. д. до ни ра ло је шко -
ли јед ну бе лу та блу.

Ја бу ка: Стен дап ко ме ди ја из -
ве де на је у пе так, 23. де цем -
бра, у До му кул ту ре. Ру ко -
мет ни клуб је обе ле жио за вр -
ше так го ди не у не де љу, 25.
де цем бра, а су тра дан је Ме -
сна за јед ни ца па ке ти ћи ма
об ра до ва ла пе де се так ма ли -
ша на. Из ло жба ра до ва де це и
же на с но во го ди шњих ра ди о -
ни ца отво ре на је у уто рак, 27.
де цем бра, у До му кул ту ре, а
по зо ри штан це „Ма ли принц”
из ве ло је пред ста ву „Де да
Мраз по чет ник”.

Ка ча ре во: Све ча на скуп шти -
на Ме сне за јед ни це одр жа на
је у по не де љак, 26. де цем бра,
а дан ка сни је у шко ли је од и -
гра на но во го ди шња деч ја
пред ста ва, с по де лом па ке -
ти ћа.

Омо љи ца: Све ча на скуп шти на
је одр жа на у пе так уз при су -
ство ди рек то ра ин сти ту ци ја,
као и спон зо ра ко ји су то ком
го ди не по ма га ли раз не ма ни -
фе ста ци је. Ме сна за јед ни ца
ће, уз по моћ До ма кул ту ре, у
су бо ту, 31. де цем бра, од 12 са -
ти, на пла тоу у цен тру ор га ни -
зо ва ти по де лу па ке ти ћа де ци
пред школ ског уз ра ста и за јед -
нич ко ки ће ње јел ке.

Стар че во: Ми са ма у Цр кви
Све тог Ма у ри ци ју са у су бо ту
и не де љу, 24. и 25. де цем бра,
ри мо ка то лич ки вер ни ци
обе ле жи ли су Бо жић по гре -
го ри јан ском ка лен да ру.

Петак, 30. децембар 2016.
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СЕ О СКЕ МЕ СНЕ ЗА ЈЕД НИ ЦЕ У 2016. ГО ДИ НИ (1)

ОД ИЗ БО РА ДО ИЗ БО РА Месне актуелности 

ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ ДО НА ЦИ ЈИ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ФИР МЕ

Пр ва бе ла та бла у ива но вач кој шко ли

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Жи вот у де вет пан че вач ких
се ла у го ди ни на из ма ку ни је
се бит ни је раз ли ко вао од не -
ких про те клих врeмена.

Tо зна чи да су га ка рак те ри -
са ли де цен тра ли за ци ја, осет но
ма њи обим ра до ва и не до ста -
так ве ћих ин ве сти ци ја.

Ипак, као и увек, би ло је
мно го то га за при се ћа ње...

Ако је не што обе ле жи ло ову
го ди ну, он да је то си гур но ат -
мос фе ра пре, за вре ме и на кон
из бо ра одр жа них у апри лу.
Иа ко су оста ле го то во без свих
пре ро га ти ва фак тич ке вла сти,
и ме сне скуп шти не су и те ка -
ко би ле у фо ку су ве ли ких пар -
ти ја, пре све га вла да ју ће. За то
не тре ба да чу ди што кам па ња,
и то ве о ма же сто ка, ни ка да
ни је стар то ва ла ра ни је.

У том по гле ду скуп шти не су
„кра си ли” и мно го број ни пре -
ле ти, од ко јих тек не ко ли ко ни -
је за вр ши ло у Ву чи ће вом ја ту.
Ап со лут но на пред но
Већ по чет ком го ди не по ме ну -
та ат мос фе ра по че ла је да се
за гре ва и за хук та ва све док 24.
апри ла ни је до сти гла уси ја ње.
Тог да на се гла са ло за скуп -

За по ме ну ту да му ва жи и је дан
ку ри о зи тет – да је пр ва при -
пад ни ца леп шег по ла на тој
не за хвал ној и од го вор ној во -
лон тер ској функ ци ји.

Спа ли на јед ног запосленог
Што се ме сних за јед ни ца ти -
че, тре ба спо ме ну ти и то да је
у ме ђу вре ме ну, на жа лост, пре -
ми нуо Бо го љуб Ђу ри ца, пред -
сед ник Из вр шног од бо ра ка -
ча ре вач ке ме сне скуп шти не,
пре то га и пр ви чо век по ме ну -
тог се ла. Сви ко ји су га по зна -
ва ли, мо гу по твр ди ти да се
овај до бро на мер ни и вред ни
чо век ни ма ло ни је ште део да -
ју ћи се у ин те ре су раз во ја ме -
ста и оп штег до бра.

Ду го го ди шњи про блем на
се ли ма био је и ма њак ка дра,
од но сно не по пу ња ва ње упра -
жње них ме ста ре фе ре на та,
љу ди ко ји су ра ди ли све и сва -
шта за сво је су гра ђа не.

Ме ђу тим, уме сто да се то
ре ши до во ђе њем но вих рад ни -
ка, Град је при бе гао још јед -
ном де цен тра ли за циј ском ко -
ра ку и прак тич но уки нуо по -
пу лар не ко ор ди на то ре.

Та ко је по ме ну тим ре ше њем
кра јем фе бру а ра и по след њи од
њих – До рел Во шти нар из Гло -
го ња – пре ба чен у Град ску упра -
ву. Због то га се ло кал на ме сна
скуп шти на ван ред но са ста ла и
за у зе ла ја сан став – да се оми -
ље ни слу жбе ник вра ти та мо где
је да но ноћ но из га рао у по след -
њих три де сет го ди на. То ни је
има ло баш ни ка квог од је ка у
над ле жном ме сту. Оче ки ва но...

Ти ме су се о ске кан це ла ри је
све де не на са мо јед ног стал но
за по сле ног – ма ти ча ра. Да
ствар бу де го ра, не ка ве ли ка
ме ста чак ни то ни су има ла, па
је у Стар че ву до не дав но, са мо
сре дом и пет ком, стран ке оп -
слу жи вао Омољ ча нин.

(На ста ви ће се у сле де ћем
бро ју)

је у пет: у ива но вач кој и бре -
сто вач кој скуп шти ни узео је
сва ме ста; у Ка ча ре ву су му од
пет на ест про ма кла два, а у Но -
вом Се лу – три, ко ја су при па -
ла Удру же ној опо зи ци ји, док
је у Гло го њу оп ци ја са чи ње на
од ли га ша и не за ви сних кан -
ди да та осво ји ла тре ћи ну од
де вет ман да та. На пред ња ци су
из гу би ли је ди но у Стар че ву,
за у зев ши пет сто ли ца, а ду пло
ви ше оти шло је по кре ту пред -
во ђе ном Пе тром Ан дре ји ћем,
та да шњим по кра јин ским по -
сла ни ком.

Ипак, на пред ња ци су од не -
дав но и та мо на вла сти, јер им
је при сту пио од ре ђен број
при пад ни ка по ме ну те ор га ни -
за ци је, па са да јед на стран ка
има су пре ма ти ју на свим ин -
стан ца ма. Што се „се ло на чел -
ни ка” ти че, не ки су, по пут Аце
Ди ми три ћа, Бран ка Бо ку на и
Јо шке Ду ду ја, оста ли на истим
по зи ци ја ма, док су но ва ли ца
Дра ган Ми ри чић, Не дељ ко
То пић и др Ми ре ла Пе тро вић.

СВЕ СТРА НИ ЂА ЦИ ОМО ЉИЧ КЕ ШКО ЛЕ

По ха ђа ју и бу гар ски је зик
По је ди ни уче ни ци омо љич ке
шко ле „До си теј Об ра до вић”
већ не ко вре ме, по ред ре дов не
на ста ве стра них је зи ка, фа -
кул та тив но из у ча ва ју бу гар ски
је зик. Да ствар бу де за ни мљи -
ви ја, у по ме ну том се лу го то во
да и не ма при пад ни ка те на -
ци о нал не ма њи не, за раз ли ку
од, ре ци мо, Ива но ва.

Овај про грам се ре а ли зу је у
окви ру про јек та „Ро дан је зик и
кул ту ра ван гра ни ца”, ко ји фи -
нан си ра Ми ни стар ство про -
све те Ре пу бли ке Бу гар ске, а у
ње му уче ству ју и шко ле из
Ива но ва и са Стре ли шта. За -
јед нич ко за све три обра зов не
уста но ве је сте то што ча со ве
бу гар ског је зи ка др жи на -
став ник Ог њан Цвет ков, по -
ре клом из Со фи је.

По ме ну ти уче ни ци Основ не
шко ле „До си теј Об ра до вић” су
до сад уче ство ва ли на мно гим
кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма,

школ ским при ред ба ма, пред -
мет ним так ми че њи ма... По је -
ди ни ђа ци, по пут Еми ли је
Ста но је вић и Да ни је ле Вла јић

(обе из оде ље ња VIII-3), по -
сти гли су за вид не ре зул та те на
ре пу блич ком так ми че њу у по -
зна ва њу бу гар ског је зи ка и
кул ту ре. Омољ ча ни су би ли
за па же ни и на смо три бу гар -
ског на род ног ства ра ла штва
„Бу га ри ја да”, одр жа ној у Бе -
лом Бла ту.

Као и ра ни јих го ди на, по во -
дом за вр шет ка пр вог по лу го -
ди шта и до ла ска но ве го ди не у
школ ској би бли о те ци је при -
ре ђе на ма ла све ча ност за уче -
ни ке ко ји по ха ђа ју бу гар ски
је зик. Том при ли ком, на кон
ма лог ко ла жа ре ци та тор ских
и му зич ких та ча ка, на став ник
Ог њан Цвет ков је у при су ству
ди рек то ра шко ле и са рад ни ка
об ра до вао де цу бо га тим но во -
го ди шњим па ке ти ћи ма.

На по след њем кон кур су ко -
ји је Град Пан че во рас пи сао
за фи нан си ра ње про је ка та
ор га ни за ци ја чи је ак тив но -
сти има ју ве зе с по љо при вре -
дом, ја буч ко Удру же ње ви на -

ра и ви но гра да ра „Грозд” до -
би ло је ше зде сет хи ља да ди -
на ра. За тај но вац ку пље но је
570 ка ле мо ва ви но ве ло зе и
360 сад ни ца во ћа, а све то је
на рав не ча сти по де ље но
чла но ви ма.

Пре ма ре чи ма Не на да
Фи ли пов ског, пред сед ни ка
удру же ња „Грозд”, об у хва -
ће но је два де сет ше сто ро
про из во ђа ча.

– По ја ча ва њем за са да у ви -
но гра ди ма и воћ ња ци ма по -
ма же мо раз вој по љо при вред -
не гра не ко ја је не кад има ла

тра ди ци ју на овим про сто ри -
ма. Због то га смо и пре че ти ри
го ди не осно ва ли удру же ње и у
ме ђу вре ме ну спро ве ли низ ак -
ци ја, по пут на бав ке опре ме и
уче шћа на ра зним сај мо ви ма.

Не дав но смо ре а ли зо ва ли и је -
дан про је кат ко ји је фи нан си -
рао По кра јин ски се кре та ри јат
за по љо при вре ду, па смо за пе -
де сет хи ља да ди на ра ку пи ли
бу рад за чла но ве и по се ти ли
„Кра ље ву ви на ри ју” на Оплен цу
– на вео је Фи ли пов ски.

Овај мла ди про из во ђач
ујед но је и до бар при мер, јер је
пре пет на е стак го ди на на ста -
вио по лу ве ков ну по ро дич ну
тра ди ци ју и са да од гро жђа са
се дам де се так ари пра ви цр ве -
на и бе ла ви на за ко ја је ви ше -
стру ко на гра ђи ван.

ОБ НА ВЉА ЊЕ ВИ НО ГРА ДА И ВОЋ ЊА КА

Ја бу ча ни ма ско ро 
хи ља ду сад ни ца

СЕЛО

у три на ве де на ме ста на го ве -
шта ва ли да се, мо жда, пр ви
пут гра ђа ни не ће у ве ћој ме ри
опре де љи ва ти за по је дин це,
већ за стран ке. И ни је би ло те -
шко прог но зи ра ти за ко ју...

На кон те про лећ не из бор не
аван ту ре СНС је „усто ли чио”

ап со лут ну власт. Тач ни је, го -
то во ап со лут ну, јер му је из ма -
кло са мо јед но се ло. А по бе дио

шти не у шест се ла (не ра чу на -
ју ћи Ја бу ку, Омо љи цу и До ло -
ву), а већ су ван ред ни из бо ри

Хоће ли месне канцеларије наскроз опустети?



РК
„ДИНАМО”
ПАНЧЕВО

Гат, насип
у луци

Примена,
употреб-
љавање

Греда у
оквиру
врата

Друга нота
музичке

скале

Лична
заменица

ПАНЧЕВАЧ-
КИ СУПЕР-

ЛИГАШ
Медикамент

Било
који

Име
панчевачког

глумца
Жужића

Врста
ударца у

боксу (мн.)

Наш писац
(Светолик)

Име
америчког

председника
Вилсона

Врста
занатлије

Износ на
који гласи
новчаница

Тим

Одстрел
дивљачи

Предлог уз
локатив

Подземни
део биљке

Река у
Норвешкој

Симбол
криптона

У оно
доба

Републичко
извршно

веће (скр.)

Пријатан
мирис

Поклон
Прво и 17.

слово азбуке
Махиналан,
онесвешћен

Симбол
кисеоника

Војна управа
(скр.)

Контролор,
надзорник

Оријентална
посластица

Грамофонска
плоча

Грофовија у
Енглеској

КАПИТЕН
ЕКИПЕ

(слика лево)

Диско клуб
(скр.)

Дивови,
горостаси

Враћање
сервиса у

тенису

Донети
унутра

Саставни
везник

„Цар
животиња”

Упитна
заменица

Рт у Новом
Зеланду

Царска
палата

Симбол
азота

Смедеревска
Паланка

Муслиман-
ска вера

Притискати

Ауто-ознака
Новог Сада

Наум, 
намера

Метар

Јединица
електричног
капацитета Оквир

Манастир
код

Бајине
баште

Груба шала,
лакрдија

(мн.)

Река у
Француској

Ознака за
темпо

Ауто-ознака
за Рашку

Град у
Белгији

Песма
похвалница

Град у
Француској

Слика
нагог тела

Миришљаво
средство

(лат.)

Енглески
државник
(Клемент)

Радијум

Држава у
Африци

Наш писац
(Младен)

Ознака за
метар

Ознака за
грам

Први
мушкарац
по Библији

Назад, 
позади
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ЕНИГМАТИКА

Страну припремио Момир Пауновић

СУДОКУ

4 7 2 3 9

3 5 8 6 2

6 5 9

2 1 9

8 7 1

7 1 9 4 8

3 1 6 8 4

ПРОФЕСОР-
КА ФМУ

Глумити у
масовним
филмским
сценама

Слободо-
љубив
(лат.)

Рачунаљка
старих
народа

Светло-
браон боја

Енглески
глумац
(Питер)

Треће
слово
азбуке

Симбол
илинијума

Упаљач за
експлозив

Заштитити,
сачувати

Које је
оштећеног

вида

Висораван
у Азији

Смрзнута
вода

Фудбалски
тренер

(Милован)

Сенило за
лампу

Симбол
тербијума

Ваљарице

Прохтев за
јелом, 
апетит

Посуда за
прање ногу

Ручни рад

АКАДЕМИК
САНУ

Арапска
држава у

Азији

Повратна
заменица

Шведки
композитор
(Халстром)

Филмска
звезда

Симбол
иридијума

Од тог
тренутка

Ознака за
волт

Плод храста

Река у
Сибиру

Француски
путописац

(Шарл)

КОМПОЗИ-
ТОРКА

СА СЛИКЕ

Враћати у
живот, 

оживети

Супротни
везник

Филм
Џемса

Камерона

Први вокал

Карте за
прорицање

судбине

Фосфор

Амерички
глумац
(Кит)

Слаби
играчи
шаха

РЕШЕЊА – Горња скандинавка: Вудро, лимар, апоен, еки-

па, лов, о, корен, Отра, Јорк, Бранко Радановић, диско, ре-

тернирање, унети, лав, Абат, двор, СП, стискати, накана, м,

Иван Петковић, фарсе, Сена, РА, Алст, Кан, аромат, Атли,

Чад, Марков, Адам, натраг. Квадрат 7 х 7: ластекс, аутогол,

стопало, Топалов, егалите, колотон, Словени. Стиховни ана-

грами: (1) седма сила, (2) скупа роба. Анаграми: (1) Карим

Бензема, (2) Сергеј Карјакин. Судоку: 846723915,

371945862, 592816374, 624381597, 135279486, 987654231,

468597123, 719432658, 253168749. Доња укрштеница: сла-

бовидо, Тибет, лед, абажур, тб, тек, лавор, ир, в, Јана, Исидо-

ра Жебељан, ревитализовати, а, „Аватар”, тарот, Карадин, па-

цери.

АНАГРАМИ

БАРЕМ  ЗАМЕНИК

(1) ФУДБАЛЕР „РЕАЛА”

КРАЉ  СЈАЈНЕ  ИГРЕ

(2) РУСКИ ШАХИСТА (Љ = К)

Слогови: А, ВЕ, ГА, ГОЛ, Е, КО, ЛАС, ЛИ, ЛО, ЛО, ЛОВ, НИ, ПА, ПА, СЛО, СТО, ТЕ,

ТЕКС, ТО, ТО, ТОН, У.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. тканина проткана гуменим нитима које се растежу, 2.

погодак у сопствени гол, 3. бугарски шаховски велемајстор (Веселин), 4. доњи део људ-

ске ноге, 5. једна од парола Француске буржоаске револуције (једнакост), 6. крупна нео-

бична морска риба, 7. велика група европских народа.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) ПОРУКА НОВИНАРИМА

Новинарска свито,

храбрости ти фали,

ДА СИ СМЕЛА, сви би

овако те звали.

(2) ВИСОКЕ ЦЕНЕ

Све што нуде КУСА ПОБРА,

понуда је стварно добра,

празних руку ипак крене,

папрене су свему цене.

ТРЕНЕР
ЕКИПЕ

(слика десно)
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ПРО ДА ЈЕМ фи ат
пун то 2009. го ди -
ште, 63.000 км, вла -
сник, га ра жи ран,
без ула га ња.
064/537-59-97.
(СМС)

ФОРД фо кус 21001,
2.0, бен зин, плин,
ау то ма тик, ка ра ван.
061/200-73-09.
(233474)

НА ПРО ДА ЈУ ау то
џе та, 1989. го ди ште,
тур бо ди зел 1.6.
064/220-21-41.
233445)

ГОЛФ 4, 2001. 1.9
ТДИ, 66 м2, 260.000
км, на про да ју. Тел.
062/215-999.
(233447)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти ђет, ди зел,
2006, пе то ра вра та,
све од опре ме, на
име. 064/130-36-02.
(233444)

ПУН ТО 1.2, 2001,
де цем бар, пе то ра
вра та, 95.000 км,
све од опре ме.
064/130-36-02.
(233444)

КЛИО 1.2, 16 В,
2004, де цем бар, пе -
то ра вра та, све од
опре ме, ре ги стро -
ван. 064/130-36-02.
(233444)

КОМ БИ си тро ен
нов, 1986. ре ги стро -
ван, пу со ван, са -
свим ис пра ван, у
ра ду, по вољ но.
065/361-13-13.
(233402)

ЈУ ГО ска ла 2006,
очу ван, 11.000 км,
ре ги стра ци ја ис те -
кла, 500 евра. 353-
999. (23386)

ПУН ТО 1.2, 2009, 5
В, кли ма, ме та лик
црн, од лич но ста ње,
вла сник, ре ги стро -
ван. 066/123-646.
(233410)

ОПЕЛ кор са Д, 5 В,
ди зел, 2007. го ди -
ште, фул опре ма,
тек ре ги стро ван,
вла сник, бу квал но
као нов, 4.500 евра.
065/848-58-66.
(233356)

ЈУ ГО ко рал 55,
2004, ате сти ран
плин, цр вен, од ли -
чан, вла сник.
064/142-55-93.
(233242)

ОПЕЛ за фи ра 2001.
го ди ште, ди зел, 7
се ди шта, у до бром
ста њу. 
063/823-29-61.
(233258)

ПРО ДА ЈЕМ опел
аги лу 1.2, кли ма,
2002, из у зе тан. Тел.
063/322-948.
(233229

ТО ЈО ТА ко ро ла 1.9
Д, 2002, ре ги стро -
ван, мо гу ћа ком пен -
за ци ја, де мит фа са -
да. 064/247-77-69.
(2334123)

ПО ЛО 1.2 и, 2004, 5
В, кли ма, ма ло пре -
шао, пр ва бо ја.
065/910-35-35.
(233410)

АСТРА Ф 1.6 и,
1994. 5 В, ду го ре ги -
стро ван, но ве зим -
ске гу ме, од ли чан,
по вољ но. 060/010-
35-35. (233410)

ГОЛФ 4, 1.4, 5 В,
2001, на име куп ца,
2.400 евра.
064/109-93-79.
(233509)

ФОЛ КСВА ГЕН по ло
1.4, бен зин, 2001,
фул опре ма, на име,
1.900 евра.
064/310-43-49.
(233509)

РЕ НО клио 1.2, бен -
зин, 2003, као нов,
вла сник. 064/593-
64-86. (233509)

ГОЛФ 4, ка ра ван,
ТДИ, 2003, на име,
као нов. 065/387-
27-50. (233509)

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)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
во зи ла до 2.000
евра. Ста ње не бит -
но. 063/165-83-75.
(233362)

ПРО ДА ЈЕМ две ше -
сто ред не се ја ли це
за ку ку руз „агри ја”,
са про хром ским
сан ду ци ма за ђу бре.
Тел. 063/728-22-14.
(233265)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач,
цр ве ни, оџа ци. Тел.
065/561-01-03.
(233252)

ТРАК ТОР 558, у до -
бром ста њу, ре ги -
стро ван. 063/823-
29-61. (233394)

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 жу на
Ко те жу 1. 069/409-
83-42. (233247)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Те сли, улаз из Мил -
ке Мар ко вић.
063/849-54-32.
(233260)

ВЕШ-МА ШИ НА, ел.
Шпо рет, фри жи дер
и по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
252-05-10, 063/703-
76-07. (232961)

ПРО ДА ЈЕМ те ле ви -
зор па на со ник.
013/373-202,
064/229-64-67.
(233196)

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.
(233495)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр -
сте ви део ка се та
ква ли тет но пре сни -
ма вам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(233291)

ТВ по лов ни 37, 55,
72, за мр зи вач го ре -
ње, ус пра ван. 348-
975, 066/348-975.
(233318)

НЕ МАЧ КИ ТВ,
екран 67, и ви три ну
му зич ког сту ба.
063/775-99-86, 
372-144. 
(233322)

МАЛ ТЕ ЗЕР 40евра,
стар 5,5 ме се ци,
вак ци ни сан, очи -
шћен, ве сео.
064/351-12-18.
(СМС)

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

БРИ КЕТ. 064/142-
42-93. (и)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ка уч.
314-978. (233199)

ПРО ДА ЈЕМ сме де -
ре вац 7, ско ро нов,
ма ли бој лер од 10 л
са сла ви ном , го ре -
ње. 063/734-14-80. 

ПРО ДА ЈЕМ пи са ћи
сто, нов, са че ти ри
фи о ке. 
063/784-23-30.
(233169)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
цер ТА пећ, 3 кв, це -
на 100 евра.
064/848-88-86.
(233187)

ПРО ДА ЈЕМ не у ра -
мље не ви ле ро ве го -
бле не. 355-650. 

ЈА ГАЊ ЦИ на про да -
ју, око 30 – 35 кг.
060/093-16-29.
(233211)

УГРАД НА рер на и
рав на пло ча, ма ши -
на за су до ве, уља ни
ра ди ја тор 
11 ре ба ра. 
По вољ но. 
069/696-677.
(233415)

ОР ТО ПЕД СКА гу ра -
ли ца (ше та ли ца) у
ве о ма очу ва ном
ста њу и ви ле ро ви
кон ци за го бле не.
066/344-680. 

