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По став ку отво рио 
ми ни стар кул ту ре 
Вла дан Ву ко са вље вић

Из ло же на два де сет 
че ти ри де ла нај ве ћег 
срп ског сли ка ра ре а ли зма

У „До му Је вре ма Гру ји ћа” у уто рак, 4.
ок то бра, отво ре на је из ло жба „Још је -
дан по глед на Уро ша Пре ди ћа” – из бор
де ла из фон да На род ног му зе ја Пан че -
во. При ре дио ју је Ди ми три је Јо ва нов,
ку стос исто ри чар умет но сти пан че вач -
ког му зе ја. Из ло жбу је отво рио Вла дан
Ву ко са вље вић, ми ни стар кул ту ре и ин -
фор ми са ња, ко ји је том при ли ком ре -
као да осим На род ног му зе ја у Бе о гра -
ду не ма бо љег ме ста од „До ма Је вре ма
Гру ји ћа” за ова кву из ло жбу.

– Урош Пре дић је сво јим осо бе но -
сти ма и од ли ка ма био по се бан из раз
ду ха и вре ме на у ко ме је ро ђен и у
ко ме је оби та вао. Ње гов сли кар ски
та ле нат, ње го ва пер фек ци ја у из ра -
ди, ње гов по себ ни ака дем ски стил
ра да, жан ров ске сце не и ико но гра -
фи је учи ни ли су га за и ста јед ним од
сту бо ва хра ма ко ји се зо ве срп ска
умет ност и кул ту ра. По ред та лен та,
зна ња и уме ћа, Урош Пре дић је по -
пут мно гих ге ни јал них љу ди тог ко -
ва имао и дру ге ка рак те ри сти ке ко је

Пан че ва је та кав да је су ви ше бли зу
Бе о гра да, а су ви ше да ле ко од Но вог
Са да, ко ји је цен тар ко ме ми тре ба
да гра ви ти ра мо, па смо не ка ко увек
ту на до мак све га, а опет да ле ко од
све га. На дам се да ће се то из ме ни ти
у на ред ном пе ри о ду – ка же Ро тар.

Из ло же на су два де сет че ти ри де ла
нај ве ћег срп ског сли ка ра ре а ли зма –
два де сет два су из фон да на шег му зе -
ја, а два су део збир ке „До ма Је вре ма
Гру ји ћа”. На ста ла су у пе ри о ду од
1886. до 1945. го ди не. Сво јом ле по -
том се по себ но ис ти чу пор тре ти
брач ног па ра Ха џи-Па вло вић, пор -
трет кра ља Алек сан дра I Ка ра ђор ђе -
ви ћа, ико на „Све ти Пан те леј мон ис -
це љу је сле пе” ко ју је сли кар ура дио
за уну ку Је вре ма Гру ји ћа...

– То су ма хом пор тре ти пан че вач -
ких гра ђа на или љу ди ко ји су ве за ни
за Пан че во. Пре дић ни је сли као са мо
љу де из ви ших дру штве них сло је ва,
већ и оне раз ли чи тих за ни ма ња и
скром ни јег по ре кла. У ње го вим де -
ли ма је мо гу ће ви де ти и не ке, за оно
вре ме са вре ме не од ли ке – ко ри стио
се фо то гра фи јом, био је ве зан за до -
стиг ну ћа мо дер ног на ту ра ли зма ко ја
је при ме нио у свом сли кар ству, у
свом ра ду. По ред пор тре та, из ло же -
но је и не ко ли ко ски ца и сту ди ја за
ре ли ги о зне ком по зи ци је, за ико не...
Он је ра до свра ћао у Пан че во и вра -
ћао се увек. Ту је жи вео из ве стан број
го ди на, за вр шио пан че вач ку ре ал ку,
сед мо го ди шњу пан че вач ку гим на зи -
ју, ко ја је ка сни је до би ла име по ње -
му – при ча Ди ми три је Јо ва нов.

Ве зе ве ли ког умет ни ка и чла но ва
по ро ди це Гру јић би ле су мно го стру -
ке, а њи хов дом је бли ско по ве зан с
ње го вим жи во том и сли кар ским опу -
сом. То је и раз лог да На род ни му зеј
из Пан че ва из ло жбу ор га ни зу је баш у
том зда њу, ко је кроз умет ност по ве -
зу је гра до ве за ко је је Пре дић био
нај ви ше ве зан – Бе о град и Пан че во.

Из ло жба ће би ти отво ре на ме сец
да на. М. Ма нић
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ДЕ ЛА ИЗ ФОН ДА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ МУ ЗЕ ЈА ИЗ ЛО ЖЕ НА У „ДО МУ ЈЕ ВРЕ МА ГРУ ЈИ ЋА”

ПРЕ ДИ ЋЕ ВЕ СЛИ КЕ ПРЕД БЕ О ГРА ЂА НИ МА

ко ји та лен то ва ни чо век у свом по -
слу, у свом де ло кру гу ра да мо же да
учи ни – ре као је Ву ко са вље вић.

Не ма ња Ро тар, град ски већ ник за -
ду жен за кул ту ру и омла ди ну, ис та -
као је да је Пан че во град ко ји не гу је
кул тур ну ба шти ну, град у ко ме су
умет ност и кул ту ра раз ви је ни и да
има шта да по ну ди – од по зо ри шта,
пре ко му зи ке, до књи жев но сти и
дру гих ви до ва ства ра ла штва.

– На дам се да ће са рад ња с Бе о гра -
дом, по го то во са рад ња с Ми ни стар -
ством, би ти ин тен зив ни ја у на ред -
ном пе ри о ду. Ге о граф ски по ло жај

су га из два ја ле. Он је сна гом сво је
ви зи је и та лен та ус пео да лич но сти
из на ше исто ри је, или из на ше ро -
ман тич не исто ри је, мо жда и пра ве,
то ни ка да не ће мо са зна ти, пре не се у
ду шу и ср ца прак тич но сва ког Ср би -
на. Сли ке „Ко сов ка Де вој ка”, „Хер -
це го вач ки збег” и дру ге по ста ле су
ар хе тип ски сим бо ли ко ји су пре не ти
из ко лек тив не не све сно сти у ко лек -
тив ну све сност. Ти ме је он ис ко ра -
чио из све та ака де ми зма, из све та
пу ке умет но сти, у свет сим бо ла, у
свет на ци о нал не осве шће но сти и
сво јим ра дом по сти гао оно што ма ло
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Драгоцена искуства
из Холандије
» страна 8

Поезија у возу 
„Романтика”
» страна 12

У ЧЕТВРТАК, 6. ОКТОБРА

Амбасадор Аустрије 
посетио Панчево

Амбасадор Аустрије у Србији Јоха-
нес Ајгнер посетио је 6. октобра Би-
јенале уметности у Панчеву. Ајгнер
је велики љубитељ савремене умет-
ности, а Аустријски културни фо-
рум је више пута подржавао кул-

турне програме у нашем граду. По-
водом ове посете у зеленом салону
је амбасадора угостио Немања Ро-
тар, члан Градског већа задужен за
културу и омладину. 

М. Д.



све та ко „бе ло”? (Бар ка да је у пи та -
њу на ше нај бли же окру же ње.)

О че му је реч? За сад још увек не -
фор мал не али ве о ма по у зда не ин -
фор ма ци је го во ре о то ме да све ви ше
ло по ва „ор ди ни ра” упра во уну тар
си сте ма по слов них ор га ни за ци ја ко -
је се ба ве фи нан сиј ским услу га ма.

Све че шће се мо же чу ти ка ко се
не ки слу жбе ник др знуо да с ра чу на
свог кли јен та „при сво ји” од ре ђе ни
из нос. Жр тве су, пре све га, ста ри ји
љу ди ко ји са мо стал но (без по мо ћи
мла ђих срод ни ка) рас по ла жу сво јим
ра чу ни ма. То се го то во ре дов но до га -
ђа ка да до тич ни слу жбе ни ци стек ну
њи хо во по ве ре ње и „про ва ле” ри там
до ла за ка, од но сно по ди за ња нов ца.

У јед ној од по ме ну тих ин сти ту ци -
ја та кав слу чај иза шао је на ви де ло,
што је алар ми ра ло кон трол не ор га -
не, на кон че га је са мо на те ри то ри ји
ју жно ба нат ског ре ги о на на хва та но
два на е сто ро пре ступ ни ка(!), ко ји су
с ра чу на сво јих кли је на та ски да ли и
по ви ше сто ти на хи ља да ди на ра у
цу гу?!

Сто га не тре ба од ба ци ти „те о ри је”
ста ри јих (и ис ку сни јих) ко је упо зо -
ра ва ју да се ни ком не мо же ве ро ва -
ти, по нај ма ње бан ка ри ма, и да је
сла ма ри ца нај си гур ни ја.

Из у зев ако на њу не на ба са ју ра зни
ми ше ви, па цо ви, „ру жи ча сти пан те -
ри” и дру ге жи вуљ ке. Ј. Ф.

ги, не у по ре ди во ве ћи. Та ман је нај -
чу ве ни ја чла ни ца по ро ди це Кар да -
ши јан усну ла, кад јој се у апарт ман
лук су зног па ри ског хо те ла ушу ња ла
ор га ни зо ва на бан да про фе си о нал -
них кра дљи ва ца. Ки ми цу је, она ко
оша му ће ну, про бу дио пи штољ на
сле по оч ни ци, на кон че га су је ви -
спре ни ло по ви очас по сла огу ли ли
до го ле ко же – ски ну ли су јој бур му
вред ну че ти ри ми ли о на зе лем ба ћа
и по ку пи ли још то ли ко у об ли ку на -
ки та. По што су је уве за ли фла сте ри -
ма, збри са ли су у ви ду ла сти ног ре -
па, и то, ка ко се прет по ста вља, на
би ци кли ма!

Ова по ма ло ко мич на при ча је
удар на вест у ме ди ји ма ди љем пла -
не те, а све су ин ди ци је (су де ћи по
сти лу кра ђе) да је у пи та њу де ло ле -
ген дар не бан де „Пинк Пан тер”, ко ју
су, углав ном, чи ни ли љу ди с на ших
про сто ра.

Ма е страл на пљач ка, ко ја се од и -
гра ла усред Па ри за у ре жи му ван -
ред ног ста ња, тек је јед на у ни зу чи је
су ме те бо га ти по је дин ци. На ро чи то
они ко ји се, по пут раз ма же не Ким,
раз ме ћу сво јим имет ком. То и не
тре ба пре ви ше да чу ди ако се зна да
су бан ке од лич но чу ва не, па се про -
вал ни ци ви ше не усу ђу ју да их „на -
па ству ју”.

Ме ђу тим, да ли је по пи та њу без бед-
но сти нов ча ног уло га у бан ка ма баш

„Ру жи ча сти” баш
пре кар да ши ли!

Тре нут но нај по зна ти ја (и нај бо га -
ти ја) стар ле та и ри ја ли ти зве зда до -
бро ће упам ти ти по след њи бо ра вак
у Гра ду све тло сти. Нај пре ју је је дан
па си о ни ра ни обо жа ва тељ „це ње не”
по за ди не (ко ја јој је и глав ни адут у
све ту шоу-би зни са) же сто ко спо пао
у на ме ри да је ћа пи за ту чу ве ну
зад њи цу, а тек што се јад на Ким
опо ра ви ла од шо ка, усле дио је дру -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Небеска тробојка. 

Изнад града, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Куд плови овај брод, Колумбо?

• Србија је плодно тло. Овде успева свака глупост.

• Банана-државу су од Србије направили они који су 
се окружили горилама.

• Ако је ово држава, онда сам ја Платон!

• Он је највећи заводник свих времена. Завео је читав народ.

• Банат. Поља мака. Све мирише на штрудлу.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ДУГ ЈЕ ЗАО ДРУГ, ШТО ЗНАЧИ ДА ЈЕ ГОТОВО СВАКИ 

СРБИН У ЛОШЕМ ДРУШТВУ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО
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Хра брост 
за осва ја ње сло бо де

Пан чев ка Љи ља на Спа сић, да ма ко ја зна ка ко се афир ми ше де -
мо кра ти ја, ово го ди шња је до бит ни ца ве ли ког при зна ња „Осва ја -
ње сло бо де”. Бра во, Љи љо!

Вест да је жи ри Фон да „Ма ја Мар ши ће вић Та сић” та ко од лу -
чио, као и им пре си је Љи ље Спа сић тим по во дом, мо гли сте да
про чи та те у про шлом бро ју на ших но ви на. Вра ћа мо се чи ње ни ци
да је на ша су гра ђан ка за слу жи ла на гра ду ко ју су до са да осво ји ле
Да ни ца Ву че нић, Бран ки ца Стан ко вић, Ср би јан ка Ту рај лић,
Мир ја на Ка ра но вић, Бор ка Па ви ће вић, Би ља на Ср бља но вић, Оља
Бећ ко вић..., јер све Пан чев ке и сви Пан чев ци тре ба да се њо ме
по но се. На ма ула зак Љи ља не Спа сић у ма лу гру пу ода бра них
пред ста вља по вод за крат ку но ви нар ску (не фи ло зоф ску!) спи са -
ни ју о нај ви шој ци ви ли за циј ској вред но сти – сло бо ди.

На овим про сто ри ма у по след њих 25 го ди на ве штач ки из оп -
ште ни ми сли лац, јер је пре то га био ци ља но и на по гре шан на чин
им пу ти ран, Карл Маркс, ка же да је „чо век сло бо дан ако мо же да
иза бе ре, а мо же да иза бе ре ако до вољ но зна да би мо гао да упо -
ре ди”. Ову на о ко „те шку при чу” при ме њу је мо сва ко днев но или
ба рем по вре ме но: у про дав ни ци би ра мо из ме ђу не ко ли ко вр ста
хле ба; они мла ђи у емо тив ним ве за ма од лу чу ју се за јед ну оп ци -
ју од ба рем две ва ри јан те ко је су им бли ске; на из бо ри ма, где је
по ну да нај ве ћа, за о кру жу је мо пре ма са ве сти. У ве зи са овим по -
след њим, мо гло би се ка за ти и да је основ из бо ра ин те рес, али он -
да би при ча пу то ва ла у не же ље ном сме ру.

Да кле, чо век је сло бо дан ако „са мо” до вољ но зна. Е, па на то ме
тре ба ра ди ти. Не на то ме, не че му ап стракт ном, не го на се би.

На Марк са се у овом сми слу, опро сти ће нам исто ри ча ри и фи -
ло зо фи на овој ана ло ги ји, на сла ња Пе ри кле: „Тај на сло бо де по чи -
ва у хра бро сти”. Ре кли би смо да је у хра бро сти су шти на!

Се ти мо се, са свим на мер но, ко ји је да нас да тум; ове не де ље је,
пот пу но не за па же но, про ху јао још је дан 5. ок то бар. Пре ше сна -
ест го ди на, о том да ту му, ин фор ми са ће мо мла де чи та о це и под -
се ти ти оне ма ло ста ри је, ре во лу ци јом је са срп ске по ли тич ке
сце не ски нут ре жим Ми ло ше вић –Мар ко вић. Чи ни ло се та да да
ће и дру штве не „вред но сти” тог ре жи ма оти ћи у слив ник исто -
ри је, али...

Про пу ште на је 5. ок то бра 2000. го ди не шан са да се на кри ли ма
го ди на ма са ку пља не по зи тив не енер ги је, с ми сли ма на бу бре лим
сло бо дом ко ју тре ба осво ји ти, на пра ви пре о крет и ова др жа ва
уве де у по ро ди цу европ ских на ро да. Уме сто то га, вла сто др шци су
се ме ња ли, до ду ше ра то ва ни је ви ше би ло, али ма три ца је оста ла
иста: власт ра ди вла сти. Ан тич ка иде ја о оп штем до бру као вр хов -
ном ис хо ди шту др жа ве обри са на је, баш као и до бра енер ги ја до -
брих љу ди.

Од тад, то ком свих ових го ди на, не ста ја ла је, ла га но, кључ на
енер ги ја: хра брост за осва ја ње сло бо де!

Ла тин ска из ре ка ка же: „Libertati viam facere”. Од но сно, отва ра -
ти пут сло бо ди.

Ако је не ста ла гра ђан ска енер ги ја, ако не ма по кре та ча по зи тив -
них про ме на у гло бал ном сми слу, он да се сва ко по на о соб мо ра
вра ти ти се би, ка ко би отво рио пут сло бо ди. За се бе. Мо ра да се
ра ди, да се по ка же од ва жност. Јер, хра брост за осва ја ње сло бо де
се у из у зет но рет ким си ту а ци ја ма до би ја на по клон, ско ро ни кад.

Ду ва мо у је дра свих но во о сво је них сло бо да!
Ко ли ко сло бод но се ви осе ћа те?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић



При ку пље но око 900
ки ло гра ма гар де ро бе
вред не 1,5 ми ли о на
ди на ра

Пре са мо ме сец да на, ка да је
Удру же ње спор ти ста „Срп ска
Спар та” по кре ну ло ак ци ју
„Ма ли дар за ве ли ку ствар”,
пан че вач ку јав ност по тре сла
је ин фор ма ци ја да по сто је ма -
ли ша ни ко ји на Деч је оде ље ње
пан че вач ке Оп ште бол ни це
до ла зе у ис тој гар де ро би у ко -
јој и бо ра ве та мо, а по том и
би ва ју от пу ште ни а да не ма ју
ни је дан ко мад оде ће у ко ји би
се пре сву кли. Не рет ко, чак и
зи ми, сти жу и од ла зе оде ве ни
са мо у пи жа му.

Ова при ча до та кла је бар
три ста ср ца гра ђа на Пан че ва,
Ко ва чи це и Ба нат ског Но вог
Се ла, бу ду ћи да се упра во то ли ко
по је ди на ца ода зва ло по зи ву
„Срп ске Спар те” да гар де ро бу,
обу ћу и по сте љи ну ко ју су њи -
хо ва де ца пре ра сла или је ви -
ше не ко ри сте, до ни ра ју Деч -
јем оде ље њу.

„Хва ла” те шко бар то ну
Ства ри су се то ком сеп тем бра
при ку пља ле у вр ти ћи ма Пред -
школ ске уста но ве „Деч ја ра дост”
или су во лон те ри до ла зи ли до
ку ћа да ро да ва ца и пре у зи ма ли
па ке те. За ма ње од 30 да на при -
ку пље на је ро ба те шка го то во
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По зо ри шна пред ста ва „Френ -
ки и Џо ни” На род ног по зо -
ри шта из Бе о гра да и На род -
ног по зо ри шта Сом бор би ће
од и гра на у уто рак, 11. ок то -
бра, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва. Ко мад је
ра ђен пре ма тек сту Те рен са
Мак на ли ја. Ре жи ју пот пи су -
је Теа Пу ха рић, а игра ју
Сло бо да Ми ћа ло вић и Игор
Ђор ђе вић.

„’Френ ки и Џо ни’ је ак ту -
е лан и нео п хо дан ко мад, јер
се сви по на ша мо као да смо
са мим ро ђе њем то ли ко емо -
тив но по вре ђе ни да би до
кра ја жи во та тре ба ло од не -
чег да се бра ни мо соп стве -
ним илу зи ја ма иза сво јих
шти то ва не до дир љи во сти, а
то не ми нов но во ди ка пра -
зни ни. Овај ко мад го во ри о
ски да њу окло па и гар до ва. О
до зво ља ва њу мо гућ но сти да

бу де мо во ље ни. О до зво ља -
ва њу мо гућ но сти да бу де мо
по вре ђе ни”, на во ди ре ди -
тељ ка у на ја ви пред ста ве. 

Це на ула зни це за пред -
ста ву је 600, а с по пу стом
за зад ње ре до ве 500 ди на -
ра. „Пан че вац” и Кул тур ни
цен тар по кло ни ће два пу та
по две кар те за два на ша
нај бр жа чи та о ца ко ји у пе -
так, 7. ок то бра, тач но у 11
са ти по ша љу СМС са тек -
стом КО (раз мак) „пред -
ста ва” на број 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. До бит ни -
ке ка ра та по зва ће мо истог
да на ка ко би смо њи хо ве
по дат ке мо гли да про сле -
ди мо спон зо ру.

М. М.

ЗА ВР ШЕ НА АК ЦИ ЈА „МА ЛИ ДАР ЗА ВЕ ЛИ КУ СТВАР”

ПАН ЧЕ ВО ОБУ КЛО БО ЛЕ СНУ ДЕ ЦУ

чи та ву то ну и вред на 1,5 ми ли -
о на ди на ра, ко ја је у уто рак, 4.
ок то бра, и од не се на на Деч је
оде ље ње.

До на ци ју је од пред став ни -
ка „Срп ске Спар те”, са Зо ра -
ном Ра ја чи ћем и Зо ра ном
Ста врев ским на че лу, пре у зео
др Сло бо дан Про да но вић, на -
чел ник Деч јег оде ље ња, а при -
мо пре да ји је при су ство вао и
др Сло бо дан Ову ка, в. д. ди -
рек то ра Оп ште бол ни це.

– Ду гу је мо ве ли ку за хвал -
ност удру же њу „Срп ска Спар -
та”, ко је је ко зна ко ји пут ис -
по љи ло ви со ку дру штве ну од -
го вор ност и упу ти ло по моћ та -
мо где је онанај про треб ни ја.
Хва ла мно го и свим гра ђа ни ма

на то ме што су још јед ном по -
ка за ли да има ју ве ли ко ср це.
За хва љу ју ћи њи ма мно ги ма -
ли ша ни ће ове зи ме из бол ни -
це иза ћи об у че ни она ко ка ко
до ли ку је и вре мен ским усло -
ви ма и њи хо вом здрав стве ном
ста њу – ис та као је др Сло бо -
дан Про да но вић.

По ру ка љу ба ви
Ис ку ства чла но ва „Срп ске
Спар те” ко ји су на те ре ну при -
ку пља ли гар де ро бу пре нео је
Зо ран Ста врев ски, по ча сни
пред сед ник тог удру же ња.

– Оно што је на нас оста ви ло
по се бан ути сак, је сте чи ње ни ца
да су ро ди те љи при ли ком пре -
да је гар де ро бе пре не ли јед ну

Ке се пу не на де и ле пих же ља

Дру го из да ње „Но ва фе сти ва -
ла” би ће одр жа но од 13. до 15.
ок то бра. Фе сти вал ор га ни зу је
„Ко му ни кАрт” с парт не ри ма:
Кул тур ним цен тром и До мом
омла ди не Пан че во, еми си јом
„Сту дио 6” Тре ћег про гра ма
Ра дио Бе о гра да, Цен тром за
кул ту ру Ко вин, „Су пер но вом”
и „Смук те а тром”, а по кро ви -
те љи су Град Пан че во, Ау -
стриј ски кул тур ни фо рум,
„Colegium Hungaricum” Бе о -
град, Ам ба са да Ре пу бли ке
Сло ве ни је и Скуп шти на оп -
шти не Ко вин. На сту пи ће са -
ста ви из Ср би је, Сло ве ни је,
Пор ту га ли је, Ма ђар ске и Ау -
стри је, а циљ ор га ни за то ра је
да ши рој јав но сти пред ста ви
са вре ме ну европ ску умет нич -
ку и му зич ку сце ну. 

Мо ни ка Ху сар То кин, опе -
ра тив на ди рек тор ка фе сти ва ла,
на гла си ла је ва жност по мо ћи
Гра да Пан че ва у ор га ни за ци ји
фе сти ва ла, као и са рад ње са
ау стриј ском ам ба са дом и Ау -

стриј ским кул тур ним фо ру -
мом. 

Јо ха нес Ир шик, ди рек тор
Ау стриј ског кул тур ног фо ру -
ма, из ра зио је за до вољ ство
што су и ау стриј ски умет ни ци
део овог фе сти ва ла. Пред ста -
вио је „Тон то ко микс” (Tonto

Comiks) из Гра ца, чи ја ће из -
ло жба стри по ва би ти отво ре на
13. ок то бра у Га ле ри ји Ми ло -
ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа у
Пан че ву, и му зич ки дуо „Fred-
Do”, ко ји ће има ти кон церт 15.
ок то бра у дво ра ни „Апо ло”. 

– Не го ва ње кул тур них са др -
жа ја ко је има мо у Пан че ву

тре ба ло би на ста ви ти и у бу -
дућ но сти – ре као је Пре драг
Жив ко вић, за ме ник гра до на -
чел ни ка Пан че ва.

До дао је да је Град ове го ди -
не из дво јио ви ше нов ца за
„Но ва фе сти вал” кроз кон кур -
се ко ји се од но се на област

кул ту ре, али да су про је кат по -
др жа ли и еко ло зи, јер се про -
мо-ма те ри јал штам па на еко -
ло шки ре ци кли ра ном па пи ру.

О про гра му ко ји ће би ти
одр жан у Пан че ву, Ко ви ну и
Бе о гра ду го во рио је Ни ко ла
Мар ко вић, се лек тор му зич ког
про гра ма фе сти ва ла.

На са мом отва ра њу на сту пи -
ће но во сад ско-пан че вач ки квар -
тет „Би ли тис”, а Си лард Ме зеи,
ком по зи тор и ви о ли ста из Сен -
те, пред ста ви ће се у две раз ли -
чи те по ста ве – 14. ок то бра у Ко -
ви ну у ду е ту с ви о лон че ли стом
Ал бер том Мар ко шем и 15. ок -
то бра у Пан че ву са сво јим „Ту ба
квин те том”, ве о ма нео бич ним
са ста вом са че ти ри кон тра ба са
и јед ном ту бом. Дуо Ја сне Јо ви -
ће вић и Га бри је ле Ко со сви ра ће
14. ок то бра у Кул тур ном цен тру
у Ко ви ну. У Бе о гра ду, 14. ок то -
бра, у „Сту ди ју 6” кон церт ће
одр жа ти Ка ја Дрек слер и Су за -
на Сан тос Сил ва, сјај не умет ни -
це ко је су у са мом вр ху европ -
ског џе за. Ксе ни ја Сте ва но вић,
уред ни ца про гра ма Ра дио Бе о -
град 3 и еми си је „Сту дио 6”, ре -
кла је да ће тај кон церт би ти ди -
рект но пре но шен на ра ди ју и на
Тре ћем ка на лу РТС-а.

Улаз на све про гра ме је бес -
пла тан. М. М.

НО ВА ФЕ СТИ ВАЛ – ФЕ СТИ ВАЛ НО ВЕ УМЕТ НО СТИ

Пр ви пут у Ко ви ну и Бе о гра ду

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ ЗА ПРЕД СТА ВУ

Френ ки и Џо ни

Згра да у Ули ци Ву ка Ка ра џи -
ћа 1, ко ју не што ста ри ји Пан -
чев ци пам те по то ме што се у
њој на ла зи ла Тех нич ка шко ла,
док је са да шње ге не ра ци је
пре по зна ју као се ди ште ли ста
„Пан че вац” и Сред ње струч не
шко ле „Ви зи ја”, за бли ста ла је
истим оним сја јем ка кав је
има ла пре ви ше од 126 го ди -
на, ка да је и са гра ђе на.

Под окри љем овог пре ле пог
зда ња, чи је се ре но ви ра ње при -
во ди кра ју, у са мом сре ди шту
град ског је згра, уско ро ће по че -
ти да ра ди За вод за здравствену
за шти ту рад ни ка, или ка ко се
то пре ско ра шње из ме не про пи -
са зва ло – За вод за ме ди ци ну
ра да. Отва ра ње је пла ни ра но за
дру гу по ло ви ну ок то бра, а за ни -
мљи во је да ће то би ти пр ва и
је ди на уста но ва ова квог ти па у
при ват ном вла сни штву на те -
ри то ри ји чи та ве Вој во ди не.
Осни вач За во да је пред у зе ће
Ау то-цен тар „Зо ки”, ко је, на кон
успе шне при ва ти за ци је на шег

ли ста и по сти за ња сто по стот ног
вла сни штва над „Пан чев цем”,
пре ра ста у озбиљ ну ком па ни ју,

ши ре ћи ле пе зу услу га с ми си -
јом да успе шно од го во ри на све
по тре бе ка ко сво јих су гра ђа на,
та ко и ста нов ни ка чи та вог ју -
жног Ба на та.

У За во ду за здравствену за -
шти ту рад ни ка мо ћи ће те да

по по вољ ним усло ви ма пла ћа -
ња и уз оби ље по год но сти оба -
ви те све пре гле де и ана ли зе на

јед ном ме сту. Ис ку сни ле ка ри
и ме ди цин ско осо бље, пот пу но
но ве ор ди на ци је и нај са вре ме -
ни ја опре ма пру жа ју вам осе ћај
да је ва ше здра вље у си гур ним
ру ка ма. Де лат ност За во да об у -
хва та пре вен тив не, си сте мат -

ске и ци ља не пре гле де, ди јаг -
но сти ку и ле че ње, спе ци ја ли -
стич ке пре гле де спе ци ја ли ста
ме ди ци не ра да, не у роп си хи ја -
три је, оф тал мо ло ги је, уро ло ги -
је, ги не ко ло ги је, хи рур ги је,
ОРЛ и пси хо ло га, а уста но ва из -
да је и све вр сте ле кар ских уве -
ре ња. У скло пу За во да по сто ји и
од лич но опре мље на ла бо ра то -
ри ја у ко јој се вр ши ве ли ки број
ана ли за кр ви и ури на.

Оно што ће по себ но об ра до -
ва ти све вла сни ке во зи ла ре -
ги стро ва них у Ау то-цен тру
„Зо ки”, је сте чи ње ни ца да су
за њих при пре мље не кар ти це
ло јал но сти, ко је ће њи ма и
чла но ви ма њи хо вих ужих по -
ро ди ца – су пру жни ци ма и де -
ци до осам на ест го ди на омо -
гу ћи ти да оства ре по пу сте не
са мо у За во ду већ и у Ау то-
-сер ви су „Зо ки”, као и у „Пан -
чев цу”. По себ не по год но сти у
За во ду при пре ма ју и за пен зи -
о не ре ста ри је од 65 го ди на.

Д. К.

НО ВА УСТА НО ВА У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

Отва ра се За вод за здравствену за шти ту рад ни ка

див ну по ру ку љу ба ви и по сла -
ли ја ко по зи тив ну енер ги ју де -
ци ко ја се ле че у бол ни ци са
же љом да што пре из ње иза ђу.
Дра го нам је што је и ова ак -
ци ја у пот пу но сти ус пе ла и од
ср ца за хва љу је мо сви ма ко ји
су у њој уче ство ва ли – ре као је
Ста врев ски.

Бол ни ца, пре ма ре чи ма др
Сло бо да на Ову ке, ни је у при -
ли ци да ку пи ни да ле ко по -
треб ни је ства ри, а ка мо ли гар -
де ро бу ма ли ша ни ма из со ци -
јал но угро же них по ро ди ца.

– Жи ви мо у сло же ним еко -
ном ским усло ви ма, а ми у здрав -
ству смо мо жда че шће од дру гих
све сни до ко јих гра ни ца иду кри -
за и не ма шти на код љу ди. Ко ли -
ко год же ле ли, као ин сти ту ци ја
че сто ни смо у мо гућ но сти да им
пру жи мо би ло ка кву по моћ осим
ме ди цин ске и људ ске. За сва ку
по хва лу је то што су на ши су гра -
ђа ни да ли свој до при нос овој ак -
ци ји и по тру ди ли се да не ко ме
ко ме је де тињ ство из у зет но те -
шко улеп ша ју ма кар је дан дан у
жи во ту – ре као је Ову ка.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Ста -
врев ског, „Срп ска Спар та” на -
ста вља слич не ак ци је, та ко да
ће уско ро би ти ор га ни зо ван
ху ма ни тар ни спорт ски до га -
ђај, а сав при ход од про да тих
ула зни ца би ће на ме њен за ку -
по ви ну апа ра та нео п ход них
До му сле пих.

Д. Ко жан

Ле па ак ци ја у окви ру ко је
пред став ни ци Слу жбе хит не
ме ди цин ске по мо ћи оби ла зе
вр ти ће Пред школ ске уста -
но ве „Деч ја ра дост” и ма ли -
ша ни ма пред ста вља ју свој
по зив на ста ви ла се и у овој
школ ској го ди ни по се том
вр ти ћу „Цвр чак” у пе так, 30.
сеп тем бра.

Пре ма ре чи ма др Ми ро -
сла ва Теп ши ћа, на чел ни ка те
слу жбе, иде ја да се де ца упо -
зна ју с ле ка ри ма и тех ни ча -
ри ма Хит не по мо ћи по ни кла
је из те жње вас пи та ча да нај -
мла ђи ма при бли же раз ли чи -
та за ни ма ња кроз дру же ња с
осо ба ма ко је се њи ма ба ве.

