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Про шле су бо те у ра ним 
ју тар њим са ти ма у на шем
гра ду се до го ди ла до са да
не за пам ће на тра ге ди ја

Овај до га ђај по но во 
скре нуо па жњу на по сто ја ње
не ре ги стро ва них 
ста рач ких до мо ва

Три ли ца су по ги ну ла, а два на ест их
је по вре ђе но у по жа ру ко ји је из био
29. ок то бра у ра ним ју тар њим са ти -
ма у ста рач ком до му „Оа за сре ће” у
Ули ци Све тог Са ве 60. За сад се прет -
по ста вља да је ва тра бук ну ла због

опу шка ци га ре те ко ји је пао на кре -
вет, а да ли је то тач но, по ка за ће ис -
тра га. При пад ни ци ма пан че вач ке
Ва тро га сно-спа си лач ке је ди ни це ја -
вље но је о по жа ру у 4.50 и они су од -
мах на кон то га ин тер ве ни са ли са
сед мо ро љу ди и три во зи ла. Бр зо су
ло ка ли зо ва ли по жар, спре чи ли ње -
го во ши ре ње на обли жње ста но ве и
уга си ли га.

Ва тре на сти хи ја у Ули ци Све тог
Са ве би ла је не пла ни ра ни ис пит
спрем но сти пан че вач ких ва тро га са -
ца, по ли ци је и за по сле них у Хит ној
по мо ћи у бр зом и за јед нич ком спа -
са ва њу уне сре ће них, ко ји су они
успе шно по ло жи ли. При пад ни ци
свих три ју слу жби су тог ју тра мак си -

мал но са ра ђи ва ли у убла жа ва њу по -
сле ди ца по жа ра и ева ку и са њу на -
стра да лих и ра ње них по мра ку, с
тре ћег спра та згра де у ко јој су би ли
сме ште ни.

Убр зо на кон што је по жар уга шен,
пан че вач ка по ли ци ја је ухап си ла две
осо бе. Ка ко је са оп шти ло Ми ни стар -
ство уну тра шњих по сло ва, ли ше ни су
сло бо де и при тво ре ни Сте ва С., вла -
сник про сто ри ја у ко ји ма се на ла зио
дом (осум њи чен је за кри вич но де ло
по ма га ње у из вр ше њу те шког де ла
про тив оп ште си гур но сти), и вла сни ца
до ма Љи ља на М. (те ре ти се за кри вич -
но де ло про тив оп ште си гур но сти).

Њих дво је су 31. ок то бра са слу -
ша ни у пан че вач ком Основ ном

су ду и од ре ђен им је при твор ко ји
мо же тра ја ти нај ви ше три де сет
да на. Од лу ка да им се не до зво ли
да се у да љем то ку ис тра жног по -
ступ ка бра не са сло бо де, обра зло -
же на је ти ме да би мо гли да ути чу
на све до ке ко ји још увек ни су ис пи-
та ни.

Љи ља на М. је осум њи че на да је
по чи ни ла те шко де ло про тив оп ште
си гур но сти у ве зи с кри вич ним де -
лом иза зи ва ње оп ште опа сно сти.
Сте ва С. се те ре ти да је по чи нио исто
кри вич но де ло, али да је био по ма -
гач, јер је Љи ља ни М. из нај мио про -
сто ри је за дом.  

» Наставак на страни 10

ПО ЖАР У ДО МУ ЗА СТА РА ЛИ ЦА

Ужас у „Оа зи сре ће”

ПРО СЛА ВЉЕН ВЕ ЛИ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ У ПАН ЧЕ ВУ

НЕ РАС КИ ДИ ВО ПРИ ЈА ТЕЉ СТВО СРП СКОГ 
И МА КЕ ДОН СКОГ НА РО ДА

Све ча но обе ле же на 
70-го ди шњи ца од 
до се ља ва ња Ма ке до на ца
у Вој во ди ну

Сла вље уве ли ча ли 
пред сед ни ци Ђор ђе Ива нов
и То ми слав Ни ко лић

У ор га ни за ци ји На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи не, у
Пан че ву је 30. ок то бра све ча но обе ле -
же на 70-го ди шњи ца од до се ља ва ња
Ма ке до на ца у Вој во ди ну. Ор га ни за -
тор про сла ве овог ве ли ког ју би ле ја
био је На ци о нал ни са вет ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не у Ср би ји, а све -
ча ност су сво јим при су ством уве ли ча -
ли пред сед ни ци Ма ке до ни је и Ср би је
Ђор ђе Ива нов и То ми слав Ни ко лић.

Они су тог да на нај пре тач но у
под не у пар ку ис пред зграде Градске
управе по са ди ли др во при ја тељ ства,
мла ди цу ма ке дон ског хра ста. За тим
су по се ти ли из ло жбу „До се ља ва ње
Ма ке до на ца у Вој во ди ну” у хо лу
Скуп шти не града, а на кон то га су
при су ство ва ли пот пи си ва њу по ве ље
о бра ти мље њу Оп шти не Ма ке дон ски
Брод с Ме сном за јед ни цом Ја бу ка.

До ма ћи ни про сла ве би ли су Са ша
Па влов, гра до на чел ник Пан че ва, и
Бор че Ве лич ков ски, пред сед ник На -
ци о нал ног са ве та ма ке дон ске на ци о -
нал не ма њи не у Ср би ји, а по ред
пред сед ни ка Ре пу бли ке Ма ке до ни је,
го сти Пан че ва би ли су и Ми ло сим
Вој не ски, пред сед ник Оп шти не Ма -
ке дон ски Брод, Ар сен чо Алек сов ски,
пред сед ник Оп шти не Кри ва Па лан -
ка, и Сло бо дан Илић, пред сед ник
Ме сне за јед ни це Ја бу ка.

– При ча о ма ке дон ској на ци о нал -
ној ма њи ни у Вој во ди ни је чвор на
за јед нич ком ћи ли му Ср би је и Ма ке -
до ни је ко ји ће нас не рас ки ди во и за -
у век ве зи ва ти. На ше при ја тељ ство
по че ло је још пре се дам де це ни ја,
ка да је тек фор ми ра на Фе де ра тив на
На род на Ре пу бли ка Ју го сла ви ја од -
лу чи ла да план ски, сми шље но, под
окри љем За ко на о аграр ној ре фор -
ми и ко ло ни за ци ји, до се ли у опу сте -
ле ку ће и на га здин ства ши ром Вој -
во ди не на род из ра том раз ру ше не,
спа ље не и опу сто ше не Ма ке до ни је –
ре као је То ми слав Ни ко лић обра ћа -
ју ћи се при сут ни ма у пре пу ној са ли
Кул тур ног цен тра.

Ње гов ко ле га, пред сед ник Ма ке -
до ни је Ђор ђе Ива нов, на гла сио је да
при пад ни ци ма ке дон ске на ци о нал -
не за јед ни це у Ср би ји тре ба да бу ду
гра ђа ни др жа ве у ко јој жи ве, али да

ни ка да не сме ју за бо ра ви ти пр ву
отаџ би ну – Ма ке до ни ју.

Он је до дао да је та др жа ва по зна -
та по то ме што по шту је пра ва сва ке
на ци о нал не за јед ни це у њој и омо -
гу ћа ва јој ин те гра ци ју без на ме та ња
аси ми ла ци је. До дао је да га ра ду је
то што ма ке дон ска на ци о нал на за -
јед ни ца на и ла зи на сли чан од нос у
Ср би ји.

Он је апе ло вао на све Ма ке дон це у
Ср би ји да ни ка да не за бо ра ве је зик
сво је отаџ би не и да љу бав пре ма ње -
му пре не су и на сво ју де цу. Ре као је
да уче ње је зи ка да нас у ве ли кој ме ри
олак ша ва ју са вре ме не ко му ни ка ци о -
не тех но ло ги је, јер су за хва љу ју ћи
њи ма ство ре ни усло ви да са да шња
ге не ра ци ја Ма ке до на ца мо же да ко -
му ни ци ра са су на род ни ци ма ши ром
све та на ма ке дон ском је зи ку.

М. Глигорић
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Подршка Краљевине
Шведске
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„Лавице” дочекују
Зрењанинке
» страна 30



да је Ми ни стар ство ове го ди не из дво -
ји ло око два ми ли о на евра, за ко је се
„бо ри ло” 800 про је ка та. По сто ји
оправ да на бо ја зан да по је ди не ло кал -
не са мо у пра ве и не ће рас пи са ти кон -
кур се за ин фор ми са ње (по пут Кра гу -
јев ца ове го ди не), јер ће у њи хо вим
бу џе ти ма, због из ме не за ко на о ло -
кал ним са мо у пра ва ма, би ти ма ње
нов ца (у пан че вач ком око 60 ми ли о -
на). Због све га на ве де ног над ме та ње
про јек ти ма мо же по но во ла ко да пре -
ра сте у отво ре ну бор бу, као и ове го -
ди не, ка да су због ме ђу соб них сва ђа
ко ле га, али и сва ђа с ми ни стром, ре -
зул та ти кон кур са ка сни ли, па су по је -
ди ни до би ли но вац тек у сеп тем бру
уме сто у апри лу. У тој бор би за про јек -
те за бо ра ви ли смо на ме диј ске са др -
жа је, од но сно на до бру но ви нар ску те -
му ко ја је од јав ног ин те ре са, што др -
жа ва и је ди но тре ба да су фи нан си ра. 

Не дав но су ко ле ге из „Не дељ ни ка”
због ин тер вјуа с Трам пом, до ко јег су
до шле по сред ством на шег чо ве ка у
ти му ре пу бли кан ског кан ди да та, на -
и шле на осу ду по је ди них на ших тзв.
уред ни ка тзв. днев них но ви на, док
су их с дру ге стра не по др жа ли број -
ни ути цај ни стра ни но ви на ри (јер
ни је пр ви пут да Трамп по ву че ин -
тер вју). Ово је ма ла по др шка за „Не -
дељ ник”, ко ји се на шао у сре ди шту
пр ља ве кам па ње. Ка да већ по ми ње -
мо аме рич ке из бо ре, је дан Пан че вац
(струч њак за звук) ан га жо ван је у
Хи ла ри ном ти му. По у че ни слу ча јем
бе о град ских ко ле га, не ће мо тра жи ти
ин тер вју с њом. М. Д.

прав цу и ко ја пи та ња ће до та ћи но ва
медиј ска стра те ги ја, мо ћи ће да ка жу
и сва ре пре зен та тив на ме диј ска удру -
же ња у Ср би ји. По сле при ва ти за ци је
и „нул те го ди не”, ка ко ју је на звао
бив ши др жав ни се кре тар, 2017. ће
он да би ти старт на, па не сум ња мо да
ће јав не рас пра ве би ти бур не.

Ка да је ми ни стар Ву ко са вље вић у
ав гу сту пре у зео ду жност од Та сов ца,
за но вог др жав ног се кре та ра је по -
ста вио Но ви цу Ан ти ћа. Ми ни стар -
ство кул ту ре и ин фор ми са ња по си -
сте ма ти за ци ји има јед ног др жав ног
се кре та ра, а у Та сов че вом ман да ту је
то био Са ша Мир ко вић, па је ло гич -
но што су сви ме ди ји об ја ви ли да је
из бо ром Ан ти ћа сме њен Мир ко вић.
По ку ло а ри ма Ми ни стар ства чу је се
да Мир ко вић и да ље до ла зи на по -
сао. Кра јем сеп тем бра Ву ко са вље вић
је на ја вио да ће ње го во ми ни стар -
ство до би ти још јед ног др жав ног се -
кре та ра, ко ји ће би ти за ду жен са мо
за ме ди је!? Та ин фор ма ци ја је у ме -
ђу вре ме ну, чу је мо, „про из ве ла” још
де се так ко ле га за ин те ре со ва них за
ту по зи ци ју. Људ ски је и нор мал но
би ти ам би ци о зан, под усло вом да та
ам би ци ја не пре ра сте у при ти сак, у
овом слу ча ју на ми ни стра, јер ће
ипак тај др жав ни се кре тар би ти нај -
бли жи ње гов, али и наш са рад ник.

Бли жи се по че так но ве го ди не, ка -
да Ми ни стар ство рас пи су је кон кур се
за су фи нан си ра ње ме диј ских са др -
жа ја. Са да су сви ме ди ји при ват ни и
сви ће же ле ти део др жав ног ко ла ча,
по себ но ако се има у ви ду чи ње ни ца

Тр ка
Но ви ми ни стар кул ту ре и ин фор ми -
са ња Вла дан Ву ко са вље вић не дав но
је на ја вио да ће то ком 2017. ми ни -
стар ство на чи јем је он че лу до не ти
но ву ме диј ску стра те ги ју и да ће то
до ве сти до се та но вих за ко на у обла -
сти ме ди ја. Са да шњи за кон ски кров -
ни еле мент до нет је 2011. и уре ђи вао
је пре све га пи та ње при ва ти за ци је
ме ди ја у Ср би ји. С об зи ром на то да
су про шле го ди не ме ди ји ко ји ма су
осни ва чи би ле ло кал не са мо у пра ве
про да ти, са да је, сма тра ми ни стар,
нео п ход но из ра ди ти нов до ку мент у
скла ду с тре нут ним ста њем, али и
но вом ви зи јом Ми ни стар ства. У ком

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ушушкани

У Градском парку, током викенда

Снимио Владимир Ђурђевић

• Ми своје мртве не заборављамо. Сећање на њих чувамо 
у бирачким  списковима. 

• Учимо на туђим грешкама. Успешно их понављамо!

• Срби су таоци сопственог мита и корупције.

• Оно што се противи здравом разуму, за нас је увек прва опција.

• Сви Срби под једном, афричком шљивом!

• Влада ће под хитно морати да измисли нова радна места 
да би оправдала своју виртуелну политику запошљавања.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ИСЛЕДНИКУ СВАКО ПРИЗНАЊЕ ЛАСКА.

Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Оа за не сре ће
По жар у иле гал ном до му за ста ра ли ца у на шем гра ду, у ко ме је
тро је љу ди из гу би ло жи вот и по сле ког је још два на ест осо ба хо -
спи та ли зо ва но, иза звао је број не по ле ми ке у Ср би ји. Вла сни ца
до ма „Оа за сре ће” и чо век ко ји јој је из дао про стор ухап ше ни су
и од ре ђен им је при твор, због кри вич них де ла про тив оп ште си -
гур но сти.

И, отво ре на су пи та ња: где је би ло осо бље тзв. до ма; да ли су та
ста ра ли ца би ла за кљу ча на; на ко ји на чин и да ли је уоп ште ре гу -
ли са на про тив по жар на за шти та у згра ди...

Не та ко дав но по кре ну та је ла ви на ка да је с ци љем по што ва ња
но вих про пи са од вла сни ка уго сти тељ ских обје ка та тра же но да
има ју про тив по жар не из ла зе ка ко би до би ли или про ду жи ли до -
зво ле за рад. Ка фе џи је су се бу ни ле јер су сма тра ле да се од њих
оче ку је не мо гу ће, да др жа ва са мо тра жи на чи не да им оте жа по -
сло ва ње и уда ри до дат ну гло бу. Са да је, на жа лост, ве о ма ви дљи -
во да је то има ло сми сла, „са мо” је тре ба ло да се ин си сти ра на то -
ме да ап со лут но сви вла сни ци обје ка та јав не на ме не мо ра ју да се
при др жа ва ју за ко на.

На и ме, у За ко ну о за шти ти од по жа ра сто ји да сва ки обје кат
јав не на ме не мо ра има ти ева ку а ци о ни пут „ко ји во ди од би ло ко -
је тач ке у објек ту до спољ ног про сто ра”; та ко ђе, ја сно је на ве де но
да је нео п ход но да по сто ји ко ри дор ева ку а ци је. Део овог за ко на је
чак и на че ло ја ча ња све сти, ко је ка же да се о зна ча ју за шти те од
по жа ра мо ра го во ри ти у обра зов ним уста но ва ма и пре по ру чу је се
ме ди ји ма да ово на че ло под сти чу.

Али све ово зву чи као пра зна при ча ка да се зна да је тзв. при -
ват ни дом за ста ра ли ца био иле га лан! Ме ди ји ових да на из ве -
шта ва ју о то ме да ни ко у Ср би ји не ма та чан по да так о то ме ко ли ко
по сто ји та квих, не ле гал них, до мо ва, јер да је дру га чи је, ин спек -
циј ске слу жбе би ре а го ва ле. Шу пља при ча! Па ко тре ба да утвр ди
ста ње ства ри на те ре ну!? Ме ди ји? До бро, мо жда и они, али пре
њих над ле жни др жав ни ор га ни, укљу чу ју ћи и по ме ну те ин спек -
циј ске слу жбе!

Чуд но ва та је и из ја ва ми ни стра Ву ли на. Он ба ра та по дат ком да
је ухап ше ној вла сни ци тзв. до ма до сад три пу та за бра њи ван рад,
а исто вре ме но се пи та ка ко је ту жи ла штво до зво ли ло да она на -
ста ви не ле гал ни по сао. У де мо крат ским дру штви ма је са свим
нор мал но да суд ска и из вр шна власт бу ду раз дво је не, од но сно да
ми ни стри не тре ба да ути чу на рад пра во суд них ор га на, али ка да
не ко на ви со кој по ли тич кој функ ци ји има по у зда на са зна ња о то -
ме да кон крет на осо ба кр ши за ко не, мо рао би да ис ко ри сти свој
ау то ри тет, ако га има, да се ствар што пре ис те ра на чи стац. У
истим тим де мо крат ским дру штви ма по сто ји и не што што се 
на зи ва ко манд ном од го вор но шћу и под ра зу ме ва да у ова квим
слу ча је ви ма део кри ви це на се бе пре у зму и ре сор ни ми ни стри.
На че ка ће мо се док та „но ви на” не стиг не у Ср би ју...

До бро у овом стра шном до га ђа ју је сте то што су пан че вач ки ва -
тро га сци, по ли цај ци и ме ди цин ски рад ни ци по ка за ли да мо гу бр зо
и син хро ни зо ва но да де лу ју. Ова чи ње ни ца до не кле ули ва си гур ност,
али то спа да у до мен ку ра ти ве; пре вен ти ва у ви ду по што ва ња за -
ко на је ов де пот пу но за ка за ла.

За ни мљи во је да је у ве зи с вла сни цом тзв. до ма по ка за но
основ но но ви нар ско пра ви ло да се сва ка при ча мо же по сма тра ти
из ба рем два угла. У на шу ре дак ци ју до шла је ћер ка же не ко ја је
бо ра ви ла у тзв. до му „Оа за сре ће” и на хва ли ла сме штај, ле кар ску
бри гу, ис хра ну и хи ги је ну у ње му.

А он да је „Оа за” из го ре ла и, на не сре ћу, љу ди у њој...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Све ча ни при јем за на гра ђе ног
афо ри сти ча ра Зо ра на Т. По -
по ви ћа упри ли чио је 1. но -
вем бра, у зе ле ном са ло ну,
члан Град ског ве ћа за ду жен
за кул ту ру и омла ди ну Не ма -
ња Ро тар. Наш нај бо љи афо -
ри сти чар Зо ран Т. По по вић је
у ок то бру осво јио пр во ме сто
на так ми че њу „То ри но украт -

ко”, у ор га ни за ци ји Удру же ња
афо ри сти ча ра Ита ли је и Кул -
тур не асо ци ја ци је „Свет иде -
ја”, а у ка те го ри ји – афо ри зми
на из вор ном је зи ку за стра не
ау то ре.

Зо ран Т. По по вић је ре као
да је пре ве де но 50 афо ри за ма
ко ји ма је кон ку ри сао на овом

так ми че њу, као и да пла ни ра
об ја вљи ва ње афо ри за ма у Не -
мач кој.

– Жа нр у ко ме ства рам је
пот це њен, али та ква је си ту а -
ци ја и у оста лим др жа ва ма, па
и у Ита ли ји, где из да ва чи не
при да ју овом жан ру ве ли ки
зна чај. Ау то ри из на ше зе мље
су на шли сво је ме сто у ино -

стран ству и сма тра ју нас, јед -
ну гру пу на ших ау то ра, тре -
нут но нај зна чај ни јим у Евро -
пи – ре као је По по вић.

Зо ран T. По по вић је до са да
об ја вио де сет збир ки афо ри за -
ма, за сту пљен је у ви ше до ма -
ћих и стра них ан то ло ги ја и
збор ни ка са ти ре и пре во ђен је

на мно ге стра не је зи ке. За књи -
гу „Да ће Бог, ако Бог да” на гра -
ђен је дру ги пут на гра дом „Ра -
до је До ма но вић“, на гра дом
„Ти пар” на нај ве ћем ре ги о нал -
ном фе сти ва лу „Ву ко Бе за ре -
вић” и на гра дом Бе о град ског
афо ри сти чар ског кру га за нај -

бо љу књи гу афо ри за ма у 2015.
го ди ни. До бит ник је Но вем -
бар ске на гра де Гра да Пан че ва
за 2011, као и број них при зна -
ња на до ма ћим и ре ги о нал -
ним, али и ме ђу на род ним фе -
сти ва ли ма

М. Д.

СА ЛОН УМЕТ НО СТИ ПАН ЧЕ ВА

Смо тра ви зу ел них 
и ли ков них умет но сти

Су сре ти пе вач ких гру па 16.
„Ет но глас”, ко је ор га ни зу је
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
у са рад њи с До мом омла ди не,
би ће одр жа ни од 7. до 13. но -
вем бра на ви ше ме ста у на шем
гра ду. То ком фе сти ва ла би ће
при ре ђе на два кон цер та пе вач -

ких гру па, на ко ји ма ће, по ред
до ма ћи на „Па у но ви ћа”, на сту -
пи ти и КУД „Сло га” из Ци ри ха,
АНИП Сме де ре во, СКПД „Ђе -
тван” и МКУД „Та ма ши Арон”
из Пан че ва, жен ска гру па пе ва -
ча „Мо ба” и хор „Ро са” из Бе о -
гра да, Дом кул ту ре Си вац, КУД
„Др Мла ден Сто ја но вић” Мла -

де но во, као и Сла ви ца и Ми о -
драг Ре џић из Штрп ца. Пла ни -
ран је и кон церт фол клор них
ан сам ба ла на ко јем ће се пред -
ста ви ти КУД „Сло га” из Ци ри -
ха, АНИП Сме де ре во и КУД
„Стан ко Па у но вић НИС-РНП”.
Про гра мом су пред ви ђе не и
из ло жба „Гуњ, је лек, пр слук”

Ет но ло шког му зе ја из Бе о гра -
да, про мо ци ја књи ге „Пе вач ко
на сле ђе Ср ба у Гор њем Ба на ту
у Ру му ни ји: све до чан ства на
ис те ку XX ве ка” ау то ра др Је ле -
не Јо ва но вић, ет но му зи ко ло га,
ет но ло шко-ли ков не и ет но му -
зи ко ло шке ра ди о ни це.

М. М.

Гра ђа ни и струч на
јав ност мо гу да ти 
су ге сти је до 
16. но вем бра

У плану је да се 
до ку мент из ра ђу је
сва ке го ди не

На црт до ку мен та под на зи вом
„Здрав стве ни про фил гра да
Пан че ва за 2015. го ди ну” за вр -
шен је и ста вљен на јав ну рас -
пра ву. Тим по во дом је у сре ду,
2. но вем бра, у Град ској упра ви
одр жа на кон фе рен ци ја за но -
ви на ре.

Том при ли ком је не што ви -
ше о до ку мен ту ре кла Ми ре ла
Пе тро вић, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за здрав ство и
ко ор ди на тор ка Ти ма за из ра ду
про фи ла.

Иден ти фи ко ва ње про бле ма
Ка ко је она об ја сни ла, иде ја за
из ра ду овог до ку мен та на ста ла
је још про шле го ди не, а ини -
ци рао ју је Са вет за здра вље
Гра да Пан че ва, под стак нут
пре по ру ком Стал не кон фе рен -
ци је гра до ва и оп шти на да би
тре ба ло ра ди ти на по ве ћа њу
ни воа пре вен ци је и про мо ци је
здра вља у на шем гра ду. Тим за
из ра ду про фи ла офор мио је
гра до на чел ник кра јем 2015.
го ди не, а на црт до ку мен та за -
вр шен је пре ро ка, од но сно пре
кра ја 2016. го ди не.

– Ве ру јем да ће бе не фит од
фор ми ра ња здрав стве ног про -
фи ла има ти струч на јав ност,
сви гра ђа ни Пан че ва, као и са -
ма ло кал на са мо у пра ва. Глав -
ни циљ из ра де до ку мен та је сте
по ди за ње ни воа ква ли те та
пру жа ња услу га у при мар ној и
се кун дар ној здрав стве ној за -
шти ти у гра ду. До ку мент ће
на ма у ло кал ној са мо у пра ви

АКТУЕЛНО
Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРЕД СТА ВЉЕН НА ЦРТ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ПРО ФИ ЛА ГРА ДА

УКЉУ ЧИ ТЕ СЕ У ЈАВ НУ РАС ПРА ВУ

по мо ћи да уо чи мо основ не
здрав стве не про бле ме код гра -
ђа на и да, у скла ду с тим,
спро ве де мо од го ва ра ју ће про -
гра ме. Уз то, би ће олак ша но и
иден ти фи ко ва ње иза зо ва на
ни воу здрав стве них уста но ва,
на осно ву че га ће би ти из вр ше -
на се лек ци ја оних чи је је ре -
ша ва ње при о ри тет но – на ве ла
је Ми ре ла Пе тро вић.

На црт до ку мен та об у хва та и
ана ли зу здрав стве ног ста ња
гра ђа на Пан че ва од 2009. до
2015. го ди не, са ак цен том на
2015.

– Ана ли за је за сно ва на на
пра ће њу нај че шћих узроч ни ка
обо ле ва ња и уми ра ња, а ту не
од ска че мо од ре пу блич ког
про се ка, па чак ни од про се ка
на ни воу Евро пе. На ши су гра -
ђа ни, као и оста ли ста нов ни ци
Ср би је, нај че шће па те од кар -
ди о ва ску лар них бо ле сти и бо -
ле сти ре спи ра тор ног си сте ма.
Ак це нат је у про фи лу ста вљен
и на дру штве ну бри гу Гра да

Ми ре ла Пе тро вић: „Циљ нам је бо љи ква ли тет услу га у здрав ству”

„У све ту пер ма нент не не си -
гур но сти”, те ма је ово го ди -
шњег, че тр де сет ше стог Са ло -
на умет но сти Пан че ва, ко ји
по чи ње у пе так, 4. но вем бра.
Ор га ни зу је га Га ле ри ја са вре -
ме не умет но сти Кул тур ног
цен тра, а из ло же ни ра до ви
има ју циљ да пред ста ве, ко -
мен та ри шу и илу стру ју дух
вре ме на у ко ме жи ви мо – вре -
ме на бре ме ни тог стал ном на -
пе то шћу. На Са ло ну ће три де -
сет тро је умет ни ка пред ста ви -
ти ра до ве из обла сти ли ков -
них и ви зу ел них умет но сти
(ви део, скулп ту ра, гра фи ка,

цр теж, сли ка, ке ра ми ка, фо то -
гра фи ја...). М. М. 

Пан че ва за здра вље свих гра -
ђа на, та ко да смо на ве ли све
оне ко ри сне про гра ме ко је ми,
као ло кал на са мо у пра ва,
спро во ди мо. За струч ну јав -
ност ће по себ но би ти ин те ре -
сант на ана ли за за до вољ ства
ко ри сни ка и за по сле них у
здрав ству. Не за о би ла зан део
про фи ла је сва ка ко и ком пле -
тан из ве штај о за шти ти жи -
вот не сре ди не у 2015. го ди ни
– до да ла је Пе тро ви ће ва.

Су ге сти је су до бро до шле
Она је по зва ла све гра ђа не,
струч ну јав ност и ре ле вант не
са ве те да се укљу че у про цес
јав не рас пра ве. На црт про фи -
ла мо же се по гле да ти на ин -
тер нет пре зен та ци ји Гра да:
www.pancevo.rs, a до ку мент је
ди стри бу и ран и До му здра вља,
као и здрав стве ним ам бу лан -
та ма, па ће Пан чев ци и Пан -
чев ке мо ћи и да га за тра же од
сво јих иза бра них ле ка ра.

Сви они ко ји би же ле ли да да -
ју су ге сти је у ве зи са из ме на ма,

до пу на ма и ко рек ци ја ма тек ста
про фи ла, сво је пред ло ге мо гу
сла ти ди рект но по штом Се кре -
та ри ја ту за јав не слу жбе и со ци -
јал на пи та ња Град ске упра ве,
на адре су Трг кра ља Пе тра I 2–
4, с на зна ком „за Здрав стве ни
про фил гра да Пан че ва” или их
мо гу по сла ти на имејл адре су
zdravstveniprofil@pancevo.rs.
Јав на рас пра ва тра ја ће до 16.
но вем бра, а на кон то га ће би ти
фор ми ра на и ко нач на вер зи ја
до ку мен та.

Пре ма ре чи ма Ми ре ле Пе -
тро вић, у пла ну је да се овај
до ку мент убу ду ће из ра ђу је у
кон ти ну и те ту, ка ко би се на
осно ву по ре ђе ња про фи ла за
сва ку го ди ну мо гао пра ти ти
на пре дак у раз ли чи тим
обла сти ма ко је до ку мент
тре ти ра, те ка ко би се, на
осно ву то га, да ле пре по ру ке
и ре ше ња у ве зи са евен ту ал -
ним про бле ми ма ко ји бу ду
уо че ни.

Д. Ко жан

Под мо том „Пан че во, то је
кад се вра тиш”, про грам обе -
ле жа ва ња Да на гра да Пан че -
ва од ви ја ће се од 6. до 13.
но вем бра на ви ше ло ка ци ја,
а улаз на све до га ђа је би ће
бес пла тан. 

Не де ља, 6. но вем бар:
10–18 Тур нир у ма лом

фуд ба лу, Ха ла спор то ва.
По не де љак, 7. но вем бар:
11.00 Све ча но от кри ва ње

скулп ту ре „Пан че вач ки чи -
тач” ис пред Град ске би бли о -
те ке.

13.00 „Гуњ, је лек, пр слук”,
отва ра ње из ло жбе Ет но граф -
ског му зе ја у хо лу Град ске
упра ве у окви ру „Ет но гла са”. 

19.00 Ше сти ме ђу на род ни
би је на ле „Екс ли брис”, Исто -
риј ски ар хив.

Уто рак, 8. но вем бар:
10.00 По ла га ње ве на ца на

спо ме ник рат ни ци ма па лим
1912–1920. на Ста ром пра -
во слав ном гро бљу. 

10.30 Улич на тр ка у На -
род ној ба шти.

12.00 Све ча на сед ни ца
Скуп шти не гра да Пан че ва у
Кул тур ном цен тру. 

19.00 „Гуњ, је лек, пр слук”,
ет но ло шко-ли ков на ра ди о -
ни ца у клу бу До ма омла ди не. 

19.00 „Да ни ду хов не му зи -
ке” у Хра му Ус пе ња Пре све -
те Бо го ро ди це. 

20.30 По зо ри шна пред ста -
ва „Кла у стро фо бич на ко ме -

ди ја” „Зве зда ра те а тра” у
Кул тур ном цен тру Пан че ва.

Сре да, 9. но вем бар: 
12.00 До де ла на гра да пан -

че вач ким уче ни ци ма у Град -
ској упра ви. 

17.00 Пред ста ва за де цу
„Ча роб њак из Оза” у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва. 

19.00 „Гуњ, је лек, пр слук”,
ет но ло шко-ли ков на ра ди о -
ни ца у клу бу До ма омла ди не.

20.00 „Три ве ка од осло ба -
ђа ња Пан че ва од Ту ра ка”,
пре да ва ње исто ри ча ра Ср ђа -
на Бо жо ви ћа у На род ном
му зе ју Пан че во.

Че твр так, 10. но вем бар:
12.00 Про мо ци ја но вог пла -

на гра да Пан че ва у Ту ри стич -
кој ор га ни за ци ја Пан че ва. 

17.00 Пред ста ва за де цу
„Шкр ти бер бе рин” у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва.

19.00 „Гуњ, је лек, пр слук”,
отва ра ње из ло жбе деч јих ра -
до ва у Га ле ри ји До ма омла -
ди не.

21.00 Кон церт Де ја на Цу -
ки ћа и „Спо рог ри там бен да”
у „Апо лу”. 

Пе так, 11. но вем бар:
19.00 Кон церт фол клор -

них ан сам ба ла у Кул тур ном
цен тру Пан че ва.

Су бо та, 12. но вем бар: 
17.00 Про мо ци ја књи ге

„Пан че вач ко на сле ђе Ср ба у
Гор њем Ба на ту у Ру му ни ји”
др Је ле не Јо ва но вић, ет но -
му зи ко ло га, у „Апо лу”.

19.00 Кон церт пе вач ких
гру па у „Апо лу”. 

Не де ља, 13. но вем бар: 
19.00 Кон церт пе вач ких

гру па у дво ра ни „Апо ло”. 
С об зи ром на то да је улаз

на све до га ђа је у окви ру про -
гра ма обе ле жа ва ња Да на
гра да Пан че ва бес пла тан,
Пан чев ци мо гу пре у зе ти
кар те за по зо ри шне пред ста -
ве на бла гај ни Кул тур ног
цен тра, а за кон церт Де ја на
Цу ки ћа у До му омла ди не.
Број тих ка ра та је огра ни чен. 

М. Д.

ОД 6. ДО 13. НО ВЕМ БРА

Про грам обе ле жа ва ња

Уче ни ци и за по сле ни у Ма -
шин ској шко ли Пан че во ове
го ди не сла ве 70 го ди на по -
сто ја ња те углед не вас пит но-
обра зов не уста но ве. Овом
при ли ком они по зи ва ју са -
да шње и бив ше ђа ке, њи хо ве
ро ди те ље, бив ше ко ле ге и
при ја те ље да им се при дру же

у по не де љак, 7. но вем бра, у
17 са ти, у дво ра ни Кул тур -
ног цен тра, на све ча ној ака -
де ми ји по све ће ној обе ле жа -
ва њу ве ли ког ју би ле ја. Tим
по во дом би ће отво ре на и из -
ло жба ра до ва уче ни ка у хо лу
тог кул тур ног зда ња.

З. Ст.

СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА МА ШИН СКЕ ШКО ЛЕ

Се дам де сет го ди на 
по сто ја ња

СУ СРЕ ТИ ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА „ЕТ НО ГЛАС”

Не го ва ње на род ног ства ра ла штва

У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

При јем за на шег афо ри сти ча ра

Пан че вач ки џез фе сти вал
одр жа ва се од 3. до 6. но вем -
бра. За пр ви дан су пла ни ра -
ни кон цер ти аме рич ких му -
зи ча ра – пи ја нист ки ње и
ком по зи тор ке Мај ре Мел -
форд и Џо на Ско фил да. У
пе так, 4. но вем бра, пу бли ци
ће се у дво ра ни Кул тур ног
цен тра пред ста ви ти њи хов
зе мљак Ли Ко ниц и „Биг
бенд”, ор ке стар Ра дио-те ле -
ви зи је Ср би је, а по сле њих
на сце ну ће иза ћи ита ли јан -
ски тру бач Ен ри ко Ра ва и
ње гов квар тет. Дан ка сни је, у
су бо ту, 5. но вем бра, ма ђар -
ски дво јац Ми клош Лу кач и
Кал ман Ба лог при ка за ће
сво ју мај сто ри ју на цим ба -
лу, а по сле њих ће сви ра ти

ле ген да срп ског џе за – Ла зар
То шић и ње гов квин тет. По -
след њег да на, 6. но вем бра,
би ће одр жа ни кон цер ти три -
ја „Sound Sculptures”, у ко ме
је наш су гра ђа нин Иван
Алек си је вић, и три ја Џеј мса
Кар те ра. M. M.

ПО ЧИ ЊЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

Кон цер ти за љу би те ље 
до бре му зи ке 
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ПОЛИТИКА

Ка ко мо гу те ла ду пло мла ђа од овог уни вер зи те та до но -
си ти од лу ку о овом уни вер зи те ту. И са ми при зна ју, не
мо же га ни ко за тво ри ти, али хај де да сме та мо.

(Му а мер Зу кор лић, пред сед ник Од бо ра Скуп шти не
Ср би је за про све ту, о Вла ди, над ле жним ми ни стар стви ма
и Ин тер на ци о нал ном уни вер зи те ту у Но вом Па за ру, Н1)

* * *
Да чић из гле да не схва та да ин те ре си Ср би је не мо гу да
се бра не та ко што се због по ли тич ког оп стан ка ују тру ла -
же Бри сел, а по под не Мо сква, што по Да чи ће вом ми -
шље њу пред ста вља вр ху нац по ли тич ке и ди пло мат ске
му дро сти.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, „Тан југ”)

* * *
Зар ми сли те да Са ша Јан ко вић, или ак ту ел ни пред сед -
ник То ми слав Ни ко лић, има ју шан се про тив ме не? Ни -
ко лић има ми ни мал не шан се и на овим пред сед нич ким
из бо ри ма мо же да про ђе као Ни ко ла Ше ће ров ски.

(Во ји слав Ше шељ, пред сед ник СРС-а, „Тан југ”)

* * *
Да сам ја Не мац, ја бих до шао у Ср би ју да ин ве сти рам.
Мо же те ми се сме ја ти. Али са да ћу вам об ја сни ти. У ми -
ну ту. Зву чи лу до и бле са во, али је исти ни то. Упо ре ди те
Ср би ју са дру гим зе мља ма, има те рев но сне, до бре рад -
ни ке, спо соб не љу де, љу де ко ји го во ре бар још је дан је -
зик, углав ном ен гле ски, а у исто вре ме це на рад не сна ге
је ни жа.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, обра ћа ње пред
чла но ви ма клу ба „Ибер зе” у Хам бур гу, РТС)

* * *
На жа лост, не ма ни уз ле та ни ин те ре са, ни при че о да -
љем про ши ре њу у усло ви ма у ко ји ма ЕУ про ми шља о
сво јој бу дућ но сти и мно го се ви ше ба ви со бом не го што
се ба ви европ ским ин те гра ци ја ма.

(Та ња Ми шче вић, ше фи ца пре го ва рач ког ти ма Ср би је
у пре го во ри ма са ЕУ, „Не дељ ник”)

КОНЦЕПТ

Левo сметалo

Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Еко но ми сти свих бо ја

Се дим, ћу тим 
и гла сам

У пан че вач ком пар ла мен ту
се дам де се то ро од бор ни ка од -
лу чу је о нај ва жни јим град -
ским пи та њи ма. Ка ко су се
њи хо ва име на на шла при вр ху
ли ста пре ко ко јих су обез бе ди -
ли скуп штин ске сто ли це? Сва -
ка ко, ак ти ви зам у пар ти ји је -
дан је од кључ них раз ло га, али
има ју ли и зна ње и зва ње ве зе
с тим? Не мо гу ће је не по ста -
ви ти и пи та ње ко нам за пра во
кре и ра град ску по ли ти ку.

Ако има мо у ви ду да у од -
бор нич ким сто ли ца ма се ди
нај ви ше еко но ми ста, што еко -
ном ских тех ни ча ра, што стру -
ков них и ди пло ми ра них еко -
но ми ста, и ако са гле да мо ре -
ал ну фи нан сиј ску си ту а ци ју у
Пан че ву, мо же мо са мо до ћи
до за кључ ка да су они кон -
стант но за бу ша ва ли у шко ли и

КО ПО ПУ ЊА ВА СТО ЛИ ЦЕ У ЛО КАЛ НОМ ПАР ЛА МЕН ТУ

МНО ГО СТРУЧ ЊА КА, МА ЛО ДЕ ЛА

на фа кул те ти ма, или да, у дру -
гом слу ча ју, сте че но зна ње за -
пра во не уме ју да при ме не у
прак си. Сва ка ко, гра ђа ни не
мо гу би ти по но сни због то га
што су их гла со ви ма до ве ли до
скуп штин ске са ле, а за уз врат
го то во ни шта ни су до би ли.

С об зи ром на то да жи ви мо
у све ту ра зно ра зних ме на џе -
ра, ко ји по де фи ни ци ји пред -
ста вља ју осо бе од го вор не за
пла ни ра ње, ор га ни зо ва ње и
упра вља ње по сло ви ма, мо же -
мо ре ћи да је не ко ли ко од -
бор ни ка с тим зва њем ве о ма
„на пре до ва ло”. На и ме, они
су до бри „игра чи” и пре го ва -
ра чи, али су „за не ма ри ли”
фир ме (чи тај те: стран ке) ко -
је су их по ста ви ле на те
функ ци је. Не узми мо им за
зло – сна ла же ње у не срећ ним
и те шким си ту а ци ја ма и
окол но сти ма од ли ка је сјај -
ног ме на џе ра.

Има у клу па ма и про свет -
них рад ни ка. Очи то је да ни су
не за до вољ ни сма ње њем пла та,

јер не штрај ку ју на сед ни ца ма
Скуп шти не.

Хе миј ски, гра ђе вин ски, по -
љо при вред ни, пре храм бе ни,
ма шин ски и оста ли тех ни ча ри
чи не ве ћи ну у ло кал ном пар -
ла мен ту. Ка да би са мо јед ном
ста ви ли на стра ну пар тиј ске
бо је, про би ли лед пр вим из ла -
ском за го вор ни цу, или са ра -
ђи ва ли и до го ва ра ли се за рад
по бољ ша ња жи во та Пан че ва -
ца, мо жда би гра ђа не не чим и
за ду жи ли. Тех нич ки гле да но,
тре нут но не ра де ни шта осим
што ди жу ру ке и гла са ју у
скла ду с на ре ђе њи ма ко ја до -
би ја ју, а си гур но мо гу ви ше.

Го ди на ма уна зад пан че вач -
ка бол ни ца је у жи жи јав но сти
због ка та стро фал них усло ва у
ко ји ма се ле че па ци јен ти, те
сто га ни је ло ше на гла си ти ка -
ко у пар ла мен ту има и здрав -
стве них рад ни ка. Ипак, рет ко
се они ба ве том те мом, из гле -
да да им ни је мно го ин те ре -
сант на: не би се раз бо ле ли ка -
да би по ку ша ли да свој по ло жај

Ми ла дин Ша кић, до ско ра -
шњи пред сед ник Град ског
од бо ра Де мо крат ске стран ке
Ср би је, под нео је остав ку на
ту функ ци ју и иш чла нио се
из пар ти је.

Он је у уто рак, 1. но вем -
бра, по твр дио ту ин фор ма -
ци ју за „Пан че вац” и на вео
ка ко је ис ту пио из стран ке
ис кљу чи во због лич них по -
ли тич ких уве ре ња.