МЕ ТАЛ ЦИ, на про -
да ју ви љу шкаст ока -
сти и ге до ре књу че -
ва, ве ли ка стол на
сте га, ста бил на бу -
ши ли ца, елек трич ни
швајс-апа рат,
искри на бу ши ли ца и
ве ли ка бру си ли ца.
Бу ши ли це хил ти  Т
15 Ц и Т 7 4. Про да -
је се са мо у ком пле -
ту. 063/701-11-33. 

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.
(233524)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ ту ча ни
ка зан за маст са ло -
жи штем. 063/884-
31-78. (233337)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон -
то ва не ТА пећ и до -
ста ва, мон та жа, по -
вољ но. 061/198-81-
42. (233273)

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.
(233280)

ПРО ДА ЈЕМ хит но,
из у зет но по вољ но
ка уч, две фо те ље и
сот чић. Тел. 231-52-
91, 064/057-40-35.
(233377)

КО ТАО, ра ди ја тор
кра ље во, 33 ки ло ва -
та, ко ри шћен са мо
јед ну се зо ну, 500
евра. 063/803-95-
73. (233371)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван
дво сед на раз вла че -
ње. 064/866-21-18.
(233222)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну
гар ни ту ру и ста кле -
ни сто, це на до го -
вор. Тел. 
060/600-90-17.
(233229)

СВИ ЊА 130 КГ, по
150 ди на ра де те ли -
на. Гој ко, Ма шин ска
10, Ја бу ка. 
065/544-67-33.
(233321)

МО БИЛ НИ те ле фон
но киа 230, нов, нео -
т па ко ван, 
4.500 ди на ра.
064/866-25-83. 
(р)

ШПО РЕТ елек трич -
ни, про зор, ка ди це,
ду шек, ме тал на ко -
ли ца, дво глед, клу -
пе. 064/635-77-42.
(233316

КРЕ КА пећ, две ко -
мо де и тр пе за риј ски
сто. 331-958,
063/361-529.
(232972)

ПРО ДА ЈЕМ мла ду
ко зу, по ло ван ка уч,
про зор 120 х 140.
064/901-86-14.
(233304)

ПРО ДА ЈЕМ ора хе и
сун цо крет уља ни.
633-398. (233313)

КРЕ КА, гр та ли ца,
соб ни би цикл, ма ли
бој лер, стуб ни уси -
си вач. 064/354-69-
76. (233284)

ТОВ НИ ћу ра ни, по -
вољ но. 064/357-82-
08. (233290)

БУ КВА, ба рем и
цер, услу жно се че -
ње. Бо са нац,
064/357-82-08.
(233290)

МЕ СНА ТИ  пра си -
ћи, ја гањ ци, де бе ле
сви ње, мо гућ ност
кла ња и пе че ња.
060/037-11-96.
(233287)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај и бе лу
тех ни ку. 063/278-
038. (233481)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
ро бу, кг/200 ди на -
ра. 069/333-93-90. 

ОЧУ ВА НА ста рин -
ска ви три на, бој лер,
ско ро нов ка уч, по -
лов на гар де ро ба.
064/154-25-82.
(233488)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, су -
ши ли це. Фри жи де -
ри, за мр зи ва чи из
Не мач ке. Га ран ци ја.
062/824-23-21.
(233469)

МЕ СНА ТЕ пра си ће
и сви ње про да јем.
Пе те фи је ва 113.
323-123. (233460)

КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер, веш-ма -
ши на, уга о на гар ни -
ту ра, ре гал, тро сед
мој ца, тр пе за риј ски
сто са сто ли ца ма,
те ле ви зор 551 цм.
Тел. 063/861-82-66.
(233442)

НА ПРО ДА ЈУ на зи -
ми це за при плод и
пра сад. 064/960-60-
99. (233425)

КУ ДЕ ЉА РА, 5 ари,
сточ на ва га, млин са
ка ме ном и елек -
трич ни штед њак
про да јем. 343-390,
060/434-45-01.
(233427)

НО ВЕ зим ске гу ме
са фел на ма 175 х
70 х 13, кров ни но -
сач, ви ла гер ко си ли -
ца, ТВ сам сунг, му -
шки би цикл.
066/804-46-38.
(233440)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван
на ме штај, по лов не
плин ске бо це, ста ро
гво жђе, оста ло.
066/900-79-04.
(233189)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре са -
то ве, но вац, пен ка -
ла, раз глед ни це,
књи ге, сит не ан ти -
кви те те. 013/233-
35-01, 064/265-82-
98. (233167)

КУ ПУ ЈЕМ обо је не
ме та ле, аку му ла то -
ре, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре и оста ло.
061/206-26-24.
(233433)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
лим, алу ми ни јум,
аку му ла то ре, за мр -
зи ва че, веш-ма ши -
не, фри жи де ре,
шпо ре те, те ле ви зо -
ре. 061/322-04-94.
(333433)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
ли мо ве, аку му ла то -
ре, обо је не ме та ле,
веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре.
064/484-13-76.
(233433)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе,
ме синг, ба кар, алу -
ми ни јум, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че,
шпо ре те, те ле ви зо -
ре. 061/321-77-93.
(2334339

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи
ис прав не, не ис прав -
не и по ло ван на ме -
штај. 063/898-00-
82. (233273)

СТРИ ПО ВЕ от ку -
пљу јем. 063/826-65-
72. (18843)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма -
ши не, фри жи де ре,
за мр зи ва че, аку му -
ла то ре, ка бло ве.
060/521-93-40.
(233244)

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.
(233211)

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

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

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

КУ ЋА у Пан че ву,
Ца ра Ду ша на 100,
176 м2, на осам ари
пла ца. 013/251-66-
46. (233188)

ВИ КЕН ДИ ЦА, стру -
ја, во да, 15 ари, на
Но во се љан ском, до
пу та. 063/336-461.
(233183)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу
ста ри је град ње, са
2.8 ари и 80 м2 пла -
ца, До зво ље на град -
ња, уве де не ко му на -
ли је и стру ја. Це на
до го вор, Вр њач ка
ба ња, До ња Ду бра -
ва. Тел. 013/618-
602. (233180)

ПЛАЦ 5 ари, на Ми -
си, Зла ти бор ска
ули ца, до зво ље на
град ња, вла сник.
063/449-798. 

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. )

ПАН ЧЕ ВО,  Стре ли -
ште, но ва укро вље -
на при зем на ку ћа
ку ћа, 156 м2, бру то,
екс тра ква ли тет, леп
рас по ред, од лич на
ло ка ци ја, вла сник,
1/1. 063/637-673.
(233205)

КУ ПИ ТЕ по вољ но
плац 220 м2, Ак сен -
ти ја Мак си мо ви ћа,
12.800. 061/324-40-
85. (233396)

УЗИ МАМ зе мљу у
за куп у до ло вач ком
ата ру и ата ре ко ји
се гра ни че са до ло -
вач ким, а ку пу јем и
на ве чи то. Тел.
063/728-22-14.
(2332565)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у
Вој ло ви ци, 44 ара,
до зво ље на град ња.
064/256-35-40.
(2332439

ПЛАЦ са ста ром и
по че том но вом ку -
ћом на про да ју, 1/1,
Ба нат ски Бре сто вац.
060/700-51-89. 

ПО ВОЉ НО, Ко теж
1, лук су зна ку ћа са
ба штом. 065/331-
15-64. (233232)

КО ВА ЧИ ЦА, ку ћа
150 м2, плац 4 ара,
по моћ ни објек ти.
До го вор. 064/396-
22-18. (233253)

ТЕ СЛА, 80 м2, 3.5
ара,а ЕГ, укњи же на,
43.000, до го вор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(233405)

СТАР ЧЕ ВО, цен тар,
но ва ку ћа, 200 м2,
укњи же на, 14 ари,
43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-
951. (233405)

КУ ЋА, усе љи ва, ле -
па, тре ба по гле да ти,
од ци гле чвр стог ма -
те ри ја ла. Тел.
061/602-31-63.
(233347)

ТЕ СЛА, ку ћа у мир -
ном кра ју, 80 м2,
48.000 евра, 3.5 ари
пла ца, мо же стан и
до пла та. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328)

ПРО ДА ЈЕМ плац 5
ари, на Ми си, ис -
пред во да, ка на ли -
за ци ја, стру ја. 
Тел. 064/205-39-57.
(233272)

КОД Тур ске гла ве,
ку ћа 120 м2, дво ри -
шни стан, 40 м2, 2
ара, 51.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(233336)

УЛИЧ НИ део ку ће,
60 м2, Гор њи град,
до го вор. Кон такт,
063/873-61-59.
(233381)

ПЛАЦ 9 ари, Ка ра у -
ла. Тел. 063/769-41-
44. (233392)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа
60 м2, 4 ара, ре но -
ви ра на, усе љи ва,
36.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(233361)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу,
Трг му че ни ка 18.
Тел. 064/167-04-77.
(233370)

КУ ЋА, но во на се ље,
Ру ђе ра Бо шко ви ћа
113, Гој ко, Ма шин -
ска 10, Ја бу ка.
065/544-67-33.
(233321)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен -
ди цу, До ло во, воћ -
њак, по вр ши на 25
ари, це на по вољ на.
313-716. (233307)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ
плац на про да ју, 7
ари, Ми са. 064/169-
02-56. (233323)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ват -
ни би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464,
066/001-050.
(233459)

КУ ЋА са три стам -
бе не је ди ни це по -
себ не, 7 ари, 39.000
евра, Ко за рач ка.
063/804-07-85.
(233472)

КУ ЋА, 60 КВМ, 2
ара пла ца, но ва,
15.000 евра, ста ра
Ми са. 063/804-07-
85. (233472)

КУ ЋА, 100 м2, усе -
љи ва, 3 ара, ста ра
Ми са, 17.000 евра.
063/804-07-85. 

КУ ЋА 50 м2, 2 ара
пла ца, 12.000 евра.
063/804-07-85, ста -
ра Ми са. (233472)

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)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, на Ко те жу
1, ЦГ, 32 м2, вла -
сник. Тел. 063/822-
87-67. (233062)

ПРО ДА ЈЕМ лукс
сре ђен стан на Те -
сли, 52 м2, 29.000
евра. 064/444-42-
90. (233017)

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)

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. 

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)

ХИТ НО и по вољ но
гар со ње ра 25 м2, др
Јо ва на Ер де ља но ви -
ћа 10/5.
064/155-47-12.
(233124)
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СА ЛОН СКИ стан 98
м2, I, сре ђен, по -
друм, га ра жа, До њи
град. 064/153-14-
03. (233207)

ТЕ СЛА, дво со бан,
51 м2, нов, 18.500
евра. 061/168-10-
51. (17843)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко -
теж 2, про да јем,
вла сник, на ме ште -
на. 063/314-676.
(233270)

ХИТ НО, Ко теж 1,
ВП, 58 м2 + те ра са,
за адап ти ра ње, до -
го вор. 062/173-88-
45. (233236)

ТЕ СЛА, дво со бан, I
спрат. 064/354-69-
76. (233284)

КО ТЕЖ 2, тро и по -
со бан, 82 м2, 54.000
евра. 064/317-07-
35, 013/401-430.
(233300)

ДВО СО БАН стан, 55
м2, гре ја ње, ин тер -
фон, про да јем. Тел.
013/370-045.
(233314)

ТЕ СЛА јед но и по со -
бан стан, 45 м2, ТА
гре ја ње, I спрат, код
пи ја це. Кон такт,
063/873-61-59.
(233381)

ТРО СО БАН стан
102 м2 + га ра жа  28
м2, С. Са ве 104/ц,
66.000 евра.
065/300-98-01.
(233392)

СТАН 45 м2, Ко теж
2, Ки кинд ска, IV
спрат, усе љив.
063/272-152.
(233387)

ХИТ НО, вр ло по -
вољ но, про да јем
дво со бан стан, 56
м2, укњи жен, 11,
вла сник, Со да ра.
013/344-388,
060/071-59-64.
(223380)

ТЕ СЛА, 45 м2, I, TA,
дво со бан, 26.000;
52 м2, II, TA, 28.000;
55 м2, дво и по со бан,
34.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 

ЦЕН ТАР, 47 м2, дво -
ри шни леп 18.000;
54 м2, дво со бан, II,
гас, ре но ви ран,
31.000; 64 м2, дво и -
по со бан, 43.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (233361)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, IV,
ЦГ, дво со бан,
26.000; 61 м2, II,
32.000. „Го ца”,
063/899-77-00. 

КО ТЕЖ 2, 68 м2,
дво и по со бан,
34.000; 74 м2, тро -
со бан, 43.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(233361)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 62 м2,
дво со бан, 33.000;
43 м2, јед но и по со -
бан, 23.000.„Го ца”,
063/899-77-00.
(233361)

СО ДА РА, 68 м2,
дво и по со бан,
39.000; 50 м2, дво и -
по со бан, нов,
35.000.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(233361)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 49 м2,
дво соб ан, 22.000;
јед но со бан, 21.500.
(324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-
99-20. (223363)

ТЕ СЛА, 57 м2, дво -
со бан, 30.000; јед -
но со бан, 19.000.
(324), „Ме диа”,
315-703, 064/223-
99-20. (223363)

КО ТЕЖ, 45 м2, јед -
но со бан, 25.000;
дво и по со бан,
43.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(223363)

ПРО ДА ЈЕМ тро со -
бан стан са нус про -
сто ри ја ма, усе љив
од мах, без ула га ња.
Те сла, 060/488-21-
15. (233369)

КУ ПИ ТЕ и про дај те
по нај по вољ ни јим
усло ви ма не по крет -
но сти уз струч не се -
ми на ре  „Ел пис”
удру же ња. 061/324-
40-85. (233396)

ДВО И ПО СО БАН
стан, Те сла, II
спрат, ЦГ, без по -
сред ни ка, вла сник.
064/229-32-64.
(233358)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан на
Стре ли шту, 44 м2,
ТА, II спрат.
060/304-78-85.
(233329)

ДВО И ПО СО БАН,
Те сла, ТА, две те ра -
се, АЛ сто ла ри ја,
но во ку па ти ло, усе -
љив од мах. (470),
Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328 (233328)

СТРО ГИ цен тар
дво соб ни, ТА,
27.000 – 35.000
евра, од мах усе љив.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(233328)

ДВО И ПО СО БАН,
Ко теж, 61 м2, дво -
стра но, ор јен ти сан,
34.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(233328)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, III,
ЦГ, усе љив, 31.000.
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(233349)

КО ТЕЖ 2, 62 м2, III,
ЦГ, усе љив, 31.000.
„UnaDalli”, 
064/255-87-50.
(233349)

НО ВО ГРАД ЊА, че -
тво ро со бан, 80 м2,
II; дво со бан, 58 м2,
I. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)

НО ВА МИ СА, јед но -
и по со бан, I, ЦГ,
24.000. „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(233349)

СО ДА РА, дво со бан,
укњи жен, 26.000.
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (233349)

ПРО ДА ЈЕМ нов
укњи жен стан, 76
м2, и ста но ве у из -
град њи, 44 м2, 61
м2, бли зу цен тра,
гре ја ње на гас.
064/049-62-72. 
(233405)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 
дво со бан, 56 м2, 
две те ра се, ком плет
сре ђен, ПВЦ, ЦГ, 
IV, 31.000. 
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)

ПО ВОЉ НО, стан 60
м2, I, са пло до у жит -
ком ста ри јег ли ца,
17.900. из про грама
„Ел пис” удру же ња.
061/324-40-85.
(233396)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
48 м2, ЦГ, ВП, усе -
љив, од ли чан,
28.000, до го вор.
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)

ЦЕН ТАР, 47 м2, ве -
ли ки јед но со бан, II,
ЦГ, две те ра се,
27.000. „Oлимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (233405)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
ВП, ЦГ, пра зан, јед -
но со бан, 24.000, до -
го вор. „Oлимп”,
351-061, 064/234-
36-01. (233405)

СО ДА РА, 61 м2,
дво и по со бан, без
ула га ња, ВП, ЦГ,
ПВЦ, од ли чан,
37.000, до го вор.
„Oлимп”, 351-061,
063/494-898.
(233405)

КО ТЕЖ 2, 70 м2, III,
ЦГ, дво и по со бан,
40.000. „Oлимп”,
351-061, 063/274-
951. (233405)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 82 м2,
ЦГ, VII, тро со бан,
43.000, до го вор.
„Oлимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(233405)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
55 м2, I, ЦГ, усе љив,
38.000, до го вор.
„Oлимп”, 351-061,
063/274-951. ()

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 30. децембар 2016.

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



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.
063/274-951.
(233405)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
53, 28.000; Ко теж 1,
дво со бан, 59,
32.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025.
(233432)

ПОТ КРО ВЉЕ, 50 м2,
Зе ле на пи ја ца, Ар -
хив, 6.000 евра.
061/114-11-34.
(233460)

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. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
233432)

ШИ РИ ЦЕН ТАР,
дво со бан, ком плет
ре но ви ран, 48 м2,
27.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.  (233435)

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

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 60 м2, 28.000;
46 м2, 23.000 евра;
гар со ње ра, 21 м2,
12.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68. (233435)

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.
(233435)

КО ТЕЖ. Гар со ње ра,
28 м2, 19.500, дво -
со бан, 56 м2,
36.000. (097), 
„Пер фект”,
064/348-05-68.
(233435)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
27 м2, 16.000; дво -
со бан, 49 м2,
24.500. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(233435)

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.
(233435)

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.
(233435)

ТЕ СЛА, дво со бан,
III, ТА, 54 м2, те ра -
се, 27.000. (320),
„Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(233430)

ПРО ДА ЈЕМ апарт -
ма н у цен тру Зла ти -
бо ра, мо же и за ме -
на за стан у Пан че ву
или Бе о гра ду.
063/709-44-97.
(233504)

ГАР СО ЊЕ РА 21,5
м2, Стре ли ште, те ра -
са, по друм, ЦГ,
13.000 евра.
064/635-77-42.
(233506)

ПРО ДА ЈЕМ ду плекс
37 м2 + 17 м2, по -
слов ног про сто ра,
цен тар, 35.000.
064/186-50-87.
(243493)

СТАН у цен тру 55
м2, II спрат, гр фе ја -
ње на гас, вла сник.
063/337-895. )

ЦЕН ТАР, Пе тра
Драп ши на, дво со -
бан, IV,  ЦГ, 32.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-
44-30. (233430)

КО ТЕЖ 1, Осло бо -
ђе ња, V, лифт, 45
м2, ЦГ, 26.000.
(320), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. )

СО ДА РА, јед но со -
бан, IV, 32 м2, ЦГ,
те ра са, 15.500.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(233430)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан,
дво и по со бан стан,
Со да ра, Те сла, 
Ко теж 1, цен тар, 
од вла сни ка. 
063/250-416.
(233193)
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ХИТ НО по треб ни
дво соб ни, тро соб ни
или че тво ро соб ни
ста но ви; Стре ли ште,
Ко теж 2, Ко теж 1,
Те сла. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
062/886-56-09.
(233309)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ, ку -
пу је се стан са ва -
шим пло до у жит ком
(оста је те у ста ну),
као и по ну да до жи -
вот ног из др жа ва ња
по нај по вољ ни јим
усло ви ма. Струч ним
тим „Ел пис” удру -
же ња. 061/324-40-
85. (233396)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру с пар -
ним гре ја њем. 
Цен тар. Зва ти 
по сле 16 са ти.
063/697-360. 
(СМС)

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)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са
упо тре бом ку хи ње и
ку па ти ла. 065/803-
53-29. (233192)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну со бу, Со да ра, за
уче ни ке и сту ден те.
064/439-40-89. 

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет
на ме штен дво и по со -
бан стан на Те сли,
ТА, тре ћи спрат,
бли зу „Ави ва”.
060/566-77-72.
(233168)

КУ ЋА, 30 м2, ма ло
дво ри ште, сре ђе на,
на ме ште на, ин тер -
нет, ка блов ска, 80
евра. 060/086-42-
41. (233166)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 44 м2, по лу на -
ме штен, Ко теж 2,
ЦГ, 100 евра.
064/122-19-02.
(233213)

СТАН, Те сла, но во -
град ња, ЦГ, из у зе -
тан, на ме штен, дво -
со бан, 200 евра.
065/227-77-17. 

ПО ВОЉ НО из да јем
на ме ште ну гар со ње -
ру. 063/810-92-39.
(233425)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан,
дво со бан стан у
цен тру, не на ме -
штен. Тел. 064/178-
42-42. (233429)

ТЕ СЛА, из да јем
ком плет но на ме -
штен дво со бан стан,
бли зу „Ави ва”.
062/600-365,
064/482-18-14.
(233295)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан на Те сли.
Тел. 251-57-39.
(233303)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво со бан ком фо ран
стан, ТА пећ. Тел.
352-710, 066/352-
710. (233350)
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ИЗ ДА ЈЕМ но ви ју ку -
ћу 120 м2, са окућ -
ни цом, у цен тру
Стар че ва. Тел.
063/502-211.
(233341)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, у цен тру.
063/151-81-77.
(233338)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан на ме штен стан
на Те сли, ТА. Тел.
063/214-935.
(233373)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну ку ћу за ста но ва -
ње. Стар че во.
063/748-96-06,
063/830-14-55. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, ста -
ра Ми са. 
060/011-96-66.
(233269)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру, код
„Ави ва”, на Те сли,
ЦГ. 064/237-54-35.
(233245)

ИЗ ДА ЈЕ се на ме -
штен стан, 63 м2, са
пар ним 
гре ја њем. Тел.
060/727-80-06.
(233254)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли. Тел.
065/339-23-25.
(233223)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан код ба зе на,
дру ги спрат, на ме -
штен, од мах усе љив.
060/132-00-85.
(232240)

ОД ЛИ ЧАН тро со бан
стан, 70 м2, Ко теж
2, дру ги спрат.
062/494-334. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со -
бан на ме штен стан
у цен тру гра да. Тел.
062/823-55-67. )

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште -
ну гар со ње ру сам цу,
цен тар, ТА, на ме -
ште на, 90 евра + де -
по зит. 064/186-50-
87. 

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)

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 од фе бру -
а ра ло кал 27 м2,
стро ги цен тар Пан -
че ва, по вољ но. Зла -
та ра, бу тик, ка фић,
пар фи ме ри ја, пе ка -
ра, бан ка. 
063/130-04-07.
(233186)

ЛО КАЛ за из да ва ње
од 200 ква дра та,
150 ме та ра 
од цен тра 
у Ка ча ре ву, 
за све на ме не.
066/601-27-99.
(232210)

У ТР ЖНОМ 
ЦЕН ТРУ 
„Фло ри јан” из да јем
спрат, 300 м2.
063/315-872.
(233501)

80 КВМ, Дом омла -
ди не, Мак си, из да -
јем 120 евра, про да -
јем 18.000 евра.
061/114-11-34. 

ЦЕН ТАР, Гим на зи ја,
две про сто ри је, кан -
це ла ри ја и слич но,
из да јем. 061/114-
11-34. (233468)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ ло кал на Зе ле -
ној пи ја ци. 061/200-
73-09. (233474)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2 у цен тру, Бра ће
Јо ва но вић 11 (код
„Ку пеа”, би ла је ме -
њач ни ца, иде ал но
за тра фи ку нон-
стоп. 063/622-209,
мо гу и оста ле  де -
лат но сти. 
(233439)

ИЗ ДА ЈЕМ СТР и
про да јем ро бу и
опре му. 061/303-
71-25. (233398)
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја -
цу. 060/351-03-56.
(233332)

ПО ТРЕ БАН ло кал у
цен тру Пан че ва, у
за куп, ве ћи од 40
м2, тро фа зном стру -
јом. 061/168-10-51.
(17843)

СТРО ГИ цен тар, ло -
кал, мо же и за ма га -
цин. 064/174-54-17
или viber 063/305-
891. (233250)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
Вељ ка Пе тро ви ћа,
Стре ли ште, 150
евра. 063/234-419.
(233238)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 50
м2, де љив на два де -
ла, Змај Јо ви на, по -
ред „Ма ти је ви ћа”.
063/234-419.
(233238)

МА ГА ЦИН, ра ди о -
ни ца, ло кал 150 м2,
Но во се љан ски.
013/372-072.
(233233)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 56
м2, 2 х 28, у цен тру.
063/151-81-77. 