– По ка за ло се да ова кве
по се те има ју ве ли ки зна чај,
јер се де ца та ко осло ба ђа ју
стра ха од бе лих ман ти ла и
цр ве них уни фор ми, као и од
си ре на са ни те та. Шта ви ше,
при ли ка да по гле да ју на ше
во зи ло из бли за и да уђу у ње -
га за њих пред ста вља огром ну
ра дост и ис ку ство за пам ће ње.

Сто га на ме ра ва мо да на ста -
ви мо да по се ћу је мо вр ти ће и
у оста лим на се ље ним ме сти -
ма гра да Пан че ва – ис та као
је Теп шић.

Он је на по ме нуо да су у
пла ну и ак ци је на ме ње не
основ ци ма и од ра сли ма, у
окви ру ко јих ће се они, као
ла и ци, об у ча ва ти за пру жа ње
пр ве по мо ћи. Пр ва та ква
еду ка ци ја де це већ је одр жа -
на у сре ду, 5. ок то бра, у ОШ
„Мо ше Пи ја де” у Ива но ву, а
на ред не сре де, 12. ок то бра,
од 10 са ти, у ОШ „Брат ство –
је дин ство” би ће при ре ђе но
так ми че ње „КПР иза зов”.
Том при ли ком ће се че ти ри
пе то чла не еки пе уче ни ка
сед мих и осмих раз ре да так -
ми чи ти у при ме ни кар ди о -
пул мо нал не ре а ни ма ци је
(КПР). Ова еду ка тив на ве жба
ре а ли зу је се уз по др шку Гра -
да, а у скло пу обе ле жа ва ња
16. ок то бра – Европ ског да на
по нов ног по кре та ња ср ца.

Д. К.

ХИТ НА ПО МОЋ ПО СЕ ТИ ЛА „ЦВР ЧАК”

Ле ка ри као при ја те љи 

Ме ђу на род ни дан ста ри јих
осо ба, 1. ок то бар, по вод је за
чи тав низ ак тив но сти ко је се
у пан че вач ком Ге рон то ло -
шком цен тру одр жа ва ју то -
ком те ку ћег ме се ца.

Обе ле жа ва ње овог, за на ше
ста ри је су гра ђа не вр ло зна -
чај ног да ту ма по че ло је про -
те кле су бо те, ка да су они по -
се ти ли уста но ву истог ти па
„Бе жа ниј ска ко са” у Бе о гра -
ду. Та мо је при ре ђе но дру же -
ње ко ри сни ка до мо ва из це ле
Ср би је, а том до га ђа ју је при -
су ство вао и ре сор ни ми ни -
стар Алек сан дар Ву лин.

У по не де љак, 3. ок то бра,
го шћа Ге рон то ло шког цен -
тра би ла је др Ду брав ка Ни -
ко лов ски из пан че вач ког
За во да за јав но здра вље.
Она је пред ве ли ким бро јем
за ин те ре со ва них ко ри сни ка
одр жа ла пре да ва ње на те му

пред ра су да ко је се ја вља ју
ка да је реч о ста ре њу и ста -
ри јим осо ба ма. Ве че ру ске
по е зи је и му зи ке при ре ђе но
је у ис тој уста но ви у сре ду, 5.
ок то бра, a дан ка сни је с на -
шим ста ри јим су гра ђа ни ма
су сре ли су се ма ли ша ни из
вр ти ћа „Чу пе рак”. За на ред -
ни по не де љак, 10. ок то бар,
пред ви ђе но је дру же ње ко ри -
сни ка Ге рон то ло шког цен тра
с пред став ни ци ма дру гих
клу бо ва, то ком ко јег ће на -
сту пи ти чла но ви пе вач ко-
-фол клор не сек ци је.

Пла ни ра но је да Дом ста -
рих у ок то бру по се те и ма ли -
ша ни из вр ти ћа „Бај ка” и
„Сла вуј”, као и из КУД-а „Чи -
гре”. Крај ово ме сеч ног про -
гра ма обе ле жи ће по ет ско ве -
че Си ни ше Ба та ла, за ка за но
за 27. ок то бар.

Д. К.

АК ТИВ НО СТИ У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

Це ло ме сеч на про сла ва 
Да на ста ри јих осо ба



др жај, по тро шњу и кон тро лу –
ис та као је Ће бић.

До дао је да ће чла но ви ДЈБ
обра ти ти па жњу на за ду жи ва -
ње Гра да, на кре ди те ко је Пан -
че во узи ма и на суб вен ци је ко -
је ће, ка ко на во ди, мо жда би ти
пла ни ра не да би се при ват ни
по сло ви фи нан си ра ли сред -
стви ма гра ђа на.

О то ме ко ји су пла но ви чла -
но ва Де мо крат ске стран ке и
на ко ји на чин ће се они у скуп -
штин ској са ли за ла га ти за гра -
ђа не, др Ду шан Сто јић, шеф

од бор нич ке гру пе те пар ти је,
казао је да ће ре а го ва ти кон -
крет но, аманд ма ни ма, ре ал -
ним пред ло зи ма, а не оп штим
при ча ма и па ла нач ким кри ти -
зер ством.

– Про шао је 1. сеп тем бар и
мно го су гра ђа на је у со ци јал -
ном про бле му. Под тим ми -
слим на уџ бе ни ке, пре воз,
ужи ну, оде ћу, а ето, по ве ћа на
је и це на стру је. Да ли је да нас
при о ри тет уве ћа ти сред ства
јав ним ко му нал ним пред у зе -
ћи ма, или до ти ра ње уџ бе ни ка
и ужи не? Да ли је при о ри тет
но ви ји трг, кад љу ди не ма ју
основ не ства ри? Уз сил не
успе хе у еко но ми ји о ко ји ма
власт при ча, Пан че ву, а и
свим оста лим гра до ви ма и оп -
шти на ма се но вим из ме на ма
За ко на о по ре зу на до хо дак
од у зи ма ју сред ства. То мо же
угро зи ти основ но функ ци о ни -
са ње гра да, а усло ви ће ве ро -
ват но до дат ни по раст по ре за
на имо ви ну – на гла сио је Сто -
јић.

На вео је да уме сто да се ма -
ли при вред ни ци рас те ре ћу ју,
њи ма се до дат но на пла ћу ју ко -
му нал не услу ге за то што има ју
дво ри шта у фир ма ма, до дав -
ши да су то па ра фи скал ни на -
ме ти. Сто јић сма тра и да не би
из не на ди ло по ве ћа ње це на
услу га ко му нал них пред у зе ћа

као ре ше ње за по пу ња ва ње ру -
па у бу џе ту.

– Та ко ђе, тре ба на по ме ну ти
да смо за ви кенд осе ти ли за га -
ђе ње, ре ги стро ва ли су га и мо -
ни то ринг си сте ми. То је раз -
лог за што смо се бо ри ли и из -
бо ри ли да гра ђа ни од лу чу ју о
спа ли о ни ци ко му нал ног от па -
да у Пан че ву – под ву као је
Сто јић.

Ли га со ци јал де мо кра та Вој -
во ди не пи та град ску власт
због че га ни је би ло за се да ња
ло кал ног пар ла мен та већ го -
то во пу на три ме се ца.

– Да ли су у пи та њу опет но -
ва ка дров ска ре ше ња ко ја се
кри ју иза за тво ре них вра та,
„про ме не” ко је су већ по ка за -
ле да се ни шта не ме ња, или је
раз лог не спо соб ност да се одр -
жа ва ју ко му нал не де лат но сти
и ре ша ва ју го ру ћи про бле ми
гра да? Да ли власт на тај на -
чин на ста вља прак су да се на
днев ном ре ду на ђе пре ко пе -
де сет та ча ка, што ре зул ти ра
не мо гу ћим при пре ма њем од -
бор ни ка за ква ли тет ну рас -
пра ву? – упи тао је Вла дан Ке -

ље вић, шеф од бор нич ке гру пе
ЛСВ-а.

Из но се ћи став ли га ша пре -
ма на ја вље ном ре ба лан су бу -
џе та, Ке ље вић је ре као да ће
опет кри ти ко ва ти за ду жи ва ње
Гра да, јер се не мо гу вра ти ти
ни ду го ви из про шло сти.

– Све до ци смо то га да се и
по ред свих про бле ма, по чев
од ин фра струк ту ре па до ко -
му на ли ја, град ска власт ба ви
уре ђе њем соп стве ног дво ри -
шта; ме ња ју се плоч ни ци, под
чуд ним фи нан сиј ским окол -
но сти ма и за мно го нов ца –
на гла сио је Ке ље вић.

Под се тио је и на ван ред ну
сед ни цу Скуп шти не на ко јој
се рас пра вља ло о из град њи
тер мо е лек тра не.

– Опо зи ци ја је тра жи ла
од го во ре по во дом про јек та

из град ње тер мо е лек тра не,
ко је ни је до би ла, пре све га
због еко ло шког пи та ња. Са да
не мо же да се утвр ди од го -
вор ност за за га ђе ње ко је се
де си ло пре не де љу да на,
про у зро ко ва но ра дом пан че -
вач ких фа бри ка – пре ци зи -
рао је Ке ље вић.

Чла но ви Срп ске ра ди кал не
стран ке се ба ве и дру гим те -
ма ма. Ср ђан Гла мо ча нин,
шеф од бор нич ке гру пе, на гла -
сио је ка ко се Град ски од бор
те пар ти је већ уве ли ко при -

пре ма за пред сто је ће пред сед -
нич ке из бо ре.

– Во ји слав Ше шељ је пот пу -
но рас крин као и по ли тич ки
уни штио То ми сла ва Ни ко ли -
ћа. По бе да на шег ли де ра зна -
чи ће ве ли ки пре о крет и по че -
так бо љег жи во та гра ђа на. Ко -
нач но ће мо има ти по ште ног
чо ве ка на вла сти, ко ји је ди но
од го ва ра свом на ро ду и ког
ни ко са стра не не мо же да за -
стра ши – саопштио је Гла мо -
ча нин.

Он је до дао да ће „Ше ше ље -
ва по бе да” до ве сти до ује ди -
ње ња с Ру си јом и еко ном ског
про цва та Ср би је.

Ко мен та ри шу ћи рад ло кал -
ног пар ла мен та, ка зао је да ће
ра ди ка ли и да ље по ку ша ва ти
да олак ша ју те шку фи нан сиј -
ску си ту а ци ју гра ђа ни ма.

– На сед ни ца ма Скуп шти не
ће мо ин си сти ра ти да се це не
свих ко му нал них услу га пре -
по ло ве или сма ње ко ли ко год
је мо гу ће – по ја снио је Гла мо -
ча нин.

Ка ко је на вео, од бор ни ци
СРС-а тра жи ће да се уки не
„про гон” пар кинг-сер ви са, то
јест зах те ва ће да се пар кинг
на пла ћу је са мо у цен тру Пан -
че ва, и то по сле 45 ми ну та за -
др жа ва ња.

Со ци ја ли стич ка пар ти ја Ср би је
се, пре ма ре чи ма Ни ко ле Дан гу -
би ћа, пред сед ни ка Град ског од -
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Ок то бар ска 
не из ве сност

Ду го ви, за га ђе ње, 
тр г, бу џет, 
ин ве сти то ри...

За се да ње ло кал ног пар ла мен -
та ни је одр жа но ско ро три ме -
се ца, а по ли тич ке стран ке ко је
су иза бра не да шти те ин те ре се
на ро да у скуп штин ској са ли,
го то во се и не огла ша ва ју. Шта
Пан чев ци мо гу оче ки ва ти у
на ред ном пе ри о ду? На ко је
на чи не ће пар ти је ко је су пре -
шле цен зус још у апри лу, де -
ла ти од ок то бра и убу ду ће?

Го во ре ћи о пла но ви ма Град -
ског од бо ра По кре та „До ста је
би ло”, Ни ко ла Ће бић, шеф од -
бор нич ке гру пе, ка зао је да ће
чла но ви ра ди ти на ја ча њу уну -
тра шње ор га ни за ци је и на фор -
ми ра њу ме сних од бо ра у свим
на се ље ним ме сти ма.

– Ди рек ци ја са бо ти ра наш
Град ски од бор, јер још увек
ни смо до би ли про стор ко ји
би смо ко ри сти ли и ко ји нам
сле ду је као пар ла мен тар ној
по ли тич кој ор га ни за ци ји –
из ја вио је Ће бић.

ПЛА НО ВИ И ПРИ О РИ ТЕ ТИ СКУП ШТИН СКИХ ПАР ТИ ЈА

ИШ ЧЕ КИ ВА ЊЕ СЕД НИ ЦЕ ЛО КАЛ НОГ ПАР ЛА МЕН ТА

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА ВОЈ ЛО ВИ ЦА

По што ва ње кул ту ро ло шких раз ли ка
По треб но уре ди ти 
не ко ли ко ули ца

Нан дор Ба лог, пред сед ник
Скуп шти не МЗ Вој ло ви ца, ре -
као је за „Пан че вац” да су још
2012. го ди не ме сним за јед ни -
ца ма уки ну те од ре ђе не ин ге -
рен ци је и да је са да ве ћи на
по сло ва у над ле жно сти ло кал -
не са мо у пра ве. Ка ко је на вео,
ова ме сна за јед ни ца има соп -
стве не при хо де од из да ва ња
ло ка ла, ме ђу тим они су до -
вољ ни са мо за пла ћа ње ра чу -
на, па се ме шта ни нај че шће
осла ња ју на про сле ђи ва ње
нов ца из бу џе та. До дао је да
чла но ви Скуп шти не, ко ји ра де

во лон тер ски, мо гу са мо да
ука зу ју на про бле ме над ле -
жним ин сти ту ци ја ма.

Ис та као је ка ко се у том
мул ти ет нич ком на се љу, у ко -
јем жи ви ве ли ки број Ма ђа ра
и Сло ва ка, по шту ју кул ту ро -
ло шке раз ли ке, на во де ћи да је
и основ на шко ла тро је зич на и
да се го то во сви ме шта ни ме -
ђу соб но по ма жу.

– Циљ нам је и да при ву че -
мо стра не ин ве сти то ре. До ла -
зи ли су нам у по се ту ма ђар ски
и сло вач ки ам ба са до ри, ко ји
су на ши при ја те љи. Та ко ђе,
има мо до бру са рад њу с кул -
тур но-умет нич ким дру штви ма
– из ја вио је Ба лог.

Ис та као је да од не дав но
по сто ји и Фуд бал ски клуб
„Вој ло ви ца”, ко ји чи не омла -
дин ци. По ја снио је ка ко је он
на стао у ју ну ове го ди не, до -
дав ши да је од зив де це био
ве ли ки.

Го во ре ћи о про бле ми ма с
ко ји ма се Вој лов ча ни нај че -
шће су сре ћу, ка зао је да је у
том де лу гра да нео п ход но уре -
ди ти Ули цу брат ства –је дин -
ства.

– Нео п ход но је да се та ули -
ца пот пу но ре кон стру и ше и
да се сре ди ки шна ка на ли за -
ци ја, о чи јем уре ђе њу смо већ
пре го ва ра ли с над ле жни ма.
Има мо и пр ви и дру ги про сек,

за ко је је по треб но ура ди ти
про јект ну до ку мен та ци ју.
Тре ба ло би уско ро да се уре ди
и Ули ца 7. ју ла – ис та као је
Ба лог.

Ре као је да је та ко ђе бит но
одр жа ва ње атар ских пу те ва, ко -
је јед ном го ди шње на си па ју ка -
ме ном, као и да је за рад без бед -
но сти де це по треб но огра ди ти

пар кић у Пољ ској ули ци, до -
дав ши да је у пла ну и по ста -
вља ње клу па. Ис та као је и да у
јед ном де лу по ме ну те ули це
не ма осве тље ња, као ни тро то -
а ра, па сма тра да је по треб но
по ра ди ти и на ре ша ва њу тих
про бле ма.

– Та ко ђе, код шко ле по сто ји
је дан „ба на лан” пе шач ки пре лаз,

јер с јед не стра не ули це не ма
чвр сте под ло ге, та ко да га ни -
је мо гу ће нео ме та но пре ћи –
до дао је Ба лог.

Пре ма ње го вим ре чи ма, ова
ме сна за јед ни ца има ко рект ну
са рад њу с јав ним ко му нал ним
пред у зе ћи ма и она им из ла зе
у су срет при ли ком одр жа ва ња
ра зних до га ђа ја.

– Гра ђа ни овог на се ља са ве -
сно одр жа ва ју по вр ши не ис -
пред сво јих ку ћа. Не че ка ју
над ле жна пред у зе ћа ка ко би
то сре ди ли – пре ци зи рао је
Ба лог.

Као нај ин те ре сант ни је ма -
ни фе ста ци је ко је се одр жа ва ју
у Вој ло ви ци, из дво јио је „Же -
те лач ке да не” и кир вај. Ба лог
је овом при ли ком ка зао и да
МЗ има до бру са рад њу с ло -
кал ном са мо у пра вом.

Ивица Јовчић, одборник у
Скупштини града из редова
Демократске странке, напу-
стио је ту партију у среду, 5.
октобра. Како „Панчевац” 

сазнаје, он је приступио од-
борничкој групи Српске на-
предне странке.

Демократе сада броје шест
одборничких места у локал-

ном парламенту, а напред-
њаци заједно са својим коа-
лиционим партнерима има-
ју 43 представника у Скуп-
штини.

ЈОВЧИЋ НАПУСТИО ДС

Прелазак у владајућу странку

бо ра, про фи ли са ла као стран ка
мо дер не ле ви це у 21. ве ку. По ја -
снио је да ће у на ред ном пе ри о -
ду по себ ну уло гу у ра ду пар ти је
има ти мла ди и же не.

– У то ку су по ли тич ке кон -
сул та ци је и до го во ри с нај ви -
шим ру ко вод ством СПС-а о
де фи ни са њу да љих смер ни ца
де ло ва ња ка ко би чла но ви и
сим па ти зе ри СПС-а има ли ја -
сан став пре ма то ме шта на ша
стран ка пред у зи ма на по ли -
тич ком по љу де ло ва ња и ра да.
При пре ма мо се за ре ви зи ју
члан ства, раз го во ре са сим па -
ти зе ри ма на те ре ну, што укљу -
чу је по се те свим се ли ма и ме -
сним за јед ни ца ма. Циљ нам је
да раз гова ра мо с љу ди ма о
сва ко днев ним про бле ми ма ка -
ко би у свом по ли тич ком де ло -
ва њу СПС мо гао да ука же на
њих – из ја вио је Дан гу бић.

До дао је да ће се со ци ја ли -
сти по за ба ви ти по врат ком на
власт у ло ка лу, јер су, ка ко
твр ди, струч ни љу ди с бо га тим
рад ним ис ку ством и же љом да
по мог ну Пан че ву за штит ни
знак те пар ти је.

– Ис кљу чи во се ба ви мо
про бле ми ма ко ји при ти ска ју
град. Као што се ви де ло на
сед ни ца ма ло кал ног пар ла -
мен та, на ши од бор ни ци су
из но си ли ар гу мен те и пред -
ло ге ко ји ма се уна пре ђу је
жи вот свих нас, а по др жа ли
смо сва ре ше ња и од лу ке за
ко је смо сма тра ли да су до бре
за раз ви так Пан че ва – ре као
је Дан гу бић.

Он је најавио још агил ни је
уче шће од бор нич ке гру пе СПС-а
у ло кал ном пар ла мен ту.

Ко ји су ци ље ви Срп ске на -
пред не стран ке и шта ће власт
ура ди ти за гра ђа не? Жељ ко
Су шец, пред сед ник Град ског
од бо ра СНС-а, ка зао је да се та
пар ти ја пре све га тру ди да
Пан че ву вра ти сјај про спе ри -
тет ног гра да.

– Ве ру је мо да са мо за јед но
мо же мо да за у ста ви мо да ље
про па да ње Ср би је, из ву че мо
зе мљу из кри зе и пру жи мо
при ли ку сва ком гра ђа ни ну
Ср би је да жи ви бо ље и срећ -
ни је. У Пан че ву смо кре ну ли
да ре ша ва мо про бле ме ко ји су
се го ми ла ли де це ни ја ма. За те -
кли смо пу стош, ра зо рен јав ни
сек тор, про па ле фир ме и
пред у зе ћа. По ли тич ка ста бил -
ност ко ја по сто ји због пре у зи -
ма ња од го вор но сти СНС-а у
ло ка лу, По кра ји ни и Ре пу бли -
ци зна чај но ће до при не ти бо -
љит ку. Ра ди мо на отва ра њу
ин ду стриј ске зо не, ко ја се тре -
нут но ко му нал но опре ма, до -
ве шће мо ин ве сти то ре, уре ди -
ће мо и град и се ла под јед на ко
– на вео је Су шец.

Ка зао је ка ко је тач но да је
ове го ди не би ло не ко ли ко ре -
ба лан са бу џе та, али да је с
дру ге стра не ви дљи во то што
је ко му нал ни сек тор, ко ји су
пре ма ње го вим ре чи ма оста -
ви ли „де спо ти” што им је „до -
ста би ло” и слич ни про ис те -
кли из јед не пар ти је, одр жан
на за вид ном ни воу.

– Са да све функ ци о ни ше и
ко ри стим при ли ку да обе ћам
да ће би ти и бо ље. Бу џет за
сле де ћу го ди ну би ће си гур но
раз вој ни. При о ри тет нам је
опре ма ње се вер не зо не, из -
град ња по та ми шког ко лек то ра
и ре кон струк ци ја Ули це 7. ју -
ла. Ра ди ће мо исто вре ме но на
ра ци о на ли за ци ји јав ног сек то -
ра, спа ја њем свих јав них ко -
му нал них пред у зе ћа у јед но.
То ће до не ти ве ли ке уште де, а
по ве ћа ће ефи ка сност – ис та као
је Су шец.

Он сма тра и да су гра ђа ни
та о ци стра нач ког за по шља ва -
ња ко је је Де мо крат ска стран -
ка спро во ди ла од 1997. го ди не
и на во ди ка ко тај про блем ни -
је ла ко ре шив.

Саопштио је да је од бор нич -
ка гру па По кре та на про те клим
сед ни ца ма Скуп шти не по ка за -
ла да је истин ска опо зи ци ја
вла сти и да ће на исти на чин
на ста ви ти да функ ци о ни ше.

– Ин си сти ра ће мо на пот пу -
ној јав но сти у ра ду свих де ло -
ва ло кал не са мо у пра ве. Што
се ти че бу џе та, он не при па да
ло кал ној вла сти, већ гра ђа ни -
ма ло кал не за јед ни це. Као
основ но сред ство за спро во ђе -
ње по ли ти ка, бу џет мо ра да
бу де до сту пан уви ду јав но сти,
то јест ло кал не са мо у пра ве би
мо ра ле да обез бе де мо гућ ност
да гра ђа ни ути чу на ње гов са -

Н. Ћебић

Д. Стојић
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По во дом Свет ског да на за шти те жи -
во ти ња, ко ји се обе ле жа ва сва ког 4.
ок то бра још од 1931. го ди не, пи та ли
смо су гра ђа не ка кав је наш од нос пре -
ма њи ма, с ко јим про бле ми ма се су о -
ча ва мо и ми и они, као и на ко је на чи -
не би смо мо гли да им по мог не мо.

ЛУ КА БУ ЛА ЈИЋ, 
тех ни чар по љо при вред не тех ни ке:

– Сма трам да би тре ба ло мно го бо -
ље да се по на ша мо пре ма жи во ти ња -
ма, јер им је на ша по моћ нео п ход на.
Ја имам два пса и две мач ке. По треб -
ни су нам ази ли, а и мно го ви ше па -
жње тре ба по све ти ти за шти ће ним
вр ста ма. Та ко ђе, не по др жа вам од ла -
зак у лов, као ни ко жне ин ду стри је.

ЂУР ЂИ ЦА ЈО ВИ ЧИЋ, 
бу џет ски ин спек тор:

– По мом ми шље њу, нај ве ћи про -
блем је збри ња ва ње жи во ти ња. Прет -
по ста вљам да над ле жне слу жбе ра де
све што је у њи хо вој мо ћи, ме ђу тим

има мно го па са лу та ли ца. Ја не мам
љу бим ца, алер гич на сам на дла ке,
по ма ло се и пла шим, а сма трам да
сви они ко ји има ју жи во ти ње, мо ра ју
да им се по све те мак си мал но и да
бу ду од го вор ни вла сни ци.

ВУ КО ЛА МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ, 
ко мер ци ја ли ста:

– Ја не мам љу бим ца, али мо ја ћер -
ка и унук има ју див ног пса, ко ме по -
кла ња ју мно го па жње. Они љу ди ко -
ји же ле да има ју жи во ти њу, мо ра ју
да во де ра чу на о њој и да јој по све ћу -
ју сво је вре ме. Ве о ма је ру жно што
има то ли ко на пу ште них па са и што
по сто је они ко ји их има ју, а мал тре -
ти ра ју их.

МИ ЛЕ НА РА ДУ ЛО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ве ру јем да би смо мо гли мно го

бо ље да се оп хо ди мо пре ма жи во ти -
ња ма. То су пле ме ни та би ћа, ни су љу -
та као ми љу ди. Мно го их во лим и
сма трам да их не би тре ба ло др жа ти у

ста но ви ма, ко ји су као за твор за њих.
Та ко ђе, тре ба да се по тру ди мо да им
по мог не мо, а уко ли ко ни смо у мо гућ -
но сти, ма кар да им не од ма же мо.

МАР ТА ЈО ВЕ ТИЋ, сту дент ки ња:
– Чи ни ми се да не зна мо ни са ми

о се би да бри не мо, а ка мо ли о жи во -
ти ња ма. Та ко ђе, ка да при ча мо о њи -
ма, љу ди углав ном ми сле са мо на
псе и мач ке, а ни ка ко на све оста ле
жи во ти ње, по го то во на оне ко је при -
па да ју угро же ним вр ста ма. Пр во мо -
ра мо са ми се бе да спо зна мо, па тек
та да да бри не мо о дру гим би ћи ма.

ДАР КО МА ТИЋ, за по слен:
– Во лим жи во ти ње и чи ни ми се да

би тре ба ло мно го бо ље да се оп хо ди -
мо пре ма њи ма. Сма трам да су нам
по треб ни ази ли, с об зи ром на то да
по сто ји ве ли ки број на пу ште них па са
и ма ча ка. Тре ба ло би за и ста да се по -
све ти мо очу ва њу за шти ће них вр ста.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

М. РАДУЛОВИЋВ. МИЛИЋЕВИЋ М. ЈОВЕТИЋ Д. МАТИЋ

НАША АНКЕТА

КА КАВ ЈЕ НАШ ОД НОС ПРЕ МА ЖИ ВО ТИ ЊА МА?

Тре ба ло би да их бо ље тре ти ра мо

Ђ. ЈОВИЧИЋЛ. БУЛАЈИЋ

Ду го ви за по слов ни 
про стор мо ћи ће да 
се пла те у шест ра та

Од лу ком о от пи су за ста ре лих не на -
пла ти вих по тра жи ва ња, по од лу ци
Над зор ног од бо ра ЈП-а Ди рек ци ја за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва, чла но ви
Град ског ве ћа су 30. сеп тем бра за око
80 гра ђа на от пи са ли укуп но 90 ми ли -
о на ди на ра. Реч је о за ста ре лим не на -
пла ти вим по тра жи ва њи ма по осно ву
за ку па де ла јав не по вр ши не на тр го -
вин ском пла тоу на Зе ле ној пи ја ци, и
то у из но су од 7,6 ми ли о на ди на ра, за -
тим по тра жи ва њи ма на ста лим по
осно ву об је ди ње не на пла те ко ја се во -
ди ла код ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за -
ци ја” од 66,9 ми ли о на ди на ра и по -
тра жи ва њи ма по осно ву об је ди ње не
на пла те ЈКП-а „Хи ги је на” у ви си ни од
15,7 ми ли о на ди на ра. Овај пред лог је
упу ћен Град ском ве ћу на кон ре ви зи је
за вр шног ра чу на Ди рек ци је.

На и ме, реч је о по тра жи ва њу од 90
ми ли о на ди на ра ко је је за ста ре ло и
не на пла ти во је, а да ти ра и из де ве де -
се тих го ди на про шлог ве ка. Ре ви зо ри
су, из ме ђу оста лог, на ве ли да Ди рек -
ци ја ни је из вр ши ла књи го вод стве ну
ис прав ку вред но сти на ве де них по -
тра жи ва ња, што је тре ба ло учи ни ти.
Нај ве ће по је ди нач но ду го ва ње фи -
зич ког ли ца из но си 288.000 ди на ра.
Град ско ве ће је ову од лу ку до не ло без
рас пра ве и јед но гла сно.

При хва ћен је и пред лог Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње Пан че ва да бу -
ду от пи са на за ста ре ла не на пла ти ва
по тра жи ва ња од 4,9 ми ли о на ди на ра
по осно ву за ку па ста но ва за ра се ље не
и за ку па на од ре ђе но вре ме не из гра -
ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе мљи шта
ра ди по ста вље ња га ра жа. Дуг по
осно ву по тра жи ва ња за за куп ста но ва
за ра се ља ва ње из но си 1,5 ми ли о на
ди на ра, а укуп но ду гу је 31 за ку по да -
вац. За за куп на од ре ђе но вре ме не -
из гра ђе ног јав ног гра ђе вин ског зе -
мљи шта ра ди при вре ме ног по ста -
вља ња мон та жних га ра жа от пи са но

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ГРАД ОТ ПИ САО ПРЕ КО 90 МИ ЛИ О НА 

ХРОНИКА

је 3,3 ми ли о на ди на ра, ко ли ко ду гу је
289 за ку па ца. Нај ве ћи по је ди нач ни
из нос ко ји је по овој од лу ци от пи сан
је сте 290.000 ди на ра.

Већ ни ци су усво ји ли још јед ну од -
лу ку Ди рек ци је, ко ја се не ти че от пи -
са ду га, већ мо гућ но сти да се том
пред у зе ћу ду го ви пла те на ра те. До -
спе ле а не из ми ре не за куп ни не за по -
слов ни и ма га цин ски про стор и зи да -
не га ра же мо ћи ће да се пла те на нај -
ви ше шест ме сеч них ра та. За куп ци не
сме ју би ти уту же ни, а њи хо ва фир ма
не мо же би ти пред мет при нуд ног из -
вр ше ња и мо ра ју има ти пла ће не ра -
чу не за про стор ко ји су за ку пи ли.

Усво је на је и из ме на про гра ма по -
сло ва ња ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за -
ци ја” за ову го ди ну. И то пред у зе ће
је, као што су по је ди на на прет ход -
ној сед ни ци, свој план мо ра ло да
ускла ди с ре ба лан сом бу џе та, а тим
ре ба лан сом њи хов план се ума њу је
за око 14,5 ми ли о на ди на ра. По ред
овог ума ње ња, на ста лог као по сле -
ди ца ре ба лан са бу џе та, ди рек тор
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”
Алек сан дар Ра ду ло вић до дао је и да
је то јав но пред у зе ће обез бе ди ло 19
ми ли о на ди на ра за услу гу обез бе ђе ња,

У то ку је кон курс Градa Панчевa за
до ста вља ње пред ло га за кан ди да те за
ово го ди шњу Но вем бар ску на гра ду.
Пред лог у пи са ној фор ми ко ји са др -
жи по дат ке о кан ди да ту и де таљ но
обра зло же ње о до стиг ну ћу или ре -
зул та ти ма ра да за ко је се пред ла же,
као и лич не по дат ке пред ла га ча
(име, пре зи ме, адре су) тре ба до ста -
ви ти пи сар ни ци у Град ском услу -
жном цен тру до пет ка, 14. ок то бра.

Кри те ри ју ми су оста ли исти као и
ра ни јих го ди на, те се ова по ве ља до -
де љу је по је дин ци ма, ор га ни за ци ја -
ма или пред у зе ћи ма ко ји има ју пре -
би ва ли ште од но сно се ди ште у Пан -
че ву за вред на до стиг ну ћа зна чај на
за град у обла сти ма: умет но сти, на у -
ке, ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, но ви -
нар ства, обра зо ва ња, спор та, при -
вре де, со ци јал ног и ху ма ни тар ног
ра да. Оп шир ни је о кри те ри ју ми ма
за до де лу Но вем бар ске на гра де на -
ве де но је на сај ту Град ске упра ве.