– Сма трам да је стран ка
кре ну ла ло шим пу тем, и то
не ми слим са мо због са рад -
ње са СНС-ом у бе о град ским
оп шти на ма, већ пре све га
за то што се из гу био основ ни
са др жај по ли ти ке ко ји сам
лич но по др жа вао – из ја вио
је Ша кић.

Он је ка зао да је на ње го ву
од лу ку ути ца ло и ду бо ко не -
сла га ње са са да шњим на чи -
ном во ђе ња по ли ти ке у це лој
др жа ви, а не са мо у пар ти ји,
и до дао ка ко је ДСС мо рао
да се бо ри про тив то га, а не
да бу де уче сник.

– Ми слим да је тре нут на
по ли ти ка ко ја се во ди у Ср -
би ји ап со лут но по губ на за
наш на род, по свим пи та њи -
ма – за кљу чио је Ша кић.

Тим по во дом смо кон так ти -
ра ли с Пре дра гом Шкаљ ком,

пот пред сед ни ком ГО ДСС-а,
ко ји је ре као да ни је тај на
да по сто ји про блем у
функ ци о ни са њу ове ло кал -
не ор гани за ци је и да је не -
пре ла ском цен зу са на ло -
кал ним из бо ри ма из гу бље -
на мо гућ ност да се по ли -
ти ка пар ти је бо ље пред -
ста ви гра ђа ни ма.

– Та ко ђе, Град ски од бор
ДСС-а је у пот пу но сти по др -
жа вао рад до ско ра шње
пред сед ни це стран ке Сан де
Ра шко вић Ивић и из не на ђе -
ни смо ње ним ис кљу че њем
из пар ти је – са оп штио је
Шка љак.

До дао је да због но во на -
ста ле си ту а ци је оче ку је са -
ста нак с нај ви шим функ ци -
о не ри ма ДСС-а, ка ко би све
би ло по ја шње но.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње ко ће до ћи на че -
ло Град ског од бо ра, Шка љак
је ре као да се по Ста ту ту

пред сед ник мо же би ра ти из
ре до ва чла но ва од бо ра, то
јест да ни је нео п ход но да се
са зи ва но ва из бор на скуп -
шти на и да је не ко ли ко љу ди
„у игри” за Ша ки ће вог на -
след ни ка.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА КО ТЕЖ

По клон чи ћи за шти ће ни ке „Не ве на”

ис ко ри сте ка ко би здрав ство
у Пан че ву по ди гли на ви ши
ни во.

Сту ден ти се че сто жа ле на
мно го број не оба ве зе ко је има -
ју: жур ке, ко ло кви ју ми, ис пи -
ти, не ра де им бу би це и не ста -
ју им пу шки це... За раз ли ку од
го ре о пи са них, не ки од њих
про на ла зе вре ме да од лу чу ју о
суд би ни сво јих ро ди те ља,
при ја те ља и ком ши ја на пра ви
на чин.

Ме ђу на шим од бор ни ци ма
по сто је и прав ни ци, ин же ње -
ри, при вред ни ци, тр гов ци, ко -
мер ци ја ли сти, а при ме ти смо
и јед ног бра ва ра. Или – гра ђа -
ни свих фе ла. Ка да би бар на -
крат ко за бо ра ви ли пар тиј ску
при пад ност, а исто вре ме но се
се ти ли да су пре све га Пан чев -
ке и Пан чев ци, Пан че во би
мо жда из гле да ло дру га чи је. У
сва ком сми слу: еко ном ском,
ур ба ни стич ком, ци ви ли за циј -
ском, еко ло шком...

Ве ћин ски из бор ни си стем је
мај ка!

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА СР БИ ЈЕ

Пред сед ник ГО 
на пу стио пар ти ју

Пред став ни ци Ме сне за јед -
ни це Ко теж по се ти ли су у по -
не де љак, 31. ок то бра, де цу из
днев ног бо рав ка „Не вен” и
том при ли ком су им да ро ва ли
во ће, као и нео п хо дан школ -
ски при бор. Ову ху ма ни тар ну
ак ци ју из ве ли су у са рад њи с
ЈКП-ом „Зе ле ни ло”, а на ини -
ци ја ти ву на шег су гра ђа ни на
Бран ка Пе ји ћа, ко ји је био
шти ће ник по ме ну те уста но ве.

Пред сед ник Скуп шти не МЗ
Ко теж Бо шко Опа чић ре као је
да ће чла но ви тог ор га на вла -
сти убу ду ће по ма га ти овим ма -
ли ша ни ма на сли чан на чин,
али и да по сто ји мо гућ ност да
се у на ред ном пе ри о ду на пра -
ви тех нич ки спо ра зум о са рад -
њи с „Не ве ном”, али и дру гим
слич ним ин сти ту ци ја ма.

– На тај на чин би смо мо гли
да кон ку ри ше мо за од ре ђе не
про јек те, за то што хо ће мо да
на пра ви мо ма ли ин клу зив ни
цен тар у окви ру на ше ме сне за -

јед ни це, и то у са рад њи с Град -
ском би бли о те ком – из ја вио је
Опа чић.

Он је том при ли ком до дао
ка ко су ху ма ни тар не ак ци је

бит не и по треб не, као и да је
нео п ход но да се по ка же бри га
о угро же ним гру па ма.

– Та ко ђе, Ме сна за јед ни ца
Ко теж би де ци усту пи ла про -
стор за одр жа ва ње пред ста ва и
дру гих слич них ма ни фе ста ци -
ја – на вео је Опа чић.

Днев ни бо ра вак „Не вен” збри -
ња ва де цу и од ра сле са смет ња -
ма у ин те лек ту ал ном раз во ју, а
функ ци о ни ше у окви ру Шко ле
за основ но и сред ње обра зо ва ње
„Ма ра Ман дић”.

Поводом пожара који се не-
давно догодио у нерегистрова-
ном старачком дому, а у којем
су три особе настрадале, док је
њих једанаесторо повређено,
огласили су се чланови Новог
удружења свих пензионера.

Петар Дошен, председник
те организације, у обраћању
медијима у среду, 2. новембра,
казао је да је тај немили дога-
ђај изазвао велико огорчење на
седници удружења, која је одр-
жана два дана раније.

– Неприхватљиво је и крајње
нехумано да се с таквом неод-
говорношћу односе они који
послују на нелегалан начин и
који уз неразумљиве пропусте
надлежних институција доводе
у животну опасност наше нај-

старије суграђане, уз, како нам
је познато, високе новчане на-
кнаде – изјавио је Дошен.

Рекао је и како је познато да
у Панчеву постоји Геронтоло-
шки центар, у којем су кори-

сници збринути у сваком 
погледу и где је развијен дру-
штвени и културни живот. До-
дао је да та су најстарији су-
грађани који тамо бораве за-
довољни, а истовремено и без-
бедни.

– Познато је да је капацитет
те установе недовољан за све
наше суграђане, али ипак то
не сме да буде разлог за олако
давање дозвола за ову делат-
ност онима који не испуњава-
ју прописане услове и стан-
дарде – навео је Дошен.

Овом приликом он је изра-
зио жаљење за настрадалима и
повређенима, и додао како је
надлежнима то опомена да не
дозволе да се овакав догађај
понови.

НОВО УДРУЖЕЊЕ СВИХ ПЕНЗИОНЕРА

Огорчење због пожара
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ДО БИТ НИ ЦИ НАЈ ВЕ ЋЕГ ГРАД СКОГ ПРИ ЗНА ЊА

ОНИ СУ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ ГО ДИ НУ ЗА НА МА

1. Но вем бар ска на гра да
је мо жда нај ва жни ја од
свих ко је сам до са да до -
би ла. Пр ви раз лог је то
што жи вим у овом гра ду.
Дру ги је што сам ше зде се -
тих го ди на „ви де ла” Но -
вем бар ску на гра ду (та да
је би ла Ок то бар ска на гра -
да – прим. аут.). На и ме, то
ве ли ко при зна ње до би ла
је Рад ми ла По по вић, тет -
ка мо га му жа, ко ја је та да
ра ди ла у „Труд бе ни ку”.
Гле да ла сам ту на гра ду
ура мље ну, на зи ду со бе.
Она ју је др жа ла као ико -
ну. Ми слим да ћу и ја та -
ко. Чу ва ћу је као и дру ге.
При зна ње Гра да за сав мој уку пан умет нич ки
рад, с об зи ром на мо је го ди не, зна чи ми пу но.
Пла ни рам да ства рам још де се так го ди на, или
ко ли ко ми Бог да сна ге и ра зу ма, а ру ка др жи
да ра дим. Али већ ми је се дам де сет и ми слим
да је јед на це ли на за о кру же на. При зна ње ми
пу но зна чи, а ми слим да би се нај ви ше об ра -
до вао мој по кој ни су пруг Са ва Мо рар.

2. За ме не она до ла зи у пра вом тре нут ку.
По тај но сам је же ле ла и че ка ла јед но че ти ри-
-пе т го ди на – не док сам би ла мла ђа. Мо жда
на гра ду Гра да и не тре ба да ва ти су ви ше ра но,
мла дим љу ди ма. Ми слим да би тре ба ло да чо век

има не ке жи вот не го ди не,
али не тре ба ни мно го че ка -
ти, јер не зна мо ко ли ко рад -
ни и жи вот ни век тра је.

3. С об зи ром на мо је го ди -
не, да ће ми још ви ше по ле та.
Про шле го ди не сам до би ла
од пред сед ни ка Оп шти не Ко -
ва чи ца ме да љу за кул ту ру. То
ме је под ста кло да за ко ва -
чич ки Ок то бар ски са лон на -
пра вим не што по себ но баш с
об зи ром на ту на гра ду. Ова
на гра да ми пу но зна чи и не ћу
ста ти. Си гур но ћу ра ди ти ви -
ше, или ко ли ко ми то здра вље
до зво ља ва. Чет ки цом и бо јом
мо гу да на сли кам оно што не
мо гу да ка жем.

4. Да сам у по зи ци ји да би рам, а ми слим да
ћу већ сле де ће го ди не не ко га пред ло жи ти,
мно го је оних ко ји су пу но да ли овом гра ду.
Мо жда ћу по гре ши ти – има ту ле ка ра, ја ко до -
брих, про фе со ра, спор ти ста, пу но дру гих љу -
ди – aли ја бих пред ло жи ла ет но ло га Ни ко лу
Вла ји ћа. Не са мо што је ро ђен и ста ну је у
Пан че ву већ он жи ви за овај град свим ср -
цем... Ми ви ди мо ње го ве из ло жбе у „Но ћи му -
зе ја”, шта он пи ше, шта ства ра... Ми слим да
ни ко не би био рав но ду шан, да ко ми си ја не би
мо гла да не при хва ти ње го во име.

М. М. 

– Ка да бих мо гао по но во да се
ро дим, опет бих се опре де лио
за вој нич ки по зив, јер је за ме -
не он нај леп ши на све ту. Во лео
бих и ако би би ло мо гу ће да се
вра ти не ка да шња Ју го сла ви ја
за то што је то би ла див на зе -
мља у ко јој смо сви жи ве ли
сло жно и у ми ру – ка же пен зи -
о ни са ни ге не рал Енес Та со,
до бро по знат и оми љен ме ђу
мно го број ним Пан чев ци ма.

Док је био ко ман дант пан че -
вач ког гар ни зо на и по себ но по -
чет ком де ве де се тих, ка да су
по че ли ра то ви на на шим про -
сто ри ма, остао је у ле пој успо -
ме ни ка ко сво јим вој ни ци ма,
та ко и дру ги ма ко ји су га упо -
зна ли или су са мо чу ли за ње га.

Све је осва јао хра бро шћу,
ча шћу, скром но шћу, по ште -
њем и по зи тив ном енер ги јом.

То су раз ло зи због ко јих је
гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов од лу чио да Та со
до би је при зна ње „За слу жни
гра ђа нин Пан че ва”. Оно ће
му би ти уру че но 8. но вем бра
на све ча но сти ко ја ће би ти
одр жа на по во дом пра зни ка
на шег гра да.

На пи та ње но ви на ра због
че га је нај по но сни ји и шта га
нај ви ше ис пу ња ва, Та со је од -
го во рио:

– Ми слим да се ма ло зна да
смо ја и вој ни ци ко ји ма сам
ко ман до вао из гра ди ли до ста
пу те ва по Пан че ву и ју жном

Ба на ту. Осим то га, ко ман до -
вао сам је ди ни ци од хи ља ду и
по вој ни ка ко ја је уче ство ва ла
у га ше њу ве ли ког по жа ра у
Де ли блат ској пе шча ри пре
ви ше го ди на. Дра го ми је и
због то га што сам увек до бро
са ра ђи вао са свим љу ди ма ко -
ји су би ли на функ ци ја ма у
до са да шњим ло кал ним вла -
сти ма у Пан че ву. Сре ћан сам
и због мо ја два си на. Је дан је
при ват ни зу бар и ра ди на Те -
сли, а дру ги је та ко ђе сто ма -
то лог, за по слен је на ВМА и
пот пу ков ник је по чи ну. На
ње га сам пре нео љу бав пре ма
вој нич ком по зи ву. Ина че је
вр ло успе шан у свом по слу,
бави се на уч ним ра дом и тре ба

уско ро да док то ри ра – до да је
Та со.

На пи та ње ка да му је би ло
нај те же, од го ва ра без ди ле ме
да је то би ло по чет ком ма ја
1992. го ди не, за вре ме бор би у
Са ра је ву. Тих да на су па ра вој -
не фор ма ци је под ко ман дом
Али је Изет бе го ви ћа на па ле
вој ни ке и офи ци ре у ко ло ни
бив ше Ју го сло вен ске на род не
ар ми је, ко ја се по вла чи ла без
оруж ја и ни је угро жа ва ла ни -
ког. Та со је та да те шко ра њен,
а у тим бор ба ма је по ги ну ло,
ра ње но и за ро бље но до ста на -
ших вој ни ка.

– Њих ми је и дан-да нас
жао и ни ка да не ћу да их за бо -
ра вим. То ка жем, јер сам се

пре то га са сво јим офи ци ри ма
увек тру дио да што је мо гу ће
ви ше чу вам жи во те мо јих вој -
ни ка. Во лео бих да, ако је мо -
гу ће, оста не за бе ле же но и то
да сам се та да уве рио и ко ли -
ко ме по шту ју у Пан че ву. Ка да
су ме пре ба ци ли ра ње ног на
ВМА, та мо шњи ле ка ри су ре -
кли да је по треб но да се за ме -
не да крв. Мо је ко ле ге су ор га -
ни зо ва ле ту ак ци ју и до шао је
пун ау то бус из Пан че ва! Бес -
крај но сам за хва лан тим див -
ним љу ди ма ко ји су ми та да
по мо гли, као и свим за по сле -
нима у гар ни зон ској ам бу лан ти
у Пан че ву и на ВМА – до да је
Та со.

М. Г.

ДЕ САН КА ПЕ ТРОВ МО РАР, СЛИ КАР КА, ВА ЈАР КА И КЊИ ЖЕВ НИ ЦА

Чет ки цом сли кам оно што 
не мо гу да ка жем

1. Реч је о за и ста ви со -
ком при зна њу ко је сва -
ко ме до бит ни ку чи ни
ве ли ку част. За ме не је
и са мо пред ла га ње за
Но вем бар ску на гра ду
би ло по вод ка ко за за -
до вољ ство, та ко и за
не из мер ну за хвал ност
они ма ко ји су сма тра -
ли да за слу жу јем да се
на ђем у дру штву кан -
ди да та. Чи ње ни ца да
сам, по пут сто ти на хи -
ља да дру гих љу ди ко ји
су си лом при ли ка мо -
ра ли да на пу сте свој за -
ви чај, у Пан че во и Ср -
би ју сти гао на кон рас -
па да Ју го сла ви је, овом
при зна њу до да је мо -
жда и нај ва жни ју ди -
мен зи ју, а реч је о то -
ли ко пу та по ка за ној
отво ре но сти и до бро -
на мер но сти. Би ти су штин ски при хва ћен
за су гра ђа ни на, нај леп ша је ствар ко ја јед -
ном до шља ку мо же да се де си, а ја се та ко
при хва ће но осе ћам од пр вог да на мо га
жи во та у Пан че ву.

2. Сва ки тре ну так је пра ви за сва ку на -
гра ду, али прет по ста вљам да су ме за ово

при зна ње пре по ру чи -
ле и књи жев не на гра -
де ко је сам ове го ди -
не при мио за свој
књи жев ни рад. Ова
на гра да ипак на ди ла -
зи оне еснаф ске, јер
пред ло же ни кан ди -
да ти до ла зе из свих
сфе ра де лат но сти и
за то се осе ћам на ро -
чи то по ча ство ваним.

3. Те шко је ов де не
из ре ћи не ку уо би ча -
је ну фра зу, али, бо гу
хва ла, че ка ме до ста
по сла, мо рам да за -
вр шим је дан пре вод,
тре ба ло би да поч нем
рад на но вом ро ма ну,
ва ља при пре ми ти на -
ред не „Мај ске да не
књи ге”, мо жда ра ди -
ти на сце на ри ју за
но ви филм...

4. Ог ње на То ши ћа, мла дог ма те ма ти ча ра,
и про ле те ре ко ји су три не де ље пре ро ка
за вр ши ли ра до ве на же ле знич ком над во -
жња ку  у Кр ња чи, па Пан чев ци ма скра ти -
ли пу то ва ње у Бе о град за по ла са та. Мла -
дост, па мет и мар љи вост увек за слу жу ју
сва ко при зна ње! С. Т.

ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК

Би ти при хва ћен за 
су гра ђа ни на, до шља ку је нај леп ше

1. Сва ка на гра да при ја и мо ти ви -
ше. По сле но ви нар ских на гра да
„Др Пе тар Дре згић” и „Злат но зр -
но Ср би је” Но вем бар ска на гра да
Гра да Пан че ва до ла зи као кру на
40 го ди на ра да у но ви нар ству.
Уко ли ко бих ре као да је то оба ве за
ви ше, зву ча ло би као фло ску ла.
На гра да ми мно го зна чи, али ми -
слим да су ње ни до бит ни ци за по -
сле ни у РТВ Пан че ву, по љо при -
вред ни ци, струч ња ци из агра ра,
бив ши утва ши, али и мо ји пр ви
учи те љи – Алек сан дар Ма лу ше вић
и Бо шко Љу ба нић.

2. У но ви нар ству сам већ че ти ри
де це ни је. Од пр вог да на сам се тру -
дио да оно што ра дим, ура дим ка ко
нај бо ље знам. Би ло је и про ма ша ја,

ка жу. Не ма ло шег тре нут ка за на -
гра ду. По себ но ка да она до ла зи
за за ла га ње на по слу. На гра да је
огром на. Али исто та ко за ме не је
ве ли ка на гра да то што ми је ви ше
од сто па о ра че сти та ло до би ја ње
Но вем бар ске на гра де. То су они
љу ди с ко ји ма сам сва ко днев но
на по љу, у њи ви, у шта ли, обо ру,
то ру...

3. Ни је фра за, ве руј те ми, на -
гра да је и оба ве за. Али на у чио
сам да ра дим и ра ди ћу убу ду ће.
Сти гао сам до 990. еми си је „Је л’
ро ди ло?” ко ја се eмитује на РТВ
Пан че ву сва ке не де ље у кон ти ну -
и те ту већ два десет го ди на. У ја -
ну а ру ће хи ља ди та еми си ја. Чи -
ње ни ца да то не ма ни ко у Ср би ји,

ука зу је ми на број не ква ли тет не
сни ма те ље, мон та же ре, уред ни ке
и оста ле рад ни ке у мо јој ку ћи Те -
ле ви зи ји Пан че во. Ту су и еми си -
је „Се о ска раз глед ни ца”, ко ју је
до ско ра ра дио Стан ко Зенг, и
„Ка зи ва ње”, у ко ји ма пред ста -
вљам љу де. Иза зов до иза зо ва. С
об зи ром на то да сам је дан од
оних ко ји ма је бо ље по сле при ва -
ти за ци је, же лим да ис так нем да
ра дим без по ли тич ких при ти са -
ка, уз раз у ме ва ње пред став ни ка
вла сни ка, а у до го во ру са уред ни -
ци ма. Све је на мо јој стра ни да
ра дим бо ље и са да сам ја на по те -
зу. Ка ко сам Цр но го рац, а из у зет -
но во лим ба нат ску рав ни цу, у то -
ме ћу ус пе ти. У то сам си гу ран.

По сао ко ји ра дим ни је те жак, па
ћу учи ни ти све да еми си је бу ду
гле да не.

4. Би ћу су бјек ти ван. Иза брао бих
по љо при вред ни ке ко ји бе ле же нат -
про сеч не ре зул та те у чи та вој овој
аграр ној гун гу ли: по вр та ра Зо ра на
Ђу ри на, ра та ре – по ро ди цу Ла за -
ров, пче ла ра Пе ру Ши ца, сто ча ре
Мир ка Мак си мо ви ћа и Ау ре ла Ма -
лај ма реа и мно ге дру ге. Иза брао
бих ко лек тив Ин сти ту та „Та миш”,
ко ји про сла вља 60 го ди на по сто ја -
ња, за вр хун ски до при нос уна пре -
ђе њу агра ра. Чи ни ми се да има
мно го љу ди у на шој око ли ни ко ји
за слу жу ју на гра ду. За то их иду ће
го ди не пред ло жи те.

М. Д.

НО ВИ НАР ДРА ГАН ВУ ЈА ЧИЋ

Четрдесет година рада у новинарству

Ове го ди не но вем бар ски ла у ре а ти, до бит ни ци нај ве ћег го -
ди шњег град ског при зна ња, је су умет ни ца Де сан ка Пе тров
Мо рар, пи сац Ву ле Жу рић и но ви нар Дра ган Ву ја чић. Ти ту -
лу за слу жног гра ђа ни на по нео је Енес Та со, ге не рал-ма јор у
пен зи ји.

Де сан ка Пе тров Мо рар ства ра аква ре ле, цр те же, гра фи ке и
уља на плат ну, а из ла га ла је на пре ко 60 са мо стал них из ло жби
у зе мљи и ино стран ству, као и на пре ко 300 груп них. Пан чев -
ке и Пан чев ци тре ба да се по себ но по но се на ње ну из ло жбу у
Њу јор ку на по зив Ује ди ње них на ци ја. Ба ви се и ва јар ством и

пи ше по е зи ју. До бит ни ца је број них при зна ња и на гра да из
обла сти умет но сти, али и за ду го го ди шњи ху ма ни тар ни рад.

Ву ле Жу рић је пи сац, у пра вом сми слу те ре чи. Ње гов ро ман
„Ре пу бли ка Ћо пић” на шао се у нај у жем из бо ру за НИН-ову
на гра ду. До бит ник је Ан дри ће ве на гра де за 2015. Ра ди и на
сце на ри ји ма.

Но ви нар Те ле ви зи је Пан че во Дра ган Ву ја чић у том ме ди ју
ра ди већ 22 го ди не. Хи ља ди та еми си ја „Је л’ ро ди ло?” са мо
што ни је сти гла. На ло кал ној те ле ви зи ји уре ђу је и во ди и еми -
си ју „Ка зи ва ње”, а од ове го ди не и „Се о ску раз глед ни цу”.

Њих тро је од го во ри ло нам је на сле де ћа че ти ри пи та ња:
1. Шта за вас пред ста вља и ко ли ко вам зна чи Но вем бар ска на гра да?
2. С об зи ром на ва ше до са да шње де ло ва ње, да ли на гра да до -
ла зи у пра вом, од го ва ра ју ћем тре нут ку?
3. Ко ли ко ће и на ко ји на чин ова на гра да ути ца ти на ваш бу -
ду ћи рад?
4. Да сте ви би ли у по зи ци ји да би ра те ла у ре а та, ко га би сте
иза бра ли и за што?

Ужи вај те у њи хо вим од го во ри ма на та пи та ња, као и у крат -
ком раз го во ру с ге не ра лом Та сом.

ГЕ НЕ РАЛ ЕНЕС ТА СО

Поносан на изградњу путева и гашење пожара



дан ра ни је, по стиг нут ком про -
мис. Пра во суд ни слу жбе ни ци
до би ће по ве ћа ње за ра да од
пет од сто. 

– Сма тра мо да смо по сти -
гли до го вор је ди но мо гућ у

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње од 1. но вем бра
спро во ди „Ан ке ту по сло да -
ва ца 2016” с ци љем кон ти ну -
и ра ног пра ће ња по тре ба тр -
жи шта ра да.

НСЗ апе лу је на ком па ни је
да уче ству ју у овом ис тра жи -
ва њу и да у раз го во ру са ан -
ке та ри ма обез бе де тра же не
по дат ке. Бу ду ћи да се ра ди о
ис тра жи ва њу од на ци о нал -
ног зна ча ја, дра го це на је и
по др шка пред став ни ка нај -
број ни јих асо ци ја ци ја по сло -
да ва ца и со ци јал них парт не ра

НСЗ-а: При вред не ко мо ре
Ср би је, Уни је по сло да ва ца и
Асо ци ја ци је ма лих и сред -
њих пред у зе ћа, ра ди бо љег
од зи ва њи хо вих чла но ва.

Без ове по др шке они не мо -
гу ус пе ти, па се по зи ва ју да за -
јед но иза ђу у су срет иза зо ви ма
ко је пред њих по ста вља ју но ви
трен до ви на тр жи шту ра да.

У са оп ште њу На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње на -
во ди се да ће ан ке том би ти
об у хва ће но око 5.000 по сло -
да ва ца из свих обла сти ра да.

М. Д.

Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Од 1. де цем бра 
не ма нов ца 
из град ске ка се

Град офор мио 
тим ко ји ра ди 
на про на ла же њу 
за кон ски 
при хва тљи вог мо де ла
ре кон струк ци је

Из ме ном За ко на о бу џет ском
си сте му ЈП Ди рек ци ја за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва од
1. де цем бра ће, као и дру га
слич на пред у зе ћа у зе мљи,
има ти про блем. Пре све га не -
ће ви ше мо ћи да до би ја но вац
из град ске ка се јер ће из гу би ти
ста тус ин ди рект ног бу џет ског
ко ри сни ка, што је она са да.

До 1. де цем бра све ди рек ци -
је мо ра ју да ускла де ста тус ин -
ди рект них бу џет ских ко ри сни -
ка са За ко ном о бу џет ском си -
сте му, а то зна чи пот пу ну ре -
ор га ни за ци ју или, пре ци зни је,
ре кон струк ци ју пред у зе ћа. За -
кон пред ви ђа три мо гућ но сти
за ре ша ва ње са да шњег ста ту са,
а то су: ре ор га ни за ци ја, ста ту -
сна про ме на и ли кви да ци ја
пред у зе ћа.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов обра зо вао је тим
ко ји се упра во ба ви но во на ста -
лом си ту а ци јом и ко ји тре ба
да по ну ди ре ше ње.

– Да ли ће би ти ис по што ван
тај рок до 1. де цем бра, ви де ће -
мо, с об зи ром на то да су чла -
но ви рад ног ти ма ко ји сам
фор ми рао при су ство ва ли са -
стан ци ма у ви ше ми ни стар -
ста ва и стру ков них ор га ни за -
ци ја где је ово пи та ње раз ма -
тра но. Дао сам и од ре ђе ни за -
да так тој рад ној гру пи, али и
по ну дио мо де ле ка ко да ре ше
ста тус Ди рек ци је и за по сле -
них, а има ју ћи у ви ду сло же -
ност по сло ва и ак тив но сти ко је

OПОМЕНЕ ЗА ПО РЕ СКЕ ДУ ЖНИ КЕ

По кре ну та при нуд на 
на пла та

ИЗ МЕ НА ЗА КО НА О БУ ЏЕТ СКОМ СИ СТЕ МУ

ДИ РЕК ЦИ ЈА И ГРАД ПРЕД ПРО БЛЕМОМ

ЕКОНОМИЈА

је то јав но пред у зе ће оба вља -
ло. Ди рек ци ја је и спро во ди ла
град ске ин ве сти ци је, али и
одр жа ва ла јав но осве тље ње и
из ра ђи ва ла ур ба ни стич ке пла -
но ве. Ве ро ват но ће у том прав -
цу би ти ура ђе но и бу ду ће по -
слов но ре струк ту ри ра ње. На
ко ји на чин, зна ћу до сре ди не
но вем бра, ка да ћу има ти и за -
кљу чак рад не гру пе о на чи ну
по слов не ре кон струк ци је Ди -
рек ци је – ре као је гра до на чел -
ник Са ша Па влов.

Јав но пред у зе ће Ди рек ци ја
за из град њу и уре ђе ње Пан че ва
по сто ји ду же од два де сет го ди -
на и за ду же но је за све ин ве -
сти ци о не ра до ве. То пред у зе ће

при ход обез бе ђу је из бу џе та,
укљу чу ју ћи и но вац за пла те
за по сле них.

За кон о бу џет ском си сте му
до жи вео je зна чај не из ме не и
до пу не кра јем 2015. го ди не, а
ва жна из ме на је она ко јом се
јав на пред у зе ћа, фон до ви и
ди рек ци је из о ста вља ју из де -
фи ни ци је ин ди рект них бу џет -
ских ко ри сни ка.

Мо жда ће се као олак ша ва -
ју ћа окол ност узе ти и то што
Ди рек ци ја оба вља по сао и од
оп штег ин те ре са – одр жа ва ње
јав ног осве тље ња, а сва ка ко је
до бро то што основ на де лат -
ност ни је са мо спро во ђе ње
јав них на бав ки.

Пи та ње је и ка ко ре ши ти
про блем за по сле них: да ли
кроз осни ва ње но ве је ди ни -
це/пред у зе ћа или пу тем пре у -
зи ма ња рад ни ка од стра не
Град ске упра ве?

На осно ву до пи са ко је је
Ми ни стар ство фи нан си ја сла -
ло је ди ни ца ма ло кал не са мо -
у пра ве кра јем 2015. го ди не,
мо же се за кљу чи ти да је фи -
нан си ра ње ди рек ци ја, а по -
себ но за по сле них у њи ма, као
и пре и спи ти ва ње де лат но сти
ко ју оба вља ју, кључ ни мо ме -
нат по кре та ња пи та ња бу ду -
ћег по ло жа ја та квих фир ми у
Ср би ји.

М. Димитрић

Ге не рал ни штрајк пра во суд не
ад ми ни стра ци је, ко ји је био на ја -
вљен за 1. но вем бар, ни је одр -
жан, јер је на са стан ку син ди кал -
них пред став ни ка с ми ни стар -
ком прав де Не лом Ку бу ро вић,

ПРА ВО СУД НИ СЛУ ЖБЕ НИ ЦИ ОД У СТА ЛИ ОД ШТРАЈ КА

Ком про ми сних пет од сто

Бан ке не под сти чу
до ма ћу при вре ду

До при нети раз во ју

У Но вом Са ду је не дав но одр -
жа на ше ста кон фе рен ци ја
„Кон ку рент ност и одр жи ви
раз вој” – КОР 2016, у ор га ни -
за ци ји Ин фор ма тив ног цен -
тра за по слов ну стан дар ди за -
ци ју и цер ти фи ка ци ју, и уз
по др шку По кра јин ске вла де.
Ску пу су при су ство ва ли до ма -
ћи и стра ни струч ња ци из обла -
сти при вре де, енер ге ти ке, по -
љо при вре де и обра зо ва ња. У
свом по здрав ном го во ру пот -
пред сед ник По кра јин ске вла -
де и по кра јин ски се кре тар за
при вре ду и ту ри зам Иван Ђо -
ко вић ис та као је да кон ку -
рент ност до при но си раз во ју
при вред ног ам би јен та уоп ште
и да је она у ши рем сми слу
ин ди ка тор ин ве сти то ри ма да
смо по жељ но тр жи ште. По -
звао је стра не ком па ни је да
сво јим ула га њи ма упо сле рад -
ну сна гу и про из вод не ре сур -
се, али је на по ме нуо да кон -
ку рент ност из ме ђу стра них 

ин ве сти то ра и до ма ћих при -
вред них су бје ка та ни је пред -
ста вље на на за до во ља ва ју ћи
на чин.

Пре ма ње го вим ре чи ма, на -
ши при вред ни су бјек ти ни су
при пре мље ни за тр жи шну
утак ми цу са стра ним ин ве сти -
то ром и за на ступ на стра ним
тр жи шти ма. Не до ста так ин ве -
сти ци о них сред ста ва и ли -
квид но сти, као и по сло ва ње
ба на ка ко је ни су кон ку рент не

у до ме ну под сти ца ја ка до ма -
ћој при вре ди, са мо су не ки од
про бле ма с ко ји ма на ши при -
вред ни ци мо ра ју да се су о ча -
ва ју. Иван Ђо ко вић је на вео
при мер ма ло про дај них ла на -
ца ко ји, пре ма ње го вом ми -
шље њу, тре ба да на пра ве усту -
пак до ма ћим при вред ни ци ма
ка ко би по ста ли кон ку рент ни
уво зним ар ти кли ма.

Над ле жни у По кра ји ни за ме -
ра ју ве ли ким ин ве сти то ри ма то

што ни су до сти гли до вољ но
ви сок ни во кор по ра тив но-со -
ци јал не од го вор но сти ка ло -
кал ној за јед ни ци и што ин ве -
сти ци је ни су при ла го ђе не по -
тре ба ма раз во ја дру штва и
рав но мер ног ре ги о нал ног раз -
во ја. Ка ко се мо гло чу ти на
ску пу у Но вом Са ду, мо дел
ин ве сти ра ња у на шој зе мљи се
пре све га мо же на зва ти со ци -
јал ном, а не при вред но-под -
сти цај ном по ли ти ком.

Струч ња ци су ис та кли да
екс пло а ти са ње но вих тех но -
ло ги ја и афир ми са ње обра зо -
ва них љу ди пред ста вља пра -
ви пут при вред ног раз во ја АП
Вој во ди не. По ред ана ли зи ра -
ња пра ва ца при вред ног раз -
во ја на ше по кра ји не, на кон -
фе рен ци ји су раз ма тра ни и
енер гет ска по ли ти ка По кра -
јин ске вла де, пи та ња у ве зи с
по љо при вре дом у усло ви ма
кли мат ских про ме на, агро -
би знис и пред у зет ни штво.
Би ло је ре чи и о мо де ли ма
ду ал ног обра зо ва ња и по ли -
ти ци кре и ра ња обра зов них
про фи ла за по тре бе тр жи шта
ра да.

З. Ст.

НА ЦИ О НАЛ НА СЛУ ЖБА ЗА ЗА ПО ШЉА ВА ЊЕ

Ан ке та по сло да ва ца 
и у Пан че ву

да тим окол но сти ма, с тим
што је из ра да бу џе та у то ку и
пре го во ри се на ста вља ју.
Осно ви цу за об ра чун за ра да
ни је би ло мо гу ће по ме ри ти у
ве ћем про цен ту, јер у скла ду с
њом пла ту при ма и др жав на
упра ва, њих око 40.000, што
би знат но уве ћа ло ма су сред -
ста ва за пла те. За то и је сте ре -
ше ње до но ше ње по себ ног за -
ко на за пра во суд не слу жбе ни ке

– из ја ви ла је пред сед ни ца Син -
ди ка та пра во су ђа Ср би је Сла -
ђан ка Ми ло ше вић.

Они су тра жи ли да осно ви ца
за об ра чун бу де ми ни мал на га -
ран то ва на це на ра да на осно ву
од лу ке Со ци о е ко ном ског са ве -
та. То зна чи да им ми ни мал на
осно ви ца за ра де бу де 21.000, а
не 17.100 ди на ра.

Пла те пан че вач ких пра во -
суд них слу жбе ни ка кре ћу се

од 22.000 до 30.000 ди на ра.
Чла но ви овог син ди ка та ка жу
да су до би ли чвр ста уве ра ва ња
да ће, с об зи ром на то да се
спре ма бу џет за сле де ћу го ди -
ну, над ле жни има ти у ви ду и
њи хов тре нут ни ма те ри јал ни
по ло жај.

Штрајк за по сле них у пра во су -
ђу, око 11.500 слу жбе ни ка и на -
ме ште ни ка, био је на ја вљен због
ни ских пла та. Они су тра жи ли

ви ши про це нат по ве ћа ња за ра -
да кроз дру га чи ји об ра чун, од -
но сно мо дел ко ји би их, ка ко
твр де, при бли жио оста лим бу -
џет ским ко ри сни ци ма, као и
бо ље усло ве ра да.

Слу жбе ник у пра во су ђу има
про сеч ну пла ту 25.650 ди на ра,
а про сеч на пла та у Ср би ји за
про шли ме сец из но си ла је
46.800 ди на ра.

М. Д.

По ре ска упра ва Ср би је са оп -
шти ла је да је у окви ру ре дов не
на пла те по ре ског ду га до не ла
937.139 опо ме на по ре ским
ду жни ци ма. Ка ко се на во ди у
са оп ште њу, за не пла ће ни дуг
по кре ну та је при нуд на на -
пла та до но ше њем 264.007
ре ше ња, и то из свих пред ме -
та при нуд не на пла те.

По ре ска упра ва је по ре -
ским об ве зни ци ма ко ји за то
ис пу ња ва ју усло ве по ну ди ла
мо гућ ност ре про гра ма, од -
но сно ис пла те ду га у јед на -
ким ра та ма на пе ри од од 60
ме се ци, што је ре зул ти ра ло и
ве ли ким бро јем но вих ре ше ња
о ре про гра му. Пре ма по ре -
ским об ве зни ци ма су при ме -
њи ва не ме ре ре дов не на пла -
те, а где те ме ре ни су да ле
тра же не ре зул та те, пред у зе те
су ме ре при нуд не на пла те

по ре ског ду га, и то код свих
ду жни ка код ко јих не ма за -
кон ских за бра на за то.

Над ле жни из По ре ске
упра ве су до да ли и да има ју
јед нак трет ман пре ма свим
по ре ским об ве зни ци ма.

„У су о ча ва њу са за те че ним
ста њем еви ден ти ра но је не ко -
ли ко про бле ма, ко ји се пре -
вас ход но од но се на трет ман
те шко на пла ти вих или не на -
пла ти вих по тра жи ва ња, на
на чин књи го вод стве ног еви -
ден ти ра ња по ре ских оба ве за,
као и на зна чај но уче шће ка -
ма те у струк ту ри укуп ног ду га.
По ре ска упра ва при ме њу је и
за кон ску мо гућ ност на пла те
по ре ског ду га у по ступ ку сте ча -
ја, као и на пла ту по одо бре ним
ре про гра ми ма ду го ва ног по -
ре за”, на ве де но је у са оп ште њу.

М. Д.

КОН КУ РЕНТ НОСТ ВОЈ ВО ЂАН СКЕ ПРИ ВРЕ ДЕ

Но ве тех но ло ги је су бу дућ ност



СА РАД ЊА СА АМЕ РИ КОМ

Ам ба са да Сје ди ње них Аме рич ких Др жа ва у Бе о гра ду и Аген ци ја за за шти ту жи вот не сре ди -

не САД пот пи са ле су про шле не де ље спо ра зум о са рад њи с над ле жни ма из Ми ни стар ства

по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не.

Реч је о ини ци ја ти ви за до де лу струч не и тех нич ке по мо ћи Ми ни стар ству по љо при вре де

и за шти те жи вот не сре ди не ка ко би се уна пре дио прав ни оквир ко ји де фи ни ше област за -

шти те жи вот не сре ди не и кли мат ских про ме на, рад ин спек циј ских слу жби и над зор у обла -

сти при ме не прав ног окви ра, као и раз ме не ис ку ста ва у обла сти по ди за ња све сти ор га на

пра во су ђа у де лу ка жња ва ња по чи ни ла ца за де ла про тив жи вот не сре ди не.

За хва љу ју ћи до на ци ји ком -
па ни је СББ ма ли ша ни у на -
шем гра ду до би ли су још јед но
деч је игра ли ште – на та ми -
шком ке ју, код згра де Же ле -
зни це. Пред став ни ци те фир -
ме кон так ти ра ли су с пред -
став ни ци ма ло кал не са мо у -
пра ве и пред ло жи ли да се и
Пан че во при кљу чи на ци о нал ној

кам па њи „Не пр љај. Не маш
из го вор!” ко ју СББ ре а ли зу је
у гра до ви ма и оп шти на ма у
Ср би ји.

На све ча ном отва ра њу
град ски ме на џер Пан че ва
Алек сан дар Фар каш за хва -
лио је дру штве но од го вор ној
ком па ни ји СББ на до на ци ји
и по хва лио кам па њу усме ре -
ну на по ди за ње све сти гра ђа -
на о по тре би очу ва ња жи вот -
не сре ди не. Под се тио је да
ни је до вољ но са мо на у чи ти
ма ли ша не да бу ду од го вор ни
пре ма про сто ру у ко јем жи ве,
већ и да стек ну на ви ку да
раз вр ста ва ју от пад.

Ди рек тор ка кор по ра тив -
них ко му ни ка ци ја СББ-а Јо -
ва на Лу кић упо зна ла је пан -
че вач ку јав ност са ак ци јом
ко ја се спро во ди у гра до ви -
ма у Ср би ји.

– Реч је о кам па њи чи -
шће ња ко ју је фон да ци ја
„United Group” за јед но с
ком па ни јом СББ и „То тал

ТВ-ом” по кре ну ла про шле
го ди не ши ром Ср би је с ци -
љем по ди за ња све сти о зна -
ча ју за шти те жи вот не сре ди -
не. До са да су у окви ру ове
кам па ње спро ве де не ак ци је
чи шће ња у ви ше од де сет
гра до ва у Ср би ји, а до кра ја
го ди не тај број би ће удво -
стру чен – ре кла је Јо ва на

Лу кић и до да ла да је по ди за -
ње деч јих игра ли шта та ко ђе
у функ ци ји ове еко ло шке
кам па ње.

Де ца од ма ле на тре ба да
на у че да во де ра чу на о про -
сто ру у ко ме про во де нај ви -
ше вре ме на, да га чу ва ју,
одр жа ва ју и да не ба ца ју от -
пат ке.

У сре ду и че твр так, 2. и 3.
но вем бра, очи шће но је и не -
ко ли ко ло ка ци ја у на шем
гра ду – та ми шки кеј, ста ри и
но ви бу вљак, а у ак ци ји чи -
шће ња су уче ство ва ли во лон -
те ри и за по сле ни у СББ-у.
ЈКП „Хи ги је на” обез бе ди ла
је тех нич ку по др шку и од но -
ше ње сме ћа.

еко ном ске це не услу га, па је
та ко и Пред школ ска уста но ва
„Деч ја ра дост” на осно ву тог
њи хо вог об ра чу на на пла ћи -
ва ла ви ше из но се од за кон -
ски про пи са них, и то за пе ри -
од од 2013. го ди не па на о ва -
мо – из ја ви ла је Ма ри не ла
Љу бић То до ран.