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ки о ску
(тра фи ка), СМС са
лич ним по да ци ма
по сла ти на 064/462-
12-61. (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 НИ рад ни ци
и ко но ба ри ца Coffe
пе ри о ни ци 
„Пи о нир”. 
069/108-06-54.
(23134)

ПО ТРЕБ НА ка сир ка
за рад у ме са ри.
063/362-427.
(233162)

НУ ДИМ по сао же ни
у ино стран ству, 
По сао се сво ди 
у ку ћи и чу ва ње 
де це. 
Тел. 062/821-63-96.
(233503)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за ка фе би ли јар,
Пан че во, Кни ћа ни -
но ва 37. Тел.
062/227-771.
(233451)

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.
(233466)

ПО ТРЕ БАН 
пе кар са рад ним 
ис ку ством. 
064/120-09-42.
(233409)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри,
ко но ба ри, по моћ ни
рад ни ци, но во про -
ши ре ни ре сто ран
„Во де ни ца”.
063/892-00-07.
(2332939

ПО ТРЕБ НА рад ни -
ца, Caffe „Pacifico”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(233321)

ПО ТРЕБ НИ: рад ни -
ца, ме ди цин ска се -
стра, фар ма це ут ски
тех ни чар и фар ма -
це ут, не ста ри ја од
35 го ди на. 
065/555-50-65.
(233351)

ПО ТРЕ БАН про да -
вац па пир не кон -
фек ци је и кућ не хе -
ми је на бу вља ку.
064/386-47-55.
(233359)

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)

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)

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)

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)

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)
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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. (233198

МА СА ЖА ре калс и
пар ци јал на, ре лакс.
Ни на, 063/843-25-
58, 061/224-50-39.
(23349)

СЕ ЧЕ ЊЕ др ве ћа, ва -
ђе ње па ње ва, кр че -
ње, ко ше ње, фре зи -
ра ње ба ште.
064/196-17-32.
(233470)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи
по сао. 064/120-77-
64. (233480)

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. (233465)

РЕ ЛАКС, 
те ра пе ут ска 
и пар ци јал на 
ма са жа. 
064/011-34-25.
(233454)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део
над зор и алар ме,
си сте ма у стам бе -
ним објек ти ма.
064/134-30-18.
(233485)

КЕ РА МИ ЧАР 
с ду го го ди шњим 
ис ку ством 
ква ли тет но, пе дант -
но, по вољ но.
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(233437)

ЧА СО ВИ хе ми је за
основ це и сред њо -
школ це, по вољ но.
064/907-12-28.
(233431)

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. 

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.
233346)

ПО ПРАВ КА на ме -
шта ја и оста лих гра -
ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76.
(233330)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма,
пре во ди, си гу ран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04.
(233335)

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. 
Тел. 062/271-661,
061/132-85-43.
(233391)

РЕ ЛАКС, те ра пе ут -
ска, ан ти це лу лит
ма са жа, ме ди цин -
ски и естет ски пе ди -
кир. Ја сми на,
013/351-907,
061/308-95-86.
(233241)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, 
ра ди ин ста ла ци је,
по пра вља ста ре,
бој ле ри, гре ја чи, 
та бле и оста ле по -
прав ке. 
060/521-93-40.
(233244)

ЧА СО ВИ из хе ми је.
Кон такт тел.
063/848-39-27.
(233248)

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.
(233221) ВО ДО ИН СТА ЛА -

ТЕР, ре но ви ра ње
ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње
ка на ли за ци је од мах.
063/269-173.
(233311)

МЕ ДИ ЦИН СКА се -
стра чу ва ла би и не -
го ва ла ста ре, бо ле -
сне, по ма га ла у ку -
ћи. 063/293-530.
(233306)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ,
зи да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, сти ро пор,
фа са де, европ ски
ква ли тет. 063/865-
80-49. (2332949

ВО ДО ИН СТЛА 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.
(233302)

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.
(233312)

ПРЕ ВОЗ ства ри и
ро бе ком би јем.
063/708-09-38 или
пик-апом 062/640-
060. (233288)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 013/351-
073, 064/157-20-03.
(233388)

ЉУ ДИ во зе под ути -
ца јем 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 ку ћи вас и
ваш ау то. (233289)

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)

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)

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)

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. )

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре -
ла ци је по Ср би ји с
ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за
за шти ту на ме шта ја,
0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан
до ла зак и про це на
по сла. Пла ћа ње мо -
гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо -
рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 

bomboncicb@gmail.com
, www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(2332809)

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.
(2332809)

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.
(2332809)

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. bom-

boncicb@gmail.com,
www.selidbepance-
vo-boris.ser.rs.
(2332809)

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.
(2332809)

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.  (2332809)

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)

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 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)  
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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 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је 

о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 23. 12. 2016. го ди не, до нео је

ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Укла ња ње обје ка -

та – пор тир ни ца и ре флек тор ски стуб у бло ку 19,

сфер ни ре зер во а ри ФБ-2011 и ФБ-2012 са при па да ју -

ћим ин ста ла ци ја ма и по су да ФА-3207 са плат фор ма -

ма и при па да ју ћим ин ста ла ци ја ма у кру гу РНП, на кп.

бр. 3566; 3568; 3570 и 3583 КО Вој ло ви ца.

Но си лац про јек та је НИС а.д. Но ви Сад Блок Пре ра да,

ули ца На род ног фрон та бр. 12.

Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат мо же 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)

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не -

то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог

оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну ( „Сл. гла сник РС” број 135/2004 и 36/09) 

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на

осно ву зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну, под не тог од стра не но си о ца

про јек та „Telenor” d.o.o. Омла дин ских бри га да 90, Но -

ви Бе о град,  до нео је Ре ше ње број XV-07-501-224/2016

ко јим је утвр ђе но да за про је кат  ба зне ста ни це  мо -

бил не те ле фо ни је „Пан че во 19”, на ка та стар ској пар -

це ли бр. 2376/3 К.О. Пан че во, Ули ца  Сте ва на Шу -

пљик ца бр. 24, на те ри то ри ји гра да Пан че ва, ни је по -

треб на из ра да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну. Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти у

про сто ри ја ма  Град ске упра ве гра да Пан че ва, Трг кра -

ља Пе тра I бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 615.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -

ви Сад, у ро ку од 15 да на од  да на об ја вљи ва ња оба ве -

ште ња, а пре ко овог ор га на.

По тре бан 

ко мер ци ја ли ста 
за про да ју и раз воз ча ра па за

под руч је Пан че ва, Бе о гра да и

Вр шца.

Кон такт те ле фон 063/224-336

или CV на jugohulahop@gromnet.net
(ф)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



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.
(233213)

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.
(233212) 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
1.000 ди на ра, град -
ска, по пуст ван град -
ске, рад ни ци.
064/482-65-53. 

ДУ БИН СКО пра ње
на ме шта ја у ва шем
ста ну. Пра ње те пи -
ха, до воз, од воз.
066/001-050,
063/329-464.
(233459)

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.
(233416)

МО ЛЕР СКО-ФАР -
БАР СКИ ра до ви и
фа са де. 061/283-
66-41, 062/156-02-
07, 064/317-10-05. 

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. (233296)

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.
(233257)

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,
063/777-18-21
064/495-77-59.
(232836)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пен зи о нер -
ску го ди шњу кар ту
АТП-а на име Ве ра
Јо ва но вић. (223461)

ГО СПО ДИН, 63,
тра жи не жну уса -
мље ну ду шу до 75.
061/193-00-09.
(233311)

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.
(233274)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
елек три чар, ау то е -
лек три чар, сер вис,
уград ња, ау то-ра ди -
ја. 063/800-01-96.
(17843)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом ђач ку књи -
жи цу , на Име Ог -
њен Та у шан, из да ту
од Основ не шко ле
„Ми ро слав Ан тић”
Пан че во. (233237)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
у цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 
063/709-44-97.
(233504)

ПАНЧЕВАЦ

ТУРИЗАМ

РАЗНО

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 27Петак, 30. децембар 2016.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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

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.

ЂУ РИ ЦА ВУР ДЕ ЉА

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку и на шем

искре ном при ја те љу.

Од СР БИ СЛА ВА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВА и ВА СЕ 

БА РА ЈЕВ ЦА с по ро ди цом
(179/233490)

По след њи по здрав дра гој мај ци

НА ДИ ЈЕ ШИН
1946–2016.

Син ДЕ ЈАН и ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма
(181/233496)

По след њи по здрав тет -

ки

НА ДИ

од СО ЊЕ и ИВА НА 

с по ро ди ца ма

(182/233496)

Не до ста ја ће нам дра га

на ша

НА ДА

По ро ди ца НО ВА КОВ

(183/233496)

На ша до бра и пле ме ни та

СТО ЈАН КА АН ЂЕЛ КО ВИЋ

пре ми ну ла је 23. де цем бра 2016, у 83. го ди ни.

Оста ви ла је ве ли ку ту гу и пра зни ну у на шим ср ци ма.

Су пруг БО РИ ВО ЈЕ, син ВЛА СТА, ћер ка БИ СЕР КА, сна ја

СЛА ЂА НА, зет НИ КО ЛА, уну ци ЈО ВА НА, МИ ЛОШ и АНА

(126/233431)

На ша дра га мај ка, ба ка и све кр ва

СТО ЈАН КА АН ЂЕЛ КО ВИЋ
пре ми ну ла је 23. де цем бра 2016, али ће за у век жи ве ти у на шим ср -

ци ма.

С по што ва њем и ту гом син ВЛА СТА, сна ја СЛА ЂА НА 

и уну ци МИ ЛОШ и АНА

(127/233431)

УСЛУГЕ
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Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те -

ље да је 27. де цем бра 2016. го ди не, у 66. го ди ни пре ми -

нуо наш дра ги

НЕ НАД ПО ПО ВИЋ БА ТА
1951–2016.

Са хра на ће би ти оба вље на 30. де цем бра 2016. го ди не, у

13 са ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ке ЈЕ ЛЕ НА и ТИ ЈА НА, син АН ДРИ ЈА,

се стре ОЛИ ВЕ РА, ТА МА РА, ТИ ЈА НА и СА ЊА 

с по ро ди ца ма и зет ЈЕФ ТО
(166/233477)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ ПО ПО ВИ ЋУ БА ТИ

од ко лек ти ва „Finnet-inženjering”-a

(186/233500)

СТОЈ НА 

ЗЛА ТА НО СКИ

По след њи по здрав 

мај ци од ћер ке 

БИ ЉА НЕ, зе та 

ЗО РА НА, уну ка 

ЛА ЗА РА, при ја те ља

БЛА ГО ЈЕ, ЛЕ ПО СА ВЕ 

и МИ ЛИ ЦЕ

(130/4694)

СТОЈ НА 

ЗЛА ТА НО СКИ

7. III 1947 –  27. XII 2016.

По след њи по здрав 

мај ци од си на МИ ЛА НА

и уну ке МАГ ДА ЛЕ НЕ

(131/4694)

СТОЈ НА 

ЗЛА ТА НО СКИ

По след њи по здрав 

дра гој се стри, сва сти ки

и тет ки од по ро ди це

КО ФИ ЛОВ СКИ 

из Ја бу ке

(132/4694)

СТОЈ НА 

ЗЛА ТА НО СКИ

По след њи по здрав 

дра гој тет ки од 

по ро ди це МИ ТРЕ СКИ 

из Ја бу ке

(133/4694)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МО МИР КИ

РАЈ КОВ

од ста на ра 

у Ђ. Да ни чи ћа 6

(129/

27. де цем бра по сле те шке бо ле сти пре ста ло је да

ку ца ср це на шој

ЈЕ ЛЕ НИ КЕ ЉЕ ВИЋ
1943–2016.

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. Не до ста јеш нам.

Су пруг ЈО ВАН, си но ви ЗО РАН, ГО РАН, ДЕ ЈАН,
БО ЈАН, ДРА ГАН, ПРЕ ДРАГ, НЕ НАД 

и МИ РО СЛАВ
(151/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА 

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Твој син ГО РАН 

с по ро ди цом

(152/233462)

Дра га ба ко

ЈЕ ЛЕ НА
Хва ла на див ном и то -

плом де тињ ству ко је си

ми пру жи ла.  Не до ста -

јеш нам, во ли мо те.

Уну ка ИВА НА, зет 

МИ ЛАН, пра у ну ци

МАР КО, ХЕ ЛЕ НА

и СТЕ ФАН

(153/233462)

По след њи по здрав при ји 

ЈЕ ЛЕ НИ 

КЕ ЉЕ ВИЋ

од при ја те ља ЗДРАВ КА

и при је ГОР ДА НЕ

(154/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

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.

Син ДЕ ЈАН, снај ка

МИР ЈА НА И уну ци 

ПА ВЛЕ и ТО ДОР

(155/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

Бол у ср ци ма на шим не

пре ста је. Увек ћеш би ти

с на ма. Хва ла за сву љу -

бав и то пли ну ко ју си

нам пру жи ла.

Син МИ РО СЛАВ 

и снај ка ИВА НА

(156/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

Во ље ни ни кад не уми -

ру, веч но жи ве у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Син ДРА ГАН, снај ка

БИ ЉА НА, 

уну ци ЕМА и НИ КО ЛА

(157/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

То пло та тво је ду ше, до -

бро та тво га ср ца увек

ће нас пра ти ти.

Твој син БО ЈАН, снај ка

МИР ЈА НА, уну ци 

МИ ЛИ ЦА и ИЛИ ЈА

(158/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

Хва ла ти за то пли ну ко -

јом си ис пу ња ва ла на ше

жи во те. Оста је веч на ту -

га за то бом.

Син ПРЕ ДРАГ, сна ја

ГОР ДА НА и уну ци 

ДУ ШАН и ЈО ВАН

(159/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА
Пре пла вље ни смо ту гом

због твог пре ра ног од -

ла ска. Увек ћеш би ти у

на шим ми сли ма. Во ли -

мо те.

Син ЗО РАН, сна ја 

БИ ЉА НА и при ја 

ДРА ГИ ЦА

(160/233462)

Дра га ма ма

ЈЕ ЛЕ НА

Хва ла за све ле по про -

ве де но с то бом. За у век

ћеш нам не до ста ја ти.

Син НЕ НАД, снај ка 

ВИ О ЛЕ ТА

и уну ка СТА ША

(161/233462)

Дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ 

КЕ ЉЕ ВИЋ

1943–2016.

По след њи по здрав

дра гој стри на Је ли од

бра тан ца СР ЂА НА

(162/233462)

ЂУ РИ ЦА ВУР ДЕ ЉА
1961–2016.

Дра ги наш

су пру же, оче, де да

Твог ли ка и тво јих де ла

са по но сом ће мо се се ћа ти

и за у век у сво јим ср ци ма но си ти.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји: су пру га ГОР ДА НА, 

син ЛА ЗАР и ћер ка ИВА НА с по ро ди цом
(177/233490)

ЂУ РИ ЦА ВУР ДЕ ЉА

По след њи по здрав во ље ном бра ту од

бра та ВА СЕ и сна је ДА НЕ, си но ва ца

БРА НИ СЛА ВА и ДРА ГО СЛА ВА, 

сна ја ЉИ ЉА НЕ и КА РО ЛИ НЕ

(178/233490)

По след њи по здрав ко -

ле ги

ЂУ РИ ЦИ 

ВУР ДЕ ЉА

Ко лек тив На род ног 

му зе ја Пан че во

(107/233393)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ДЕ САН КА 

ИЛИ ЈЕВ СКИ
1945–2016.

Као мај ка и као ба ка,

до ка за ла си ко ли ко си ја ка.

Бо лест те је сте гла и ти си ле гла.

И кад је би ло те шко и ка да те је 

бо ле ло, др жа ло те је оно

што те је во ле ло.

Тво ја де ца и тво ја уну чад

су би ли по ред те бе

да осмех не не ста не

и да бол пре ста не.

За тво ри ла си очи, бо ла 

ви ше не ма, ан ђе ле наш

нај леп ши, ни ка да не ћеш 

би ти за бо ра вље на.

Тво ји нај дра жи: су пруг ЂО КА, син ДРА ГАН,

ћер ке СУ ЗА НА и СВЕ ТЛА НА, уну чад ДРА ГА НА,

ДА НИ ЈЕЛ, РО БИ, АЦА, ПЕ ЂА и ДА ЛИ БОР, сна ја

СА ЊА, зе то ви ДА ВИД и НИ КО ЛА 

и мно го број на род би на
(102/233381)

ЉУ БИН КО ЛЕ ЛО ВИЋ
1950–2016.

Дра ги наш Ле ко,

хва ла ти за сву љу бав, не жност и до бро ту ко ју си не се бич но де лио са

на ма.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ду ши.

Тво ја су пру га МИР ЈА НА, ћер ка ИВА НА, уну ци ПЕ ТАР

и МИР ЈА НА и зет ЉУ БИ ША

(110/233403)

По след њи по здрав дра гој мај ци

ДА НИ ЦИ ФАЈХТ

Ти си ми увек би ла све и свја.

С по што ва њем твој син ИВИ ЦА
(125/233428)

Наш див ни и ми ли отац и де да

БРАН КО ГО ВЕ ДА РИ ЦА
1936–2016.

Умро је из не на да у 81. го ди ни а нас оста вио да веч но ту -

гу је мо и па ти мо за њим.

Оти шао је чо век ко ји је био сим бол љу ба ви, ху ма но сти и

по жр тво ва но сти. 

За нас си ти, дра ги наш оче, јед на бес крај на при ча, на ша

ле ген да.

Нек ти је веч на сла ва и хва ла.

Са хра на ће би ти у пе так, 30. де цем бра 2016, у 14 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Тво ји не у те шни: син ПРЕ ДРАГ, ћер ка НА ТА ША, зет

АЛЕК САН ДАР и уну ци МА РИ ЈА и КО СТА
(144/233456)

По след њи по здрав

АЛЕК САН ДРУ

МИ ШИ ЋУ
1949–2016.

За у век у на шим ми сли -

ма...

Тво ји: су пру га 

БО СИЉ КА и си но ви

СА ША и ДЕ ЈАН 

с по ро ди ца ма

(146/233458)

По след њи по здрав

АЦИ МИ ШИ ЋУ

од ком ши ја у Сте ва на

Шу пљик ца 97

(147/233358)

По след њи по здрав те чи

АЛЕК САН ДРУ

МИ ШИ ЋУ

По ро ди ца МР ЂА

(148/233458)

По след њи по здрав ба џи

и те чи

АЛЕК САН ДРУ

МИ ШИ ЋУ

МИР КО КР СТИЋ

с по ро ди цом 

и СРЕЋ КО КР СТИЋ 

с по ро ди цом

(149/233458)

По след њи по здрав дра -

гом стри цу

БРАН КУ 

ГО ВЕ ДА РИ ЦИ

од си нов ца ЗО РА НА

ГО ВЕ ДА РИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(170/4694)

По след њи по здрав чи ка

БРА НИ

По ро ди ца ПА ПУ ЛИЋ
(174/233485)

По след њи по здрав чи ка

БРА НИ

ЂОР ЂЕ, МИР КО, ХРА НИ СЛАВ, ДАР КО, 

СТА НИ СЛАВ, АЛЕК САН ДАР и НЕ НАД
(177/233485)

БРАН КО ГО ВЕ ДА РИ ЦА

Оста јеш нам у нај леп шем се ћа њу.

Тво ји при ја те љи из „Ко ша ве”: ЂО ЛЕ, ИВА,

ШЕД КО, ПЕ ТРИ ЦА, ФОР ГО, СА МА РА, КА РА СИ,

ЗО КА, ПИ ШТА, ЗО РАН, НЕ ША, ЈУ ГА, СА ВА П.,

ДА ЦА И РУ ШКА
(180/233496)

По след њи по здрав дра -
гом ком ши ји

ЉУ БИН КУ 
ЛЕ ЛО ВИ ЋУ

По ро ди ца СТА НО ЈЕ ВИЋ
(128/2334369

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ

од ЈЕФ ТЕ

(168/233479)

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

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком 
од 8 до 13 сати
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СИ МА АН ДРИЋ

При ја те љу наш, по чи вај

у ми ру!

По ро ди ца ГЛА ВИЧ

(17/233204)

СИ МА АН ДРИЋ
1948 – 2016.

Хва ла ти Си мо за дру гар ство, при ја тељ ство, не из мер ну енер ги ју

ко јом си зра чио. Те шко је при хва ти ти чи ње ни цу  да те ви ше не ма.

Веч на ти сла ва и хва ла!

ТО КИН и ЕМИЛ

(27/233251)

По след ње збо гом

СИ МИ 
АН ДРИ ЋУ

нај бо љем чо ве ку и при -
ја те љу.
Ку ме, ни ка да те не ће мо
за бо ра ви ти.

Тво ји ку мо ви: 
НИ КИ ЋИ – НЕ ДЕЉ КО,

КА ЋА и НЕ ША 
с по ро ди цом

(46/

По след њи по здрав

СИ МИ АН ДРИ ЋУ
од по ро ди це 

ШЕ БЕ ШЋЕН

(53/233287

По след њи по здрав во ље ном при ја те љу

СИ МИ АН ДРИ ЋУ
ко ји нас је сво јом љу ба вљу и до бро том бес крај -

но за ду жио и чи ји ће дух веч но би ти наш са пут -

ник, са да ка да је ње го ва ду ша на шла веч ни спо -

кој. 

По чи вај у ми ру.

Тво ји: ЗО РИ ЦА, ВЛА ДАН и МИ ЛИ ЦА
(78/233348)

По след њи по здрав де да Си ми

СИ МО АН ДРИЋ
1948–2016.

од ДА МИ РА, ИВА НЕ, АР СЕ и ИКЕ
(79/233348)

СИ МА АН ДРИЋ
Ба то, твој од ла зак ја ко бо ли.

Се стра ДИВ НА и РА ДЕН КО

(80/2333489

По след њи по здрав при -

ја те љу 

СИ МИ

од при је ЂИ НЕ 

и ње не по ро ди це

(121/233420)

Из не на да нас је на пу стио наш друг, при ја тељ и са рад ник

СИ МА АН ДРИЋ

Вре ме, љу ди и до га ђа ји, не ће ути ца ти, 

оста јеш за у век на си гур ном, у на шим ср ци ма!

МИ О ДРАГ ЖИ ВУЉ и ДОО „Тер мо ин же ње ринг”

(184/ф-2146)

По след њи по здрав ко -

ле ги и при ја те љу

СИ МИ

СТАН КО с по ро ди цом

(193/233508)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ВО ЈИ СЛА ВУ

од се стре ВЕ РИ ЦЕ, зе та

МИ ШКА, бра та на ца

БО ЈА НА и ДАР КА,

снај ке ЦА КЕ и дра гог

ПА КИ ШЕ

(189/223507

Дра гом бра ту

ВОЈ СИ ЛА ВУ

по след њи по здрав од

бра та БО ЖЕ, снај ке 

ВЕ СНЕ, бра тан ца 

ЖЕЉ КА и НИ КО ЛЕ 

и МИ ЛА НА

(190/223507)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ВОЈ СИ ЛА ВУ

од бра та ЖИВ КА, бра та

ЗО РА НА, бра тан ца

ВЛА ДИ МИ РА и снај ке

РА ДЕ и СЛА ЂА НЕ

(191/233507)

По след њи по здрав дра гом су пру гу и та ти

ВО ЈИ СЛА ВУ НЕ СТО РОВ СКОМ
1959–2016.

од су пру ге ВЕ РЕ и ћер ке ИВА НЕ с по ро ди цом

(192/233507)

По след њи по здрав ду го го ди шњем рад ни ку

ВО ЈИ СЛА ВУ 

НЕ СТО РОВ СКОМ МУ СИ

Жа ли мо за ве ли ким гу бит ком до бр ог чо -

ве ка и при ја те ља.

За у век ћеш нам не до ста ја ти.

Са мо стал ни син ди кат ФСХ Ја бу ка

(23/232330)

По сле ду ге и те шке бор бе пре ми ну ла је на ша 

СЛА ВИ ЦА МА ЋЕ ШИЋ 

ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ
1956–2016.

Би ла си наш ју нак, фа ли ћеш док нас има, са да си са ан ђе ли ма, не -

ка те чу ва ју.