Пра во пред ла га ња кан ди да та за
на гра ду има ју сва прав на и фи зич ка

ли ца. О пред ло зи ма ко ји до 14. ок то -
бра, до ка да је отво рен кон курс,
стиг ну у Град ску упра ву, од лу чи ва ће
жи ри, нај ка сни је до 25. ок то бра. У
жи ри ју ће би ти: Та тја на Бо жић, Не -
ма ња Ро тар, Ма ри ја Је вић, Алек сан -
дра Трај ков ски, Ду шан Бор ко вић,
Та ња Алек сић, Ла зар Јо нел, Јо ван
Пе тро вач ки, Фи лип Кру мес, Ми лу -
тин Ко јић, Сми ља на Вар га Гла мо ча -
нин и Бо ри сав Ра тић. Жи ри ју пред -
се да ва Ве ра Ца ри на, про фе сор ка му -
зич ке шко ле и ди ри гент ПСЦПД-а.

Ово град ско при зна ње тра ди ци о -
нал но се до де љу је по во дом 8. но -
вем бра – Да на гра да Пан че ва, на
све ча ној сед ни ци Скуп шти не гра да.
На гра да об у хва та по ве љу и нов ча ни
део. Гра до на чел ник сва ке го ди не
утвр ђу је ви си ну нов ча не на гра де у
скла ду са бу џе том Гра да за го ди ну у
ко јој се она до де љу је. Про шле го ди -
не до бит ни ци Но вем бар ске на гра де
би ли су: Гим на зи ја „Урош Пре дић”,
хи рург др Ду шан Сто јић и учи те љи -
ца Бран ка Да ви до вић. М. Д.

ко ја је у пла ну за сле де ћу го ди ну.
Ре зул тат укуп ног по сло ва ња „Во до -
во да” у 2016. го ди ни тре ба да бу де
око 758 ми ли о на ди на ра, а уче шће
осни ва ча је око 40 ми ли о на ди на ра. 

И на овој сед ни ци Ве ћа на днев ном
ре ду је био АТП. То пред у зе ће је до -
би ло зе ле но све тло за ку по ви ну де сет
по лов них ау то бу са на гас за град ски
пре воз, за укуп но 67 ми ли о на ди на ра. 

Град ско ве ће је усво ји ло и На црт
од лу ке о до но ше њу пла на де таљ не ре -
гу ла ци је бло ка 115 у Омо љи ци – по -
слов на зо на с ре ци кла жним цен тром
за при вре ме но скла ди ште ње от па да
ра ди трет ма на и ње го вог да љег пла -
сма на. Овај про стор на ула зу у Омо -
љи цу део је при вред не зо не тог се ла,
где се на ла зи ре ци кла жни цен тар, а
овом од лу ком убу ду ће ће би ти мо гу ће

при вре ме но скла ди ште ње от па да ра -
ди трет ма на и да љег пла сма на. 

У обра зло же њу се чу ло да ће до но -
ше њем овог план ског до ку мен та би -
ти ство ре ни усло ви за раз вој по слов -
не зо не.

Већ ни ци су да ли са гла сност и на
го ди шњи про грам упра вља ња Пар -
ком при ро де По ња ви ца, а тај по сао,
ко ји је у над ле жно сти ЈКП-а „Зе ле -
ни ло”, го ди шње ко шта пет ми ли о на
ди на ра.

М. Ди ми трић

СКУПШТИНА ЗАСЕДА

12. ОКТОБРА

Седница Скупштине града Панче-

ва заказана је за среду, 12. окто-

бар. На њој ће се наћи кадровске

тачке, али и ребаланс буџета за

ову годину. Поред кадровских та-

чака које су биле на заседању Ве-

ћа, пред одборницима ће се наћи

и предлог да за в. д. директора

ЈKП-а „Зеленило” буде именован

Данило Бјелица, уместо в. д. ди-

ректора Владиславе Чолић.

За директора ЈП-а ГСА биће

предложена Зденка Јокић, дипло-

мирани менаџер, уместо Алексан-

дра Бркића који је поднео оставку.

У ЈKП-у „Хигијена” такође долази

до промене, па ће уместо Милана

Станишића на то место доћи Бог-

дан Савић, дипломирани менаџер.

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Пред ло жи те кан ди да те

Но ви пар кин зи за би ци кле, ко је је
Гра ду Пан че ву по кло ни ло Јав но ко -
му нал но пред у зе ће за га ра же и пар -
ки ра ли шта „Пар кинг сер вис” Бе о -
град, пред ста вље ни су 30. сеп тем бра
ис пред Деч јег дис пан зе ра.

Ра ди уна пре ђе ња усло ва жи во та
гра ђа на, за шти те жи вот не сре ди не и
под сти ца ња Пан че ва ца да ко ри сте
би ци кле, Град Пан че во је за тра жио
од бе о град ских ко ле га ове пар кин ге,
ко је ће би ци кли сти мо ћи бес плат но
да ко ри сте.

За хва љу ју ћи овој до на ци ји у гра ду
је по ста вље но укуп но 30 П-про фи ла
за пар ки ра ње би ци ка ла, и то три на -
ест у дво ри шту Оп ште бол ни це Пан -
че во, по шест на Зе ле ној пи ја ци и ис -
пред но ве По ште, као и пет код ста ре
По ште.

Гра до на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов из ја вио је да су ови пар кин зи
по ста вље ни на нај фре квент ни јим
ме сти ма у гра ду.

– Про мо ци јом би ци кли зма же ли мо
да Пан че во брен ди ра мо као здрав
град, еко ло шки осве шћен, а еко ло шко
осве шће ње иде кроз про мо ци ју ал тер -
на тив них ви до ва пре во за, по пут би ци -
кли зма. Да је то пра вац ко јим иде мо,

по ка зу је и то што је у прет ход них не -
ко ли ко го ди на из гра ђе но око се дам
ки ло ме та ра би ци кли стич ких ста за у
Пан че ву, а уско ро ће би ти пре зен то ван
и про је кат из град ње би ци кли стич ких
ста за ју жног Ба на та. Ис ти чем да је ово
пр ви пут у ду гој исто ри ји од но са два ју
гра до ва да има мо та ко до бру са рад њу,
јер ће се и Бе о град при кљу чи ти том
про јек ту из град ње би ци кли стич ких
ста за – ре као је гра до на чел ник.

Ан дри ја Чуп ко вић, ди рек тор ЈКП-а
„Пар кинг сер вис” Бе о град, ре као је

да ће то пред у зе ће на ста ви ти са рад -
њу с ЈКП-ом „Хи ги је на”, у чи јој над -
ле жно сти ће би ти ова пар кинг-ме ста.

– Фа сци ни ран сам. Не бих ре као да
је у Пан че ву би ци кли зам ал тер на тив -
ни вид пре во за јер, ко ли ко ви дим,
мно ги во зе би ци кле. Уко ли ко бу де би -
ло по треб но, по ста ви ће мо што ви ше
ових пар кин га – ре као је ди рек тор.

У Бе о гра ду ова квих пар кин га има
на пре ко 30 ло ка ци ја.

Ове про фи ле су на пра ви ли са ми
рад ни ци бе о град ског „Пар кинг сер -
ви са”, то је њи хов про из вод, ку пљен
је са мо ма те ри јал, па с об зи ром на то
има ју же љу да П-про фи ли ма по мог -
ну и дру гим сре ди на ма. М. Д.

ДО НА ЦИ ЈА ЈКП-а „ПАР КИНГ СЕР ВИС” БЕ О ГРАД

Пан че ву 30 П-про фи ла 
за би ци кле

Чланови Градског већа су 4. октобра
усвојили предлоге решења о имено-
вању директора пет јавних комунал-
них предузећа, као и о престанку
мандата директору Градске стамбе-
не агенције.

Усвојена су решења о именовању
Александра Радуловића за директора
ЈКП-а „Водовод и канализација”, Не-
бојше Гајића за директора ЈКП-а
АТП, Предрага Стојадинова за дирек-
тора ЈКП-а „Младост”, Треше Радо-
њина за директора ЈКП-а „Долови” у
Долову и Љиљане Станковић за ди-
ректорку ЈКП-а „Глогоњ” у Глогоњу.

Председница Комисије за спрово-
ђење конкурса за избор директора
јавних и комуналних предузећа чи-
ји је оснивач Град Панчево, Зденка
Јокић, рекла је да је та комисија са-
чинила ранг-листу и образложила
сваки предлог решења, као и да је у
току процедура за избор директора
јавних комуналних предузећа у Ба-
натском Новом Селу и Омољици.

На конкурс за  директора „Водово-
да” јавио се само садашњи в. д. ди-
ректора Александар Радуловић, ди-
пломирани грађевински инжењер из
Панчева. За директора АТП-а јавила
су се два кандидата, а на ранг-листи

је бољи садашњи в. д. директора Не-
бојша Гајић, дипломирани машин-
ски инжењер из Београда. Други
кандидат је била Јасна Ћосић, ди-
пломирани правник из Панчева. На
конкурсу за директора ЈКП-а „Мла-
дост” такође су учествовала два кан-
дидата: поменута Јасна Ћосић и в. д.
директора Предраг Стојадинов, про-
фесор физичке културе из Панчева,
који је био бољи на ранг-листи. За
директора ЈКП-а „Долови” из Доло-
ва јавио се само садашњи в. д. дирек-
тора Треша Радоњин, дипломирани
инжењер пољопривреде из Долова.
И за директора ЈКП-а „Глогоњ” у
Глогоњу јавила се само Љиљана
Станковић, дипломирани економи-
ста – менаџер у банкарству, која оба-
вља дужност в. д. директора.

Већници су усвојили и решење о
престанку мандата директору ЈП-а
Градска стамбена агенција Александру
Бркићу из Панчева. Он је још 22. јула
поднео оставку на ту функцију из, како
је навео, личних разлога, а с обзиром
на то да Скупштина града није од тада
заседала, ова одлука ће се наћи пред
одборницима следеће недеље, када
треба да буде одржана седница.

М. Д.

НОВА КАДРОВСКА РЕШЕЊА 

Пет именовања и оставка 



од у зи ма ју вре ме, па убу ду ће
то га не ће би ти – ре кла је она.

Тр жи шна ин спек ци ја је до
са да кон тро ли са ла са мо оне
ко ји су ра ди ли пот пу но не ле -
гал но. Од ско ра они мо гу да
по ку ца ју и на вра та оних ко ји
су при вре ме но од ја ви ли рад -
ње, а у ства ри и да ље ра де у
пу ном ка па ци те ту.

Пу на при ме на За ко на о ин -
спек циј ском над зо ру, иа ко је
он до нет 2015, по че ла је у ма -
ју ове го ди не. Тим за ко ном
уре ђу ју се са др жи на, вр сте и
об ли ци и по сту пак ин спек циј -
ског над зо ра, овла шће ња и
оба ве зе уче сни ка у ин спек циј -
ском над зо ру. О то ме је, с по -
себ ним освр том на тр жи шну и
ту ри стич ки ин спек ци ју, би ло
ре чи у Ре ги о нал ној при вред -
ној ко мо ри 4. ок то бра.

Овим за ко ном на гла сак се
ста вља на пре вен тив не ме ре,
али и на по ве ћа ње од го вор но -
сти свих су бје ка та. Је ле на
Сла вић Ја ко вље вић, шеф од -
се ка ту ри стич ке ин спек ци је у
над ле жном ми ни стар ству, ре -
кла је да је основ ни циљ овог
за ко на су зби ја ње си ве еко но -
ми је, као и из бе га ва ње по кла -
па ња над зо ра.

– Ви ше ин спек ци ја ће са да
исто вре ме но мо ћи да вас по се -
ти, ка ко би се из бе гло по кла -
па ње ин спек циј ског над зо ра.
Упра во су се при вред ни су бјек -
ти жа ли ли да их раз ли чи те ин -
спек ци је по се ћу ју ви ше да на,

У „Пе тро хе ми ји” у су бо ту, 8.
ок то бра, по чи ње за стој у ра -
ду про из вод них по стро је ња,
ко ји ће тра ја ти до 19. ок то -
бра. Пе тро хе миј ски ги гант
ће у том пе ри о ду из вр ши ти
ре монт на про це сној опре ми
у фа бри ци Ети лен. Ак тив но -
сти то ком за сто ја обез бе ди ће
на ста вак без бед ног и ефи ка -
сног ра да ком па ни је и оба -
вља ће се пре ма прет ход но
утвр ђе ном пла ну. Сви по сло -
ви у скло пу ма њег ре мон та у
пот пу но сти су ускла ђе ни с
ва же ћим без бед но сним про -
це ду ра ма ком па ни је.

– По себ на па жња то ком
за сто ја би ће по све ће на ра до -
ви ма на из ме њи ва чи ма, као
и са на ци ји, чи шће њу и оста -
лим ин тер вен ци ја ма на про -
це сној опре ми у овој фа бри -

ци. За стој у Ети ле ну под ра зу -
ме ва и за у ста вља ње про из -
вод ње у фа бри ка ма ПЕВГ и
ПЕНГ – из ја вио је за „Пан че -
вац” Ми ша Бу ла јић, из вр -
шни ди рек тор функ ци је про -
из вод ње и тех нич ке по др шке
у „ХИП –Пе тро хе ми ји”.

Над ле жни из „Пе тро хе ми -
је” ис ти чу да ће би ти ис пу -
ње не све план ске оба ве зе
пре ма куп ци ма и на по ми њу
да се при ли ком за у ста вља ња
фа бри ка мо же оче ки ва ти по -
ја ча на по ја ва пла ме на на ба -
кљи као по сле ди ца по што ва -
ња без бед но сне про це ду ре
при ли ком план ског за у ста -
вља ња про це са ра да, као и
по ве ћа ње бу ке.

О за у ста вља њу фа бри ка
оба ве ште не су све над ле жне
ин сти ту ци је. З. Ст.

Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пан че вач ки апо те ка ри
без пла та и 
здрав стве них књи жи ца

Бло ка да ра чу на због
460 ми ли о на ди на ра

За по сле ни у Апо те ци Пан че во
про те сто ва ли су 3. ок то бра у
Бе о гра ду, ис пред Вла де Ср би -
је и Ми ни стар ства здра вља,
ка ко би под се ти ли над ле жне
на те жак по ло жај у ко ме се на -
ла зе и они и пред у зе ће, ко је је
у бло ка ди од по чет ка го ди не.

Пред сед ник син ди ка та Апо -
те ке Пан че во Бор ко Бо јић ре -
као је да ње го ве ко ле ге оче ку ју
од над ле жних ре ше ње за ста ње
у тој др жав ној уста но ви, али и
за се бе, јер су за по сле ни по -
след њу пла ту при ми ли за март,
а с об зи ром на то да им ни су
пла ће ни до при но си, оста ли су
без здрав стве них књи жи ца.

– Ни смо у Бе о гра ду ни са
ким раз го ва ра ли, јер су сви
над ле жни упо зна ти са ста њем
у ко јем се на ла зи Апо те ка
Пан че во. Ра чун је бло ки ран и,
као што Пан чев ци зна ју, већ
ду го ра ди мо са мо у јед ној сме -
ни, ро бе је све ма ње, а нов ца
не ма – ре као је он.

На кон про те ста у Бе о гра ду
апо те ка ри су се упу ти ли и ка
свом осни ва чу. Бо јић ка же да
су се на крат ко са ста ли с гра -
до на чел ни ком Са шом Па вло -
вим и ње го вим за ме ни ком
Пре дра гом Жив ко ви ћем.

– Упо зна ти су са си ту а ци -
јом, а гра до на чел ник нам је
обе ћао да ће мо ових да на до -
би ти април ску пла ту из бу џе та
Гра да и да ће нам би ти упла -
ће ни до при но си, ка ко би смо

ЗА СТОЈ У „ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

По ви ше на бу ка

Ди рек ци ја за имо ви ну Ре пу -
бли ке Ср би је рас пи са ла је
оглас за оту ђе ње не по крет -
но сти ко је ни су нео п ход не за
функ ци о ни са ње Вој ске Ср -
би је. У по ну ди су 22 вој на
ком плек са ши ром Ср би је, а
ме ђу њи ма су и вој ни објек ти
у Пан че ву.

На про да ју је по ну ђен део
Вој ног ком плек са Ка ча ре во по
по чет ној це ни од 9.891,48
евра, као и Вој ни ком плекс Ја -
бу ка у Пан че ву, чи ја по чет на
це на из но си 477.851,53 евра.
По ред ова два вој на објек та, у
по ну ди су и ком плек си у Бе о -

гра ду, Ири гу, Кра ље ву, Ни шу,
Но вом Са ду, Пи ро ту, Ста рој
Па зо ви, Сур ду ли ци, Ужи цу,
Чач ку, Ва ље ву, Сме де рев ској
Па лан ци и За је ча ру.

Нај ску пљи вој ни ком плекс
ко ји је по ну ђен на ла зи се у
Чач ку и ње го ва по чет на це на
је 6,7 ми ли о на евра, а сле де
објек ти у Ни шу по це ни од
5,3 ми ли о на евра. Сви вој ни
ком плек си мо гу се раз гле да -
ти, уз прет ход ну на ја ву оби -
ла ска, 10. и 11 ок то бра, у
вре ме ну од 12 до 13 са ти.
Рок за кон ку ри са ње је 16. ок -
то бар. З. Ст.

ПРО ДА ЈЕ СЕ ВОЈ НА ИМО ВИ НА

По ну ђе на два објек та 
у Пан че ву

АПО ТЕ КА РИ ПО НО ВО НА УЛИЦАМА БЕ О ГРА ДА

ФИР МА У БЛО КА ДИ, 
РАД НИ ЦИ НА ПРОТЕСТУ

ЕКОНОМИЈА

ЗА КОН О ИН СПЕК ЦИЈ СКОМ НАД ЗО РУ

Важнa са рад ња при вред ни ка и ин спек ци је

НА ОСНО ВУ АНЕК СА УГО ВО РА С ПКБ-ом

Ски да ње ше ћер не ре пе

– Ин спек ци је са да има ју и
пра во да кон тро ли шу не ре ги -
стро ва не при вред не су бјек те.
То је зна чај но и за ту ри стич ку
ин спек ци ју, ко ја, на при мер, у
мно ге објек те за из да ва ње ни -
је мо гла да уђе јер њи хо ви
вла сни ци ка жу да је у пи та њу
при ват но вла сни штво. Са да је
и то олак ша но – ре кла је Је ле -
на Сла вић Ја ко вље вић.

Ин спек то ри ће са да са чи ња -
ва ти слу жбе ну бе ле шку и да -
ва ти рок од осам да на с пре по -
ру ка ма ка ко да при ват ни ци
от кло не не пра вил но сти.

Ве сна Ри стић, на чел ник
сек то ра тр жи шне ин спек ци је
у над ле жном ми ни стар ству,
ре кла је да је зна чај на но ви на
и обра зо ва ње ко ор ди на ци о не
ко ми си је ко ја је за ду же на за
ускла ђи ва ње ин спек циј ског
над зо ра, чи ме ће се обез бе ди -
ти ефи ка сни ји рад.

– Фор ми ра ње ко ор ди на ци о не
ко ми си је је нео п ход но ка ко би
се ускла ђи ва ли пла но ви и раз -
ме њи ва ле ин фор ма ци је. Њен
рад би ће на ви шем ни воу ка да
до би је мо је дин ствен ин фор ма -

ци о ни си стем свих ин спек ци ја
ко ји ће бе ле жи ти по дат ке о
свим ин спек циј ским над зо ри -
ма, а то би тре ба ло да за жи ви до
кра ја 2017. го ди не. То зна чи да
би тр жи шни ин спек тор мо гао
да по гле да шта је о од ре ђе ном
при ват ни ку за бе ле жи ла, на
при мер, ту ри стич ка ин спек ци ја
– из ја ви ла је Ве сна Ри стић.

Оба ве зна упо тре ба кон трол -
них ли ста, над зор по прет ход -
но усво је ном пла ну и оба ве зан
на лог за ин спек циј ски над зор
– но ви не су ко је је пред ви део
За кон о ин спек циј ском над зо -
ру и по је ди не ин спек ци је их
већ спро во де. Кон трол на ли -
ста је до ку мент ко ји са др жи
спи сак при о ри тет них пи та ња,
про ве ре и дру гих рад њи за ко -
је је овла шће на ин спек ци ја.

При вред ни ци ће мо ћи са ми
се бе да пре кон тро ли шу и пра -
во вре ме но от кло не не до стат ке
по мо ћу кон трол не ли сте ко ја
се об ја вљу је на ин тер нет стра -
ни ци ин спек ци ја.

Овај за кон при ме њу је 36 ре -
пу блич ких ин спек ци ја.

М. Д.

има ли здрав стве не књи жи це –
ка же син ди ка лац.

Тре нут но је пред у зе ће у бло -
ка ди због 460 ми ли о на ди на ра,
уку пан дуг је око 800  ми ли о на
ди на ра, а ка ма та око 200 ми -
ли о на ди на ра. У Апо те ци Пан -
че во је са да око 70 за по сле них,
а у вре ме ка да је на че лу фир -
ме би ла Бран ка Ми ло је вић,
би ло их је ско ро чак 180.

Рад ни ци су под се ти ли на то
да за тре нут но ста ње кри ве ди -
рек тор ку Бран ку Ми ло је вић,
ко ја је фир му во ди ла од 2012.
до 2015. го ди не. Про тив ње је
про шле го ди не Ви ше јав но ту -
жи ла штво у Пан че ву по кре ну -
ло ис тра гу због осно ва сум ње
да је по чи ни ла зло у по тре бу
слу жбе ног по ло жа ја на ште ту
Апо те ке Пан че во. Ис тра га се
во ди и за још тро је ли ца, а због

сум ње да су оште ти ли ову
уста но ву.

Рад ни ци ка жу да пред у зе ће
ни ка да у исто ри ји ду гој пре ко
два ве ка ни је би ло у ова ко жа -
ло сној си ту а ци ји и под се ти ли
су да им је у ју лу би ла ис кљу -
че на стру ја, те да по је ди не
апо те ке не ра де.

На кра ју су до да ли да су им
се на про те сту у Бе о гра ду при -
дру жи ли и апо те ка ри из дру -
гих гра до ва у Ср би ји, као и да
ће до кра ја ове не де ље би ти
одр жан са ста нак свих ди рек -
то ра др жав них апо те ка у Ср -
би ји. Тра жи ће да се из јед на че
усло ви по сло ва ња за др жав не
и при ват не апо те ке.

– По сло ва ње при ват них
апо те ка је лак ше јер оне, за
раз ли ку од нас, ни су у оба ве зи
да рас пи су ју тен де ре за на бав -

Подсећају на свој тежак положај

ку ле ко ва. Тра жи ће мо и по ве -
ћа ње мар же ка ко би нам би ло
олак ша но по сло ва ње – ре као
је Бор ко Бо јић.

Прет ход ни про тест у Бе о гра -
ду је одр жан у апри лу. Та да су
за по сле ни у Апо те ци Пан че во
не го до ва ли што њи хов про блем
ни је по чео да се ре ша ва, ра чун
је био у бло ка ди, а ло кал на са -
мо у пра ва је тре ба ло да пре у зме
оба ве зу от пла те остат ка ду га
ка ко би до ба вља чи по но во по -
че ли да снаб де ва ју ту уста но ву
ле ко ви ма. Од та да је уку пан дуг
на ра стао, а рад ни ци и да ље че -
ка ју да се фи нан сиј ски про бле -
ми ре ше, ка ко би Апо те ка Пан -
че во, али и ње на га лен ска ла бо -
ра то ри ја, по но во по че ле да ра -
де у пу ном ка па ци те ту, али и
ре зул та те ту жи лач ке ис тра ге.

М. Ди ми трић

Усе ви са узур пи ра них др -
жав них по љо при вред них по -
вр ши на на те ри то ри ји Пан -
че ва ски да ју се у скла ду с
вре мен ским при ли ка ма и
тех но ло шком зре ло шћу кул -
ту ра. У прет ход ном пе ри о ду
ски ну ти су сун цо крет и со ја,
а пре о ста ју ше ћер на ре па,
ку ку руз и још је дан део со је.

Чла но ви Град ског ве ћа су
про шле не де ље усво ји ли
анекс уго во ра о по слов ној са -
рад њи за ски да ње усе ва с по -
љо при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни за кљу че ног
с ПКБ Кор по ра ци јом из Бе о -
гра да. На и ме, у ју лу, ка да је
Град Пан че во, у скла ду са за -
ко ном, до нео од лу ку о ски да -
њу усе ва са узур пи ра них њи -
ва, на осно ву од лу ке Ве ћа гра -
до на чел ник је пот пи сао уго -
вор с ПКБ-ом, ком би на том
ко јем је по ве рен тај по сао.

Оно што се овим анек сом ме -
ња, је сте обим по сла за по ме -
ну ти ком би нат, па ће убу ду ће
са узур пи ра них по вр ши на у
Пан че ву ски да ти и ше ћер ну
ре пу, што прет ход ним уго во -
ром ни је би ло ре гу ли са но.

– Уго во ром је би ло ре гу ли -
са но ски да ње мер кан тил них
кул ту ра – сун цо кре та, со је и
ку ку ру за. На те ре ну смо уо -
чи ли да има мо и је дан део
под ше ћер ном ре пом ко ја
тре ба да се из ва ди, а с об зи -
ром на то да је ПКБ Кор по -
ра ци ја оспо со бље на да оба ви
овај по сао, упу ти ли смо
пред лог за до пу ну уго во ра.
Та ко ђе, то пред у зе ће је и је -
ди но за ин те ре со ва но за овај
по сао на те ри то ри ји гра да –
ре кла је Зо ри ца Ре пац, чла -
ни ца Град ског ве ћа за по љо -
при вре ду, се ло и ру рал ни
раз вој. М. Д.

Савет Покрајинског фонда за
развој пољопривреде расписао
је сет нових конкурса за доде-
лу кредита намењених пољо-
привредним газдинствима,
физичким и правним лицима
с подручја АП Војводине, упи-
саним у Регистар пољопри-
вредних газдинстава. Како се
наводи и на сајту Града Пан-

чева, у току су конкурси за: на-
бавку нове пољопривредне
механизације (погонске, при-
кључне) у пољопривреди, до-
делу кредита за набавку ко-
шница и опреме за пчелар-
ства, набавку нових система и
опреме за наводњавање и бу-
шење бунара, доделу кредита
за набавку нових заштићених

башта (пластеници, стаклени-
ци) и опреме, набавку нових
противградних мрежа у више-
годишњим засадима воћа и
винограда и набавку квалитет-
не телади за тов.

Сви заинтересовани могу
преузети потребну документа-
цију (текст конкурса и прија-
ву) са странице Покрајинског

фонда за развој пољопривре-
де. Максималан износ креди-
та, зависно од конкурса, јесте
40.000 евра, а минималан
1.000 евра. Конкурс је отворен
до 17. октобра, а пријаве треба
слати искључиво поштом –
наводи се на сајту Покрајин-
ског фонда.

М. Д.

КОНКУРСИ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

Шест покрајинских кредита



ПЕК „Со ко” је про шлог ви -
кен да ор га ни зо вао шет њу
ста зом на под руч ју Град ске
шу ме. Ак ци ја тог клу ба об -
у хва ти ла је 45 уче сни ка,
пре те жно де це, а „Со ко лу”
су по др шку пру жи ли и из -
ви ђа чи од ре да „На дел” из
Стар че ва. Ма ли ша ни и њи -
хо ви ро ди те љи има ли су
при ли ку да се упо зна ју с
биљ ним и жи во тињ ским
све том Град ске шу ме. Чла -
но ви „Со ко ла” де мон стри -
ра ли су ка ко се бе ре и рас -
по зна је је сти ва ко при ва,
учи ли де цу о вр ста ма др ве -
ћа, а по себ но је атрак тив но
би ло тра же ње и пре по зна -
ва ње тра го ва жи во ти ња.
Ујед но је одр жан и час ори -
јен ти рин га, та ко да су уче -
сни ци мо гли да се оку ша ју
и у пре по зна ва њу шум ских
и пла ни нар ских озна ка и
мар ки ра њу ста за. На кра ју
дру же ња ор га ни зо ва на је
шет ња до пан че вач ких све -
ти о ни ка.

И по ред уни ште них ин -
фор ма ци о них та бли, оби -
ла зак Град ске шу ме је и
овог пу та био ин те ре сан тан
и атрак ти ван, а чла но ви

клу ба „Со ко” на ја ви ли су да
је у пла ну да се на ред не го -
ди не та бле об но ве и по ста -
ве но ве, као и да се на ста ви
да ље про мо ви са ње при род -
них по тен ци ја ла Град ске
шу ме. Да под се ти мо, не -
дав но су ван да ли, из нео -
бја шњи вих раз ло га, дуж
вид но обе ле же них ста за
уни шти ли ин фор ма тив не
та бле и пу то ка зе ко ји су на
ин те ре сан тан и за ба ван на -
чин при ка зи ва ли жи ви свет
Град ске шу ме и по ма га ли
љу би те љи ма при ро де да се
лак ше и без бед ни је кре ћу.

На ред ног ви кен да чла но -
ви клу ба „Со ко” ор га ни зо ва -
ће, по ред ак тив но сти на ве -
штач кој сте ни, и од ла зак на
Ку чај ске пла ни не и вре ло
Гр зе. Уче сни ци по ла зе у су -
бо ту у ју тар њим ча со ви ма, а
вра ћа ју се у не де љу уве че.
Пла ни ран је успон на вр хо -
ве Ку чај ских пла ни на, уз де -
мон стра ци је бо рав ка у при -
ро ди и пла ни нар ских ве -
шти на за нај мла ђе. Ви ше
ин фор ма ци ја о овим ак тив -
но сти ма за ин те ре со ва ни су -
гра ђа ни мо гу на ћи на веб-
стра ни ци www.soko.rs.

Једанаести еколошки ултра-
маратон од Рафинерије наф-
те Панчево до Поповице, по-
пуларног излетишта на Фру-
шкој гори, биће одржан у су-
боту, 15. октобра. Шесту го-
дину заредом ова манифе-
стација је посвећена и борби
против похлепе, глобализа-
ције, модерног робовласни-
штва, експлоатације, сиро-
маштва и новог колонијали-
зма. Пред искреним еколо-
зима, антиглобалистима,
спортистима, бициклисти-
ма и рекреативцима биће
траса дуга 140 километара.
Старт ће бити преко пута
главног улаза у Рафинерију,
у 9 сати.

Премa речима организато-
ра, етапа води кроз центар
Панчева, преко Јабуке, Глого-
ња, Сефкерина и Опова, Тите-
ла, Вилова и Ковиљa, Бешке и
Чортановца, до излетишта
Поповица на Фрушкој гори.

Сви учесници који буду са-
владали пут од Панчева до
Фрушке горе добиће мајице,
медаље и дипломе. Плани-
рана је и вечера у планинар-
ском дому на Фрушкој гори.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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АЕ РО ЗА ГА ЂЕ ЊЕ: СТАР ТО ВА ЊЕ ПО ГО НА НИС-а

ЗА ШТО БАШ У ЈЕ СЕН?

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пик укуп них 
угљо во до ни ка 
и бен зе на

За га ђе ње 
про у зро ко ва но 
при прем ним 
ра до ви ма 
за старт Ра фи не ри је

Еко ло шка суд би на
гра да у ру ка ма 
не пред ви ди вих си ла

Про шлог ви кен да гра ђа не је
уз не ми рио не при ја тан ми рис у
ра ним ју тар њим са ти ма. Већ
на кон по но ћи у су бо ту, 1. ок то -
бра, град ски мо ни то ринг си -
стем за бе ле жио је тро ча сов ни
пик укуп них угљо во до ни ка

се ква ли тет ва зду ха на гло по -
гор ша. По ред то га, и вре мен -
ске при ли ке су по го до ва ле то -
ме да се опа сне ма те ри је над -
ви ју над гра дом.

Би ло ка ко би ло, ви ше де це -
ниј ско ис ку ство жи во та у Пан -
че ву го во ри да је са свим нор -
мал но – и Пан чев ци су већ на -
ви кли на ове „ма ле” еко ло шке
ак ци ден те – да за у ста вља ње
по стро је ња или њи хов по нов -
ни старт узро ку ју еми то ва ња
опа сних и за га ђу ју ћих ма те ри -
ја. Ово је тре ћа го ди на у ни зу
ка ко кра јем сеп тем бра и по -
чет ком ок то бра има мо ова кве
„смр дљи ве си ту а ци је”.