Пре ма тој ра чу ни ци, из но си
за ко је су ро ди те љи оште ће ни
кре ћу се од 850 до чак 1.330
ди на ра ме сеч но, док ди рек -
тор ка Пред школ ске уста но ве
„Деч ја ра дост” Ру жи ца Беч ка -
же 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 ја сли це,
од но сно 250 ди на ра ме сеч но
за оста ле гру пе де це.

– Све су ове ту жбе нео сно -
ва не док не до ђе суд ска пре су -
да. Реч је о ма лим из но си ма и
жао нам је што се и ми и Град
пр ви пут су сре ће мо с не чим
ова квим. Ина че су це не бо -
рав ка ни же у на шим објек ти -
ма не го у це лој Ср би ји. Ви де -
ће мо шта ће би ти. До ла зе и
ро ди те љи ко ји од нас тра же
по дат ке, ко је им усту па мо. За
нас је ово пот пу но но ва си ту а -
ци ја – из ја ви ла је Ру жи ца Беч.

Од 1. ја ну а ра 2015. го ди не
ра чу ни за бо ра вак де це у вр -
ти ћи ма по че ли су да се об ра -
чу на ва ју по за кон ским про -
пи си ма. Та ко ро ди те љи са да
пла ћа ју 20 од сто од еко ном -
ске це не, а ло кал не са мо у -

пра ве по кри ва ју 80 од сто
тро шко ва.

Чла но ви Град ског ве ћа су пре
две не де ље до не ли од лу ку о по -
ве ћа њу еко ном ске це не ко ја (као
вид су фи нан си ра ња) иде на те -
рет бу џе та, а та да ни је до шло до
про ме не це не уче шћа ро ди те ља.
Ко нач ну реч о овом пред ло гу
да ће од бор ни ци Скуп шти не
Пан че ва на на ред ном за се да њу.

У се дам на ест 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. М. Д.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ У СЕК ТО РУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ПО ДР ШКА КРА ЉЕ ВИ НЕ ШВЕД СКЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

При пре ма за
пре го во ре у про це су
при сту па ња

Ве ћи про стор ме ди ји ма
и не вла ди ним 
ор га ни за ци ја ма

Про шле не де ље је зва нич но
пред ста вљен про грам „При -
пре ма за пре го во ре у про це су
при сту па ња Ре пу бли ке Ср би -
је Европ ској уни ји, у обла сти
за шти те жи вот не сре ди не –
ЕН ВАП 3”, ко ји фи нан си ра
Вла да Кра ље ви не Швед ске са
три ми ли о на евра. При пре -
мом су об у хва ће ни ти мо ви
еко ло шког ми ни стар ства, чла -
но ви срп ског пре го ва рач ког
ти ма и Аген ци ја за жи вот ну
сре ди ну. Спо ра зум о са рад њи
из ме ђу ре сор ног ми ни стар -
ства и Швед ске аген ци је за
жи вот ну сре ди ну зва нич но су
пот пи са ли Ста на Бо жо вић, др -
жав на се кре тар ка Ми ни стар -
ства, и Ул рик Вест ман, ви со ки
пред став ник Швед ске аген ци -
је за жи вот ну сре ди ну.

До на ци ја вла де Кра ље ви не
Швед ске тре ба да по мог не
Вла ди Ср би је на пу ту евро ин -
те гра ци ја, а с об зи ром на то да
је По гла вље 27, ко је се ти че
за шти те жи вот не сре ди не, јед -
но од нај ску пљих и нај зах тев -
ни јих по гла вља у пре го ва рач -
ком про це су, сва ка струч на и
фи нан сиј ска по моћ је ва жна.
Над ле жни у Ми ни стар ству ис -
ти чу да је ва жна ком по нен та
овог про гра ма и раз вој ко му -
ни ка ци је из ме ђу гра ђа на и др -
жав них ор га на, па ће сто га ме -
ди ји има ти кључ ну уло гу.

Уче ни ци че ти ри пан че вач ке
основ не шко ле так ми чи ли су
се у уто рак, 1. но вем бра, у
не стан дард ним спорт ским
ди сци пли на ма у окви ру про -
јек та „Игра без гра ни ца у
школ ском дво ри шту”, ко ји
већ де вет го ди на ор га ни зу је
Учи тељ ско пан че вач ко дру -
штво. Ово го ди шње по лу фи -
нал но и фи нал но над ме та ње
одр жа но је у ОШ „Све ти Са -
ва”. По ред до ма ћи на, за
екип ну ти ту лу пр ва ка бо ри -
ли су се де вој чи це и де ча ци
из основ них шко ла „Жар ко
Зре ња нин” из Ба нат ског Но -
вог Се ла, „Бран ко Ра ди че -
вић” и „Сте ви ца Јо ва но вић”
из Пан че ва.

Пре ма ре чи ма Ја сми не
Мла де но вић, пред сед ни це
Учи тељ ског пан че вач ког дру -
штва и јед ног од ау то ра про -
јек та, игре без гра ни ца су
осми шље не та ко да ма ли ша -
ни кроз се дам ди сци пли на
при ка жу спрет ност, бр зи ну и

тим ски рад. Ма ли ша ни су од -
ме ри ли сна гу, из др жљи вост и
ве шти ну у сле де ћим игра ма:
фуд бал коц ка, про вла че ње
кроз обруч, вр ће ње ху ла-хо -
па, пре ска ка ње ви ја че, во жња
ро ле ра, шко ли ца.

– Иде ја о по кре та њу овог
про јек та по те кла је од са зна -
ња да ме ђу ђа ци ма има оних
ко ји не ма ју фи зич ке пре ди -
спо зи ци је да се ба ве стан -
дард ним спор то ви ма. По ред
то га, де ца во ле не фор мал на
дру же ња и над ме та ња, па
смо осми сли ли ових се дам
ига ра ка ко би смо и код њих
раз ви ја ли так ми чар ски дух и
со ци ја ли за ци ју – ре кла је Ја -
сми на Мла де но вић за „Пан -
че вац”.

Про је кат „Игра без гра ни -
ца у школ ском дво ри шту”
ре а ли зу је се уз фи нан сиј ску
по др шку ло кал не са мо у пра -
ве и ове го ди не у ње му је уче -
ство ва ло 16 основ них шко ла
с те ри то ри је гра да Пан че ва.

АК ЦИ ЈА УЧИ ТЕ ЉА

Игре без гра ни ца

Твр де да су це не
услу га Пред школ ске
уста но ве по гре шно
об ра чу на ва не

Пр ва ро чи шта по ту жби ро ди -
те ља про тив Пред школ ске
уста но ве „Деч ја ра дост” и Гра -
да Пан че ва оче ку ју се овог ме -
се ца. Због сум ње да су бо ра вак
ма ли ша на у вр ти ћи ма и ја сли -
ца ма у по след ње три го ди не
пла ћа ли ви ше, за сад је пре ко
30 ро ди те ља под не ло ту жбе. 

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 на са мо у пра ва, а то уче шће
је 20 од сто од еко ном ске це не.
Скуп шти на Пан че ва 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 основ за ту жбу.
Адво кат Ма ри не ла Љу бић То -
до ран, чи је де те по ха ђа вр тић,
ка же за „Пан че вац” да је Град
по гре шно утвр дио из нос уче -
шћа за ро ди те ље. 

– На пла ћи ва ло се ви ше од
оног што је за ко ном про пи са -
но. Ове ту жбе ни су ди рект но
упе ре не про тив „Деч је ра до -
сти” или Гра да, већ про тив
њи хо вог об ра чу на. Град ни је
на пра ви лан на чин при ме нио
и об ра чу нао тих 20 од сто од

СУМ ЊА ЈУ ДА СУ ПЛА ЋА ЛИ СКУ ПЉЕ 

Ро ди те љи ту жи ли „Деч ју ра дост” и Град

Вла да Кра ље ви не Швед ске
ин ве сти ра око 100 ми ли о на
евра у укуп ну раз вој ну по моћ
Ср би ји, а ка да је реч о за шти -
ти жи вот не сре ди не, та др жа -
ва је нај ви ше од свих оста лих
чла ни ца Европ ске уни је по ма -
га ла Ср би ји у ре ша ва њу еко -
ло шких про бле ма.

Че ти ри спо ра зу ма
Ср би ја је у мар ту ове го ди не,
уз по др шку ме ђу на род них и
до ма ћих екс пе ра та, до би ла
по др шку Европ ске ко ми си је,
ко ја је пре по ру чи ла отва ра ње
По гла вља 27, без по чет них ме -
ри ла. Пред став ни ци др жа ве
ис ти чу да је пред на ма ве ли ки
по сао у сек то ру во до снаб де ва -
ња, упра вља ња от па дом, от -
пад них во да и ин ду стриј ског
за га ђе ња, у ко је у на ред них 25

го ди на тре ба ин ве сти ра ти
пре ко 10 ми ли јар ди евра.

У скла ду с ци ље ви ма и стра -
те ги јом, Вла да Ре пу бли ке Ср -
би је је ове го ди не усво ји ла че -
ти ри спо ра зу ма у обла сти жи -
вот не сре ди не: По др шка раз -
во ју ин фра струк ту ре у обла сти
жи вот не сре ди не, Про грам
раз во ја при о ри тет не ин фра -
струк ту ре у обла сти жи вот не
сре ди не, Упра вља ње хе ми ка -
ли ја ма и Про грам при пре ма
за пре го во ре у про це су при -
сту па ња ЕУ у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не.

Одр жи ви раз вој
У про сто ри ја ма „ЕУ ин фо цен -
тра” у сре ду, 26. ок то бра, до де -
ље на су бес по врат на сред ства
пред став ни ци ма не вла ди них
ор га ни за ци ја, по кон кур су ко ји

ЕКО-КАМ ПА ЊА СББ-а

Не маш из го вор

је спро вео Ре ги о нал ни цен тар
за за шти ту жи вот не сре ди не уз
фи нан сиј ску по др шку Швед -
ске раз вој не аген ци је. До де ли
сред ста ва не вла ди ним ор га ни -
за ци ја ма при су ство ва ли су
пред став ни ци Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је, ми ни стар спор та и
омла ди не Ва ња Удо ви чић, ше -
фи ца пре го ва рач ког ти ма Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је Та ња Ми -
шче вић и ди рек тор раз вој не
по мо ћи Швед ске раз вој не
аген ци је Ола Ан дер сон.

Овај про грам пред ста вља
по др шку ор га ни за ци ја ма ци -
вил ног дру штва, а циљ је да
се пред став ни ци не вла ди ног
сек то ра ак тив ни је укљу че у
пре го во ре са Европ ском уни -
јом о По гла вљу 27. При ме на
прин ци па род не рав но прав -
но сти и на че ла одр жи вог раз -
во ја, за ла га ње и уче ство ва ње у
кре и ра њу, над зо ру и спро во -
ђе њу по ли ти ка за шти те жи -
вот не сре ди не и европ ских
ин те гра ци ја, као и раз ви ја ње
са рад ње с Ми ни стар ством по -
љо при вре де и за шти те жи вот -
не сре ди не – су шти на је овог
про гра ма.

Уго во ре за бес по врат на сред -
ства пот пи са ло је 11 пред став -
ни ка кон зор ци ју ма од 55 ор га -
ни за ци ја ци вил ног дру штва, у
вред но сти од 400.000 евра.



ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, ко ли ко пу та се
де си ло да је два че ка мо да
на пу сти мо про сто ри ју у ко -
јој се на ла зи не ка осо ба ко ју
мо жда и не по зна је мо, а же -
ли мо да по бег не мо из ње не
бли зи не? То се де ша ва ка да
ни смо стал но под ути ца јем
љу ди ко ји ши ре не мир и
раз дра жљи вост.

А шта се до га ђа ка да осо ба
не мо же да пре по зна љу де
ко ји су отров ни по њу и да се
скло ни од њих? Ако су ро ди -
те љи уса ди ли до вољ но огра -
ни ча ва ју ћих уве ре ња да је
жи вот тр пље ње, мо ра ње, не -
ма ње..., де те ће, као од го вор
на то, жи ве ти по твр ђу ју ћи да
су ро ди те љи би ли у пра ву.
Ве о ма је че сто „емо ци о нал -
но” тро ва ње од стра не ро ди -
те ља, ко је од де те та пра ви
не спо соб ну, не за хвал ну и
агре сив ну од ра слу осо бу. Де -
ца ко ја бри ну о бо ле сним ро -
ди те љи ма (они не ка да и ни -
су те шко бо ле сни, већ ма ни -
пу ли шу де цом), тра жи ће и
кроз жи вот са мо осо бе о ко -
ји ма ће се бри ну ти.

Ве о ма че сто се де ша ва да
не при ме ти мо ка да смо па -
ли под ути цај „отров не” осо -
бе. Ка да љу ди из не по сред -
ног окру же ња поч ну да уви -
ђа ју да смо се не ка ко про ме -
ни ли, да не мо гу да нас пре -
по зна ју, тре ба ло би раз ми -
сли ти о та квим за па жа њи -
ма. Та да смо се већ „де бе ло”
упле ли у мре жу „отров них”
љу ди, ко ји су из у зет ни ма -
ни пу ла то ри. Кри ју ћи се иза
ма ске при ја тељ ства или љу -
ба ви, у ста њу су да кра ду
дра го це но вре ме и енер ги ју,
та ко да смо сва ким да ном
све ис цр пље ни ји, не срећ ни -
ји и ско ро без на чи на да по -
пу сти мо сти сак де пре си је.

При ти сак је све ја чи што ви -
ше вре ме на про во ди мо у
„отров ним” од но си ма. Они
се гра де игра њем ра зних
уло га. Че сто ће „отров на”
осо ба из и гра ва ти жр тву док
не иза зо ве са жа ље ње, он да
ће осу ђи ва ти, кри ти ко ва ти и
ома ло ва жа ва ти, све док у са -
го вор ни ку не иза зо ве осе ћај
ма ње вред но сти. Пе си ми зам
је отров ко ји не ки ши ре; чим
се по ја ве, пре пла вљу ју сва -
ко га не га тив ном енер ги јом и
ка та стро фич ним пред ви ђа -
њи ма. Ма ни пу ла ци ју ко ри -
сте да би се опет вра ти ли у
уло гу жр тве и та ко из но ва.

По сто је осо бе ко је уно се
свој отров у сва ко днев ну
ко му ни ка ци ју, од ко јих не
мо же мо фи зич ки по бе ћи,
јер смо при ну ђе ни да ра -
ди мо за јед но. Кроз аро ган -
ци ју по ка зу ју не што што
би тре ба ло да ли чи на са -
мо по у зда ње, ко је за пра во
уоп ште не по се ду ју. Та кво
по на ша ње је је ди ни на чин
да при кри ју сво је стра хо ве
и не до стат ке. Овај тип
„отров них” љу ди је нај лак -
ше уо чи ти у окру же њу, али
је че сто по треб на струч на
по моћ у по ста вља њу „емо -
тив не изо ла ци је” из ме ђу
нас и њих.

Из ву ћи се из отров них од -
но са ни је ни ма ло ла ко. Те -
шко се пре по зна суп тил на
тех ни ка ма ни пу ла ци је ко јом
се упли ће мо у отров ну мре -
жу. Нај че шћи „улаз” је кроз
са жа ље ње. Ко ри сте ћи по сто -
је ћу (или из ми шље ну) бо -
лест или не до ста так за иза -
зи ва ње са жа ље ња, „отров на”
осо ба до во ди се бе у по зи ци ју
да упра вља емо ци ја ма дру -
гих љу ди. Од ра ста њем у по -
ро ди ци где вла да ју уза јам но
по што ва ње, то ле ран ци ја, по -
др шка и раз у ме ва ње, сти че
се не ка вр ста от пор но сти на
отров ну ко му ни ка ци ју. Ма ла
је ве ро ват но ћа да ће мо се
упле сти у мре жу, а и ако је не
пре по зна мо у по чет ку, по -
сто ји мо гућ ност лак шег на -
пу шта ња „отров них” од но са.

Са жа ље ње не тре ба ни ко -
ме, на ро чи то оно ме ко га
тра жи на си лу. Са о се ћа ње је
пле ме ни та емо ци ја ко ја нам
по ма же да се из гра ди мо у
ја ку лич ност. Шта иза бра ти
– од лу ка је, као и увек, на
на ма.

Три би на на ко јој је пред став -
ни ци ма ло кал не са мо у пра ве и
јав них уста но ва, као и глу вим
и на глу вим осо ба ма пред ста -
вљен За кон о упо тре би зна ков -
ног је зи ка, усво јен у апри лу
про шле го ди не, одр жа на је у
по не де љак, 31. ок то бра, у
Град ској упра ви.

О овој те ми го во ри ле су Су -
за на Ма слаћ Ма то вић, пред -
сед ни ца Са ве за глу вих и на глу -
вих Ср би је, и Је ле на Ко те вић и
Та ња При јић, ау тор ке За ко на
из Сек то ра за за шти ту осо ба са
ин ва ли ди те том Ми ни стар ства
ра да. Иа ко је овај акт усво јен
још пре го ди ну и по да на, ње -
го ва при ме на ни је на за до во -
ља ва ју ћем ни воу. Упра во овај
про блем ини ци рао је низ три -
би на, на ко ји ма се пред став ни -
ци јав них сер ви са гра ђа на упо -
зна ју са оба ве за ма ко је им но ви
про пи си на ме ћу.

– Оно што су ар хи тек тон ске
ба ри је ре за осо бе с те ле сним
ин ва ли ди те том, то су ко му ни -
ка циј ске пре пре ке за глу ве и
на глу ве. За пу ну ин клу зи ју те
по пу ла ци је у дру штво нео п -
ход но је да бу де омо гу ће на
услу га зна ков ног пре во ди о ца.
Ми ни стар ство ра да фи нан си -
ра кан це ла ри је за зна ков не
пре во ди о це и рад по јед ног
пре во ди о ца, што ни је до вољ но.

У скла ду са За ко ном о со ци -
јал ној за шти ти, ко јим је пред -
ви ђе но да се услу ге у за јед ни -
ци фи нан си ра ју из сред ста ва
ло кал не са мо у пра ве, же ли мо
да под стак не мо и ло кал ну са -
мо у пра ву у Пан че ву да обез бе -
ди сред ства из бу џе та за пру -
жа ње по др шке сво јим су гра -
ђа ни ма ко ји има ју про блем са
оште ће њем слу ха – ис та кла је
Је ле на Ко те вић.

У Пан че ву тре нут но по сто ји
са мо је дан ту мач за зна ков ни
је зик и он не мо же од го во ри ти
на по тре бе свих глу вих ли ца.

– Да би се сте као цер ти фи -
кат про фе си о нал ног ту ма ча,
зна ков ни је зик се мо ра из у ча -
ва ти нај ма ње две и по го ди не.
Мно го мла дих љу ди же ли да
се ба ви тим по слом, али они с
вре ме ном из гу бе мо ти ва ци ју,
јер пре во ди лач ке сер ви се не
фи нан си ра ни ко осим Ми ни -
стар ства ра да. Ме ђу тим, та
сред ства су до вољ на за све га
јед ног до два пре во ди о ца у
сва ком гра ду – об ја сни ла је
Су за на Ма слаћ Ма то вић.

Три би ни у Град ској упра ви
при су ство вао је и ре сор ни
већ ник Ми лен ко Чуч ко вић,
ко ји је ис та као да Град пру жа
фи нан сиј ску по др шку Ме ђу -
оп штин ској ор га ни за ци ји глу -
вих и на глу вих Пан че во, де -
лом из бу џе та, а де лом кроз
про јек те. Оста је да се ви ди да
ли ће бу џе том за на ред ну го -
ди ну би ти пред ви ђе но и фи -
нан си ра ње пре во ди лач ких
сер ви са, ка ко за кон и на ла же.

Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уста но ва обе ле жи ла
25 го ди на са мо стал ног
по сто ја ња и 95 го ди на
оба вља ња пре вен тив не
здрав стве не де лат но сти
у Пан че ву

Го то во сат вре ме на би ло је
нео п ход но да би се на про сла -
ви дво стру ког ју би ле ја За во да
за јав но здра вље по бро ја ли сви
ус пе си и сјај ни ре зул та ти ко је
је та уста но ва оства ри ла то ком
сво је исто ри је. На све ча но сти
упри ли че ној у уто рак, 1. но -
вем бра, у ма лој са ли Град ске
упра ве, по во дом обе ле жа ва ња
че тврт ве ка са мо стал ног по -
сто ја ња За во да и 95 го ди на
оба вља ња пре вен тив не здрав -
стве не де лат но сти у на шем
гра ду, оку пио се ве ли ки број
го сти ју – од пред став ни ка Ми -
ни стар ства здра вља, здрав -
стве них уста но ва и ло кал не
са мо у пра ве, до на чел ни ка Ју -
жно ба нат ског окру га и дру гих
са рад ни ка и ко ри сни ка чу ве -
ног ЗЗЈЗ-а.

При сут не је на по чет ку по -
здра вио др Вла ди мир Пе тро -
вић, ди рек тор За во да за јав но
здра вље Вој во ди не, ко ји је сво -
јим ко ле га ма че сти тао ју би леј,
а по том се прим. др Љи ља на
Ла зић, ди рек тор ка пан че вач -
ког За во да, кроз крат ку пре -
зен та ци ју освр ну ла на исто ри -
јат те уста но ве.

Ка ко је ис та кла Ла зи ће ва,
пре 95 го ди на за по че те су
број не пре вен тив не ак тив но -
сти на те ри то ри ји це лог Ју -
жно ба нат ског окру га и Гра да
Пан че ва, а по сле Дру гог свет -
ског ра та осни ва ју се и пр ве
пра ве са ни тар но-епи де ми о -
ло шке ста ни це. Го ди не 1954.
осно ван је Хи ги јен ски за вод
Пан че во, а две де це ни је ка -
сни је по чи ње да ра ди Ме ди -
цин ски цен тар, у окви ру ко јег
је За вод функ ци о ни сао као

ДВО СТРУ КИ ЈУ БИ ЛЕЈ ЗА ВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

КУ ЋА КО ЈУ ГО ДИ НЕ ПОД МЛА ЂУ ЈУ

је дан од ОО УР-а. Та да је са -
гра ђе на и згра да у ко јој се и
да нас на ла зе про сто ри је За во -
да. Пр вог да на но вем бра 1991.
го ди не уста но ва је до би ла са -
мо стал ност и но ви на зив: За -
вод за здрав стве ну за шти ту.
Од 2007. она но си сво је да на -
шње име.

Нај ва жни је де лат но сти
За во да да нас су, као што је
по зна то, про мо ци ја здра вља,
мо ни то ринг вак ци на ци ја, за -
ра зних и не за ра зних бо ле сти
и жи вот не сре ди не, стра те -
ги ја раз во ја здрав ства, као и
ми кро би о ло шка ак тив ност.
Ова кав кон цепт под ра зу ме ва
и ква ли те тан ка дар, опре му
и акре ди то ва не услу ге, ко ји -
ма се За вод сва ка ко мо же
по ди чи ти.

– Још увек нам је нај ве ћи
про блем згра да. Та мо где смо
осно ва ни 1991. го ди не, на ла -
зи мо се и да нас, а с об зи ром
на то да смо то ли ко про ши ри -
ли ди ја па зон услу га, са да шњи
про стор нам је пре ма ли. Тра -
жи мо ре ше ње да за вр ши мо
но ву згра ду и ко нач но се пре -
се ли мо у аде кват не про сто ри -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ов се ни ко ла чи
Ово је по сла сти ца ко ју се би
мо же те до зво ли ти и док др -
жи те ди је ту. По што ће се
си гур но до па сти и уку ћа -
ни ма, не ће те има ти при ли -
ку да по је де те ви ше не го
што је по треб но. Пред ност
овог ко ла ча је у то ме што се
пра ви без бра шна и ше ће -
ра. Уло гу за сла ђи ва ча игра -
ју ба на на, ма ло ме да и су во
гро жђе. Ни је пре сла дак, па
не мој те оче ки ва ти да ће те
се баш за сла ди ти, али ако
из бе га ва те слат ко, а во ли те
да га је де те, овај ко лач ће
вам за до во љи ти по тре бе.
По сто је раз не ва ри ја ци је на
те му: с дру гим па ху љи ца -
ма, с дру гим све жим, су вим
и ко шту ња вим во ћем, али
за што ме ња ти не што што је
већ са вр ше но? Ово је по
на ма нај бо ља ва ри јан та, а
ево и за што: ба на на има
уло гу да ма ло омек ша ов се -
не па ху љи це, што дру го во -

ће не мо же. С дру ге стра не,
ов се не па ху љи це су мек ше
од оста лих па ху љи ца. И на
кра ју, слат ко ћа из су вог
гро жђа је баш по треб на у
овом ко ла чу.

Са стој ци: 100 г ов се них па ху љи ца, јед на зре ли ја ба на на, 100 г ора ха,

две ка фе не ка ши чи це ме да, јед на ка фе на ка ши чи ца ци ме та, 100 г

су вог гро жђа, бе лан це од два ја је та.

При пре ма: За при пре му овог ко ла ча по треб ни су сец ко или блен -

дер, мик сер и плех за ма фи не. Ба на ну из блен ди рај те, па си пај те

ов се не па ху љи це. Про ме шај те, па оста ви те 15 ми ну та да па ху љи це

омек ша ју. Сит но са ме љи те ора хе и до дај те их у сме су од ба на не. За -

тим у то ста ви те мед, ци мет и су во гро жђе, па све до бро из ме шај -

те. Бе лан ца уму ти те мик се ром у чврст снег, па вар ја чом ла га но уме -

шај те сме су од ба на не. Плех за ма фи не об ло жи те па пир ним кор пи -

ца ма (осим ако има те си ли кон ски ка луп, јер он да не ма бо ја зни од

ле пље ња). Ма су рав но мер но рас по ре ди те у 12 ка лу па за ма фи не и

из рав нај те по вр ши ну. Си пај те от при ли ке по јед ну пу ну су пе ну ка ши -

ку у сва ки ка луп. Пе ци те 30 ми ну та у рер ни за гре ја ној на 180 сте -

пе ни. Ка да се ко ла чи охла де, из ва ди те их из кор пи ца и го то во!
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

је, ка ко би смо до дат но по ди -
гли ква ли тет по сто је ћих и уве -
ли но ве услу ге – ре кла је Љи -
ља на Ла зић.

На све ча но сти је го во ри ла и
прим. др Ду брав ка Ни ко лов -
ски, ко ја је ре кла не што ви ше о
про јек ту „За ви сност на ignore”,
ре а ли зо ва ном то ком про те -
клих шест ме се ци уз по др шку
По кра јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну. Пе да гог Је -
ле на Кр стић пред ста ви ла је
ре зул та те ис тра жи ва ња спро -
ве де ног ме ђу адо ле сцен ти ма у
окви ру по ме ну тог про јек та, с
ци љем да се од ре де смер ни це
за да љи рад с мла ди ма у обла -
сти пре вен ци је бо ле сти за ви -
сно сти. О на прет ку ко ји је
За вод по сти гао то ком сво је
исто ри је, али и о то ме ка ко су
уста но ву оце ни ли ко ри сни ци,
го во ри ла је мр Мир ја на Осто -
јин, по моћ ник ди рек то ра и пи-
ар ме на џер За во да.

– Ре зул та ти ан ке та спро ве -
де них у по след њих де сет го ди -
на по ка зу ју да је За вод до био
од лич не оце не ка ко за услу гу и
осо бље, та ко и за ква ли тет из -
ве шта ја, ана ли за и ми шље ња,
као и за оства ре ну са рад њу с
ко ри сни ци ма. Мо же мо се по -
хва ли ти и ти ме да смо у про те -
клом пе ри о ду про ши ри ли
обим ла бо ра то риј ских услу га,
та ко да са да ну ди мо 217 акре -
ди то ва них ме то да ис пи ти ва ња
и узор ко ва ња. На ба вље на је и
са вре ме на опре ма, за но вљен је
во зни парк, а не дав но је и ре -
ди зај ни ран сајт уста но ве – на -
ве ла је, из ме ђу оста лог, Мир ја -
на Осто јин.

Све ча ност су сво јим на сту -
пом опле ме ни ли и уче ни ци
Му зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”
из кла се мр Ве ре Ца ри не, а на -
кон ни за пре зен та ци ја дру же -
ње се на ста ви ло у не фор мал -
ни јој ат мос фе ри уз кок тел.

ХРОНИКА

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Отров ни од но си

Још увек са ња ју о пре се ље њу

За га ђе ње, пу ше ње, стрес и
убр за ни тем по жи во та оста -
вља ју тра го ве на ко жи ли ца.
Као по сле ди це, ја вља ју се
ста ре ње и про ме на бо је те на
и тек сту ре.

Трет ман ки се о ни ком по -
ма же ће ли ја ма да пре тво ре
хран љи ве ма те ри је у енер ги -
ју нео п ход ну за њи хо ву ре ге -
не ра ци ју, укла ња угљен-
-ди ок сид из тки ва, ис пра вља
бо ре и по ве ћа ва во лу мен ко -
же чи не ћи је чвр стом и за -
тег ну том. У пот ко жном тки -
ву вр ши ин тен зив ну ре па ра -
ци ју ко ла ген ских вла ка на и
об на вља и ре е нер ги зу је ко жу.
Трет ман се за по чи ње ен зим -
ским пи лин гом ко ји про чи -

шћа ва ко жу и ски да мр тве
ће ли је с по вр ши не, те је при -
пре ма за да љи унос ак тив них
са сто ја ка. Сле ди руч на ан ти -
ејџ ма са жа, ко ја се за вр ша ва
лим фном дре на жом. Ко жа
се очи сти, па се на не се од ре -
ђе ни се рум у за ви сно сти од
по тре ба, а по том че сти це чи -
стог ки се о ни ка под сна жним
при ти ском „бом бар ду ју” ко -
жу и ути ску ју са стој ке кок те -
ла у ду бље сло је ве.

Сле де ћи ко рак је хи дра та -
ци ја и ис хра на ко же ал ги -
нант ном ма ском. Ко жа се
та да од ма ра и по ста је бар -
шу на ста. Се ру ми ко ји се
ком би ну ју у овом трет ма ну
мо гу би ти раз ли чи ти у за ви -
сно сти од про бле ма ко ји се
ре ша ва: за ак не, бо ре, из бе -
љи ва ње, за не чи сту, де хи -
дри ра ну или опу ште ну ко -
жу... По жељ но је про ду жи ти
тра ја ње трет ма на кућ ном
не гом спе ци јал ним кре ма ма
и се ру ми ма ко ји са др же
ино ва тив ну фор му лу но ве
ге не ра ци је „Fiflow BB61
ком плекс”, ко ји омо гу ћа ва
ду го трај но снаб де ва ње свих
ће ли ја ко же ки се о ни ком.

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

Ки се о ник у слу жби 
ле по те

ПРЕД СТА ВЉЕН ЗА КОН О УПО ТРЕ БИ 

ЗНА КОВ НОГ ЈЕ ЗИ КА

Но вац као ко му ни ка циј ска 
пре пре ка



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;

– Ауто-сервиса „Зоки”;

– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

– за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,  

НАЈБОЉА УСЛУГА.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог

У С К О Р О     У С К О Р О     У С К О Р О

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)

ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
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Че тр де се то го ди шњи Ни шли -
ја и ње гов два де сет де ве то го -
ди шњи при ја тељ пра во сна жно
су осу ђе ни у Ни шу на по де вет
ме се ци за тво ра и нов ча ну ка -
зну од 60.000 ди на ра због то га
што су ла жно при ја вљи ва ли
по ста вље не бом бе пре ко те ле -
фо на. Ова пре су да за слу жу је
па жњу за то што је то пр ви пут
у Ср би ји да је не ко оп ту жен
због та квих не сла них „ша ла”.

Да је ова од лу ка ни шких су -
ди ја оправ да на, го во ри то што
је од по чет ка ове го ди не згра да
та мо шњег су да ис пра жње на
осам на ест пу та због ла жних
при ја ва да је у њој под мет ну та
бом ба.

Због то га је од ло жен ве ли ки
број за ка за них су ђе ња, а по сле
сва ке при ја ве би ла је ан га жо -
ва на и Кон тра ди вер зи о на по -
ли циј ска је ди ни ца, ко ја је
пре тре са ла про сто ри је су да у
по тра зи за бом бом. За то не ма
сум ње да је ма те ри јал на ште -
та ко ју су при чи ни ла дво ји ца
Ни шли ја огром на.

У же љи да за ва ра траг, је дан
од оп ту же них је ба цио мо бил ни
те ле фон ко ји је ко ри стио за ла -
жне до ја ве у шпо рет, али га је
по ли ци ја без об зи ра на то от -
кри ла. Пре ви део је да на ба зним

ста ни ца ма мо бил не те ле фо ни је
по сле сва ког по зи ва с би ло ког
бро ја оста ју за бе ле же ни по да ци
о ме сту ус по ста вља ња по зи ва,
ње го вом тра ја њу, бро ју ко ји је
би ран итд. За хва љу ју ћи то ме не
по ма же чак ни ако се по сле по -
зи ва кар ти ца из ву че из мо бил -
ног те ле фо на и ба ци.

Мо да ла жног до ја вљи ва ња о
под мет ну тим бом ба ма ни је за -
о би шла ни је дан град у Ср би ји,
па ни Пан че во. Сте ван Чи го ја,
за ме ник на чел ни ка По ли циј -
ске упра ве Пан че во, из ја вио је

у ин тер вјуу за „Пан че вац” да је
по ли ци ја у на шем гра ду успе -
шно ре ши ла све слу ча је ве ла -
жних при ја вљи ва ња бом би и
да је под не ла кри вич не при ја -
ве про тив оних ко ји су се
„игра ли” на та кав на чин.

Kада је реч о ла жним до ја -
ва ма о бом ба ма у Пан че ву,
њих су нај че шће упу ћи ва ли
уче ни ци сред њих шко ла у же -
љи да та ко од ло же пи сме не и
кон трол не за дат ке пред крај
школ ске го ди не, а у ма њем
бро ју слу ча је ва се ра ди ло о

до ја ва ма ко је су се од но си ле
на згра ду у ко јој се на ла зе
пан че вач ки су до ви.

Уко ли ко ла жне до ја ве о
под мет ну тим бом ба ма по ша -
љу ли ца ста ро сти од 14 до 18
го ди на, за ко ном је пред ви ђе -
но да се и про тив њих мо же
под не ти кри вич на при ја ва. На
осно ву ње им се нај пре отва -
ра ју до си јеи, а он да се упи су ју
у по ли циј ску еви ден ци ју.

Под се ћа мо, по ли циј ско пра -
ви ло је да сва ка до ја ва о бом би
мо ра да се про ве ри и да се по -
сле ње од мах ре а гу је. Ме ђу -
тим, по ред уз не ми ра ва ња за -
по сле них у објек ту на ко ји се
при ја ва о бом би од но си и при -
вре ме ног пре стан ка њи хо вих
рад них ак тив но сти (пра ви ло је
да сви мо ра ју да иза ђу на по ље
док се не за вр ши те ме љан пре -
трес про сто ри ја), про блем је и
у то ме што сва ки из ла зак по -
ли циј ских кон тра ди вер зи о них
еки па на те рен мно го ко шта.
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» Наставак са стране 1

У мо мен ту из би ја ња по жа ра у
до му се на ла зи ло два де сет јед -
но ли це. У пи та њу су де мент не
и сла бо по крет не осо бе, ста ре
од 75 до 80 го ди на. По ред тро -
је по ги ну лих, њих два на е сто ро
је по вре ђе но.

Др Сло бо дан Ову ка, ди рек -
тор пан че вач ке бол ни це, из ја -
вио је но ви на ри ма да је у ту
здрав стве ну уста но ву по сле
по жа ра до ве зе но 12 ли ца. 

– Јед на осо ба је пре ми ну ла,
а јед ног по вре ђе ног смо сме -
сти ли на Оде ље ње ин тен зив не
не ге. Три осо бе су од мах на кон
при је ма због тро ва ња ди мом и
гу ше ња пре ба че не у Бе о град,
на ВМА, а јед на у бол ни цу у
Зве чан ској због опе ко ти на –
ре као је он.

На кон збри ња ва ња у пан че -
вач кој бол ни ци пе то ро по вре -
ђе них је пре ба че но у Ге рон то -
ло шки цен тар на Ко те жу. Та мо
су их у по по днев ним ча со ви ма
об и шли гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов, по кра јин -
ски се кре тар за рад, за по шља -
ва ње и со цијал ну по ли ти ку
Пре драг Ву ле тић и члан
Град ског ве ћа за ду жен за со -
ци јал ну по ли ти ку Ми лен ко
Чуч ко вић.

– Ужа сну ла ме је вест о овој
стра шној не сре ћи у ко јој су
на ши су гра ђа ни из гу би ли жи -
во те и не по сто је ре чи уте хе за
њи хо ве по ро ди це. У овом тре -
нут ку же лим по вре ђе ни ма брз
опо ра вак и си гу ран сам да ће
над ле жни ор га ни ис тра жи ти
све узро ке овог ужа сног до га -
ђа ја и ка зни ти од го вор не у
скла ду са за ко ном – ре као је
Па влов.

Он је апе ло вао на све ко ји
на ме ра ва ју да по ша љу сво је
ро ди те ље у до мо ве за ста ра
ли ца да се пр во обра те Цен тру
за со ци јал ни рад и чла ну
Град ског ве ћа Пан че ва за ду -
же ном за со ци јал ну по ли ти ку
ка ко би до би ли оба ве ште ња о
то ме ко је ге рон то ло шке уста -
но ве су ре ги стро ва не и има ју
до зво лу да оба вља ју ту де лат -
ност, а ко је ра де на ди вље.

Да је то упо зо ре ње би ло
осно ва но, по ка за ло се на кон
из ја ве Пре дра га Ву ле ти ћа.
Обра ћа ју ћи се но ви на ри ма, он
је из ја вио да је од по чет ка ове
го ди не за тво ре но 29 иле гал них

У ВИ ШЕМ СУ ДУ 4. НО ВЕМ БРА

За ни мљи ва пре да ва ња
за сред њо школ це

ПО ЖАР У ДО МУ ЗА СТА РА ЛИ ЦА

УЖАС У „ОА ЗИ СРЕ ЋЕ”

ХРОНИКА

ПРЕ СЕ ДАН У ПРА ВО СУ ЂУ

Ка жњени због ла жних до ја ва о бом ба ма

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ста рач ких до мо ва на те ри то -
ри ји Вој во ди не.

Он је до дао да ни је дан од
њих ни је имао до зво лу за
збри ња ва ње ста рих ли ца, већ
да су би ли ре ги стро ва ни као
уго сти тељ ски објек ти, пан си о -
ни или хо сте ли.

– Ухап ше ној вла сни ци не ле -
гал ног до ма у ко ме је из био
по жар су три пу та уру чи ва ни
на ло зи да за тво ри не ле гал не
до мо ве ко ји су би ли у ње ном
вла сни штву. Они уоп ште ни су
би ли ре ги стро ва ни за пру жа -
ње услу га сме шта ја и не ге за
ста ра ли ца и пре сва ког на ло га
да за тво ри иле гал не до мо ве
ко ја је др жа ла, до би ја ли смо
ано ним не те ле фон ске до ја ве
про тив ње – из ја вио је Ву ле -
тић.

У истом то ну би ла је и из ја -
ва ре пу блич ког ми ни стра за
рад и со ци јал ну по ли ти ку
Алек сан дра Ву ли на.

– Ово је тре ћи пут да смо
про на шли ту же ну са истим
рад ни ци ма да ра де у иле гал -
ним до мо ви ма на те ри то ри ји
Пан че ва. Мо рам да пи там ту -
жи ла штво и над ле жне ор га не
ка ко је мо гу ће да се то по но ви -
ло – до дао је Ву лин.

Он је из ја вио и да се на сај -
ту Ми ни стар ства за рад, за по -
шља ва ње и со ци јал ну по ли ти -
ку на ла зи спи сак свих до мо ва
за ста ре ши ром Ср би је ко ји

ис пу ња ва ју пре ви ђе не усло ве
и има ју нео п ход не до зво ле за
оба вља ње те де лат но сти. До -
мо ви ко јих не ма на том спи -
ску су, по Ву ли но вим ре чи ма,
иле гал ни, та ко да њи хо ви вла -
сни ци ра де на цр но и за слу жу -
ју да бу ду ка жње ни.

– У иле гал ним до мо ви ма за
ста ре угро жа ва ју се људ ски
жи во ти и то мо ра да се санк -
ци о ни ше као озбиљ но кри вич -
но де ло. Та ко ђе, онај ко свог
ро ди те ља оста ви у та квом до -
му, мо ра да због то га од го ва ра
као и вла сник до ма – до дао је
Ву лин.

По во дом по жа ра у до му за
ста ре 30. ок то бра је одр жа на
сед ни ца Град ског ве ћа на ко јој
је од лу че но да се 31. ок то бар
про гла си за дан жа ло сти на
те ри то ри ји Пан че ва.

„Град ско ве ће упу ћу је нај и -
скре ни је са у че шће по ро ди ца -
ма на стра да лих и по зи ва све
ор га не, ор га ни за ци је, јав на
пред у зе ћа, уста но ве и слу жбе
на те ри то ри ји гра да Пан че ва,
као и све ор га ни за то ре јав них
ма ни фе ста ци ја и гра ђа не, да
по сту пе у скла ду са За ко ном о
обе ле жа ва њу да на жа ло сти на
те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је
и да сво је ак тив но сти при ла -
го де да ну жа ло сти”, са оп ште -
но је на кон ове сед ни це.

Про шло не дељ на тра ге ди ја
би ла је по вод да се у не ким

днев ним но ви на ма об ја ве
тек сто ви с кри ти ка ма на ра -
чун Љи ља не М., ухап ше не
вла сни це до ма „Оа за сре ће”.
То је за па њи ло на шу су гра -
ђан ку Зве зда ну Ву лек, за то
што је ње на мај ка би ла сме -
ште на у „Оа зи” и осо бље те
уста но ве се увек, пре ма Зве -
зда ни ним ре чи ма, бес пре кор -
но бри ну ло о њој.