Тво ји: ба ка ЉИ ЉА, ћер ка СА ЊА и зет НЕ НАД,

се стра СВЕ ТЛА НА и зет НЕ НАД

(140/233453)

По след њи по здрав мо јој 

ДА ДИ

ЈЕ ЛА с по ро ди цом

(141/233450)

По след њи по здрав мо јој дра гој при ја те љи ци

ДРА ГА НИ

С по што ва њем и љу ба вљу НА ДА с по ро ди цом

(142/233450)

По след њи по здрав дра -
гом ку му

ЉУ БИН КУ 
ЛЕ ЛО ВИ ЋУ

По ро ди ца СА ВИЋ
(52/233285)

По след њи по здрав 

ЉУ БИН КУ 

ЛЕ ЛО ВИ ЋУ

Би ло је при ви ле ги ја

има ти те за ко ле гу и

при ја те ља.

Оста ћеш нам ве чи то у

се ћа њу.

По ро ди ца ЛУ КИЋ

(97/233376)

По след њи по здрав дра гом

ЛЕ КИ

од по ро ди це ЋУ БИЋ

(185/233498)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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25. де цем бра 2016, пре ми ну ла је на ша дра га

ДУ ШАН КА ЦВЕ ТА НО ВИЋ
1935–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(60/233310

По след њи по здрав

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ
1935–2016.

Дра га тет ка, на да мо се да је тво ја до бра

ду ша про на шла свој мир.

Тво ји: ДРА ГА НА и ЗО РАН

(61/233310)

ЖЕЉ КО ЂУ РИЋ

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка да не -

ћеш из на ших жи во та.

Тво ји ко ји су те не се бич но во ље ли.

По ро ди це ПО ПО ВИЋ, МА РИЋ и ЦР НО БР ЊА
(64/233318)

24. де цем бра 2016. го ди не пре ста ло је да ку ца ср це на шег дра гог
та те и су пру га

ЖЕЉ КА ЂУ РИ ЋА
1965–2016.

Ис крао си се из на ших ср ца. 

Мно го си нам зна чио, а још ви ше ћеш нам не до ста ја ти.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈА ГО ДА, кћер ка АДРИ ЈА НА 
и син ДРА ГО СЛАВ

(47/233280)

24. де цем бра нас је на пу стио наш дра ги зет

ЖЕЉ КО ЂУ РИЋ
1965–2016.

Дра ги Жељ ко, на пу стио си нас ти хо и не чуј но, а

оста вио бол и ту гу ме ђу на ма. 

Ожа ло шће на по ро ди ца РА ДОЈ ЧИЋ

из Но вог Са да
(49/233280)

МА РИ ЈА МАР КОВ
7. II 1935 – 23. XII 2016.

С ве ли ком ту гом и бо лом у ср цу, 26. де цем бра 2016. го ди не, опро -

сти ли смо се од на ше дра ге ба ка Ма ре.

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

ЈЕ ЛЕ НА, МИ ШКО, оста ла по ро ди ца и при ја те љи

(67/233326)

По след њи по здрав се стри

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ 

МИ РИ

од бра та МИ ЛО РА ДА, сна хе ЉУ БЕ и по ро ди це

РАН КО ВИЋ

По чи вај у ми ру и не ка ти је ла ка цр на Ба нат ска

зе мља.
(72/233339)

Дра гој, бри жној тет ки и ба би

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ 

МИ РИ

Оста ћеш још ду го у на шим при ча ма и ср ци ма.

Тво ји: МИЦ КА и МИ ЛОШ с де цом и њи хо вим

по ро ди ца ма
(118/233417)

По след њи по здрав 

ЖЕЉ КУ 

ЂУ РИ ЋУ

Ком ши је у Сав ској 10

(92/233364)

По след њи по здрав на -

шем дра гом и до бром

при ја те љу

ЖЕЉ КУ 

ЂУ РИ ЋУ

ДРА ГАН, ВЕ СНА, 

МИ ЛИ ЦА и МИ ЛАН

(124/233426)

По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ
од се стре НЕ ВЕН КЕ, зе та МИ ЛА НА 

и се стри чи не ВЕ СНЕ

(82/233352)

23. де цем бра из не на да

је пре ста ло да ку ца ср це

ЖИ ВЕ ЋИ РИ ЋА

из Омо љи це

1953–2016.

Хва ла ти за сву љу бав,

за сав успех са то бом, за

сва ки тре ну так твог

раз у ме ва ња, ду шо мо ја.

Тво ја су пру га ЈЕ ЛЕ НА

с де цом

(88/233363)

По след њи по здрав зе ту

ЖИ ВИ 

ЋИ РИ ЋУ

Ра но си нас на пу стио,

тво ју де цу и уну ке

Та шта КРИ СТИ НА

(89/233363)

23. де цем бра ста ло је

ср це оца и све кра

ЖИ ВЕ ЋИ РИ ЋА

По но сни смо што смо те

има ли а ту жни што смо

те из гу би ли.

Син ВА СА 

и сна ја СА ЊА

(90/233363)

23. де цем бра из не на да

нас је оста вио отац и де ка

ЖИ ВА ЋИ РИЋ
Ни кад те не ће мо за бо -

ра ви ти, мно го смо те

во ле ли.

Син СТЕ ВА, сна ја 

СЛА ВИ ЦА, уну ка 

МИ ЛИ ЦА и уну ци 

ЛА ЗАР и НИ КО ЛА

(91/2333639

Ве ли ком До ну

ЖИ ВИ ЋИ РИ ЋУ
1953–2016.

Ве ли ко хва ла за срећ но де тињ ство, и див -

не тре нут ке мла до сти.

По чи вај у ми ру.

Твој НИКС с по ро ди цом

(101/233382)

По след њи по здрав

ЋИ РИ

од ко ле га из „Азо та ре”:

ЂУ КА НО ВИ ЋА, 

ОЖЕ ГО ВИ ЋА, ГЛИ ШЕ,

ЖИВ КО ВИ ЋА, ГА И ЋА,

ИЛИ ЋА, ЖА РЕ ТА

и ПЕ ШИ ЋА

137/233448)

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.
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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.

РА ДЕ ВУ КАС
6. XI 1943 – 25. XII 2016.

По след њи по здрав на шем де ди, оцу, му жу и та сту од ње го вих нај -

ми ли јих.

Су пру га АН КА, ћер ке ТА ТЈА НА, МАР ТА и РАД МИ ЛА 

с по ро ди ца ма

(11/233196)

По след њи по здрав дра гој су пру зи

ЈУЛ КИ ПИ ПЕР СКИ
1936–2016.

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта вам род би ну и

при ја те ље да је 29. де цем бра 2016, у 12 са ти оба -

вље на са хра на на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Су пруг СТО ЈАН
(28/233258)

По след њи по здрав

ЖЕ ЛИ МИ РУ 
КРУ ШКИ

див ном чо ве ку и ве ли ком
при ја те љу.

Са вез сле пих Пан че во
(31/233259

С по што ва њем и ту гом

опра шта мо се од искре -

ног при ја те ља

ЖЕ ЛИ МИ РА

КРУ ШКЕ

ЗО РИ ЦА, БО ЖА НА 

и ДО БРИ ЛА 

с по ро ди ца ма

(32/233254)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

РА ДЕ ТУ 

ВУ КА СУ

Ста на ри згра де 

у Јо ва на Ри сти ћа 2

(42/233271)

ЖЕЉ КО

КРУ ШКА

Мој ис кре ни друг још

из де тињ ства.

Не до ста ја ће мно го ме -

ни и на шем гра ду.

ЖАР КО ДУ МА

(71/233334)

26. де цем бра 2016. го ди не пре ми нуо је наш дра ги

НИ КО ЛА ЖИВ КО ВИЋ
1934–2016.

учи тељ у пен зи ји

По след њи по здрав од су пру ге ВЕ РЕ, си на ВЕ ЛИ МИ РА,

ћер ке МА ЈЕ, уну ка АЛЕК САН ДРЕ и ЛЕН КЕ, род би не и при ја те ља

(84/233355)

Истин ски дра гом све до ку на ших да на мла до сти

ЖЕ ЛИ МИ РУ КРУ ШКИ ЖЕЉ КУ
1946–2016.

Хва ла на дру же њу и при ја те љо ва њу свих ових го ди на.

Тво ји Пан чев ци: дру га ри, ко ле ге, по зна ни ци, сви у ко ји ма ћеш

тра ја ти и не до ста ја ти.

ЈА ДРАН КА с ма ма ЈЕ ЛЕ НОМ

(98/233376)

По след њи по здрав дра гом и пле ме ни том бра ту

ЖЕЉ КУ КРУ ШКИ

од СВЕ ТО ЗА РА и БУ ДИ МИ РА ПЕ ЈА КО ВИ ЋА с по ро ди ца ма

(145233457

По след њи по здрав нај во ље ни јој

НА ДИ ПЕ ТРО ВИЋ
1947–2016.

Не по сто је ре чи ко ји ма би опи са ли ту гу и пра -

зни ну у ду ши тво јим веч ним од ла ском.

Да ла си нам од жи во та све што си мо гла и ми ће -

мо ти на то ме би ти веч но за хвал ни. 

Ожа ло шће ни: ћер ке ТИ ЈА НА и БИ ЉА НА, уну -

чи ћи АЛЕК СА и ТА МА РА и зет МИ РО СЛАВ
(138/233450)

По след њи по здрав ба ки

НА ДИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

Осо ба си ко ја је би ла

део на шег де тињ ства,

бес крај но си нас во ле ла

као и ми те бе.

За то си за слу жи ла да те

у ср ци ма веч но чу ва мо.

Тво ји ан ђе ли АЛЕК СА 

и ТА МА РА

(139/233450)

РА ДО ЉУБ 

ГЛИ ШИЋ

Из гу би смо ве ли ког чо -

ве ка и при ја те ља по ро -

ди це.

Цар ство му не бе ско и

веч ни по мен.

По ро ди ца ТО ПИЋ

(68/233328)

По след њи по здрав бра -

ту

МИ ЛЕН КУ

УВА ЛИ НУ

Успо ме ну на те бе чу ва -

ће мо у ср ци ма.

Се стра ОЛ ГА, 

зет ДУ ШКО, бра ти чи не

МА ЈА и ИВА НА

(134/233442)

СЛА ВИ ЦА МА ЋЕ ШИЋ 

ДРА ГИ ЋЕ ВИЋ

По след њи по здрав од ко ле га и ко ле ги ни ца из

Слу жбе за ка та стар не по крет но сти Пан че во
(150/Ф-2143)

25. де цем бра пре ста ло

је да ку ца пле ме ни то

ср це на ше мај ке

СМИ ЉЕ 

БО ШКОВ

1928–2016.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Си но ви МИ ЛАН 

и НИ КО ЛА 

и ћер ка НА ДА

(87/233360)

НИ КО ЛА 

ТА НА СКО ВИЋ

19. XI 1947 – 27. XII 2016.

Опра шта мо се од дра гог

оца, су пру га и де ке.

Ожа ло шће ни: су пру га

ВЕР КА, ћер ке БИ ЉА НА

и ДА НИ ЈЕ ЛА и уну ци

СИ НИ ША и НИ КО ЛА,

зе то ви БА НЕ и ТО МА 

и оста ла род би на 

и при ја те љи

(171/233482)

НИ КО ЛА 

ТА НА СКО ВИЋ

19. XI 1947 – 27. XII 2016.

По след њи по здрав 

бра ту од се стре РАД -

МИ ЛЕ и се стри чи не 

ГА ГЕ с по ро ди цом

(172/2334829

По след њи по здрав ку му

ЖЕЉ КУ ЂУ РИ ЋУ
1965–2016.

од ку мо ва ЂУ РЕ, СНЕ ЖЕ, БО ЈА НЕ и АН ЂЕ ЛЕ ВЛА ЈИЋ

(57/233298)

24. де цем бра 2016. пре ста ло је да ку ца ср це мо га бра та

ЖЕЉ КА ЂУ РИ ЋА
1965–2016.

Дра ги бра те мно го ћеш ми не до ста ја ти.
Брат ДРА ГО СЛАВ

(48/233280)
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24. де цем бра 2016. го ди не са хра ње на је на Но вом гро бљу у Пан че ву

НА ДА АН ДРИЋ
рођ. Ра до го стић

1932–2016.

пре ми ну ла 23. де цем бра. С љу ба вљу и до бро том чу ва ће мо успо ме -
ну на тво ју до бр о ту, пле ме ни тост, че сти тост и по жр тво ва ност.

Сво јој тет ки ње ни: бра та нац СА ВА, унук МИ ХАЈ ЛО 
и сна ја ДРА ГА НА

(10/2331919)

РА ДО САВ ЈЕ ЛИ САВ ЧИЋ
1. IV 1937

пре ми нуо је 22. де цем бра 2016.

Пам ти ће мо га по ве дри ни, по жр тво ва но сти и по све ће но сти по ро -

ди ци.

По чи вај у ми ру, дра ги наш де да Ра шо.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДА, си но ви ДРА ГАН и СА ША, уну ци 

ОГ ЊЕН и ЈО СИФ, сна ха ЈА СНА, род би на и при ја те љи

(16/233203)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 24. де цем бра 2016. у 76. го ди ни

пре ми нуо наш дра ги

РА ДО И ЦА ЈЕВ ТИЋ
1941–2016.

Ожа ло шће ни: си но ви ГО РАН и ЗО РАН, кће р ка

ЗО РИ ЦА, уну чад МАР КО, ДО ЛО РЕС и ЈО ВА НА,

сна ја МИ ЛЕ НА и зет СТЕ ВИ ЦА
(21/233225

Наш во ље ни су пруг,

отац и де да

ОБ РАД ВЕ СА

1940–2016.

Пре ми нуо 18. де цем бра

2016. Са хра на је оба -

вље на 20. де цем бра

2016, на Но вом гро бљу.

Тво ји: су пру га 

ЉУ БИН КА и син МИ ЛЕ

с по ро ди цом

(24/233235)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ОБ РА ДУ
При ја тељ ДРА ГО МИР 

с по ро ди цом

(25/233235)

Те чи по след њи по здрав

од НА ТА ШЕ 

с по ро ди цом

(26/233235)

По след њи по здрав нај бо љој тет ки

ДУ ШАН КИ ЦВЕ ТА НО ВИЋ

Веч но ћеш би ти у на шим ср ци ма.

ДУ ШИ ЦА и МИР КО ВУ ЈО ВИЋ

(40/233268)

По след њи по здрав дра -

гом те чи

РА ДО СА ВУ 
ЈЕ ЛИ САВ ЧИ ЋУ
Пам ти ће мо те по до бро -
ти, с по но сом те спо ми -
ња ти и од за бо ра ва чу -
ва ти. 

Тво ја ВУ КИ ЦА 
БА ЛА БАН с де цом

(95/233371)

По след њи по здрав

РА ДО СА ВУ 
ЈЕ ЛИ САВ ЧИ ЋУ

ДРА ГО с по ро ди цом
(96/233374)

По след њи по здрав дра -

гој

МО МИ

од по ро ди це ЈА ЊА НИН

(113/233408

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 25. де цем -

бра 2016. го ди не пре ми ну ла на ша во ље на

МО МИР КА РАЈ КОВ
1946–2016.

Са хра на ће се оба ви ти у че твр так, у 13 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

С по што ва њем и ту гом син ДРА ГАН,

сна ја ЉИ ЉА и унук ОГ ЊЕН

(112/233408

С по што ва њем опра шта мо се од на шег дра гог ко -

ле ге

др ВЛА ДИ МИ РА СТУ КА ЛА
док тор ме ди ци не

КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО
(85/Ф-21429

По след њи по здрав по што ва ном ко ле ги 

др ВЛА ДИ МИ РУ СТУ КА ЛУ
док тор ме ди ци не

ДЛВ СЛД ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО
(169/Ф-2144)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба ки

ДА НИ ЦИ СМИЉ КО ВИЋ
24. IX 1935 – 20. XII 2016.

Ћер ке ВЕ СНА и ВЕ СЕ ЛИН КА, зе то ви 

ЗО РАН и КР СТО и уну чад ГО РАН, 

ЗО РА НА, ИЛИ ЈА и МИ ЛАН

(58/233301)

26. де цем бра из не на да је пре ми ну ла на ша

дра га

СНЕ ЖА НА ИВА НО ВИЋ 

НЕ НА
1960–2016.

Ожа ло шће ни: су пруг СР БА, ћер ке ТА ЊА

и ЈЕ ЛЕ НА, се стра СЕ НА с по ро ди цом,

унук ПА ВЛЕ као и мно го број на род би на

(100/233379)

СНЕ ЖА НА ИВА НО ВИЋ

До жи вља ва ли смо те као нај ве ћег и на ис -

кре ни јег при ја те ља. Веч но ће нам у се ћа -

њи ма оста ти тво ја не се бич на до бро та.

БУ БА и ДРА ГАН МИ ЛЕН КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(165/233476)

По след њи по здрав на -

шој во ље ној сна ји и уј ни

СНЕ ЖА НИ

ИВА НО ВИЋ

Пам ти ће мо те као же ну

ве ли ког ср ца, ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: СЛА ЂА, МИ ЋА,

ДИ НО и МА ЈА

(114/233413)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком и
петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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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

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

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.

3. ја ну а ра на вр ша ва се
го ди ну да на од пре ра не
смр ти ку ма

ЖЕЉ КА 

ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА
1972–2016.

Го ди не ће про ла зи ти,

али ми те не ће мо ни ка -

да за бо ра ви ти.

Ку мо ви: по ро ди ца 

ГРУ ЈИН

(2/232931)

30. де цем бра 2016. на вр ша ва се пет го ди на от ка -

да смо без на ше дра ге и пле ме ни те

ЉУ БИ ЦЕ БЕ КИЋ ШУ ПИ ЦА
1934–2011–2016.

Би ло нам је ле по док си би ла с на ма.

Тво ја по ро ди ца
(73/233340)

Се ћа ње на на ше 

СА НА ДЕР

ЈО ВАН АНА
Мно го нам не до ста је те!

Ваш син МИ РО СЛАВ с по ро ди цом
(93/

У че твр так, 12. ја ну а ра на вр ша ва се че тр де сет да на од смр ти на ше

во ље не мај ке и ба ке

ДРА ГИ ЦЕ ИЛИН
1931–2016.

Веч но за хвал ни за све што си нам у жи во ту не се бич но пру жа ла,
тво ју љу бав, труд и по жр тво ва ност то ком це лог жи во та.

За у век у на шим ср ци ма.

Па ра стос ће мо одр жа ти 12. ја ну а ра 2017, у 11 са ти на Но вом гро -
бљу.

Ћер ке РА ДО ВАН КА и ЂУР ЂЕВ КА с по ро ди ца ма

(94/233381)

Во ље ни си не

ЖЕЉ КО ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
2016–2017.

Не по сто је ре чи утје хе, док је нас жи ве ће ту га и се ћа -
ње на те бе.

Не у те шни ро ди те љи
(104/233388)

Дра ги наш та та

ЖЕЉ КО 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

3. I 2016 – 3. I 2017.

Пу но је су за па ло от ка -

да је тво је ср це ста ло,

су зе те не мо гу вра ти ти,

али на ше мо ли тве ће те

пра ти ти. У ср цу ту га, на

гро бу ти ши на, а у тво ме

до му ве ли ка пра зни на...

Тво ји нај ми ли ји: 

ТЕ РЕ ЗА, МИ О НА 

и АН ДРЕЈ

(105/233389)

ЖЕЉ КО ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Ту га и бол не пре ста ју, за у век ћеш жи ве ти у на шим ср -

ци ма.

Се стра с по ро ди цом

(106233389)

СЕ ЋА ЊЕ

11. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се пет ту жних го -

ди на от ка ко ни је с на ма на ша ћер ка и тет ка

СВЕ ТЛА НА СТА НОЈ КОВ
2012–2017.

Оста ви ла си траг ко ји се не бри ше, до бро -
ту ко ја се не за бо ра вља и ту гу ко ја не про -
ла зи. Пре ра но си нас на пу сти ла, ти хо и
мир но ка ко си и жи ве ла, али су су зе оста -
ле у на шим ср ци ма. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По чи вај у ми ру.

Отац СЛАВ ЧО, мај ка ПА ВЛИН КА 
и се стри чи на ТА МА РА

(111/233404

5. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се го ди на без те бе

ИВАН ЛА ЛИЋ
1934–2016.

Го ди на про ла зи, а ту га и успо ме не оста ју.

Су пру га БРАН КА, ћер кА СНЕ ЖА НА 

и уну ке ГО РА НА и НЕ ВЕ НА
(123/233423)

27. де цем бра 2016. за у век нас је на пу стио наш во ље ни су пруг,

отац, де да и пра де да

МЛА ДЕН ПУ ЗИЋ
11. V 1929 – 27. XII 2016.

офи цир ЈНА

Жи вео си ча сно и ус прав но и та ко си и оти шао.

Све што је оста ло иза те бе је за по нос и пам ће ње.

Са хра на ће се оба ви ти у пе так, 30. де цем бра 2016, у 13 са ти, на
Но вом гро бљу. 

Ожа ло шће ни: су пру га ОЛ ГА, ћер ка ВЕ СНА 
и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(136/2334469

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА ПО ПОВ ЛА ЛА
1. I 2006 – 1. I 2017.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(119/4694)

8. ја ну а ра 2017. на вр ша ва ју се че ти ри ту жне го -
ди не од смр ти на ше во ље не су пру ге, мај ке, ба ке
и пра ба ке

СО ФИ ЈЕ МА РИН КО ВИЋ
Још је дан  ту жни Бо жић. На ша тр пе за је оси ро ма -
ше на за тво је ме сто, али обо га ће на МИ ЈОМ и НЕ -
ДОМ тво јим пра у ну ка ма, ко је си та ко жар ко же ле -
ла а ни си смо гла сна ге да до че каш да ви диш.
Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти, увек ћеш жи ве ти у
на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(187/233501)

мр МИ О ДРАГ РА ДО ЈЕ ВИЋ
про фе сор у пен зи ји

1928–2016.

пре ми нуо 14. де цем бра 2016. го ди не у Пан че ву.

Са хра њен 15. де цем бра 2016, на гро бљу Ше сто во

у Но вом Па за ру.

Су пру га КО ВИЉ КА
(55/233296)

Био си нај бо љи отац, су пруг, де да а пре све га ве -

ли ки чо век. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, а ми ће мо те у ср цу во ле ти

ДРА ГАН РА ЂЕ НО ВИЋ
1946–2016.

Су пру га ВОЈ КИ ЦА, ћер ке АЛЕК САН ДРА 

и ТИ ЈА НА, зет МИ ЛОШ и уну ке МИА и ИСКРА
(43/233275)

По след њи по здрав дра гој мај ци и ба би

ЈУЛ КИ ПИ ПЕР СКИ
1936–2016.

С љу ба вљу и ту гом, син МИ ЛИ ВОЈ, сна ја

РУ ЖИ ЦА и уну ци ЈЕ ЛЕ НА и НЕ НАД
(29/233267)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

ДРА ГА НУ 

РА ЂЕ НО ВИ ЋУ

Хва ла ти за ду го го ди -

шње дру же ње.

Ку мо ви ЦА НЕ и СЕ КА

44/233276)

23. де цем бра 2016. го ди не пре ми нуо је наш дра ги

ДУ ШАН ВЕ РАС
15. VII 1931 – 23. XII 2016.

Ожа ло шће ни: се стра НА ДА, се стри чи не БРАН КА 
и ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(103/233385)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

8. ја ну а ра 2016. го ди не, у 11 са ти, да ва ће мо го -

ди шњи по мен на шој дра гој

ЈО ВАН КИ ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ја де ца: ТА ЊА, ДЕ САН КА и РА ДЕН КО 

с по ро ди ца ма
(13/233200)

3. ја ну а ра 2017. го ди не на вр ша ва ју се три го ди не от ка -

ко ни је с на ма наш

РА ДЕ ВУ КА ШИ НО ВИЋ
По но сни смо на те бе.

ИВА НА и ВЕ СНА
(22/233228)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА ТАЈ ДИЋ
из Омо љи це

I 1989 – I 2017.
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Син МИ ЛЕ с по ро ди цом
(36/233264)

8. ја ну а ра на вр ша ва се

два на ест го ди на от кад

ни си с на ма

ДРА ГA ШУ ТА

2005–2017.