Ди на ми ка и тер ми ни
Пре ма ре чи ма Ши мо на Бан -
чо ва, по кра јин ског ин спек то -
ра за за шти ту жи вот не сре ди -
не, пре ви ше од де сет да на
по го ни нафт ног ги ган та

ин спек ци ји ди на ми ку и тер -
ми не спро во ђе ња пред старт -
них ак тив но сти, ка ко је и
про пи са но за ко ном, а за уз -
врат су по кра јин ски слу жбе -
ни ци за ду же ни за еко ло ги ју
упо зо ри ли ди рек то ре да мо -
ра ју во ди ти ра чу на о ме те о -
ро ло шким усло ви ма.

Ме ђу тим, упра вљач ке струк -
ту ре ра фи не риј ског ги ган та
ни су се при др жа ва ле Про то -
ко ла о по сту па њу у слу ча ју не -
по вољ них ме те о ро ло шких
усло ва и ни су во ди ле ра чу на о
то ме ка ко ду ва ве тар или да ли
је ва зду шни при ти сак ви сок.
Јед но став но, они су по сте пе но
про ве ра ва ли и пу шта ли у рад
де ло ве ра фи не риј ског си сте ма
про из вод ње иа ко су из ве шта ји
РХМЗ ука зи ва ли на то да су
над Пан че вом ве о ма не по вољ -
не вре мен ске при ли ке за ове
де лат но сти. За то су опа сне за -

чел ни ка Са ше Па вло ва, чла -
ни це Град ског ве ћа за ду же не
за за шти ту жи вот не сре ди не и
одр жи ви раз вој Ка та ри не Ба -
њаи, пред став ни ка Се кре та ри -
ја та за за шти ту жи вот не сре -
ди не, по кра јин ског ин спек то -
ра за за шти ту жи вот не сре ди -
не и пред став ни ка ју жне ин ду -
стриј ске зо не, по во дом су бот -
њег еко ло шког ин ци ден та.

На кон са стан ка гра до на чел -
ник Пан че ва је ре као да ће
Град овог пу та по ку ша ти од -
луч но да пре ки не прак су ко ја
је по сто ја ла у прет ход ном пе -
ри о ду, а од но си се на од го вор -
ност.

– Мо рам да кон ста ту јем да
ни во угљо во до ни ка ни је нор -
ми ран ни јед ним за кон ским
ак том и да упра во та чи ње ни -
ца спу та ва по кра јин ског ин -
спек то ра да у од ре ђе ној си ту -
а ци ји, као што је би ла 1. ок -
то бра око 3 са та но ћу, мо же
да ре а гу је и да на ло жи од го -
ва ра ју ће ме ре. Град ће тра -
жи ти од ми ни стар ства да се
нор ми ра ју мак си мал не до -
зво ље не вред но сти угљо во до -
ни ка да би смо ми мо гли по -
сле то га да пред у зи ма мо дру -
ге ме ре – ре као је Са ша Па -
влов и до дао да је ло кал на са -
мо у пра ва кон так ти ра ла с
Ми ни стар ством по љо при вре -
де и за шти те жи вот не сре ди -
не усме ним пу тем и да је до -
го во ре но да Град Ми ни стар -
ству упу ти до пис у ко ме ће
на ве сти сво ја ис ку ства,
превасхoдно у ве зи са за бе ле -
же ним пре ко ра че њи ма, и то у
овом пе ри о ду го ди не, ка да
по чи ње греј на се зо на.

Пре ма на во ди ма гра до на -
чел ни ка, до за га ђе ња 1. ок то -
бра у ју тар њим ча со ви ма до -
шло је услед по кре та ња по -
стро је ња НИС – Ра фи не ри је
наф те Пан че во на кон ре мон -
та, по ве ћа ног ин тен зи те та ра -
да фа бри ке за пре ра ду от пад -
них во да у „Пе тро хе ми ји”
(ко ја пре ра ђу је и от пад не во -
де из Ра фи не ри је), пре та ка ња
при мар ног бен зи на на при -
ста ни шту Ра фи не ри је за по -
тре бе „Пе тро хе ми је” и пре та -
ка ња при мар ног бен зи на же -
ле знич ке ци стер не у „ХИП –
Пе тро хе ми ји” и ве о ма не по -
вољ них ат мос фер ских усло ва
– го то во да ни је би ло ве тра, а
по сто је ће стру ја ње ва зду ха
на но си ло је ае ро за га ђе ње у
прав цу гра да.

Уче ни ци осмог раз ре да
Основ не шко ле „Све ти Са ва”,
са сво јим на став ни ца ма Ма -
ри јом По љак и Дра га ном
Стој нић, по се ти ли су не дав -
но еду ка тив но-из ло жбе ни
цен тар На род не бан ке Ср би -
је. Ђа ци су има ли при ли ку да
се упо зна ју са исто ри ја том
нов ца, уло гом и за да ци ма
На род не бан ке Ср би је као
цен трал не бан ке Ре пу бли ке
Ср би је, с ла жним нов цем и

обе леж ји ма за шти те на ко ва -
ном нов цу и на нов ча ни ца ма.

За уче ни ке су ор га ни зо ва -
не ра ди о ни це „Зна ме ни те
лич но сти пред ста вље не на
ди нар ским оп ти цај ним нов -
ча ни ца ма” и „Ла жни но вац –
ка ко га пре по зна ти”, да би се
они упо зна ли с тех но ло ги јом
и про це сом ко ва ња нов ца и
сте кли са зна ња о ва жно сти
план ског тро ше ња и рас по -
ла га ња лич ним бу џе том.

АК ТИВ НОСТ ОШ „СВЕ ТИ СА ВА”

По се та На род ној 
бан ци Ср би је

Но ва за шти ће на
под руч ја при ро де

Нео п ход но удру жи ти
струч не и фи нан сиј ске
ре сур се свих ни воа
вла сти

По кра јин ски се кре тар за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре -
ди не Вла ди мир Га лић пред -
ста вио је пла но ве Се кре та ри -
ја та за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не у обла сти за -
шти ће них под руч ја при ро де
на 24. ме ђу на род ном еко ло -
шком сај му „Еко-свет”, одр жа -
ном у Но вом Са ду од 28. сеп -
тем бра до 2. ок то бра.

Ка ко је на ја вио на струч ном
ску пу „За зе ле ни ју бу дућ ност”,
по кра јин ским ин сти ту ци ја ма
би ће уско ро упу ћен пред лог да
се про гла се но ва за шти ће на
под руч ја при ро де, од но сно че -
ти ри пар ка при ро де: „Мр тва је
гор њег По ти сја”, „Бо сут ске шу -
ме”, „Је грич ка” и „Ста ра Ти са”
код Би сер ног остр ва. По кра -
јин ски се кре тар је ис та као да је
за шти та при ро де је дан од бит -
них сег ме на та за шти те жи вот -

ЗА ВР ШЕН СА ЈАМ ЕКО ЛО ГИ ЈЕ У НО ВОМ СА ДУ

За шти та при ро де ве о ма ва жна
Над ле жни у По кра ји ни ис -

ти чу да се мо ра ра ди ти на то -
ме да се у на ред ном пе ри о ду
удру же струч ни и фи нан сиј -
ски ре сур си свих ни воа вла сти
– од ло кал не са мо у пра ве, пре -
ко АП Вој во ди не, до Ре пу бли -
ке, у скла ду са за ко ни ма, ка ко
би се одр жа ва ла за шти ће на
под руч ја при ро де. Они ко ји
упра вља ју овим под руч ји ма
упо зо ре ни су да мо ра ју ис пу -
ња ва ти усло ве и оно што је за -
цр та но, те да ће уко ли ко то не
бу ду чи ни ли, би ти за ме ње ни,
а све с ци љем што бо ље за -
шти те при ро де. Да под се ти -
мо, на те ри то ри ји АП Вој во -
ди не су за шти ће на под руч ја
при ро де на 138.000 хек та ра,
што је 6,4 од сто укуп не по вр -
ши не.

Струч ни скуп „За зе ле ни ју
бу дућ ност”, ко ји је одр жан на
Но во сад ском сај му, за јед но су
ор га ни зо ва ли По кра јин ски се -
кре та ри јат за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ди не, По -
кра јин ски за вод за за шти ту
при ро де, Јав но пред у зе ће За -
вод за ур ба ни зам Вој во ди не и
Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни
парк Фру шка го ра”.

не сре ди не, а да По кра јин ски
се кре та ри јат има овла шће ње
да про гла ша ва за шти ће на под -
руч ја при ро де дру гог сте пе на.

– Ме ђу тим, оно што је бит -
но и на че му ин си сти ра мо, је -
сте то да ни је до вољ но са мо
про гла си ти за шти ће но под -
руч је при ро де, до не ти по кра -
јин ску скуп штин ску од лу ку и
на кон то га од ре ди ти упра вља -
ча и пре пу сти ти то слу ча ју.

При ме ра ра ди, Се кре та ри јат
је 2014. го ди не про гла сио пар -
ком при ро де ба њу Ру сан ду и
под руч је Ка ра ш–Не ра, али у
бу џе ту за 2016. го ди ну за њих
ни је би ло нов ца – ре као је
Вла ди мир Га лић и ис та као да
је по след њим ре ба лан сом бу -
џе та ова не прав да ис пра вље -
на, та ко да ће ове го ди не и ба -
ња Ру сан да и Ка ра ш–Не ра до -
би ти по 700.000 ди на ра.

АК ТИВ НОСТ КЛУ БА „СО КО”

Шет ња 
Град ском шу мом

ЕКОЛОШКИ УЛТРАМАРАТОН

Коридор свести

(мак си мал на јед но ча сов на
вред ност би ла је око 900 ми -
кро гра ма по ме тру куб ном).
За бе ле жен је и по раст бен зе на
(јед но ча сов ни пик је био 107
ми кро гра ма по ме тру куб ном).
Пре ма ре чи ма по кра јин ског
ин спек то ра Ши мо на Бан чо ва,
при прем ни ра до ви за старт Ра -
фи не ри је ути ца ли су на то да

ушли су у при прем ну фа зу
(про ве ра ва ју се про из вод ни
си сте ми – оп те ре ћу ју се при -
ти ском вен ти ли и це ви, спо -
је ви, при кључ ци итд.) ка ко
би се уо чи ли евен ту ал ни про -
пу сти пред ко на чан старт.
Ка ко је он ре као за „Пан че -
вац”, над ле жни из пан че вач -
ке ра фи не ри је до ста ви ли су

га ђу ју ће ма те ри је про те кле
не де ље сва ко днев но уз не ми -
ра ва ле гра ђа не, да би еко ло -
шки ак ци дент еска ли рао у су -
бо ту.

Град од лу чан
У уто рак, 4. ок то бра, у са ли
206 Град ске упра ве Пан че ва
одр жан је са ста нак гра до на -



По след ња сед ми ца сеп тем бра
у це лом све ту обе ле жа ва се
као Не де ља глу вих и на глу вих
осо ба, с ци љем да се у фо ку су
чи та ве пла не те на ђу по тре бе
ове по пу ла ци је и ва жност њи -
хо ве ин клу зи је, као и да се јав -
ност по зо ве на то ле ран ци ју,
ува жа ва ње и по што ва ње њи хо -
вих пра ва.

То ком пе ри о да од 24. до
30. сеп тем бра сва ка ор га ни -
за ци ја ко ја оку пља глу ве и
на глу ве обич но би ра је дан

дан ка да ће на при го дан на -
чин да ти свој до при нос ин -
тер на ци о нал ној кам па њи. У
Ме ђу оп штин ској ор га ни за -
ци ји глу вих и на глу вих Пан -
че во про сла ва је одр жа на у
пе так, 30. сеп тем бра.

Пре ма ре чи ма Су за не Бе лић,
се кре тар ке МОГН Пан че во,
чла но ви ор га ни за ци је од лу чи -
ли су да тај дан про ве ду та ко
што ће за јед нич ки при пре ма ти
гу лаш у ко тли ћу, а по том се
дру жи ти уз ве че ру. Про сла ви је
при су ство вао и град ски већ ник
Ми лен ко Чуч ко вић. Он је по -
себ но по хва лио про грам ске ак -
тив но сти ове ор га ни за ци је ко је
Град из го ди не у го ди ну фи нан -
сиј ски по др жа ва уви ђа ју ћи њи -
хов зна чај и по зи тив не ефек те.

Ме ђу оп штин ска ор га ни за -
ци ја глу вих и на глу вих, по ред
чла но ва из Пан че ва, оку пља и
оне из Али бу на ра, Ко ви на,
Опо ва и Ко ва чи це. Око 3.000
на глу вих и сто ти нак глу вих
чла но ва то ком чи та ве го ди не
уче ству ју у број ним спорт ским
и кул тур ним де ша ва њи ма,
осва ја ју на гра де с по зо ри шним
пред ста ва ма ко је при пре ма ју,
а ове го ди не су и др жав ни пр -
ва ци у сто ном те ни су.

Ма ло, раз ре ђе но и у пра во
ме сто – та ко је фран цу ски
док тор Ми шел Пи стор, из у -
ми тељ ме зо те ра пи је, де фи -
ни сао ову ме то ду. То је ме -
ди цин ска тех ни ка уба ци ва -
ња раз ли чи тих ак тив них
суп стан ци ми кро ин јек ци ја -
ма у сло је ве ко же и пот ко -
жно тки во.

Ме зо те ра пи ја успе шно
ре ша ва про бле ме плит ких и
ду бо ких бо ра, опу ште не и
де хи дри ра не ко же ли ца,
вра та, де кол теа и над лак ти -
ца, као и по ре ме ћа ја пиг -
мен та ци је, за тим спре ча ва
гу би так ко се (али са мо у
слу ча ју где ко рен још по -
сто ји), укла ња фле ке и ак не
и убла жа ва ожиљ ке. Трет -
ман под ра зу ме ва убри зга ва -
ње ма њих до за раз ли чи тих
ак тив них суп стан ци у про -
бле ма тич не ре ги је на ко жи.
Нај бит ни ја суп стан ца за ко -

жу ли ца је хи ја лу рон ска ки -
се ли на, а по том сле де ви та -
ми ни (нај че шће Ц и А), ми -
не ра ли, оли го е ле мен ти, ен -
зи ми... Ме зо те ра пи ја се мо -
же ра ди ти на два на чи на.
Пр ви је да се са мим убо ди -
ма пра ве ми кро по вре де ко -
же, чи ме се она сти му ли ше,
те по чи ње ви ше да се пра ви
ко ла ген, за хва љу ју ћи ко јем
се тки во об на вља и ре ге не -
ри ше. Дру ги на чин под ра -
зу ме ва унос од ре ђе них ак -
тив них суп стан ци, ко ји ма
се ци ља но де лу је на про -
блем.

По ред ли ца, ме зо те ра пи ја
се успе шно при ме њу је и на
те лу. Од лич ни ре зул та ти до -
би ја ју се код ски да ња це лу -
ли та и ма сних на сла га. Мо -
гу ће је чак јед ним кок те лом
де ло ва ти на ви ше про бле ма
од јед ном. Кон крет но, мо гу
се исто вре ме но тре ти ра ти
ло ка ли зо ва не ма сне на сла -
ге, це лу лит и слаб то нус ко -
же. Кок те ли пред ви ђе ни за
те ра пи ју ових не пра вил но -
сти фор му ли са ни су та ко да
бло ки ра ју де по но ва ње и
ујед но под стак ну осло ба ђа -
ње и са го ре ва ње ма сти и
убр за ва ње цир ку ла ци је. Ма -
сне на сла ге ће би ти раз гра -
ђе не, ко жа ће се за тег ну ти и
до би ти је дри ну и чвр сто ћу, а
це лу лит ће не ста ти. Нај ва -
жни ји са стој ци ова квих кок -
те ла су обич но Л-кар ни тин,
ар ти чо ка и ко фе ин.

Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

8

Скуп тра је од 
3. до 7. ок то бра

Са рад ња ор га ни за ци је
„Kinderperspectief”,
Си гур не ку ће 
и „Спо мен ка”

Дру штве на бри га 
о де ци и мла ди ма

„Ме ђу на род на ис ку ства, при -
ме ри до бре прак се у ра ду с де -
цом и мла ди ма с те шким ис ку -
стви ма и по на ша ња”, на зив је
из у зет но зна чај не ин тер на ци о -
нал не кон фе рен ци је ко ја се у
на шем гра ду одр жа ва од по не -
дељ ка до пет ка, 3–7. ок то бра.

Ова струч на раз ме на део је
про јек та „Ака де ми ја”, ко ји ре -
а ли зу је хо ланд ска ор га ни за -
ци ја „Kinderperspectief” у
парт нер ству с При хва ти ли -
штем за же не и де цу жр тве на -
си ља у по ро ди ци Си гур на ку ћа
и До мом за де цу „Спо ме нак”.

При ме ри до бре прак се
Ка ко је на прес-кон фе рен ци ји
при ре ђе ној уо чи по чет ка ак -
тив но сти у по не де љак, 3. ок то -
бра, ис та кла Ди ја на Јан ко вић,
пред став ни ца ор га ни за ци је
„Kinderperspectief” и ко ор ди -
на тор ка про јек та, у пла ну је да
чла но ви де ле га ци је из Хо лан -
ди је то ком тра ја ња кон фе рен -
ци је пре не су и раз ме не зна ња
и ис ку ства са струч ним ли ци -
ма из уста но ва со ци јал не за -
шти те у на шем гра ду.

О кон крет ним ак тив но сти -
ма ко је ће се ре а ли зо ва ти то -
ком ове не де ље не што ви ше је
ре кла Ја сна Ву ји чић, ру ко во -
ди лац Си гур не ку ће.

– За ми шље но је да се наш
рад од ви ја у окви ру пе то днев -
них пре по днев них и по по днев -
них ра ди о ни ца. Јед на од те ма
ко је ће мо об ра ђи ва ти од но си
се на по ста вља ње гра ни ца у

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

ДРА ГО ЦЕ НА ИС КУ СТВА ИЗ ХО ЛАН ДИ ЈЕ

по на ша њу де це и мла дих ка да
је у пи та њу сек су ал ни раз вој.
По тра жи ће мо и пра ви од го вор
на пи та ње ка ко раз го ва ра ти с
де цом о те шким те ма ма и о
про бле ми ма уз по моћ „ду пло”
лут ки ца. Раз го ва ра ће мо и о то -
ме ка ко по зи тив но сти му ли са -
ти раз вој и ка ко не го ва ти по зи -
тив но по на ша ње, али и о то ме
ка ко се оп хо ди ти са агре си јом
код мла дих и од ра слих. Јед на
од ве о ма ва жних ра ди о ни ца
би ће по све ће на за јед нич ком
ре ша ва њу про бле ма у ор га ни -
за ци ји. Пла ни ра мо и да јед но
по под не по све ти мо дру же њу
свих ко ри сни ка и за по сле них
струч них рад ни ка у Си гур ној
ку ћи и свих мла дих и де це ко -
ји су на сме шта ју у до му „Спо -
ме нак” и њи хо вих вас пи та ча.
То ће би ти при ли ка да део оно -
га што бу де мо на у чи ли ди -

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Кексићи од бундеве

Зар не обожавате ово доба
године? Иако нас јесен
тмурним и сетним време-
ном враћа у затворен про-
стор, поклања нам благоде-
ти које савршено служе за
окупљање породице. Кућа
која мирише на бундеву и
цимет је – дом, а на том

мирисном извору стварају
се успомене које се преносе
генерацијама. Бундева се
може припремити на хиља-
ду и један начин, а овог пу-
та представљамо вам кек-
сиће који не само да дивно
миришу већ су и мекани и
брзо се праве.

Састојци: 335 грама свеже бундеве, 100 грама бадема, 130 грама

интегралног брашна, један прашак за пециво, једна кафена кашичи-

ца цимета, прстохват соли, беланце од два јајета, 10 кафених каши-

чица меда и шест супених кашика маслиновог уља.

Припрема: Бундеву ољуштите, исеците на коцке и ставите да се ку-

ва. Скувану бундеву ставите у цетку изнад шерпе да се добро оце-

ди. Затим је изгњечите као пире (не вадећи из цетке), како би се

сав вишак воде оцедио у шерпу. Самељите бадеме, а половину мо-

жете и да ситније насечете. У једној посуди помешајте суве састој-

ке: брашно, прашак за пециво, цимет, со и бадем. У другој посуди

умутите беланца у чврст снег. Додајте мед у беланца, па лагано уме-

шајте суве састојке и на крају уље. Плех од шпорета обложите папи-

ром за печење. Кафеном кашичицом стављајте гомилице теста на

плех, али између остављајте размак од по неколико центиметара.

Добићете око 30 кексића. Пеците их у рерни загрејаној на 180 сте-

пени око 15 минута.

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

Шта је ме зо те ра пи ја

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

рект но и при ме ни мо – ис та кла
је Ву ји чи ће ва.

До бро бит за ло кал ну за јед ни цу
О зна ча ју овог до га ђа ја за уче -
сни ке из Пан че ва, као и за са -
му ло кал ну за јед ни цу, го во ри -
ла је Та ња Лу кић, ди рек тор ка
до ма „Спо ме нак”.

– Раз ме на ис ку ства, прак се
и зна ња чи ја је при ме на нео п -
ход на у ра ду с де цом ко ја се
но се с те шким жи вот ним иза -
зо ви ма и са оном ко ја има ју
по ре ме ћа је у по на ша њу има
не при ко сно вен зна чај за
струч не рад ни ке у „Спо мен ку”
и Си гур ној ку ћи, јер до при но -
си ја ча њу њи хо вих про фе си о -

нал них ка па ци те та. Та ко ђе,
ово је из у зет но ва жан до га ђај и
за Пан че во, јер кроз ре а ли за -
ци ју ове ин тер на ци о нал не са -
рад ње ми до при но си мо раз во -
ју стра те ги је со ци јал не за шти -
те у гра ду и ука зу је мо на то ко -
ли ко во ди мо ра чу на о дру -
штве ној бри зи о де ци и мла ди -
ма – ис та кла је Та ња Лу кић.

Оп шир ни је ин фор ма ци је о
ис ку стви ма ко ја су пред став -
ни ци ин сти ту ци ја со ци јал не
за шти те сте кли то ком ове кон -
фе рен ци је, као и о ути сци ма
уче сни ка ра ди о ни ца, про чи -
тај те у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”.

ХРОНИКА

Дра ги мо ји, сва ко ме од нас
се де си ло да цик не од из не -
над не ра до сти, сре ће, стра -
ха... Нео че ки ва ни су срет,
по зив или вест иш чу па ју
ври сак из сре ди шта би ћа и
тре нут но обо је на шу ре ал -
ност.

Са свим дру га при ча је
по ви шен тон из ни као из
по тре бе да се бу де у пра ву.
У на ме ри да „убе де” са го -
вор ни ка да гре ши, да осна -
же уве ре ње о соп стве ној ва -
жно сти, по је ди ни ће вер -
бал ном агре си јом оства ри -
ва ти сво је ци ље ве. На ме та -
ње свог ми шље ња је увек
пра ће но ви ка њем, убе ђи ва -
њем и уве ра ва њем да је ту -
ђе по гре шно. По ку шај да се
ути че на дру гу осо бу, уз
прет ње и псов ке, на те ра ће
сва ко га да се још ви ше ве -
же за сво ја уве ре ња. Сва ко
ће се др жа ти свог већ фор -
ми ра ног ми шље ња, од би ја -
ју ћи да уоп ште раз мо три
ар гу мен те и твр до гла во
оста ју ћи при сво ме. Ви ка -
њем осо ба пр во се бе убе ђу -
је у соп стве ну вред ност. Од
бу ке ко ју пра ви не мо же да
чу је ни се бе ни са го вор ни -
ка. Ни ко ни ко га не слу ша,
са мо се ре чи ко је по вре ђу ју
го во ре све гла сни је. Код не -
ких је то ли ко на ру шен осе -
ћај са мо по у зда ња да је ди но
на ме та њем се бе и свог ми -
шље ња мо гу за тре ну так да
уми ре свој не за си ти его.

Ка да тра је ду го и ка да је
ин тен зив на, бу ка пред ста -
вља је дан од нај зна чај ни јих
узроч ни ка стре са. И опет
смо се на шли у за ча ра ном
кру гу. Же ле ћи да „по бе ди -
мо ар гу мен ти ма”, пра ви мо
у се би пра ву под ло гу за на -
ста ја ње бо ле сти. Исто ва жи
и за не мир ко ји кре и ра мо
са ми се би соп стве ним ми -
сли ма. По на вља ју ћи у се би
ту ђе ре чи и увре де и про -
жи вља ва ју ћи из но ва осе ћај
по вре ђе но сти, да је мо не ко -
ме моћ да сва ко днев но ути -
че на то ка ко се осе ћа мо, да
пра ви ре ал ност у ко јој жи -
ви мо. Као од го вор на ду го -
трај но, ис цр пљу ју ће, не -
пре ста но из ла га ње соп стве -
ној или ту ђој вер бал ној
агре си ји на ста је крик ду ше
– аларм, ко ји дру ги љу ди не
чу ју, а ми је два из др жа ва -
мо. На ше би ће нам ша ље
по ру ку: до ста је би ло! Пре
не го до зво ли мо да се бо -
лест на се ли и за вла да, пре
не го што при хва ти мо уве -
ре ње да ни смо до вољ но до -
бри, спо соб ни, успе шни,
по жељ ни, пре не го ура ди мо
би ло шта – тре ба ло би да
за ста не мо и да се за гле да -
мо у се бе.

Да ли при ме ћу је те ко ли -
ко гла сно при ча ју за љу бље -
ни или ко јим то ном се мај -
ка обра ћа бе би? Ка да су
при сут ни љу бав и по што ва -
ње, не по сто ји по тре ба за
ви ка њем. Ста зом ко ја је по -
су та љу ба зно шћу увек се мо -
же мо по но во ше та ти. Не
мо же мо про ме ни ти ни чи ји
став или ми шље ње. Је ди но
што се мо же ме ња ти, је сте
на ше по на ша ње, ко је ће
иза зва ти дру га чи ју емо тив -
ну ре ак ци ју, а она ће по том
ути ца ти на про ме ну на шег
од но са пре ма са мом се би и
дру гим љу ди ма.

Ви ка ти и да ље или слу ша -
ти се бе, би ти у пра ву или
би ти сре ћан – од лу ка је, као
и увек, са мо на ва ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

За што ви че мо?

Део хо ланд ског ти ма

МЕ ЂУ НА РОД НА НЕ ДЕ ЉА ГЛУ ВИХ И НА ГЛУ ВИХ

Ка ко се на зна ков ном 
је зи ку ка же то ле ран ци ја?



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Превентивни медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, циљани, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту и здравих стилова 

живота, едукација радника.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за заштиту здравља 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, 

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.

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

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

Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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– То ком де сет го ди на, ко ли ко
је про шло от кад је фор ми ра на
Спе ци јал на бри га да, при пад -
ни ци те је ди ни це су из ве ли ви -
ше од де сет хи ља да га ђа ња и
па до бран ских ско ко ва и успе -
шно за вр ши ли хи ља де са ти ро -
ње ња, сто ти не кур се ва и се лек -
тив них обу ка. По ред то га што
су би ли успе шни у оно ме што
им је при мар ни за да так, уче -
ство ва ли су у број ним ху ма ни -
тар ним ак ци ја ма и спа си лач -
ким ми си ја ма у ко ји ма су по -
ма га ли ци ви ли ма жр тва ма
при род них ка та стро фа – ре као
је бри гад ни ге не рал Зо ран Ве -
лич ко вић, ко ман дант Спе ци -
јал не бри га де, на про сла ви да -
на те је ди ни це и де се то го ди -
шњи це од ње ног фор ми ра ња,
ко ја је одр жа на 29. сеп тем бра у
ка сар ни „Раст ко Не ма њић”.

По во дом та два ју би ле ја
пред сед ник др жа ве То ми слав
Ни ко лић од ли ко вао је Спе ци -
јал ну бри га ду Ор де ном за слу -

га за од бра ну и без бед ност
тре ћег сте пе на, ко ји је тој је -
ди ни ци уру чио ње гов иза сла -
ник Ми ло рад Си мић. 

Све ча но сти у ка сар ни „Раст -
ко Не ма њић” при су ство ва ли
су ми ни стар од бра не Зо ран
Ђор ђе вић и на чел ник Ге не -

рал шта ба Вој ске Ср би је ге не -
рал Љу би ша Ди ко вић, као и
пред став ни ци по ли ци је, Ју -
жно ба нат ског окру га, Град -
ске упра ве и Срп ске пра во -
слав не цр кве.

У же љи да по пу ла ри ше свој
рад Спе ци јал на бри га да је по -
зва ла на све ча ност уче ни ке
ви ше пан че вач ких основ них и
сред њих шко ла, па је ка сар на
„Раст ко Не ма њић” тог да на
би ла пре пу на го сти ју.

Спе ци јал ци су за њих при -
ре ди ли из ло жбу де ла на о ру -
жа ња, во зи ла и опре ме ко је
ко ри сте, а на кон це ре мо ни је и
де фи леа свих фор ма ци ја у са -
ста ву Спе ци јал не бри га де гру -
па ње них при пад ни ка је из ве -
ла па до бран ске ско ко ве.

Обра ћа ју ћи се при сут ни -
ма, Ми ло рад Си мић је ре као
да је ор ден ко ји им је уру чио
пред сед ник ре зул тат њи хо -
вог ви ше го ди шњег по жр тво -
ва ња. До дао је да оче ку је да

ће им то би ти под сти цај за
још бо љи рад, а оста лим је -
ди ни ца ма при мер ко ји тре ба
да сле де.

– Исто ри ја Спе ци јал не бри -
га де је ис пи са на број ним ус -
пе си ма, уме ћем, од луч но шћу,
па три о ти змом и хра бро шћу
ње них при пад ни ка. Жр тве ко -
је је да ла Спе ци јал на бри га да
то ком од бра не на ше отаџ би не
оба ве зу ју нас да их ни кад не
за бо ра ви мо. До стиг ну ти ни во
опре мље но сти и опе ра тив не
спо соб но сти ње них при пад ни -
ка су до вољ не га ран ци је да
Спе ци јал на бри га да мо же аде -
кват но да од го во ри на све ак -
ту ел не да на шње прет ње и иза -
зо ве – ре као је из ме ђу оста лог
Си мић.

Он је по хва лио то што се у
Спе ци јал ној бри га ди по све ћу -
је ве ли ка па жња ода би ру,
шко ло ва њу и об у ча ва њу ње ног
ка дра. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, за хва љу ју ћи то ме у тој је -
ди ни ци су ан га жо ва ни „нај бо -
љи ме ђу нај бо љи ма”, спрем ни
и спо соб ни да из вр ша ва ју све
за дат ке у од бра ни Ср би је од
те ро ри зма и дру гих об ли ка
угро жа ва ња.

Си мић је на ја вио да ће на -
ше др жа ва на ста ви ти да из -
два ја но вац у скла ду с мо гућ -
но сти ма ра ди да љег опре ма ња
Спе ци јал не бри га де и ње ног
на о ру жа ва ња.

Пал
Дечов

У суботу, 1. октобра, умро је
колега, сликар Пал Дечов,
велики уметник, брижан
отац Ане и Милоша и Љи-
љанин супруг. За његову
борбу с болешћу знали смо
већ више од годину дана. Од
њега смо најмање очекивали
овакав исход, једноставно
нисмо могли да верујемо да
ће га болест победити.

Сигурни смо да је од пр-
вог дана свога живота знао
да ће бити сликар. Ликовну
академију је завршио у Но-
вом Саду, у класи професора
Исидора Врсајкова, а после-
дипломске студије на Фа-
култету ликовних уметности
у Београду, у класи професо-
ра Зорана Петровића.

Време његовог живота
после студија за њега је би-
ло време узлета, развоја и
успеха; тада је са Љиљом
створио породицу, родила
су се њихова деца Ана и
Милош. Од тог времена си-
ја као најсјајнија звезда на
сликарском небу наше зе-
мље. Приредио је бројне са-
мосталне и колективне из-
ложбе, добио многе награ-
де на изложбама у земљи и
иностранству. Он је покре-
нуо манифестацију једно-
дневног сликања акварела;
то је сваке године био је-
динствен уметнички дога ај
у нашој земљи. Основао је
Ликовну колонију Опово,
која је ове, 2016. године
одржана четрнаести пут.
Захваљујући овој колонији
Опово је посетило више од

200 страних уметника, од
Норвешке до Египта. Од та-
да се Опово налази на ли-
ковној карти Србије, а мо-
гло би се рећи и Европе.