– Мо ја мај ка је има ла од ли -
чан сме штај. Вла сни ца до ма
Љи ља на је њој и оста лим ко -
ри сни ци ма обез бе ди ла до бру
хра ну и стал ну ле кар ску не гу и
увек је во ди ла ра чу на да про -
сто ри је бу ду чи сте. У дом је
сва ког да на до ла зио ле кар оп -
ште прак се, ме рио је ко ри сни -
ци ма до ма при ти сак, љу ба зно
је раз го ва рао с њи ма, пи тао их
за здра вље. Осим то га, у Љи -
ља ни ном до му су при ре ђи ва не
ро ђен дан ске про сла ве за шти -
ће ни ке, обе ле жа ва ни су пра -
во слав ни и ка то лич ки Ус крс.
Као ре зул тат та ко до бре не ге,
здрав стве но ста ње мо је ма ме
се по пра ви ло и по че ло да се
по бољ ша ва. За то су ме по го ди ле
оп ту жбе на њен ра чун ко је су
об ја вље не у не ким но ви на ма.
Ме ни је бит но да је Љи ља на
би ла су пер пре ма сво јим кли -
јен ти ма и да се ви ше не го ко -
рект но оп хо ди ла пре ма њи ма
– из ја ви ла је она.

М. Глигорић

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
по твр дио је осло ба ђа ју ћу пр -
во сте пе ну пре су ду Основ ног
су да у Пан че ву на осно ву ко -
је је Сте ван Кр стин, вла сник
и ди рек тор јед не при ват не
фир ме, осло бо ђен оп ту жбе
да је у на ме ри да пот пу но из -
бег не пла ћа ње по ре за слу -
жбе ни ци ма Упра ве при хо да
да вао ла жне по дат ке о сво -
јим за ра да ма.

На пр во сте пе ну пре су ду се
жа ли ло Основ но јав но ту жи -
ла штво у Пан че ву, а на сед -
ни ци Ве ћа Апе ла ци о ног су да
одр жа ној ових да на та жал ба
је од би је на.

По ми шље њу Апе ла ци о ног
су да, на осно ву из ве де них до -
ка за то ком кри вич ног по ступ -
ка ни је се мо гао из ву ћи за кљу -
чак да су утвр ђе не ре ле вант не
чи ње ни це ко је ука зу ју на то да
је Кр стин из вр шио кри вич но
де ло по ре ска ута ја ко је му је
оп ту жни цом ста вље но на те -
рет. Због то га је, ка ко је за кљу -
чио Апе ла ци о ни суд, Основ ни
суд у Пан че ву до нео пра вил ну
од лу ку ка да је Кр сти на осло бо -
дио оп ту жбе. Ина че, он је
осум њи чен да је по чи нио кри -
вич но де ло за ко је се те ре тио
2007. го ди не, а су ђе ње је за вр -
ше но тек де вет го ди на ка сни је.

ПО ТВР ЂЕ НА ПРЕ СУ ДА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ СУ ДА

Ни је би ло по ре ске
ута је

На про шло не дељ ној сед ни -
ци Са ве та за штам пу ве ћи -
ном гла со ва чла но ва тог те ла
од би је на је ту жба про тив
„Пан чев ца” ко ју је Са ве ту
под нео Пре драг Аздеј ко вић,
пред сед ник ор га ни за ци је
„Геј-ле збеј ски ин фо цен тар”.

Он је оп ту жио наш лист
да је пре кр шио Ко декс но -
ви на ра Ср би је ти ме што
ни је до слов це ци ти рао
број не увре де на ра чун хо -
мо сек су а ла ца ко је је на
„Феј сбу ку” из не ла про фе -
сор ка Је ле на По по вић Ива -
но вић пре не го што је због

то га осу ђе на у Апе ла ци о -
ном су ду.

У жал би упу ће ној Са ве ту
за штам пу „Пан че вац” је ис -
та као да су увре де Је ле не
Ива но вић пред ста вља ле го -
вор мр жње на ра чун хо мо -
сек су а ла ца и да би њи хо вим
пре но ше њем у на шим но ви -
на ма њој би ла учи ње на бес -
плат на ре кла ма.

Чла но ви Са ве та су ве ћи -
ном гла со ва ува жи ли те ар гу -
мен те и за кљу чи ли да у тек -
сту „Пан чев ца” ни јед ном ни -
је био пре кр шен но ви нар ски
ко декс.

ОД ЛУ КА СА ВЕ ТА ЗА ШТАМ ПУ

Од би је на ту жба 
про тив „Пан чев ца”

Место прошлонедељне трагедије

У Ви шем су ду у Пан че ву у
пе так, 4. но вем бра, од 13 са -
ти, би ће одр жа на ма ни фе -
ста ци ја „Да ни отво ре них
вра та”, ко ја је осми шље на
ра ди про мо ви са ња и по пу ла -
ри са ња ра да пан че вач ког
пра во су ђа ме ђу мла ди ма.

Тој ма ни фе ста ци ји ће при -
су ство ва ти уче ни ци за вр -
шних раз ре да Гим на зи је и
Еко ном ске шко ле (прав но-
би ро тех нич ки смер). По ред
раз го во ра са чел ни ци ма пра -
во су ђа у на шем гра ду, они ће
има ти при ли ку и да од слу -
ша ју два пре да ва ња.

Пр во се зо ве „Кри вич на де -
ла про тив пол не сло бо де”

(си ло ва ње, об љу ба с де те том,
об љу ба зло у по тре бом слу жбе -
ног по ло жа ја, не до зво ље не
пол не рад ње, при ка зи ва ње,
при ба вља ње и по се до ва ње
пор но граф ског ма те ри ја ла и
ис ко ри шћа ва ње ма ло лет ног
ли ца за пор но гра фи ју), а о то -
ме ће го во ри ти Ана Ку раи, за -
ме ник ви шег јав ног ту жи о ца.

Те ма дру гог пре да ва ња је
„Нео вла шће но др жа ње и омо -
гу ћа ва ње ужи ва ња опој них
дро га”, о че му ће го во ри ти
Алек сан дар Ђор ђе вић, вр ши -
лац функ ци је основ ног јав ног
ту жи о ца у Пан че ву и за ме ник
у Тре ћем основ ном јав ном ту -
жи ла штву у Бе о гра ду.



Ме ђу на род ни фе сти вал ма лих
там бу ра шких ор ке ста ра „Стар -
че вач ка там бу ри ца” одр жан је
ше сна е сти пут у су бо ту, 29.
ок то бра, у пре пу ној ве ли кој
са ли До ма кул ту ре. Том при -
ли ком је на сту пи ло осам са ста -
ва из пет зе ма ља – Ма ђар ске,
Ру му ни је, Ре пу бли ке Срп ске,
Хр ват ске и Ср би је, ме ђу ко ји -
ма су нај за па же ни ју ро лу има -
ле пан че вач ка и мла да до ма ћа
„бан да”.

Сви уче сни ци пред ста ви ли
су се пет на е сто ми нут ним бло -
ком и по ка за ли за вид но му -
зич ко уме ће, за шта су че сто
на гра ђи ва ни гром ким апла у -
зи ма. Без об зи ра на ујед на чен
ква ли тет, жи ри са чи њен од са -
мих му зич ких екс пе ра та (Пе тар
Па влов, Бу ди мир Сто ја но вић и

Сло бо дан Ата нац ко вић) ипак
се бр зо уса гла сио око рас по де -
ле на гра да. По бе дио је са став
„Вој во ђан ски сан”, по но вив ши
успех од пре две го ди не, а из -
во ђе њем ну ме ра „Ман дра мја”
и „Арап ско ку ку ње шће” та -
лен то ва ни Пан чев ци по ди гли
су све при сут не на но ге. У тој
гру пи је сви рао и зва нич но

нај бо љи со ли ста – Сте фан
Фукс.

Дру го ме сто пре ма од лу ци
струч не ко ми си је и пр во ка да
је реч о гла са њу пу бли ке при -
па ла су до ма ћем Омла дин -
ском там бу ра шком ор ке стру
„Нео лит”. Из од лич не тач ке
тре ба из дво ји ти ин тер пре та -
ци ју пе сме „Јед на зи ма са

Кри сти ном”, ко ју је бри љант -
но от пе вао во кал ни со ли ста
Жар ко Ма то вић. Овај за слу -
же ни успех до каз је да се упо -
ран рад вр сних му зи ча ра (да -
нас Жељ ка Ра до ча ја, а до ју че
пре ра но пре ми ну лог Пе ре По -
ља ка) и те ка ко ис пла тио. На
тај на чин ме сто ко је ор га ни зу -
је је дан од нај пре сти жни јих
там бу ра шких фе сти ва ла ко -
нач но има и ор ке стар у ис тој
рав ни.

Тре ће пла си ра на је би ла гру -
па „Фор шпил” из хр ват ског
Оси је ка, а ве ли ке сим па ти је
по бра ле су и њи хо ве зе мља ки -
ње – „Бе ћа ри це” из Ку тје ва,
са чи ње не ис кљу чи во од при -
пад ни ца леп шег по ла мла ђих
од два де сет го ди на.

Пре ма уста ље ном оби ча -
ју, на кон офи ци јел ног де ла
сви уче сни ци пре се ли ли су
се у хол основ не шко ле, где
је, уз гу лаш, штру дле и ре -
ви јал ну свир ку, на ста вље но
дру же ње у при сној и то плој
ат мос фе ри.

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни ци
„Ком бре ста” укра ша ва ли су
цен тар и пла то ис пред Ме сне
за јед ни це цве ћем ко је је по -
кло ни ло ЈКП „Зе ле ни ло”. Дом
кул ту ре при пре ма из ло жбу и
ка та лог деч јих ра до ва из ра -
ди о ни ца ка ри ка ту ре и илу -
стра ци је Ни ко ле Дра га ша.

Ба нат ско Но во Се ло: Из ло -
жба о гра ђан ском жи во ту Ср -
ба у Те ми шва ру и Ру му на у
Пан че ву и Вр шцу би ће отво -
ре на у пе так, 4. но вем бра, у
19 са ти, у До му кул ту ре. Пр -
вен ство Ср би је у кик-бок су
би ће одр жа но у не де љу, 6. но -
вем бра, од 11 са ти, у ло кал ној
ха ли спор то ва.

До ло во: Не дав но је ис пред
згра де Ме сне за јед ни це по -
ста вље на ин ста ла ци ја с ве -
ли ким нат пи сом се ла. На по -
ме ну том објек ту мон ти ра не

су ка ме ре за ви део-над зор.
Ру ко ме та ши це су по бе ди ле
еки пу Жа бља и за др жа ле пр -
во ме сто на та бе ли Дру ге
срп ске ли ге.

Гло гоњ: За вр ше ни су ра до ви
на ре кон струк ци ји згра де
Ме сне за јед ни це, ко ја је за -
по че ла про јек те за ас фал ти -
ра ње Ули це 1. ма ја. Је да на е -
сто из да ње ма ни фе ста ци је
„Да ни по вр та ра – гло гоњ ска
је сен” одр жа но је у не де љу,
30. ок то бра, на пла тоу по крај
Цр кве Све тог Пе тра и Па вла.

Ива но во: Уско ро ће по че ти
са на ци ја кро ва До ма кул ту ре.

Та уста но ва је при ба ви ла но -
ва из да ња за би бли о те ку, а у
при пре ми је ве ли ки кон церт
фол кло ра.

Ја бу ка: Ху ма ни тар ни тур нир
у ма лом фуд ба лу одр жан је у
су бо ту, 29. ок то бра, и том
при ли ком је при ку пље но
две ста хи ља да ди на ра за из -
град њу хра ма Све тог Или је.
Три на е сти Деч ји по зо ри шни
фе сти вал одр жан је про те -
клог ви кен да. По ве ља о бра -
ти мље њу Ја бу ке и Ма ке дон -
ског Бро да пот пи са на је у не -
де љу, 30. ок то бра, у Град ској
упра ви Пан че ва. Отва ра ње
из ло жбе сли ка ака дем ског
сли ка ра Па вла Ку зма но ског
и про мо ци ја но вог ро ма на
Јо ва на Да мја нов ског (обо ји -
ца из Те то ва) одр жа ни су у
по не де љак, 31. ок то бра, у
До му кул ту ре, где ће у пе так,
4. но вем бра, од 18 и 20 са ти,
би ти при ка зан филм „Је сен
са му ра ја”.

Ка ча ре во: Ше сти фе сти вал
ху мо ра и са ти ре под на зи вом
„Жа о ка” одр жан је у пе так и
су бо ту, 29. и 30. ок то бра, у
ор га ни за ци ји ка ча ре вач ког
До ма кул ту ре. Ових да на по -
че ће ра до ви на ре кон струк -
ци ји фа са де До ма омла ди не.

Омо љи ца: Про мо ци ја књи ге
под на зи вом „Са мо не бо зна”
Рад ми ле Ти мо ти је вић при -
ре ђе на је у че твр так, 27. ок -
то бра, у До му кул ту ре. За по -
сле ни у тој уста но ви су на
Сај му књи га на ба ви ли 140
но вих на сло ва за би бли о те ку.

Стар че во: Фе сти вал ма лих
там бу ра шких са ста ва одр -
жан је у су бо ту, 29. ок то бра, у
До му кул ту ре. Из ло жба уља
на плат ну Кри сти не Та ни гу -
чи с Фи ли пи на би ће отво ре -
на у че твр так, 3. но вем бра, у
19 са ти, у га ле ри ји „Бо ем”.

СЕЛО
Петак, 4. новембар 2016.
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ОДР ЖАН ШЕ СТИ ФЕ СТИ ВАЛ ХУ МО РА И СА ТИ РЕ У КА ЧА РЕ ВУ

„ЖА О КОМ” ПО СУ МОР НОЈ СВА КО ДНЕ ВИ ЦИ Месне актуелности 

Од пре не ко ли ко да на Ја бу ка
је и зва нич но по бра ти мље на
са оп шти ном Ма ке дон ски
Брод. По ве љу о ус по ста вља њу
бли ских од но са из ме ђу два
ме ста у не де љу, 30. ок то бра, у
ма лој са ли Град ске упра ве,
пот пи са ли су гра до на чел ник
по ме ну тог ма ке дон ског гра -
ди ћа – Ми ло сим Вој не ски и
пр ви чо век ја буч ке ме сне
скуп шти не – Сло бо дан Илић.
Све ча ном чи ну су при су ство -
ва ли пред сед ни ци Ма ке до -
ни је и Ср би је – Ђор ђе Ива нов
и То ми слав Ни ко лић, са су -
пру га ма, као и ам ба са дор ка
Ма ке до ни је Ве ра Јо ва нов ска
Тип ко, гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов и дру ги ви -
со ки зва нич ни ци.

Овим ме мо ран ду мом
озва ни че на је те жња при пад -
ни ка ма ке дон ског и срп ског
на ро да из на ве де них ме ста
да убу ду ће не гу ју и про ши -
ру ју са рад њу у обла сти ма као

што су кул ту ра, обра зо ва ње,
ин фор ми са ње, ло кал на са -
мо у пра ва, при вре да, спорт,
ци вил ни сек тор, а по се бан
ак цент би ће ста вљен на по -
ве зи ва ње мла дих.

Но во ви ђе ње је пла ни ра но
за 18. но вем бар, ка да пред -
став ни ци Скуп шти не Ме сне
за јед ни це Ја бу ка, за јед но с ди -
рек то ром Основ не шко ле „Го -
це Дел чев”, тре ба да уз вра те
по се ту и том при ли ком до го -
во ре сле де ће ко ра ке са рад ње,
пре све га у обла сти кул ту ре.

Ма ке дон ски Брод је ма ла
оп шти на, од око се дам хи ља -
да љу ди, у ис точ ном де лу зе -
мље на шег ју жног су се да, а
ин те ре сант но је да ве ли ки
број Ја бу ча на та мо има фа -
ми ли ју. Та ко су, ре ци мо,
бли ске ро ђа ке ди рек тор ка
До ма кул ту ре „Ко чо Ра цин”
и чла ни ца оп штин ског ве ћа
Ма ке дон ског Бро да за ду же -
на за кул ту ру.

БРА ТИ МЉЕ ЊЕ ЈА БУ КЕ И МА КЕ ДОН СКОГ БРО ДА

Спа ја ју их ко ре ни

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ре ги о нал на ели та на
јед ном ме сту

Од зив де це пре ва зи -
шао сва оче ки ва ња

Ше сти фе сти вал ху мо ра и са -
ти ре под на зи вом „Жа о ка”,
при ре ђен про те клог ви кен да у
ор га ни за ци ји ка ча ре вач ког До -
ма кул ту ре, одр жао је ви сок
реј тинг, а ве ли ки по мак на пра -
вљен је у ра ду с де цом, што је
са мо по се би пра ви ра ри тет ка -
да је реч о ова квим ма ни фе ста -
ци ја ма.

Ма ли ша ни ма је и био по све -
ћен пр ви дан, пе так, 28. ок то -
бар, ка да је у До му омла ди не
нај пре отво ре на из ло жба на -
гра ђе них деч јих ли ков них ра -
до ва из ра ди о ни ца ка ри ка ту ре
пан че вач ког умет ни ка Ни ко ле
Дра га ша. На кон кра ћег на сту -
па ма ђи о ни ча ра Лу ке Ива но -
ви ћа сво је „ма ле” афо ри зме
чи та ли су пре ка ље ни бе о град -
ски са ти ри ча ри Алек сан дар
Чо трић и Бо јан Љу бе но вић,
као и Зо ран Т. По по вић, до ма -
ћин и ини ци ја тор фе сти ва ла,
ко ји је за слу жан и за ли те рар -
не ра ди о ни це са ти ре по кре ну -
те по чет ком го ди не.

На кра ју ве че ри су по де ље не
и ди пло ме по бед ни ци ма кон -
кур са, на ко ји ма је уче ство вао
нео че ки ва но ве ли ки број уче ни -
ка основ них и сред њих шко ла.

Ва тро мет афо ри за ма
На ред ног да на, у су бо ту, 29.
ок то бра, „Жа о ка” за од ра сле
по че ла је, та ко ђе у До му омла -
ди не, отва ра њем из ло жбе 
ра до ва ви ше стру ко на гра ђи -
ва ног ка ри ка ту ри сте и пор -
тре ти сте Сла ви ше Ше вр та из
Бе о гра да. Он је при ка зао сво -
је ви ђе ње три де се так по зна -
тих лич но сти – од спор ти ста,
по пут Но ва ка Ђо ко ви ћа, до
глу ма ца, као што је Не бој ша
Гло го вац.

про сто ри ма ни кад не оста не
не уз вра ће на”) и Ми лан То до -
ров („О, Бо же, ко ли ки је! Вла -
ди кин џип”), као и Бе о гра ђа -
ни Сло бо дан Си мић („Ро ђен
сам у Ср би ји, од то га ћу и да
умрем”) и Вла ди мир Дра ми -
ћа нин („Не мам ни шта у гла -
ви, та ко да про сто ра за на пре -
дак има”). На ово го ди шњој
„Жа о ци” уче ство ва ла је и јед -
на да ма – Ве сна Ден чић („Ми
смо спорт ска на ци ја. Лу ди
смо за ме да љу”), док су не из -
бе жни би ли и ве ли ка ни Алек -
сан дар Чо трић („Мо гли смо и
да ље сти ћи, али сва ки пад
има свој крај”) и гост-до ма -
ћин Зо ран Т. По по вић („Ако је
гре ши ти људ ски, ја сам чо век
и по”), ко ји је не дав но до био
зна чај но ме ђу на род но при -
зна ње у То ри ну.

На рав но, те шко је на ве сти
све те вр ца ве ду хо ви то сти, али
и овај на су мич ни из бор до ка -
зу је да је фе сти вал ква ли та -
тив но по но во оправ дао оче ки -
ва ња.

Као је ди ни не до ста ци мо гу
се узе ти ре ла тив но ма ло пу -
бли ке у хлад њи ка вој са ли и
пре ду го тра ја ње до га ђа ја, што
је усло вље но ве ли ким бро јем
уче сни ка ко ји су на сту па ли у
два кру га, а они ко ји па жљи -
ви је пра те ову ма ни фе ста ци ју,
мо гли су при ме ти ти да су не -
ки од ау то ра по на вља ли исте
афо ри зме чак и тре ћу го ди ну
за ре дом.

Али оно што се ни ка ко не
мо же оспо ри ти, је сте да су им
и те ми сли бри љант не.

На кон то га је по чео ва тро -
мет ху мо ра и са ти ре, а на ја вио
га је Не ма ња Ро тар. Ак ту ел ни
град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру је ко ле ге по пе ру на -
звао хе ро ји ма за то што чу ва ју
жа нр ко ји по ла ко иш че за ва
пред ин ва зи јом се ле бри ти ли -
те ра ту ре. Сто га је, као пред -
став ник по кро ви те ља фе сти ва -
ла „Жа о ка” – Гра да Пан че ва,
на ја вио по др шку те ин сти ту -
ци је и убу ду ће; при том се и
на ша лио, ре кав ши да ће чим
за вр ши из ла га ње, на пу сти ти
скуп, па ће са ти ри ча ри мо ћи
да чи та ју афо ри зме про тив
вла сти. А они се за и ста ни су
ли би ли да при хва те ту „по ну -
ду” и кре ну ли су да ни жу пра -
ве би се ре ове вр сте ли те рар не
фор ме. Уче сни ке је на ду хо вит
на чин пред ста вљао Ми о драг
Сто шић, по зна ти стен дап ко -
ми чар. Ре ђа ли су се вр сни са -
ти ри ча ри је дан за дру гим, а

Већник Ротар храбри колеге да чувају свој жанр

Бо јан Љу бе но вић, уред ник ру -
бри ке „Ве чер њих но во сти” –
„Та ко ре ћи не зва нич но”, не за -
бо рав но ве че за по чео је афо -
ри змом: „Ис пред На род не
скуп шти не сто је ко њи, јер ми
по шту је мо ста ро пра ви ло –
што у из ло гу, то у рад њи”.

На ста вио је гост из Цр не Го -
ре – Де јан Тоф че вић, ре чи ма:
„За ме не је по ли ти ка ве ли ка
ин спи ра ци ја. Ин спи ри ше ме
да пи шем о кри ми на лу”. На
свој ра чун се на ша лио мла ди
ма ке дон ски пи сац Мар јан Ан -
ге лов ски („За љу бљен сам у се -
бе. Увек се за љу бим у не ку бу -
да лу”), а Ста ни слав То мић
(БиХ), по ред оста лог, из ја вио
је: „Мој ђед је био пар ти зан. И
гла вом и бра дом”.

Не сум њи ви ква ли тет
Про дук те сво јих оштрих пе ра
пред ста ви ли су Но во са ђа ни –
Ни нус Не сто ро вић („За раз ли -
ку од љу ба ви, мр жња на овим

ШЕ СНА Е СТА „СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

„Вој во ђан ски сан” и „Нео лит” ис пред оста лих

МА ЛИ ВЕ ЛИ КИ ТА ЛЕН ТИ

Нај бо љи на ли ков ном кон кур су „Ма ла жа о ка” би ли су уче ник че твр тог раз ре да до ло вач ке

шко ле Урош Ку зма но вић (у ка те го ри ји осно ва ца) и Ни ко ла Јо ва но вић из пр вог раз ре да Гим -

на зи је „Урош Пре дић” (ме ђу сред њо школ ци ма).

Спе ци јал не на гра де до би ли су Је ле на Сто ја но вић и Ана бе ла Тот Хор ша њи (Тех нич ка шко -

ла „23. мај”), Ка та ри на Бје лић, Ка та ри на Зла та но вић и Сте фан Јо вић (Ка ча ре во), Де јан Ја -

ћи мов ски и Ма ја Ћа јић (Ја бу ка), Та ма ра Ђу рић и Сте фан Јо ва но вић (Бре сто вац) и Мар ко

Ку зма но вић (До ло во).

На ли те рар ном кон кур су у ка те го ри ји осно ва ца по бе ди ла је Ми ла на Смиљ ко вић, уче ни ца

осмог раз ре да ка ча ре вач ке шко ле, за крат ку са ти рич ну при чу „Цир кус”.

Спе ци јал не на гра де за афо ри зме до би ли су Пе тра Мр ђен и Ни ко ла Ђор ђе вић (Бре сто вац),

као и Ду шан Ста но је вић, Ра до ван Ан ку цић, Ми ли ца Тра и лов и Те о до ра Ра до њин (До ло во).

Старчевачки музичари



Кон церт пи ја нист ки ње Ми о не
Бар бул и кла ри не ти сте Ду ша -
на Сав ко ви ћа одр жан је у че -
твр так, 27. ок то бра, на ма лој
сце ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва. На про гра му су би ле со -
на те за кла ри нет и кла вир Ка -
ми ја Сен Сан са и Фран си са
Пу лан ка, као и со на та „Ле ста”
Ду ша на Ра ди ћа.

Ду шан Сав ко вић је ни жу
му зич ку шко лу за вр шио на
Убу, сред њу у Ва ље ву, а основ -
не и ма стер сту ди је на Фа кул -
те ту му зич ких умет но сти у Бе -
о гра ду. Ра ди као про фе сор
кла ри не та у МШ „Да во рин
Јен ко” у Бе о гра ду. На сту пао је
у ор ке стри ма као што су Бе о -
град ска фил хар мо ни ја, „Ca-
merata Serbica” и „Ста ни слав
Би нич ки”, а са ра ђи вао је с

мно гим еми нент ним ди ри ген -
ти ма и со ли сти ма.

Ми о на Бар бул је по ха ђа ла
основ ну и сред њу му зич ку
шко лу „Јо ван Бан дур”, а

основ не и ма стер сту ди је кла -
ви ра за вр ши ла је на Фа кул те -
ту му зич ких умет но сти у Бе о -
гра ду. Пе да го шким ра дом је
по че ла да се ба ви 2010. го ди не

у МШ „Јо сиф Ма рин ко вић” у
Вр шцу, а на ста ви ла је 2012.
го ди не као про фе сор кла ви ра
и кла вир ски са рад ник у Ба -
лет ској шко ли „Ди ми три је
Пар лић” у Пан че ву. Тре нут но
је на спе ци ја ли стич ким сту -
ди ја ма на ка те дри за ка мер ну
му зи ку.

Обо је на сту па ју у Сим фо -
ниј ском ор ке стру РТС-а и до -
бит ни ци су мно го број них на -
гра да и при зна ња. На сту па ли
су на кон цер ти ма у зе мљи и
ино стран ству.

Књи га „Из днев ни ка Ма ле -
ко ве” на ше су гра ђан ке На де
Ма лек не дав но је об ја вље на
у из да њу Но вин ско-из да вач ке
уста но ве „Ли бер та теа”. По -
ред пет на е стак при ча из жи -
во та, у књи зи су за сту пље ни
и ра до ви сли кар ке Је ле не
Бад ње вац Ри стић, ко ји ма је
ово де ло упот пу ње но. Збир -

ка је пр ви пут пред ста вље на
пу бли ци на ово го ди шњем
Ме ђу на род ном бе о град ском
сај му књи га.

На ди Ма лек је ово ше ста
књи га, а ње не при че су об ја -
вљи ва не у ра зним ча со пи си -
ма и збор ни ци ма. На гра ђи -
ва на је ви ше пу та.

КУЛТУРА
Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Књи га је ре зул тат 
пе то го ди шњег 
ис тра жи ва ња 
др Жи ва не Кре јић

Дру го, до пу ње но 
из да ње

Kњига „Ве тре ња че Вој во ди не
не кад и сад” др Жи ва не Кре -
јић пред ста вље на је у че твр -
так, 27. ок то бра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не. Про -
мо ци ји је при су ство ва ла и
пред став ни ца хо ланд ске ам -
ба са де у Бе о гра ду, го спо ђа Ан -
ке Ме и је ринк.

Ве тре ња че на на шим про -
сто ри ма пра вље не су по узо ру
на хо ланд ске. По ред тек сто ва,
у књи зи су и рет ке фо то гра фи -
је, ма пе и ге о граф ске кар те на
ко ји ма су уцр та не ве тре ња че
до ко јих је Кре ји ће ва до шла у
свом ис тра жи ва њу.

– Дру гим из да њем књи ге
обе ле жа ва мо 222 го ди не от ка -
ко је на овим про сто ри ма из -
гра ђе на пр ва ве тре ња ча, у Еле -
ми ру код Зре ња ни на. На и ме,
Аго штон Киш је 1794. го ди не
оти шао пр ви пут у Хо лан ди ју
и та мо ви део ка ко из гле да ју
ве тре ња че, а по том је ан га жо -
вао мај сто ре да одан де до ђу и
на пра ве јед ну по узо ру на њи -
хо ве. На ше ве тре ња че су да нас
у вр ло ло шем ста њу – ре кла је
Жи ва на Кре јић.

ВЕ ТРЕ ЊА ЧЕ У ВОЈ ВО ДИ НИ НЕ КАД И САД

СИМ БО ЛИ ВРЕ МЕ НА И МЕ ТА ФО РИ КЕ
Културни телекс

Овај са да бив ши ре пор тер
сток холм ских но ви на са ња
о то ме да отво ри ре сто ран и
има по ма ло нео бич не скло -
но сти. Пре ко ин тер не та уго -
ва ра са ста нак са Ул ри ком,
за во дљи вом де вој ком ко ју
за пра во не по зна је. Ипак, те
но ћи се ме ђу њи ма ни шта
ни је до го ди ло, јер се она у
по след њем тре нут ку пре до -
ми сли ла, а си ро ти Ха ри
уме сто сек са до би ја по вре -
ђен его и сло мљен нос. По
по врат ку у хо тел, с не спрет -
но за ле че ном по вре дом, у
су сед ној со би от кри ва по -
зна тог блуз пе ва ча То ми ја
Сан де ла ка ко спа ва у ал ко -
хо ли са ном ста њу, док по ред
ње га ле жи те ло мр тве же не.
По ли ци ја не мо же да раз ре -
ши слу чај, али јед но је си -
гур но – му зи чар ни је уби ца.

Ка да се не што ка сни је
су срет не с још јед ним
слич ним слу ча јем, Ха ри
је си гу ран да има ју по сла
са се риј ским уби цом… ко -
ји нео до љи во под се ћа на
ње га.

„На ко ле ни ма” 
Мат са Ол со на

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„За што чи та те кри ми-ро ма не?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „На ко ле ни ма” Мат са Ол со на. 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

Му зи ка 
Пе так, 4. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
цер ти „Биг бен да” РТС-а са Ли јем Ко ни цем (САД/Ср би ја) и
Ен ри ка Ра ве, у окви ру 19. Пан че вач ког џез фе сти ва ла. 

Су бо та, 5. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: кон -
цер ти Ми кло ша Лу ка ча и Кал ма на Ба ло га (Ма ђар ска) и Ла -
за ра То ши ћа и Мар ка Ђор ђе ви ћа (Ср би ја), у окви ру 19.
Пан че вач ког џез фе сти ва ла. 

Су бо та, 5. но вем бар, 22 са та, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: жур ка „Dream Bigger”. 

Не де ља, 6. но вем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон цер ти „Sound Sculptures” (Ср би ја) и Џем са Кар те ра
(САД), у окви ру 19. Пан че вач ког џез фе сти ва ла. 

По не де љак, 7. но вем бар, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт во кал ног ан сам бла из Мо скве и Деч јег хо ра
ПСЦПД, у окви ру ма ни фе ста ци је „Да ни ду хов не му зи ке”. 

Че твр так, 10. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло”: кон церт
Де ја на Цу ки ћа и „Спо рог ри там бен да”. 

Из ло жбе 
Пе так, 3. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње 46. Са ло на умет но сти Пан че ва „У све ту пер -
ма нент не не си гур но сти”. 

Су бо та, 5. но вем бар, 20 са ти, ка фе „Га ле ри ја”: отва ра ње из -
ло жбе фо то гра фи ја „Са ла ши” Ивe Ете ро ви ћа. 

Че твр так, 10. но вем бар, фо а је Кул тур ног цен тра: из ло жба
ди ги тал них прин то ва Мо ха ме да За ка ри ја Сол та на. 

Че твр так, 10. но вем бар, 19 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не:
отва ра ње из ло жбе деч јих ра до ва „Гуњ, је лек, пр слук”, у
окви ру 16. фе сти ва ла „Ет но глас”. 

Про грам за де цу 
Сре да, 9. но вем бар, 17 са ти, Кул тур ни цен тар: пред ста ва за
де цу „Ча роб њак из Оза” деч је по зо ри шне сце не „По ђи ту да...”
КЦП-а. 

Че твр так, 10. но вем бар, 17 са ти, Кул тур ни цен тар: пред -
ста ва за де цу „Шкр ти бер бе рин” деч је по зо ри шне сце не „По -
ђи ту да...” КЦП-а. 

Књи жев ност
По не де љак, 7. но вем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би -
бли о те ке: пред ста вља ње књи га из фон да на уч ног оде ље ња
би бли о те ке „Ле по те при род не ба шти не Ср би је”. Гост пре -
ли ста ва ња ће би ти Ле на Ко ва че вић, џез му зи чар ка. 

Стране припремила 
Милица

Манић

НО ВА КЊИ ГА НА ДЕ МА ЛЕК

При че из жи во та

мент за оја ча ње те пред ста ве
ве тре ња ча у на шој све сти је сте
сли ка Хо лан ди је ко ју ми има -
мо. Бес крај ни ка на ли и зе мља
по диг ну та та ко да бу де ма кар
ма ло из над мо ра, на си пи ко ји
спре ча ва ју да во да уђе и по -
пла ви ту ни ску зе мљу и ве тре -
ња че на њи ма – ре као је књи -
жев ник Ва са Пав ко вић.

Дру го из да ње је до пу ње но
тек сто ви ма о ве тре ња ча ма у
Сре му (ко јих је би ло ма ло),
ве тре ња ча ма на фил му и у
књи жев но сти, не ким но вим
ма па ма и фо то гра фи ја ма...
Књи гу је из да ло удру же ње гра -
ђа на „По се ти Пан че во” у са -
рад њи са Исто риј ким ар хи вом,
а уз по моћ и по кро ви тељ ство
Гра да Пан че ва.

ге о гра фи је овог пре де ла, до
при ме не и по тре ба у по љо при -
вре ди. Успо ре ни ши ро ки вод -
ни то ко ви су усло ви ли да се за
из град њу мли но ва ко ри сти
сна га ве тро ва, ко ји ма Вој во ди -
на оби лу је, Ба нат на ро чи то, па
за то по чет ком осам на е стог ве -
ка по чи њу да се гра де су ва че –
об ја сни ла је Ива на Спа со вић.

Иа ко их не ви ди мо че сто, од
ма лих но гу зна мо за ве тре ња -
чу из бај ки, при ча, ро ма на...

– Она је у на шем би ћу, у на -
шој све сти, сим бол не ког вре -
ме на, али и не ке ме та фо ри ке.
То по ку пи мо с деч јим вер зи ја ма
Сер ван те со вог „Дон Ки хо та”,
ко ји је пре пет сто ти на го ди на
су ко био свог глав ног ју на ка с
ве тре ња ча ма. До дат ни ар гу -

Де ло „Ве тре ња че Вој во ди не
не кад и сад” ре зул тат је ње ног
пе то го ди шњег ис тра жи ва ња,
то ком ко јег је ма те ри ја ле про на -
ла зи ла у ар хи ви ма и му зе ји ма,
кон сул то ва ла струч не љу де...
Ива на Спа со вић, исто ри чар ка
у Срп ској ака де ми ји на у ка и
умет но сти, оце њу је да је стил
Жи ва не Кре јић јед но ста ван и
ре не сан сан, иа ко је књи га го -
то во на уч но шти во.

– Крај њи циљ јој је на ро чи -
то пле ме нит – она же ли да ве -
тре ња че бу ду об но вље не и ис -
ко ри шће не у ту ри зму, што и
је сте ње на ужа област. Не ма
ни че га што ни је об у хва ће но
овом књи гом, по чев од исто -
ри је ве тре ња ча, њи хо вог ме ха -
ни зма ра да, пре ко при ро де и

КОН ЦЕРТ МИ О НЕ БАР БУЛ И ДУ ША НА САВ КО ВИ ЋА

Со на те за кла ри нет и кла вир

Ју би леј – се дам де це ни ја од
осни ва ња Ма ђар ског кул тур -
но-умет нич ког дру штва „Пе -
те фи Шан дор” из Пан че ва
обе ле жен је ни зом ма ни фе -
ста ци ја. Тим по во дом су Ка -
рољ Ранц, пред сед ник тог дру -
штва, и де ле га ци ја ма ђар ских
зва нич ни ка ко ју је пред во дио
Ти бор Са бо, за ме ник гра до на -
чел ни ка Боњ ха да, би ли го сти
Не ма ње Ро та ра, град ског већ -
ни ка за ду же ног за кул ту ру и
омла ди ну. При је му је при су -
ство вао и на род ни по сла ник
Жељ ко Су шец.

Ро тар је на гла сио да Пан че -
во не гу је дух мул ти кул ту рал -
но сти.

– Ве зе из ме ђу Пан че ва и
Боњ ха да су ду го ве ке, с об зи ром
на то да ов де жи ве Се кељ Ма ђа ри.
До ста то га смо за јед но ура ди ли
на кул тур ном и на спорт ском
пла ну. По себ но смо по но сни
што Кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Пе те фи Шан дор” обе ле -
жа ва ју би леј 70 го ди на од
осни ва ња – ре као је Ро тар.

Он је из ра зио на ду да ће се у
бу дућ но сти раз ви ти и при -
вред на са рад ња из ме ђу на шег
и ма ђар ског гра да.

Ти бор Са бо ни је крио за до -
вољ ство због дру гог бо рав ка у
Пан че ву и ра дост што при су -
ству је ју би ле ју КУД-а „Пе те фи
Шан дор”. Он је по звао пред -
став ни ке на шег гра да да уз -
вра те по се ту по во дом њи хо -
вих пра зни ка и ју би ле ја.

На род ни по сла ник Жељ ко
Су шец на гла сио је да има до -
бру са рад њу с Ма ђа ри ма, Сло -
ва ци ма, Ру му ни ма, а и с пред -
став ни ци ма дру гих за јед ни ца
на те ри то ри ји гра да Пан че ва
и ју жног Ба на та.

– Тре ба ло би че шће да се
ви ди мо, дру жи мо и раз ме њу -

је мо ис ку ства, јер је то у ин те -
ре су на прет ка и гра да Пан че -
ва и ва ше ло кал не за јед ни це –
ре као је Су шец.

КУД „Пе те фи Шан дор”
осно ван је 1946. го ди не као
на след ник ма ђар ског пе вач ког
дру штва „Гро мон Де же” (нај -
ста ри је кул тур но-умет нич ко
удру же ње исто риј ски еви ден -
ти ра но у гра ду). Од на стан ка
до да нас имао је ви ше од 2.000
пред ста ва, на сту па и дру гих
кул тур них ма ни фе ста ци ја и
до га ђа ја. Ка рољ Ранц је ис та -
као да је то дру штво има ло, а
и са да има све усло ве да одр -

жа ва кул ту ру, не гу је тра ди ци -
ју и је зик. До дао је да има ју
со ли дан хор, леп ор ке стар и
да оства ру ју до бру са рад њу с
КУД-ом „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це. 

Са мо стал ном из ло жбом руч -
них ра до ва ко ја је отво ре на у
фо а јеу Кул тур ног цен тра пред -
ста ви ла се Ма ри ја Ереш, до -
бит ни ца при зна ња „При ма
при ми си ма” за ис так ну ти до -
при нос очу ва њу ма ђар ског на -
ци о нал ног на сле ђа и че ти ри
ве ле мај стор ске ди пло ме за
вез. Ша ре упо треб них и одев -
них пред ме та ко је су ње ни
пре ци до не ли 1883. го ди не из
Бу ко ви не ра ди још од де тињ -
ства. Ови мо ти ви су пре тр пе ли
из ве сне из ме не, али су сво ју
су шти ну са чу ва ли и за но ва
по ко ле ња.

На све ча ној ака де ми ји по -
во дом ју би ле ја, одр жа ној у
Кул тур ном цен тру, по ред до -
ма ћи на, на сту пи ли су и фол -
клор ни ан самбл „Szarkalаb” из
Клу жа (Ру му ни ја), ан самбл
РКУД-а „Је дин ство” из Пан че -
ва и деч ји фол клор ни ан самбл
МКУД-а „Та ма ши Арон” из
Вој ло ви це.

ЈУ БИ ЛЕЈ МКУД-а „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР”

Се дам де це ни ја успе шног ра да



Књижевно вече Вукашина
Штрекера поводом предста-
вљања његовог новог романа
„Срчаност”, чији је издавач
„Књижевна радионица Ра-
шић”, одржано је у среду, 26.
октобра, у кафићу „Кокошка”.

За разлику од његових прет-
ходно објављених дела, која су
углавном била аутобиограф-
ска, у овом роману је реч о
фикцији. У бескомпромисној
причи Штрекер се бави борбом
паса, као и храброшћу и стра-
шћу животиња, али и људи.

– Хтео сам да напишем не-
што потпуно другачије него у
претходном роману. Људи су
већ почели да очекују од 
мене само нешто што је бази-
рано на мом животу и што
проистиче из неких стварних
ликова, што је то био случај у

мојим досадашњим причама
и песмама. Међутим, иако је
и ово дело базирано на неким
стварним искуствима, у прин-
ципу је потпуна фикција и на
крају се не односи директно
на оно о чему говорим – обја-
шњава Штрекер.

Вукашин Штрекер је до
сада објавио три збирке пое-
зије: „Говори гласно и води
пса са собом!”, „Колико је
сати у Њујорку?” и „Америч-
ки кошмар”. Роман „Пакле-
на шљива” нашао се у ужем
избору на конкурсу ВБЗ-а за
најбољи необјављени роман
у региону 2011, а роман „За-
брана употребе ватре и воде”
био је у ужем избору за „Ни-
нову” награду 2014. Одра-
стао је у Панчеву, а од 2003.
живи у Њујорку.

Пи сао је о обич ним
љу ди ма, пу ним 
жи вот ног оп ти ми зма

Дао је огро ман 
до при нос пан че вач кој
кул ту ри

У чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке у че твр так, 27. oк т обра,
оку пи ли су се род би на, при ја -
те љи и ко ле ге Ви то ми ра Су -
дар ског, а по вод је био пред ста -
вља ње књи ге „Ку мо ва сла ма”, у
из да њу Исто риј ског ар хи ва. У
њој је из бор ње го вих лир ских
за пи са (сти хо ва ко је, за жи во -
та, ни је имао на ме ру да об ја -
ви), али и но вин ских ре пор та -
жа, ху мо ре ски, ко зе ри ја и бе -
ле шки о су гра ђа ни ма, ко је је
при ре ди ла ње го ва су пру га Је -
ле на. Мно ги од тих тек сто ва
об ја вље ни су у не дељ ни ку
„Пан че вац”. 

Ви то мир Су дар ски је нај ви -
ше пи сао о на шим су гра ђа ни -
ма, на из глед обич ним љу ди ма,
тра ди ци ји, а ма ло и о пе ри о ду
ка да је слу жио вој ску. 

– Пи сао је о до брим, та лен -
то ва ним, спо соб ним љу ди ма
ко ји су би ли до бри дру га ри. О
они ма ко ји су по ка за ли ху ма -
ност и жи вот ни оп ти ми зам –
ре кла је Је ле на Су дар ски, ко ја
је од лу чи ла да књи гу об ја ви и
на тај на чин до да још јед ну
ди мен зи ју сли ци о свом су -
пру гу Ви ти Су дар ском. 