Ни ка да те не ће 

пре жа ли ти 

твоји нај ми ли ји

(69/233330)

2. ја ну а ра 2017. на Пра во слав ном гро бљу у Омо љи ци да је мо де се -

то го ди шњи по мен

МИ ЛА НИ ЛА НИ ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ
1980–2007.

За у век са то бом та та СЛАВ КО, ма ма ЗЛА ТА 

и се стра НИ КО ЛЕ ТА с по ро ди цом

(76/233344)

Се ћа ње на де се то го ди шњи цу смр ти

МИ ЛА НЕ ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ
Не до ста јеш нам.

ЈЕ ЛЕ НА, ДЕ ЈА НА, ЦЕ ЦА, СЛА ЂА НА и АНА

(77/233245)

Се ћа ње на

БРАН КА КР СТИ ЋА
2014–2017.

Тво ји нај ми ли ји

(81/223352)

2. ја ну а ра 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди не от -

ка ко ни је с на ма наш отац

ВЕ ЛИ МИР СТА НИ ШИЋ

Жи вео си че сти то и по ште но, и та квог те се се ћа -

мо и пам ти мо.

Тво ја де ца: ЉУ БО, СЛАВ КО и ЦИ ЦА 

с по ро ди ца ма
(86/ф-2141)

По мен дра гим ро ди те љи ма Ро зи ки и Ве се -
ли ну, одр жа ће се 2. ја ну а ра 2017, у 10 са -
ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву

3
КА ЛЕ ЗИЋ

ВЕ СЕ ЛИН           РО ЗИ КА
2005–2017.                    2016–2017.

Мо ли мо се и ве ру је мо да је Бог ва ше ду -
ше упи сао у „Књи гу веч не љу ба ви”, јер
во ље ни ни ка да не уми ру. У крв сте нам
се пре тво ри ли и отво ри ли ср ца Бо жан -
ској спо зна ји.

Во ле вас: ћер ке ДАН КА и СЛО БО ДАН КА,
уну ке КО ВИЉ КА, МИ ЉА НА, НЕ ВЕ НА и ТЕ -
О ДО РА, зе то ви МИ ЛО РАД и АЛЕК САН ДАР

(99/233378)

У су бо ту, 31. де цем бра 2016, на Но вом гро бљу, у 10.50, да ва ће мо осмо -

го ди шњи по мен на шем си ну и бра ту Ца ле ту

ЦА ЛЕ СТЕ ФА НО ВИЋ
26. VI 1993 – 31. XII 2008.

Во ље ни и до бри као ти не уми ру.

Они од ла зе да бу ду ан ђе ли и са не ба гле да ју нас.

Нај леп ше би би ло да си ту са на ма.

Веч но ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Се стрић СТЕ ФАН, отац ЦА ЛЕ, ма ма ОЉА 

и се стре АЛЕК САН ДРА и СА НЕ ЛА
(108/233396)

БРА НИ СЛАВ

РА ДИ ВО ЈЕВ

БА НЕ

3. I 1979 – 3. I 2017.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(109/233397)

2. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се де сет ту жних го ди -

на от ка да нас је на пу сти ла на ша Ла на, на ше сун -

це и по нос

МИ ЛА НА ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ ЛА НА
1980–2007.

Ла но, вре ме про ла зи, а ти ћеш увек би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји: ба та ВЛА ДА и тет ка РАН КА 

с по ро ди ца ма
(122/233412)

МИ ЛА НА 

ЈА НИ ЋИ ЈЕ ВИЋ

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га не пре ста ју.

Де да РА ТО и ба ка ЈЕ ЛА

(163/233463)

ЖИВ КОВ

ЈО ВАН КА                     ИВАН
31. XII 2013 – 31. XII 2016. 7. I 2002  – 7. I 2016.

Сва ки дан Вас се се ти и во ли до не ба ва ша МА ЦА с
по ро ди цом

(167/233478)

У уто рак, 3. ја ну а ра

2017. на вр ша ва се че тр -

де сет да на

МА РИ ЈИ 

РА ГРО ВИЋ

Ћер ка ЛЕ ЛА 

с по ро ди цом

(173/233484)

Го ди ну да на је про шло от ка ко си нас на пу сти ла

а бол и ту га оста ју за у век

МИР ЈА НА ПА ВЛИ ЦА
1948–2016.

У сре ду, 4. ја ну а ра 2017, у 11 са ти, одр жа ће мо

го ди шњи по мен на Ста ром пра во слав ном гро бљу

у Пан че ву.

Се стра МИ ЛЕ НА
(56/233298)

НЕ НАД ЗЕНГ
Во ли мо те и не до ста јеш
нам.

Тво ји: ВА СИ ЛИ ЈЕ, 
ДА НИ ЈЕ ЛА  

и БРА НИ СЛА ВА
(188/233507)
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ на на ше дра ге ро ди те ље 

МИР КО ВИЋ

МИ РА                       ЂОР ЂЕ
2000 – 8. I 2017. 2016 – 26. I 2017.

Ви сте у на шим ср ци ма.
Син УРОШ и ћер ка ВЕ РА

(18/233218)

ПО МЕН

ВЕ СЕ ЛИН 

ТМУ ШИЋ

2000–2017.

Тво ји: ДРА ГА, ДРА ГАН,

РА ДИ ЦА, АЦА и ДА ЦА

(33/233260)

У сре ду, 4. ја ну а ра 2017. го ди не, у 12 са ти, обе ле -

жи ће мо че тр де сто днев ни по мен на гро бљу Ко -

теж на шем дра гом

ЈО ВА НУ РА КИ ЋУ

Увек си био и оста ћеш део нас. 

Тво ја су пру га МИ ЛАН КА, ћер ка ТА ЊА, уну ке

НИ КО ЛИ НА и ЈО ВА НА и зет НЕ БОЈ ША
(34/233261)

2. ја ну а ра 2017. го ди не на вр ша ва се шест ме се ци од ка да ни си с

на ма, ду шо мо ја

МАР КО КО СО ВАЦ
Вре ме је лек. Не, Ан ђе ле тет кин. Мо ја ра на ни је, ни ти ће да за це -

ли. Сва ки дан је све бол ни ји., Мно го сам те жељ на.

Тво ји: тет ка, ПЕ РА и ИВАН

(35/233262)

ЉИ ЉАН КА 

РА ДА НО ВИЋ

ЉИ ЉА
3. I 2014 – 3. I 2017.

Ро ђе на на ша, зна мо да

си ту и да па зиш на нас.

Чу ва мо те у сво јим ср -

ци ма.

По ро ди ца

(37233265)

РУ ЖИ ЦА 

ЧОЈ БА ШИЋ

27. XII 1999 – 27. XII 2016.

Мо јој мај ци, нај бо љој

на све ту.

Син МИ КА И ЛО, 

ЈА СМИ НА, 

МА ЈА и БО ЛЕ

(38/233265)

БРА НИ СЛАВ

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

1948–2015.

5. ја ну а ра на вр ша ва ју

се две го ди не ту ге от кад

ни си с на ма. Ни ка да те

не ће мо пре жа ли ти.

Су пру га ЈЕ РИ НА, 

си но ви ЗО РАН 

и ДРА ГАН, сна ја 

ЈЕ ЛЕ НА и уну чи ћи

(39/233267

Го ди на за го ди ном... шест. 

Се ћа ње на во ље ног та ту, су пру га, си на и бра та

СЛО БО ДА НА СПА СИ ЋА
су ди је Вр хов ног су да Ср би је

2010–2016.

Во ље ни наш Бо бо, те шко је стег ну ти ср це да не бо ли, ду ша да не
па ти, су зе да не те ку.

По до бру те пам ти мо, с по но сом по ми ње мо и чу ва мо од за бо ра ва
– све је то љу бав.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка НЕ ДА, су пру га НА ДИ ЦА, ма ма МИ ЛИ ЦА
и се стра ТА ТЈА НА

(41/23326

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

Пе то го ди шњи по мен

во ље ном ку му

МОМ ЧИ ЛУ 

ЈА ГО ДИ ЋУ

29. XII 2011 –  29. XII 2016.

С по што ва њем и љу ба -

вљу чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Ку мо ви: ЖАР КО,

ЈЕ ЛЕ НА и ТИ ЈА НА 

с по ро ди цом и ку ма

КА ТА РИ НА

(45/233278)

Три го ди не ту ге, али

увек у на шим ср ци ма

ЗО РАН 

ЈО СИ МОВ 

МУ ЈА

1963–2013.

Тво ји: МА ЦА, ЂО ЛЕ,

СА ША и ЈЕ ЛЕ НА

(62/2333169

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛЕН КО ВИЋ

ДУ ШАН                     СМИ ЉА
1991–2016.                             2006–2016.

Успо ме не не бле де.
За хвал ни син МИ ЋА

(63/233316)

1. ја ну а ра 2017. на вр ша -

ва ју се три ту жне го ди не

от ка ко ни си с на ма

ЈА СНА 

МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИЋ

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: ћер ка,

ро ди те љи и се стра

с по ро ди цом

(83/233354)

ПО МЕН

МОМ ЧИ ЛО 

ЈА ГО ДИЋ

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ЉУ БИ ЦА, 

ћер ка АНЕ ТА 

с по ро ди цом 

и АЛЕК САН ДРА

(117/133417)

11. ја ну а ра 2017. на вр -

ша ва се го ди на да на од

смр ти на ше во ље не

ДУ ШАН КЕ

РАМ ЊА НАЦ

Тво ји нај ми ли ји

(120/233419)

Де сет го ди на се ћа ња

ЈО ВАН КА 

СТОЈ НИЋ

Она спа ва са очи ма из -

ван сва ког зла и са њом

спа ва ње на ле по та. Она

жи ви и до ћи ће по сле

овог сна.

За у век на ша су пру га,

ма ма и на на

(135/2334)

9. ја ну а ра на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни је с на ма

ЈО ВАН РО ДИЋ
2011–2017.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји

(176/233489)

ПО МЕН

МО РАР

ДУ ШАН  СПА СЕ НИ ЈА 
2005–2016.      2011–2016.

Ра до вас се се ћа мо. Успо ме не бри жно чу ва мо.

Хва ла вам на све му...

С љу ба вљу и по што ва њем: син НЕ ГО СЛАВ, 

ћер ка ИВА НА, унук ДУ ШАН и сна ја МИ ЛИ ЈА НА
(65/233325)

У су бо ту, 31. де цем бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром

гро бљу да је мо че тр де се то днев ни по мен на шем

дра гом

МИ О ДРА ГУ МИ ЛЕН КО ВИ ЋУ

МИ ЛЕ ТУ

С ту гом и по што ва њем БО СА с по ро ди цом
(74/233343

МИ О ДРАГ 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

МИ ЛЕ

С по што ва њем дра гом

са рад ни ку и при ја те љу

од Удру же ња 

за „На дел”

(75/233342)

АН КА ЉО ТИЋ
1936–2013.

Дра га Ан ка, про ђо ше три го ди не. За бо ра ва не ма и ни -
ка да га не ће би ти.

Твој су пруг МИ ЛИ САВ

(1232782)

9. ја ну а ра на вр ша ва ју се
две ту жне го ди не от ка ко
ни је с на ма

МА РА 
РАН КО ВИЋ

С по што ва њем ње ни нај ми ли ји
(50/233280)

7. ја ну а ра 2017. на вр ша ва се де вет ту жних
го ди на от кад ни си с на ма

МО МИР НЕ ЂИЋ
Не ма ре чи ко је мо гу да ис ка жу бол и ту гу
за на шим си ном, оцем, су пру гом, бра том
и уја ком. Вре ме про ла зи, а бол и ту га се
све ви ше и ви ше го ми ла ју. Без те бе ни шта
ви ше ни је као пре. Био си те мељ и ве ли ки
осло нац за све нас. 

Веч но ожа ло шће ни: мај ка ЈЕ ЛЕ НА, отац
ВИ ДО ЈЕ, су пру га СЛА ЂА НА са ћер ка ма

ТИ ЈА НОМ и ЈО ВА НОМ и се стра СА ЊА 
с по ро ди цом

(70/233333)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА НИ ЦА

СТАН КО ВИЋ

Ба нат ски Бре сто вац

2. I 2014 – 2. I 2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

по ро ди ца

(164/233475)
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ПО МЕН

МИ ЛЕН КО ВИ Ћ
Го ди шњи по мен оцу                                   де ди

ИВА НУ и          ДРА ГО МИ РУ
Од си на и уну ка НЕ ДЕЉ КА и сна је ДА НИ ЈЕ ЛЕ

Веч но ће те би ти у на шим ср ци ма.

МАК СИ МО ВИЋ

МЛА ЂЕН              СПА СЕ НИ ЈА
2008–2017. 2012–2017.

Био је по нос и при ви ле ги ја има ти вас за ро ди те ље.
По чи вај те у ми ру.

Ћер ка МИ ЉА с по ро ди цом

(4/233107)

Че тр де се то днев ни по -
мен дра гом бра ту и си ну

МИ РО СЛА ВУ
ДИ МИ ЋУ

25. I 1986.
из Гло го ња

Ожа ло шће ни отац 
ЉУ БИ ША, мај ка СЛАВ КА,

се стра СЛА ЂА НА, зет 
МА РИ НЕЛ, ба ка САВ КА

и оста ла род би на и
при ја те љи

(5/233168

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је осам ту жних

го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш во ље ни

ДРА ГАН 

МИ ЛО ЈЕ ВИЋ

1954–2008.

Не до ста јеш нам да нас и

су тра ћеш опет, и дан

по сле, без пре стан ка,

без па у зе, без нај ма њег

пре да ха.

Не до ста јеш нам стал но,

увек, по но во.

Не до ста јеш пре ви ше.

Тво ји нај ми ли ји

(6/233170)

7. ја ну а ра на вр ша ва ју

се две го ди не од смр ти

на шег во ље ног

МИ О ДРА ГА

КНЕ ЖЕ ВИ ЋА

ДРА ГА НА 

КНЕ ЗА

Не по сто је ре чи у ко је

бол мо же ста ти. Не по -

сто је да ни ни го ди не ко -

је мо гу се ћа ња на те бе

из бри са ти.

Тво ји нај ми ли ји

(7/233178)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РА ИН ЂИН
2. I 2013.

Са успо ме на ма жи ви мо, у мо ли тва ма те

спо ми ње мо... Из ср ца на ших те не да мо. 

Зве зда си ко ја нас пра ти... 

Сја јиш – жи виш са на ма, и че ка мо  да нам

се вра тиш...

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДЕ СА, ћер ка

МА ЦА, зет ВА ЊА, унук СТЕ ФАН и уну ка

НИ КО ЛИ НА

(8/2331839

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

КРАЊЦ

ХЕР БЕРТ                      ЕМА
1911–1989.                              1915–1993.

Си но ви с по ро ди ца ма
(9/233190)

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 ро ди це ИЛИЋ 

и ДУ БЉЕ ВИЋ

(12/232886)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО МА РИЋ

3. I 2010 – 3. I 2017.

Не до ста јеш нам!

(14/233201)

СЕ ЋА ЊЕ

на на ше нај ми ли је

ЈЕ ЛЕ НУ, ДУ ША НА, ВУ КА НА 

и МИ ЛА НА
2005–2017.

Про ла зи са мо вре ме, пра зни на и ту га оста ју.

Увек у ми сли ма, ни ка да не за бо ра вље ни и веч но во ље ни!

По ро ди ца УЗУ НО ВИЋ

(15/233202)

4. ја ну а ра 2017. го ди не на вр ша ва ју се три го ди -

не од смр ти мо је ми ле

БО ЖА НЕ ПА НИЋ

Би ла си мо ја дру га мај ка, осло нац у све му и увек

узда ни ца, и мо ја ду ша.

Не до ста ја ћеш ми.

За у век тво ја МЛА ДЕН КА
(19/232220)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1989–2016.

По ро ди ца
(20/233224)

2. ја ну а ра 2017, 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 ба ба

Ли ни

ПА ВЛИН КА НЕ СТО РОВ СКИ

Увек си би ла и за у век ћеш оста ти наш по нос и

на ша сна га.

Тво ји нај ми ли ји
(30/233267)

СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ ШКА 

ГУ ЛИЋ

10. I 2015 – 10. I 2017.

Су пруг ПИ ШТА 

с по ро ди цом 

и ку мо ви ма

(51/233293)

У су бо ту, 31. де цем бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу, да је мо јед но го ди шњи по -

мен

ЉУ БИ ЦИ РА ДА НОВ БУ БИ
2015–2016.

Тво ји нај ми ли ји
(54/233292)

СЕ ЋА ЊЕ

МИЛ КА ЗО РИЋ
31. XII 2001 – 31. XII 2016.

По ро ди ца

(59/233305

СЕ ЋА ЊЕ

2. ја ну а ра на вр ша ва се три де сет го ди на да се

упо ко ји ла на ша дра га мај ка

ЉУ БИ ЦА ЖУ НИЋ
1932–1987.

За хвал ни си но ви ВЕЉ КО 

и ЈЕФ ТО с по ро ди ца ма
(66/233325)

Не до ста јеш и по сле пет ду гих го ди на

ЈО ВАН РА ДО ВА НО ВИЋ
2012–2017.

За у век ћеш би ти с на ма.

Ћер ка МА ЈА, зет АЛЕК САН ДАР 

и уну ке БО ЈА НА и ЈО ВА НА
(115/2334149

Про шло је пет го ди на

от ка ко ни си с на ма

ЈО ВАН 

РА ДО ВА НО ВИЋ

2012–2017.

Твој син МАР ЈАН

(116/233415)

6. ја ну а ра 2017. го ди не на вр ша ва ју се две го ди -

не от ка да ни је с на ма во ље ни су пруг, отац, де да

и пра де да

ЗО РАН МИ ХА И ЛО ВИЋ

С по што ва њем су пру га ЈО ВАН КА, син ДУ ШАН,

ћер ке СНЕ ЖА НА, ВЕ СНА, ЉИ ЉА НА и БРАН КА,

уну ке, уну ци и пра у ну ци
(143/233451)



БИК (21. 4 – 20. 5)

За Бикове ће 2017. бити релативно

опуштајућа година, с мањим турбу-

лентним периодима. Код вас је све до

пролећа некако успавано, а онда кре-

ће права акција.

Не трудите се да све држите под контролом,

само ћете се превише расплинути. Период од маја

до септембра је повољан за сређивање питања непокретно-

сти, али и бриге о старијим члановима породице. Савет је да

се не задужујете превише и да не трошите унапред. Јесењи

период је повољан за вас, јер ће вам донети више прихода

и могућност почињања неког приватног или додатног посла.

Љубавна ситуација је као клацкалица. Жене Бикови ће би-

ти активније и доминантније на том пољу. Мањи проблеми

с млађим члановима породице на тренутке ће вас избацити

из колосека, али не схватајте ништа превише озбиљно. Сло-

бодни Бикови би могли да уплове у мирне љубавне воде.

Здравствено ћете бити неотпорни током зимских месеци.

Узимајте више витамина, контролишите жучну кесу и желу-

дац и будите умерени у исхрани.
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ГОДИШЊИ ХОРОСКОП

ОВАН (21. 3 – 20. 4)

У 2017. години мораћете да доносите велике и радикалне

одлуке. Битно је да се од почетка године па све до марта од-

мах ухватите укоштац са сваким изазовом на који наиђете.

Већ на лето, под притиском ретроградног Сатурна и Јупи-

тера, бићете приморани да направите важан избор. Губитак

или промена посла ће се показати као до-

бро решење. Не залећите се превише у

сумњиве послове и немојте радити на

црно, јер ће све већ с јесени доћи на

наплату. Нећете остати без новца, али

га ипак пажљиво распоређујте. Овнове ко-

ји су у вези очекују само добре ствари – брак

или пак принова у породици. Слободни Овно-

ви могу у другом делу године упознати своју

сродну душу или бар довољно интересантну особу да поже-

ле да се скрасе. Крај године доноси многа побољшања и ре-

шења за нагомилане проблеме.

Ако занемаримо здравствене тегобе које већ имате, година

ће вам бити добра. Мањи проблеми с главобољама и несани-

цом трајаће до априла. Редовно одлазите код лекара.

РАК (22. 6 – 22. 7)

Раковима ће 2017. година донети гомилу свега, и то одјед-

ном. Припремите се за акцију. Заборавите на своју емотив-

ност, посебно када је о послу реч.

Уколико сте на функцији, током пролећа се можете наћи у

небраном грожђу којој год страни да се приклоните. Најбоље

би било да пролонгирате доношење одлука што дуже можете.

Летњи месеци и сам почетак јесени донеће вам комплетно

рашчишћавање ситуације. Зато одмор планирајте тек за јесен.

Период од септембра до краја године је у знаку повећања

прихода. Љубавни живот ће вам бити велика мотивација да

пребродите сваки проблем. Везе које су почеле

прошле године, могу бити крунисане бра-

ком или заједничким животом. Многи

Ракови ће због љубави променити место

живљења. Ако преживљавате брачну

кризу, може се десити да окончате зајед-

нички живот и да упознате новог партнера.

Здравље би требало да вас служи током

целе године, али контролишите чешће шећер у кр-

ви, као и крвне судове. Превенција је најбитнија.

ВАГА (23. 9 – 22. 10)

Сам почетак године биће обеле-

жен већим материјалним добици-

ма и великим новинама на пољу

посла.

Ако будете довољно мудри и

стрпљиви, смеши вам се милион

повољних прилика. Средином године можете очекивати

велики пословни пројекат. Април и мај могу бити обележе-

ни путовањима у иностранство. Лето ћете искористити за

одмор, а с јесени крећете у акцију. Пружиће вам се прили-

ка да решите своје стамбено питање куповином или на-

следством неке непокретности. Крај године ће бити бољи

од почетка. Поље љубави ће зато бити мало напетије. Су-

више заузети сопственом пословном ангажованошћу, за-

немариваћете партнера. Ако сте у вези, будите толерантни

у фебруару, јуну и октобру. Уколико преживите ове кризе,

веза ће потрајати још дуго. Слободне Ваге ће имати пуно

удварача, али ништа трајније неће проистећи из тога.

Ваш константни проблем је уринарни тракт, па се пази-

те прехлада и инфекција.

ЈАРАЦ (22. 12 – 20. 1)

У наступајућој години ћете дефинитив-

но успети да освојите неколико врхова.

Отварају вам се поља многих по-

слова, повећани финансијски прихо-

ди, понуда сарадње с новим и ста-

рим партнерима, а до априла је мо-

гуће и запослење. Током целе годи-

не радићете бар два посла у исто вре-

ме. Већ почетком 2017. стоји вам мо-

гућност одласка у иностранство и пресељење, а како ћете

одлучити, то је на вама. Помоћ пријатеља ће бити велика

и безрезервна. Ако имате било какве правне проблеме,

март је месец када их коначно решавате. Поред свих пре-

прека, успећете да се изборите за онога кога волите. С про-

лећа ће се појавити више особа заинтересованих за вас. До

краја године ћете започети заједнички живот и створити

своју мирну луку.

Много обавеза деловаће на вас стресно. Проблеми с

кичменим стубом, синусима и зубима. Одмор је за вас нај-

бољи лек.

ВОДОЛИЈА (21. 1 – 18. 2)

Почетак 2017. године донеће вам

бројне обавезе, али и суочавање с

лажним пријатељима и с подметањи-

ма од стране пословних сарадника.

То ће вам само отворити нова врата

и пружити могућност да направите

радикалне промене у животу.

Крајем јануара или у фебруару решићете велики правни

проблем – нешто што вас мучи годинама. У исто време пружа

вам се прилика да промените место живљења. Половина го-

дине је повољна за ново запослење. Имаћете велику подршку

проверених, старих пријатеља и нових пословних сарадника. У

љубавном животу направићете велике промене. Веза или осо-

ба којом сте се заносили показаће се само као илузија. Од про-

лећа ваше срце ће почети брже да куца за особом с којом сте

дуго пријатељ. Будите упорни, биће то једна страсна и дуготрај-

на љубав. Како година буде одмицала, улазићете у све мирни-

ји и стабилнији период. Многе Водолије ће и окончати своје

брачне везе или започети живот с неким пре окончања брака.

Здравствено стање ће вам бити релативно стабилно.