Био је учесник у више од
200 ликовних колонија у зе-
мљи и иностранству. По
овоме би се могло рећи да је
у најмању руку био мисио-
нар и амбасадор Опова и на-
ше земље свуда где је бора-
вио. Сликање у колонијама
је волео изнад свега. И као
да све то није било довољно:
бавио се и издаваштвом, об-
јавио је монографију Опова,
монографију о Зорану Пе-
тровићу, први и други део
књиге „Село Сакуле а у Ба-
нату”, објавио је и капитал-
но дело о Фонду Галерије
„Јован Поповић” од 1970. до
2014. године. У овом фонду
је пописано преко 1.000
уметничких дела која пред-
стављају основу неке будуће
сталне поставке савремене
уметности у Опову.

Сликарству се радовао
искрено, као чину и раду ко-
ји је водио ка савршеном
свету. И то је била његова по-
рука свима нама. Дело Пала
Дечова је споменик који је
он сам себи већ поставио.

Нека му је вечна слава и
хвала му. 

Његове колеге

За хва љу ју ћи ефи ка сној ак -
ци ји при пад ни ка пан че вач ке
по ли ци је 3. ок то бра је у ро ку
од са мо не ко ли ко са ти ра све -
тљен по ку шај раз бој ни штва
по чи њен то ком пре по дне ва у
по шти у Вој ло ви ци.

Тог да на око 11 са ти дво ји -
ца му шка ра ца из Пан че ва ко -
ји су би ли ма ски ра ни ка па ма
фан том ка ма ушли су у про -

сто ри је те по ште с на ме ром
да од слу жбе ни ка от му но вац.

Је дан од де жур них слу жбе -
ни ка је при себ но ре а го вао и
ус пео да се за кљу ча у про сто -
ри ји у ко јој се на ла зи ка са с
нов цем. На кон то га осум њи -
че ни су по бе гли. Про тив њих
ће би ти под не та кри вич на
при ја ва над ле жном ту жи ла -
штву у Пан че ву.

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
по твр дио је две пр во сте пе не
пре су де Ви шег су да у Пан че ву,
из ре че не у ма ју и ју ну ове го -
ди не оп ту же ни ма за бру тал на
си ло ва ња. То зна чи да су ка зне
ко је су из ре кле пан че вач ке су -
ди је оце ње не као од го ва ра ју ће
и сра змер не те жи ни по чи ње -
них кри вич них де ла.

На сед ни ци одр жа ној 12.
сеп тем бра су ди је нај ви ше
суд ске ин стан це у на шој зе -
мљи од лу чи ле су да од би ју
као нео сно ва ну жал бу окри -
вље ног Сте ва на Ћи ри ћа (24)
и ње го вог адво ка та и да при -
хва те пр во сте пе ну пре су ду.

Ви ши суд у Пан че ву је 30.
ју на ове го ди не осу дио Ћи -
ри ћа на је да на е сто го ди шњу
ка зну за тво ра. Та ка зна му је
из ре че на за то што је ок то бра
про шле го ди не си ло вао сво ју
три на е сто го ди шњу се стру, с
ко јом жи ви у ис тој ку ћи.

На кон то га, на сед ни ци
Апе ла ци о ног су да одр жа ној
15. сеп тем бра, по твр ђе на је
пре су да од се дам го ди на ше -
зде се тјед но го ди шњем Жив ку
Бо ле сни ко ву. Он је у ма ју
про шле го ди не у сво јој ви -
кен ди ци у јед ном се лу два пу -
та си ло вао хен ди ке пи ра ну се -
дам на е сто го ди шњу де вој ку.

Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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От кри вен ве ли ки број
по чи ни ла ца
кри вич них де ла

Ни је би ло 
ме ђу на ци о нал них 
ин ци де на та, ни ти
екс це са на спорт ским
утак ми ца ма

Без бед но сна си ту а ци ја у пр вих
осам ме се ци ове го ди не у Пан -
че ву и на те ри то ри ји ју жног
Ба на та је по вољ на – из ја вио је
у ин тер вјуу за наш лист Сте ван
Чи го ја, за ме ник на чел ни ка
По ли циј ске упра ве Пан че во.

– У од но су на исти пе ри од
про шле го ди не сма њен је број
кри вич них де ла, пре кр ша ја и
са о бра ћај них не зго да, а по ве ћан
је број ра све тље них кри вич них
де ла, као и број њи хо вих по чи -
ни ла ца ко ји су ухва ће ни на ли -
цу ме ста, то ком из вр ше ња кри -
вич них де ла – до дао је Чи го ја.

Пре ма ње го вим ре чи ма, до -
бро је што од по чет ка го ди не
ни је би ло ме ђу на ци о нал них
екс це са, с об зи ром на то да је
те ри то ри ја ко ју по кри ва По -
ли циј ска упра ва Пан че во ви -
ше на ци о нал на. До дао је да је
по вољ но и то што ни је би ло
не ре да на спорт ским до га ђа ји -
ма ко је је обез бе ђи ва ла пан че -
вач ка по ли ци ја.

Чи го ја је ис та као да је пан -
че вач ка по ли ци ја ра све тли ла
и до са да шње слу ча је ве ла -
жних при ја вљи ва ња бом би у
шко ла ма. Ре као је да су от кри -
ве ни сви они ко ји су на та кав
на чин уз не ми ра ва ли јав ност и
да су про тив њих под не те кри -
вич не при ја ве.

По Чи го ји ним ре чи ма, пан -
че вач ка по ли ци ја је би ла ефи -

У ПО НЕ ДЕ ЉАК ПРЕ ПОД НЕ

По ли ци ја спре чи ла
пљач ку по ште

СТЕ ВАН ЧИ ГО ЈА, ЗА МЕ НИК НА ЧЕЛ НИ КА ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ ПАН ЧЕ ВО

БЕЗ БЕД НО СНА СИ ТУ А ЦИ ЈА
ЈЕ ПО ВОЉ НА

ка сна и ка да је реч о за пле на -
ма дро ге, ду ва на, ал ко хо ла и
ка фе, јер су ко ли чи не ко је су
од у зе те не у по ре ди во ве ће не го
про шле го ди не.

– Ра ди мо ефи ка сно, озбиљ но
и од го вор но и МУП је оце нио да
смо ме ђу не ко ли ко нај бо љих од
27 по ли циј ских упра ва у Ср би ји.
То је по себ но зна чај но ако се
узме у об зир да смо бли зу Бе о -
гра да, да пре ко на ше те ри то ри је
иде ме ђу на род ни пут за Ру му ни -
ју, а да во ди мо ра чу на и о 90 ки -
ло ме та ра во де не гра ни це с том
др жа вом – ис та као је Чи го ја.

Он је до дао да су при пад ни -
ци ПУ Пан че во од по чет ка ове
го ди не по сти гли до бре ре зул -
та те и ка да је реч о од у зи ма њу
ак ци зне ро бе од оних ко ји су
хте ли да је швер цу ју а да не
пла те др жа ви да жби не.

Пре ма ње го вим ре чи ма, од -
у зе то је 36.137 ки ло гра ма ду -

ва на у ли сту и пре ко 860 ки ло -
гра ма ре за ног ду ва на, 9.092
бок са ци га ре та, 18.000 ли та ра
наф те и нафт них де ри ва та,

527 ки ло гра ма ка фе и 1.500
ли та ра ра зног ал ко хол ног пи -
ћа. Укуп на вред ност те ро бе је
ско ро 23 ми ли о на ди на ра.

ХРОНИКА

ПРО ШЛОГ ЧЕ ТВРТ КА У КА САР НИ „РАСТ КО НЕ МА ЊИЋ”

Дво стру ко сла вље Спе ци јал не бри га де

Ра ди мо ефи ка сно, озбиљ но и од го вор но – ка же Чи го ја

Страну припремио

Михајло
Глигорић

IN MEMORIAM

ОД ЛУ КА АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУ ДА

По твр ђе не пре су де
за си ло ва ња

РА СВЕ ТЉЕ НО ВИ ШЕ „Н. Н.” КРИ ВИЧ НИХ ДЕ ЛА

Сте ван Чи го ја је ис та као и да је од ја ну а ра до сеп тем бра

ове го ди не на те ри то ри ји ко ју по кри ва пан че вач ка по ли ци ја

по ве ћан број от кри ве них кри вич них де ла из обла сти при -

вред ног кри ми на ла, као и да је ра све тљен ве ћи број кри вич -

них де ла с не по зна тим из вр ши о ци ма не го про шле го ди не.

Он је до дао је за хва љу ју ћи по ја ча ном ан га жо ва њу при -

пад ни ка По ли циј ске упра ве Пан че во от кри вен ве ћи број

пре кр ша ја за ко на о оруж ју, лич ној кар ти и стран ци ма.

Ина че, у пан че вач кој по ли ци ји је про шлог че тврт ка одр -

жа на кон фе рен ци ја за но ви на ре на ко јој су го во ри ли на чел -

ни ци Одeљења по ли ци је, Оде ље ња за стран це и оде ље ња

Кри ми на ли стич ке по ли ци је и Са о бра ћај не по ли ци је. Они су

пред но ви на ри ма ло кал них и ју жно ба нат ских ме ди ја су ми -

ра ли ре зул та те ра да од по чет ка ове го ди не.

ШАН СА ЗА НЕ ЗА ПО СЛЕ НЕ

Сви др жа вља ни Ср би је ко ји су не за по сле ни, а од слу жи ли

су вој ни рок са оруж јем и ни су ста ри ји од 30 го ди на, мо гу

да се 17. ок то бра ове го ди не нај ка сни је до 9 са ти при ја ве за

по сао у Спе ци јал ној бри га ди. При ја ве се под но се у ка сар ни

„Раст ко Не ма њић” у Пан че ву (Ја буч ки пут б. б.).

На кон се лек ци је с нај бо љим кан ди да ти ма ће би ти за кљу -

че ни уго во ри о ра ду на од ре ђе но вре ме и они ће би ти при -

мље ни у про фе си о нал ну вој ну слу жбу 1. мар та 2017. у

свој ству про фе си о нал ног вој ни ка, на пе ри од од шест ме се -

ци. Има ће мо гућ ност про ду же ња уго во ра о ра ду на пе ри од

од три го ди не и мо ћи ће да их об на вља ју до на вр ше них 40

го ди на жи во та. Де таљ ни ја ин фор ма ци ја о ово ме мо же се

про чи та ти на сај ту Вој ске Ср би је www.vs.rs.



ЗА ВИ КЕНД У ИВА НО ВУ

Скуп мла дих фо то гра фа

У нај ма њем пан че вач ком се -
лу пен зи о не ри ду го ни су би ли
фор мал но ор га ни зо ва ни. Пре
не што ви ше од ме сец да на,
тач ни је 26. ав гу ста, та гре шка
је ис пра вље на. Тог да на су нај -
ста ри ји Ива нов ча ни кон сти ту -
и са ли огра нак Град ског удру же -
ња пен зи о не ра, ка да су, по ред
оста лог, оформ ље ни и ор га ни
упра вља ња: за пред сед ни ка је

иза бран То ма Гу ран, ње гов за -
ме ник је по стао Дим ко Бог да -
но вић, се кре тар је Ан ки ца Че -
ке, бла гај ник – Рад ми ла Ка ла -
пиш, а пред сед ни штво бро ји
де ве то ро љу ди.

Ова ор га ни за ци ја, ко ја мо -
мен тал но оку пља осам де се то -
ро пен зи о не ра и два де се так
чла но ва клу ба, на ста ла је на
ини ци ја ти ву Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це, ко ја је за вре -
ме шни је су гра ђа не обез бе ди -
ла кан це ла ри ју, а про сто ри је
су до би је не од Фуд бал ског
клу ба „Стре ла”.

– На ме ра ва мо да уско ро
за поч не мо на бав ку огре ва на

два на ест ме сеч них ра та, док
ће мо оне ко ји има ју пен зи ју
ис под 12.000 ди на ра об ра до -
ва ти пре храм бе ним па ке ти -
ма. За иду ћу го ди ну пла ни -
ра мо раз не из ле те, као и
бра ти мље ња с вр шња ци ма
из дру гих ме ста – на ја вио је
Гу ран.

Пр ву ак тив ност нај ста ри ји
Ива нов ча ни при ре ди ли су у
су бо ту, 1. ок то бра, по во дом
Да на пен зи о не ра. Би ло је при -
лич но ве се ло уз му зи ку и ве че -
ру – же не су уме си ле ко ла че,
док се пе ка ра „Сто иљ ко вић”
по бри ну ла за пе ци во, а Ме сна
за јед ни ца за пи ће.

Ба нат ски Бре сто вац: По че ли
су ра до ви на ас фал ти ра њу
Ули це Мо ше Пи ја де. У то ку
је из ра да про јек та за из град -
њу мо ста на По ња ви ци. Дом
кул ту ре при пре ма из ло жбу
деч јих ра до ва из ра ди о ни ца
ка ри ка ту ре Ни ко ле Дра га ша.

Ба нат ско Но во Се ло: Те ку
при прем ни ра до ви за ас фал -
ти ра ње Ули це Бо ри са Ки дри -
ча. Про мо ци ја књи га „Срп -
ски до бро вољ ци у Ве ли ком
ра ту у Ру си ји” и „Не за пам ће -
на бит ка” (о чу ве ној би ци код
До бру џе из Пр вог свет ског
ра та) би ће при ре ђе на у пе -
так, 7. ок то бра, од 19 са ти, у
До му кул ту ре, ка да ће, по ред
ау то ра Ми лан Ми ци ћа, док -
то ра исто ри је, го во ри ти и ње -
гов ко ле га Мир ча Ма ран.

До ло во: По че ли су ра до ви на
са на ци ји пла фо на из над ве -
ли ке са ле До ма кул ту ре. У
по ме ну тој уста но ви је у су бо -
ту, 1. ок то бра, одр жа на дру га
рејв-жур ка. Ру ко ме та ши це
су у окви ру так ми че ња у
Дру гој срп ској ли ги по бе ди -
ле у Клен ку, а ру ко ме та ши
су у истом ран гу из гу би ли у
Ши ду. У окви ру „Деч је не де -
ље” основ ци су се упо зна ли с
ра дом Ме сне за јед ни це кроз
раз го вор с пред сед ни ком
Дра го сла вом Гли го ри је вим.

Гло гоњ: Основ на шко ла „4.
ок то бар” обе ле жи ла је свој

дан. По че ли су при прем ни
ра до ви на ас фал ти ра њу Ули -
це Бо ри са Ки дри ча.

Ива но во: Но во фор ми ра но
удру же ње пен зи о не ра при -
ре ди ло је дру же ње у су бо ту,
1. ок то бра, у До му кул ту ре.
Про гра ми у окви ру Омла -

дин ске из ло жбе фо то гра фи је
Ср би је би ће одр жа ни од 7. до
9. ок то бра.

Ја бу ка: Два де се ти ме мо ри јал -
ни тур нир у ма лом фуд ба лу
„Да ни јел Мар ко вић” одр жан
је у не де љу, 2. ок то бра, у
спорт ској ха ли, а пр во ме сто
је осво ји ла еки па „Иди ми, до -
ђи ми”, ис пред ве те ра на „Гло -
го ња” и пан че вач ког „Ди на -
ма”. Рад ни ци АТП-а за ме ни -
ли су лек сан на ау то бу ским
ста ја ли шти ма ко ји је уни штен
у ско ра шњем не вре ме ну. Кре -
а тив ни ме шта ни су ових да на
обо га ти ли дво ри ште вр ти ћа
јед ним цр вом од гу ма.

Ка ча ре во: Дан осло бо ђе ња
ме ста обе ле жен је у уто рак,
4. ок то бра, по ла га њем ве на -
ца на спо ме ни ке на род ним
хе ро ји ма Све то за ру Ка ча ру и
Жар ку Зре ња ни ну. Из вр шни
од бор Скуп шти не Ме сне за -
јед ни це на пра вио је са ста нак
на те му ко ри шће ња ха ле.
Уре ђен је при лаз код ау то бу -
ског ста ја ли шта у бли зи ни
рас кр сни це Ко сов ске и Мар -
ша ла Ти та.

Омо љи ца: Де ле га ци ја ја пан -
ске ам ба са де бо ра ви ла је у
се лу у по не де љак, 3. ок то бра,
ка ко би про ве ри ла ис прав -
ност ко ри шће ња ау то-сме ћа -
ра ко ји је пре из ве сног вре -
ме на по кло ни ла ко му нал -
ном пред у зе ћу. Ви ши раз ре -
ди основ не шко ле су у сре ду,
5. ок то бра, про пра ти ли ка зи -
ва ње из на ци о нал не исто ри је
под на зи вом „Сер дар Јан ко
Ка тић”, ко је је из вео глу мац
Алек сан дар Ду нић.

Стар че во: Из ло жба сли ка Ва -
се Ми ле ки ћа отво ре на је у
че твр так, 29. сеп тем бра, у га -
ле ри ји „Бо ем”. Пре да ва ње о
кар ци но ми ма ди сај них пу те -
ва одр жа ла је др Мир ја на
Ла зић Мар ко вић у уто рак, 4.
ок то бра, у До му кул ту ре. Де -
ца из че твр тог раз ре да су, у
са рад њи с До мом омла ди не,
ишла на „За ни мљи во пу то ва -
ње Пан че вом”, а по је ди ни
из ви ђа чи су на По ња ви ци
по ла га ли ве штар ства.
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УСКО РО РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВЕ ЛИ КЕ ИН ВЕ СТИ ЦИ ЈЕ

ЈА БУ ЧА НИ И ГЛО ГОЊ ЦИ СВЕ БЛИ ЖЕ 
ГРАД СКОЈ ВО ДИ

Месне актуелности 

У крат ком пе ри о ду у Ја бу ци
су при ре ђе на два ин те ре -
сант на так ми че ња, ко ја су
има ла ху ма ни тар ни и сен ти -
мен тал ни пред знак.

Нај пре је у спорт ској ха ли
23. сеп тем бра одр жан ше сти
ме мо ри јал ни тур нир у ма -
лом фуд ба лу под на зи вом
„Ми лан Ми лу ти но вић Ком -
ши ја”. По кро ви тељ тог до га -
ђа ја био је Дом за ЛО МР
„Ср це у Ја бу ци”, уче ство ва ла
су де ца оме те на раз во ју из

шест срод них уста но ва из
свих кра је ва Ср би је, а ре зул -
тат ни је био у пр вом пла ну.

По том је у не де љу, 2. ок то -
бра, та ко ђе у спорт ској ха ли,
при ре ђен два де се ти ме мо ри -
јал ни тур нир у ма лом фуд ба -
лу под на зи вом „Да ни јел
Мар ко вић”. На кон уз бу дљи -
вих утак ми ца пр во ме сто је
осво ји ла еки па „Иди ми, до -
ђи ми”, ис пред ве те ра на
„Гло го ња” и пан че вач ког
„Ди на ма”.

ТУР НИ РИ У ЈА БУ ЦИ

Сен ти мен тал ни 
фуд ба ле ри

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИВА НО ВАЧ КИ ПЕН ЗИ О НЕ РИ СЕ ОР ГА НИ ЗУ ЈУ

Тре ће до ба леп ше у дру штву

Три де сет пе та омла дин ска из -
ло жба фо то гра фи је би ће одр -
жа на на ред ног ви кен да у Ива -
но ву. Ор га ни за то ри Дом кул -
ту ре и Фо то-гру па „Ду на вац”
су то пра во сте кли успе шним
при ре ђи ва њем про шло го ди -
шњег из да ња, а ни овог пу та
не ће из о ста ти по др шка Фо то-
-са ве за Ср би је.

Мла ди умет ни ци су се над -
ме та ли на сло бод ну те му у две
ка те го ри је – до ше сна ест го ди -
на ста ро сти, као и пре ко тог уз -
ра ста до два де сет јед не го ди не.
У кон ку рен ци ји мла ђих фо то -
гра фа при сти гло је 380 ра до ва

од 74 ау то ра, док су ста ри ји би -
ли не што ма ње за ин те ре со ва ни
– пе де сет је дан ау тор по слао је

две ста се дам де сет три фо то гра -
фи је. Струч ни жи ри је већ из -
дво јио нај бо ље, а ше зде сет пет

ра до ва ода бра но је за из ло жбу,
чи је ће све ча но отва ра ње би ти у
су бо ту, 8. ок то бра, у 19 са ти, у
ива но вач ком До му кул ту ре.

Том при ли ком би ће до де -
ље не на гра де по бед ни ци ма,
ко ји су по зва ни да у овом се лу
го сту ју од пет ка до не де ље. За
њих је при пре мљен и са др жа -
јан про грам, ко ји ће чи ни ти
оби ла зак гра да и се ла, а Имре
Са бо и Зол тан Би сак одр жа ће
ко ри сна пре да ва ња о фо то гра -
фи ји. На кон во жње чам ци ма
по ива но вач ким ру кав ци ма
мла ди го сти кре ну ће сво јим
до мо ви ма.

Ра до ви тре ба да 
бу ду за вр ше ни 
за пет ме се ци

Нај по вољ ни ји 
из во ђач ужич ко 
„Је дин ство”

На кон по ду жег иш че ки ва ња
сва је при ли ка да ће још два од
че ти ри пре о ста ла се вер на се ла
до би ти град ску во ду. Реч је о
Ја бу ци и Гло го њу, чи ји би гра -
ђа ни мо гли нај ка сни је за по ла
го ди не да из сво јих сла ви на
тро ше дра го це ну теч ност нај -
ви шег ква ли те та.

Пре ма ре чи ма ди рек то ра
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”
Алек сан дра Ра ду ло ви ћа, на кон
што је кон сул тант ска фир ма не -
мач ке бан ке за раз вој КfW спро -
ве ла јав ну на бав ку, тре нут но је у
фа зи пра вље ње и пот пи си ва ње
уго во ра с „Је дин ством” из Ужи -
ца, нај јеф ти ни јим по ну ђа чем за
из во ђе ње ра до ва вред них око
ми ли он и пе де сет хи ља да евра.

– Ова ин ве сти ци ја под ра зу -
ме ва из град њу во до во да од
рас кр сни це код „Ал мек са” на
пу ту ка Ја бу ци и Гло го њу, у ду -
жи ни од осам на ест ки ло ме та -
ра. У тај по сао спа да ју и два
ре зер во а ра са две пумп не ста -
ни це. То зна чи да гра ђа ни по -
ме ну тих ме ста за око пет ме -
се ци мо гу оче ки ва ти дра стич -
ну раз ли ку у ква ли те ту во де,
бу ду ћи да град ска од го ва ра
свим стан дар ди ма и за раз ли -
ку од си ро ве, ко ју су до сад ко -
ри сти ли, све еле мен те има у
за ко ном про пи са ним ко ли чи -
на ма – на ја вљу је Ра ду ло вић

„Вод-ком” ди же про фит
По зна то је да је во да у Ја бу ци
оп те ре ће на ме та ли ма по пут
гво жђа и ман га на, а у Гло го њу
и опа сним ар се ном, па се у
тим ме сти ма гра ђа ни ма хом
снаб де ва ју са еко-че са ма.

Док не до ђе до при кљу че ња
на град ску мре жу, та мо шња

Стан ко вић ка же да је у јед ном
мо мен ту на ста ла па у за због
на го ми ла ва ња ве ли ке ко ли чи -
не ар се на, ко ју фил те ри ни су
мо гли да пре чи сте.

– Про блем је не дав но от кло -
њен, што го во ре и по след њи
ре зул та ти ана ли за од 29. сеп -
тем бра, пре ма ко ји ма је еко -
ло шка во да ап со лут но ис прав -
на и не са др жи ни ка кве хе миј -
ске еле мен те. Ка да је реч о се -
о ском во до во ду, ре дов но оба -
вља мо хло ри са ње, а има ли
смо и од ре ђе на ула га ња на бу -
на ри ма – про ме ни ли смо мре -
же, ка тан це, ме тал не пло че...
По ред то га, за сад смо ус пе ли
да из ба жда ри мо по ло ви ну од
укуп ног бро ја во до ме ра – на -
ве ла је Љи ља на Стан ко вић.

Док Ја бу ча ни и Гло гоњ ци
као озе бли сун це че ка ју град -
ску во ду, а До лов ци већ уве ли -
ко ужи ва ју у тим бла го де ти ма,
ка да је о Ка ча ре ву реч, у то ку је
при пре ма тех нич ког при је ма
за ма ги страл ни це во вод, на кон
че га ће до ћи да при кљу че ња.

Нај да ље од град ске во де су
Но во се ља ни – мо же се ре ћи
ми ља ма...

ко му нал на пред у зе ћа на сто је
да во до во ди функ ци о ни шу
нај бо ље што је мо гу ће.

Ди рек тор ка ја буч ког ЈКП-а
„Вод-ком” Би ља на Ки ко вић на -
во ди да је, по ред сва ко днев ног
ис пи ра ња мре же и хло ри са ња,
би ло и озбиљ ни јих ин ве сти ци ја.

– Са ни ра ли смо свих пет бу -
на ра и по пра ви ли оште ће не
за штит не мре же око њих, ко је
баш ових да на фар ба мо и ти -
ме их прак тич но оја ча ва мо.
Ку пи ли смо по та па ју ће пум пе,
ко је ни ве ли шу во ду, што је од
ве ли ког зна ча ја. Ове го ди не
ни смо има ли про бле ма с при -
ти ском, пре све га за то што
смо кре ну ли да на пла ћу је мо
во ду по по тро шњи, с об зи ром
на то да смо прет ход но из ба -
жда ри ли све во до ме ре, што
нас је ко шта ло око два ми ли о -
на ди на ра. Упра во већ дру го
очи та ва ње вр ши мо на тај на -
чин, чи ме је на пла та упа дљи -
во уве ћа на, ду пли ра на у од но -
су на про те клу го ди ну. За хва -
љу ју ћи то ме тре ћи квар тал за -
вр ша ва мо с плу сом од че ти ри
ми ли о на ди на ра – ис та кла је
ди рек тор ка „Вод-ко ма”.

За вод за јав но здра вље оба -
вља ана ли зе во де два пут ме -
сеч но и пре ма по след њи ма ре -
зул та ти ма она је бак те ри о ло -
шки ап со лут но ис прав на. На -
жа лост, као и у свим се вер ним
се ли ма има при ме са гво жђа и
дру гих ме та ла, па је за то гра -
ђа ни ма на услу зи и еко-че сма
у пар ку, с ре зер во а ри ма ка па -
ци те та око хи ља ду две ста ли -
та ра и фил те ри ма за пре чи -
шћа ва ње, ко ји се ре дов но за -
ме њу ју.

Гло гоњ ска еко-че сма ра ди
бес пре кор но
За раз ли ку од Ја бу ча на, ко ји
мо гу да пи ју „че смо ва чу”, Гло -
гоњ ци то, због при су ства ар се -
на, ни ка ко не сме ју. Ипак, они
је ко ри сте као тех нич ку – за
ку па ње, за ли ва ње...

На сре ћу, од фе бру а ра им је
на рас по ла га њу еко-че сма. Са -
вре ме ни ја је од оне у Ја бу ци,
па се глав ни фил тер ау то мат -
ски ис пи ра, а ре зер во ар има
ка па ци тет од че ти ри ку би ка
во де, ко ја се то чи на исто то -
ли ко сла ви на.

Ди рек тор ка ло кал ног ко му -
нал ног пред у зе ћа Љи ља на

„Еколошка” течност цури на четири славине



Мул ти кул ту рал но књи жев но
ве че на ко ме су пред ста вље не
но вин ско-из да вач ке уста но ве
„Ли бер та теа” (об ја вљу је на ру -
мун ском је зи ку) и Ма ке дон -
ски ин фор ма тив ни и из да вач -
ки цен тар (ко ји об ја вљу је на
ма ке дон ском и срп ском) одр -
жа но је у че твр так, 29. сеп тем -
бра, у дво ра ни „Апо ло”. Том
при ли ком су се пред ста ви ли и
не ки од ау то ра чи ја су де ла об -
ја ви ле ове из да вач ке ку ће.

Ма ке дон ски ин фор ма тив ни
и из да вач ки цен тар по сто ји де -
сет го ди на. По ред књи га про зе
и по е зи је, об ја вљу је и ча со пи се:
деч ји ча со пис „Ал ка” (из ла зи
на ру мун ском, ма ке дон ском и
срп ском); гла си ло ма ке дон ске
на ци о нал не ма њи не „Ма ке дон -
ска ви де ли на” (из ла зи јед ном
ме сеч но на ма ке дон ском је зи -

ку); ча со пис за кул ту ру, умет -
ност и књи жев ност „Ви де ло”
(из ла зи че ти ри пу та го ди шње)
и ме сеч ни ча со пис на ма ке дон -
ском за де цу „Зу ни ца”.

Но вин ско-из да вач ка уста -
но ва „Ли бер та теа”, ко ја об ја -
вљу је на ру мун ском је зи ку, по -
сто ји већ се дам де сет јед ну го -
ди ну. Осно ва на је у Вр шцу, а
по чет ком ше зде се тих је пре -
шла у Пан че во. Об ја вљу је књи -
ге на ру мун ском – ори ги нал не
књи ге ру мун ских ау то ра и
пре во де са срп ског на ру мун -
ски, а по не кад и обр ну то. Из -
да је и не дељ ник на ру мун ском
„Ли бер та теа”, ча со пис за књи -
жев ност ко ји је по кре нуо ве ли -
ки пе сник Вас ко По па (био је и
пр ви уред ник), ме сеч ник за
де цу „Деч ја мла дост” и ча со -
пис за омла ди ну.

Документарном филму „Ду-
бина два” нашег суграђанина
Огњена Главонића припао је
гран-при на недавно заврше-
ном 26. међународном филм-
ском фестивалу „Порука чове-
ку” у Санкт Петербургу у Руси-
ји. Овај документарац са еле-
ментима трилера садржи све-
дочанства и снимке места на
којима су се десили злочини

пре седамнаест година, а по-
кушава и да расветли причу о
масовној гробници у предгра-
ђу Београда.
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Пред ста вље на но ва
збир ка

Пут ни ци би ли 
за хвал на пу бли ка

Су бо та, пр ви ок то бар ски дан.
Сун чан, го то во лет њи. Воз „Ро -
ман ти ка” на ре ла ци ји Бе о град
– Срем ски Кар лов ци.

– Ми ни смо зна ли да ће мо
би ти у овом ва го ну, али ни ви
ни сте зна ли да ће те да нас
при су ство ва ти про мо ци ји
књи ге. За до вољ ство ми је да
вам ка жем да су „Кри ла те пе -
сме” иде ја, од но сно про је кат
оку пље них пе сни ка да по е зи ју
го во ре та мо где је љу ди не оче -
ку ју, с јед ном је ди ном же љом,
а то је да ту где се на ђе мо, ода -
тле иза ђе мо на сме ја ни ји не го
што смо ушли. Да нас по так не
да ми сли мо и да нас по так не
да ве ру је мо у све тли је сун це –
ре чи су ко ји ма је пе сни ки ња
Гор да на Вла јић, јед на од ини -
ци ја тор ки про јек та, по здра ви -
ла пут ни ке.

На то нео бич но пу то ва ње
кре ну ле су и Иван ка Рад ма но -
вић и Ми ло са ва Па вло вић, ко -
је уз Гор да ну Вла јић чи не трио
„Кри ла те пе сме”. Сво ју по е зи -
ју су го во ри ли и Рај ко Џа ко -
вић, је дан од нај ве ћих по е та

„КРИ ЛА ТЕ ПЕ СМЕ” СТИГЛЕ ДО КАР ЛОВ АЦА

ПО Е ЗИ ЈА У ВО ЗУ „РО МАН ТИ КА”
Културни телекс

На кон ве ли ког успе ха књи ге
„Life & Style” и ро ма на „Va-
nilla Sky” на ша нај по зна ти ја
мод на бло гер ка Зо ра на Јо -
ва но вић спре ми ла је не што
са свим дру га чи је.

„Life Journal” је мо де ран
днев ник, бри жљи во осми -
шљен та ко да бу де ма ли
во дич, а ве ли ка по др шка.

Днев ник се са сто ји из три
де ла. Пр ви део но си на зив
„Мо ји пла но ви” и он ни је
за ми шљен као строг пла -
нер, већ као про стор где се,
по ред уно ше ња пла но ва,
са би ра ју ути сци, оце њу ју
да ни, ис ти чу оче ки ва ња…

Дру ги део, „Мо је ми -
сли”, прот кан је мо ти ви -
шу ћим ци та ти ма. Сва ка
стра ни ца овог де ла ства ра -
на је с па жњом и љу ба вљу –
на пар ним стра на ма на ла -
зе се мо ти ва ци о ни ци та ти,

а на не пар ним је про стор
за пи са ње жи вот них до га -
ђа ја и ми сли.