У вре ме док је Су дар ски био
на че лу Оп шти не, отво ре на је
Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти, до би ли смо пр ве са вре ме -
не скулп ту ре у јав ном про сто -
ру, ку пље на је чу ве на сли ка
„Се о ба Ср ба”, ко ја је са да у

По ли ти ка и џез

КУЛТУРА
Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Ма кис Ци тас, до бит ник
Европ ске на гра де за књи -
жев ност 2013. го ди не, на -
пи сао је ду хо ви ту и дир љи ву
при чу о про тив реч но сти ма
са вре ме ног грч ког дру -
штва, ви ђе ну очи ма јед ног
пе де се то го ди шња ка.

Ју нак овог ро ма на Хри со -
ва ла дис ра за пет је из ме ђу
про вин ци је и пре сто ни це,
Грч ке и Евро пе, се бе и окру -
же ња, про фа ног и са крал ног.
Су о чен с не за по сле но шћу и
не ма шти ном, бо ле шћу и
из да јом, ка ко же на и по сло -
да ва ца, та ко и сво јих нај -
бли жих, он ипак ко ра ча по -
диг ну те гла ве у на ме ри да
са вла да та ла се на до ла зе ће
кри зе: еко ном ске, здрав -
стве не и мо рал не. Ње гов
не пре ки ну ти мо но лог при -
зи ва у се ћа ње цео жи вот, од
де тињ ства до зре лих го ди -
на, на из ме нич но је зи ком
про вин ци јал ца и гра ђа ни -
на. Он се ху мо ром и сно ви -
ма бра ни од ствар но сти у
ко јој му је све те шње. Он је
Дон Ки хот ко ји тра га за сво -
јом Дул чи не јом, Про ме теј
на ших да на ко ји жу ди да
по ста не све то го рац…

Ма кис Ци тас (1971, Ја ни -
ца), грч ки пи сац, сту ди рао

је жур на ли сти ку у Со лу ну
и ра дио као но ви нар на ра -
ди ју. Об ја вио је збир ку
при ча „Па ти из Пе тру ле”
(1996), илу стро ва ну књи гу
за од ра сле и ше сна ест
књи га за де цу. Ње го ве
крат ке при че су пре ве де не
на не мач ки, шпан ски, ен -
гле ски, хе бреј ски, швед ски
и фин ски. Ро ман „Бог ми
је све док” (2013), за ко ји је
до био на гра ду ЕУ за књи -
жев ност, ње гов је пр ви ро -
ман и пре ве ден је на де сет
је зи ка. Жи ви у Ати ни и ра -
ди као ди рек тор књи жев -
ног ча со пи са „Диастиxо”.

„Бог ми је све док”
Ма ки са Ци та са

Ма ри ја Те о до ра Ме нов ски,

сту дент Фа кул те та 

по ли тич ких на у ка

КЊИ ГА: Мој из вор ин спи ра -
ци је ових да на је књи га „Мој
Изра ел” Гол де Ме ир, бив ше
пре ми јер ке Изра е ла, пр ве и
до са да је ди не же не на том
по ло жа ју у исто ри ји те зе -
мље. Пре не го што ће Мар -
га рет Та чер, ко јој се под јед -
на ко ди вим, до би ти исти на -
ди мак, „гво зде на да ма” изра -
ел ске по ли ти ке ов де го во ри
о свом де тињ ству, иза зо ви ма
од ра ста ња у Ру си ји, сво јој
по ли тич кој мла до сти, про -
бле ми ма и ди ле ма ма „за по -
сле не мај ке”, не до у ми ца ма
ко ји ма се и да нас ба ви мо. Из
по ли ти ко ло шког аспек та,
ова књи га је бла го за све оне
ко ји се ин те ре су ју за је вреј -
ско пи та ње у раз ли чи тим
кра је ви ма Евро пе, на ста нак
и раз вој Изра е ла, па ле стин -
ско пи та ње и го ру ће мо мен -
те изра ел ско-арап ских од но -
са. Из лич ног угла, ова књи -
га ми ства ра до дат ни под -
сти цај за оно на че му сам
тре нут но ан га жо ва на, а то је
во ђе ње кам па ње о осна жи -
ва њу и умре жа ва њу же на из
Ср би је и с Ко со ва у окви ру
ини ци ја ти ве „Follow Us” и
ње ног на став ка – „Ака де ми -
је ди ја ло га”, где кроз еду ка -
ци ју о уло зи же не у раз ли чи -
тим сег мен ти ма дру штва и
кроз кон ти ну и ра ни ди ја лог
ис так ну тих же на оба ју дру -
шта ва под сти че мо про це се
из ми ре ња и са рад ње. 

МУ ЗИ КА: Са свим спон та но,
али и за хва љу ју ћи сјај ном
ово го ди шњем про гра му Бе -
о град ског џез фе сти ва ла,

оста јем на под руч ју Изра е -
ла. Мој из бор ових да на је -
сте Ави шаи Ко ен трио, чи -
јем се кон цер ту не из мер но
ра ду јем. По себ но су ми ок -
то бар и је сен у зна ку џе за
(ма да се ни оста ли ме се ци
бит но не раз ли ку ју). По ред
Ави ша и ја Ко е на би рам со -
фи сти ци ра ну тру бу Ма ти ја -
са Ај ка, бу бањ Ма нуа Ка чеа
и ње гов са вр ше ни ал бум
„Playground”. Ту је још је дан
ве ли ки умет ник, гост Бе о -
град ског џез фе сти ва ла пре
две го ди не – Ви џеј Ајер, и
ње гов ал бум „Break Stuff”. 

ФИЛМ: Би рам на пуљ ског
ре ди те ља и пи сца Па о ла Со -
рен ти на и ње гов филм из
2008. го ди не „Див”, о пред -
сед ни ку ита ли јан ске Хри -
шћан ско-де мо крат ске пар -
ти је и пре ми је ру тзв. Пр ве
ре пу бли ке. Сја јан пси хо ло -
шки при каз ли ка кроз ду ге,
ин тро спек тив не мо но ло ге и
Со рен ти но ва есте ти за ци ја
ме ста и окол но сти, еле гант -
на, со фи сти ци ра на фо то гра -
фи ја – је сте оно због че га
би рам баш овај филм.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 9. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та -
ње: „Чи ме се ви ’бра ни те од ствар но сти’?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Бог ми је све док” Ма ки са
Ци та са. 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.

МОЈ избор МОЈ

ПРЕДСТАВЉЕНА КЊИГА „КУМОВА СЛАМА”

ЛИРСКИ ЗАПИСИ
ВИТОМИРА СУДАРСКОГ

пан че вач ком На род ном му зе -
ју. О чо ве ку ко ји је по све тио
жи вот Пан че ву и Пан чев ци ма
и ње го вом ве ли ком до при но су
гра ду го во рио је Ми лан Јак -
шић, ди рек тор Исто риј ског
ар хи ва. Он је ис та као да је Су -
дар ски „пу но чи нио за кул ту ру
и био је дан од рет ких љу ди ко -
ји су би ли окре ну ти кул ту ри”. 

О ње му су го во ри ли и ње го -
ви при ја те љи: но ви нар Не над
Жив ко вић, про то је реј-ста вро -
фор Сте ван Уро шев, др Дра го -
слав Сло вић, а не ко ли ко тек -
сто ва из књи ге про чи тао је
глу мац Ми ро слав Жу жић... 

Дра ма тург Ми лош Ни ко лић
у по го во ру на во ди да Ви то мир
Су дар ски за слу жу је ова кву књи -
гу, јер је он мно го то га дао. 

„Не ма ви ше ни шта да се
тра жи од ње га, већ да му се да.
Бар јед на ова ква књи га, у ко јој
су и ње го ва по е зи ја, ко ју је бе -
ле жио без на ме ре да је икад
об ја ви, ње го ви но ви нар ски
тек сто ви, ње го ве бе ле шке о
Пан чев ци ма, ње го ве при че,
као и фо то гра фи је из ра зних
фа за ње го вог жи во та”, пи ше
Ни ко лић. 

За крај ве че ри по се ти о ци
су има ли при ли ку да ви де и
ин серт из еми си је ТВ Пан че -
ва „Са Жу ле том у ка дру” ау -
то ра Ми ро сла ва Жу жи ћа у
ко јој је гост био Ви то мир Су -
дар ски.

Ви то мир Су дар ски био је
но ви нар и уред ник не дељ ни ка
„Пан че вац”, ди рек тор но вин -

ских ку ћа „Днев ник” и „Ко му -
нист”, пред сед ник Оп шти не
Пан че во... На пи сао је шест
књи га ви це ва о Ла ли и Со си,
„Ан то ло ги ју на род ног ху мо ра
Ба на ћа на”, „Ски це из гу бље не
по ве сти” (при лог но ви јој
исто ри ји Пан че ва), ху мо ре ску
„Чо век и ма га рац”... Али пре
све га био је Пан че вац, Ба на -
ћа нин, чо век ко ји је искре но
во лео сво је су гра ђа не... До био
је мно го број на при зна ња и на -
гра де, ме ђу ко ји ма су и ор де -
ни ре пу бли ке, за слу ге за на -
род и ра да са злат ним вен цем,
на гра де за кул ту ру „Злат ни
жи жак”, но ви нар ско „Злат но
пе ро Вој во ди не”... Про гла шен
је и за за слу жног гра ђа ни на
Пан че ва.

На ју би лар ном, де се том фе -
сти ва лу „Бде ње ду ше” у Срем -
ским Кар лов ци ма пре ми јер но
је при ка зан филм „Дом ан ђе -
ла” ре ди тељ ке Бран ке Бе ше -
вић Га јић. Он је осво јио на гра -
ду „Бде ње Ја ко ва Ор фе ли на”.

„Овим фил мом ро дио се
но ви жа нр, пр ви фо рен зич ки
три лер на овим про сто ри ма.
До ку мен тар но-ис тра жи вач ки
филм ’Дом ан ђе ла’ ба ви се ви -
ше ве ков ном и ша па том пре -
но ше ном за го нет ком култ ног
не ма њић ког ма на сти ра Ку ма -
ни ца, ко ји се на ла зи на са мој
гра ни ци Ср би је и Цр не Го ре, у
ко јем се тра га за иден ти те том
про на ђе них мо шти ју. При ли -
ком ар хе о ло шких ис тра жи -

вач ких ра до ва не по сред но
пре об но ве ма на сти ра 1999. у
ол та ру цр кве про на ђен је сар -
ко фаг у ко јем су би ле мо шти,
ка нон ски сло же не. Основ на
иде ја је да се кроз ис тра жи -
вач ки рад по ста ви пи та ње
иден ти те та про на ђе них мо -
шти ју и осли ка ви ше ве ков ни
култ ма на сти ра Ку ма ни це”,
на во ди ау тор ка.

„Дом ан ђе ла” је на стао као
за вр шни ма стер-ра д Бран ке
Бе ше вић Га јић на Фа кул те ту
драм ских умет но сти у Бе о гра -
ду, под мен тор ством про фе со -
ра Го ра на Пе ко ви ћа. Филм је
су фи нан си рао Град Пан че во,
а ура ђен је у про дук ци ји Фа -
кул те та драм ских умет но сти.

НА ГРА ДА ФИЛ МУ БРАН КЕ БЕ ШЕ ВИЋ ГА ЈИЋ

Дом ан ђе ла

Фе сти вал „Ток сик ви кенд”
одр жан је че твр ти пут у на -
шем гра ду у пе так и су бо ту,
28. и 29. ок то бра, у дво ра ни
„Апо ло”, а у са рад њи с До мом
омла ди не. Реч је о му зич кој
панк, ои, хард кор и треш ма -
ни фе ста ци ји.

Пр вог да на фе сти ва ла на сту -
пи ли су бен до ви: „На пред у

про шлост – 1984”, „Ка ме не ка -
ре”, „Тру ла ро ман са” и „Мр ка ка -
па”. Ат мос фе ра је би ла енер гич -
на и у су бо ту, ка да су сви ра ли 
„Б. И. П. – Ба гра из пред гра ђа”,
„No Discipline!”, „По крат ком
по ступ ку”, „Replicunts” и „Ци -
гла ин д ву гла”.

Све у све му, ток си чан ви -
кенд!

ФЕ СТИ ВАЛ ПАН КА, ХАРД КО РА И ТРЕ ША

Ток сич на ви кенд-жур ка

РОМАН „СРЧАНОСТ” ВУКАШИНА ШТРЕКЕРА

Храброст и страст животиња и људи



По во дом по жа ра ко ји се до го дио у
не ре ги стро ва ном ста рач ком до му, у
ко јем су три осо бе стра да ле, а њих је -
да на е сто ро је по вре ђе но, пи та ли смо
су гра ђа не да ли су ин фор ми са ни о
то ме, да ли се та кви до га ђа ји мо гу
спре чи ти, ви ђа ју ли про тив по жар не
апа ра те и ко ли ко па жње по све ћу је мо
са мој без бед но сти.

ИВА НА ОР ЛОВ ГА ЈАН, за по сле на:
– Чу ла сам за по жар ко ји се не дав -

но до го дио у ста рач ком до му, али
сла бо је ме диј ски ис пра ћен. Чи ни
ми се да је још мно го то га не по зна то,
имам ути сак да се не што кри је. Тре -
ба ло би раз мо три ти усло ве за отва ра -
ње та квих ин сти ту ци ја, али без бед -
ност мо ра би ти на пр вом ме сту. У
мо јој згра ди су по ста вље ни про тив -
по жар ни апа ра ти и сма трам да ва -
тро га сна слу жба ре а гу је на вре ме,
али на то се обра ћа па жња тек ка да
се не што де си.

ОЛ ГИ ЦА ДИ МИЋ, еко но ми ста:
– Сма трам да не ма мо до вољ но

акре ди то ва них уста но ва за ста ра ли -
ца, па се љу ди сна ла зе ка ко зна ју и
уме ју. Не ки су све сно оста ви ли сво је

ро ђа ке у том до му, да ли због це не
или због то га што у дру гим ни је би ло
ме ста, али за то се све то де ша ва. Те
уста но ве су пре ску пе. Што се ти че
пре вен ти ве, ми слим да су про тив по -
жар ни апа ра ти за бо ра вље ни; ра ни је
сам их ви ђа ла, иа ко ве ру јем да их ни
та да ни су ни сер ви си ра ли, али са да
их уоп ште не ма.

БРАН КО МА ТИЋ, 
ди пло ми ра ни еко но ми ста:

– Чуо сам шта се до го ди ло у ста -
рач ком до му. На жа лост, све ви ше
ста рих љу ди је угро же но, по ја вљу -
ју се уста но ве ко је не ис пу ња ва ју
нео п ход не усло ве. Сма трам да је у
по след ње вре ме ипак ма ло бо ља си -
ту а ци ја што се ти че пре вен тив не
без бед но сти од по жа ра, ви ђам про -
тив по жар не апа ра те и ми слим да
по сто ји ве ћа кон тро ла и да је оштри -
ја ка зне на по ли ти ка за не по што ва ње
про пи са. Та ко ђе, про блем је то што
љу ди ни су до вољ но осве шће ни у том
по гле ду.

ВЕ РА МИ ШИЋ, пен зи о нер ка:
– Знам шта се до го ди ло у ста рач -

ком до му и сма трам да је нај ви ше

од го во ран вла сник – по зна то је да је
по сло вао не ле гал но. Ми слим да ва -
тро га сна слу жба ре а гу је на вре ме,
али да су про тив по жар ни апа ра ти
ко је рет ко и ви ђа мо за ста ре ли и да се
за пра во о са мој те ми не во ди до вољ -
но ра чу на.

ЛА ЗАР СПА СО ЈЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Пу тем ме ди ја сам се ин фор ми -

сао о по жа ру, а чуо сам и ра ни је да је
вла сни ца до ма по сло ва ла не ле гал но,
да је се ли ла ин сти ту ци ју из јед ног де -
ла гра да у дру ги, ка ко би за ва ра ла
траг. Ми слим да ва тро га сна слу жба
ра ди ве о ма до бро, али да би тре ба ло
ви ше ра ди ти на све сти гра ђа на, а и
еду ко ва ти мла де о са мој без бед но сти.

ГО РАН ИВА НО ВИЋ, 
ди стри бу тер штам пе:

– Про чи тао сам у но ви на ма шта се
де си ло у до му за ста ра ли ца. Што се
ти че без бед но сти, про тив по жар не апа -
ра те ви ђам са мо у фир ма ма, у згра да -
ма их не ма. Сма трам да ва тро га сци
до бро и бр зо ра де свој по сао, али и да
би смо еду ко ва њем љу ди мо жда мо гли
да спре чи мо та кве до га ђа је.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

В. МИШИЋБ. МАТИЋ Л. СПАСОЈЕВИЋ Г. ИВАНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СМО ЗА ШТИ ЋЕ НИ ОД ПО ЖА РА?

По треб на ве ћа без бед ност

О. ДИМИЋИ. ОРЛОВ ГАЈАН

У че твр так, 3. но вем бра, по че ће
„Сло вен ско брат ство 2016”, вој на ве -
жба ру ских, бе ло ру ских и на ших па -
до бра на ца, ко ја ће тра ја ти шест да на
и одр жа ће се на ае ро дро ми ма у Ко -
ви ну и Ба тај ни ци, на по ли го ну „Па -
су љан ске ли ва де” и на стре ли шту
„Ора шац”. Пр ва три да на су пред ви -
ђе на за при пре ме, а по том ће по че ти
уве жба ва ње бор бе них деј ста ва.

Циљ ве жбе је уна пре ђи ва ње опе ра -
тив них спо соб но сти за из во ђе ње
про тив те ро ри стич ких опе ра ци ја, а
уче ство ва ће 212 па до бра на ца Ва зду -
шно-де сант не вој ске Ору жа них сна -
га Ру ске Фе де ра ци је, 56 вој ни ка Ору -
жа них сна га Ре пу бли ке Бе ло ру си је и
450 спе ци ја ла ца Вој ске Ср би је.

То ком тра ја ња ве жбе они ће из ве -
сти па до бран ски и хе ли коп тер ски

де сант, пре ба ци ва ње бор бе них оклоп -
них во зи ла, обез бе ђи ва ње де сант не
про сто ри је, мар ше ва ње, на пад на те -
ро ри стич ку ба зу и из ви ђа ње по бу ње -
нич ких по ло жа ја упо тре бом бес пи -
лот них ле те ли ца.

Сце на ри ом ве жбе је пред ви ђе но
да ње ни уче сни ци из ве ду и ар ти ље -
риј ску при пре му и ва зду хо плов ну
по др шку на па да, као и са ни тет ску

ева ку а ци ју, на пад на оте то во зи ло и
уни ште ње екс пло зив не на пра ве.

За ни мљи во је и то да је пла ни ра но
да ова ве жба, ко ја је иза зва ла не га -
тив не ре ак ци је и кри ти ке Европ ске
уни је и Хр ват ске, 7. и 9. но вем бра бу -
де отво ре на за но ви на ре. Осим то га,
ан самбл Ва зду шно-де сант не вој ске
Ору жа них сна га Ру ске Фе де ра ци је
одр жа ће 6. но вем бра кон цер те у
Ни шу за при пад ни ке вој ске и гра -
ђан ство и 13. но вем бра у Пан че ву за
уче сни ке ве жбе.

Под се ћа мо, у Ср би ји је не дав но
одр жа на вој на ве жба БАРС 2016, у
ко јој су за јед но ле те ли на ши и ру -
ски пи ло ти. На оспо ра ва ња ове
са рад ње са За па да од го во ре но је
да ру ско-срп ске вој не ве жбе пред -
ста вља ју са мо вој ну са рад њу две ју

др жа ва и да ни су упе ре не про тив
би ло ко је тре ће зе мље. 

Осим то га, на ша вој ска је одр жа -
ла знат но ви ше ве жби са ар ми ја ма
ко је су чла ни це „Парт нер ства за
мир” и НА ТО-а не го с ру ским ору -
жа ним сна га ма, та ко да су кри ти ке
ко је су упу ће не и још увек се упу ћу -
ју Ср би ји нео сно ва не и због то га. 

М. Г.

ОД 3. ДО 9. НО ВЕМ БРА 

Ме ђу на род на вој на ве жба 
бли зу нашега града

Ра до ви на над во жња ку
за вр ше ни пет на ест да на
пре ро ка

У пла ну но ви пут од Пан -
че ва до Те ми шва ра

На ши су гра ђа ни ко ји сва ко днев но
пу ту ју за Бе о град мо гу да одах ну за -
то што су ра до ви на над во жња ку код
Пан че вач ког мо ста ко нач но за вр ше -
ни и 1. но вем бра ра но ују тру је по но -
во нор ма ли зо ван друм ски са о бра ћај.
То зна чи да ће се до пре сто ни це по -
но во сти за ти за пет на е стак ми ну та и
да је сва ко днев ним гу жва ма, за сто ји -
ма и нер ви ра њу во за ча и свих дру гих
ко ји су ишли из Пан че ва за Бе о град
ко нач но до шао крај.

Пр во би тан рок за за вр ше так ра до -
ва био је сре ди на но вем бра, али је
ру ска др жав на же ле знич ка ком па ни -
ја „РЖД ин тер не ше нел”, ко ја већ не -
ко ли ко го ди на гра ди но ве и ре кон -
стру и ше по сто је ће пру ге у Ср би ји,
од лу чи ла да се ра ди и но ћу, ка ко би
овај по сао што пре био за вр шен. За -
хва љу ју ћи то ме друм ски са о бра ћај

ис под Пан че вач ког мо ста по но во је
пу штен пет на ест да на пре пред ви ђе -
ног ро ка.

Ра до ви на над во жња ку код Пан че -
вач ког мо ста, ко ји је дуг 63,5 ме та ра,
по че ли су 2. сеп тем бра. Ње го ва ре -
кон струк ци ја се од ви ја ла у окви ру
мо дер ни за ци је пет на ест ки ло ме та ра
ду ге пру ге на ре ла ци ји Пан че вач ки
мост – Пан че во глав на ста ни ца, ко ја

ОД УТОР КА УЈУ ТРУ

НОР МА ЛИ ЗО ВАН ДРУМ СКИ 
СА О БРА ЋАЈ ЗА БЕ О ГРАД

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Нај вред ни је је 
оно што не маш

се фи нан си ра нов цем из ру ског кре -
ди та. Вред ност тог кре ди та је 4,1 ми -
ли он до ла ра, а ра до ви ма на пру зи од
на шег гра да до Бе о гра да би ле су об у -
хва ће не ре кон струк ци ја по сто је ћег
ко ло се ка, као и из град ња и елек три -
фи ка ци ја пот пу но но вог.

Ре кон струк ци ја се од ви ја ла у три
фа зе и то ком тра ја ња по след ње, из
без бед но сних раз ло га, био је пот пу но
об у ста вљен друм ски са о бра ћај из сме -
ра Пан че ва ка Бе о гра ду и Зре ња ни ну.
То ком пр ве две фа зе нај пре је за вр ше -
на ре кон струк ци ја пр вог над во жња ка,
ду жи не 49 ме та ра, а дру ги, ко ји се на -
ла зи из над пу та Пан че во –Бе о град, за -
вр шен је у по след њој фа зи.

Из град ња над во жња ка је део Анек -
са 1 основ ног уго во ра скло пље ног из -
ме ђу на ше зе мље и Ру си је о ко ри -
шће њу нов ца из кре ди та на ме ње ног
же ле зни ци у Ср би ји. Тим уго во ром
су ре гу ли са не из град ња но вог дру гог
ко ло се ка с кон такт ном мре жом и
сиг на ли за ци јом, као и из град ња но -
вих ста нич них пе ро на на де о ни ци од
Пан че вач ког мо ста до глав не ста ни -
це у Пан че ву и на пру га ма на ре ла ци -
ји Бе о град цен тар – Пан че во глав на
ста ни ца – Вр шац – др жав на гра ни ца
с Ру му ни јом.

М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас ко ја вред ност вам је нај при -
влач ни ја: но вац, ле по та или љу бав и за -
што. „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 „Дра гу ља ре ва
кћи” Ре фи ка Ха ли да Ка ра ја 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:

„С нов цем мо жеш да одеш код
пла стич ног хи рур га да те на пра ви у
ле по ти цу, а у љу ба ви па ра вр ти где
бур ги ја не ће.” 062/8654...

„Нај вред ни ја је љу бав, јер она при -
вла чи да се не ко за љу би – ка же мо ја
ше сто го ди шња ћер ка, а ја ми слим да
је за сва ко га нај вред ни је оно што не -
ма.” 063/8009...

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 јих од го -

во ра на пи та ње ка ко би у не ко ли ко
ре чи опи са ли бал кан ски мен та ли тет.
Они ће осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Ан дри ће ва ле стви ца ужа са”
Све ти сла ва Ба са ре.

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:

„Као мен тал но нео пи сив.” 065/8662...
„Бал кан ци су љу ди ко ји жу ре на

по сао, а ни ко не сти же на вре ме. Не -
за по сле ни нај ви ше ра де. Сви во ле
фуд бал, а по бе ђу ју у ва тер по лу, ко -
шар ци, ру ко ме ту, од бој ци. Сма тра ју
да ће зе мља ви ше на пре до ва ти ако
што ви ше на за ду је.” 060/46672...

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.

НО ВИ ПУТ ИЗ ПАН ЧЕ ВА

У ме ди ји ма је ових да на об ја вље но да је у Стра те ги ји за оса вре ме њи ва -

ње друм ског, же ле знич ког и ва зду шног са о бра ћа ја у Ср би ји пред ви ђе на

и из град ња но вог ау то пу та на ре ла ци ји Пан че во –А ли бу нар –Вр шац –Те ми -

швар, ко ји ће би ти дуг 130 ки ло ме та ра.

Да по сто је ве ли ке шан се да из град ња но вог пу та не ће оста ти мр тво сло -

во на па пи ру, све до чи то да су за успех овог по сла из у зет но за ин те ре со -

ва ни ита ли јан ски би зни сме ни. Они у Ру му ни ји има ју 11.000 фир ми и због

то га би же ле ли да се са о бра ћај но по ве жу с лу ком Бар у Цр ној Го ри.

Бив ши ма ту ран ти VIII-2 Основ не
шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај” из ге -
не ра ци је 1968/76, ко ји ма је раз ред -
ни ста ре ши на би ла Је ле на Хр ћан,
оку пи ли су се у су бо ту, 29. окт о брa,
да про сла ве че ти ри де це ни је од за -
вр шет ка основ не шко ле. У збор ни ци
„Зма је ве шко ле”, ко ју су об и шли,

при дру жи ли су им се и дру га ри и
дру га ри це из оста лих оде ље ња те ге -
не ра ци је. Осве жи ли су успо ме не на
ђач ке да не, а дру же ње је за вр ше но уз
при јат ну му зи ку и ве се ло рас по ло -
же ње у јед ном од пан че вач ких ре -
сто ра на. 

M. M.

ГЕ НЕ РА ЦИ ЈА 1968/76. ОШ „ЈО ВАН ЈО ВА НО ВИЋ ЗМАЈ” 

Че ти ри де це ни је од ма ту ре

Петак, 4. новембар 2016.
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ОПЕЛ ЗАФИРА 2007.
ЦНГ 1600 кубика
270.000 км, велики сер-
вис, регистрован до
2017. 064119-77-88.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7
ЦДТИ. 064/144-32-23.
(СМС)

ФЛОРИДА бензин гас,
2000 годиште, атести-
ран, повољно. 060/370-
02-12. (СМС)

ХИТНО продајем мер-
цедес вито 108 ЦДИ.
063/111-12-54. (СМС)

ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35. (230270)

РЕНО твинго 1.2,16 вен-
тила, 2001, тек реги-
строван, 1.150 евра.
064143-01-78. 
(230312)

КЕЦ 2007, прва боја,
први власник, фабричко
стање, 59.000 км.
065/809-11-83. 
(230321)

ПРОДАЈЕМ поло 1.0,
бензин, 1987. годиште,
регистрован дуго. Тел.
063/185-90-13. 
(230326)

ПРОДАЈЕМ рено 25 ТХ
2.2, 1992, нерегистро-
ван, 800 евра. 069/444-
84-05. (230322)

ПРОДАЈЕМ југо ин,
XII/2005. 062/460-093.
(230357)

ПРОДАЈЕМ пасат Б 5,
1998. годиште, хитно,
1.500 евра фиксно, од-
личан. 062/877-12-11.
(230521)

ПУТНО 1.2, 2008, фа-
бричко стање, секвент
плин, мин. потрошач,
2.350 евра. 064/051-51-
61. (230534)

ФЛОРИДА, пежо мотор,
2007, регистрован до
августа 2017. 063/257-
792. (230472)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, гас, 2006. годи-
ште. 063/329-340.
(230491)

ПЕЖО 206,1.9 Д, реги-
строван 2002. годиште,
1.500 евра. 063/256-
191. (230390)

ПУНТО 1.2, 1998, 3 В,
атестирн плин, металик,
гаражиран. 064/142-55-
93. (230390)

ЈУГО 55, 2002. црвен,
власник, атестиран
плин, централна, аларм.
064/856-60-65. (230390)

ПУНТО, 1999, 1.7 Д,
власник, одјављен.
064/423-69-09. (230587)

ПУНТО гранд, 1.3, ди-
зел, мултиџет, 2006, пе-
тора врата, све од опре-
ме, на име. 064/130-36-
02. (230586)

РЕНО КЛИО 1.2, 16 В,
2004, петора врата, све
од опреме, на име.
064/130-36-02. (230586)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
форд сијера у одличном
стању, регистрован.
064/154-25-82. (230603)

ОТКУП свих врста вози-
ла комбија и страних
возила, долазим по по-
зиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19. 

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Ис-
плата одмах. 069/203-
00-44. (229962)

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра.
065/809-11-83. (230321)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата од-
мах, позовите. 064/300-
40-01. (230382)

КУПУЈЕМ возила свих
врста до 2000 евра, ста-
ње небитно. 063/165-83-
75. (2305629

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 900 евра. 062/193-
36-05. (230562)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 1. 069/409-83-42.
(230298)

ИЗДАЈЕМ гаражу дуплу,
велику у згради, грејање
гратис, може магацин.
061/225-16-43. (230474)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Ули-
ци Моше Пијаде 13.
063/311-916. 
(230476)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (230014)

ПРОДАЈЕМ повољно
очуван четворосед на
развлачење, са фиока-
ма. 060/406-80-
02.(СМС)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93. 
(228453)

КОТАО 30 м2, там шта-
длер, одличан. 064/123-
63-65. 
(230516)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст. Мерење на
лицу места. 065/501-56-
51. (2284446)

КОКЕ носиље старе де-
сет месеци, носе; трити-
кал 20 динара. 060/054-
67-70. (227812)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ИНДУСТРИЈСКЕ профе-
сионалне машине за ши-
вење на монофазну
струју, јуки. 064/493-85-
60. (229663)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим печење
на дрва, ражањ. Повољ-
но. 064/997-79-09.
(230107)

БУКВА цепана у џакови-
ма, преостала, повољно.
064/026-13-26. (229891)

ПРОДАЈЕМ дечју мар-
кирану гардеробу.
064/922-76-22. (230270)

БАЛКОНСКА врата са
прозором, словеначка
са термо-стаклом, ро-
летном, комарником,
220 х 80, 180 х 140. дво-
крилни прозор словен-
чаки са термо-стаклом,
ролетном, комарником,
180 х 140; храстова дво-
крилна врата са ста-
клом, 205 х 140.
063/838-41-50. (230271)

ПЕЋ за централно греја-
ње, стара две године и
потпуно нове лимене
радијаторе. Повољно.
Тел. 062/801-40-70.
(230277)

КОКЕ носиље, 200 дина-
ра комад, тритикал 20
динара килограм.
060/054-67-70. 060/054-
67-70. (230282)

ТА пећ 2,5 кв и фрижи-
дер. Тел. 061/157-13-95.
(230284)

ЕЛЕКТРО-АПАРАТ за
варење, нов, грађа, фо-
сне, греде, метална вра-
та са излогом, ТВ, по-
вољно. 064/122-69-78.
(2130294)

ЕЛ. ШПОРЕТ, решо, то-
стер, ТВ витрину стакле-
ну, колица, клупе.
064/635-77-42. (230307)

ПРОДАЈЕМ некоришће-
ну гарнитуру за седење.
065/241-09-52. (230311)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа. Повољно.
061/198-81-42. (230313)

ПРОДАЈЕМ норвешки
радијатор, ТВ тошиба 82
цм, под гаранцијом.
060/408-57-09, 065/408-
57-09. (230315)

ТА пећ, 4.5 кв, на про-
дају. 013/334-845.
(230296)

КАЉЕВЕ пећи, рустич-
не, демонтиране, хитно.
062/303-304. 
(230301)

НА ПРОДАЈУ креветац и
кишобран колица.
060/632-60-03.  
(230305)

ХИТНО продајем/покла-
њам полован намештај.
064/065-23-38. (230325)

ВЕОМА очуван креветац
глорија, душек, некори-
шћену подлогу за пре-
свлачење, 120 евра.
064/319-82-71.
(2333369

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, овце виртемберг.
063/764-49-17. (230339)

ПРОДАЈЕМ препелице и
јаја. Милоша Обренови-
ћа 4. 062/186-36-08. Ра-
ша. (230100)

ПОДАЈЕМ пет коза,
25.000 и јарца гратис.
064/247-81-88. (230346)

КУХИЊСКИ сто, клуб
сто, усисивач, подна
лампа, канцеларијска
фотеља. 069/150-20-78.
(230343)

ПРОДАЈЕМ троседе, ка-
уче, гарнитуре, регале,
мост+регал, сто + сто-
лице, спаваћа соба ком-
плет, ел. Шпорет, ТА пе-
ћи, теписи, амерички
плакар, разно. 063/107-
78-66. (230371)

ХИТНО продајем један
тросед, две фотеље и
сточић. Тел. 231-52-91,
064/057-40-35. 
(230369)

ВЕРТИКАЛНИ замрзи-
вач ободин, пет фиока.
066/312-046. (230367)

ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10. (230438)

КАУЧ, кревет, витрина,
столови, сточићи, поли-
це, столице, комода,
грејалице. 062/361-676.
(230421)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, луле,
мешачи. 331-586,
063/805-74-60. (230407)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, нова судопера,
2.500. 371-568,
063/773-45-97. (230402)

ПРОДАЈЕМ прасиће
овас, јечам, пшеницу,
кукуруз. Борачка 1, Вој-
ловица. 342-819,
064/306-87-33. (230378)

КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (230376)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, „Магнохром” Краље-
во. 063/768-30-50.
(230480)

НА ПРОДАЈУ универзал-
на глодалица са подео-
ним апаратом и машину
за сечење метала „црно-
горка”. 063/807-50-65.
(230489)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000,   угао-
не клупе од 7.000, судо-
пере 3.500. Стара утва.
060/600-14-52. 
(230498)

ПРОДАЈЕМ пећ на чвр-
сто гориво, 6 кв - 40 м2

грејне површине, изузет-
но очувана. 062/143-59-
82. (230451)

ВЕШ-МАШИНЕ обод
лукс, фаворит, горење,
комбиновани фрижидер
с два мотора, ТВ 51 цм,
угаона гарнитура, тро-
сед мојца, трпезаријски
сто са столицама. Тел.
063/861-82-66. 
(230468)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs16 Петак, 4. новембар 2016.

СТИЛСКИ намештај, ку-
хиња, витрина, сто и 8
столица, пуно дрво,
орах, ручни рад. Ново.
Може замена. 063/309-
535. (2298309

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа.
Гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. (2305519

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два кубика.
065/334-23-38. (230554)

МЕСНАТИ прасићи, ја-
гањци, свиње. Могућ-
ност клања и печења.
060/037-11-96, 064/290-
50-29. (2305539

ПРАСИЋИ, свиње, бали-
рана детелина на прода-
ју. Мића, 064/303-28-
68. (230560)

МЕСНАТИ прасићи,
уређени и живи. Кућна
достава. 065/410-97-34.
(230560)

СТОЧНА вага и мања
вага и опрема за пржио-
ницу кафе. 065/390-29-
09. (230559)

ПРОДАЈЕМ куче тробој-
ног бигла, женкица.
064/856-60-19. (230547)

ПРОДАЈЕМ шиваћу ма-
шину, абрихтер, цирку-
лар, крека пећ. 062/873-
62-98. (2305319

ПРОДАЈЕМ кукуруз и
прекрупу, доносим на
кућну адресу. Тел.
064/129-45-43. (230518)

ТА ПЕЋ, монофазна 2,5
кв, и водени цептер уси-
сивач. Тел. 062/801-40-
70. (230527)

ПРОДАЈЕМ ободинов
вертикални замривач
250 л. 312-046, 066/312-
046. (230533)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Католич-
ком гробљу. 064/848-84-
22. (230534)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ од 3
кв, ремонтовану.
064/485-59-21, 064/058-
51-49. (230535)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (230583)

ПРОДАЈЕМ кавезе за
360 кока носиља.
065/331-82-63. (230578)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну,фрижидер, комбина-
цију, замрзивач, може
ваше неисправно уз до-
плату. 013/346-790,
064/129-73-60. (230607)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, као нове,
достава, монтажа, га-
ранција. 062/170-43-10.
(230600)

КУПУЈЕМ полован и ста-
ри намештај, плинске
боце, ТА пећи, угаоне
гарнитуре. 066/900-79-
04. (230286)

КУПУЈЕМ гвожђе, ме-
синг, старе славине,
веш-машине, замрзива-
че, акумулаторе, кабло-
ве и остали метални от-
пад. 060/521-93-40.
(230285)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-маши-
не, старо гвожђе и оста-
ли отпад. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.
(230314)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, месинг, за-
мрзиваче, веш-машине,
акумулаторе и остало.
061/322-04-94. 
(230500)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
алуминијум, месинг,
веш-машине, замрзива-
че, шпорете, телевизоре.
061/321-77-93. 
(230500)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле, гвожђе, акумулато-
ре, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре.
061/206-26-24. 
(230512)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(230512)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, до-
бро плаћам, долазим.
062/170-43-10. (230600)

КУПУЈЕМ гвожђе, алу-
минијум, акумулаторе,
фрижидере, замрзива-
че, веш-машину, телеви-
зоре. 064/484-13-76.
(230500)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи свих
величина. 064/366-57-
87, 335-930. (230551)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Старчеву. Контакт,
060/540-03-90. (СМС)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијан-
ска 55. 064/651-16-22. 

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко гре-
јање, клима. 063/378-
357. (223545)

КУЋА, није за рушење,
на 8 ари, Панчево, Јове
Максина 31, погледај па
позови – 064/813-00-21.
(229435)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, мирно
место, Омољица, хитно,
две куће само 14.500.
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4684)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац, 40 ари, Пелистер-
ска, асфалт до плаца.
065/630-59-25. (229527)

НА ПРОДАЈУ кућа 100
м2, строги центар Пан-
чева, Војводе Живојина
Мишића 6. Може и из-
давање за агенције, ор-
динације, канцеларије и
слично. 023/857-315,
023/857-069, 064/575-
57-04. (229494)

ДОЊИ ГРАД, кућа сре-
ђена са два стана, ЕГ,
плац. 061/224-47-97.
(229758)

НА ПРОДАЈУ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (230062)

ПРОДАЈЕМ усељиву ку-
ћу у Долову. 013/263-
40-21. (230264)

ДВА локала са станом,
једна целина и плус дво-
ришни стан, центар.
063/802-79-07. (239269)

ПРОДАЈЕМ плац, 8 ари,
Козарачки просек, до-
звољена градња.
060/601-60-23. (230275)

ПРОДАЈЕМ 10 ари воћ-
њака с викендицом код
ВП 5000. 013/341-627,
064/332-83-89. 
(230316)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,
викенд насеље, пре До-
лова. 060/022-60-45.
(230318)

КУЋА, Стрелиште, 60 +
16 м2 са 4 ара, 37.000
евра, власник. 062/303-
304. (230301)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
43.000, договор, велики
избор кућа, све локаци-
је. „Гоца”, 899-77-00. 

ПРОДАЈЕМ кућу у Пан-
чеву, 240 м2 + 3 ара
плаца, 85.000 евра.
069/444-84-05. 
(230322)

ЛУКСУЗНА кућа на Ста-
ром Тамишу, 65.000
евра. 064/217-79-88.
(230333)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
571-в, рај, без улагања,
32.000 евра. 064/217-
79-88. (230333)

ПАНЧЕВО, Стрелиште,
Дечанска бр. 2, нова,
укровљена кућа, грађ.
Дозвола, струја, вода,
канализација на плацу
од 4,13 ари, грађена
квалитетно, одлична ло-
кација. 063/637-673.
(230333)

ПРОДАЈЕМ или мењам
кућу у Качареву за стан
у Панчеву, уз доплату.
063/175-83-64, 602-011.
(230363)

КОД ТУРСКЕ главе, кућа
преправљена у два ло-
кала, дворишни стан,
55.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (230365)

НОВА МИСА, кућа, 150
м2, 46.000 евра, може
замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (230365)

ЗЕМЉИШТЕ, продаја,
Караула, 8 ари, одличан
плац, повољно. 063/110-
62-26. (230370)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (230397)

КУЋА на Стрелишту,
хитно, 70 + 45 м2, 11
ари, може замена + до-
плата, договор.
066/351-808. (230403)

КУЋА, Доситејева 8-а,  2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(230407)

ВИКЕНДИЦА, бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(230409)

КУЋА, Стари Тамиш, по-
вољно, две етаже, одмах
усељива. 064/143-01-78.
(230414)

75 ари земље, северна
зона, близу Скробаре.
066/354-791. (230415)

ШИРИ центар, грађе-
вински плац 50 ари, до-
говор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (230391)

КУЋА у центру на 6 ари
плаца, дозвољена град-
ња, П + 3 + ПК.
064/239-54-03. (230377)

НОВА МИСА, кућа 112
м2, две етаже, 54.000.
(188),  „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

ЦЕНТАР, кућа 166 м2,
4.50 ари плац, договор.
(188),  „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 6 ари.
(188),  „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

НОВИ СВЕТ, приземна
вила 178 м2, 5.5 ара,
95.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230429)

ЦЕНТАР, близина три
школе, кућа за рушење,
2,1 ар, 35.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230429)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 м2, два ста-
на, 7.5 ри, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(230429)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
завршним радовима на
новој Миси. 
064/221-36-12. 
(230428)

ТЕСЛА, кућа у мирном
крају, 3.6 ари плац, 80
м2, трофазна, канализа-
ција, 49.000 евра, дого-
вор. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(230447)

ЈАБУКА, кућа 120 м2,
приземна, 4 ара плаца.
063/185-47-82. (230456)

НА ПРОДАЈУ кућа 120
м2, 8,6 ари, Омољица.
064/200-02-09. 
(230460)

ТЕСЛА, лепа на 4.7 ари,
62.000; Баваништански
пут на 10 ари, 30.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

ЈАБУКА, нова спратна
кућа, 60.000; стари Та-
миш, стан, кућа, 25.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

СТАРЧЕВО, И. Л. Риба-
ра, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

БРЕСТОВАЦ, 70 м2, 6
ари, спратна, 15.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74. 