РИБЕ (19. 2 – 20. 3)

У 2017. години почећете да размишљате о својим потреба-

ма, жељама и сновима. На опште изненађење свих око

вас, постаћете много одлучнији и захтевнији.

Тај ваш велики рез даће прве резултате већ почетком

пролећа. Поред свог основног посла и сталног извора

прихода, почећете више да сарађујете с новим партнери-

ма.  Рашчистићете све имовинско-правне послове, а до

септембра и гомилу својих дуговања. Сам крај године до-

неће вам сарадњу са странцима у једном потпуно новом

послу. У љубави ће најбоље проћи Рибе које су у браку –

то ће им пружити неопходну стабилност за акције које ће

предузимати на пољу посла. Многе Рибе ће се одлучити

да прошире своју породицу. Оне сло-

бодне ће имати неколико романси.

Лето је њихово време, а особу

свог живота могу упознати кра-

јем године.

Здравље вам је на завидном

нивоу. Водите рачуна о телесној

тежини. 

ШКОРПИЈА (23. 10 – 21. 11)

Ова, 2017. година доноси право олакшање за вас. Доби-

ћете нову прилику да урадите све што сте досад пропу-

стили.

Већ од фебруара ћете почети да остварујете веће новчане

добитке, а март вам пружа прилику да склопите један вео-

ма битан уговор, који ће током дужег периода бити ваш

главни извор прихода. Најбољу сарадњу остварићете са

странцима, посебно ако то има везе с туризмом или тргови-

ном. Шкорпије које су у било каквом љубавно-партнерском

односу долазе до тачке када треба да рашчисте шта даље.

Не улазите у тајне, дупле везе, само ћете

беспотребно трошити енергију. Многе

Шкорпије ће, без обзира на статус, у дру-

гој половини године срести особу за

којом ће им срце брже закуцати. За

такве тренутке вреди живети.

Здравствено ћете се осећати ре-

лативно добро. Мањи проблеми с ка-

ротидама, венама на ногама и репродук-

тивним органима.

СТРЕЛАЦ (22. 11 – 21. 12)

Сатурн је у вашем знаку до краја

2017. године. Имаћете прили-

ку да сада урадите и научите

све оно што сте у животу про-

пустили.

Новчани приходи ће ићи

од великих до малих, а ако

будете довољно мудри, прву поло-

вину године ћете завршити финансијски стабилно. Мањи

период затишја биће од јуна до септембра, а потом поново

крећете пуном паром напред. Друга половина године вам

доноси разрешење правних проблема. На љубавном плану

оне везе које су праве и искрене издржаће испит времена

и догађаја. Много ћете преиспитивати себе и своје жеље,

враћаћете се мислима у прошлост. Оно што треба да оде,

најбоље је пустити на време. Крајем године ће везе које от-

почну у првој половини и оне које преживе испите, бити

крунисане браком или заједничким животом и потомством.

Радите на свом имуносистему. Све ће вас болети, ума-

раћете се, али конкретно неће вам бити ништа.

ЛАВ (23. 7 – 22. 8)

Лавови, година пред вама донеће вам решења проблема и

мотивацију да већ од фебруара кренете пуном паром напред.

Послове које сте започели од јесени до средине новембра

прошле године, успећете да финализујете до маја уз осетно по-

већање прихода. Срећа ће и ове године бити на вашој страни.

Ипак, будите опрезни у пословању са странцима. Ако

планирате сопствени бизнис, оставите то за

другу половину године. Искористите

лето да се мало одморите. Љубавни

живот ће вам бити мало динамични-

ји. Заузети Лавови могу нагло одлу-

чити да прекину дугогодишње везе, док

ће се они слободни дати у озбиљна

освајања. Везе које отпочну до среди-

не маја, већ током јесени биће круни-

сане браком или заједничким живо-

том. За многе ствари у животу је ипак потребно двоје. Слушај-

те шта вам партнер говори, то ће скратити многе муке.

Здравље вам је солидно, само што ви једноставно не уме-

те да живите без стреса. Контролишите крвни притисак.

ДЕВИЦА (23. 8 – 22. 9)

Можете да одахнете, јер вам но-

ва година доноси рашчишћавање на

скоро свим пољима. Неке промене

неће бити баш пријатне, поготово за

Девице друге декаде, али бар ћете

знати на чему сте и како даље.

Ако радите у државној фирми,

порудите се да држите језик за зуби-

ма. Девице које раде у приватном сек-

тору проћи ће много боље. Уколико раз-

мишљате о томе да отпочнете неки приватан

посао, најбоље је да то буде партнерски. Неке Девице ће

добити могућност одласка у иностранство. Ако сте незапо-

слени, шансе за посао су извесне већ у првој половини го-

дине. Односи у породици биће хармонични. Мање трзави-

це могу избити у јуну, августу и септембру. Некада је нај-

боље завршити приче које никуда не воде и дати себи шан-

су да почнете из почетка.

Здравствени проблеми ће бити везани за лош имуноси-

стем, зубе и кичмени стуб.

БЛИЗАНЦИ (21. 5 – 21. 6)

Ову, 2017. годину треба да искористите да коначно разре-

шите све имовинско-правне проблеме. Април вам је за то

најпогоднији месец.

Ако сте запослени, требало би да се потрудите да сачува-

те радно место, бар у периоду до марта, када ће ситуација

бити јако замршена и критична, посебно за Близанце прве

декаде. Остали представници знака, ако буду довољно му-

дри, могу очекивати напредовање у служби, запослење или

повећање прихода. У другој половини године уз помоћ при-

јатеља можете остварити велику финансијску добит, доћи до

сопственог стамбеног простора или неког наследства. Љу-

бавно поље је шарено, пред вама је добра година. Они који

су већ засновали породице, максимално ће им се посвети-

ти. Слободни ће бити као лептири, али је

август месец када би многе могла да

погоди права Аморова стрела.

Здравље ће вас служити. Поведи-

те рачуна о дисајним органима, а то-

ком зиме чувајте зглобове. Не прете-

рујте с физичким активностима.

Пише: Талида
ta li da.kv@gmail.com

063/636-053
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(23. 9 – 22. 10)

Не ка ко сте упа ли у ко ло те чи ну,
ус по ри ли сте, па вам по је ди не
ства ри из ми чу кон тро ли. Чу вај те
до ку мен та, па жљи во во зи те. Не -
мој те од у ста ја ти на пр ву. По све -
ти те се парт не ру, на пра ви те не ку
ма лу лу дост. Сло бод ни, не уле ћи -
те пре бр зо у но ву ве зу.

Окре ну ти сте се би и сво јим
пла но ви ма. По ста ви ли сте се би
ви со ке ци ље ве и хра бро иде те ка
њи ма. Опу сти те се у кру гу по ро -
ди це, с парт не ром, при ја те љи ма.
Дај те се би сло бо ду да бу де те све
што по же ли те. Мо гу ћа пре хла да
не ће вас спре чи ти да ужи ва те.

Пу ни сте иде ја и рад ног ела на.
Ипак, ма ло успо ри те. То што не ке
ства ри по жу ру је те, не зна чи да ће се
оне и ре а ли зо ва ти. Све у сво је вре -
ме. По ма ло сте ро ман тич ни, сет ни,
спрем ни да по ле ти те на кри ли ма
љу ба ви, без об зи ра на то да ли сте
у ве зи или сте сло бод ни. Ужи вај те.

Стра стве ни сте, им пул сив ни,
има те по тре бу да уго ди те се би. Све
што сте од ла га ли, био то пут или
не при ја тан раз го вор, мо ра ће те да
оба ви те. Чу вај те сво је ства ри, не
ула зи те у кон флик те са са рад ни ци -
ма. Мо гу ће су ју тар ње гла во бо ље и
ма њи сто мач ни про бле ми.

По не кад ствар но зна те да бу де те
не за си ти. Тро ши те и оно што не -
ма те, а пред сто је вам не пла ни ра -
ни из да ци. Не зна те тач но ни шта
ни где, али ни с ким би сте би ли.
Оста ни те код ку ће и про бај те да
сре ди те ми сли. За у зе ти про во де
ле пе тре нут ке с парт не ром.

Из не над ни нов ча ни до би ци ће
са мо по пра ви ти ва ше рас по ло же -
ње. При у шти те се би оно што же ли -
те, ма кар то би ла не ка круп на ску -
па ствар. Умор ни сте од по слов них
оба ве за и осе ћа те да вам је по -
треб на па у за. По зо ви те при ја те ље,
на пра ви те жур ку, ски тај те...

Ове не де ље ће те се ба ви ти про -
шло шћу и на ћи ће те сна ге да то
на по кон ствар но оста не про шлост.
По но во ће би ти ак ту ел на са рад ња
са ста рим парт не ри ма. Бу ди те
флек си бил ни и скло пи ће те ви ше
не го до бар по сао. Уно си те ви ше
ви та ми на и је ди те ре дов ни је.

Чи ни вам се да се не по ме ра те
с јед ног ме ста, али све иде по
пла ну. Ма ње при чај те, ни су сви
љу ди ис кре ни. Криј те сво је иде -
је, да се дру ги не око ри сте. Ни је
баш нај бо ље вре ме за раш чи -
шћа ва ње љу бав них за вр зла ма.
Пу сти те, ре ши ће се са мо.

По пра ви те или за вр ши те од нос
с парт не ром, са мо не одр жа вај те
ва тру без пла ме на. Пу но оба ве -
за, пу то ва ња и но вих по сло ва ко -
ји ће ис кр сну ти, али и пла но ва
ко је ће те мо ра ти да од ло жи те.
На пе тост по пу шта кра јем сед ми -
це у ве се лом дру штву.

Тру ди те се да по ка же те сви ма и
се би да мо же те ре ши ти све по ста -
вље не за дат ке. Па зи те шта пот пи -
су је те, ва ши са рад ни ци су не ис кре -
ни. Не пла ни ра ни тро шко ви. Осе ћа -
те ве ли ку не жност пре ма осо би ко -
ја вам је бли зак при ја тељ. Про бај -
те, во ли те, не ће вас то уби ти.

На пе та не де ља на по слов ном
пла ну. Ко ли ко год да сте у пра ву,
не ре а гуј те ис хи тре но у раз го во -
ру са са рад ни ци ма, јер ће те на -
и ћи на ти хи бој кот. Из бе га вај те
аван ту ре и по чи ња ње но вих ве -
за. Ако сте за у зе ти, по све ти те се
пот пу но свом парт не ру.

Хва та вас пра знич на еу фо ри ја,
а ту су и на пе тост у ве зи с парт -
не ром и по ја ва но ве осо бе у ва -
шем жи во ту. Ма њи не спо ра зу ми
с ко ле га ма ре ша ва ће се у хо ду.
По ве ди те ма ло ви ше ра чу на о
сво јим же ља ма и о свом здра -
вљу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве
7. де цем бра: Уро ша и Фи ли па – Ма ри на и Са ва Дми тров. 

До би ли ћер ку
4. де цем бра: Леу – Ан дреа и Ен дре Се кељ; 5. де цем бра: Ми ну – Сне жа на и Енис Ку че вић, Ла у -

ру – Љи ља и Да ни јел Ба њаш; 6. де цем бра: Лу ци ју – Ру жи ца и Кри сти јан Ма ли ца; 7. де цем бра:

Са ру – Алек сан дра и Ми лан Том ка, За ру – Ива на и Ми лен ко Пан то вић, Алек си ју – Дра га на Бог -

да нов и Не над Жи вић; 8. де цем бра: Ан ђе лу – Је ле на Ми ја то вић Гро зда нов ски и Жељ ко Гро зда -

нов ски, Ирис – Ми ли ца и Сте фан Сло вак; 9. де цем бра: Ђур ђу – Је ле на Шу ко вић Штр бан и Ми -

лош Штр бан, Ма ри ју – Да ни је ла и Ни ко ла Ива но вић, Ми лу – Јо ва на и Мла ден Илин, Лану – Ма-

рија Дурковић и Ратко Рајачић; 10. де цем бра: Ана ста си ју – Алек сан дра За јев ски Пет ков ски и

Алек сан дар Пет ков ски, Кри сти ну – Та тја на и Де јан Кир ти; 11. де цем бра: Да ни цу – Ја сми на и Фи -

лип Ру нић, Ла ну – Са ра и Ђор ђе Ште фља; 12. де цем бра: Ле ну – Алек сан дра и Јо ви ца Џи нић; 13.

децембра: Софију – Драгана и Александар Чебзан; 14. децембра: Tијану – Кристина и Дејан Ђу-

кић; 15. децембра: Илијану – Санела и Жељко Јанков, Мину – Сања и Никола Чикош.

До би ли си на
17. но вем бра: Ви да ка – Рад ми ла Пет ко вић и Ми лан Ђор ђе вић; 22. но вем бра: Му ха ме да – Леј ла

Ау и да и Абу џе ла Ра у ни; 5. де цем бра: Кон стан ти на – Алек сан дра и Ми ро слав Пе шић; 6. де цем бра:

Мла де на – Та ња и Ра до ван Лу ја нов, Пе тра – Ни ко ли на и Дар ко Лу бар да, Оска ра  – Мо ни ка и Ка рољ

Мра вљов, Па вла – Алек сан дра и Бо јан Сто шић, Ма ти ју – Дра гана Са вић Ва со вић и Ми ли во је Ва со -

вић, Ан дре ја – Дра га на Мач кић и Јон Та тар; 7. де цем бра: Во ји на – Ми ља на и Ве љан Или јев ски,

Или ју – Ма ри ја на и Ком нен Ду ка, Уро ша – Ја сми на и Алек са Ми лен ко вић, Ан дре ја – Ана и Алек сан -

дар Јо кић; 9. де цем бра: Лу ку – Ми ле на и Дар ко Ве љо вић, Луку – Катарина и Лазар Затуровски; 11.

де цем бра: Вик то ра – Ве сна Ми ли во је вић Бе чеи и Ати ла Бе чеи; 12. де цем бра: Лу ку – Ма ја и Мир -

ко Ни ко лић, Ни ко лу – Ди ја на и Ду шан Вуј ко вић, Филипа – Јелена и Душан Савић, Андрију – Дали-

борка и Давор Милићевић, Димитрија – Душица и Александар Марков; 15. децембра: Богдана –

Слађана и Ненад Ратић; 17. децембра: Стефана – Данијела и Жарко Јовановски.

ВЕН ЧА НИ

10. де цем бра: Алек сан дра Ма ли јар и Вла да Тра ја но вић, Ма ри на Га ври ло вић и Ср ђан Та дић, На -

та ша Да мја нов и Ми лош Ми ло са вље вић; 15. де цем бра: Бран ка Ико вић и Жељ ко Ра дој чић, Бо ја -

на Ћу бић и Иван Ми тре ски, Да ли бор ка Ву ко тић Ко стић и Иван Илић, Ми ле на Мал ба ша и Ро берт

Ми лу но вић; 17. децембра: Маријана Бебек и Борис Тасковић, Хрисантула Басану и Мирослав Шуј-

довић; 18. децембра: Татјана Томић и Мирослав Тулић, Тијана Хакер и Коста Бједов, Драгана

Угриновски и Никола Каначки; 22. децембра: Кристина Живанов и Богдан Васиљевић, Фатиме

Мућај и Аљуш Паралангај, Тијана Јанковић и Горан Обрадинов.

УМР ЛИ

4. децембра: Драгутин Савић (1999); 8. де цем бра: Дра гу тин Јо вић (1954); 9. де цем бра: Све ти -

слав Стан ко вић (1944), На де жда Ста мен ко вић (1935), Јан Ко ла рик (1933), Мар ги та Са бо (1929),

То ми слав По по вић (1942), Бо бан Ве лич ко вић (1961), Ва са Су бо тић (1927), Ми лен ко Ува лин (1959),

Јан Ђу га (1945); 10. де цем бра: Лу кре ци ја Ер де љан (1945), Ми ло са ва Бу ди млић (1933), Че до Бо -

го је вић (1938); 11. де цем бра: Љи ља на Гај да, Ма ри ја Гр му ша (1930), Ко ста Ба ша ра гин (1951), Ду -

шан Гру јић (1955); 12. де цем бра: Јо во Буб ње вић (1943), Стан ка Ра кић (1946), Ву ји ца Сто шић

(1931); 13. де цем бра: Не над Не сто ро вић (1948), Ми ро сла ва Ве ра Рац (1934), Да ни ца Мом чи ло -

вић (1932); 14. де цем бра: Љу бо мир Ми лен ков ски (1935), Ко са ра Зу бо вић (1934), Ми о драг Ра до -

је вић (1928), Ста ни мир Рам ња нац (1993), Ер же бет Ми клош (1927), Радољуб Глишић (1959); 15.

де цем бра: Еле на Трај ков ски (1933), Олга Панић (1939), 16. децембра: Данило Цветковић (1933),

Петар Веселић (1948), Мирко Стричевић (1936), Софија Цетиња (1934), Љубица Росић (1939), Сре-

тенка Миланков (1949), Муја Муађер (1951), Ђура Коларов (1940), Љубица Петровић (1935); 17. де-

цембра: Ержебет Тежер (1955), Васа Субић (1945), Даринка Секешан (1942), Виорика Марковићан

(1936), Бранко Здравковић (1942); 18. децембра: Томислав Миљатовић (1950), Обрад Веса (1940),

Желимир Крушка (1946); 19. децембра: Станча Станојковић (1932), Анђелија Стаменовић (1950),

Митре Милевски (1955), Ранко Грубач (1956); 20. децембра: Даница Смиљковић (1931), Евица

Смиљанић (1925), Ратомир Стефановић (1944), Слободан Зотовић (1929), Милан Остојић (1941); 21.

децембра: Миља Шерер (1928), Нада Балан (1929), Саво Бјелетић (1950), Добрила Васић (1955),

Стојан Јеврић (1936), Тома Киш (1958); 22. децембра: Радосав Јелисавчић (1937). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8: пре па рат, де те ли на, опе ра тор, Са -

ла ми на, кри ти чар, ка но на да. Ана грам: сло бо да ме ди ја. Сти хов ни

ана гра ми: (1) над ни чар, (2) тро пи кал. Скан ди нав ка: кла си ра ти,

лан, чин, с, идол, Сирт, З, Ман, мар, Ара го ни ја, Ал пи, Ву ле Жу рић,

Миа, до ди ри, Ани, у, уди сај, ци тат, ре кон тра, ами ци.Укр ште ни сло -

го ви 4 х 4: ана ба за, на бра ја ти, ба ја де ра, за ти ра ње.

АНАГРАМ

ЦЕН ЗУ РА ИЛИ НЕ?

ДО ДИ ЈА СМО,  БА ЛЕ!

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Сло го ви: А, БА, БА, БРА, ДЕ, ЗА, ЗА, ЈА, ЈА, НА, НА, ЊЕ, РА, РА, ТИ, ТИ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. на пре до ва ње бо ле сног ста ња (мед.), 2.

бро ја њем утвр ђи ва ти број не че га, 3. вр ста чо ко лад не бом бо не, 4. уни -

шта ва ње.

Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

39ИНФО/ЗАБАВА

ДОБИТНИК
„АНДРИ-

ЋЕВЕ
НАГРАДЕ”

Прекри-
веност 

поледицом

Амерички
глумац
(Алан)

Неправил-
ност, ненор-

малност
(лат.)

Предлог 
уз шести

падеж

Ништа
(турц.)

Дивља
мачка

Забављати
(лат.)

Ознака за
темпо

Нерацио-
нално 

потрошити

Разврста-
вати у
класе

Индустриј-
ска биљка

Акт, дело

Складиште
робе

Предлог

Место код
Трстеника

Обожавана
особа

Град у
Либији

Мала нога

Филм
Костаса
Гавраса

Немачки
писац

(Томас)

Радник у
руднику

Марљивост

Научна
установа

(скр.)

ДОБИО
„НАГРАДУ

ГРАДА 
ПАНЧЕВА”

Врста речне
рибе

Име глумца
Марвина

Врста
зглавкара

Трећи 
вокал

Покрајина у
Шпанији

Планински
венац у
Европи

Амерички
глумац
(Џемс)

Име 
глумице
Фароу

Дотицање
(мн.)

Музичка

нота

Име глуми-
це Жирардо

Именица
(скр.)

Предлог
уз локатив

Увлачење
ваздуха у

плућа

Ерстед

Навођење
туђих речи

Израз у
преферансу

Пријатељи
(лат.)

ПИСАЦ  
СА СЛИКЕ



на ки том је Ти ја на Сре до је вић,
ко ја пра ви пр сте ње за укра сне
сал ве те и по ма же се стри око
из ра де.

За тва ра ње је „тек” у пе так
Ка та Јо ва нов ски је од не дав но
на би роу за не за по сле не и док
че ка услов за пен зи ју, руч ним
ра дом скра ћу је вре ме и по не -
што за ра ди. С њом је Кла ра,
бив ша ко ле ги ни ца из „Пан -
чев ца”, а про да ју (и то со лид -
но) ша ло ве, ка пе, џем пе ре,
као и мин ђу ше, лан чи ће и на -
у шни це од ре ци кли ра ног ма -
те ри ја ла.

Ма ри ја Лу кач ну ди ку ти је
од кар то на и па пи ра, као и оне
у тех ни ци де ку паж. Ње на
парт нер ка на те зги Сла ви ца
Ве кић ка же да је из ра да тих
про из во да ве о ма ком плек сна
и да про цес тра је, за јед но са
су ше њем, око пет да на.

Од мах по крај њих, ме ђу
број ним на ру кви ца ма и огр -
ли ца ма, на шла се и три на е -
сто го ди шња Те о до ра Осто јин,
ко ја је же ле ла да „остат ку све -
та” по ка же шта је све на у чи ла
и на пра ви ла за го ди ну да на,
от кад се ба ви овим хо би јем.

Ма ри на Јо сић, на став ник у
ме ди цин ској шко ли, спра вља
укра сне али ве о ма уку сне ме -
де ња ке, ко ји се, на рав но, по -
себ но сви ђа ју ма ли ша ни ма.
Ни су ни ску пи – ко шта ју све га
50 ди на ра.

Јо ван Пеј чев из Стар че ва од
по чет ка је на ба за ру; про да је
штру дле с ма ком, ора си ма и
ви шња ма, а ме си их ње го ва
же на. И ње гов су гра ђа нин пче -
лар Пе ра Шиц је свих шест пу -
та из ла гао и не спо ри да је са -

Ше сти „Но во го ди шњи ба зар”
по чео је на нај бо љи на чин: на
пла тоу ис пред Град ске упра ве,
ис под лук су зног бе лог ша то ра
с греј ним те ли ма на гас, бли зу
две ста из ла га ча ну ди ло је раз не
ру ко тво ри не, а још од ју тар -
њих са ти мно го ра до зна лих
очи ју по сма тра ло је на чич ка -
не штан до ве на ко ји ма се мо -
гло ви де ти све што ду ша мо же
да за и ште...

Та ко из ме ђу 28. и 30. де цем -
бра Пан че во бар у не ком по -
гле ду ли чи на мно ге европ ске
гра до ве ко ји одав но прак ти ку -
ју ова кав вид обе ле жа ва ња Но -
ве го ди не.

Сва ка ко је дан од леп ших
на чи на да чо век осе ти то пли -
ну прет пра знич ног ду ха и у
ма кар ма ло по зи тив ни јем рас -
по ло же њу уро ни у ду го о че ки -
ва ни пре дах...

У пра вој но во го ди шњој ат мо-
с фе ри у сре ду, 28. де цем бра,
уз суп тил ну ста ро град ску му -
зи ку с раз гла са и ми о ми ри се
ра зно ли ких ђа ко ни ја, у ша то -
ру ис пред Град ске упра ве, за
ов да шње при ли ке не у о би ча је -
но на сме ја ни љу ди раз гле да ли
су све оно што су вред не и
уме шне ру ке при ре ди ле то ком
од ла зе ће го ди не.

А не ма че га не ма – од ра -
зних укра ше них те гли, ку ти ја
ура ђе них у тех ни ци де ку паж,
пре ко пи та ку пу са ра, до ма ћих
ки фли ца и тор ти свих „сор ти”,
до ме да, до ма ћег ре на и про -
из во да од аро ни је.

Све је прак тич но по че ло с
ра ди о ни цом за пра вље ње но -
во го ди шњих укра са у Град ској
упра ви ко ју је во дио Емил
Сфе ра, а ма ни фе ста ци ју је у
ве ле леп ном ша то ру све ча но
отво рио гра до на чел ник Са ша
Па влов.