„Мо је на ви ке” пред ста -
вља ју тре ћи део днев ни ка. У
ње му је об ја шње но ка ко да
се уз сна гу соп стве не во ље
ота ра си мо ло ших на ви ка.

„Life Journal” 
Зоранe Јо ва но вић

Два чи та о ца ко ји до сре де, 12. ок то 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: „Ко је ло ше на ви ке би сте во ле ли да се ота ра си те?”,
на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Life Journal”
Зо ра не Јо ва но вић. 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, 7. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди не:
пре ми је ра спо та пр ве хип-хоп ра ди о ни це. 

Сре да, 12. ок то бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: ху -
ма ни тар ни кон церт „Та лен ти ма у част”. Уче ству ју: Да ни је -
ла Ола чи (кла вир), Ср ђан Па у но вић (сак со фон), Га бор
Бун форд (сак со фон); го сти: Ог њен По по вић (кла ри нет) и
Ми хај ло Зур ко вић (кла вир). 

Пред ста ве
Пе так, 7. ок то бар, 20 са ти, Клуб вој ске: ко ме ди ја „Да нас
нам је див но дно”, у из во ђе њу Мић ка Љу би чи ћа; ре жи ја: Пе -
тар Јо ва но вић. 

Уто рак, 11. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: по -
зо ри шна пред ста ва „Френ ки и Џо ни” На род ног по зо ри шта
у Бе о гра ду и На род ног по зо ри шта Сом бор. Ре жи ја: Теа Пу -
ха рић, уло ге: Сло бо да Ми ћа ло вић и Игор Ђор ђе вић. 

Из ло жбе
Пе так, 7. ок то бар, 19.00, га ле ри ја Град ске би бли о те ке: отва -
ра ње из ло жбе цр те жа Ни ко ле Ко мо са ра. 

Че твр так, 13. ок то бар, 20 са ти, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа: све ча но отва ра ње „Но ва фе сти ва ла”, из ло жба
стри по ва „Tonto Comics” (Ау стри ја) и му зич ко-ви зу ел ни
пер фор манс квар те та „Bilitis Different Trains” (Ср би ја). 

Про грам за де цу 
Пе так, 7. ок то бар, 18 са ти, па ви љон у На род ној ба шти: отва -
ра ње пр ве са мо стал не из ло жбе ра до ва Јо ва на Зла та но ви ћа,
до де ла на гра да КЦ Пан че ва „Му ње ви ти Крин фо ли он” и на -
ступ хо ра „Во кал кидс”. 

Од су бо те до по не дељ ка, 8. до 10 ок то бра, 12 са ти, Основ -
на шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај”: сни ма ње спо та хо ра „Во -
кал кидс” и про мо ци ја му ра ла у школ ском дво ри шту.

По не де љак, 10. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: пред ста ва за де цу „Шкр ти бер бе рин”. Ре жи ја: Пе тар Пе -
ја ко вић, уло ге: Мла ден Со виљ, Али са Лац ко, Јо ван По по вић,
Ми лош Ла за ров и Бра ни слав Ра до ва но вић. 

код нас, пе сни ки ње Алек сан -
дра Ми хај ло вић и Ја сми на Ра -
до ва но вић и уче ни це пан че -
вач ке гим на зи је Ни ко ли на
Ђор ђе вић и Јо ва на Ива но вић.
Пут ни ци су има ли при ли ку да
слу ша ју и крат ке при че пи сца

Ди ми три ја Бу кви ћа. У пр ви
мах су би ли за те че ни, чак се
мо же ре ћи и сум њи ча ви. Али
са мо у пр ви мах. По е зи ја их је
убр зо „омек ша ла”. То ли ко да
су пе сме чи та не у три кру га.
На њи хов зах тев, до кра ја пу -
то ва ња.

Још јед но пред ста вља ње
збир ке „Кри ла те пе сме и при -
ја те љи” одр жа но је тач но у
под не истог да на у би бли о те -
ци гим на зи је у Срем ским

Стране припремила 

Милица
Манић

Кар лов ци ма. Умет ни ци ма из
во за при дру жи ли су се пе сник
Бра ни слав Зу бо вић и две уче -
ни це та мо шње гим на зи је –
Еми ли ја Па ла ма ре вић и Ана -
ста си ја Би је лић, ко ји су та ко -
ђе чи та ли сво ју по е зи ју. За ни -
мљи во је то да све уче сни ке
по ве зу је гим на зи ја. Не ки су је
за вр ши ли, не ки су још ње ни
уче ни ци, а у Кар ло вач кој гим -
на зи ји су се оку пи ли због по е -
зи је. Је дан од пут ни ка „Ро -
ман ти ке”, во ђен ути ском из
во за, на шао се у пу бли ци у
гим на зиј ској би бли о те ци. У
знак за хвал но сти до био је
књи гу на по клон.

– Иде ја про јек та је и да се
љу ди ма ло из мак ну од сва ко -
дне ви це у не што што нас де -
фи ни тив но опле ме њу је, у не -
што што мо же да нам се до -
пад не или не до пад не, али не
иза зи ва мо но то ни ју, јед но лич -
ност, агре си ју... – ре кла је Гор -
да на Вла јић.

У не дав но об ја вље ној збир -
ци „Кри ла те пе сме и при ја те -
љи”, ко ја је кру на про јек та, по -
ред пе са ма Гор да не Вла јић,
Ми ло са ве Па вло вић и Иван ке
Рад ма но вић, за сту пље ни су и
мла ди ства ра о ци „стро фу уз
стро фу” с ве ли ка ни ма срп ске
по ет ске сце не. „Кри ла те пе -
сме” су с по себ ном па жњом
про на ла зи ле мла де умет ни ке,
ка ко оне ко ји већ ута ба ва ју
ста зе сво је успе шне ка ри је ре,
та ко и оне ко ји још увек тра же
на чин да сво је ства ра ла штво
пред ста ве пу бли ци.

НАГРАДА ИЗ РУСИЈЕ

Гран-при „Дубини два”

Пан че вач ки бенд „The
Group” про сла вио је свој
два де се ти ро ђен дан кон -
цер том у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не у су бо ту,
1. ок то бра. По др шку су му
пру жи ли при ја тељ ски
бен до ви „The Elements” и
„Украт ко Штеф”.

– Ни ко од чла но ва ни -
је знао шта да оче ку је те
ве че ри. Да ли ће до ћи ро ди те -
љи с де цом, ти неј џе ри или
ста ри ја еки па ко ја је уз нас
би ла све ове го ди не. Све док
јед ног тре нут ка, пред по че так
свир ке, ни сам ви део ве ли ки
број љу ди ис пред „Апо ла”.
Уну тра на ста је ха ос још током
наступа пр вог бен да. Пу бли ка
ска че. Не ве ро ва тан осе ћај, ви -
де ло се то и на на шим ли ци -
ма. Пу бли ка је би ла фан та -

стич на, али ми смо јој уз вра -
ти ли до бром свир ком – ре као
је још увек под ути сци ма Ми -
лош Ба бић, пе вач бен да „The
Group”.

„The Group” чи не буб ња ри
Ми ла дин Ива њак и Ср ђан Ми -
ли во је вић, бас-ги та ри сти Мар -
ко Зо рић и Вла ди мир Са ви чић,
ги та ри сти Да вор Ива њак и Де -
јан Јо ва но вић и во ка ли Слав ко
Ко зо мо ра и Ми лош Ба бић.

Књи жа ра „Дел фи” у тр жном
цен тру „Авив парк” од пет ка,
30. сеп тем бра, но си име јед не
од нај ве ћих срп ских књи жев -
ни ца и пр ве же не ко ја је по -
ста ла члан Срп ске ака де ми је
на у ка и умет но сти – Иси до ре
Се ку лић. На ма лој све ча но сти
при ли ком име но ва ња го во ри -
ли су Не ма ња Ро тар, град ски
већ ник за ду жен за кул ту ру,
Ла у ра Бар на, књи жев ни ца и
чла ни ца фон да „Иси до ра Се -
ку лић”, Да ни је ла Мир ја нић,
чла ни ца Оп штин ског ве ћа за
кул ту ру оп шти не Сав ски ве -
нац, и Ве сна Ми хај ло вић, ди -

рек тор ка књи жар ског лан ца
„Дел фи”.

До са да је име на ве ли ких
срп ских пи са ца ко ји су оста -
ви ли ду бок и зна ча јан траг у
на шој књи жев но сти и кул ту ри
до би ло не ко ли ко књи жа ра у
Бе о гра ду, али и у Кра ље ву,
Но вом Са ду, Вр шцу... Из да -
вач ка ку ћа „Ла гу на” и књи жа -
ре „Дел фи” на ста вља ју име но -
ва ње сво јих обје ка та у са рад -
њи с ло кал ним са мо у пра ва ма
у ко ји ма има ју књи жа ре, а
ини ци ја ти ва за то по те кла је
од Се кре та ри ја та за кул ту ру
Скуп шти не гра да Бе о гра да.

„ЛА ГУ НА” И „ДЕЛ ФИ”

Књи жа ри у „Ави ву” 
име Иси до ре Се ку лић

„ЛИ БЕР ТА ТЕА” И МА КЕ ДОН СКИ 
ИН ФОР МА ТИВ НИ И ИЗ ДА ВАЧ КИ ЦЕН ТАР

Ча со пи си и књи ге 
на три је зи ка

ДВА ДЕ СЕ ТИ РО ЂЕН ДАН БЕН ДА „THE GROUP”

Же сто ка свир ка у „Апо лу”

Из ло жба сли ка „При ђи
бли же да не ви диш ни шта”
мла де сли кар ке Ми ха е ле
Вуј но вић отво ре на је у га ле -
ри ји „Caffe” у су бо ту, 1. oк т -
обра. Изложенa су ве ћи ном
уља на плат ну ма лог и ве ли -
ког фор ма та, на ста ла у пе -
ри о ду од 2014. до 2016. го -

ди не. Ми ха е ла Вуј но вић је
ди пло ми ра ла на Од се ку за
сли кар ство Фа кул те та ли -
ков них умет но сти у Бе о гра -
ду. За вр ши ла је и ма стер-
сту ди је на ENSAN-у у
Фран цу ској, али и на Фа -
кул те ту ли ков них умет но -
сти у Бе о гра ду.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МИ ХА Е ЛЕ ВУЈ НО ВИЋ

При ђи бли же 
да не ви диш ни шта



Су срет ор га ни зо ва ла
Ху ма ни тар на 
ор га ни за ци ја 
„Све ти о ник”

Де ца раз го ва ра ла са
оми ље ним пи сцем

По сле ви ше од де це ни је у пан -
че вач кој би бли о те ци је одр жа -
но књи жев но ве че Гра ди ми ра
Стој ко ви ћа, нај чи та ни јег деч -
јег пи сца у по след њих пет на -
ест го ди на на про сто ри ма бив -
ше Ју го сла ви је. Пи сац „Хај ду -
ка у Бе о гра ду”, ро ма на чи ји је
ти раж до сти гао око по ла ми -
ли о на при ме ра ка у пре ко два -
де сет из да ња, ода звао се по зи -
ву Ху ма ни тар не ор га ни за ци је
„Све ти о ник” из Пан че ва, ко ја
је ор га ни зо ва ла овај књи жев -
ни су срет. Град ска би бли о те ка
је би ла пре пу на ма ли ша на ко -
ји су до шли да ужи во чу ју свог
оми ље ног пи сца, а би ло је и
ста ри јих – ме ђу њи ма и при ја -
те љи и дру га ри књи жев ни ка,
ко ји је ве ћи део жи во та про вео
у Пан че ву. Де ца из „Ате љеа
мла дих” го во ри ла су не ко ли ко
ње го вих пе са ма.

Стој ко вић је при знао да има
тре му и да је уз бу ђен јер је
Пан че во оста ви ло нај ду бљи
траг у ње го вом жи во ту.

– Све пр во и ле по што ми се
до го ди ло у жи во ту, до го ди ло
се у Пан че ву. Ту сам на пи сао и
об ја вио пр ву пе сму, пр ву при чу,

При ча о Ган ди је ви ма

КУЛТУРА
Петак, 7. октобар 2016.

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

Јун, 1998. Кет Кумбс није
нимало лако. Она живи у
Лондону, ради као нови-
нарка и много се забавља.
Кад открије идентитет оца
кога никад није упознала,
изгубиће животну равноте-
жу. Прави грешке које пре-
кидају тек започета прија-
тељства. Кетина најбоља
другарица постаје вотка.
Понекад се упусти у ватре-
ну везу са заводљивим џи-
ном и несташном текилом.
Али може ли наставити да
води такав живот? Ближи
се тридесетој и све њене
другарице коначно сазре-
вају, прихватају животне
одговорности, удају се и
посвећују деци. Хоће ли
Кет моћи без алкохола, ко-
ји ублажава бол, да подне-
се усамљеност?

Јун, 2014. Кет је напра-
вила пун животни круг.
Сад жели да се искупи љу-
дима које је повредила. Та
жеља је одводи на Нанта-
кет, дивно острво у Новој
Енглеској, на којем и даље
живи њена породица. Међу-
тим, Кет не схвата да њене
полусестре имају сопстве-
не тајне. Како се прошлост
судара са садашњошћу,
Кет мора да се суочи с нај-
мрачнијим догађајима из
свог живота и открије ко-

лико је нечија жеља за
осветом снажна.

Џејн Грин, ауторка ро-
мана „Летње тајне”, неуви-
јено и сурово искрено гово-
ри о алкохолизму, болести
зависности која се често
прећуткује. Осврће се на
породичне проблеме и тај-
не, занемаривање у детињ-
ству и жељу за припада-
њем, који многе одводе на
странпутицу.

Уверљиво приказује му-
ке младих жена које су све-
сне да управо пићем сма-
њују прилику да стекну љу-
бав и подршку за којима
жуде, а истовремено су не-
моћне да прекину зачара-
ни круг који води у про-
паст.

„Летње тајне” 
Џејн Грин

Ол ги ца Ан тић, 

ап сол вент по ли ти ко ло ги је

КЊИ ГА: „Цр ве ни са ри” је
књи га ко ја ме је оста ви ла
без да ха. При ча пра ти жи -
вот чу ве не ин диј ске по ро ди -
це Ган ди од тре нут ка ка да у
по ро ди цу ула зи же на ита ли -
јан ског по ре кла Со ња. О
Ган ди је ви ма сам чу ла још
као ма ла, али се ни сам ин -
те ре со ва ла то ли ко за њих
док ми ша ка ни је пао „Цр ве -
ни са ри”. У ср жи је љу бав на
при ча о Со њи и Ра џи ву, ко ја
по чи ње на Кем бри џу, где су
обо је сту ди ра ли. Мо жда би
Со ња оста ла упам ће на са мо
као же на Ра џи ва Ган ди ја
или као сна ја и те ка ко ути -
цај не Ин ди ре Ган ди да је
ни је за де си ла ве ли ка тра ге -
ди ја. Атен тат на ње ног му жа
био је пре крет ни ца у ње ном
жи во ту. До та да је жи ве ла
мир ним жи во том, ни је се
ме ша ла у по ли ти ку, али по -
сле уби ства чо ве ка због ко -
јег је про ме ни ла свој жи вот
из ко ре на она из ла зи из зи -
ди на по ро дич ног до ма и по -
чи ње да се ба ви по ли ти ком,
пре све га ка ко би за шти ти ла
свог си на од оче ве суд би не.

СЕ РИ ЈА ко ју пра тим већ ду -
же вре ме је „Бру ско”. На
кра ју да на до вољ но је да пу -
стим епи зо ду и да се осе тим
као да сам на Кри ту или Ки -
пру. „Бру ско” је при ча о љу -
ба ви, стра сти, пре љу би, ви ну,
ис пре пле та на по ро дич ним
тај на ма и ин три га ма глав -
них ак те ра. Ре кла бих да је
по не кад за чи ње на еле мен ти -

ма три ле ра. Грч ки ху мор ме
по не кад под се ти на нас, та ко
да су до бра за ба ва и смех до
су за за га ран то ва ни.

ФИЛМ: Филм ко јем се стал -
но вра ћам је „Је ди, мо ли,
во ли”. Пре не го што сам
про чи та ла књи гу, по гле да ла
сам филм. Ка жу да сам на -
пра ви ла гре шку, али ја сма -
трам да сам на пра ви ла пра -
ви из бор. Оства ре на и успе -
шна Лиз у ства ри је би ла
јед на из гу бље на же на. Јед на
од оних ко је су по сти гле све
што би мо гло да их чи ни
срећ ним, све оно због че га
би дру ги мо гли да им за ви -
де. У ме ђу вре ме ну јој се до -
го ди ло оно че га се сви пла -
ше: у све му то ме не ка ко је
из гу би ла се бе. Ни је зна ла
шта је то што је за и ста чи ни
срећ ном. Ка ко би спо зна ла
се бе, кре ће на пут око све та.
По се ти ће Ита ли ју, Ин ди ју и
Ба ли, и та мо ће на у чи ти да
ужи ва у хра ни је ду ћи нај бо -
љу мар га ри ту; да ве ру је у
не што што је од чо ве ка ја че;
и да за и ста во ли.

Два читаоца који до среде, 12. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Зашто се човек одаје алкохолу?”, наградићемо по
једним примерком књиге „Летње тајне” Џејн Грин. Нај-
боље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчев-
ца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ГРА ДИ МИ РА СТОЈ КО ВИ ЋА

СВЕ ПР ВО И ЛЕ ПО 
ДО ГО ДИ ЛО МИ СЕ У ПАН ЧЕ ВУ

пр ви пут се истин ски за љу био,
пр ви пут се истин ски оже нио,
ту сам и пр во де те, пр вог си на
до био... Кад не ко од ра сте у
таквом вре ме ну,  окру же њу и
дру штву као што сам ја, он је
сре ћан. Пам тим то срећ но до -
ба и то што пам тим, одр жа ва
ме у жи во ту. Све оста ло је до -
шло и про шло као бор ба за оп -
ста нак, за то да бу дем ова кав
ка кав сам да нас – за кљу чу је
Стој ко вић.

С пу бли ком је по де лио се -
ћа ња на мла дост и пан че вач ки
„Ате ље мла дих”, чи ји је члан

по стао 1961. го ди не, а го во рио
је и о дру же њу и са рад њи са
сво јим ве ли ким при ја те љи ма
„ате ље ов ци ма”, сце на ри стом
и књи жев ни ком Ми ло шем
Ни ко ли ћем, ре ди те љем Ива -
ном Ра ки џи ћем, глум ци ма
Ми ро сла вом Жу жи ћем и Зо -
ра ном Ро та ром, сли кар ком
На дом Оњин Жу жић...

Пи сац је от крио да је сво ју
пр ву књи гу – збир ку пе са ма
„По то мак рав ни це” – об ја вио
на на го вор ве ли ког деч јег пе -
сни ка Ми ро сла ва Ми ке Ан ти -
ћа. Са Ива ном Ра ки џи ћем је

сни мио свој пр ви филм, а ро -
ман „Хај дук у Бе о гра ду” (1985)
сти гао је, за хва љу ју ћи Ми ло шу
Ни ко ли ћу, до из да вач ке ку ће
„Вук Ка ра џић”, та да јед не од
нај ве ћих, ко ја га је пр ва об ја -
ви ла. Ро ман је до био пре сти -
жну на гра ду „По ли ти ки ног за -
бав ни ка” за нај бо ље де ло на -
ме ње но мла ди ма.

– Ви ше ни сам био „озби љан”
пи сац, ни сам ви ше об ја вљи вао
„озбиљ не” књи ге. Од „Хај ду ка у
Бе о гра ду” кре нуо је пут ко јим
и дан-да нас идем, ма да сам сад
пен зи о ни са ни пи сац, што ми
не при зна ју на не ким шал те ри -
ма – ша ли се Стој ко вић.

У Ре пу бли ци Срп ској Стој -
ко ви ће ве књи ге су ушле у оба -
ве зну лек ти ру. Код нас не ће...

– Не же лим да ми де ца за -
мр зе књи ге, јер лек ти ра мо ра
да се чи та. А и до вољ но је то
што их ве ћи на на став ни ка
узи ма као нео ба ве зну лек ти ру
– ка же пи сац. 

Јед но вре ме је ра дио и као
но ви нар у „Пан чев цу”, а че -
тврт ве ка је про вео у про све ти.
Осим јед ног, ра дио је са мо по -
сло ве ко је је во лео. Ка же да би
ра ди је гла до вао не го да ра ди
оно што не во ли. Нај дра жа му
је са да шња про фе си ја – пен зи -
о нер. Мо же да пи ше кад хо ће,
кад не ће – не мо ра.

Гра ди мир Стој ко вић је об ја -
вио 23 ро ма на, че ти ри збир ке
при по ве да ка и ви ше из бо ра
по е зи је и про зе. До био је мно -
го број не књи жев не на гра де.

„Тешко је рећи збогом”, име је
представе због које је у среду,
28. септембра, дворана Кул-
турног центра била пуна.
Представа је настала као про-
јекат путујућег позоришта Те-
атар „Вихор”. Рађена је према
тексту Мира Гаврана, а режи-
рала ју је Марија Липковски.

Глумци Невена Ристић, Ни-
на Јанковић и Иван Михаило-
вић у овој позоришној причи
пуној обрта нашли су се у љу-
бавном троуглу, који су проу-
зроковали данашњи „брз” жи-
вот, недостатак комуникације
међу људима, развој друштве-
них мрежа...

– Комад испитује колико је
заиста тешко рећи збогом и
зашто је људима тешко да раз-
говарају и да изговарају неке
речи које крију дубоко у себи.
Открива и поставља озбиљна

питања која парови ретко ме-
ђу собом отварају, можда чак
и даје неке одговоре... Данас
је време „ћутања”, јер су раз-
говори у ери друштвених мре-
жа реткост, што је велики
проблем у неким озбиљним 

животним ситуацијама, као
што су бракови, везе, породи-
ца, деца... – каже Иван Миха-
иловић.

Театар „Вихор” прославиће
свој први рођендан у новем-
бру. Основан је на иницијати-

ву глумице Невене Ристић. Је-
дан од циљева овог театра, ко-
ји чине млади уметници, јесте
да позориште „доведе” у сре-
дине у којима је оно мало или
није нимало развијено.

– Сцене у Србији и региону
нису довољно актуелне, кон-
центрисане су на велике гра-
дове, а позоришта у неким ма-
њим срединама су углавом за-
творена, или их нема. То је ве-
лики проблем за земљу, за
културу, која је значајна за оп-
станак и просперитет једног
народа. Невена Ристић је у
статуту овог театра написала
да његова судбина почива на
точковима и тамо где има пу-
блике. Где има публике, ми
ћемо ићи и с радошћу ћемо
играти, а надамо се и новим
представама – каже Михаило-
вић.

ПРЕДСТАВА ТЕАТРА „ВИХОР”

Необичан љубавни троугао

Чла но ви деч јег ан сам бла ви -
ших раз ре да Кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Стан ко Па у -
но вић НИ С–РНП”, пред во ђе ни
умет нич ким ди рек то ром Де ја -
ном Три фу но ви ћем и се кре -
тар ком дру штва Сне жа ном
Жив ко вић Са вин, би ли су го сти
град ског већ ни ка за кул ту ру и
омла ди ну Не ма ње Ро та ра у по -
не де љак, 3. ок то бра. По вод за
при јем су ус пе си по стиг ну ти на
Му зич ком фе сти ва лу де це Вој -
во ди не у ма ју ове го ди не и на
Ре пу блич ком фе сти ва лу деч јих
фол клор них ан сам ба ла у ју ну,
на ко ји ма је под мла дак „Па у -
но ви ћа” осво јио пр во ме сто.

Ро тар је ис та као да то дру -
штво де це ни ја ма успе шно
ра ди у на шем гра ду и по сти -
же зна чај не ре зул та те на по -
љу ама тер ског ства ра ла штва,
не го ва ња тра ди ци је и кул ту -
ре. Раз лог за овај при јем ни -

су са мо ус пе си у овој го ди ни,
већ је то труд ге не ра ци ја ко -
је су ра ди ле и ста са ва ле у
„Па у но ви ћу”. Он је на ја вио
на ме ру ло кал не са мо у пра ве
да сле де ће го ди не, по ред
Кон кур са за (су)фи нан си ра ње
про је ка та у кул ту ри, рас пи ше

и кон курс за ама тер ска удру -
же ња као до дат ни под сти цај
и по моћ за њи хов рад и ства -
ра ла штво.

Деч ји ан самбл је ове го ди не
оства рио, мо гло би се ре ћи,
исто риј ски ре зул тат, јер је пр ви
пут за 55 го ди на, ко ли ко по кра -

јин ска смо тра по сто ји, јед на
гру па до би ла мак си мал них 100
по е на. До би ли су и спе ци јал ну
на гра ду за нај бо љи пе вач ки ан -
самбл, ко ја до са да ни је по сто -
ја ла, а до де ље на им је за то што
ко ре о гра фи ја ко ју су при ка за -
ли, по ред ига ра из Пи рот ског
По ља, при ка зу је и пе сму.

– Ово је из у зет но та лен то ва -
на ге не ра ци ја ко ја ће би ти до -
сто јан на след ник пр вог из во -
ђач ког ан сам бла. Од је да на ест
одр жа них ре пу блич ких смо -
три деч је ко ре о гра фи је фол -
кло ра, де ца из на шег дру штва
су до са да шест пу та би ла пр -
ва ци Ср би је – ре као је умет -
нич ки ди рек тор КУД-а.

Пр ви ан самбл ће 22. и 23.
ок то бра уче ство ва ти на Фе -
сти ва лу му зич ких дру шта ва
Вој во ди не у Ру ми, a пе вач ка
гру па ће на сту пи ти на фе сти -
ва лу „Ет но глас”.

ПРИ ЈЕМ ЗА ПОД МЛА ДАК „ПА У НО ВИ ЋА” У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

Из у зет ни ре зул та ти деч јег ан сам бла



ПО РО ДИЧ НО ВО ЗИ ЛО 
НА ШПАН СКИ НА ЧИН

ко ји при ти ском на спољ ну
стра ну ди ска или уну тра шње
обло ге до бо ша ства ра ју си лу
тре ња и на тај на чин за у ста -
вља ју во зи ло. Тро ше ње овог
ма те ри ја ла на пло чи ца ма и
до бо ши ма за ви си од на ме не
во зи ла, во зач ких на ви ка, али
и ква ли те та са мих де ло ва. За -
ме на пло чи ца и пак но ва се
обич но ра ди ка да је на де лу
оста ло око 15 од сто опла те.
При њи хо вој за ме ни оба ве зно
се об ра ђу ју и ди ско ви и до бо -
ши на по себ ној ма ши ни.

Ова об ра да до при но си то ме
да но ве пло чи це и пак но ви бо -
ље на лег ну на по вр ши не, а ти -
ме се обез бе ђу ју бо ље ко че ње

Ше зде се те и се дам де се те
го ди не у Аме ри ци се мо гу
на зва ти злат ним до бом та -
мо шње ау то-ин ду стри је. У
то вре ме су на ста ли, али су
се и нај ви ше про из во ди ли,
спорт ски ау то мо би ли. Циљ
го то во сва ког про из во ђа ча у
овој „тр ци” био је да на пра -
ви што сна жни ји мо тор В8
ко ји ће ње го вом ау то мо би лу
обез бе ди ти нај бо ље пер фор -
ман се. Го то во све се ула га ло
у то, та ко да по је ди ни еле -
мен ти на ау то мо би ли ма ни -
су би ли то ли ко бит ни. Та ко
је, на при мер, мо дел „шел -
би” из 1967. имао иден тич на
зад ња све тла као и „мер ку ри
ку гар”, јер је Ке ро лу Шел би -
ју би ло не за ми сли во да уло -
жи но вац у про из вод њу све -
та ла. Исто је по но вио и на
мо де лу за сле де ћу го ди ну,
са мо је та да ко ри стио зад ња
све тла од мо де ла „форд тан -
дер берд” из 1966.

„Кор ве та” је је дан од нај по -
зна ти јих мо де ла „Ше вро ле -
та”. Сва ке го ди не из ла зи нов,
уна пре ђен мо дел, а је ди но
1983. го ди не „Ше вро лет” ни је
пред ста вио на след ни ка ста ре
ге не ра ци је овог мо де ла. За -
што – ни да нас ни је по зна то.
Не ки твр де да про из во ђач ни -
је мо гао да ис пу ни но ве нор ме
у по гле ду ква ли те та из дув них
га со ва, па је мо рао да по ра ди
на кон струк ци ји мо то ра. Дру -
га пак те о ри ја, она ко ја се чел -
ни ци ма „Ше ви ја” ма ње до па -
да, је сте да је мо дел за ту го ди -
ну био ис под сва ког ква ли те -
та, те се због то га од у ста ло.
Пра ви раз лог се не зна, али
сви про то ти по ви ко ји су би ли
на пра вље ни за ис пи ти ва ње су
уни ште ни, осим јед ног... Да -
нас бе ла „кор ве та”, ко ја ни ка -
да ни је ушла у ма сов ну про из -
вод њу, сто ји у зва нич ном му -
зе ју у гра ду Бо у линг Грин у
др жа ви Кен та ки.

Уко ли ко тра жи те не то ли ко
атрак ти ван по ро дич ни ау -
то мо бил ко ји је по у здан, а
јеф тин као по лов но во зи ло,
„Се а тов” мо дел „то ле до” је
пра ви из бор за вас.

Ова ге не ра ци ја „то ле да”,
ко ја се про из во ди ла до 2004.
го ди не, до ступ на је у две
вер зи је – као ли му зи на и као
хеч бек, а по из гле ду и атрак -
тив но сти не за о ста је за
„Фол ксва ге но вим” во зи ли ма
с ко ји ма ау то мо би ли шпан -
ских про из во ђа ча де ле плат -
фор му. У ка би ну, ко ја је,
пре ма ми шље њу зах тев ни -
јих во за ча, при лич но јед но -
став на, си ро ма шна и ло ши -
јег ква ли те та, мо же ко мот но
да се сме сте че ти ри од ра сле
осо бе, а пр тља жни про стор

со лид них ди мен зи ја кан ди -
ду је овај ау то мо бил за до бро
ре ше ње по ро дич них љу ди.

„Фол ксва ге но ви” мо то ри
ко ји су угра ђи ва ни, је су они
што су се нај че шће на ла зи ли
у „гол фу” и „бо ри”. Ау то мо -
би ли ко ји су се про из во ди ли
до ок то бра 1999. има ли су
бен зин ски мо тор од 1.600
куб них цен ти ме та ра и сто
коњ ских сна га. Ови при мер -
ци су при лич но ста ри и пре -
по ру ка је за о би ћи их при ку -
по ви ни. До 2004. овај мо тор
је за ме нио агре гат од 1,8 ли -
та ра им по зант ни је сна ге од
123 „ко ња”, што је и ви ше не -
го до вољ но за без бед на и ла ка
пре ти ца ња, као и за во жњу у

свим усло ви ма. Ка да го во ри -
мо о ди зел-мо то ри ма, по зна -
ва о ци ма про из во ђа ча из
Волф сбур га не тре ба по ми -
ња ти ТДИ агре га те за пре ми -
не 1.900 куб них цен ти ме та ра
с ра спо ном сна ге, у за ви сно -
сти од вер зи је, од 108 до 150
„ко ња”. Сва ки во зач ће ода -
бра ти по гон ску је ди ни цу у
од но су на сво је по тре бе, а
про сеч на по тро шња го то во
свих ди зел-мо то ра не ће пре -
ћи пет ли та ра.

При ку по ви ни по лов ног
„то ле да” бит но је про ве ри ти
да ли је зуп ча сти ка иш ре -
дов но ме њан ако сте се
опре де ли ли за бен зи нац, а
ни је на од мет про ве ри ти и
ста ње тра па код сва ког ау -
то мо би ла. Ди зел-мо то ри су

зах тев ни ји за одр жа ва ње, па
пре не го што од лу чи те да
из дво ји те но вац за овај мо -
дел, по се ти те сер вис ка ко
би сте про ве ри ли ста ње тур -
би не, јер се де ша ва ло да
услед не до стат ка уља тај део
от ка же. Без об зи ра на све
сла бе тач ке, „то ле до” је у су -
шти ни по у здан и ро бу стан
ау то мо бил с ко јим не ће те
има ти мно го про бле ма.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ГАРАЖА - - - - - - - 

ГО ДИ НА 1983. ПРЕ СТУП НА 
ЗА „ШЕ ВРО ЛЕТ”

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Не мој те за не ма ри ти
ре зул та те пре гле да

Ис прав ност сва ког
де ла је ва жна

Тех нич ки пре глед ау то мо би -
ла при ре ги стра ци ји, по ред
оста лог, под ра зу ме ва и кон -
тро лу си ле ко че ње од но сно
ис прав ност си сте ма за ко че -
ње. Ако во зи ло у ма њој ме ри
ко чи сла би је не го што је про -
пи са но за кон кре тан мо дел,
сер ви сер ко ји ра ди тех нич ки
пре глед ће вас упо зо ри ти да
би сте мо ра ли да обра ти те па -
жњу на си стем за за у ста вља -
ње. Ову пре по ру ку не тре ба
за не ма ри ти...