ВОЈЛОВИЦА, 150 м2,
плац 7 ари, комплет ре-
новирана, одмах усељи-
ва, 30.000, договор.
(336), 351-061, 063/274-
951. (230503)

ХИТНО на продају два
ланца на Новосељан-
ском путу, поред Моте-
ла „Зрно”. 065/283-53-
01. (230501)

ХИТНО на продају 27
ари, Кудељарски насип,
Охридска улица, повољ-
но. 063/724-13-90.
(230501)

ПРОДАЈЕМ плац на Ка-
раули, Рибарска улица.
Тел. 064/645-80-10. 

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан или мењам кућу
(сеоско домаћинство) и
стан за стан. Договор.
063/747-51-36. (230542)

КОТЕЖ, продајем кућу
или мењам за стан, ре-
новирана. „Весна два”,
066/937-00-13. (230557)

КУЋА 120 м2, на 5 ари.
Преспанска 15. Власник,
29.500. 063/307-674.
(230558)

СЕОСКЕ куће, Старчево,
Омољица, Дебељача, Ја-
бука и др. (49), „Му-
станг”,  062/226-901. 

НА ПРОДАЈУ кућа, усе-
љива, може стан, дого-
вор, доплата. 061/602-
31-63.(230481)

ПРОДАЈЕМ њиву у Вој-
ловици, 44 ара, дозво-
љена градња. 064/256-
35-40. (230492)

ОМОЉИЦА, хитно, 136
м2, 7 ари, нова, 35.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679),  „Трем 01”
(230494)

УЖИ центар, 70 м2, 3
ара, укњижена, 75.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(230494)

КУЋА 69 м2, 2 ара, посе-
бан улаз, 19.000 евра,
Козарачка. 063/804-07-
85.  (230579)

ПЛАЦ 8 ари, Новосе-
љански пут, 200 м од
„Кутка”. 064/808-72-51.
(230577)

ХИТНО продајем кућу
са окућницом у Омољи-
ци, Ул. Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70. (230410)

КУЋА, 55 м2, нова, усе-
љива, 1/1, Козарачка, 2
ара, 17.500 евра.
063/751-67-02. (230579)

КУЋА 100 м2, 3 ара, ре-
новирана, 25.000 евра.
Стара Миса. 063/804-
07-85.  

КУЋА, центар, пешачка
зона, комплетно сређе-
на, 180  м2, 90.000 евра.
060/034-31-11. (230594)

ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена, 87
м2, 57.000 евра.
060/034-31-11. (230594)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230590)

КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230590)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(230590)

ПРОДАЈЕМ леп дво-
собан стан Котеж 1
или мењам за мањи у
згради. 
Тел. 064/438-43-47.
(СМС)

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, власник,
солидан, 26.000.
060/321-53-60. 
(230178)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА
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ПОТРАЖЊА
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ПРО ДА ЈЕМ стан на Со -
да ри, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, по вољ но.
064/866-20-78, 063/737-
62-52. (4686)

ТА МИШ ка пи ја, стан 62
м2, не у се љен, нов.
063/329-340. (230491)

СТАН, Стре ли ште, 58 м2,
пе ти спрат, са цен трал -
ним гре ја њем. 063/329-
340. 

ТЕ СЛА, леп дво и по со -
бан, 68 вм, I, TA, 37.000,
до го вор. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(230476)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58
м2, II, 31.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.  

ОСЛО БО ЂЕ ЊА, леп
дво ри шни дво со бан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(230476)

МИ СА,  леп јед но со бан,
37 м2, II, ве ли ка те ра са,
20.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (230476)

СА МАЧ КИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, ком плет ре но ви ран,
пре леп, 13.500. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58.  (230476)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у стро гом цен тру
Сме де ре ва. Тел.
063/197-13-12. (230493)

СО ДА РА, дво и по со бан,
ЦГ, 66 м2, ВПР, те ра са,
дво стра но ор јен ти сан,
44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ЦГ, III, че ти ри со бе, до -
бра згра да, 62.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)

СО ДА РА, V, згра да, 3.5,
че ти ри со бе, два мо кра
чво ра, ЦГ, II, у со лид -
ном ста њу, 56.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,
1.0, ни је зад њи, два
лиф та, те ра са, 26.000.
332-031, 063/836-23-83.
(679), „Трем” 01.
(230494)

ХИТ НО, Со да ра, 83 м2,
ЦГ, I, леп рас по ред, тро -
со бан, 39.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)

ХИТ НО, Стре ли ште, 58
м2, ЦГ, V, 2.0, лифт,
31.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем” 01. (230494)

ПЕН ЗИ О НЕ РИ! Струч но
са ве то ва ње: до жи вот но
из др жа ва ње, ку по ви на
не по крет но сти са Ва -
шим пло до у жит ком
(оста је те у ста ну), пен -
зи о нер ске за јед ни це
(жи вље ње по ред мо ра).
„Ел пис” удру же ње, Ми те
То па ло ви ћа 6, од 10 до
14 са ти. 061/324-40-85.
(230490)

МАРГИТА, једноипосо-
бан, II, одличан, 29.000;
Тесла, једноипособан,
ВП, ЦГ, 23.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(230593)
ВЕЛИКИ избор свих не-
кретнина, станова, кућа,
плацева. „Милка М”,
063/744-28-66. (230593)

САМАЧКИ, I,  празан,
само 11.000; локал, пи-
јаца, у раду. 9.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66.  (230593)

ДВОСОБАН, центар, III,
ТА, 26.500; Тесла, II,
24.500. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, празан, одличан,
26.500; VII, празан,
21.000. „Милка М”,
063/744-28-66.
(230593)

ТРОСОБАН, Тесла, IV,
ЦГ, 29.500; Маргита,
ВП, нов, прелеп, 39.000.
„Милка М”, 063/744-
28-66.  
(230593)

КОТЕЖ 2, 68,46, укњи-
жен, двоипособан, угра-
ђен плакар, подрум,
41.000  + ПДВ, централ-
но, бојлер, близу бео-
градског пута. 013/317-
565, 062/860-79-71.
(229901)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрелиште,
ЦГ. 065/824-39-44,
064/170-57-10. (и)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-
87-67. (229007)

СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220, 063/701-
19-77. (229654)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. 
(229358)

УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(228184)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан у строгом центру,
27 м2, Радомира Путни-
ка 3-а. 061/693-57-11.
(230291)

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипо-
собан, 40.000; 60 м2,
двособан, 40.000, 115
м2, петособан, ЕГ,
65.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (230301)

ЦЕНТАР, 47 м2, двосо-
бан, нов, 34.000; 45 м2,
двособан, 22.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(230301)

ЦЕНТАР, 47 м2, двори-
шни, 17.500, хитна про-
даја. „Гоца”, 063/899-
77-00. (230301)

ТЕСЛА, 55 м2, двособан,
32.000; 45 м2, двособан,
23.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (230301)

СТРЕЛИШТЕ, центар, 61
м2, двособан, 32.500;
ПВЦ, одржаван. „Гоца”,
063/899-77-00. 
(230301)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 26.800; 70 м2, тро-
собан, 39.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (230301)

КОТЕЖ 2, 39 м2, једно-
собан, 20.500; 58 м2,
двособан, 30.000; 74 м2,
трособан, 43.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(230301)

МИСА, 37 м2, једноипо-
собан, 16.000; 47 м2,
двособан, 25.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(230301)

СТАН на Содари, 51 м2,
V, TA, повољно. Тел.
351-166, 063/185-28-26,
064/319-34-19. 
(230323)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру. Тел.
064/502-82-41. 
(230324)

ЈЕДНОСОБАН, 34, Стре-
лиште, 21.500; Тесла,
19.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(230331)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(230331)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
II, TA, 30.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (230331)

КОТЕЖ 1, 45 м2, једнои-
пособан, Радова зграда,
функционалан. 304-854,
064/133-54-18. (230329)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспросторијама
без улагања. Тесла.
060/488-21-15. (230408)

КОТЕЖ 2, двособан, 54
м2, 28.000; Котеж 1,
двособан, 59, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (230414)

ТЕСЛА, двособан, I, 54,
24.000; Зеленгора, 2.0,
40, 22.000; Стрелиште,
гарсоњера, 28, 12.500.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (230414)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла,
70 м2. 064/867-48-48.
(230388)

СТРЕЛИШТЕ, двособни
и трособни: 80 м2, II,
38.000, 66 м2, IV,
32.000; 58 м2, II, 30.500;
64 м2, ВПР, 25.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (230391)

КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000; Котеж 2, 50 м2,
ВПР, 27.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(230391)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
26 м2, у Светозара Ми-
летића 91. 065/209-09-
11. (230517)

ТРОСОБАН стан у цен-
тру код Хотела „Тамиш”
78 м2, први спрат, без
централног грејања про-
дајем или мењам без
посредника за једносо-
бан (центар, Тесла, Ко-
теж 1, Стрелиште).
060/508-40-88. (230356)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(230365)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000, одличан.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(230365)
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ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ, ВПР,
26.500. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (230365)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
комфоран, 61 м2,
31.000, договор. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.(230365)

ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (230365)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 
064/668-89-15. 
(230365)

ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 
064/668-89-15. 
(230365)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
9.500.  (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. 

СТРЕЛИШТЕ, хитно
продајем двособан стан
58 м2, близу школе, по-
вољно. 064/968-56-80,
(230368)

ДВОРИШНИ стан, екс-
тра повољно, Цара Ду-
шана 39, намештен. Тел.
069/351-35-25. (230444)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, III, ЦГ, усељив,
32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230443)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
72 м2, II, 40.000, 62 м2,
IV, 33.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (230443)

ТЕСЛА, двособан, 57 м2,
II, 27.500, 53 м2, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(230443)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 34 м2, III, 23.000,
32 м2, 21.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (230443)

СОДАРА, двособан, 57
м2, VII, ЦГ, тераса,
26.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52.
(230443)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, нижа спратност, 700
евра/м2. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(230421)

КОТЕЖ 1, сређена усе-
љива гарсоњера, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (230421)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (230421)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, IV спрат.
063/272-152. (230425)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ за
стан две мање куће на
плацу. 064/986-21-74.
(230435)

СТРОГИ центар, одли-
чан двоипособан, 63 м2,
V, лифт, 43.000. (398),
„Кров, 060/683-10-64.
(230429)

ПОЧЕТАК Котежа, пре-
леп двособан, 53 м2, III,
35.500; изузетан тросо-
бан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров, 060/683-
10-64. (230429)

У САМАЧКОМ продајем
гарсоњеру, 14.000 евра.
062/361-676. (230421)

ТРОСОБАН, Содара, ЦГ,
од 32.000 - 36.000 евра.
(470), „Дива“,345-534,
064/246-05-71. (230447)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, ТА, од 28.000 –
35.000. (470), „Дива“,
345-534, 064/246-05-71.
(230447)

ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 56 + тераса, од
24.000 – 27.000. (470),
„Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (230447)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж, двострано орјенти-
сан, 36.000, договор.
(470), „Дива“,345-534,
064/246-05-71. (230447)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, изузетно сређен,
АЛУ, кухиња, одмах усе-
љив, IV спрат. (470),
„Дива“, 345-534,
064/246-05-71. (230447)

ИЗНАД СДК двоипосо-
бан, VII, 52.000; Кара-
ђорђева, троипособан,
62.000. (397),  „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)

САЛОНСКИ стан 114 м2,
62.000, 104 м2, 50.000;
86 м2, 39.000. (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

ТУРСКА ГЛАВА, леп
дворишни, 13.500 и Ца-
ра Лазара, 13.000.
(397), „Лајф”, 061/662-
91-48. (230466)

СОДАРА, трособан, III,
42.000, двособан, VII,
27.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)

СОДАРА, трособан, I,
39.000; војне, V, двои-
пособан, 43.000,   (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, TA,
32.000, и сређен двосо-
бан, II, 38.000.  (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

ТУРСКА ГЛАВА. Леп
дворишни 13.5000;
Стрелиште, гарсоњера,
13.000. (397), „Лајф”,
061/662-91-48. (230466)

НИКОЛЕ ТЕСЛЕ, једно-
собан, сређивање,
15.000, 7. јула 39 м2,
приземље, 17.000. (397),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(230466)

МИСА, Рашка, 80 м2, I +
40 м2, да стана, хитна
продаја, 43.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(230467)

ЦЕНТАР, 50 м2, двосо-
бан, хитна продаја,
26.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (230467)

КОТЕЖ 2, 50 м2, једнои-
пособан, 24.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(230467)

ГАРЊИ ГРАД, 46 кВм,
двособан, ЕГ, приземље,
22.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (230467)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две те-
расе, II, 38.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.  (23046)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.  

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 +  тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.  (230461)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2,  VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(230461)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.  (2304)
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СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. 
(230461)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усе-
љив, 18.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (230461)

ТЕСЛА, двособан, 49 м2,
IV, ЦГ, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(230511)

КУПИТЕ непокретности
са плодоужитком (ста-
ријих лица), повољно.
Куповином им помаже-
те. „Елпис”, удружење,
консалтинг тим. Мите
Топаловића 6. 061/324-
40-85. (230490)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
двособан, II, 60 м2,
35.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 
063/800-44-30.
(230511)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 26.500. (320), „Пре-
миер”,  063/800-44-30.
(230511)

СОДАРА, двоипособан,
IX/X, ПВЦ, 63 м2, ЦГ,
33.500. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (230511)

ЦЕНТАР, двособан, 47
м2, приземље, ТА,
23.500. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (230511)

ЦЕНТАР, двособан,
IV/V, 56 м2, ЦГ, усељив,
33.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (230511)

ПРОДАЈЕМ новоизгра-
ђене станове у Ц. Лаза-
ра, трособне, 65 м2, јед-
ноипособне 48 м2, 730
евра/м2. 063/274-951.
(230503)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000,
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, одличан, I, ЦГ,
32.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВП, ЦГ, комплет
реновиран, 37.000, до-
говор. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 м2, III, ЦГ, усељив,
40.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (230)

ЦЕНТАР већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 28.500, договор.
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (230503)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
60 м2, IV, ЦГ, лифт,
27.000, договор.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (230503)

ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, VII, ЦГ, сређен,
20.000. „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(230503)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, пот-
пуно сређен, паркет,
столарија, купатило,
власник. 064/260-05-34.
(230392)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 30 м2.
013/321-338. (230572)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан 58 м2, 26.000;
67 м2, 28.000. „Весна
два”, 066/937-00-13.
(230557)

СОДАРА, продајем стан,
40 м2, 23.000; Тесла,
трособан, 31.000. „Ве-
сна два”, 066/937-00-13.
(230557)

СТАН, једнособан, I
спрат, нова Миса,
22.000 евра. 063/751-
67-02. (230579)

ХИТНО продајем дво-
собни стан на Тесли.
061/223-98-41. (230563)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 51
м2, Тесла, код „Авива”,
хитно. Власник, 20.000
евра. 061/168-10-51, за-
мена за ауто. (230523)

СТАН 36 м2, једнособан,
IV спрат, 21.000 евра,
поткровље. 063/751-67-
02. (230574)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан или кућу у Алибу-
нару, за мањи Панчево.
064/267-53-43. 
(230585)

НОВИ станови, 21 м2,
11.000, центар; 52 м2,
23.000, Тесла. 
064/551-78-05.
(230597)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан преко пута Хотела
„Тамиш”, II спрат, гас,
власник. 063/337-895
(230588)

СТАН, једнособан, фул
сређен, I спрат, При-
морска, укњижен,
21.000 евра. 
063/804-07-85. 
(230579)

СТАН, новоградња, Све-
тозара Милетића, укњи-
жен, 49 м2, I, 35.000.
061/572-93-17. 
(230589)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 47, гаража, 25.000;
шири центар,  једноипо-
собан, 46 м2, 19.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (230591)

КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; јед-
ноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/348-
05-68. (230591)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (230591)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, једносо-
бан, 37 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(230591)
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КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230591)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-
68.(230591)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(230591)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500;  двоипосо-
бан 70 м2, 36.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68.(230591)

МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230591)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, 30.000, трособан,
80 м2, 37.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230591)

СТАН, 39 м2, једноипо-
собан, Приморска 27,
III спрат, 23.000 евра.
063/804-07-85. 

КУПУЈЕМ стан од вла-
сника, искључиво цен-
тар или Котеж 2.
064/172-23-53. (СМС)

АГЕНЦИЈА „Тесла не-
кретнине”, купује мање
станове. (238), 064/668-
89-15. (230365)

КУПУЈЕМ од власника
једнособан стан ниже
спратности, кеш. 345-
534, 064/246-05-71.
(230447)

ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни станови на
свим локацијама. „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(230421)

ПОТРЕБАН већи опре-
мљен или реновиран
стан на Тесли. 063/670-
982. (СМС)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Коте-
жу 2, 100 евра. 
064/267-72-59. 
(СМС)

ИЗДАЈЕМ кућу на Тесли,
полунамештену.
064/370-79-47. 
(230445)

ИЗДАЈЕМ прелепу гар-
соњеру, Котеж 1, ЦГ, 27
м2. 063/616-12-79.
(4686)

ИЗДАЈЕМ прелепу кућу
на главном путу, 130 м2,
са локалом 120 м2, Гра-
ничарска. 064/370-79-
47. (229843)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште,
централно грејање, 80
евра. 065/569-98-08.
(230269)

ИЗДАЈЕМ собу запосле-
ним лицима, самцима.
064/988-99-10, 061/189-
00-93. (230290)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за учени-
ке и студенте. 064/439-
40-89. ((230300)

ЂАЦИМА повољно изда-
јем стан у центру.
063/786-92-06.
(2303449

ИЗДАЈЕМ трособан, по-
лунамештен стан на Ми-
си, близу вртића, два ку-
патила, погодно за ци-
мере или већу породи-
цу. 063/887-84-75.
(230309)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
полунамештену, Стрели-
ште, ЦГ, једну особу или
две. 064/635-77-42.
(230306)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
на дуже, Браће Јовано-
вић 24-а, празан.
061/277-62-37. 
(230349)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба кухиње,
купатила, женској осо-
би, повољно. 061/132-
11-18. (230352)
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ТЕСЛА, издајем двосо-
бан празан стан, цен-
трално грејање, клима.
062/170-13-19. (230340)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан са ЦГ, сами-
ци. Тел. 378-093.
(2303459

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан самици, по-
вољно. 065/447-79-69.
(230345)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Сода-
ри са ЦГ. 065/890-98-
03. (230463)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
у центру, полунамештен.
063/719-42-71. (230462)

УЧЕНИЦИ издајем стан
на Стрелишту, ЦГ.
064/122-64-84. (230464)

ИЗДАЈЕМ трособан по-
лунамештен стан, 64 м2,
Котеж, ЦГ, први спрат.
063/735-44-45. (230448)

ЈЕДНОСОБАН, наме-
штен, леп, топао,ТА пећ,
центар, за једну особу.
061/195-42-91. (230449)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (230450)

ИЗДАЈЕМ собу самци-
ма, Стрелиште. 320-847.
(230452)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан (64 м2), у
строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (230471)

ИЗДАЈЕМ кућу са лока-
лом, Граничарска 33, на
главнм путу. 064/370-
79-47. (230445)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
062/361-676. 
(230411)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева.
063/502-211.
(230436)

ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-
48, 061/175-00-15.
(230393)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан, 47 м2, самци-
ма, кабловска, интернет,
ТА пећ. 063/275-514.
(2303959

ИЗДАЈЕМ комплетно на-
мештен стан, кућа, ЦГ, у
центру, кабловска, усе-
љив. 065/344-85-77.
(230398)

ИЗДАЈЕМ кућу са дво-
риштем, интернет, ка-
бловска, Горњи град, 80.
060/086-42-41. (230412)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 32 м2, Браће Јова-
новић 33-д, стан 2.
063/750-38-10. (230418)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру гра-
да. 060/400-34-74.
(230418)

ИЗДАЈЕМ простор 20
м2, плус купатило са до-
датном мањом просто-
ријом. Више информа-
ција на број 061/616-29-
20, Милош. (230568)

ИЗДАЈЕМ намештене
гарсоњеру и већи стан у
центру. 060/040-48-11.
(230544)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту. 063/884-92-62,
061/175-87-71. 
(230549)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран намештен
стан, ТА грејање. Тел.
066/352-710, 013/352-
710. (230564)

ГАРСОЊЕРУ, новије на-
мештену, кабловска ин-
тернет, грејање, близу
центра, издајем.
065/870-27-00. 
(230507)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. 
(230505)

ПОВОЉНО издајем дво-
собан стан на Котежу 1.
Звати после 17 сати.
251-10-26. (230513)

БЕСПЛАТНО, собу, ку-
хињу, купатило издајем
станарки у Иванову.
064/372-94-71. 
(230575)

ИЗДАЈЕМ у новој кући
велику собу са кухињом
и трпезаријом. 
064/130-36-02. 
(230586)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан у центру
града. Тел. 062/823-55-
67. (230573)
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ПОТРЕБАН полунаме-
штен или ненамештен
једнособан или једнои-
пособан стан на кори-
шћење. 063/712-99-63,
062/295-556. (230746)

СТРЕЛИШТЕ, пеко пута
„Авив парка” издајем
стан на дуже. 060/706-
01-11. (230483)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (230496)

ИЗДАЈЕМ кућу у Војло-
вици, на дужи период.
Тел. 064/129-45-43.
(230518)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан, 38
м2, без централног гре-
јања, на Тесли. 064/426-
27-09, 064/238-09-46.
(230519)

ИЗДАЈЕ се кућа у Стар-
чеву, на главном путу,
повољно. Тел. 064/842-
91-11, 064/842-91-09.
(230532)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Жарка Зрењани-
на, Содара. Тел.
063/747-51-36. (230542)

ТЕСЛА, код „Авива”,
екстра двособан стан,
издајем. 069/235-34-96.
(230541)

ЈЕДНОСОБАН код Сто-
матолошког факултета,
намештен. 064/386-55-
96. (230596)

ИЗДАЈЕМ намештен ма-
њи стан, нова Миса, Ти-
мочка 32. 013/571-635,
064/297-81-68, 064/993-
71-74. (230506)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у згради, Св.
Саве 90, код „Амана”,
интерфон, интернет.
069/260-88-00, 342-444.
(230599)

ИЗДАЈЕМ собу запосле-
ној особи или студенту,
зграда, ЦГ, центар.
062/961-22-36. (230606)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
стан, ЦГ, II спрат, Котеж
1. Тел. 065/235-59-05.
(230584)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 150 м2, Браће Јо-
вановић 10. 060/157-73-
66. (229602)

ИЗДАЈЕМ локал, Стре-
лиште, за све намене,
заштићен металним ро-
летнама. 064/959-98-83.
(229933)

ИЗДАЈЕМ комплетно
опремљену ауто-перио-
ницу. 064/226-81-91.
(230272)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. Тел. 060/562-
62-96. (230334)

ИЗДАЈЕМ простор у Вој-
воде Радомира Путника
3-а, погодно за канцела-
рије. 064/210-69-13.
(230364)

ИЗДАЈЕМ локал у Стева-
на Шупљикца. 064/370-
79-47. (230445)

ИЗДАЈЕМ локал у тр-
жном центру „Трубач”.
064/370-79-47. 
(230445)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци, гледа у те-
зге, јефтино. Тел.
063/759-98-77. (230425)

ПОВОЉНО локал у Зе-
леној пијаци, 25 м2,
14.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (230429)

ИЗДАЈЕМ канцеларију,
Његошева 1-а, екстра
стање, 16 м2, цена дого-
вор. 064/230-56-15.
(230430)

ИЗДАЈЕМ локал 28, 56
м2, одлична локација.
063/151-81-77. (230406)

ИЗДАЈЕМ локал од 24
м2, у центру, пешачка
зона. 064/267-72-17.
(230400)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци, 9 м2, бив-
ши фризерски салон,
цена 200 динара днев-
но. 069/129-72-71.
(230406)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, повољно. 064/850-
70-69. (230538)

ИЗДАЈЕМ локал, Котеж
2. Тел. 060/362-22-25,
062/145-41-23. (230520)

МАГАЦИН, 200 м2, у
Жарка Зрењанина, шле-
перски прилаз. 061/139-
28-10. (230522)

СТРОГИ центар, код
Гимназије, 82 м2, укњи-
жен, 60.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (230590)

ИЗДАЈЕМ опремљен ло-
кал, 45 м2, у раду, пого-
дан за све намене.
061/303-71-25. (230598)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, В. П. Бојовића 19.
063/314-803. (230611)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за рад у пи-
љари. 064/455-44-35,
064/ 275-67-88 (СМС)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)

НА ПРОДАЈУ продавни-
ца здраве хране, у раду.
062/658-100. (230288)

ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи и пе-
кари. Са или без иску-
ства. CV слати на mail:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
или донети лично, Ул.
Иве Курјачког 87.
(230347)

ПОТРЕБАН помоћни
радник-ца за рад у сито-
штампарији, специјали-
зованој за текстил.
065/561-81-73. (230353)

РЕЛАКС масажа целог
тела за ваш угођај.
069/408-48-97. 
(230480)

ПОТРЕБНА радница у
месари. 063/362-427.
(230485)

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица у винарији
„Ђурић”. Максима Гор-
ког 71, Панчево.
(230491)

ПОТРЕБАН пекар и по-
моћни пекар, с великим
искуством. 064/120-09-
41. (230490)

ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву потребан фар-
мацеутски техничар.,
060/353-99-10, 061/227-
50-49. (230069)

ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару у Панче-
ву, Книћанинова 37.
062/227-771. (230427)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-
27-25. (230381)

ПОТРЕБНА особа са
знањем италијанске ку-
хиње, у Београду. Тел.
063/203-301. (ф)

ПОТРЕБНА радница за
рад на бензинској пум-
пи у Панчеву. 351-601.
(230591)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично после 16 са-
ти. (230580)

ПОРЕБНА радница у
Пекари. 064/403-51-32,
звати од 9 до 14 сати.
(230570)

ПОТРЕБНИ пекари, ку-
вари и помоћни радни-
ци у кухињи, за ресто-
ран „Пилећи дућан”.
013/377-230, 064/643-
41-22. (230569)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад у кол центру. Звати
од 10 до 16 сати.
064/645-30-95. 
(230528)

ПОТРЕБНЕ раднице на
ендлерици, ибердеку и
равном штепу. 317-429,
062/868-58-09, после 15
сати. (230551)

ПОТРЕБНЕ раднице на
индустријским машина-
ма за шивење.
061/721-54-11. 
(230524)

КРЧМА „Шареница”,
тражим озбиљне коно-
барице. 064/349-93-43.
(2305299

КАФИЋУ у центру по-
требни конобари и ко-
нобарице. 064/685-53-
56. (230540)

ПОТРЕБНИ радници за
рад са стаклом, пожељ-
но искуство. ДОО „Зоки
стакло”, 064/131-72-85,
или доћи лично.
(230604)

ПЕКАР и искусан рад-
ник на пећи за хлеб и
сомуне. 064/120-09-42.
(230605)

ПОПРАВЉАМО, уграђу-
јемо ПВЦ и АЛ столари-
ја, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. (229360)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(229115)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, из-
давање 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-15.
(229697)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште, малим трактором.
064/163-58-85, Дуле.
(230224)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зида-
ње, реновирање крово-
ва, замена поломљених
црепова, бетонирање,
кречење. 063/865-80-49.
(229925)

НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у попо-
дневним часовима.
013/377-321, 063/234-
857. (229960)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, тепиха, душе-
ка, аутомобила. Наташа,
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (230265)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошкол-
ци), искусна дипломира-
на професорка матема-
тике. Центар. 343-370.
(230283)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-
сталације, поправка ста-
ре, замена грејача и
остале поправке.
060/521-93-40. (230285)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије,
гипс радови, чисто, ква-
литетно. 063/864-67-16.
Влада. (230281)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, разби-
јање бетона, ископи,
одношење ствари, коше-
ње траве, обарање ста-
бала. 060/035-47-40.
(230294)

ОБАРАЊЕ стабала, ко-
шење тримером, чишће-
ње тавана, подрума, ру-
шења, итд. 064/122-69-
78. (230294)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (230310)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(229791)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења, сани-
тарија. 062/382-394.
(230319)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (230348)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, изра-
да кошуљице, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84. (220351)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, монта-
жа капија, ограда, над-
стрешница, застакљивње
тераса. 062/816-33-84.
(230351)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, могућност ме-
сечног плаћања, профе-
сор. Центар, 013/353-
569, 066/405-336,
061/603-94-94.
(2130358)

ТВ и сателитске антене,
монтажа. Дигитализаци-
ја вашет ТВ. 064/866-
20-70. (230332)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, си-
гуран успех. Тел. 352-
892, 061/656-04-04.  

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(230482)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (230487)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (230495)

МАСАЖА, медицинска,
релакс, антицелулит,
медицински и естетски
педикир. Јасмина.
061/308-95-86, 013/351-
907. (230473)

НЕМАЧКИ, часове да-
јем основцима. 065/554-
70-91. (230464)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова, каље-
вих пећи. 063/155-85-
95. (230451)

РАДИМО молерај, гле-
товање, зидања, сечење
дрва. 064/195-31-80,
063/831-56-86. (230453)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером сва-
ко дрво које вам смета.
063/369-846. (230454)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43. 

ПОПРАВКА: столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (230458)

ЛЕЧЕЊЕ болести зави-
сности, психичких смет-
њи као и професионал-
на оријентација деце,
психотерапеут Сања.
063/354-262. (230469)

ТРАЖИМ посао, озбиљ-
на жена чистила би
стамбене објекте или
куће. 063/843-25-58.
(230442)

НУДИМ помоћ у кући
старим покретним и по-
лупокретним опсобама.
061/210-85-95. (230431)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 22 године искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (230432)

РУШЕЊЕ објеката, ре-
новирање кућа, станова,
локала, изградња нових
објеката свих намена.
Поправка кровова од
цурења, израда новог
крова, све у грађевини,
договор. 062/179-67-25.
(230413)

СПРЕМАМ куће и ста-
нове ако вам треба, по-
зовите. 064/278-71-20.
(230372)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (230355)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушења канализације,
адаптације купатила,
сервис одмах, повољан.
377-930, 064/586-85-39.
(230375)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, вентили, одгу-
шење канализације од-
мах. 063/269-173.
(230380)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне.
064/181-25-00. 
(230387)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(230385)

ЧИСТИМО таване, по-
друме, шут, гараже, шу-
пе. 061/322-04-94.
(230500)
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МЕДИЦИНСКА сестра
са искуством: терапија,
превијања, нега старих и
болесних.  060/067-61-
05. (230508)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова, утовар,
истовар робе, селидбе,
кошење траве, цепање,
сечење дрва, чишћење
подрума, тавана, шупа,
одвоз шута и старог на-
мештаја. Дејан, 065/440-
97-00. (230504)

СТУДЕНТ математичког
факултета држи часове
математике. Долазим.
060/052-28-34. (230594)

РЕЛАКС, терапеутска и
парцијална масажа.
064/011-34-25. (230582)

СЕРВИСИРАЊЕ, допуна
и уградња климе, повољ-
но. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (230571)

ЗАМЕНА црепа, поправ-
ка крова, чишћење олу-
ка. 065/535-24-56.
(230552)

МОЛЕРСКИ радови, ква-
литетно, цена договор.
Мајстор Неша. 069/444-
23-76. (230561)

КРЧЕЊЕ, кошење, сече-
ње дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (230609)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, ТА
пећи, бојлера, најјефти-
није у граду. 063/804-
57-99. (230595)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с материја-
лом или без њега. Ноле
(имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (230371)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(230371)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професио-
нално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(230371)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (230371)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(230371)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намешта-
ја. Иван. 063/107-78-66.
(230371)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најпо-
вољније у граду.
064/648-24-50. (227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање, по-
лирање и лакирање. Ду-
гогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (228341)
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РАЗНО

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.

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 дина-
ра, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, поправка ста-
рих, нових кровова, фа-
саде. 013/664-491,
063/162-53-89. (229426)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицира-
ње, 28 година с вама, га-
ранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (229033)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (229704)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слободан.
064/348-00-08, 062/850-
36-58. (229625)

ОДГУШЕЊЕ одвода и ка-
нализације специјалним
машинама, може преко
рачуна. „Ac qua”,
062/532-346. (229628)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (про-
лаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)

ПОВОЉНО! Превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (230299)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, елек-
тричар,  ауто-електричар
разних електроуређаја.
Дејан, 063/800-01-96.
(230327)

ГРАЂЕВИНСКА фирма
Славиша Илиевски, изво-
ди све врсте грађевин-
ских радова. 062/894-
37-18, 064/183-16-36.
(230328)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екс-
тра попуст, долазим од-
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (230335)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. 
(230366) 

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (230465)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: од-
гушење купатила, кана-
лизације, адаптације, по-
правке, замена. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(230386)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. 
(230396)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 0-
24 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Поповић.
(230516)

ИСПРАВЉАМ алу фелне,
Панчево, Радничка 1-а.
063/240-591. (230510)

ПОЛИРАМ фарове, фа-
бричко стање, Радничка
1-а, Панчево. 063/240-
591. (230510)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготех-
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (230502)

МОЛЕРАЈ, глетовање, ке-
рамика, гипс, плафони и
зидови, термоизолација.
060/131-81-70, 063/212-
733. (230574)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа рад-
ника, одвозимо непо-
требне ствари. 063/731-
77-67, 064/280-30-16,
013/236-77-34, Влади-
мир. (230590)

ГИПС, спуштени плафо-
ни, преградни зидови,
термоизолација, молерај.
060/131-81-70, 063/212-
733. (230574)

ПРЕВОЗИМ кипером до
пет тона, повољно, пе-
сак, шљунак, сејанац, од-
возим шут. 064/354-69-
94. (230484)

РОЛО НАЈ, вам нуди по-
правку, уградњу, ролет-
ни, венецијанера, роло-
комарника, тракастих за-
веса, хармо-врата, туш-
кабина, роло-челична за-
штитна врата,тенда. Ми
смо најквалитетнији, нај-
јефтинији, са највећом
гаранцијом. Проверите.
013/344-594, 063/894-
21-80. (230533)

ПОПРАВКА беле техни-
ке, овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”. 013/301-
300, 063/771-24-16.
(230566)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу маса-
жу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (228751)

ДЕВИЗНИ пензионер, 64,
познанство шланк даме,
до 52 године. 061/167-
77-46, 063/194-84-26.
(230341)

ИЗДАЈЕМ нов апартман
на Златибору, центар, ЕГ,
КТВ, паркинг. Тел.
063/759-98-77. (230425)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ТУРИЗАМ

Пред у зе ће 
„PAN-LEDI” D.O.O. ПАН ЧЕ ВО

отва ра кон курс 
за по пу ну рад ног ме ста

– дипл. МА ШИН СКИ ИН ЖЕ ЊЕР без ис ку ства

Кон курс је отво рен до 11. XI 2016.

CV сла ти на mail: panledioffice@gmail.com

Društvo „Blitz-Cinestar” d. o. o. sa sedištem u ulici Miloša

Obrenovića 12, Pančevo.

Raspisuje konkurs za jednog izvršioca za poziciju 

ADMINISTRATIVNI REFERENT 
U RAČUNOVODSTVU

Ako ste iz Pančeva ili okoline, ako ste dinamični, obrazovani,

ambiciozni, željni da učite i da se usavršavate u zanimljivoj i

prosperitetnoj delatnosti, onda ste Vi osoba za nas. 

Opis poslova:
-      Unos podataka u poslovne aplikacije (poslovni softver);

-      Kontrola, zavođenje i odlaganje dokumenata;

-      Izrada i knjiženje dokumentacije iz poslovnih aplikacija

(računi i sl.);

-      Priprema dokumenata i  podataka za plaćanje;  

-      Unos podataka iz bioskopske distribucije;

-      Komunikacija sa partnerima i usklađivanje podataka; 

-      Priprema uvozno-izvozne i carinske dokumentacije; 

-      Slanje pošte, pošiljaka, poslovna korespondencija; 

Uslovi: 
-      viša ili visoka stručna sprema (ekonomski smer, knjigovod-

stvo)

-      poznavanje rada na računarima (Microsoft Office, Outlook)

Prednost imaju kandidati koji imaju sledeća znanja ili veš-
tine:
-      poznavanje engleskog jezika

-      vozačka dozvola B kategorija

-      poželjno je iskustvo u računovodstvenim poslovima

Prijave slati na e-mail adresu: office@blitzgroup.eu
Rok za prijave: 15. novembar 2016. godine.

      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 26. 10. 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 ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја

ФЦЦ по стро је ња ра ди от кла ња ња уских гр ла при ра ду

ка па ци те том 1400t/dan и 1600t/dan (у лет њем пе ри о -

ду), у Бло ку 6 у скло пу РНП.

      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.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 

за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са 

на од ре ђе но вре ме од јед не го ди не са рад ни ка 

у на ста ви за ужу на уч ну област 

КЛИ НИЧ КА СТО МА ТО ЛО ГИ ЈА

      

      На кон курс се мо гу при ја ви ти кан ди да ти ко ји ис -

пу ња ва ју сле де ће усло ве:

– за вр шен сто ма то ло шки фа кул тет; 

– про сеч на оце на то ком прет ход них сту ди ја нај ма ње 8

(осам);

– оста ли  усло ви за из бор у зва ње утвр ђе ни За ко ном о

ви со ком обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је”

бр. 76/2005) и Ста ту том Сто ма то ло шког фа кул те та.

      Са иза бра ним ли ци ма, за кљу чу је се уго вор о ра ду

на пе ри од од 12 ме се ци.

      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -

сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8

(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су:

Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња -

ни на бр. 179.

Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 

на те ле фон: 013/235-12-92.

„ТЕХ НО МАР КЕТ” Д. О. О. ПАН ЧЕ ВО

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС
ЗА СЛЕ ДЕ ЋЕ РАД НО МЕ СТО

1. За ва ри вач – 1 из вр ши лац

– сред ња струч на спре ма

– ва ри лац са зна њем за ва ри ва ња че ли ка и алу ми ни ју ма

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV са фо -

то гра фи јом на email: ljilja@tehnomarket.com

или се ја ви ти лич но на адре су

Ска дар ска 73, Пан че во

Кон такт те ле фон 013/307-700

О на ма са знај те ви ше на на www.tehnomarket.com

„ТЕХ НО МАР КЕТ” Д. О. О. ПАН ЧЕ ВО

РАС ПИ СУ ЈЕ КО НКУРС 
ЗА СЛЕ ДЕ ЋЕ РАД НО МЕ СТО

1. Ме на џер про из вод ње на по вр шин ској за шти ти
алу ми ни ју ма
– ин же њер или тех ни чар хе ми је или тех но ло ги је са

рад ним ис ку ством

– по жељ но зна ње ен гле ског је зи ка

Уко ли ко сте за ин те ре со ва ни по ша љи те свој CV са фо -

то гра фи јом (ве ли чи на као за л. к), на email: 

ljilja@tehnomarket.com

или се ја ви ти лич но на адре су

Ска дар ска 73, Пан че во

Кон такт те ле фон 069/847-90-95, 013/307-700

О на ма са знај те ви ше на www.tehnomarket.com



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз

текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.
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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.

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

ЂО КА 

ТО МИЋ

Би ли смо нај срећ ни ја

де ца – Ђо ко и Јо ван ка.

И сад се пи там за што се

та ко за вр ши ло.

Ње го ва ЈО ВАН КА 

ВУК МИ РО ВИЋ

(61/230545)

ЗО РАН АЛЕК СИЋ
1964–2016.

За у век ће оста ти нај бо љи та та и де да на све ту! Не из -

мер но га во ле ње го ва ћер ка ЈА ДРАН КА и унук ФИ ЛИП

(16/230320)

30. сеп тем бра пре ми нуо

је наш во ље ни Сер ги је,

из Сеф ке ри на

СЕР ГИ ЈЕ 

ЧО РО ГАР

1941–2016.

Вре ме про ла зи, ту га

оста је от ка да ни си с на -

ма.

Дра гом Сер ги ји 

од су пру ге МИ РЕ 

и се стре СТО ЈАН КЕ 

с по ро ди цом

(1/230064)

Ма ма хва ла Ти за све!

По сле крат ке и те шке бо ле сти на пу сти ла

нас је на ша

МИР ЈА НА ДЕ САН ЧИЋ

Ње не: БО БА и ВЕ СНА 

са сво јим по ро ди ца ма

(44/230437)

Ба ко на ша!

Тво ја љу бав, па жња и не се бич ност пра ти -

ле су на ше од ра ста ње. Се ћа ње на Те бе је

не из бри си во

МИР ЈА НА ДЕ САН ЧИЋ

Тво ји: уну ци НИ НО, ЖАР КО, ДАР КО, 

ALLA и МА РИ ЈА НА

(45/230434)

По след њи по здрав

ДРА ГО ЉУ БУ

МА РИН КО ВИ ЋУ

ТЕ ЧИ

Удру же ње пен зи о не ра

Ра фи не ри је наф те 

Пан че во

(13/2130304)

По след њи по здрав дра -

гом

ДРА ГО ЉУ БУ

МА РИН КО ВИ ЋУ

ТЕ ЧИ

Био си до бар ком ши ја.

По чи вај у ми ру.

Ком ши је у Мо рав ској 11

(35/230401)

28. ок то бра 2016. на пу стио нас је наш дра -

ги отац, де ка и пра де ка

ДРА ГО ЉУБ МА РИН КО ВИЋ
1934–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма. Ни ка да

те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја де ца, уну ци, уну ке и пра у ну ке

(38/236420)

ДРА ГАН 

ЋУ ПИЋ

29. III 1971 – 2. XI 2009.

Про шло је се дам ту -

жних го ди на от ка ко ни -

си с на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(67/230581)

ЂО КА ТО МИЋ

Дра ги та та, хва ла за све што си учи нио за нас.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ВЕ РИ ЦА, ДУ ЛЕ, ЈЕ ЦА и ЂО ЛЕ
(70/230608)

ЂО КА ТО МИЋ
Био си нам по се бан, нај бо љи, нај леп ши отац,

таст, де да, на ше све. Звао си нас звао, и звао ал

то хо ће мо још да те ле фон опет за зво ни, да ти чу -

јем глас. Не ка те ан ђе ли чу ва ју и па зе а ми ће мо

те во ле ти за у век.