Од „Љу би ма ца” до тре ша ња
На са мом ула зу у ве ли ки бе ли
ша тор на ла зи се ка вез у ко јем
се ме шко ље пре слат ки ма лец -
ни ме шан ци. Од мах је ја сно да
је реч о но вој ак ци ји Дру штва
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци”, чи ји пред сед ник Иван Ку -
ра јов ка же да, по ред то га што

У ТО КУ ШЕ СТИ „НО ВО ГО ДИ ШЊИ БА ЗАР”

И ПАН ЧЕ ВО ЗА МИ РИ СА ЛО НА ПРЕТ ПРА ЗНИЧ НУ ЕВРО ПУ

дан је пла ни ра на и том бо ла на
ко јој ће уче ство ва ти куп ци по
из бо ру про да ва ца.

Ни кад се не зна ка да ће не -
ког сре ћа по гле да ти...

Ј. Фи ли по вић

КОД КУ ЋЕ ЈЕ НАЈ БО ЉЕ

Ве ћи на са го вор ни ка на ве ла је да ће но ву го ди ну са че ка ти у

кру гу по ро ди це. Има и оних као што је Сла ви ца, ко ја би, уко -

ли ко на ба за ру „на мла ти” па ре, не куд от пу то ва ла.

Ка та, за јед но с му жем, пла ни ра пи џа ма пар ти; Пе ри је

же на у Мин хе ну са уну ком, па ће се при кљу чи ти не ким при -

ја те љи ма, а и Ма ри на ће нај лу ђу ноћ про ве сти у окру же њу

дра гих ли ца. Исто ва жи и за Алек сан дру, ко ја за ре при зу

увек не куд оде, јер је, ка ко ка же, та да бо љи про вод, за то

што је за до чек не ка ко увек ушто гље но.

Ан дреј ће с дру штвом на пра ви ти жур ку у кућ ној ат мос фе -

ри. Дра ган је „све же” вен чан, па ће са су пру гом у Ска дар -

ли ју на ро ман ти чан про вод.

Има и оних по пут Ива на ко ји не ха ју за Но ву го ди ну...

умет ник ка да је реч о об ра ди
др ве та. И то од пр во кла сних
тре шњи, ста рих че тврт ве ка,
ко је су не ка да кра си ле ње го во
дво ри ште. Пра ви раз не тац не,
по слу жав ни ке, кре ве ти ће и
дру ге руч не ра до ве, а у око по -
себ но упа да ку ћи ца за кљу че -
ве. Све то ра ди у са деј ству са
че ти ри уну ка. Је дан од њих,
Ан дреј, по ма же де ди у про да -
ји. Овај де вет на е сто го ди шњак
је, ина че, во зач ави о на „утва”,
ко ји је уз гред и ње гов „вр -
шњак”.

Та ма ра Мла де но вић, сту -
дент ки ња, ра ди де ку паж две и
по го ди не. Про цес из ра де је
ве о ма зах те ван, па су јој за јед -
ну укра сну ку ти ју нео п ход на
два до три да на, а ка же да љу -

нео до ма ће ко ба си це и сла ни -
ну ко ја је пре по зна тљи ви адут,
и то не са мо ње гов већ и це лог
се ла. На гур ма ни ма при ма -
мљи вом штан ду, про ша ра ном
ра зним су хо ме сна тим „шпе -
ци ја ма”, на ла зи се су гра ђа нин
и ко ле га Ни ко ла До тлић. Он је
че твр ти пут на ба за ру, исто
као Дра ган Ле чић. Са гла сни
су да је ро ба из ван ред на, а
усло ви од лич ни.

Оли ве ра Абра мо вић про да је
ин те ре сант не но во го ди шње укра -
се по це ни од три ста до хи ља ду
ди на ра, за чи ју из ра ду че сто
утро ши и ви ше са ти. Љи ља на
Ни ко лић ну ди су ве ни ре из ра ђе -
не у тех ни ци де ку паж, по пут но -
во го ди шњих ку ти ја и ва за, и све
то за две ста-три ста ди на ра. Она

ГРАД СВИ МА ДАО ПРИ ЛИ КУ

И овај „Но во го ди шњи ба зар” фи нан си рао је Град, са 690.000

ди на ра, ор га ни за циј ски га је по др жао Дом омла ди не, а ло -

ги стич ки су по ма га ла пред у зе ћа „Зе ле ни ло”, Ди рек ци ја за

из град њу и уре ђе ње Пан че ва, „Хи ги је на” и АТП. Ко ор ди на -

тор ка Гор да на Ћи рић ис та кла је да је ове го ди не дра стич но

по ра сло ин те ре со ва ње за тре ћи ну, од но сно укуп но сто де ве -

де сет из ла га ча, па ша тор има ви ше ме ста и греј них те ла.

– Же ле ли смо да ма ни фе ста ци ја не бу де са мо ме сто за дру -

же ње, већ и да до би је при вред ни зна чај, оку пи пред у зет ни -

ке и про мо ви ше њи хо ве про из во де. Као и да гра ђа ни мо гу

да ку пе ка рак те ри стич не про из во де и на јед ном ме сту ви де

ста ре за на те, удру же ња, уста но ве и оно што ра де кре а тив ни

по је дин ци. Сва ко ко има не што да по ну ди, до био је при ли ку;

кри те ри ју ми су би ли да има ју руч но пра вље не про из во де и

бу ду с те ри то ри је гра да. Они ко ји ра де с хра ном и пи ћем,

има ју са ни тар не књи жи це – на ве ла је Гор да на Ћи рић.

да мно го бо ље не го он да ка да
се у сне гу смр за вао ис пред му -
зе ја. При зна је да му са ма про -
да ја и ни је при о ри тет, већ про -
мо ци ја про из во да, ко ји је цер -
ти фи ко вао пче лар ски са вез.

Дра ган Фи шћаг ну ди те гле с
ре ном у об ли ку ма ри на де и
на ма за. И то без ика квих ади -
ти ва. Од лич ни су за ин ха ла ци -
ју, иа ко „ди жу скалп” и „изу ва -
ју из ци пе ла”.

Алек сан дра Ста но је вић, сту -
дент ки ња, про да је руч но ра ђе -
ну ко зме ти ку, гли це рин ске са -
пу не, со ли за ку па ње, чвр сте
ло си о не за те ло, чи ме се ба ви
го ди ну и по да на и ре зул та ти
су за до во ља ва ју ћи. Зо ри ца Љу -
би чић из ка ча ре вач ког удру -
же ња же на на ве ла је да су она
и су гра ђан ке за ову фе шту
при пре ми ле тра ди ци о нал ну
до ма ћу хра ну – од пи та до ко -
ла ча. Сла ви ца Штим че вић је
из не ла про из во де од аро ни је –
со ко ве, сир ће, бо би це и ви но,
ко јим се по се ти о ци нај ви ше
оду ше вља ва ју.

А ме ђу број ним љу би те љи -
ма ова квих до га ђа ја је Је ле на
Ко лар из Пан че ва. Она ре дов -
но оби ла зи ет но ба зар и слич не
ма ни фе ста ци је, а овог пу та је
про ба ла ка ча ре вач ке ко ба си це
и пла ни ра да ку пи не ку ру ко -
тво ри ну ка ко би сво је нај бли -

же об ра до ва ла пред Но ву го -
ди ну. Љи ља на Ма тић ка же да
би, ка да би има ла ви ше па ра,
све по ку по ва ла. За сад је па за -
ри ла не ко ли ко ку ти ја и по слу -
жав ни ка, што мо же ко ри сти ти
за раз не на ме не.

Сто га, за све ко ји би да осе -
те ча ри „Но во го ди шњег ба за -
ра” ва жна ин фор ма ци ја –
отво рен је до пет ка, 30. де цем -
бра, до 19 са ти, а за по след њи
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по кла ња ју жи во ти ње, чла но ви
те ор га ни за ци је при ку пља ју и
хра ну за жи во ти ње у ази лу, али
и за оне на ули ци.

Не да ле ко ода тле је Ла зар
Ву ко вић, ви ше стру ки осва јач
на гра да на „Сла ни ни ја ди”.
Овај Ка ча ре вац је на ба зар из -

ка же да рад ни је мо гу ће на пла -
ти ти, али то јој не сме та пре ви -
ше бу ду ћи да има ви шка вре ме -
на, јер је пен зи о нер ка. По не кад
јој је чак и жао кад оми ље не су -
ве ни ре мо ра да про да.

Сло бо дан Опа чић, чи ји је
хо би мо де лар ство, пра ви је

ди нај бо ље ре а гу ју на ру сти -
чан из глед. Ње на ко ле ги ни ца
Ма ја Ки рић до да је да се му -
ште ри је углав ном „хва та ју” за
но во го ди шње мо ти ве.

За јед но с На та шом Де ја нов
и Ива ном Ша јић на штан ду с

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.

Чупко
Пре леп псић, стар око шест ме се -
ци, про на ђен је на ули ци у вр ло
ло шем ста њу. На кон од ла ска код
ве те ри на ра про шао је пе ри од
опо рав ка и са да је у са свим до -
бром ста њу. Шта ви ше, у пот пу но -
сти му се вра ти ло рас по ло же ње и
стал но је оран за игру.

На жа лост, не мо же да оста не у
до му љу ди ко ји су га спа сли због
то га што они већ има ју кућ не љу бим це, па тра жи од го вор не
вла сни ке. За све ин фор ма ци је по зо ви те 063/324-959.

Жућко и
Бели
Два дру га ра из пет них жи -
ла по ку ша ва ју да на ули ци
пре гу ра ју зи му. Жућ ко је
ми ни ја тур ни ме ша нац,
стар око две го ди не, пра ва
је ду ша од пса и ве ли ки
при ја тељ ма ча ка и де це.

Ње гов „ор так” Бе ли мај стор је за пре жи вља ва ње, али би
овог пу та за и ста же лео да про на ђе не ки дом у ко јем би се
згре јао и не би стре пео за свој ма ли жи вот.

За обе жи во ти ње обез бе ђе на је бес плат на сте ри ли за ци ја, а
кон такт-те ле фон је 063/723-96-87.

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.



Бе че ју ужи ва ло је у сјај ној ру -
ко мет ној пред ста ви.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Иван Пет ко вић су мак си -
мал но озбиљ но при сту пи ли
овом ме чу, па су оправ да ли

Алек сан дра Фи ли пов ски и Ива -
на Но ва ков (је дан гол).

Нај е фи ка сни ја игра чи ца фи -
на ла Ку па Вој во ди не би ла је
Ма ја Ра дој чин, ко ја је пет пу та
би ла пре ци зна.

У му шкој кон ку рен ци ји
Ди на мо је по бе дио еки пу Ла -
во ва из Бач ке Па лан ке с
38:22. Око 1.800 гле да ла ца у

Спорт ско Пан че во има чи ме
да се по но си. У не дав но одр -
жа ном фи на лу Ку па Вој во ди -
не за ру ко ме та ше и ру ко ме та -
ши це обе еки пе из на ше га гра -
да осво ји ле су по бед нич ке пе -
ха ре. И не са мо то. На оба ле
Та ми ша сти гла су и по је ди -
нач на при зна ња. Де вој ке из
ЖРК-а Пан че во и мом ци из
Ди на ма још јед ном су по ка за -
ли ка ко се бо ри за бо је свог
клу ба и гра да. Сва ка част!

Нај пре су на пар кет бе чеј ске
ха ле спор то ва „Ђор ђе Пре дин
Ба џа” ис тр ча ле де вој ке. У бор -
бу за ве ли ки тро феј нај ма сов -
ни јег так ми че ња у Вој во ди ни
ушле су ру ко ме та ши це Пан че -
ва и Ки кин де, ко је су ва жи ле и
за ап со лут ног фа во ри та... Али
ни су та ко ми сли ле и Це ца Ни -
чев ски и ње не дру га ри це. Де -
вој ке ко је пред во ди тре нер
Мар ко Кр стић над и гра ле су
фа во ри та у свим еле мен ти ма
ру ко мет не игре и за слу же но
осво ји ле ве ли ки пе хар: Пан че -
во –Ки кин да 21:11.

Тим из на ше га гра да пред -
во ди ла је фе но ме нал на Са ња
Па вло вић. По пу лар на Ца ка је

Не ве на Џе лај ли ја (је дан), Маг -
да ле на Жи вој нов, Ива на Та не -
лов (је дан), Не ве на Ста ни шко -
вић (је дан), Та ма ра Бер нар дић,

уло гу фа во ри та. Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви дру го ви су већ
у пр вом де лу ме ча по сти гли
два де сет го ло ва, па је по бед -
ник та да мо гао да се на слу ти.

Ра ду ле Ра ду ло вић је још
јед ном био фан та сти чан на
го лу Ди на ма, а по сле ње го вих
бра ву ра, као по пра ви лу, сле -
ди ле су бр зе кон тре са и гра ча
и лоп те у мре жи Бач ко па лан -
ча на. Нај бо љи ак тер фи на ла
био је Ми лош Ба ру џић. Оно
што за вре ђу је по себ ну па жњу,
је сте по да так да је Иван Пет -
ко вић у дру гом по лу вре ме ну
шан су да игра ју и осе те драж
та ко зна чај не утак ми це, дао
свим мом ци ма. Мла ди игра -
чи су је ис ко ри сти ли на нај -
бо љи на чин и у пот пу но сти
по ка за ли да за ру ко мет ну
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„ПАН ЧЕ ВАЦ” НА ЛИ ЦУ МЕ СТА – РУ КО МЕТ НО ФИ НА ЛЕ КУ ПА ВОЈ ВО ДИ НЕ

ОСВО ЈИ ЛИ СУ СВЕ...

Страну припремио

Александар
Живковић

бри љи ра ла на го лу свог ти ма.
На па да че Ки кин де је до во ди ла
до оча ја, од бра ни ла је и два
сед мер ца и не бро је но мно го
„зи це ра”, а ус пе ла је да по стиг -
не и је дан по го дак! Због то га је
про гла ше на за нај бо љег гол ма -
на, али и за нај бо љег игра ча
фи нал не утак ми це. Бра во!

Фан та стич не су би ле и Ма ја
Ра дој чин (пет го ло ва), Све тла на
Ни чев ски (че ти ри), Алек сан дра
Ми ло ше вић и Ма ри ја Ми ли ће -
вић (по три го ла), али по хва ле
за слу жу ју и све оста ле де вој ке
ко је су биле у про то ко лу фи на ла:
Је ле на Цвет ко вић (је дан), Ан дреа
Бер нар дић, Јо ва на Ри ка но вић,

Фотографије: Владимир Ђурђевић

на рав но, ле ген дар ни ка пи тен
– Бран ко Ра да но вић.

Бе чеј је тог 15. де цем бра био
Пан че во у ма лом. Ру ко ме та ши
Ди на ма су тре ћи пут осво ји ли
тро феј Ку па Вој во ди не, а по бе -
дом над Ки кин дом у спорт ску
исто ри ју су се упи са ле и ру ко -
ме та ши це Пан че ва. Пу не тор бе
тро фе ја кре ну ле су на оба ле Та -
ми ша. Али пр во је ва ља ло про -
сла ви ти сјај не три јум фе. Ка ко?

Па, опу ште но, уз осмех, пи -
ћен це, му зи ку и кол це, на рав но.

бу дућ ност на ше га гра да не
тре ба бри ну ти.

Ру ко мет ни клуб Ди на мо за -
слу жу је јед но ве ли ко: бра во!
Тре ће пла си ра ни тим у ели ти,
осва јач Ку па Вој во ди не, клуб с
ви зи јом... С тре не ри ма Пет ко -
ви ћем и Бе ли ћем, али и свим
оста лим љу ди ма у клу бу,
истин ску вред ност чи не: Ра ду -
ло вић, Жу јо вић, Иво ше вић,
Дис тол, Ра до њић, Бу њев че вић,
Ко мла нов, Сто ја но вић, Бан ду -
ка, Сла ву љи ца, Ба ру џић, бра ћа
Ра до ва но вић, Ша по њић, Тер -
зић, Па нић, Кр стев ски, Јан -
дрић, Га ћи но вић, До шен и,



СА У ДИЈ СКА АРА БИ ЈА ГО СТО ВА ЛА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

ПРО ВЕ РА ПРЕД СВЕТ СКИ ШАМ ПИ О НАТ

ИЗА ОДБОЈКЕ 013 ДОБРА ПОЛУСЕЗОНА

ЗИМОВАЊЕ НА КОТИ ЧЕТИРИ
Од бој ка 013 је у су бо ту, 24. де -
цем бра, од и гра ла по след њи
меч ове го ди не у Дру гој ли ги
„Се вер”. Де вој ке ко је пред во -
ди тре нер Иван Кр го вић су у
Но вом Са ду из гу би ле од исто -
и ме ног до ма ћи на с 3:1, али ни
тај по раз ни је мо гао по ква ри -
ти сја јан ути сак ко ји су игра -
чи це Од бој ке 013 оста ви ле ове
је се ни.

Де вој ке су, и по ред здрав -
стве них про бле ма ко ји су то -
ком не де ље де сет ко ва ли тим,
да ле све од се бе и озбиљ но
схва ти ле да је сва ки по ен би -
тан. Упра во због то га за у зи ма -
ју че твр то ме сто на та бе ли,
док је пе то пла си ра на еки па
Но вог Са да сла би ја са мо у по -
ен-ко лич ни ку.

Уз сјај ну ат мос фе ру у ти му,
ко ја вла да ка ко ме ђу де вој ка -
ма, та ко и на ре ла ци ји из ме ђу
игра чи ца и тре не ра и упра ве
клу ба, за цр та ни циљ за пр ви
део се зо не, а то је пла сман ме -
ђу пр вих шест еки па на та бе -
ли, у пот пу но сти је оства рен.

Овом успе ху и до брим ре зул -
та ти ма, уз тре не ра Ива на Кр -
го ви ћа, до при не ла су и дво ји -
ца ис так ну тих од бој ка шких
струч ња ка: Јо ви ца Цвет ко вић
и Бра ни слав Јо ва нов. Че стит -
ке за слу жу ју: На та ша Бо жић,
Ми ла на Ни ћи фо ро вић, Ири на
Ири ча нин, Алек сан дра Га ић,
Ма ри на Об ра до вић, Алек сан -
дра Пе тро вић, Ања Ла ло вић,
Је ле на Ла зо вић, Ма ри ја Бак -
ма зо вић, Све тла на Ћир ков,

Уна Ба ра ше вић, Де ја на Ра дој -
чић, али и све де вој ке ко је су
но си ле дрес овог клу ба.

Уз од лич не пр во тим ке, Од -
бој ка 013 се по но си и сво јим
мла ђим се лек ци ја ма, ко је су
та ко ђе оства ри ва ле сјај не ре -
зул та те. Јед на од њих је пи о -
нир ска еки па, ко ју пред во ди
тре нер Вла ди мир Јо ван чић.

У овом спорт ском ко лек ти ву
уско ро по чи њу при пре ме за
уче шће у ка дет ској ли ги, па

вре ме на за од мор ско ро да и
не ће би ти. Тре нин зи су се ак -
тив но одр жа ва ли до 28. де цем -
бра, а рад се на ста вља већ дру -
гог да на но ве го ди не. У дру гом
по лу го ди шту ће по че ти и тра -
ди ци о нал на фер-плеј ли га ко ју
ор га ни зу је Од бој ка 013.

Шам пи о нат у Дру гој ли ги
„Се вер” за се ни ор ке на ста вља
се 4. фе бру а ра, а циљ свих у
клу бу оста је исти – би ти ме ђу
че ти ри нај бо ље еки пе!

Ру ко ме та ши Ди на ма су ко -
нач но на од мо ру. Сјај на го ди -
на, бар ка да су утак ми це у пи -
та њу, за вр ше на је у че твр так,
22. де цем бра, ка да је у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
ва ла ре пре зен та ци ја Са у диј -
ске Ара би је, ко ја се при пре ма
за Свет ско пр вен ство ко је ће
би ти одр жа но у Фран цу ској.

Би ла је то за ни мљи ва утак -
ми ца, у ко јој су го сти, ко је
пред во ди тре нер Кља јић, не -
ка да шњи хр ват ски ре пре зен -
та ти вац, по бе ди ли са 24:21.

Мом ци су са да на за слу же -
ном од мо ру, ко ји ће тра ја ти до
8. ја ну а ра, за ка да су пла ни ра ни

оку пља ње и по че так при пре ма
за на ста вак шам пи о на та у Су -
пер ли ги, али и у Ку пу Ср би је.
Не што пре оста лих пр во ти ма ца
Ра ду ле Ра ду ло вић и Ми љан Бу -
њев че вић ће пре ки ну ти свој од -
мор, јер ће игра ти у се лек ци ја -
ма Су пер А и Су пер Б ли ге у
при ја тељ ском од ме ра ва њу сна -
га с ре пре зен та ци јом Ба хре и на,
3. и 4. ја ну а ра у Бе о гра ду.

Пре пет го ди на, тач ни је 2011,
Со кол ско дру штво Пан че во
обе ле жи ло је је дан век од свог
осни ва ња, а у де цем бру ове
го ди не на вр ши ла се де це ни ја
од об на вља ња дру штва.

То ком ме се ца је пре зен то -
ван фо то и ви део ма те ри јал
са со кол ских су сре та, ма ни -
фе ста ци ја, јав них ча со ва и
при пре ма на ко ји ма су уче -
ство ва ли на ши су гра ђа ни и
су гра ђан ке. Ор га ни зо ва ни су
и за јед нич ки тре нин зи бив -
ших ве жба чи ца са са да шњим,
у груп ним пар тер ним ве жба -
ма, али и на гим на стич ким
спра ва ма. При том је сва ка
уче сни ца по ка за ла ко ли ко

мо же и зна, што и је сте глав -
на иде ја со кол ства.

У фи скул тур ној са ли ЕТШ
„Ни ко ла Те сла” у на шем гра -
ду, 22. де цем бра, свим ве жба -
чи ца ма ко је су ре дов но тре ни -
ра ле и пред ста вља ле дру штво,
по де ље не су пла ке те за ду го -
го ди шњу успе шну са рад њу и
за ре зул та те по стиг ну те у
спорт ској гим на сти ци.

При зна ња су за слу жи ле:
Је ле на Сто ја но вић, Да ни је ла
Ала ји ца, На та ли ја Ми ја то -
вић, Алек сан дра Кр стић, Са -
ра Стам бо ли ја, Со фи ја Ми ла -
ди но вић, Је ле на и Ми ли ца
Дан гу бић, Не ве на Јак шић и
Ка та ри на Ра до ва но вић.

Спортски центар „Ђачко игра-
лиште” у Новом Саду недавно
је био место на коме су се оку-
пиле мале ритмичарке из целе
Војводине. На ревији ритмич-
ке гимнастике своје умеће је
приказало више од 100 такми-
чарки.

Савез за школски спорт
Војводине организовао је ово
надметање у оквиру пројека-
та Покрајинског секретарија-
та за спорт и омладину
„Школски спорт плус” и
„Афирмација школског спор-
та у Војводини”.

Екипа школе „Исидора Се-
кулић” освојила је друго ме-
сто у конкуренцији ученица
трећих и четвртих разреда, а
наступиле су: Јована Буда-
лић, Милица Давидовић, Со-
фија Алвазан и Милица Бра-
јић.

У појединачном надмета-
њу у конкуренцији гимнасти-
чарки из трећих и четвртих
разреда бронзано одличје је
заслужила Јована Будалић, а

одличје истог сјаја припало је
и Емилији Додић из ОШ
„Стевица Јовановић”, али у
групи девојчица из петих и
шестих разреда.

Учествовале су и девојчице
из основних школа „Васа
Живковић”, „Мирослав Ан-

тић”, „Братство–јединство”,
„Свети Сава” и „Жарко Зре-
њанин” из Качарева.

СПОРТ
Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Нај у спе шни ји клуб у
Вој во ди ни

Уто рак, 27. де цем бар, ме сто –
све ча на са ла но во сад ског
„Спен са”, по вод – кок тел Ко -
шар ка шког са ве за Вој во ди не и
до де ла при зна ња нај бо љим
клу бо ви ма, тре не ри ма и игра -
чи ма у 2016. го ди ни.