По тро шни ма те ри јал 
и рад ни век
Пра вил но функ ци о ни са ње ко -
чи о ног си сте ма за ви си од ис -
прав но сти свих еле ме на та у
ње му и при ње го вом сер ви си -
ра њу не тре ба за не ма ри ти ни је -
дан од њих. За ви сно од мо де ла
и го ди не про из вод ње де ло ви
овог си сте ма су: ди ско ви, до бо -
ши, ко чи о не пло чи це, пак но ви,
ци лин дри, во до ви, цре ва, сај ла
за руч ну коч ни цу и ко чи о на
теч ност (уље).

Пре по ру ка је да се ко чи о ни
си стем, тј. ње го ва ис прав ност
кон тро ли ше на сва ких 5.000
пре ђе них ки ло ме та ра. Де ло ви
ко ји се нај бр же тро ше је су ко -
чи о не пло чи це и пак но ви.
Они има ју ко чи о не обло ге на -
пра вље не од по себ ног ме та ла

Пу ца ње цре ва у то ку во жње
мо же би ти ве о ма опа сно јер
па пу чи ца ко ја слу жи за ко че -
ње на гло про па да услед гу бит -
ка при ти ска и у та квим си ту а -
ци ја ма је ве о ма те шко оста ти
при бран и без бед но за у ста ви -
ти во зи ло. Баш због ова квог
мо гу ћег сце на ри ја при сер ви -
си ра њу дру гих де ло ва ко чи о -
ног си сте ма за тра жи те да се
про ве ри и ста ње цре ва. При
ку по ви ни овог де ла имај те у
ви ду да је у тре нут ку ко че ња
при ти сак у овим цре ви ма из у -
зет но ви сок, те не мој те на ба -
вља ти цре ва сум њи вог по ре -
кла и она јеф ти ни ја, јер ће те
вр ло бр зо на кон њи хо ве
уград ње ве ро ват но по но во по -
се ти ти сер вис, а во зи ло ће би -
ти не бе збед но.

У тек сту смо по ме ну ли и
стил во жње као је дан од фак -
то ра ко ји ути чу на ис прав ност
и ис тро ше ност де ло ва. Пра во -
вре ме но и ла га но ко че ње ће
сва ка ко про ду жи ти рад ни век
си сте ма, док на гло за у ста вља -
ње ау то мо би ла у си ту а ци ја ма
ко је та кву рад њу не зах те ва ју,
скра ћу је сер ви сни ин тер вал,
али и по ве ћа ва по тро шњу го -
ри ва.

НАЈ БИТ НИ ЈИ СИ СТЕМ НА СВА КОМ АУ ТО МО БИ ЛУ

и рав но мер но тро ше ње де ло ва,
али се и из бе га ва ју ви бра ци је
на пе да ли коч ни це при ли ком
за у ста вља ња во зи ла. Ко чи о на
теч ност, од но сно уље, би тан је
део у це лом си сте му и ко че ње у
ве ли кој ме ри за ви си од ње ног
ква ли те та. Уље је хи гро скоп но,
тј. има осо би ну да упи ја вла гу.
С вре ме ном се ко ли чи на во де
уве ћа ва у ко чи о ним цре ви ма и
за гре ва при ли ком ко че ња на
из у зет но ви со ким тем пе ра ту -
ра ма. 

Про па да ње па пу чи це
У ова квим усло ви ма во да ис -
па ра ва и у цре ви ма ства ра ва -
зду шне че по ве, ко ји ди рект но
сма њу ју при ти сак, а са мим
тим и ко чи о ну си лу. Сто га је
пре по ру ка за ме ни ти ком плет -
ну ко чи о ну теч ност на две до
три го ди не или на пре ђе них
60.000 ки ло ме та ра. Ко чи о не
це ви и цре ва слу же за ди стри -
бу ци ју флу и да од глав ног ко -
чи о ног ци лин дра до оних ко ји
ди рект но вр ше при ти сак на
пло чи це и пак но ве. Це ви нај -
че шће про па да ју услед ко ро -
зи је, а цре ва има ју свој рад ни
век јер су на пра вље на од по -
себ не сме ше гу ме.

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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БИ ЦИ КЛИ СТИЧ КА СТА ЗА ЈУ ЖНИ БА НАТ

У пла ну 160 ки ло ме та ра ста зе
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Сли ка ње зва ни ца 
на јед ној свад би 
не мо гу ће без 
прет ход ног пла ћа ња
вла сни ци ма ка фа не
или ре сто ра на

Ор га ни за то ри 
свад бе них ве се ља 
ко ји од би ја ју да го сте
сли ка ју „ре сто ран ски”
фо то гра фи су о ча ва ју
се са уце на ма

На ша др жа ва го ди шње гу би
ми ли о не евра због све че шће
прак се вла сни ка ка фа на и ре -
сто ра на да уце њу ју мла де ко ји
же ле да се вен ча ју и њи хо ве по -
ро ди це оба ве зом да на свад бе -
ним ве се љи ма са мо од ре ђе ни
фо то гра фи сли ка ју зва ни це.

У слу ча ју да се мла ди на или
мла до же њи на по ро ди ца ус -
про ти ве то ме, по сто ји мо гућ -
ност да ан га жу ју не ког дру гог
за сни ма ње. Ме ђу тим, у том
слу ча ју знат но ра сте су ма ко ју
пла ћа ју вла сни ци ма уго сти -
тељ ских обје ка та за ор га ни зо -
ва ње свад бе ног ве се ља.

Фо то граф Ни ко ла Сто ил ко -
вић ка же да су по сле ди це та -
кве прак се ви ше стру ко не га -
тив не. Уме сто да, ка ко ка же,
свад бе сли ка ју они ко ји то зна -
ју, тим по слом се нај че шће ба -
ве при у че ни ама те ри ко ји ма
су то уз гред не „те зге”, по ред
сва ко днев них по сло ва у дру -
штве ним фир ма ма у ко ји ма
ра де.

Као пред у слов за то они нај -
пре мо ра ју да да ју од ре ђе ну
су му нов ца вла сни ци ма уго -
сти тељ ских обје ка та, а све што
на кон то га за ра де је чист при -

ПРАК СА КО ЈА ЈЕ ЗА РЕ АК ЦИ ЈУ ДР ЖАВ НИХ ОР ГА НА

УГО СТИ ТЕ ЉИ УЦЕ ЊУ ЈУ 
СВАД БЕ НЕ ФО ТО ГРА ФЕ

ход, јер ни су оба ве зни да др -
жа ви пла ћа ју да жби не. По ред
њих, оба ве зе не пла ћа ју ни
вла сни ци ре сто ра на и ка фа на
у ко ји ма се при ре ђу ју свад бе.

Због то га ис па шта ју и го сти
на свад ба ма, јер нај че шће до -
би ја ју не ква ли тет не фо то гра -
фи је, а вла сни ци ма ле гал них
фо то граф ских фир ми се не
ис пла ти да за по шља ва ју и
при ја вљу ју но ве рад ни ке.

– Ка да се скла па ју уго во ри
за ор га ни за ци ју свад би, јед на
од став ки у њи ма је да ће го сте
сли ка ти ис кљу чи во фо то граф
с ко јим са ра ђу је вла сник ка -
фа не или ре сто ра на, ни ко дру -
ги са стра не. Пре то га, фо то -
гра фи ко ји би хте ли да сли ка -

ју свад бе, мо ра ју нај пре да
пла те вла сни ци ма уго сти тељ -
ских обје ка та „ре кет”, ко ји из -
но си од јед ног до три евра по
јед ном го сту. То је нај о бич ни -
ја уце на. Пре ма мо јим са зна -
њи ма, у Пан че ву то не ра де са -
мо вла сни ци два ју ре сто ра на,
а сви оста ли при ме њу ју ту не -
при хва тљи ву прак су и пре по -
ру чу ју сво јим го сти ма не ке
при у че не фо то гра фе. Ка да не
би би ло тих уце на, сви фо то -
гра фи у Пан че ву би сва ког ви -
кен да мо гли да ра де. Ова ко је
то не мо гу ће. Ја не при ста јем
ни на чи је ул ти ма ту ме и за то
мла ден це не фо то гра фи шем у
уго сти тељ ским објек ти ма, већ
у при ро ди. Имам при ја вље ну

„Жи во ти ње су на ши при ја те -
љи”, на зив је из ло жбе ра до ва
де це из пан че вач ких основ -
них шко ла ко ја је отво ре на 4.
ок то бра у згра ди Град ске
упра ве, по во дом Ме ђу на род -
ног да на за шти те жи во ти ња.
Ор га ни за то ри те ма ни фе ста -
ци је би ли су Дру штво за за -
шти ту жи во ти ња и при ро де
„Еко ли бри јум” и Учи тељ ско
пан че вач ко дру штво.

Они су тог да на осми сли ли
још за ни мљи вих са др жа ја за
нај мла ђе, па су та ко има ли
при ли ку да при су ству ју ва јар -
ској ра ди о ни ци ко ју им је др -
жа ла Све тла на Ка ро вић Де ра -
нић, ау тор ка скулп ту ре пса
Леа у На род ној ба шти, да цр -
та ју сво је кућ не љу бим це и
слу ша ју за ни мљи ве при че о
жи во ти ња ма.

Де ца из основ них шко ла у
на шем гра ду су на том дру же -
њу мо гла да на у че да се 4. ок -
то бар обе ле жа ва као Ме ђу на -
род ни дан за шти те жи во ти ња
ка ко би се скре ну ла па жња на
пат ње ко је не ху ма ни љу ди на -
но се жи во тињ ском све ту.

– Че твр ти ок то бар је пра -
зник свих љу би те ља и за -

штит ни ка жи во ти ња. Тог да -
на се под се ћа мо да и оне, као
и љу ди, има ју под јед на ко
пра во на жи вот и да осе ћа ју
бол, пат њу и страх, те да онај
ко их зло ста вља тре ба да због
то га сно си по сле ди це као да
зло ста вља чо ве ка – из ја ви ла
је Зо ра Ко лар ски, пред сед ни -
ца дру штва „Еко ли бри јум”.

Она је до да ла да обе ле жа -
ва ње Ме ђу на род ног да на за -
шти те жи во ти ња тре ба да
ука же љу ди ма на про бле ме у
њи хо вој за шти ти и на не до -
вољ но спро во ђе ње за кон ских
про пи са ко ји се ти чу њи хо ве
до бро би ти.

Два не дав на до га ђа ја су по -
ка за ла да су ти про бле ми и те
ка ко при сут ни у на шем гра ду
и да их је не мо гу ће иг но ри са -
ти. Под се ћа мо, пре не ко ли ко
не де ља је дан наш су гра ђа нин
је осум њи чен да је бру тал но
пре ту као ви ше па са и да их је
по том по вре ђе не и ис тра у ми -
ра не оста вио ве за не у џа ку
по ред кон теј не ра на Ко те жу.
Дру ги је у На род ној ба шти
на ху шкао свог пса, ко ји је по -
том те шко по вре дио јед ну
мач ку. М. Г.

НО ВА АК ЦИ ЈА ДРУ ШТВА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

Жи во ти ње су на ши 
при ја те љи

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта вас је
пла ши ло кад сте би ли де ца.
„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 „Тај на цр ног зе ца”
Ив Чејс 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:

„Кад сам био де те, пла шио
сам се мра ка, а са да, на кон
овог нај но ви јег по ску пље ња
стру је, пла шим се све тла.”
062/2137...

„Пла ши ла сам се ’мра ка ва -
ца’ ко ји вре ба ју из мра ка, иа -
ко ме је са ве том ’лам пи цу за -
же жи и мрак од мах бе жи’ без -
у спе шно хра бри ла мо ја не у -
стра ши ва ба ка.” 064/3456...

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 да ли па зе ку да ко ра ча ју.
Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Је дан по -
гре шан ко рак” Мар ка По по -
ви ћа.

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

„Да, оба ве зно, да не бих
на ле те ла на ’на га зно-раз га -
зну’ ми ну, јер код нас још
ни су уве де не ка зне за ше та че
па са.” 060/6672...

„Ако ви дим циљ, ви дим и
пут. Кад знам за што, знам и
ка ко. Ни ка да ’пре ко мр твих’,
до бро па зим да ни мра ва не
зга зим.” 069/7223...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Лам пи цом про тив 
„мра ка ва ца”

ЈКП „Хи ги је на” на ста вља ак -
ци ју „Ок то бар – ме сец чи сто -
ће”, у окви ру ко је ће рад ни ци
тог пред у зе ћа сва ког да на, од
7 до 15 са ти, од но си ти ка ба сти
от пад: ста ри на ме штај, бе лу
тех ни ку, ам ба ла жу, ау то-ли -
ма ри ју, гу ме, ба штен ско сме -
ће и сав дру ги от пад из у зев
гра ђе вин ског шу та, по сле де -
ћем рас по ре ду:

По не де љак, 10. ок то бар:
Све тог Са ве, Ру жи на, Ко чи -

на, Син ђе ли ће ва, Бра ће Ју го -
вић, Југ Бог да но ва, Ми ло ша

Оби ли ћа, Мај ке Ју го ви ћа, То -
пли це Ми ла на, Ко сан чић
Ива на, Мо ше Пи ја де, Ни шка,
Кра ље вач ка, Ива на Ми лу ти -
но ви ћа, Сте ви це Јо ва но вић,
на се ља Ко теж 1 и Ко теж 2, као
и Ма шин ска шко ла. 

Уто рак, 11. ок то бар:
На се ље Те сла, ули це Осло -

бо ђе ња, Ла ва Тол сто ја, Мил ке
Мар ко вић, Кне за Ми хај ла
Обре но ви ћа, Чу ми ће ва, Јо си -
фа Ма рин ко ви ћа, Ак сен ти ја
Мак си мо ви ћа, Др Ма ри је
При те, Пе тра Ко чи ћа, Ра до ја

До ма но ви ћа, Гра ни чар ска,
Пе ре Се ге дин ца, Сте ри ји на,
Ми ло ша Обре но ви ћа, Сте ва на
Шу пљик ца, же ле знич ка ста -
ни ца Пред гра ђе и основ не
шко ле „Иси до ра Се ку лић” и
„Ђу ра Јак шић”.

Сре да, 12. ок то бар:
Ди ми три ја Ту цо ви ћа, Мар -

ка Ку ли ћа, Хај дук Вељ ко ва,
Па три јар ха Чар но је ви ћа, Ма -
ти је Гуп ца, Иве Кур јач ког,
Ми хај ла Пу пи на, Јо ве Мак си -
на, Уро ша Пре ди ћа и ОШ „Ва -
са Жив ко вић”.

Че твр так, 13. ок то бар:
На се ља Стре ли ште и Ста ри

Та миш.

Пе так, 14. ок то бар:
Рад ни ци „Хи ги је не” ће до -

ла зи ти по по зи ву гра ђа на и
оби ла зи ти те рен пре ђен те не -
де ље.

Гра ђа ни се то ком тра ја ња
ак ци је рад ним да ни ма од 7 до
15 са ти мо гу обра ти ти на те ле -
фо не 327-010 и 310- 931 за сва
оба ве ште ња у ве зи са овом ак -
ци јом. М. Д.

РАС ПО РЕД ОД НО ШЕ ЊА СМЕ ЋА ОД 10. ДО 14. ОК ТО БРА

На вре ме при пре ми те ка ба сти от пад

фир му и спре ман сам да за по -
слим још љу ди, али је у ова -
квој си ту а ци ји то не мо гу ће –
ис та као је Сто ил ко вић.

Он је до дао да је о овом мо -
но пол ском по на ша њу вла сни -
ка ре сто ра на оба ве стио ор га -
ни за ци је за за шти ту пра ва по -
тро ша ча и да ће по во дом то га
за тра жи ти ре ак ци ју над ле -
жних др жав них ор га на.

Пре ма ин фор ма ци ја ма до
ко јих је до шао „Пан че вац”, би -
ло је слу ча је ва да су вла сни ци
уго сти тељ ских обје ка та у Бе о -
гра ду тра жи ли од ор га ни за то ра
свад бе них ве се ља ко ји су хте ли
да њи хо ви фо то гра фи сни ма ју
мла ден це да пла те две хи ља де
евра! М. Глигорић

Нај срећ ни ји дан за брач не па ро ве по вод за уце њи ва ње

О про јек ту „Би ци кли стич ка
ста за ју жни Ба нат”, ко ји је по -
кре нут на ини ци ја ти ву Ми ни -
стар ства омла ди не и спор та,
би ло је ре чи на са стан ку 29.
ок то бра у Пан че ву. Том при -
ли ком су гра до на чел ник Пан -
че ва Са ша Па влов и град ски
ме на џер Алек сан дар Фар каш
уго сти ли пред став ни ке свих
ин сти ту ци ја и гра до ва и оп -
шти на укљу че них у овај бу ду -
ћи по сао.

Овај про је кат тре ба да бу де
ре а ли зо ван на осно ву спо ра зу -
ма пот пи са ног из ме ђу ре сор -
ног ми ни стар ства и ло кал них
са мо у пра ва Пан че ва, Ко ви на,
Бе ле Цр кве и Вр шца. Укљу чио
се и Град Бе о град, што је по -
твр дио и ди рек тор Јав ног ко -
му нал ног пред у зе ћа за га ра же
и пар ки ра ли шта „Пар кинг сер -
вис” Ан дри ја Чуп ко вић, го сту -
ју ћи дан ка сни је у Пан че ву, ка -

да је то пред у зе ће до ни ра ло 30
пар кин га за би ци кле Пан че ву.

Про јек том „Би ци кли стич ка
ста за ју жни Ба нат” пред ви ђе -

на је из град ња би ци кли стич ке
ста зе у ду жи ни од око 160 ки -
ло ме та ра.

Циљ је раз вој би ци кли стич -
ког са о бра ћа ја, спор та, ту ри -
зма и ци кло ту ри зма, као и
при вред но-еко ном ски раз вој
ре ги о на. Та ко ђе, по ред по ве -
зи ва ња по ме ну тих гра до ва и
оп шти на, би ци кли стич ке ста -
зе ће би ти спо је не с по сто је -
ћим би ци кли стич ким ста за ма
европ ске би ци кли стич ке мре -
же – „Еу ро-ве ло 6” и „Еу ро-ве -
ло 13”, с ко ји ма ће се тра са ове
пла ни ра не би ци кли стич ке ру -
те у не ким де ло ви ма пре кло -
пи ти.

Пр ви на ред ни ко рак је из -
ра да сту ди је оправ да но сти и
про јект но-тех нич ке до ку -
мен та ци је за де о ни це Пан че -
во –Бе о град и Ко вин – Бе ла
Цр ква.

М. Д.

Власник сам стана у призе-
мљу стамбене зграде која је
саграђена у Мученичкој ули-
ци. На тој катастарској пар-
цели уписане су породичне
стамбене зграде и помоћни
објекти чији власник је Град
Панчево.

Један од тих објеката је
магацински простор који је у
изузетно лошем стању и пре-
ти да ће се срушити. Кров тог
објекта је виши од крова на-
шег стана (живимо у при-
земној згради) и с њега стал-
но падају црепови и цигле на
наш кров.

Живим са супругом, имам
78 година и изузетно сам те-
шког здравственог стања.
Када смо моја супруга и ја
били млађи, није нам био
проблем да надокнађујемо
штету коју годинама трпимо
због тог магацина и да даје-
мо новац за поправљање на-
шег дела крова. Сада више то
нисмо у могућности.

Молим Градску агенцију за
имовину и Градску стамбену
агенцију да нам помогну и
спрече да и даље трпимо
штету због прокишњавања.

Душан Алимпић, Панчево

ПИСМО ЧИТАОЦА

Надлежни, помозите!



ПРОДАЈЕМ југо темпо
2002. регистрован до
28. 08. 2017. 060/366-
73-51. (СМС)

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

ВАРТБУРГ 1.3, први вла-
сник, регистрован до 1.
II 2017, нов акумулатор,
400 евра, није фиксно.
061/611-23-03. (228774)

РЕНО 4 ГТЛ, 1990. годи-
ште, нерегистрован, у
возном стању, повољно.
063/103-22-73. (228653)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
теретни, 2005. годиште,
бензин, плин цена 2.000
евра. 063/329-340.
(228742)

НИСАН сани 1.9, дизел,
1991. годиште, реги-
строван, мало оштећен
од недавног града. Цена
по договору. 063/311-
915, 061/154-55-80.
(228752)

НА ПРОДАЈУ мењач и
летва волана од мазде
626. 013/231-39-08,
066/502-94-91. 
(228710)

СЕАТ ароса, 2000. годи-
ште, регистрован до
2017, мали потрошач,
клима. 060/521-10-552.
(228716)

РЕНО сеник, 2003. годи-
ште, 1.9 дизел, реги-
строван до марта 2017,
клима. 064/386-45-53.
(228907)

НИСАН примера, кара-
ван, 1997, бензинац, ре-
гистрован, одличан мо-
тор. 065/333-55-25.
(2289619

НА ПРОДАЈУ застава
101 и метална гаражна
врата, кип.  065/656-49-
93. (228968)

ФОРД фијеста 1.3 Б,
2000. годиште, реги-
строван, власник, 1.150
евра. Тел. 065/976-35-
55. (228901)

ПЕЖО 206, 1991. годи-
ште, регистрован годину
дана, 450 евра.
064/351-42-23. (228903)

НИСАН примера 1.6,
бензин + гас, 1998, ка-
раван, 1.100 евра.
066/514-40-41. (228870)

ТОТАЛНА распродаја
ауто и теретних гума,
уља и филтера. 064/026-
90-54. (228808)

ОПЕЛ кадет суза, у во-
зном стању, повољно.
Тел. 065/230-76-84.
(228890)

ГОЛФ 3, 1992. годиште,
1.4, бензин + плин, реа-
тестиран до 2019, скоро
регистрован, 980 евра.
064/240-67-56. (228988)

ПУНТО 1, 1,1, 1997. го-
диште, петора врата, ре-
гистрован годину дана.
064/130-36-02.
(2129007)

АУДИ А 3, 1.9, ТДИ,
2001, петора врата, ди-
гитална клима, у првој
боји. 064/130-36-02.
(2129007)

СТИЛО 1.6, 16 В, 2002,
петора врата, секвент
плин, у првој боји.
064/130-36-02.
(2129007)

ОПЕЛ зафира 2004, 2.0,
дизел, у добром стању,
2.850 евра. 065/377-15-
70. (229014)

СУПЕР пунто 1.2, 2008,
5 В, металик, 72.000 км,
секвент плин, 2.600
евра. 064/051-51-61.
(2290049

НА ПРОДАЈУ стило 1.9
ЈТД, 2004. 064/131-98-
75. (228994)

ФИЈАТ пунто 1.2, бен-
зин, 2005. годиште, у
одличном стању.
064/439-60-40. (229042)

ПЕЖО 206, 2003. годи-
ште, 2.0, плин, фул
опрема, гаражиран.
064/252-48-72. 
(229038)

НА ПРОДАЈУ ауди А 3,
металик, 1997, вреди
погледати.  063/744-28-
66. (229075)

ОТКУП свих врста вози-
ла комбија и страних
возила, долазим по по-
зиву, од 100 до 3.000
евра. 064/552-31-19.
(228368)

НАЈПОВОЉНИЈИ стални
откуп свих врста возила
од 100 до 1.500 евра.
Долазим по позиву. Ис-
плата одмах. 069/203-
00-44. (228368)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(228708)

ПРОДАЈЕМ приколицу
ЖТП „Кикинда”, 4 тоне.

065/561-01-03. (228678)

ТРАКТОРСКА војна ба-
штенска приколица 2 м
х 1 м х 0,5. Дрвена вага
500 кг, прекрупара,оџа-
ци, ручни круњач, ручна
прекрупара, чамац са
кабином, метални 8 м х
2,15 м. Тел. 064/179-51-
73. (228845)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 2. Контакт телефон
063/313-568. (228834)

ИЗДАЈЕМ гараже, на
Котежу 1.Тел. 069/409-
83-42. (228817)

ГАРАЖУ дуплу, велику,
издајем испод зграде,
грејање гратис. Тесла.
061/225-16-43. (228950)

ТЕЛЕВИЗОРИ половни.
37, 55, 72, замрзивач го-
рење. 066/348-975.
(228684)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД.
013/343-563, 063/288-
278. (228693)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (22796)

ПРОДАЈЕМ нов кровни
прозор, 120 x 115 цм.
063/313-005. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи као нове,
достава, монтажа, га-
ранција, повољно.
062/170-43-10. (228674)

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

БРИКЕТ, 4.500 динара
кубик, буква, храст пре-
остали, достава.
064/482-65-53. (228327)

РАСАДНИК украсних
четинара, Качарево.
065/820-90-15. (228270)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз на
кућну адресу, попуст за
пензионере. Цена по до-
говору. 064/049-51-93.
(228453)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (228460)

АЛУМИНИЈУМСКА
ограда, гелендери, мон-
тажа, превоз, АЛУ ПВЦ
столарија. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(228437)

ОГРЕВНО дрво, багрем,
буква, храст, мерење на
лицу места. 065/501-56-
51. (228446)

ВЕШ-МАШИНА горење,
радила само месец да-
на, гаранција три месе-
ца. Тел. 371-551,
065/829-41-91.
(2286529

ПРОДАЈЕМ храстове
лутке за терасе стан-
дардних димензија, са
шрафовима. 371-551,
065/829-41-91. (228652)

ПРОДАЈЕМ мешаону за
сточну храну, меша 100
кг на пет минута и чеки-
чар, једно и друго про-
изводња „Утва” Панче-
во. 617-087, 064/552-
59-49. (228669)

ПРОДАЈЕМ комплет
опрему за нокте, дого-
вор. 065/251-52-37. (25)

ГАРНИТУРА за седење,
тросед и две фотеље,
некоришћено. 065/241-
09-52. (228672)

КОКЕ носиље, 200 дина-
ра комад; тритикал џа-
киран, 20 динара.
060/054-67-70. (228676)

ПРОДАЈЕМ абрихтер,
замрзивач, крека пећи,
шиваћу машину.
062/873-62-98, 013/361-
146. (228679)

ПРОДАЈЕМ гробницу на
Католичком гробљу.
064/848-84-22. (228682)

ПРОДАЈЕМ старински
креденац, ел. шпорет,
фотеље, бео брачни
кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228688)

ПВЦ двокрилни прозор
120 х 130 цм, са венеци-
јанерима продајем. 343-
563, 063/288-278.
(228613)

ПЕЋ алфа плам и садни-
це двородних малина.
061/462-71-94. (228712)

СТОЛИЦЕ, столови, ви-
трина, комода, ТВ сто-
чић, телеивзор, кауч,
полице. 065/353-07-57.
(228713)

ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг. 064/357-82-
08, звати после 17 сати.
(228704)

ПРОДАЈЕМ добру по-
ловну грађу, греде и ци-
глу великог формата.
Звездан, 063/224-435.
(228689)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42. (228770)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, половне, 125 х
100, један комад 300
динара. Миса, 066/373-
521. (2128721)

ПРОДАЈЕМ мач тестеру,
нову, и емајлирану шер-
пу 40 литара. Тел. 347-
130. (228769)

НА ПРОДАЈУ магнетна
трака за трчање, скоро
нова, 100 евра. 064/330-
48-91. (28773)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-
09. (228818)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, ме-
шачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (228785)

ПРОДАЈЕМ камин, ко-
ришћен, фиксно 200
евра. 063/787-13-33.
(228827)
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ПРОДАЈЕМ: троседе,
каучеве, угаону гарниту-
ру, регале, мост + регал,
гарнитуру мојца, сто + 4
столице, спаваћа соба
комплет, комплет кухи-
ња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш,
суђе, тепихе, половне
ауто-гуме, бицикле раз-
не. 063/107-78-66.
(228777)

ТА пећи, велики избор,
од 3 – 4.5 кв. 063/253-
028. (228777)

НА ПРОДАЈУ тросед,
двосед, фотеља и табу-
ре,  брачни кревет,
електрични шпорет.
063/111-88-91. (228787)

ПРОДАЈЕМ три козе и
јарца, 200 евра, патке
700 динара. 061/143-35-
20. (228801)

ПРОДАЈЕМ полован
цреп медитеран 222.
Тел. 064/150-34-26.
(228791)

ПРОДАЈЕМ теле, праси-
ће, шиљеже, јаре. 632-
151, 064/380-56-30.
(228788)

ВИТРИНА, комода, те-
пих, кауч, земља у пр-
вом српском пољу, 59
ари. 060/750-70-65.
(228838)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монта-
жа, гаранција. Повољно.
065/284-11-86. (228864)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, угаоне
клупице од 7.000, судо-
пере 3.500. Стара утва,
060/600-14-52. 
(228865)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи – 2, 3, 4, 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. (228873)

ТА 2,2 кв, замрзивач
фиокар 240 л, веш-ма-
шина, тучана пећ, тро-
сед, фотеља мојца, угао-
на гарнитура мања/ве-
ћа, трпезаријски сто са
столицама, кауч. Тел.
063/861-82-66. 
(228900)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, шпорет, откупљујем
неисправне веш-маши-
не, фрижидере.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (228958)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну, фрижидер, комбина-
цију, замрзивач, може
ваше неисправно, уз до-
плату. 013/346-790,
064/129-73-60. (228958)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, младу козу и очу-
ван кауч. 064/901-86-
14. (228969)

ПРОДАЈЕМ палетар
ручни, скоро нов.
065/480-94-99. (228992)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, нова кухиња
10.000 динара. 371-568,
063/773-45-97. (228990)

ПРОДАЈЕМ скенер, веш-
машину, штафелај.
066/977-43-72.
(2289959

ПРОДАЈЕМ електрични
шпорет са равном пло-
чом, горење, као нов.
061/613-10-11. (228887)

ТВ сони, монитор, ма-
шина за сушење веша,
машина за судове, веш-
машина. 061/631-99-26.
(228925)

ФРИЖИДЕР, шпорет,
бицикл КТМ, веш-маши-
на, машина за судове.
063/198-84-00. (228925)

ЕЛЕКТРИЧНИ шпорет
са ринглама и машина
за судове, повољно.
063/775-99-86. (228941)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Старом
православном гробљу
близу капеле. 062/860-
80-87. (2290669)

ПРАСИЋИ, свиње, бали-
рана детелина, 150-250
динара, слама на прода-
ју. Мића, 064/303-28-
68. (229069)

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба.
064/503-31-35. (229052)

ПРОДАЈЕМ пећ крека-
весо, трпезаријски сто и
столице, грејалице. Тел.
060/351-96-41.
(2219058)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91. (229046)

ПРОДАЈЕМ пасирану
кашу за џем од шипка и
дрена и сируп од арони-
је. 064/979-07-19.
(229025)

ПРОДАЈЕМ продавницу
– здрава храна, због од-
ласка у иностранство.
066/908-66-58. (229031)

ВЕШ-МАШИНА за пра-
ње и сушење индесит и
судо-машина. 063/158-
27-50. (229033)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
веш-машине, фрижиде-
ре и остали отпад.
064/158-44-10, 063/101-
11-47. (228277)

КУПУЈЕМ плинске бо-
це,столове, столице, ко-
моде, фотеље, остало
покућство. 066/900-79-
04. (228675)

КУПУЈЕМ кухињске клу-
пе, кухиње, столове,
столице, мање угаоне
гарнитуре. 062/170-43-
10. (228674)

КУПУЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, као нове, до-
става, монтажа, гаран-
ција, повољно. 062/170-
43-10. (228674)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, остало
покућство. 063/898-00-
82. (228770)

КУПУЈЕМ гвожђе, старе
славине, старе веш-ма-
шине, фрижидере, за-
мрзиваче, акумулаторе,
каблове и остали метал-
ни отпад. 060/521-93-
40. (228800)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи, свих
кв, добро плаћам.
065/284-11-86. (228864)

КУПУЈЕМ старински на-
мештај, слике, сатове,
стари новац, старе фла-
ше сифон соде, пошту,
старо покућство. 335-
974, 063/705-18-18.
(228873)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, гарнитуре, кухиње,
остало покућство.
062/148-49-94.
(2238770)

КУПУЈЕМ обојене мета-
ле, веш-машине, замр-
зиваче, гвожђе, телеви-
зоре и остали отпад.
061/321-77-93. (229045)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, месинг, алу-
минијум, бакар, веш-ма-
шине, замрзиваче, теле-
визоре. 064/484-13-76.
(229045)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-
машине, замрзиваче,
шпорете, акумулаторе,
алуминијум, бакар, те-
левизоре. 061/206-26-
24. (229045)

ПРОДАЈЕМ старију кућу
у Сокобањи. Ако имаш
астму, бежиш од смога,
купи је повољно. Ја сам
у њој излечила своје де-
те од астме. 
026/653-413, 
од 12 до 17 сати. 