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ЗО РИ ЦА, зет 

АЛЕК САН ДАР, уну ци КА ТА РИ НА, 

ВУК и НИ КО ЛИ НА
(71/230610)

ЂО КА ТО МИЋ

Веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти. 

Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

По след њи по здрав од ћер ке ОЛ ГИ ЦЕ, 

зе та ДЕ ЈА НА и уну ка НИ КО ЛЕ
(72/230610)

1. но вем бра 2016. пре ми нуо је наш дра ги

ЂО КА ТО МИЋ
1953–2016.

Сре ћа је би ла жи ве ти с то бом, а при ви ле ги ја

има ти те крај се бе.

Тво ја су пру га БЛА ГИ ЦА
(73/230610)

По след њи по здрав 

чи ка 

ПИ ШТИ

Ком ши је

у Мо рав ској 13

(43/230434)
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Дра ги те чо, по чи вај у ми ру

МИ ЛАН СТО ЈА НО В

од МИ ЛИ ЈА НЕ ИЛИЋ с по ро ди цом

(60/2305439

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

је 29. ок то бра 2016. го ди не пре ми ну ла на ша мај ка

NEDELЈKA AL VAZAN
дипл. фар ма це ут

1948–2016.

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам пру жи ла.

Тво ји: син ДИЛ ШЕР, ћер ка СА ЊА, зет ВЛА ДИ МИР 

и уну ци НА ЂА, СО ФИ ЈА и НИ КО ЛА
(39/230423)

С ве ли ком ту гом и по -

што ва њем опра шта мо

се од

NEDELЈKЕ

AL VAZAN

Успо ме ну на њу чу ва ће -

мо од за бо ра ва.

ВЕ РИ ЦА, ЛИН КА 

и ВИН КА

(17/230337)

NEDELЈKA 

AL VAZAN

По след њи по здрав 

ку ми Не ди од по ро ди це

ВЛАЈ КО ВИЋ

(31/2303849

Оба ве шта ва мо  род би ну и при ја те ље да је

1. но вем бра 2016, у 87. го ди ни  пре ми нуо

наш дра ги

ВИК ТОР КРА ШНА

С ту гом у ср цу син ЗО РАН, уну ци 

МА РИ ЈА НА и ОГ ЊЕН и сна ха БРАН КА

(62/

Нео ства ре них же ља и пла но ви ма опа ком бо -

ле шћу на пут на ших се ћа ња оти шао је мој брат

АЛЕК САН ДАР БУ ЦУ БЕ ЛИ
Ис пра ћај за кре ма ци ју оба ви ће се у Бе о гра -

ду на Но вом гро бљу у пе так, 4. но вем бра

2016, у 13.30 са ти.

По хра њи ва ње ур не би ће на кнад но у Пан че -

ву, на Но вом гро бљу.

Од за бо ра ва чу ва ће га ње го ви: НА ТА ША, УНА,

ПЕ ТАР, ТА ЊА, ЂЕ НИ и ЛУ МИ НИ ЦА с по ро -

ди ца ма, род би на, као и пре див ни при ја те љи,

дру га ри и ко ле ге и на рав но дра ге ком ши је

(21/230345)

На пу стио нас је наш до -

бри друг

БЕ ЛИ

СВЕ ТЛА НА, ЖИ ВО ТА,

СЛАВ КО, МИ ЛОШ, 

РА ША и ЉУ БО

(50/230458)

По след њи по здрав тет -

ка Не ди

од Са њи них 

ко ле ги ни ца и ко ле га 

из Ла бо ра то ри је

(54/230499)

СТО ЈА НОВ МИ РО СЛАВ
1941–2016.

Во ље ни ни кад не уми ру.

Се стра, зет и се стри чи на с по ро ди цом
(28/230374)

3

30. но вем бра на пу сти ла нас је на ша дра га и во -

ље на

НА ЂА ВА СИЋ
1935–2016.

Ту гу ју за њом: син ВЛАЈ КО, сна ха ЦИ ЦА, уну ци

ВЛА ДИ МИР и ДУ ШАН, сна ха МИ О НА 

и пра у нук ВЛА ДИ МИР
(32/230389)

По след њи по здрав дра гој сна ји

ЗО РИ ЦИ НЕ СТО РОВ
ЕР ЖЕ БЕТ НЕМ ЧЕК, КЛА РА ПА У НО ВИЋ, ВЕ РА ФОР ГО,

АНА И ЈО ХАН ЖУЧ КО, ВА ЛЕ РИ ЈА КНЕ ЖЕ ВИЋ, 
ЛА ЈОШ ФОР ГО и КА ТА РИ НА БУРГ сви са по ро ди ца ма

(5/230276)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 26. ок -

то бра 2016. го ди не, у 67. го ди ни пре ми ну ла на -

ша дра га

ЈА СМИ НА МИЦ КОВ СКИ
1950–2016.

За у век оста јеш у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ЖИВ КО, ћер ке 

АЛЕК САН ДРА и ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом
(2/230267)

По след њи по здрав на шој во ље ној ба ки

ЈА СМИ НИ МИЦ КОВ СКОЈ
Хва ла ти за ве ли ку љу бав и до бр о ту ко ју си нам

пру жа ла. То за жи во та мо ра мо пам ти ти. Успо ме -

на на Те бе ба ко ће увек по сто ја ти у на шим ср ци -

ма, јер си нас очу ва ла од пр вих на ших ко ра ка,

до да нас.

Тво ји уну ци АЛЕК САН ДАР и ИВА НА
(3/230267)

По след њи по здрав на шој дра гој ку ми

ЈА СМИ НИ МИЦ КОВ СКОЈ
Хва ла Ти за сва на ша за јед нич ка дру же ња. Успо ме не
оста ју. 

Тво ји ку мо ви: СТА МЕН КО, МА РИ ЈА и РА МОН

(4/230267)

С ту гом у ср цу оба ве шта вам род би ну и при ја те -

ље да је мој дра ги су пруг

РА ДО МИР КР СМА НО ВИЋ
пре ми нуо 1. но вем бра у осам де се тој го ди ни жи -

во та.

Са хра на је оба вље на у че твр так, 3. но вем бра, у

13 са ти, на гро бљу Ко теж Пан че во.

Ожа ло шће на су пру га НА ДА
(56/230526)

По след њи по здрав зе ту

и при ја те љу

РА ДО МИ РУ 

КР СМА НО ВИ ЋУ

Сва сти ка ЈО ВАН КА

(57/230516)

Во ље ном те чи

РА ДО МИ РУ 
КР СМА НО ВИ ЋУ
Хва ла ти за све не за бо рав -
не да не. Чу ва мо те у на -
шим ми сли ма и ср ци ма.

С љу ба вљу 
и по што ва њем 

АН ДРИ ЈА НА 
и АЛЕК САН ДАР

с по ро ди ца ма
(58/230526)

По след њи по здрав 

чи ка ВИК ТО РУ
По ро ди ца 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

(66/230576)

ПО МЕН

ЉУ БИ ЦА 
ЉУ БА НИЋ 

БЕ БА 
1942–2016.

Про шло је че тр де сет
да на од из не над не смр -
ти на ше во ље не се стре.
Не до ста јеш нам.

Тво је се стре и брат

(69/230602)

По мен дра гом су пру гу,

оцу, ђе ду и бра ту

МО МИР

Бла го ја 

КО ПРИ ВИ ЦА

9. XI 2014 – XI 2016.

пу ков ник у пен зи ји

Та та, сва ки дан без Те бе

ис пу њен је пра зни ном,

ту гом и се том.

Тво ји: нај дра жа 

по ро ди ца

(64/230556)
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ЗО РИ ЦА 

ГЛА ВО НИЋ
5. но вем бра 2016, у 11

са ти, на Ста ром пра во -

слав ном гро бљу одр жа -

ће се јед но го ди шњи по -

мен на шој дра гој ба ки и

мај ци.

Ћер ка ЉИ ЉА НА и унук

НЕ МА ЊА

(10/230297)

5. но вем бра 2016, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по мен
на шем дра гом

НИ КО ЛИ БУ РА ЗО РУ
Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: ЗЛАТ КО, ВЕ СНА, ТИ ЈА НА, ХА НА, БО ЈАН, 
НЕ МА ЊА и АН ДРЕА

(18/230238

11. но вем бра 2016. на -

вр ша ва се го ди на ту ге и

бо ла за мо јим дра гим

су пру гом

НИ КО ЛА

БУ РА ЗОР

Ожа ло шће на су пру га

ДУ ШАН КА

(19/230238)

Већ ду го ни су с на ма наш во ље ни ро ди те љи

МА РИН КО ВИЋ

КА ТИ ЦА               ПА ВЛЕ
1995–2016.                        1983–2016.

За у век с њи ма у ср цу и ми сли ма ћер ке МА РА 

и БЕ БА с по ро ди ца ма
(26/230373)

2. но вем бра 2016. го ди -

не, на вр ша ва се че тр де -

сет да на од смр ти на ше

во ље не и по жр тво ва не

РАД МИ ЛЕ 
ЗЕ БИЋ

Ни ка да не ће мо за бо ра -
ви ти ње ну, до бр о ту  пле -
ме ни тост.

По ро ди це: ЗЕ БИЋ, 
ЗА ЛЕ ЖАК и ПЕ ТРО ВИЋ

(36/230404)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

По во дом смр ти на ше

во ље не Рад ми ле Зе бић,

за хва љу је мо се ком ши -

ја ма, при ја те љи ма, ко -

ле га ма и сви ма ко ји су

на до сто јан ствен на чин

из ра зи ли са у че шће по -

во дом смр ти на ше до -

бре и пле ме ни те Ра де.

По ро ди це ЗЕ БИЋ, 

ЗА ЛЕ ЖАК 

и ПЕ ТРО ВИЋ

(37/230404)

Се ћа ње на ро ди те ље

ВА НЕВ СКИ

СТО ЈАН                 СПА СЕ НИ ЈА
2008–2016. 2003–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ДУ ШАН и ЗО РА НА
(46/230434)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ЈЕ ЛА ЧА
2009–2016.

Чу ва мо те од за бо ра ва. Се ћа ња на те бе не бле де.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈЕЛ КА и си но ви 

МИ О ДРАГ и ЂОР ЂЕ с по ро ди ца ма
(48/230441)

Три го ди не от кад нас је на пу сти ла на ша дра га и ни кад не пре жа ље -

на Да ца

СЛО БО ДАН КА ВЛАЈ КО ВИЋ

С љу ба вљу и ве ли ким по што ва њем чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: мај ка ВЕ РА, брат ЛО РИС и се стра МЕ РИ с фа ми ли јом

(49/230445)

9. но вем бра на вр ша ва се шест ту жних ме се ци от ка ко је с на ма са -

мо у ср ци ма и ми сли ма наш дра ги и во ље ни та та

МИ ЛЕ МИ ЛЕ У СНИЋ

По но сни смо на Те бе и Твој ча стан жи вот, и за хвал ни за све.

Ћер ка МИ РА и зет ДЕ ЈАН

(47/230439)

У не де љу, 6. но вем бра, обе ле жи ће мо че -

тр де сто днев ни по мен на шем во ље ном

ГО РА НУ АЛЕК СО ВУ
1968–2016.

Тво ји нај ми ли ји: по ро ди ца АЛЕК СОВ 

и по ро ди ца ИСА КО ВИЋ

(24/2303619

У не де љу, 6. но вем бра

обе леж ћи мо че тр де се -

то днев ни по мен на шем

дру гу

ГО РА НУ 

АЛЕК СО ВУ

1968–2016.

Тво ја ге не ра ци ја ’68.

(25/230362)

Се ћа ње на

ВЛА ДИ МИ РА

МАР КО ВИ ЋА

2013–2016.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме ну

на те бе.

Тво ји: су пру га, ћер ке,

унук и уну ка

(51/230463)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН МУР ГИН
2009–2016.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(53/230497)

У су бо ту, 5. но вем бра, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж обе ле жи ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем во ље ном

МИР КУ МА РИ ЋУ
10. III 1991 – 12. V 2016.

Те шко је жи ве ти ра ње не ду ше, ви де ти те, а ниг де те не на ћи.

Наш си по нос и зве зда на не бу ко ја се ни ка да не ће из га си ти.

За дух, ка кав је твој ов де је си гур но би ло те сно, 

на да мо се да је са да на шао не ко бо ље ме сто.

За бо рав не по сто ји за мај ку БОР КУ, оца МИ ЛО ВА НА 
и бра та МАР КА с по ро ди цом

(55/230525)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

БО ЈАН МИ ЛЕН КО ВИЋ
1986–2015.

1. но вем бар

Ду шу нам раз ди ре ту га и бол, али смо по -

но сни имав ши те бе за си на, бра та, уну ка,

стри ца. 

Хва ла ти во ље ни, ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Тво ји нај дра жи: мај ка СНЕ ЖА НА, де да

ЉУ БО МИР и брат АЛЕК СА с по ро ди цом

(59/230537)

БОР КО 

АТА НА СОВ СКИ

5. XI 2011 – 5. XI 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца 

АТА НА СОВ СКИ

(63/230550)

9. но вем бра 2016. на вр ша ва се го ди на от кад нас

је на пу сти ла на ша во ље на су пру га, мај ка и ба ка

СТА НА ВЕ СЕ ЛИЋ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ВЕ СЕ ЛИЋ
(65/230567)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

СТО ЈА НО ВИЋ

2010–2016.

С љу ба вљу у ср цу и ми -

сли ма.

Нај ми ли ји

(52/230479)

9. но вем бра 2016. на вр -

ша ва се го ди на от кад

ни си с на ма

СТА НА 

ВЕ СЕ ЛИЋ

Не по сто је ре чи у ко је

сав бол мо же ста ти. Не

по сто је да ни, го ди не

ко је мо гу сје ћа ње на те -

бе из бри са ти.

С љу ба вљу се стра РА ДА

и брат БРАН КО 

с по ро ди ца ма

(68/230601)
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СЕ ЋА ЊЕ

7. XI 2001 –  7. XI 2016.

ЦВЕ ТАН 

СТА НОЈ КО ВИЋ

За бо рав не по сто ји...

Су пру га СА ВА с де цом

(6/230288)

8. но вем бра 2016. на вр ша ва се по ла го ди -

не от ка ко ни је с на ма наш дра ги и во ље ни

МИ ЛЕН КО МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
1937–2016.

Обо жа ва ла га је род би на и мно го број ни

при ја те љи.

Чу ва мо успо ме ну на ње го ву до бр о ту, љу -

бав и по све ће ност по ро ди ци.

У жа ло сти ње го ви нај ми ли ји

(7/230292)

Се ћа ње на на шег тај ку

ЖЕЉ КА ВУ ЛЕ ТИ ЋА
4. XI 2002 – 4. XI 2016.

Во ље ни ни кад не уми ру, док жи ве они ко ји их

во ле!

Тво је ћер ке СА НЕ ЛА и ДА НИ ЈЕ ЛА 

и су пру га АНА
(8/230293)

СЕ ЋА ЊЕ

4. но вем бра 2016. на вр -

ша ва се пет го ди на от -

ка ко ни си с на ма

ЉУ БО МИР 

МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ

2011–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га ИВАН КА и син

ЈО ВАН с по ро ди цом

(9/230295)

8. но вем бра да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен

на шем во ље ном

БРАН КУ ЈО ВА НО ВИ ЋУ
1954–2016.

Вре ме не мо же да за ле чи ра не ко је су оста ле тво -

јим од ла ском. Би ћеш за у век с на ма, јер во ље ни

ни кад не уми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВЕ РИ ЦА 

и син СТЕ ФАН
(11/230302)

8. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти на шег дра гог бра -

та и де ве ра

БРАН КА 
ЈО ВА НО ВИ ЋА

1954–2016.
Вре ме про ла зи, али ту га
за то бом ни ка да.

Брат ДРА ГАН и сна ја
ОЛ ГИ ЦА
(12/230303)

8. но вем бра на вр ша ва -
ју се две го ди не од смр -
ти на шег во ље ног

БОГ ДА НА 
ГОР ЊИ КА

С по што ва њем и љу ба -
вљу жи ви у се ћа њи ма

сво јих: су пру ге 
РА ДО ВАН КЕ, ћер ке

СЛА ЂА НЕ, и уну ка 
ТИ ЈА НЕ, НИ КО ЛЕ, 

ОГ ЊЕ НА и МИ РО СЛА ВА
(14/2303089

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Вре ме ће про ла зи ти, а

ту га и се ћа ње на те бе

ни ка да.

Тво ји нај ми ли ји

(15/2130317)

Де вет го ди на без те бе

ОСТО ЈА РА ДУ ЛО ВИЋ
1956–2007.

Оста ле су љу бав, ту га и успо ме не.

Тво ја по ро ди ца
(20/230342)

У не де љу, 6. но вем бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу у Пан че ву да ва ће мо че тво ро го ди шњи по мен на шем дра гом су -

пру гу, оцу и де ди

СТИ ПА НУ БА РА ШЕ ВИ ЋУ СТЕ ВИ

С љу ба вљу тво ји: су пру га КА ЈА, син ДЕ ЈАН, ћер ка СА ЊА 

и уну ци ЛУ КА и УНА

(22/230350)

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ТЕН ХР ЊЕЗ

8. XI 1991 – 8. XI 2016.

Ожа ло шће ни: мај ка

КО ВИЉ КА и се стра

ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(23/230360)

БРА НИ СЛАВ ЈАН КОВ БА НЕ
3. XI 1991 – 3. XI 2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(27/230374)

9. но вем бра 2016. на вр ша ва се осам го ди -

на пу них ту ге и бо ла от кад ни је с на ма мо -

ја кће р ка је ди ни ца

СА ЊА ПА ЈЕ ВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Кће ри, мај ка ти је умо р на од цр ног жи во -

та, ту ге, бо ла и пат ње. Зар је мо гу ће да

мај ка жи ви без свог де те та. Тво ја мај ка

мр тва хо да са је ди ном же љом да што пре

бу де мо за јед но.

Во ли те тво ја не у те шна мај ка ЉИ ЉА

(29/230379)

Три го ди не је про шло

СЛО БО ДАН КА ВЛАЈ КО ВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

Уте хе не ма, за бо рав не по сто ји, за у век у ср ци ма

нај ми ли јих

Су пруг СЕ КУ ЛА, син ПРЕ ДРАГ, сна ја 

МА РИ ЈА НА, уну ка ИСКРА и унук ОГ ЊЕН
(30/230384)

МИ ЛА ДИН 

ЦИ ГЛЕР

У су бо ту, 5. но вем бра

на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма

наш су пруг, таст и де ка

Ми ла дин.

Ње го ва по ро ди ца

(33/230394)

ЂО ШЕВ СКИ

СТЕ ВАН        НА ДА      ЉУ БИ ЦА

9. IV 1981 – 2016. 6. V 2015 –2016. 7. XI 2015 – 2016.

Вре ме про ла зи, али не и се ћа ње на вас.

Ва ши нај ми ли ји
(34/230399

ДО БРИ ЛА ЈО ВА НОВ
рођ. Гру бе тић

7. XI 2015 – 7. XI 2016.
Ту жна је би ла го ди на без те бе, не до ста јеш нам.

Ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом

(40/ 230424)

ЈО ВАН ВУ КО ВИЋ
15. V 2016 – 15. XI 2016.

Про шло је ту жних шест ме се ци без те бе, не до ста јеш
нам.

Твој син БО ШКО с по ро ди цом

(41/2130424)

Про шла је го ди на да на от кад нас је за у век на пу -

стио наш дра ги

ПРЕ ДРАГ СТОЈ КО ВИЋ

Увек ће жи ве ти у на шим се ћа њи ма.

НЕ НАД, МИ КИ ЦА и ЉИ ЉА
(42/230433)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Труд ко ји сте уло жи ли ће се ис -
пла ти ти. Пред ва ма су ве ли ки по -
сло ви и со ли дан при лив нов ца.
Ма њи про бле ми са сто па ли ма
мо гу по вре ме но до не ти нер во зу и
сла би ју кон цен тра ци ју, па су мо -
гу ће гре шке. Љу бав ни жи вот вам
је као ла ви ринт.

Пред ва ма је је дан леп и успе -
шан пе ри од. Сво јим ра дом ус пе -
ће те да се на мет не те и по ка же те
ко ли ко вре ди те, па вам сле ди на -
гра да и си гу ран по слов ни успех.
Пред ва ма је ве ли ко љу бав но ис -
ку ше ње. Бла га пре хла да.

Има те шан су да до ђе те до бр зог
и ве ли ког нов ца. Мо гу ће је да
ће те ку пи ти или про да ти не ку не -
крет ни ну. Бу ди те опре зни при
пот пи си ва њу до ку ме на та. Из гле -
ди за но ви по сао су из ве сни. Му -
чи вас лум бал ни део кич ме.

До бар пе ри од је пред ва ма, под
усло вом да про ме ни те ста во ве и
од нос пре ма љу ди ма с ко ји ма
ра ди те. Не бу ди те снис хо дљи ви.
Же ли те све или ни шта у љу ба ви
– на ту кар ту игра те, али па зи те:
не ме ша те увек ви кар те. Гла во -
бо ље.

Све вам је спо ро и чи ни вам се
да се ни шта не до га ђа, али то је
са мо при вид. Вре ме ра ди за вас.
По зив од осо бе на по ло жа ју мо -
же вам про ме ни ти жи вот из ко -
ре на, и то на бо ље. Чу вај те згло -
бо ве и сти шај те љу бо мо ру.

Ства ри ће се на по слу од ви ја ти
и из над ва ших оче ки ва ња. По -
сти гли сте ви сок сте пен рав но те -
же, са мо ди сци пли не и прак тич -
но сти, па је успех за га ран то ван.
Не ула зи те у тај не ве зе. Ма њи
про бле ми са згло бо ви ма.

Не мо же се све на бр зи ну. По ве -
ћа на на пе тост и стра хо ви вас бло -
ки ра ју. Бу ран пе ри од на по слу, у
ко му ни ка ци ји с па рт не ром и бли -
ским са рад ни ци ма. Не упу штај те
се у рас пра ве, јер то не ће иза ћи
на до бро. Пре кон тро ли ши те вид.

По слов не при ли ке се ни жу јед -
на за дру гом, а на ва ма је да му -
дро ода бе ре те. Не во ље фи нан -
сиј ске при ро де су иза вас, па
спрем но ула зи те у но ве по ду хва -
те. Сум њи ча ви сте без раз ло га.
Ве руј те ви ше парт не ру. Бо ло ви у
ру ка ма.

Ко нач но сте на до бром пу ту да
ре ши те на го ми ла не за о ста ле
про бле ме. Фи нан си је ће се по -
пра ви ти, али ште ди те ка да нај ви -
ше има те. Ва ша стра сна при ро да
до не ће вам и до ста аван ту ра.
Про ве ри те при ти сак.

Пе ри од но вих мо гућ но сти за
за ра ду. Ду го се ло ми те да ли да
на пра ви те по слов ни за о крет. Са -
да је пра во вре ме за то. Љу бав
је оно што вас одр жа ва, па сло -
бод но по ка жи те па рт не ру ко ли ко
га во ли те. Про бле ми с ко ле ни ма.

Кон цен три са ни сте на по сао.
Но вац до ла зи и од ла зи, али ће
га би ти. На пра ви те на по кон тај
ве ли ки ис ко рак и од гу бит ни ка
по ста ни те до бит ник. Ни сте пре -
те ра но емо тив ни, али ма ло не -
жно сти ни је на од мет. Па зи те се
па до ва.

Ва ши ци ље ви су ве о ма ви со ки,
зах те ви још ви ши, а фи нан си је
тан ке. По тра жи те до дат ни по сао
да не би сте упа ли у ду го ве. Без
об зи ра на то да ли сте у бра ку
или сте сло бод ни, љу бав ни жи вот
вам је вр ло тур бу лен тан. Мо гу ћи
про бле ми са же лу цем.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
27. сеп тем бра: Те о до ру – Ђур ђев ка Ма на си је вић и Ти бор Ду даш; 30. сеп тем бра: Инес – Све тла на и Ма -

рио Пи лер, Ма теу – Би ља на и Бор ко Стај ко вић, Иси до ру – Сне жа на и Зол тан Си ко ра; 6. октобра: Ану – Ана

и Саша Радујко; 7. ок то бра: Ли ку – Ива на Пе тро вић и Бра ни слав Чи кић; 9. ок то бра: Ва лен ти ну – Зо ри ца

Рат ко вић Бо шко вић и Вук Бо шко вић, Искру – Би ља на Ја њић Ста ни са вљев и Игор Ста ни са вљев; 10. ок то -

бра: Со фи ју – Ка та ри на и Ни ко ла Вра чар, Миу –  Ва лен ти на и Вла ди мир Бо жић; 11. ок то бра: Кла у дију –

Ан ге ли на и Фе ренц Ба лог, Со фи ју – Ма ри ја на и Иван Ми ло ва но вић; 12. ок то бра: Да ни цу – Сне жа на и Жељ -

ко Са ва но вић, Уну – На та ша и Ми лош Ја нус, Со фи ју – Ма ри ја и Ми лан Ду ка; 13. ок то бра: Ду њу – Мир ја на

и Игор Спа сић; 14. ок то бра: Мо ни ку – Ве сна и Јан Ла врош; 15. ок то бра: Ми ше лу – Алек сан дра Јо ва нов; 17.

ок то бра: Ле ну – Мар ја на и Зо ран Бу ло ван, Ана ста си ју – Мир ја на Ба нов; 18. ок то бра: Алек сан дру – Ани та

Не да и Жи ва Мар ти нов, Ану – Ве сна и Пре драг Слав ко вић; 20. октобра: Софију – Слађана и Желимир Јо-

вановић, Елену – Марина и Горан Костић; 22. октобра: Ану – Вираг и Ненад Милошев, Мињу – Јелена и Ср-

ђан Милановић, Неду – Стана и Мирослав Милорадов; 23. октобра: Милицу – Марија и Срђан Станковски,

Валентину – Ивана и Дамир Мошеринац; 24. октобра: Петру – Милица и Владимир Антић.

До би ли си на
1. ок то бра: Не на да – Ма ри је ла и Са ва Јо ва нов, Луку – Јована Рошу и Драган Максимовић; 4. ок то бра: Дра -

га на – Ма ри ја Стан ко вић и Сте ван Јо вић; 6. ок то бра: Сте фа на – Ма ри на и Цви јо Буб ње вић; 7. ок то бра: Лу -

ку – Дра га на и Алек сан дар Ца ре вић; Ву ка ши на – Би сер ка и Сло бо дан Кри во шић; 8. октобра: Марка – Же-

љана и Иван Милосављев; 9. ок то бра: Пе тра – Не вен ка Ћи рић Бла жић и Вла ди мир Бла жић, Алек сан дра –

Ма ја Јан ков и Ду шко Мо ми ров; 10. ок то бра: Ђор ђа – Та ња и Ра до мир Кр стић, Ву ка ши на – Је ле на Ста ни -

ву ко вић Жив ко вић и Де јан Жив ко вић, Новицу – Наталија Валентинова и Стеван Асанов; 11. ок то бра: Мла -

де на – Ма ја Ста јић Ја ко вље вић и Де јан Ја ко вље вић, Ма те ју – Ма ја Гво зда нов ски и Мар ко Ђор ђи јев ски, Ми -

хај ла – Ана Ми хај ло вић Мај сто ро вић и Ни ко ла Мај сто ро вић, Уро ша – Ми ља на Ча лић и Зо ран Не јић, Пе тра

– Алек сан дра Ми ла ди но вић и Ми лан Ђор ђе вић; 12. ок то бра: Лу ку – Сан дра и Вик тор Ко ва че вић, Мар ти на

– Зу за на и Јан Фил чик, Ан дри ју – Алек сан дра и До ри ан Ма ли ца, Не ма њу – Го ра на и Ми о драг Бо жић; 13.

ок то бра: Мар ка – На та ша Јо ва но вић и Да вид Ни ка, Па вла – Ти ја на и Жи ка Ђу рин, Алек се ја – Ва лен ти на и

Вла сти мир Ши пиц ки; 14. ок то бра: Ву ка ши на – Ви о ле та Алек сов ски и Ми ро слав Алек сић, Сте фа на – Ма ри -

ја и Ко ста Ра дак; 16. ок то бра: Лу ку – Је ле на и Го ран Илић; 19. октобра: Петру – Тамара и Здравко Обра-

довић, Алексу – Марија и Стеван Богојевић; 20. октобра: Лазара – Ивана и Марјан Арсовски, Андреја – Ли-

дија Борбанди Варга и Емил Борбанди, Луку – Драгана и Милош Шарић, Дејана – Николина и Стеван Шур-

батовић; 21. октобра: Матију – Данијела и Бојан Недић, Андрију – Јелена и Марко Рајковић, Александра –

Милица и Небојша Пејаковић; 22. октобра: Михајла – Мирјана Бисак и Стеван Николић. 

ВЕН ЧА НИ

15. ок то бра: Ми ли ца Син ђић и Ни ко ла Јо вић, Со ња Не дељ ко вић и Зо ран Ал би ја нић, Зо ра на Ре пак и Бо јан

Ми ло са вље вић, Де ја на Обре нов и Јо ван Ка лен де рац, Го ра на Оташ и Ми лош Цве јин, Ми ња Ми ла ди но вић и

Зо ран Оре шко вић, Ми о на Ћи рић и Ми ро слав Сми ља нић; 16. ок то бра: Ди ја на Пе шић и Ма не Ор ло вић, На -

та ша Ко ва че вић и Дра ган Јо ва но вић; 22. октобра: Маријана Русо и Душан Ивановић, Милица Јованов и

Милош Вујовић, Тијана Лаловић и Никола Ђурић; 23. октобра: Далиборка Митровић и Мирослав Тасић,

Марина Лазић и Љатифис Константинос, Весна Анђеловић и Јован Халасов; 27. октобра: Драгана Карта-

ли и Дејан Клапка, Божана Лацмановић и Слађан Думић.

УМР ЛИ

13. ок то бра: Вла ди мир Ђу рић (1936), Ра ден ко Си мић (1942), На та ли ја Ша ли пур (1960); 14. ок то бра: Адам

Циц ка (1959), Стан ко Жив ков (1949), Љу бин ка Ни ко лић (1975), Мил ка Пе тро вић (1935), Јул ка Ми ло ва нов

(1934); 15. ок то бра: Алек сан дар Ста ма тов (1953), Ран ка Ђу р ђе вић (1951), Зла тин ка Три фу но вић (1924); 16.

ок то бра: Ма ри ја Ра до ше вић (1956), Дра го мир Ву лин (1937), Јо ван Жу ра (1947), Сто јан че Тра ја нов ски (1950),

Вла ди мир Ри стић (1983); 17. ок то бра: Бран ка Миц ко вић (1949), Си ма Ро шу (1933), Да нил ка Гво зде но вић

(1940), Ро за ли ја Ђе ма (1938), Би сер ка Но ва ков (1937); 18. ок то бра: Је ли ца Ни ко лић (19151); 19. ок то бра:

Ду шан Бе кић  (1949), Ђу ра Бан ђур (1930), Ста ни ца Ца ко вић (1932), Да ни ца Жа лац (1938); 20. ок то бра: Ни -

ко ла Ву ка ди но вић (1936), Алек сан дра Бе ба (1925), Милош Ракић (1938); 21. ок то бра: Пе ро Си лић (1942),

Емилија Ђурађевић (1931), Бранислав Лукић (1960), Никола Новаков (1965), Спосоје Јеремић (1931), Јулка

Стојановић (1940), Жика Маћеј (1930), Никола Ђуришић (1965); 22. октобра: Кева Николић (1941), Вида Да-

чин (1942), Ержебет Алексић (1943), Ержебет Нађ (1938); 23. октобра: Миленка Солдовић (1938), Мане Ђе-

рић (1936), Александар Стошић (1941); 24. октобра: Милинка Фехер (1947), Милан Ковачевић (1938), Мили-

ца Веселиновић (1931); 25. октобра: Душан Гичков (1934), Зорица Несторов (1950), Богољуб Јосић (1939),

Лозана Јовић (1933), Чедомир Милимарков (1963), Марија Стојадинов (1942), Смиљана Лакић (1946); 26. ок-

тобра: Јован Челебићанин (1957), Олга Станојев (1932); 27. октобра: Милоје Радосављевић (1944).
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(Франц) РЕ ШЕ ЊА – Ана грам: мо бил на те ле фо ни ја. Сло гов ни ква -

драт: На у па ра, ума ра ње, па ра ва ни, ра ње ни ци. Скан ди нав ка:

ска па ти, с, ар, Рур, мо, за ве ре ник, ве ре ни ци, да ти, Окић, Ана

Бра те ље вић, Пе тро ва ра дин, а, акон ти ра ти, цол, ши ло, да ни,

Лист. Ана грам: мо бил на те ле фо ни ја.
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АНАГРАМ

МО ДЕ РАН СИ СТЕМ ВЕ ЗЕ (З = Ф)

ТО НAM „AЛO” БЕЗ ЛИ НИ ЈЕ

СЛОГОВНИ КВАДРАТ

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ма на стир код Кру шев ца, 2. по -

су ста ја ње, за ма ра ње, 3. по крет не пре гра де у про сто ри ја ма, 4.

вој ни ци ко ји су за до би ли ра не у ра ту.



Три на е сти Деч ји по зо ри шни
фе сти вал одр жан је про те клог
ви кен да у ор га ни за ци ји До ма
кул ту ре „Ко чо Ра цин” и По зо -
ри штан ца „Ма ли принц”, ка да
су у два да на од и гра не по две
пред ста ве, а за све то вре ме
од лич но по пу ње на ве ли ка са -
ла ја буч ке уста но ве ори ла се
од деч јег сме ха.

Пр вог да на, у су бо ту, 29.
ок то бра, нај пре је бе о град ски
„Мак си мус арт” из вео ко мад
„Спа са до са да”. Реч је о дво је
глу ма ца на сце ни ко ји се тру -
де да, уз пе сму и игру, што
при сни је ко му ни ци ра ју с пу -
бли ком. На кон то га су чла но -
ви По зо ри штан ца „Ма ли
принц” по ка за ли ма ли ша ни -
ма „Ко се ше та око све та”.
Ко мад је ре жи ра ла Дра га на
Ву ја си но вић, а То де Ни ко ле -
тић је на пи сао сце на рио у ко -
јем је пред ста вље но не ко ли -
ко зе ма ља – Ру си ја, Шпа ни ја,
Ја пан... Про та го ни сти су би -
ли оча ра ни та мо шњим кул ту -
ра ма, али су на по слет ку,

ипак, уста но ви ли да је код
ку ће нај леп ше.

Су тра дан, у не де љу, 30. ок -
то бра, вој ло вач ки „Ђе тван”
при ре дио је пред ста ву под
на зи вом „Пе пи но”, у ре жи ји
Ка та ри не Кал мар и Али се
Ора вец, ко ја је ура ђе на као
мју зикл и у њој, по ред глу ме,
има пе сме и пле са, а де ча ци
чак и ре пу ју. Пе пи но је асо ци -
ја ци ја на Пи но ки ја, а за плет се
до га ђа ка да де ца, ко ја се с њим
игра ју, по же ле да га ожи ве. То
се и до га ђа уз по моћ ви ле, али

да му ср це не би оста ло др ве -
но, Пе пи но мо ра да ура ди не -
што до бро. Ме ђу тим, као и
увек у жи во ту, по ја вљу ју се зли
де ча ци и увла че га у про бле ме,
из ко јих га спа са ва ју дру га ри.

Глав ну уло гу ту ма чи Ја на
Бе рац ка, уче ни ца сед мог раз -
ре да; Фи лип Би сак је био лош
мо мак, ко ји је за јед но с парт -
не ром по ку ша вао да пљач ка
де цу, а Пе пи но ве дру га ри це
игра ле су Ми ха е ла Спи шек,
Ања Кри што фик, Еле на Га јан
и Да ри ја Бе рац ка.

Три на е сти деч ји по зо ри шни
фе сти вал за тво ри ли су чла но ви
ја буч ког деч јег те а тра на пра вив -
ши „Пр ву жур ку”. За пред ста ву
је за слу жан про ве ре ни тан дем
Ни ко ле тић –Ву ја си но вић, а из -
ве ла ју је ста ри ја гру па По зо ри -
штан ца „Ма ли принц”. У жи жи
рад ње су од но си, ин те ре со ва ња
и про бле ми за љу бље них ти неј -
џе ра, што су ја буч ки основ ци и
сред њо школ ци при ка за ли кроз
глу му, игру и пе сму.

За ни мљи во је да је мно го
му шких уло га по ве ре но де вој -
чи ца ма. На при мер, Ан ђе ла
Др ча би ла је не ста шни Ћи ра,
ко ји је на све на чи не же лео да
за ве де де вој ку, па је чак и
учио да се љу би уз по моћ јед -
ног ста бла. Ма ја Ћа јић глу ми -
ла је Ви ло ти ја Фа цу, док је де -
ча ка игра ла Ања Му тић, већ
че ти ри го ди не ак тив на на сце -
ни, а ота да је има ла уло ге од
двор ске лу де до прин це зе.

Про грам су во ди ли већ ис -
ку сни до ма ћи глум ци Вик тор
Ве лич ко вић и Ива на Ива нов -
ски, а као и увек ве се ла пу бли -
ка ни је се ли би ла да по ка же
емо ци је. Је дан ма ли шан је
чак искре но за мо лио уче сни ке
да „пре ста ну са сва ђом и да се
што пре по ми ре”.

Је да на е ста гло гоњ ска „ку пу си -
ја да” при ву кла је мо жда и нај -
ве ћи број про из во ђа ча у по -
след њих не ко ли ко го ди на.

На жа лост, то се баш и не мо -
же ре ћи за куп це, ко јих је би ло
тек у тра го ви ма. Раз ло ге за то
тре ба тра жи ти у не до вољ но ви -
дљи вој ре кла ми и ве ро ват но још
ви ше у не то ли ко при ма мљи вој
це ни глав ног ар ти кла – ку пу са –
од пет на ест ди на ра по ки ло гра -
му (на Зе ле ној пи ја ци, ре ци мо,
тре нут но је око 20 ди на ра).

Та ко, на при мер, да би не ко
из Пан че ва кре нуо пут Гло го -
ња (што је та мо и на зад пе де -
се так ки ло ме та ра), те шко да
би, с том раз ли ком у це ни, по -
кр пио и тро шко ве пре во за.

Ово го ди шња „Гло гоњ ска је -
сен” одр жа на је у не де љу, 30.
ок то бра, у ор га ни за ци ји ло -
кал ног удру же ња по вр та ра.
Леп дан и ва шар ска ат мос фе -
ра при ву кли су број не го сте,
ма хом ме шта не, на се о ску пи -
ја цу, ко ју је, по ред при ко ли ца
с по вр ћем, „обо ји ло” и ша ре -
ни ло штан до ва с ра зно ли ким
ђа ко ни ја ма, по нај ви ше од ку -
пу са, укра ше них ру ка ма же на
из де се так удру же ња.

Не да ле ко ода тле, ис пред
Цр кве Све тог Пе тра и Па вла,
оку пио се си лан свет, ка ко би
до че као зва ни чан по че так до -
га ђа ја и кул тур но-умет нич ког
про гра ма. Пред ни кад ма ње
зва ни ца (би ли су за у зе ти до че -
ком пред сед ни ка Ср би је и Ма -
ке до ни је), част да све ча но
отво ри је да на е сто из да ње ма -
ни фе ста ци је „Да ни по вр та ра –
гло гоњ ска је сен” при па ла је
ди рек то ру До ма кул ту ре –
Слав ку Јо ва нов ском. На кон
то га су се ре ђа ле ко ре о гра фи је
не ко ли ко ан сам ба ла фол клор -
не сек ци је по ме ну те уста но ве,

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 4. новембар 2016.
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И упра во је ку пус ко ји је по -
ме ну ти Го ран Спа сић про из -
вео за јед но са су пру гом Ве -
сном про гла шен за нај бо љи, а
те жио је 5.330 гра ма и имао
обим од 89 цен ти ме та ра. Баш
то ли ка би ла је и кру жна ли ни -
ја дру ге и тре ће гла ви це по ве -
ли чи ни, а онај ко ји је од га јио
Сто ле Кр стев ски те жио је
4.950 гра ма, док је ку пус Ве -
ли бо ра Пет ков ског имао 4.640
гра ма.

На гра де су до де ље не на дру -
же њу уз за ку ску, ко јим је, као
и до сад, окон ча на још јед на
„Гло гоњ ска је сен”. Том при ли -
ком су про гла ше не и нај бо ље
пи те с ку пу сом – пр ва три ме -
ста за у зе ли су „Но во се љан -
ке/Boboacele”, стар че вач ки

„ДА НИ ПО ВР ТА РА – ГЛО ГОЊ СКА ЈЕ СЕН”, ЈЕ ДА НА Е СТИ ПУТ

КУ ПУ СА ИМА, „СА МО” ГА ТРЕ БА ПРО ДА ТИ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

С дру ге стра не, Ми ло ван Рај -
ков ски сма тра да је ма ни фе -
ста ци ја са свим со лид на и ви ди
је као при ли ку за про мо ци ју,
али се сла же да је ку па ца ма ло
због ло ши је ре кла ме, док рад
удру же ња већ че ти ри-пе т го ди -
на стаг ни ра, та ко би тре ба ло
осве жи ти упра ву. Ову се зо ну
оце њу је као спе ци фич ну због
вре мен ских (не)при ли ка, јер
ку пус има со ли дан из глед, али
не баш до бар ква ли тет и при -
том са зре ва не у рав но те же но.

Гла ви ца од пре ко 
пет ки ло гра ма
Алек сан дар Спа сић ка же да је
по пу лар ну гло гоњ ску зе ља сту
биљ ку по се јао на јед ном хек -
та ру и да је род до бар. Ра дио је

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.

До бри ца
Мла ди ла бра дор про на ђен је у Ули -
ци Жар ка Зре ња ни на пре не ко ли ко
да на и при вре ме но је збри нут у
град ском при хва ти ли шту.

Са мо име го во ри о ка рак те ру овог
пре ле пог пси ћа, бу ду ћи да је за и ста
до бро ћу дан и раз и гран.

До бри ца је са да спре ман за но вог
вла сни ка, а за ин те ре со ва ни га мо гу
по се ти ти на адре си Вла син ска 1
(кон такт-те ле фон је 352-148).

Ма ли ша ни
Два ште не та из
јед не од фа бри -
ка у ју жној зо ни
тра же но ве до -
мо ве по што не
мо гу да оста ну
у кру гу фир ме,
где због при су -
ства не ко ли ко
па са ни су без -
бед ни.