А ко је нај бо љи? Ко шар ка -
шки клуб Та миш! Био је то
још је дан, мо жда и нај ве ћи
три јумф клу ба из на ше га гра -
да. За и ста, го ди на ко јој бро ји -
мо по след ње са те, би ла је за
пам ће ње, за спорт ске ана ле,
ка да је КК Та миш у пи та њу.
Пан чев ци су игра ли у Су пер -
ли ги (дру гу го ди ну за ре дом), а
оно што је још бит ни је, би ли
су је ди ни по кра јин ски пред -
став ник у ели ти. За јед но са ча -
чан ским Бор цем, ФМП-ом,
Кон стан ти ном из Ни ша, Ме -
гом, Цр ве ном зве здом, Пар ти -
за ном и Ме тал цем.

КК Та миш је нај бо љи ко -
шар ка шки клуб у Вој во ди ни,
а ве ли ко при зна ње сти гло је
као по сле ди ца кон ти ну и ра -
ног, ква ли тет ног ра да на
свим по љи ма и у свим сег -
мен ти ма јед ног спорт ског ко -
лек ти ва. И то ни је све. Нај бо -
љи тре нер у Вој во ди ни у
2016. го ди ни је Бо јан Јо ви -
чић, а нај у спе шни ји играч је
ка пи тен Та ми ша Ни ко ла Си -
мић. Сва ка част!

Ла у ре а ти ма су на гра де уру -
чи ли Дар ко Ка ран, пред сед -
ник КСВ-а, и Бран ко Ло за нов,
ге не рал ни се кре тар. При сут не
је по здра вио и Игор Ра ко че -
вић, пот пред сед ник Ко шар ка -
шког са ве за Ср би је, ко ји је био
гост на овој све ча но сти.

РЕВИЈА РИТМИЧКЕ ГИМНАСТИКЕ 

СУПЕР ДЕВОЈЧИЦЕ ПАНЧЕВАЧКЕ

ЈОШ ЈЕ ДАН ТРИ ЈУМФ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ КО ШАР КЕ

ТА МИШ – СТВАР НО НАЈ БО ЉИ

Стране припремио

Александар
Живковић

СО КОЛ СКО ДРУ ШТВО ПАН ЧЕ ВО

ПРИ ЗНА ЊА ЗА ГИМ НА СТИ ЧАР КЕ

До брих ре зул та та не ма без
до брих тре не ра. Се ни ор ским
по го ном Ко шар ка шког клу ба
Та миш већ не ко ли ко се зо на
успе шно кор ми ла ри је дан од

то баш он да ка да му је кон ку -
рен ци ја би ла, нај бла же ре че -
но, же сто ка. Да се при се ти мо
са мо да су у по кра јин ским
клу бо ви ма ра ди ли и та кви
тре нер ски асо ви као што су
Ду шан Алим пи је вић, Ми лан
Гу ро вић или Вла ди мир Ђо -
кић...

А шта ре ћи за ка пи те на Ни -
ко лу Си ми ћа... По пу лар ни
Сим ке је скроз са зрео, но си лац
је игре у Та ми шу, а већ тре ћу
го ди ну но си дрес клу ба из на -
ше га гра да. И по ро ди ца му се
пре се ли ла у Пан че во, па сло -
бод но мо же мо ре ћи да је ка пи -
тен по стао Пан че вац! При зна -
ње за нај бо љег ко шар ка ша у
Вој во ди ни оти шло је у пра ве
ру ке. Бра во!

Ква ли тет је иза шао на ви -
де ло. Ве ли ки труд је на гра -
ђен. Ко шар ка шки клуб Та -
миш је озби љан спорт ски си -
стем, це ли на у ко јој и нај ма -
ња ка ри ка функ ци о ни ше бес -
пре кор но. То је је ди ни пут до
успе ха, са мо та ко се мо же у
бу дућ ност. Ни су увек ре зул -
та ти нај ва жни ји. Ка да је све

Ве ли ки је ово три јумф не
са мо КК-а Та миш већ и це ло -
куп ног пан че вач ког спор та.
Јер, би ти бо љи од но во сад ске
Вој во ди не, су бо тич ког Спар -
та ка или Вр шца, си гур но ни је
ма ла ствар. Та ко ђе, Та миш, па
са мим тим и град Пан че во,
над ви си ли су и та кве ко шар -
ка шке цен тре као што су Зре -
ња нин, Вр бас или Ки кин да...

– За на ма је за и ста сјај на го -
ди на. Ка да то ка жем, не ми -
слим са мо на игра ње у Су пер -
ли ги и на тре нут не ре зул та те у
Ко шар ка шкој ли ги Ср би је. По -
себ но сам по но сан на по нов но
по ди за ње и раз вој жен ске ко -
шар ке, као и на на ше мла ђе
ка те го ри је ко је су игра ле на за -
вр шним тур ни ри ма ли га Вој -
во ди не – ис та као је пр ви чо век
КК-а Та миш Дар ко Јо ви чић.

С МЕ ТАЛ ЦЕМ У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 9. ЈА НУ А РА

На ста вак пр вен стве не тр ке у КЛС-у за ка зан је већ за по че -

так но ве го ди не.

У по не де љак, 9. ја ну а ра, Та миш до че ку је Ме та лац из Ва -

ље ва. Утак ми ца се игра у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, од

18.30.

по ста вље но на сво је ме сто,
они ће до ћи. И до ла зе. За то је
Та миш мно ги ма узор. За то га
це не и по шту ју сви ко ји не -
што зна че у вој во ђан ској и
срп ској ко шар ци.

нај бо љих мла дих струч ња ка у
на шој зе мљи. Чо век ко ји жи ви
ко шар ку. За то и је сте нај у спе -
шни ји. Бо јан Јо ви чић је нај бо -
љи ко шар ка шки тре нер у Вој -
во ди ни у го ди ни на из ма ку, и

Дарко Јовичић, Никола Симић и Бојан Јовичић



Ових да на спорт ско Пан че во је
об ра до ва ла сјај на вест – сти гла
је и зва нич на по твр да из Свет -
ске раф тинг фе де ра ци је да је
Раф тинг тим ВИР из на шег
гра да и зва нич но по бед ник се -
ри је Свет ског ку па за 2016. го -
ди ну.

У кон ку рен ци ји пре ко 70
ти мо ва Раф тинг тим ВИР је на
пр вом ме сту, са укуп но 1.128
по е на. Дру го пла си ра ни су Ја -
пан ци, са 1.000, а на тре ће ме -
сто су се пла си ра ли Че си, са
952 по е на.

Чла но ви Раф тинг ти ма ВИР
за слу жи ли су ова кво при зна ње.
Осва ја ње ти ту ле свет ских пр ва -
ка је нај ве ћи успех на ших су -
гра ђа на. Под се ћа мо, до са да су
три јум фо ва ли у се ри ји Евро ку па.

Не ма сум ње да ће са да тре ни -
ра ти још ви ше, по го то ву ако се
зна да им сле де ће го ди не пред -
сто је два ве ли ка и ва жна так -
ми че ња.

У ма ју 2017. го ди не на про -
гра му ће би ти Европ ско пр вен -
ство у Гру зи ји, а у но вем бру ће у
Ја па ну би ти одр жан и Свет ски
шам пи о нат. Уче шће на так ми -

че њу у Зе мљи из ла зе ћег сун ца
под ве ли ким је зна ком пи та ња,
јер је за пут и бо ра вак та мо по -
треб на ве ли ка су ма нов ца.

Ка ко би уна пре ди ли сво је
спо соб но сти, чла но ви Раф тинг
ти ма ВИР мо ра ће ви ше да тре -
ни ра ју на бр зој во ди, због че га
су им нео п ход не при пре ме.

Мо жда би ус пе си ових мо -
ма ка мо гли да бу ду ини ци јал -
на ка пи сла да у бли ској бу -
дућ но сти Град Пан че во на -
пра ви и ве штач ку ста зу, што
би омо гу ћи ло и ба вље ње не -
ким но вим спор то ви ма на бр -
зим во да ма, а ујед но би наш
град по стао и ту ри стич ка
атрак ци ја, јер ве штач ку ста зу
за раф тинг не ма ни јед на зе -
мља у ре ги о ну.

СПОРТ
Петак, 30. децембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Отво ре но пр вен ство Бе о гра да
у стре ли чар ству одр жа но је
про шлог ви кен да у на шем
глав ном гра ду, у дво ра ни „Ран -
ко Же ра ви ца”. У ве о ма ја кој
кон ку рен ци ји од лич не ре зул -
та те оства ри ли су и чла но ви
СК-а Пан че во.

По себ но се ис та као Урош Ја -
коб, ко ји је осво јио нај сјај ни је
од лич је у ка те го ри ји ка де та у
га ђа њу олим пик сти лом. Због

по стиг ну тог ре зул та та Урош је
из бо рио ме сто и у се ни ор ском
ти му, па је с Де ја ном Фор гом и
Не на дом Ди ми ћем осво јио и
нај вред ни ји тро феј у екип ној
кон ку рен ци ји.

Сте фан Кља јић је за слу жио
сре бро у кон ку рен ци ји ка де та,
а Де јан Фор го је осво јио брон -
за но од лич је у над ме та њу се -
ни о ра у га ђа њу олим пик сти -
лом.
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Јанићијевић

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дг4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Тент ни је имао 
ни ка кву шан су

Го ди на за пам ће ње

Од бој ка ши це Ди на ма су на
нај леп ши на чин за вр ши ле за
њих ве о ма успе шну 2016. го -
ди ну. По пу лар не пан че вач ке
„ла ви це” су у че тврт фи на лу
нај ма сов ни јег так ми че ња у
Ср би ји, у два ме ча, од ме ри ле
сна гу с ве ли ким фа во ри том,
Тен том из Обре нов ца, дру го -
пла си ра ном еки пом у на шој
зе мљи. Де вој ке ко је пред во ди
тре нер Алек сан дар Вла ди са -
вљев су у дво меч про тив „енер -
ге ти чар ки” ушле као пот пу ни
аут сај де ри, а по сле утак ми ца у
Пан че ву и Обре нов цу оне су те
ко је сла ве. Ди на мо је из ба цио
Тент из да љег так ми че ња и
пла си рао се у фи нал ни тур нир
Ку па Ср би је, ко ји ће би ти одр -
жан кра јем фе бру а ра. По ред
пан че вач ког ти ма, за ве ли ки
тро феј бо ри ће се и Ви зу ра из
Бе о гра да, Је дин ство из Ста ре
Па зо ве и су бо тич ки Спар так.

Ве ли ки, мо жда и од лу чу ју ћи
ко рак ка за вр шни ци нај ма сов -
ни јег так ми че ња „ла ви це” су на -
чи ни ле у пр вом ме чу, ко ји је од -
и гран у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту 22. де цем бра. Ди на мо је
та да са вла дао Тент с 3:1, по се -
то ви ма 25:17, 25:16, 22:25 и
25:23, и већ та да на ја вио јед но
од нај ве ћих из не на ђе ња у од бој -
ка шкој Ср би ји у 2016. го ди ни.

Тре нер Вла ди са вљев је на
пар кет по слао тим у са ста ву:
Ни ко ли на Ашће рић, Са ња
Ђур ђе вић, Је ле на Ла зић, Ка та -
ри на Си мић, Ни на Ко цић,
Ми ле на Спре мо и Је ле на Ме -
да ре вић. Де вој ке су игра ле
фан та стич но, цео си стем у
еки пи функ ци о ни сао је као
сат, па су и гле да о ци крај ТВ
екра на – бу ду ћи да је овај меч
пре но сио и РТС – мо гли да
ужи ва ју у од лич ној од бој ци.

Ка та ри на Си мић је би ла јед -
но од ја чих оруж ја пан че вач ког
ти ма, на мре жи је ца ре ва ла Ни -
ко ли на Ашће рић, Је ле на Ме да -
ре вић је бес пре кор но ор га ни зо ва -
ла на па де Ди на ма, а Ни на Ко цић

ОД БОЈ КА ШИ ЦЕ ДИ НА МА У ФИ НА ЛУ КУ ПА СР БИ ЈЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” – ПО НОС ПАН ЧЕ ВА

ко ји ни су ште де ли ни гр ла ни
дла но ве ка ко би по мо гли сво -
јим ми ље ни ца ма да оства ре
до вољ но убе дљи ву по бе ду ко -
јом би се пла си ра ле на фи нал -
ни тур нир Ку па Ср би је.

Али пи та ле су се и Пан чев -
ке. И то мно го. Од бој ка ши це
Ди на ма су од и гра ле још је дан
ан то ло гиј ски меч, осво ји ле су
пр ва два се та и та ко обез бе ди -
ле ме сто у срп ској од бој ка шкој
исто ри ји. По сле то га су усле -
ди ла три „при ја тељ ска” се та,
јер ре зул тат ви ше ни је ни био
ва жан, ка да је Алек сан дар
Вла ди са вљев шан су пру жио и
де вој ка ма ко је то ком се зо не
има ју ма њу ми ну та жу. До ма ће
су то ис ко ри сти ле, па су на
кра ју сла ви ле Пи ро ву по бе ду:
Тент –Ди на мо 3:2, по се то ви ма

У ор га ни за ци ји Пли вач ког
клу ба Бра ник, у Ма ри бо ру је
одр жан ме ђу на род ни ми тинг
на ко ме су уче ство ва ла 243
так ми ча ра из три де сет јед ног
клу ба из: Сло ве ни је, БиХ, Хр -
ват ске, Гру зи је, Ма ђар ске,
Ли тва ни је, Мал те, Ру му ни је,
Ру си је, Тур ске и Ср би је.

На том пре сти жном над -
ме та њу тре нер Ди на ма Мар -
ко Спа сов пред во дио је Ању
Цре вар и Бо ри са Сто ја но ви -
ћа, ко ји су по сти гли из ван -
ред не ре зул та те.

На ша нај бо ља пли ва чи ца
и тре нут но нај бо ља спор -
тист ки ња Пан че ва осво ји ла
је три злат не и јед ну сре бр ну
ме да љу. Ања је три јум фо ва -
ла у тр ка ма на 200 м ме шо -
ви то (2,20:83), 200 м дел фин

(2,14:82) и 400 м ме шо ви то
(4,51:50). У ди сци пли ни на
200 м кра ул Ања је осво ји ла
сре бр ну ме да љу (2,03:10).
Бо рис Сто ја но вић је два пу та
на циљ сти зао као дру го пла -
си ра ни пли вач. Сре бро је за -
слу жио на 50 м кра ул (23,15)
и 100 м кра ул (51,22).

У исто вре ме и у Ба ња лу ци
је одр жан ме ђу на род ни пли -
вач ки ми тинг, на ко ме је
уче ство ва ло 312 так ми ча ра
из 20 клу бо ва. Чла но ве ПК-а
Ди на мо пред во дио је тре нер
Жив ко Па ра нос, а нај у спе -
шни ја је би ла Ан дреа Нађ,
ко ја је осво ји ла три од лич ја.

Сре бр ну ме да љу је за слу -
жи ла на 50 м пр сно, а брон зе
по сле тр ка на 50 м леђ но и
50 м дел фин.

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПЛИ ВА ЧА

АЊА „ЗА ЧА РА ЛА” И МА РИ БОР

„Рап со ди ја” се на ста ви ла и у
дру гом се ту, а ри ва ла је „на че -
ла”, баш као и на по чет ку
утак ми це, од лич на Ми ле на
Спре мо. Обре нов чан ке су ко -
ли ко-то ли ко одо ле ва ле са мо
до сре ди не се та, а он да су „ла -
ви це” до да ле гас, по ја ча ле
сер вис и пот пу но по ре ме ти ле
при јем ри ва ла. Фа во ри ту из
Обре нов ца до зво ли ле су да
осво ји све га ше сна ест по е на.

Ди на мо је мо гао сти ћи и до
мак си мал ног три јум фа у пр вом
ме чу, јер је и у тре ћем се ту имао
опи пљи ву пред ност, али је јед на
по гре шна од лу ка су ди ја ути ца ла
на пад кон цен тра ци је код до ма -
ћих од бој ка ши ца, што су го шће
ис ко ри сти ле и сма њи ле на 2:1.

А он да је, у че твр том се ту,
кон це игре у сво је ру ке по но во

нас, у дру гом на 6:3. Увек смо
одр жа ва ли раз ли ку од три до
шест по е на. Це ла еки па је игра -
ла мак си мал но, с вр ло ма ло гре -
ша ка. До го вор је био да их на -
пад не мо сер ви сом и ус пе ли смо
у сво јим на ме ра ма. Ка да смо
осво ји ли два се та и ка да је би ло
ја сно да иде мо на фи нал ни тур -
нир, шан су сам пру жио свим де -
вој ка ма, па је та ко де би то ва ла и
Ми ли ца Си мо но вић. Још јед -
ном че сти там сво јим игра чи ца -
ма на сјај ном три јум фу у овом
дво ме чу – ре као је тре нер Ди на -
ма Алек сан дар Вла ди са вљев.

За пан че вач ке „ла ви це” не -
ма од мо ра, јер им већ 12. ја ну -
а ра пред сто ји на ста вак пр вен -
стве не тр ке у Су пер ли ги и
мег дан с Цр ве ном зве здом у
Бе о гра ду.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту про шлог ви кен да је одр -
жан дру ги тур нир ово го ди -
шње Зим ске ли ге у раг би ју.
Так ми че ње је ор га ни зо вао РК
Ди на мо 1954, а над ме та ли су
се пе тли ћи и пи о ни ри.

И овог пу та су љу би те љи
игре с ја ја стом лоп том ужи ва -
ли у до број игри, а по пу лар ни
„ди вљи ве про ви” с Та ми ша
још јед ном су се по ка за ли као
од лич ни ор га ни за то ри раг би
ма ни фе ста ци је.

Под вођ ством тре не ра Да -
ни је ла Ка ја на, две еки пе пе -
тли ћа до ма ћег клу ба осво ји -
ле су пр ва два ме ста у сво јој
гру пи. На тре ће ме сто се пла -
си ра ла Ру ма, че твр ти су Зма -
је ви, пе ти је Пар ти зан, ше сти

Рад, сед ми Син ги ду нум, а
по след ње ме сто су за у зе ли
Ву ко ви.

У гру пи пи о ни ра пр во ме -
сто је осво јио РК Ле ва оба ла,
дру ги је Рад, а тре ћи су Зма -
је ви.

ЗИМ СКА ЛИ ГА У РАГ БИ ЈУ

СЈАЈ НИ ПЕ ТЛИ ЋИ „ВЕ ПРИ ЋИ”

ОТВОРЕНО ПР ВЕН СТВО БЕ О ГРА ДА У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ФАН ТА СТИЧ НИ УРОШ

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СПОР ТА

ВИР НАЈ БО ЉИ НА ПЛА НЕ ТИ

и Је ле на Ла зић, као и мно го пу -
та до са да, би ле су удар не игле
„ла ви ца”. Тент ни је имао ни
сна ге ни мо гућ но сти да се од у -
пре „ма ши не ри ји у пла вом”.
Бри љант но, го то во без гре шке,
игра ле су де вој ке из на ше га гра -
да – од го вор но, по жр тво ва но,
пре ци зно, моћ но. Та квом Ди на -
му не би одо ле ли ни мно го ква -
ли тет ни ји ти мо ви. Сва ка част!

узе ла фан та стич на Је ле на Ме -
да ре вић. Тент је по ку ша вао на
све на чи не да до ђе до из јед на -
че ња, али Ми ле на Спре мо, Ка -
та ри на Си мић и Ни на Ко цић
ни су то до зво ља ва ле.

Ре ванш у Обре нов цу усле -
дио је већ по сле че ти ри да на.
Дру га утак ми ца је од и гра на у
уто рак, 27. де цем бра, пред ве -
ли ким бро јем на ви ја ча Тен та,

21:25, 18:25, 25:18, 25:23 и
15:13.

– Де вој ке су сјај но од и гра ле
пр ва два се та, го то во иден тич но
као у Пан че ву. Си гур но, пре ци -
зно, без па до ва. Тент ни је имао
ни нај ма њу шан су да на чи ни
пре о крет. Мо ја ко ле ги ни ца на
клу пи еки пе из Обре нов ца у пр -
вом се ту је мо ра ла да тра жи
тајм-аут при ре зул та ту 7:3 за

Договор је био да их нападнемо сервисом
и успели смо у својим намерама.

Александар Владисављев,
тренер одбојкашица Динама
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КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ НОВОГОДИШЊУ НОЋ?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Пер спек ти ва

Ево још јед ног екс пе ри мен та ко ји нам по ка зу је ка ко по сма тра мо

ства ри: де те то бо ган ви ди као на пра ву за ве се ло и уз бу дљи во

спу шта ње, а ро ди тељ, че сто, као опа сну ве ли ку играч ку, па чак

и као вр тлог.

    А ма ме и та те су не кад би ли де ца – пер спек ти ва се и то ком

вре ме на ме ња.

Мо ме нат

Пу тић – по пло чан, прав, си гу ран. Клу па као ство ре на за пре дах.

И тек на зна ка ста бла као иде а лан под сет ник да је пре све га по -

сто ја ла са мо чи ста при ро да.

    Пра зна рам па не сме та ба ки у дру гом пла ну, ко ја га зи рав но.

Или она хо да уна зад? Ипак је ово за мр знут мо ме нат. Ни је све

она ко ка ко нам се на пр ви по глед учи ни.

Оп се на

Мла да сна жна ру ка гра би из бо чи ну. Не би ра ко ју ће, већ хва та

ону што мо ра да би се по пео до вр ха. На ред ће он да до ћи сле -

де ћа. Ус пе ће он да стиг не до кра ја, јак је и од лу чан. Ма, јок! Зар

ни је очи глед но да ле жи на офар ба ном бе то ну? Лењ је, пу зи, не -

ма пе тљу да по ми сли да се пе ње.

    Иста сли ка се, да кле, исто вре ме но мо же ви де ти на бар два

на чи на. У ве зи са свим овим, мо ли мо вас за раз у ме ва ње кад је

у пи та њу но ви нар ска про фе си ја.

ЗАВРШ
НА

На пут који малишани жељно ишчекују читаву
годину дана, кренуо је у добром друштву...

Наградио је и добре мале Доловце

Скокнуо је и до Глогоња...

Децо, будите добри, па се видимо догодине...

... а ја одох на далек пут...

Поред јелке, како и доликује, чекали су
га и качаревачки таленти...

У Медицинској школи су омиљеном дечјем
лику терет олакшали млади сарадници...

И млади Омољчани су свашта припремили
да помогну деда Мразу...

Брестовачки малишани су га се баш ужелели...

Свратио је да обрадује и децу из јабучког вртића и види
како уживају у представи позориштанцета „Мали принц” 

Као и увек, највеселијем празнику највише се обрадују они
најмлађи. Нову годину просто обожавају...

И све што иде уз њу: јелке, украсе, прскалице, а зашто
не рећи и – дане без учења и школе. Aли, наравно, најви-
ше од свега – новогодишње пакетиће!

А они без најомиљеније беле браде и црвене одеће јед-
ноставно немају смисла.

С далеког хладног севера Деда Мраз је ових дана стигао
и у наш град. И имао пуне руке посла...

Ј. Ф.

ДЕДА МРАЗ У НАШЕМ ГРАДУ

Ма ри ја По по вић,
сред њо школ ка:
– Пла ни рам да за
до чек но ве го ди не 
бу дем у Бе о гра ду 
с дру га ри ца ма. 
Нај ве ро ват ни је ће мо 
у кућ ној ва ри јан ти, 
с мно го при ја те ља,
сла ви ти и до че ка ти
по ноћ.

Ни ко ла Мла ден,
уче ник:
– Но во го ди шњу ноћ ћу
про ве сти с по ро ди цом,
а нај ве ро ват ни је ће мо
оти ћи код при ја те ља 
у го сте. Тај дан ће мо
ис ко ри сти ти за 
од ма ра ње, ка ко
би смо уве че сла ви ли.

Иван Ћо сић, 
уче ник:
– За до чек но ве 
го ди не би ћу код 
дру га ра, да кле у 
кућ ној ва ри јан ти. 
Пла ни ра мо да ку пи мо
пи ће, пра ви мо пи цу,
слу ша мо му зи ку и 
сјај но се про ве де мо.