Ма ли ша ни ће би ти ни жег ра ста, а су де ћи по оно ме ка ква
је њи хо ва мај ка, би ће до бри чу ва ри.

За њих је обез бе ђе на бес плат на сте ри ли за ци ја ка да за то
бу де до шло вре ме, а они ко ји ма се ови ле по та ни до пад ну,
мо гу се ја ви ти на те ле фон 063/737-63-98.

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.

ОДР ЖАН ТРИ НА Е СТИ ДЕЧ ЈИ ФЕ СТИ ВАЛ У ЈА БУ ЦИ

Че ти ри пред ста ве за мно го сме ха ма ли ша на

не у по ре ди во ви ше – на во ди
Ла за ре вић.

Он до да је да је про из вод ња
ове го ди не ма ло зах тев ни ја и
ску пља, јер је би ло ви ше бо ле -
сти и за шти те, али и да је пла -
сман нај ве ћи про блем. Не ма
си стем ског ре ше ња, ра ди се
сти хиј ски, па се углав ном ро ба
да је на куп ци ма, ко ји су скло -
ни уце на ма.

– По треб на је стра те ги ја
ми ни стра по љо при вре де, а
они се, што је симп то ма тич -
но, нај че шће ме ња ју. То је ну -
жно ка ко би се ро ба из ве зла у
Европ ску уни ју, чи ја нам кру -
та пра ви ла пред ста вља ју ве ли -
ку ба ри је ру, јер је нео п ход на
озбиљ на по ну да у сми слу и
ква ли те та и ко ли чи не. Сво је -
вре ме но смо по че ли да пла си -
ра мо ку пус у Ру си ју, али су
по је дин ци с ма лим ко ли чи на -
ма од не ко ли ко сто ти на ки ло -
гра ма по ку ша ли да под ва ле
чак и тру ле гла ви це, што је
убр зо от кри ве но и упро па сти -
ло нам је по сао. Ја бих, ре ци -
мо, мо гао да обез бе дим око
150 то на. Ме ђу тим, то је још
увек сит но за озбиљ ни ја тр жи -
шта, па је је ди но ре ше ње
удру жи ва ње у не што слич но
не ка да шњим за дру га ма. Дру -
го, за у ста вље на је кон тро ли са -
на про из вод ња, ко ја је под ра -
зу ме ва ла во ђе ње књи ге и би ла
пут ка цер ти фи ка ци ји про из -
во да по „гло бал га пу” – ис ти че
овај про из во ђач.

„Нео лит” и „Пан чев ке”, а бре -
сто вач ке „Со се” су има ле нај -
леп ши штанд.

И на кра ју, оп шти је за кљу -
чак да „ку пу си ја да” има пер -
спек ти ву, али сто ји и то да су
вре ме на те шка, па са мим тим
ни је ни ма ло јед но став но при -
ву ћи ве ћи број љу ди.

Ипак, вре ди по ку ша ва ти,
јер гло гоњ ски ку пус то сва ка ко
за слу жу је...

углав ном де це основ но школ -
ског уз ра ста, што је при ву кло
њи хо ву род би ну, па је због ве -
ли ке гу жве у не до стат ку аде -
кват не би не би ло те шко ви де -
ти раз и гра не ма ли ша не.

Ка ко уна пре ди ти ма ни фе ста ци ју?
За то вре ме те кла је про да ја
ку пу са и дру гог по вр ћа, а ви -
ђе ње ак ту ел не се зо не и са ме

ма ни фе ста ци је из не ло је не -
ко ли ко про из во ђа ча, то јест
оних ко ји ма је овај до га ђај
при мар но на ме њен.

Је дан од ја чих гло гоњ ских
по вр та ра Дра ган Ла за ре вић
при зна је да је имао ве ћа оче -
ки ва ња од „Да на по вр та ра”,
али сма тра да је до шло до „за -
мо ра ма те ри ја ла” у ло кал ном
удру же њу, у чи јем је пред сед -
ни штву, те оно ни је у ста њу да
да ље раз ви ја ма ни фе ста ци ју
ка ко би она пре ра сла ло кал не
окви ре.

– Све ово за ми шље но је као
дан ка да сла ви мо крај се зо не,
у че му удео тре ба да има це ло
се ло, али на жа лост ни је та ко.
Ор га ни за ци ја па да на не ко ли -
ко љу ди, а при том до би ја мо
све ма ње бу џет ског нов ца.
Што се про да је ти че, па за ри ло
је ма ло ку па ца са стра не, све га
сто ти нак. Не кад, ка да је би ло
ре кла ме и на РТС-у, би ло их је

све као и обич но, а по ма га ла
му је број на по ро ди ца. Ње гов
мла ђи пре зи ме њак Го ран про -
из во ди па при ку и слич но по -
вр ће у три пла сте ни ка, док је
ку пус убрао с тек де се так ари.
Ро бу про да је углав ном на Зе -
ле ној пи ја ци, ни је члан удру -
же ња, прем да ће уско ро би ти,
али је упо знат са си ту а ци јом,
па се сла же да би тре ба ло ма -
ло уна пре ди ти рад. 



Же ле зни чар по ра жен
у Но вим Ба нов ци ма

Ди на мо 1945 
де кла си рао Сло гу

Утак ми ца ма два на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”. Пан че вач ки Же ле зни -
чар је на про гра му имао но во
те шко го сто ва ње, у Но вим Ба -
нов ци ма, где је по де лио на
мег дан са Омла дин цем, дру -
го пла си ра ним ти мом на та бе -
ли и кан ди да том за пла сман у
ви ши ранг.

Иа ко је до ма ћин ва жио за
ап со лут ног фа во ри та, пан че -
вач ка „ди зел ка” је успе ва ла у
пр вом по лу вре ме ну да одр жи
рав но те жу на те ре ну. У на -
став ку су сре та до ма ћин је по -
ја чао ри там па је ус пео да
стиг не до сва три бо да: Омла -
ди нац –Же ле зни чар 2:0 (0:0).

Пан чев ци су овај су срет од -
и гра ли у са ста ву: Ка та нић,
Трип ко вић, Те ки ја шки, Спа -
сков ски, Илић, Јо ва но вић,
Стај чић, Си мо но вић, Ру ња јић,
Ко ва че вић и Но ва ков, а при -
ли ку су до би ли и Сав ков и
Дроб њак.

По сле из јед на че ног пр вог
де ла, ко ји је окон чан без го ло -
ва, дру го по лу вре ме је до не ло
ма ло из ме ње ну сли ку на те ре -
ну. Омла ди нац је за и грао
агре сив ни је, али ни је био бо -
љи, већ срећ ни ји так мац. У 57.

ТРО ФЕЈ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

ФК Ди на мо1945, у са рад њи с Град ском упра вом, 6. но вем -

бра при ре ди ће фуд бал ски тур нир за де ча ке ро ђе не 2006.

го ди не и мла ђе, под на зи вом „Тро феј гра да Пан че ва”.

По ред ма ли ша на из Ди на ма 1945, над ме та ће се и њи хо -

ви вр шња ци из Омо љи це, Ба нат ског Но вог Се ла, Вој ло ви -

це, ФК-а Стен ли, ФК-а „Во ја Га чић” и ФК-а Фор ту на.

Тур нир ће би ти од и гран у Ха ли спор то ва на Стре ли шту, од 9 са ти.

Стре љач ка дру жи на „Пан че во
1813” би ла је про шлог ви кен -
да, по тра ди ци ји, ор га ни за -
тор пр вог ко ла Ли ге Вој во ди -
не за мла ђе ка те го ри је. Уче -
ство ва ло је пре ко 170 так ми -
ча ра из 17 клу бо ва, а пре ма
оче ки ва њи ма, до ма ћа еки па је
са 23 стрел ца би ла и нај број -
ни ја.

Тим пан че вач ких ка дет ки -
ња у са ста ву Ма ри ја Алек сић,
Ива на Ви слав ски и Ана ста си -
ја Гру јо ски осво јио је пр во
ме сто с 1.106 кру го ва у га ђа -
њу из стан дард не ва зду шне
пу шке, а са истим ре зул та том
и у истом са ста ву на ше су гра -
ђан ке су за у зе ле пр во ме сто и
у кон ку рен ци ји мла ђих ју ни -
ор ки. Еки па мла ђих ју ни о ра
је че твр та, а га ђа ли су: Да вид
Да у то вић, Сер геј Ву ка со вић,

Алек сан дар Па вло вић и Ни -
ко ла Адви гов.

У по је ди нач ном над ме та њу
Ма ри ја Алек сић је би ла тре ћа
ка дет ки ња и пе та мла ђа ју ни -
ор ка, док је Ива на Ви слав ски
за у зе ла че твр то ме сто, а Ана -
ста си ја Гру јо ски де ве то.

Ђор ђе Јов че вић је с 533
кру га био нај у спе шни ји у га -
ђа њу из стан дард ног ва зду -
шног пи што ља, а за јед но са
Иго ром Стај чи ћем и Ђор ђем
Ми хај ло ви ћем за у зео је тре ће
ме сто у екип ном над ме та њу.

Еки па мла ђих ју ни ор ки из
на ше га гра да осво ји ла је дру -
го ме сто, а чи ни ли су је Да -
мја на Сто ја но вић, Ема Пу зић
и Бо ја на Ни ко лић. Пи о нир ке
су би ле тре ће, а еки пу су чи -
ни ле Ма ри ја Алек сић и Ми на
и Јо ва на Ми хај ло вић.

СПОРТ
Петак, 4. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Бо рац с Ја го дин ци ма

По бе да Од бој ке 013

Од бој ка ши це Ди на ма су у тре -
ћем ко лу Су пер ли ге, од и гра -
ном про шлог ви кен да, пре тр -
пе ле пр ви по раз у но вој се зо -
ни. Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Алек сан дар Вла ди са вљев
го сто ва ле су у Ста рој Па зо ви,
где су од ме ри ле сна гу с Је дин -
ством, ли де ром на та бе ли и
глав ним кан ди да том за осва ја -
ње шам пи он ске ти ту ле. По пу -
лар не пан че вач ке „ла ви це” су
на тај мег дан оти шле осо ко ље -
не по сле две уза стоп не по бе де,
од ко јих је јед на би ла и над
Цр ве ном зве здом... Ипак, из -
не на ђе ње је овог пу та из о ста -
ло: Је дин ство –Ди на мо 3:0, по
се то ви ма 25:18, 25:14 и 25:19.

Сам по глед на ко на чан ис -
ход до вољ но го во ри о од но су
сна га на пар ке ту дво ра не у
Ста рој Па зо ви. Пред во ђе не
Ива ном Мр дак и Са ром Са -
кра џи јом, до ма ће од бој ка ши -
це су оправ да ле уло гу фа во ри -
та и ис ко ри сти ле све гре шке
ти ма из на ше га гра да, па су
без ве ли ких про бле ма сти гле
до три јум фа и но ва три бо да.

По сле ове рун де у елит ном
ка ра ва ну срп ске од бој ке „ла ви -
це” за у зи ма ју пе то ме сто на та -
бе ли, са пет бо до ва, а иду ћег
ви кен да на свом те ре ну до че -
ку ју МД Зре ња нин, ко ји до са -
да ни је осво јио ни је дан бод, па
се на ла зи на за че љу та бе ле.
Ипак, то ни ка ко не зна чи да је
пред Ди на мом лак меч. Је ле на
Ла зић, Ни на Ко цић и оста ле

„ла ви це” мо ра ју игра ти мак си -
мал но ан га жо ва но и озбиљ но
уко ли ко же ле да осво је но ве
бо до ве. Уз по др шку с три би не
пан че вач ке Ха ле спор то ва лак -
ше ће оства ри ти сво је пла но ве.

Пр ви пут у но вој се зо ни по -
ра же ни су и од бој ка ши Бор ца.
Они су у тре ћем ко лу Пр ве ли -
ге го сто ва ли у Ва ље ву, где их
је до ма ћи ВА-014 са вла дао с
3:2, по се то ви ма 25:27, 25:17,
21:25, 25:22 и 16:14.

Иа ко су два пу та во ди ли,
Стар чев ци ни су има ли до вољ -
но кон цен тра ци је да осво је
бар ве ћи део „пле на” у овом

су сре ту. А сва ка ко су има ли
при ли ке за то. Ова ко, пре тр -
пе ли су пр ви по раз, али су и
осво ји ли је дан бод, ко ји мо же
да им бу де и опо ме на и под -
стрек пред на ред на ис ку ше ња.
У сле де ћем ко лу мом ци ко је
пред во де тре не ри Ду шан Јо -
вић и Бог дан Сре те но вић до -
че ку ју Ја го ди ну.

У тре ћем ко лу Дру ге ли ге
гру па „Се вер” за же не Од бој ка
013 је на свом те ре ну са вла да -
ла Фу тог-вест с 3:1, по се то ви -
ма: 18:25, 25:19, 25:11 и 28:26.

– Сјај на ат мос фе ра у ха ли,
ва жна по бе да за нас. По но сан

ЛИ ГА ВОЈ ВО ДИ НЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” СИЛ НА НА СТАР ТУ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ДО ЧЕ КУ ЈУ ЗРЕ ЊА НИН КЕ

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

сам на де вој ке, а овај меч смо
до би ли за хва љу ју ћи Бо ја ни
Жи ва ље вић и Алек сан дри Кр -
стић. То су на ше ка дет ки ње, ко -
је ни су игра ле про тив Фу то га,
али су из га ра ле на тре нин гу
пред утак ми цу, ка да су за ме ни -
ле не ке де вој ке ко је су из о ста ле
због фа кул тет ских оба ве за и бо -
ле сти. Пре сре ћан сам, јер су оне
нај за слу жни је за осва ја ње но -
вих три ју бо до ва – ре као је тре -
нер Од бој ке 013 Иван Кр го вић.

Пан чев ке су та ко оства ри ле
дру гу уза стоп ну по бе ду, а иду -
ћег ви кен да им пред сто ји
утак ми ца у Сом бо ру.

У Бе о чи ну је про шлог ви кен -
да одр жа но Пр вен ство Вој во -
ди не у џу ду за по ле тар це.
Над ме та ло се 200 ма ли ша на,
а ма ли пан че вач ки бор ци су
и овог пу та би ли ве о ма успе -
шни.

Еки па Ди на ма је за ра ди ла
де вет тро фе ја, а оне нај вред -
ни је осво ји ли су Ђор ђе Ја ки -
мов ски и Ми ли ца Се ку ло вић.
Сре бром су се оки ти ли Не ма ња

Ју ри ца и Ма те ја Зу бо вић, а
брон зе су за слу жи ли: Ма те ја
и Ма ри ја Сто ја нов ски, Ни ко -
ла Мир ко вић, Алек са Ђу ро -
вић и Ти ја на Сто ја нов.

Од лич ни су би ли и так ми -
ча ри ЏК-а Пан че во. Сре бр ну
ме да љу је осво јио Алек сан -
дар Лу пу лов, а брон за ма су се
оки ти ли: Ми хај ло Ву ко вић,
Ла зар Ва нев ски, Ни на Ал би -
ја нић и Не ма ња Ни шић.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ

У не де љу, 30. ок то бра, у Бе о -
гра ду је одр жан ме ђу на род ни
тур нир под на зи вом „Све ти слав
Ива но вић Ес”, на ко јем је уче -
ство ва ло 350 так ми ча ра из 40
клу бо ва из Ру му ни је, Ре пу бли -
ке Срп ске, Ма ђар ске и Ср би је.

ЏК Ди на мо се пред ста вио
са је да на ест ма лих бо ра ца, ме -
ђу ко ји ма је нај у спе шни ји био
Не ма ња Ју ри ца, ко ји је осво -
јио пе хар на ме њен нај бо љем

по ле тар цу. По ред ње га, злат -
не ме да ље су за слу жи ли и
Ми ли ца Се ку ло вић, Алек са
Ђу ро вић и Вла ди мир Бог да -
нов ски. Сре бром су се оки ти -
ли Ми ле на Се ку ло вић и Ог -
њен Ђу ри шић, а брон зе су
за ра ди ли Фи лип Фран цуз и
Урош Ћу ћа.

По бед ник овог тур ни ра у
сво јој ка те го ри ји би ла је и Ми -
ли ца Ни шић из ЏК-а Пан че во.

ТУР НИР У БЕ О ГРА ДУ

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ФУД БАЛ СКИ ДА НИ ТЕ КУ...

По сле ове рун де шам пи о на -
та Же ле зни чар за у зи ма де се то
ме сто на та бе ли, са је да на ест
бо до ва и ско ром од две по бе -
де, пет не ре ше них ре зул та та и
че ти ри по ра за. У на ред ном
ко лу пред „ди зел ком” је но во,

гру па „Ис ток”. Они су про -
шлог ви кен да на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву са вла да ли
Сло гу из План ди шта са 6:1 и
та ко на ста ви ли тр ку за пр во -
пла си ра ном Ко за ром, ко ја им
и да ље „бе жи” са мо је дан бод.

Тре нер Ђо кић је по ве ре ње
за овај меч по кло нио еки пи
ко ју су чи ни ли: То мић, Ка ран -
фи лов ски, Да шић, Не ду чић,
Са вић, Сто ја нов ски, Ах чин,
Скок на, Ни ко лић, Ву ко вић и
То шић, а шан су је до био и Ар -
бу ти на.

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да ће бо до ви оста -
ти у Пан че ву, јер су до ма ћи
фуд ба ле ри до шли у вођ ство већ

пу та са вла дао гол ма на Сло ге,
али се на од мор оти шло с ре -
зул та том 5:1 за Ди на мо 1945,
јер су го сти ус пе ли да ма ло
убла же ка та стро фу.

Дру го по лу вре ме је до не ло
не што сла би ји тем по, али је
око 200 гле да ла ца на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву ви -
де ло још је дан по го дак. Бра -
ни слав То шић је дру ги пут
по слао лоп ту на пра во ме сто
и та ко по ста вио ко на чан ре -
зул тат.

У три на е стом ко лу Вој во -
ђан ске ли ге „Ис ток”, на ред ног
ви кен да, Ди на мо 1945 ће го -
сто ва ти у Ба нат ском Ка ра ђор -
ђе ву.

ми ну ту до ма ћин је по вео. По -
сле јед ног шу та с дис тан це
лоп та је за ка чи ла не ко га у од -
бра ни Же ле зни ча ра и за вр ши -
ла иза ле ђа гол ма на Ка та ни ћа.
Ко на чан ре зул тат од 2:0 Омла -
ди нац је по ста вио у на док на ди
вре ме на, у 92. ми ну ту.

ве ли ко ис ку ше ње. На СЦ
„Мла дост” до ла зи Бач ка из
Су бо ти це, че твр то пла си ра ни
тим на та бе ли.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су
под вођ ством тре не ра Бран ка
Ђо ки ћа на ста ви ли по бед нич -
ки низ у Вој во ђан ској ли ги

у де се том ми ну ту, ка да је Бра -
ни слав То шић по го дио мре жу
ри ва ла, да би по том Не ма ња
Ни ко лић, за све га два ми ну -
та, ре шио све ди ле ме. Пре ци -
зан је био у 20. и 22. ми ну ту.
Ва ња Ву ко вић је до кра ја пр -
вог по лу вре ме на та ко ђе два
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЗРЕЊАНИН

субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–ЈАГОДИНА

субота, 20 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Сомбор: ВОЛЕЈСТАР – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО – М. РАДНИК

недеља, 19.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
С. Митровица: СРЕМ–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО

Качарево: ЈЕДИНСТВО–КЛЕНАК

субота, 18 сати

мушкарци

Темерин: ТСК–ДОЛОВО

Б. Н: Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДАЛМАТИНАЦ

субота, 14.30

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ЖЕЛЕЗНИЧАР

недеља, 21.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шид: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА

Панчево: ДИНАМО–ОПОВО

недеља, 17.30

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БАЧКА

недеља, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. Карађорђево: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ПОЛЕТ

Иваново: СТРЕЛА – ЈЕДИНСТВО (В)

Старчево: БОРАЦ–МЛАДОСТ

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – Ц. ЗВЕЗДА

Алибунар: БУДУЋНОСТ – ЈЕДИНСТВО (К)

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА
Ваљево: ВА 014 – БОРАЦ 3:2

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ФУТОГ В. 3:1

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Пожаревац: ПОЖАРЕВАЦ–ДИНАМО 27:31

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Нови Сад: МИНАКВА–ПАНЧЕВО 30:25

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ЦРВЕНКА 17:21

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ЖЕЉА 28:22

мушкарци

Нови Сад: СЛАВИЈА–ВЛАДИМИРОВАЦ 34:22

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Уздин: УНИРЕА – ОРК ПАНЧЕВО 20:20

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–КОНСТАНТИН 97:81

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Црвенка: ЦРВЕНКА – КРИС КРОС 89:79

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БНС 86:67

Пећинци: ЛОКОМОТИВА–ДИНАМО 48:102

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОГА 6:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1

Б. Црква: БАК–БОРАЦ 2:0

Омољица: МЛАДОСТ–СТРЕЛА 2:0

Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 1:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ТЕМПО 5:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР 4:2

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА 9:1 
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Barbieri

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дх3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Дру га по бе да мо ма ка 
ко је пред во ди Бо јан
Јо ви чић

На ре ду Ча чак

Ко шар ка ши Та ми ша по но во су
на по бед нич ком ко ло се ку. По -
сле два уза стоп на по ра за у че -
твр том ко лу Ко шар ка шке ли ге
Ср би је мом ци ко је пред во ди
Бо јан Јо ви чић оства ри ли су
убе дљив три јумф над ни шким
Кон стан ти ном. Про шло не дељ -
ни ду ел у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту пра ти ло је око 300
по кло ни ка игре под обру че ви -
ма, ко ји су мо гли да бу ду за до -
вољ ни ви ђе ним: Та ми ш–Кон -
стан тин 97:81, по че твр ти на ма
15:23, 33:14, 28:21 и 21:23.

Овај меч је био из у зет но ва -
жан за оба ти ма. Ни шли је, по -
ја ча не сјај ним Аме ри кан цем
Кај лом Рен да лом, „тра жи ле”
су пр ву по бе ду у пр вен ству, а
Та миш је, јед но став но, мо рао
да три јум фу је ка ко би мир ни -
је ушао у на ста вак пр вен стве -
не тр ке за бо до ве. Бо јан Јо ви -
чић ни је мо гао да ра чу на на
Иго ра Ке са ра, јед ног од нај бо -
љих игра ча, ко ји је овај ду ел
про пу стио због бо ле сти, па је
то био још је дан сиг нал за све
оста ле мом ке из Та ми ша да се
још ви ше мо би ли шу и са вла -
да ју не у год ног ри ва ла ко ји ће
тек мр си ти кон це мно гим фа -
во ри ти ма.

Ни је по че ло до бро по еки пу
из на ше га гра да. Го сти су до -
ми ни ра ли у пр вој че твр ти ни,
др жа ли су утак ми цу под кон -
тро лом, слу жио их је шут...
На кон увод них де сет ми ну та
бор бе на се ма фо ру је пи са ло
15:23. На сре ћу љу би те ља
спор та у на шем гра ду, усле дио
је пе ри од игре у ко јем је Та -
миш ап со лут но до ми ни рао.
По сле по чет них гре ша ка Вла -
ди мир Ве лич ко вић је у дру гој
че твр ти ни пре у зео кон це игре
у сво је ру ке. Био је по кре тач ка
сна га еки пе из Пан че ва, ко ја је
од и гра ла че твр ти ну за пам ће -
ње. Ни шли је су би ле у нок да у -
ну, ко шар ка ши Та ми ша су ле -
те ли по те ре ну, ре ше та ли су
кош ри ва ла из свих по зи ци ја.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ „ПО ТО ПИО” НИ ШЛИ ЈЕМИ ЊИ БРОН ЗА 

У ДЕ БИ ЈУ
У ха ли „Пи о нир” у на шем
глав ном гра ду про шлог ви кен -
да се оку пи ло 1.100 так ми ча ра
из це лог све та ко ји су уче ство ва -
ли на ве ли ком те квон до тур ни -
ру под на зи вом „Га леб Бе о град –
Ср би ја опен”.

ТК Ко ло се ум из Пан че ва пред -
ста вио се са три сво ја чла на.
Ми ли ца Не дел ков ски и Алек -
сан дар Ба та ло по ра же ни су у
дру гом ко лу, док је Ми ња Бо јо -
вић у свом де би тант ском на сту -
пу на Г1 тур ни ру (бо до ван за
свет ску ранг-ли сту) ус пе ла да
осво ји брон за ну ме да љу. Наш
су гра ђа нин Ни ко ла Вуч ко вић,
члан ТК-а Змај из Ру ме, за ра -
дио је сре бр но од лич је.

ТРИ ЗЛА ТА ЗА СПАР ТУ
Ме ђу на род ни ми тинг „Ан те
Лам ба ша” одр жан је про шлог
ви кен да на ба зе ну СРЦ-а „11.
април” на Но вом Бе о гра ду. На
так ми че њу је уче ство ва ло 305
пли ва ча и пли ва чи ца из 20
клу бо ва из Сло ве ни је, БиХ и
Ср би је.

ПК Спар та из на ше га гра да
пред ста вља ла је Ва ле ри Шви -
гир, ко ју је пред во дио тре нер
Не над Јо вић. Она се над ме та -
ла у ап со лут ној ка те го ри ји, а
осво ји ла је три злат не ме да ље:
у тр ка ма на 50 ме та ра дел фин,
кра ул и леђ ним сти лом.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Ка ра те тур нир по во дом Да на осло -
бо ђе ња По жа рев ца одр жан је про -
шлог ви кен да. У кон ку рен ци ји 150
так ми ча ра из 13 клу бо ва за па жен
ре зул тат су оства ри ли и чла но ви
КК-а Мла дост из на ше га гра да, ко ји
су за у зе ли тре ће ме сто у ге не рал ном
пла сма ну.

Са ра Жу нић је осво ји ла злат не
ме да ље и у ка та ма и у бор ба ма, па
јој је при пао и пе хар на ме њен нај у -
спе шни јој так ми чар ки на тур ни ру.

Нај вред ни је тро фе је у сво јим ка -
те го ри ја ма за слу жи ли су и: Ми ља на
То до ро вић, Ма ја Жу нић, Ни на Ара -
ђа нин, Бра ни слав Чо ке ша, Сло бо -
дан То мић, Ми хај ло Пан те лић и
Ни ко ла Ди сић. Сре бр не ме да ље су
осво ји ли: Бо рис Се кељ, Ми хај ло Кр -
ча ди нац, Ђор ђе Ста ме но вић, Са ра и
Ни на Ара ђа нин и Ка та ри на Пе тро -
вић, а брон за ма су се оки ти ли Дра -
га на Ма цу ра и Ана ста си ја Кр стић.

НАД МЕ ТА ЊЕ КА РА ТИ СТА У ПО ЖА РЕВ ЦУ

МЛА ДОСТ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

19 по е на, а сле де га Вла ди мир
Ве лич ко вић са 17 и ка пи тен
Ни ко ла Си мић са 12, те Адам
Мир ко вић и Сте фан Са вић,
ко ји су по сти гли по де сет по е -
на.

– Игра ли смо под при ти -
ском. У пр вој че твр ти ни смо
би ли ка та стро фал ни, из гу би -
ли смо чак 11 лоп ти, чи ни ли
не схва тљи ве гре шке. Ка да смо

Та миш Бо јан Јо ви чић на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној по сле утак ми це.

Нај е фи ка сни ји играч на те -
ре ну био је де би тант у еки пи
Кон стан ти на – Аме ри ка нац
Кајл Рен дал, ко ји је по сти гао
чак 33 по е на.

По сле че ти ри од и гра не утак -
ми це у Ко шар ка шкој ли ги Ср -
би је Та миш има скор од две

на по вре де су се жа ли ли и То -
мас, Ми ћо вић и Пан то вић. Ка -
да се све то има у ви ду, он да за
овим по ра зом и не тре ба мно -
го жа ли ти.

Пред Крис-кро сом је ве о ма
ва жна утак ми ца иду ћег ви кен -
да. У не де љу, 6. но вем бра, у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сту је Же ле зни чар из Ин ђи је.
Меч по чи ње у 21.30.

У НЕДЕЉУ, 6.

НОВЕМБРА

ФУЛ КОН ТАКТ 
У НО ВОМ СЕ ЛУ

КБК „Све ти цар Ла зар” из
Ба нат ског Но вог Се ла ор га -
ни зу је пр вен ство Ср би је у
фул кон так ту за ка де те и ју -
ни о ре.

Так ми че ње ће би ти одр -
жа но у не де љу, 6. но вем бра,
у ха ли спор то ва у том ме сту,
а ели ми на ци о не бор бе по -
чи њу у 11 са ти. По че так фи -
нал них бор би, по ка те го ри -
ја ма, за ка зан је за 18 са ти.
Ор га ни за то ри оче ку ју да ће
се у Ба нат ском Но вом Се лу
оку пи ти око 200 та лен то ва -
них бо ра ца из це ле Ср би је.

Опет је сја јан био Ду шан Ми -
ло ше вић... Пан чев ци су у овом
пе ри о ду игре по сти гли чак 33
по е на, па су на од мор оти шли
с ле пом пред но шћу (48:37).

На кон од мо ра, пси хо ло шки
ја чи по сле ре зул тат ског пре о -
кре та, Ни ко ла Си мић и ње го ви
са и гра чи на ста ви ли су да игра -
ју сво ју игру, одр жа ва ли су вођ -
ство и го сти ма ни су оста вља ли
про стор да утак ми цу учи не не -
из ве сном.

До бар рад на тре нин гу увек
мо ра да до не се по зи ти ван ре -
зул тат, а да се у Та ми шу, под
ко ман дом Бо ја на Јо ви чи ћа, и
те ка ко ве жба пу ном па ром,
не ка по ка же и по да так да је на
овој утак ми ци чак пет игра ча
до ма ћег ти ма по сти гло дво ци -
френ број по е на. Нај е фи ка сни -
ји је био Ду шан Ми ло ше вић, са

се ко нач но до го во ри ли да игру
тра жи мо кроз агре сив ну од -
бра ну, ус пе ли смо да „пре ве де -
мо” утак ми цу на сво ју стра ну.
Опет смо има ли не ке осци ла -
ци је, још увек не игра мо она ко
ка ко бих во лео, ма да нам је
овог пу та ре а ли за ци ја би ла на
од лич ном ни воу. Ово је ја ко
ва жна по бе да за нас, јер нам
пред сто је два из у зет но те шка
ду е ла. Нај пре пу ту је мо у Ча -
чак, па нам до ла зи Спар так,
ко ји си гур но има нај спрем ни ју
еки пу и игра мо жда нај чвр -
шћу ко шар ку у ли ги. Кон стан -
ти ну же лим све нај бо ље у на -
став ку шам пи о на та, јер ме за
ње го вог стра те га Пре дра га Ја -
ћи мо ви ћа ве зу ју ле пе успо ме не
из ОКК Бе о гра да, ка да је ме ни
као игра чу био тре нер – ре као
је шеф струч ног шта ба КК-а

по бе де и два по ра за. У су бо ту,
5. но вем бра, мом ци ко је пред -
во ди Бо јан Јо ви чић пу ту ју у
Ча чак на мег дан с до ма ћим
Бор цем, ко ји има исти скор
као и тим из на ше га гра да.

У пе том ко лу Пр ве ре ги о -
нал не ли ге гру па „Се вер”
Крис-крос је у Цр вен ки из гу -
био од исто и ме ног до ма ћи на
са 89:79, по че твр ти на ма
21:19, 24:26, 26:16 и 18:18.

По бед ник је од лу чен у тре -
ћој че твр ти ни, ка да је до ма -
ћин ус пео да „сло ми” от пор
Пан че ва ца, ко ји су у овом ду -
е лу би ли сил но осла бље ни јер
ни су игра ли стан дард ни пр во -
тим ци: Вер нач ки, Лан гу рић,
Угљић, Мо шо ри нац... Крис-
-крос је на овој утак ми ци
имао де вет игра ча у за пи сни -
ку, они су да ли све од се бе, а

У Новом Саду је прошлог ви-
кенда одржан традиционалан
међународни митинг за нај-
млађе пливаче под називом
„Полетарац 2016”. Надметала
су се 442 учесника из 29 клубо-
ва из: Србије, Хрватске, Слове-
није, Мађарске и Бугарске. Тре-
нери Динама Биљана Шондић

и Влатка Комленац предводи-
ле су 18 пливача, који су по-
стигли запажене резултате.

Петар Ранковић је тријум-
фовао на 50 и 100 м прсно, а у
надметању на 200 м мешовито
други је стигао на циљ. Андреа
Нађ је освојила златно одлич-
је на 100 м прсно, а сребрне

медаље припале су јој после
трка на 50 м прсно и 100 м ме-
шовито. Виктор Нађ је нај-
вредније трофеје заслужио у
тркама на 50 м делфин и 200
м мешовито, док је на 100 м
леђно био други. Вања Грујић
је освојила сребрна одличја на
50 и 100 м леђно. Дуња Нишић

је била најбржа на 50 м краул,
док је Мартин Ћирковић зара-
дио сребро на 100 м прсно, а
Огњен Стојшић на 100 м ме-
шовито. Никола Латиновић је
био први на 50 м леђно, док је
Дуња Стоев била друга на 50 м
краул, а трећа на 100 м краул
и 50 м леђно.
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Те о до ра Ра ић,
сред њо школ ка:
     
– У су бо ту ћу с 
дру га ри цом ве жба ти
ма те ма ти ку, јер нас
че ка пи сме ни у шко ли,
а пла ни рам и да се
од мо рим и иза ђем у
град. Не де љу ћу 
про ве сти с ро ди те љи ма
гле да ју ћи филм.

Вук Кне же вић,
сред њо шко лац:
    
– С об зи ром на то да
тре ни рам ко шар ку, 
за ви кенд ћу ићи на
тре нинг, а по ред то га 
ћу се и од ма ра ти 
и слу ша ти му зи ку. 
У су бо ту уве че 
ћу мо жда иза ћи у град.

Еми ли ја Жи кић,
гим на зи јал ка:
     
– Ви кенд ћу 
ис ко ри сти ти за уче ње,
ма ло за од ма ра ње, 
а мо жда ћу уве че ићи
с дру га ри ца ма у град,
и то нај ве ро ват ни је 
у ка фић „Ама ре то”.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Зум

И аутомобили. И зграде. И контејнери.

И одваљен поклопац. Вирећи стиропор.

Градски призор. Сасвим градски.

И пуца поглед.

Ка мало више ђубрета са стране.

Пролаз

Царство кеса. Гуштерорај. И мало зеленила.

Змијарник. Пишарник. И мало зеленила.

Окрњени зид. И ишарани зид. И мало зеленила.

И пуца поглед.

Ка мало више травуљине.

Време

И кутије. И црне кесе. И разбацана картонска амбалажа.

И пљескавичарница. И гладни-млади.

Обновљена стара кућа. Сасвим градски призор.

И сат, сунчани. Пуца ка њему поглед.

Да нам непрестано показује како нам време пролази.

Сед ма по бе да 
Ди на ма 
у Су пер ли ги

„Осво јен” 
и По жа ре вац

Ру ко ме та ши Ди на ма су на -
ста ви ли по бед нич ки по ход
кроз Су пер ли гу. Мом ци ко -
је пред во ди Иван Пет ко вић
ви ше ни су из не на ђе ње, већ
тим ко ји ће се пи та ти за
мно ге ства ри у срп ској ру ко -
мет ној ели ти. Пан чев ци су
тре нут но на дру гом ме сту на
пр вен стве ној та бе ли, са 14
бо до ва. Ис пред њих је Цр ве -
на зве зда с 15, тре ћа је Вој -
во ди на с 13... Ди на мо је
опет срп ски ру ко мет ни џин!

Бран ко Ра да но вић и ње го ви
са и гра чи су про шлог ви кен -
да го сто ва ли у По жа рев цу,
где су од ме ри ли сна гу са
исто и ме ним до ма ћи ном.
Оче ки вао се те жак меч, на -
ро чи то по сле ве ли ког три -
јум фа над Цр ве ном зве здом,
јер је увек те шко про на ћи
но ву мо ти ва ци ју и но ву
енер ги ју за ду е ле с на из глед
лак шим ри ва ли ма. На сре ћу
љу би те ља спор та у на шем
гра ду и на ви ја ча Ди на ма,
Иван Пет ко вић ове се зо не
има сјај не мом ке – од лич не
ру ко ме та ше ко ји зна ју свој
по сао, оне ко ји ко лек тив ста -
вља ју из над по је дин ца, игра -
че ко ји се бо ре од по чет ка
утак ми це па до ње не по след ње
се кун де... Та ко је би ло и овог
пу та: По жа ре вац –Ди на мо
27:30.

До ма ћи ни су у ду ел с
Пан чев ци ма ушли осо ко -
ље ни по сле по бе да над
Пар ти за ном и Ју го ви ћем, а
пред ду е ле с Вој во ди ном и
Цр ве ном зве здом. На да ли
су се да мо гу да из не на де
ри ва ла и при кљу че се гор -
њем до му. По жа ре вља ни су
во ди ли са два го ла раз ли ке,
Ди на мо је ус пео да по ве де
с 9:8, па се ре зул тат опет
„ло мио”. Ипак, на по лу вре -
ме ну ни је би ло по бед ни ка
(14:14).

Не из ве сност и уз бу ђе ње
пра ти ли су и дру ги део овог
ду е ла. Игра ло се гол за гол
све до са мог фи ни ша. У 50.
ми ну ту Ди на мо је имао и
два игра ча ма ње на те ре ну,
али су сјај ни Пе тар Жу јо вић
и Ср ђан Ко мла нов ус пе ли
да по го де мре жу ри ва ла у
мо жда нај ва жни јим мо мен -
ти ма и та ко са чу ва ју свој

тим. Два ми ну та ка сни је до -
ма ћи ни су опет би ли у вођ -
ству (25:24), а он да је тре нер
Иван Пет ко вић по звао сво -
је мом ке на тајм-аут... За то
вре ме Го ран Бе лић је при -
чао с гол ма ни ма... И коц ки -
це су се ко нач но сло жи ле.
Жу јо вић је из јед на чио на
25:25, по том је Иво ше вић
био пре ци зан за 26:26, а он -
да је Ми љан Бу њев че вић
Бам би „сло мио” про тив ни -
ка. По сти гао је по го дак за
вођ ство Ди на ма, а при том
је „на те рао” су ди је да ис -
кљу че ње го вог чу ва ра. „Сев -
ну ла” су два сјај на по гот ка
Ср ђа на Ко мла но ва, уз сјај ну
од бра ну Ра ду ла Ра ду ло ви -
ћа... По жа ре вац ви ше ни је
имао ни сна ге ни мо ћи да се
од у пре. Бо до ви су оти шли у
Пан че во.

Ру ко ме та ши Ди на ма на -
ред ног ви кен да не ће има -

ти пр вен стве не оба ве зе,
јер у Су пер ли ги сле ди
крат ка па у за због ква ли -
фи ка ци о них утак ми ца ре -
пре зен та ци је Ср би је. То ће
би ти иде ал на при ли ка да
се мом ци ма ло опо ра ве од
те шких ме че ва, али и да се
при пре ме за на ред на ис -
ку ше ња.

У Су пер Б ли ги за ру ко -
ме та ши це на про гра му је
би ло ше сто ко ло. Еки па
ЖРК-а Пан че во го сто ва ла
је у Но вом Са ду, где је од
фа во ри зо ва не Ми на кве из -
гу би ла с 30:25.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви -
ма еки пе из на ше га гра да
би ла је Ма ја Ра дој чин, ко ја
је де сет пу та са вла да ла
про тив нич ког гол ма на. По -
сле шест утак ми ца ЖРК
Пан че во има скор од три
по бе де и три по ра за.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

КО ЈЕ СЛЕ ДЕ ЋИ?

Свет ско пр вен ство у ка ра теу одр жа -
но је про те кле не де ље у ау стриј ском
гра ду Лин цу. У ја кој кон ку рен ци ји
нај бо љих бо ра ца на пла не ти до ми ни -
ра ли су так ми ча ри из Ира на, Ја па на
и Фран цу ске. Чла но ви КК-а Ди на мо
су оста ли без од лич ја иа ко су се ду го
при пре ма ли и на сту па ли на не ко ли -
ко ве ли ких тур ни ра.

Сло бо дан Би те вић, глав на узда ни ца
срп ске ре пре зен та ци је, на сту пио је у
ка те го ри ји пре ко 84 кг, али тре ба ре -
ћи да ни је имао сре ће при ли ком жре -
ба. Већ у пр вом ко лу од ме рио је сна гу
с ри ва лом из Ја па на, ко га је не дав но у
Хам бур гу, та ко ђе у пр вом ко лу, де кла -
си рао. Ви де ло се да је Ја па нац из ву као
по у ке из прет ход ног по ра за и по ку шао
је на све на чи не да па ри ра Би те ви ћу,
ко ји је сми ре но у и сва ком тре нут ку
во дио меч и при вео га до са мог кра ја с
ре зул та том 3:2. Иа ко су оста ле са мо
че ти ри се кун де до кра ја ме ча, Ја па нац
је из јед ног клин ча бу квал но очај нич -
ки „ба цио” но гу, а су ди је су му по кло -
ни ле три по е на, што му је би ло
до вољ но за по бе ду. Слич на суд би на за -
де си ла је и ак ту ел ног европ ског пр ва -
ка Ер ка на, као и и ви це шам пи о не
Хор на и Гур бан ли ја из Азер беј џа на,
та ко да се до фи на ла про ше тао не за у -
ста вљи ви Ира нац ко ји је ка сни је по -
стао пр вак све та.

Ни ко ла Јо ва но вић је стар то вао
са две по бе де, да би у тре ћем ко лу,

по сле бор бе са Сло вен цем, био по -
ра жен на пре гла са ва ње су ди ја, с
ре зул та том 3:2.

У екип ном де лу над ме та ња наш
тим се већ у пр вом ко лу са стао са
Азер беј џа ном, ви це шам пи о ном
све та. Нај и ску сни ји так ми чар и
ка пи тен срп ске ре пре зен та ци је
Сло бо дан Би те вић у пр вом ме чу је
три јум фо вао с 3:1 и та ко дао кри -

ла дру го ви ма из еки пе да мо жда
на пра ве из не на ђе ње. Ипак, по сле
ми ни мал ног по ра за од 2:1 срп ски
ре пре зен та тив ци мо ра ли су да
пру же ру ку ри ва лу... Но ви шам -
пи он све та Иран у тре ћем ко лу је
де кла си рао еки пу Азер беј џа на, па
је та ко про па ла при ли ка да Ср би -
ја оде у ре пер саж.

A. Ж.

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У КА РА ТЕУ

ОВОГ ПУ ТА БЕЗ ТРО ФЕ ЈА