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

ДЕВОЈАЧКИ бунар, по-
вољно, викендица, на
асвалту, струја, вода,
усељива. 063/832-50-97. 

СТАРА МИСА, кућа 45
м2, 7 ари, помоћни обје-
кат, 35.000 евра.
064/668-87-78. (227786)

ОМОЉИЦА, кућа 120
м2, 8,6 ари. 064/200-02-
09. (228304)

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком бунару.
063/771-68-69. (228454)

КУЋА на продају са 10
ари плаца, Горњи град.
064/133-32-02. (228389)

ПРОДАЈЕМ стару, нову
кућу у Војловици са
воћњаком, легализова-
но. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228688)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Србијан-
ска 55. 064/651-16-22.
(228688)

ПРОДАЈЕМ 77 ари об-
радивог земљишта у
грађевинској зони на Ја-
бучком путу ка Штирка-
ри, на улазу у насеље.
062/816-06-32, од 16 до
19 сати.  (228726)

ПРОДАЈЕМ плац на Ба-
ваништанском путу 57
ари, повољно, струја и
вода на плацу. 065/507-
09-84. (228683)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву. Тел.
013/601-281. (228711)

ПРОДАЈЕМ њиву у Вој-
ловици, 44 ара, дозво-
љена градња. Тел.
064/256-35-40. 
(228759)

КАРАУЛА, нова кућа 86
м2, енергетси пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (228756)

ПУНТО 1.7 Д, 1999, ку-
ћа 6 х12, три етаже, но-
ва Миса, плацеви 5 ари,
Златиборска. 064/423-
69-09. (228758)

СТАРЧЕВО, И. Л. Риба-
ра, 100 м2, 9 ари,
22.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

ПРОДАЈЕМ кућу, трг
Мученика 18. Тел.
064/167-04-77. (228749)

ТЕСЛА, миран крај, 80
м2 + 40 м2, гаража, тро-
фазна струја, 49.000
евра, замена. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

КУЋА у центру на 6 ари
плаца, дозвољена град-
ња П + 3 + ПК. Тел.
064/239-54-03. (228822)

ПРОДАЈЕМ ланац земље
на црепајском каналу,
6.500 евра. Тел.
066/807-08-83. (228780)

ВИКЕНДИЦА, бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(228786)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено.
061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025.
(228785)

ПРОДАЈЕМ кућу у Шу-
марку. Информације на
тел. 064/199-79-24.
(228857)

ПРОДАЈЕМ плац од 6
ари са кућом, повољно.
Танаска Рајића.
063/215-844. (228858)

75 АРИ, уз асвалт, близу
Скробаре, северна зона.
066/354-791. 
(228861)

ПРОДАЈЕМ четири и по
ланца грађевинског зе-
мљишта, преко пута
„Секиног салаша”.
062/891-26-31. 
(228868)

ПРОДАЈЕМ кућу, Шима-
новци, два стана, 8,5
ари, плин, канализација,
један 20.000. (661), „Ве-
сна два”, 066/937-00-13.
(228878)

ПРОДАЈЕМ викендицу
са виноградом у старим
виноградима, код Цре-
паје. 064/523-28-32.
(228876)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу за стан, Котеж 1.
062/102-32-46. (228825)

ПРОДАЈЕМ плац на Ка-
раули, 24 ара, иза
„ДМ”-а. 064/499-23-82.
(228845)

ЦЕНТАР, кућа 100 м2,
3.5 ара, 39.000; 80 м2, 5
ари, 45.000; Стрелиште,
60 м2, 4 ара, 36.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228847)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

КОД Турске главе, кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 55.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)

СТРЕЛИШТЕ,  140 м2, 2
ара, 38.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)

НОВА МИСА, 150 м2,
48.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (228844)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)

ВОЈЛОВИЦА, 120 м2,
14,5 ари, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (228844)

САМОШ, кућа 80 м2, 10
ари, 8.500. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (228844)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 70 м2, 15.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(228844)

КУЋА сређена са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)

ПРОДАЈЕМ плац 2,25
ари у центру, Ружина,
са грађевинском дозво-
лом. 061/533-27-40,
065/849-09-38. (228891)

ПЛАЦ 5,5 ари, Панчево,
грађевинско земљиште,
може замена за ауто.
065/201-66-39. (228894)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (228955)

КАРАУЛА 43 м2, на 100
ари, 41.000 евра. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
(228955)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-68.
(228955)

ПРОДАЈЕМ плац 7,5 ари
са започетом кућом. Ја-
бука, договор. Тел.
063/764-42-95. (228928)

НАМЕШТЕНА кућа 120
м2 + 50 м2 гаража, на 11
ари плаца. Јабука, може
замена стан у Панчеву.
Тел. 063/890-70-01. 

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
064/866-23-36. (228906)

ТЕСЛА, лепа, на 4,6 ари,
62.000; Горњи град,
35.000, Баваништански
пут, 30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(2289239

ДВЕ одвојене стамбене
јединице са гаражом,
етажно грејање, повољ-
но. 064/124-48-15.
(228922)

ВИШЕ сеоских кућа:
Старчево, Омољица, Де-
бељача и др. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(228920)

ГОРЊИ ГРАД, трособна,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398),„Кров”, 
060/683-10-64. 
(228938)

СТРЕЛИШТЕ, ново насе-
ље – одлична укровљена
приземна кућа, 156 кв
бруто, нето 126 м2. Ква-
литет на врхунском ни-
воу, грађ. дозвола, стру-
ја 3 х 25 А, у току при-
преме за прикључак во-
де и канализације. Про-
сторије: велики ајнфор,
трем, три спаваће собе,
купатило, велики дневни
боравак, кухиња, оста-
ва. Таван идеалан за до-
датних 80 м2 простора.
Све ограђено зиданом
оградом. Фронт плаца
14 х 39 метара или 4.13
ара. Школа на 300 мета-
ра, асвалт у улици. Све
врх. Цена фиксна,
62.000 евра. 063/637-
673. (228904)

ТЕСЛА, петособна вила,
178 м2, 5,5 ари, 95.000.
(398),„Кров”, 060/683-
10-64. (228938)

ВОЈЛОВИЦА, прелепа,
115 м2, два стана, 7.5
ари, 36.000.
(398),„Кров”, 060/683-
10-64. (228938)

ЛУКСУЗНА кућа на Ста-
ром Тамишу, 75.000
евра. 064/217-79-88.
(228963)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ЦЕНТАР, кућа са два
локала, 84 м2, ПР + I,
TA, 62.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (228952)

ШИРИ центар, грађе-
вински плац, 50 ари, 51
м фронт, комунално
опремљен, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (228952)

КУЋА на Баваништан-
ском путу, супер сређе-
на, 35.000 евра.
064/217-79-88. (228963)

БАШТА, 28 ари, грађе-
винска зона, под воћња-
ком, Јабучки пут, код
„Алмекса”. 064/448-68-
78. (228962)

ПРОДАЈЕМ 14 ари пла-
ца на Новосељанском
путу. 064/199-00-62.
(228958)

ПРОДАЈЕМ кућу, Син-
ђелићева, Панчево, 86
м2, пословни простор 18
м2. 064/431-07-31.
(229016)

ПЛАЦ 50 ари, одличан
за предузетнике.
063/389-962. (229002)

КУЋА на продају, са на-
мештајем и уређајима,
Горњи град, П + ПК, 100
м2, са зиданом гаражом
15 м2. 068/522-69-12.
(228984)

КУЋА 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/307-
674. (228982)

КУЋА на екстра локаци-
ји, за бизнис и станова-
ње. 063/329-464,
066/001-050. (229071)

ПРОДАЈЕМ седам лана-
ца земље. 060/153-25-
15. (229059)

ОБРАДИВО земљиште,
77 аро, између Омољи-
це и Брестовца, велике
ливаде. 063/808-82-73.
(229054)

ДЕО куће, посебан улаз,
2 ара, Козарачка, 1/1,
14.000 евра. Тел.
069/485-12-66. (229024)

КУЋА 100 м2, 11, Коза-
рачка, нова Миса,
27.000 евра, реновира-
на, усељива, 4 ара пла-
ца. 069/485-12-66.
(2290249

КУЋА 30 м2, 2 ара пла-
ца, на Маргити, 18.000
евра. 064/248-90-16.
(229021)

ОМОЉИЦА, укњижена,
нова,14.500; Миса, но-
ва, 75 ари, 18.000.
„Милка М”, 063/744-28-
66. (229075)

МИСА, лукс, сут, ПР и
ПК, договор; Стрелиште,
одлична, две јединице,
41.000. „Милка М”,
063/744-28-66. 
(229075)

ПРОДАЈЕМ плац 3,6
ари, Светозара Шемића,
60-а, цена договор. Ми-
лош, 066/520-25-65.
(229073)

ОМОЉИЦА, 130 м2, но-
ва, 7 ари, укњижена,
35.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

КУПУЈЕМ хектар земље
у Банатском Новом Се-
лу, до пута. 062/530-
477. (227758)

УЖИ центар, 70  м2, 3
ара, близу старог СУП-а,
75.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

КУПУЈЕМ кућу до
45.000, кеш. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)

ТЕСЛА, трособан стан
са ЦГ, IV спрат.
063/770-45-55, 013/331-
079. (226530)

НА ПРОДАЈУ једносо-
бан стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту, без
посредника. 064/069-
14-11. (227795)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан,
укњижен, власник, пар-
кинг, гас, енергетски.
063/309-535. (228087)

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

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-
87-67. (228515)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
40 м2, центар Панчева,
продајем/мењам за ку-
ћу. 065/555-57-30.
(228539)

НОВА МИСА, 40 м2,
14.500, 55, 70, призе-
мље, 24.000. 063/377-
835. (228326)

ТРОСОБАН, 64 м2, Ко-
теж 1, III спрат, ново-
градња, укњижен, 700
евра по квадрату.
064/200-00-37. (228236)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
дуплекс 115 м2, са греја-
њем, власник. 061/415-
44-77. (228657)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру. 064/074-68-84. (228

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Миси, 35 м2,
Стражиловачка 29, хит-
но. Цена договор.
069/134-45-51. (228671)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, 70 м2, VI
спрат, ЦГ. 064/867-48-
48. (228697)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, укњи-
жен, власник, две тера-
се, подрум. 069/267-62-
16. (228707)

ДВОСОБАН стан, Сода-
ра, 51 м2, V, TA. Повољ-
но. 013/351-166,
063/185-28-26, 064/319-
34-19. (228718)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2

на 7. спрату, Стрелиште,
21.000 евра. 063/868-
02-06. (228734)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2,
сређен, близу школе.
Тел. 064/968-56-80, до-
говор. (38771)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња,
VII, 41.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (228749)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (228594)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228749)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228749)

ТЕСЛА, 2.5, 68 м2, I
спрат, ТА, застакљена
тераса, озидан подрум,
37.000 евра. Могућа за-
мена за двособан стан
на Тесли, уз доплату.
064/650-33-83. (228815)

СТРОГИ центар, ТА,
27.000 – 35.000 евра,
тераса, одмах усељиви,
двособни станови.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
пети спрат, двостран,
повољно. 064/143-01-
78. (228799)

СОДАРА, двособан, ЦГ,
24.000 – 27.000 евра, 55
м2, тераса, замена.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

ДВОСОБАН, Котеж 1,
ЦГ, II спрат, 29.000
евра, тераса. (470), „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (228820)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
екстра сређен, ЕГ, две
терасе, одмах усељив,
IV спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(228820)

ДВОИПОСОБАН, Котеж
2, 36.000 евра, двостра-
но орјентисан. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (228820)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
72 м2, II, 40.000; 62 м2,
33.000.  (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (228809)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 и 34 м2, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(228809)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 23 м2, VI II, ЦГ, бал-
кон, 13.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (228809)

СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двособан,
57 м2, 28.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (228809)

ТЕСЛА, двособан, 60 м2,
33.000, једнособан, 39
м2, 25.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-52. (228809)

ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА, 28.000, вла-
сник. 064/417-69-61.
(228784)

ПРОДАЈЕМ стан, 54 м2,
без грејања. Тел.
013/370-740. (228791)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; Котеж, 31.500.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. 

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, 22.000; Ко-
теж, 29.500. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (228830)

ЈЕДНОСОБАН, 35 м2,
Стрелиште, Миса,
21.500; Тесла, 22.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(228830)

СТАН 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, 26.000.
063/272-152. (228832)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.000; 64 м2, двоипосо-
бан, 31.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15.  (228844)

КОТЕЖ 2, 39 м2, једно-
собан, 20.500; 50 м2,
једноипособан, 24.000;
60 м2, двособан, 36.000;
70  м2, трособан, 43.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228847)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, јед-
нособан, леп, 22.500; 60
м2, двособан, 34.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

НОВОГРАДЊА, Марги-
та, 600 евра; 58 м2 дво-
собан, 66 м2 - 90 м2 тро-
собан. „Гоца”, 063/899-
77-00. (228847)

ЦЕНТАР, 60 м2, двосо-
бан, 39.000; 73 м2, тро-
собан, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

ЦЕНТАР, 47 м2, двосо-
бан леп, 35.000; дого-
вор, 64 м2, двоипособан,
43.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (228847)

ЦЕНТАР, 45 м2, двосо-
бан, 22.000; 50 м2, дво-
собан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (228847)

КОТЕЖ 1, мањи двосо-
бан, 45 м2, 28.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(228844)

ТЕСЛА двоипособан, 69
м2, ВПР,  45.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)

ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2,  38.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
68 м2, III, 40.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(228844)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 43 м2, 23.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(228844)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
30.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15.  (228844)

ТЕСЛА, троипособан, 79
м2, 49.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15.  (228844)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2, нижа спрат-
ност. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (228835)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (228835)

СТРЕЛИШЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (228835)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(228835)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (228835)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (228835)

НОВА МИСА, једноипо-
собан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (228835)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 38 м2, I, 27.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (228835)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру Панчева, Генерала
Петра Арачића 2-а, дру-
ги спрат. Има централно
грејање. 064/394-06-58.
(228880)

ТЕСЛА, продајем кућу-
стан, I спрат, ЦГ, 95 м2,
44.000 евра. (661),„Ве-
сна 2”, 066/937-00-13.
(228878)

ТЕСЛА, продајем двои-
пособан, 63 м2, две ло-
ђе, 31.000 евра. (661),
„Весна 2”, 066/937-00-
13. (228878)

СОДАРА, продајем јед-
нособан, 37 м2 и тераса,
повољно. (661), „Весна
2”, 066/937-00-13.
(228878)

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан, ВП, 57 м2, ексклу-
зиван.  (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. (228878)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан, 55 м2, тераса,
26.000. (661), „Весна 2”,
066/937-00-13. 
(228878)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, ЦГ, 45 м2, призе-
мље, функционалан, по-
годан за старије.
064/133-54-18, 304-854.
(2288871)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан 43 м2, I спрат,
24.000 евра. 064/317-
07-35, 013/401-430. 

СТРОГИ центар, новија
зграда, 74 м2, ЦГ, лифт,
II. 063/690-269.
(228897)

ПЕНЗИОНЕРИ. Купује
се стан или кућа са ва-
шим плодоужитком,
остајете у стану. „Елпис”
удружење, Мите Топало-
вића 6. 061/324-40-85. 

НОВ, укњижен стан,
близу центра, 76 м2, гре-
јање гас. 064/049-62-72.
(228912)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, I, 51 м2, TA, 31.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

КОТЕЖ 2, двособан, 58
м2, II, 32.000, договор.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, дого-
вор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-901.
(228926)

МИСА, леп једнособан,
37 м2,II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228926)

КОТЕЖ 1, леп сутерен,
35 м2, једнособан, ЦГ,
16.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(228926)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58. (228926)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 13.000; код Стомато-
лошког, једнособан,
17.000. (396),  „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

ИЗНАД СДК-А двоипо-
собан, 52.000; Карађор-
ђева, VII, троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

СОДАРА, војне, двоипо-
собан, 43.000; Доситеје-
ва, троипособан, 56.000.
(396), „Лајф”,  317-634,
061/662-91-48. (228923)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан,
39.000; двособан, I,
30.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500,
прелеп троипособан,
62.000. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

КОТЕЖ, мањи двособан,
30.000; тип станко, дво-
собан, 26.500; Миса,
једноипособан, нов,
21.500. (396), „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(228923)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
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СТАНОВИ

ПОНУДА
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САЛОНСКИ 114 м2,
62.000; 104 м2, 50.000;
84 м2, 39.000. (396),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. 
(228923)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноиопособан, V,
лифт, ЦГ, 26.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(228960)

НОВА МИСА, двособан,
57 м2, III, ТА, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(228960)

КОТЕЖ 2, Моше Пијаде,
II, ЦГ, 60 м2, 35.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(228960)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самач-
ки хотел, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (228960)

ТЕСЛА, двособан, IV, 49
м2, ЦГ, 25.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(228960)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, подрум,
31.500. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (228960)

КОТЕЖ 2, двособан, 54,
28.000; Котеж 1, једно-
собан, 37, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (228959)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоње-
ра, 26, 12.500; двосо-
бан, 54, 28.000; Зелен-
гора, 40, 22.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(228959)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 40.000; шири цен-
тар једноипособан, 46
м2, 20.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000, гарсоњера
25 м2, 15.000. 
064/348-05-68. 
(228955)

КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; јед-
ноипособан, 45 м2,
27.000. (097) 064/348-
05-68.
(228955)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. 
(228955)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000, тераса,
први спрат. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан, 49
м2, 25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; двособан, 61 м2,
31.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан, 53
м2, 19.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

СОДАРА, двоипсобан,
70 м2, 36.000; двоипосо-
бан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(228955)

СОДАРА, двоипособан,
62 м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (228955)

МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (228955)

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворосо-
бан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (228955)

МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228955)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65 м2, 31.000; тро-
собан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(228955)

ПОЧЕТАК Котежа, пре-
леп двособан, 53 м2, II,
35.500, изузетан тросо-
бан, II, 76 м2, 53.000.
(398), „Кров”, 060/551-
64-50. (228938)

ЦЕНТАР, одличан дво-
ришни, трособан, 81 м2,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228938)

ЦЕНТАР, једнособан
стан 32 м2, сређен, тип
станко, II, ТА, изолова-
на зграда, укњижен,
власник, 25.000.
063/188-40-31. 
(228940)

ЦЕНТАР, Карађорђева,
једноипособан, 45 м2,
ЦГ, II, нов, 33.000.
(679), „Tрем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(228942)

СОДАРА, 52 м2, IV, ТА,
сређен, 26.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)

СОДАРА, трособан, ТА,
ПР, леп распоред,
32.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

ТЕСЛА, трособан, 66 м2,
ЦГ, VII, три собе, није
задњи, 37.000. (679),
„Tрем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228942)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ПР,
тераса, близу „Авива”,
33.000. (679), „Tрем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228942)

СОДАРА, 70 м2, ЦГ,
ВПР, добра зграда.
(679), „Tрем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(228942)

СТРЕЛИШТЕ, трособни,
I спрат, 65 м2, 31.000; II
спрат, 80 м2, 38.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (228952)

ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI, ЦГ, 32.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (228952)

АГЕНЦИЈА за посредо-
вање у промету некрет-
нина „Стрелиште не-
кретнине”, Ул. Вељка
Петровића 7, локал 11,
купује некретнине на
свим локацијама града
и околним насељима.
062/886-56-09. (228952)

ТЕСЛА, двособан, 45 м2,
без грејања, сређен,
28.500 евра. 
063/341-821. 
(228964)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
једнособан, 39 м2, III,
ЦГ, новија зграда, цен-
тар насеља, усељив,
24.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(228947)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, ЦГ, 27.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (2289

ТЕСЛА, 42 м2, већи јед-
нособан, одличан, усе-
љив, III, ЦГ, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (2289

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2,
двособан, IV, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228947)
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СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, усељив, 65 м2,
I, ЦГ, 32.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (227)

КОТЕЖ 2, 51 м2, сређен
једноипособан, без ула-
гања, ВП, ЦГ, 31.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (228947)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 29.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (228947)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, I, ЕГ, 28.000, до-
говор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. 

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан на Те-
сли, са нуспросторија-
ма, без улагања.
060/488-21-15. (228977)

ПРОДАЈЕ се поткровље
на новој Миси, 16.000
евра. Могућ дого-
вор.061/615-81-37.
(228996)

ПРОДАЈЕМ нову гарсо-
њеру, 20 м2, М. Пијаде
43. 063/728-36-78.
(228974)

ПРОДАЈЕМ стан 65 м2,
27.000 евра, центар,
зграда. 064/958-33-21.
(228983)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 27.500; Котеж 2,
гарсоњера, 24 м2,
17.000. „Гоца”, 063/899-
77-00. (229008)

НОВОГРАДЊА, прода-
јем троипособан стан,
ужи центар града.
063/327-884. (229005)

ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, Ц Г, IV/V, 35.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(229001)

ЦЕНТАР, 2.0, ВП, ТА,
сређен, 27.000.
062/173-88-45. (229064)

КОТЕЖ 1, приземље, 45
м2, ЦГ, очуван, 28.000,
договор. 062/173-88-45. 

ПРОДАЈЕМ стан на Со-
дари, 37 м2, II спрат, ЦГ,
лифт, повољно.
064/866-20-78, 063/737-
62-52. (229035)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан 45 м2, и плац на
Кудељарском насипу, 34
ара, без посредника.
060/351-96-41. 
(229058)

СТАНОВИ, нова Миса,
53 м2, 47 м2, код школе.
062/485-502. 
(229062)

СТАН, новоградња,
укњижен, Светозара
Милетића, 34.900, први
спрат. 061/572-93-17.
(229050)

ТЕСЛА, двособан, II, TA,
24.500, трособан, IV,
ЦГ, 29.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)

ЦЕНТАР, гарсоњера, I,
само 11.000; дворишни
до улице, 11.000. „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(229075)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
II, сређен, прелеп,
27.000; Котеж 2, III,
33.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)

ТЕСЛА, једноипособан,
I, лукс, само 35.000; јед-
нособан, староградња,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (229075)

КОТЕЖ 2, 68.46 м2,
укњижен, двоипособан,
уграђен плакар, подрум,
41.000, централно, бој-
лер, клима, близу бео-
градског пута. 013/317-
565, 062/860-79-71.
(227923)

КУПУЈЕМ стан ниже
спратности, Котеж 1, 2,
Тесла. 064/252-42-98.
(228779)

АГЕНЦИЈИ „Лајф”, по-
требни станови, куће,
брза реализација. 317-
634, 061/662-91-48.
(228923)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине” потребни ста-
нови, брза реализација.
064/668-89-15. 

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кућа Стрелиште,
без грејања, намештен,
звати после 17 сати.
063/811-82-54. (СМС)

КОМПЛЕТНО намештен

двособан стан, издајем,

нова Миса, ТА грејање.

064/231-23-59. 

(228772)

СТРЕЛИШТЕ, изда-
јем/продајем двоипосо-
бан стан, други спрат,
лифт, ЦГ. 063/759-98-
77. (228581)

ПОВОЉНО издајем стан
у центру Панчева.
063/786-92-06. 
(228656)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на новој Ми-
си. 060/552-34-32.
(228658)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен стан на Стре-
лишту, усељив од 10. ок-
тобра. 
065/331-63-58. 
(228680)

ЗА ИЗДАВАЊЕ мањи
стан на Тесли, у кући.
Тел. 063/849-94-07.
(228723)

ПОТРЕБАН мањи наме-
штен стан са ЕГ, ЦГ, на
дуже, озбиљној жени.
Тел. 065/559-74-65.
(228719)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, насеље Нови
свет. Тел. 064/416-92-
05. (228741)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера, 18 м2, ЦГ,
лифт. Георги Димитро-
ва. 063/803-05-99.
(2287479

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли.
064/025-72-18. 
(228731)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, ТА,
70 евра. 069/113-00-73.
(228736)

ПРИМИО бих војно ли-
це или две ученице на
стан. Тел. 065/865-66-
70. (228715)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 060/032-27-09.
(228699)

ИЗДАЈЕМ собу у центру
града,  засебан улаз.
Тел. 062/377-345,
065/416-49-78. 
(228695)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, пра-
зан, ТА, грејање. Тел.
251-02-80, 063/884-92-
62. (228721)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Стрелиште,
ЦГ, III спрат. 069/405-
40-66. (228696)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, Стрели-
ште, центар, ЦГ, IV
спрат. 069/405-40-66.
(228696)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, центар, вреди ви-
дети, могу две особе.
063/734-82-31. (228755)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
кућу на Јабучком путу.
065/219-14-22, 060/348-
19-88. (2287629

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, I спрат,
ЦГ, Содара. 060/051-02-
44. (228767)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Тесли, звати по-
сле 15 сати. 060/303-38-
69. (228766)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру на Тесли,
други спрат, 10.000 ди-
нара. Тел. 064/964-46-
09. (228886)

ЈЕДНОИПОСОБАН на-
мештен, центар, кућа,
погодан за ученице.
060/434-45-01, 064/313-
86-87, 013/343-390.
(228896)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен једнособан стан на
новој Миси, за самца,
студента. Тел. 063/839-
56-81. (228833)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
ипособан стан, Котеж 1.
064/545-55-81. 
(228825)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Стрели-
шту, близу „беовоза”.
063/248-253. (2288858)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, употреба купати-
ла, кухиње, самици, сту-
денткињи, ученици. 318-
321, 064/908-02-94.
(228860)

ИЗДАЈЕМ намештен
комфоран стан на Стре-
лишту. 061/274-81-39.
(228853)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”‘, 70 евра.
064/122-48-07. 
(228884)

ДВОСОБАН, празан стан,
у ширем центру града, I
спрат, новоградња.
063/241-325, 013/351-
101, сем викенда.
(228883)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ЈЕДНОСОБАН стан код
Преображенске цркве,
за издавање. 062/801-
55-43. (228882)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен, ЦГ, I  спрат,
Котеж 1. 064/323-91-93.
(228810)

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен, II спрат,
ЦГ, Стрелиште. 064/323-
91-93. (228810)

ИЗДАЈЕ се дворишни
једноипособан стан,
Улица Стевице Јовано-
вића 27-а. 062/362-325.
(228798)

ИЗДАЈЕМ собу у стро-
гом центру града, уче-
ницима или студентима.
064/312-048. (228794)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, на Стрелишту, пра-
зан. 064/394-06-63.
(228797)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан, насеље
Зеленгора. 063/213-195.
(228795)

ЈЕДНОСОБАН намештен
стан, Стрелиште, ЦГ,
звати после 17 сати.
064/388-38-57. (228929)

ИЗДАЈЕМ стан наме-
штен. 063/555-041.
(228927)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, ученику,
употреба кухиње и купа-
тила. 063/879-03-09,
321-408. (228933)

ЗАПОСЛЕНОМ инжење-
ру потребна празна ку-
ћа, плаћање трошкова и
одржавање. Тел.
064/301-35-11. (228933)

НАМЕШТЕНИ и полуна-
мештени стан за издава-
ње, у центру града. Кон-
такт, 063/693-944,
063/313-844. (ф)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, ТА, центар,
засебан улаз. 061/131-
79-04. (228954)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (228939)

ЈЕДНОСОБАН стан, цен-
тар, нов, опремљен, ка-
бловска, интернет, гре-
јање ТА. 064/129-76-04.
(228951)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан у центру, цен-
трално, телефон.
062/860-30-66. 
(228948)

ДВОСОБАН полунаме-
штен стан, ЦГ, високо
приземље, К. Абрашеви-
ћа, Стрелиште. 060/053-
94-86.  (228967)

СТАН за издавање, Ко-
теж 2, комплетно наме-
штен, 40 м2. 064/074-31-
29. (229010)

ИЗДАЈЕМ у новој кући,
велику собу са трпеза-
ријом, кухињом, празан
стан. 064/130-36-02.
(229007)

ПОЛУНАМЕШТЕН стан
за издавање на новој
Миси. Тел. 064/220-17-
25. (229003)

ЦЕНТАР, ненамештен,
кабловска, клима, теле-
фон, двособан, 55 м2,
грејање. 069/606-630.
(228877)

ИЗДАЈЕМ стан на Стре-
лишту. 060/152-10-51.
(228974)

ИЗДАЈЕМ стан 56 м2,
ЦГ, полунамештен.
Стрелиште. 065/439-88-
47. (228975)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, нова Миса, Тимоч-
ка 32. 013/371-635,
064/297-81-68, 064/993-
71-74. (228994)

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(228993)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан, 47 м2, ТА, ка-
бловска, интернет.
063/275-514. (229060)

ИЗДАЈЕМ намештен/не-
намештен стан, 100 м2,
нова Миса. 060/037-19-
22. (229063)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
код новог „бувљака”,
100 евра, намештену.
069/485-12-66. (229024)

ИЗДАЈЕМ двособан стан
са централним грејањем
на Котежу 1. 064/646-
66-10. (229027)

ИЗДАЈЕМ кућу, Баниј-
ска. 069/485-12-66.
(229024)

ИЗДАЈЕМ ненамештен,
једнособан, комфоран
стан, Котеж 2, Војвођан-
ски булевар.  064/672-
11-74. (229028)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан ненамештен стан,
ЦГ, Ул. Ослобођења,
Панчево. 065/669-48-
26. (2290299

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, централно, ка-
бловска, шири центар,
одмах усељив. 063/809-
34-18. (2290719

МАГАЦИН, хала, радио-
ница, Новосељански.
064/482-65-53. (228321)

ИЗДАЈЕМ локал у Тр-
жном центру Трубач.
064/370-79-47. 
(228302)

ПРОДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци Панчево.
063/824-48-59. 
(228667)

ИЗДАЈЕМ локал, Кара-
ђорђева, приземље, 20
м2, грејање, телефон.
063/173-64-93. (228691)

ИЗДАЈЕМ локал 16 м2,
Радомира Путника 17,
погодан за канцеларију,
или друге делатности.
064/448-68-15. (228677)

ИЗДАЈЕМ локал на Зе-
леној пијаци. Тел.
063/808-58-16. (228706)

ПРОДАЈЕМ локал, 52
м2, ТЦ Његошева 2. Тел.
060/562-62-96. (228862)

ИЗДАЈЕМ локал са по-
лицама, у најстрожем
центру. 064/267-72-17.
(228866)

ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2, у Панчеву, Ул. Нема-
њина 8. Тел. 064/184-
87-50. (228813)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Карађорђева 33. Тел.
346-448. (228806)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
С. Шупљикца, Тесла, по-
вољно. 065/669-48-91.
(229061)

ИЗДАЈЕ се локал на
Стрелишту, Вељка Пе-
тровића, 32 м2. Тел.
066/303-999. (2290324)

ИЗДАЈЕМ локал 130 м2,
бивша пекара „Тара”,
Војводе Путника 29.
063/278-250. (229036)

ИЗДАЈЕМ локале 15 и
25 м2, у дворишту. Вој-
воде Путника 29.
063/278-250. (229036)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пијаци.
064/116-38-83. (229000)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева.
060/333-52-60. (228976)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, 105 м2, Мите То-
паловића 10 (код Соци-
јалног). 063/278-151.
(228847)

ХАЛА 200 м2, погодно
за све, Јабучки пут, из-
дајем. 064/490-33-18.
(229045)

ИЗДАЈЕМ пословно-ма-
гацински протор, 45 м2.
Тел. 013/347-209.
(228915)

55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(228920)

30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај Јо-
вина, приземље.
069/266-98-20. (228920)

КАФАНИ „Ђерам” по-
требна куварица са ис-
куством. 013/631-872,
062/478-394. (228740)

ИЗДАЈЕМ радно место
за маникир или депила-
цију и масажу, у центру
града, у разрађеном
фризерском салону.
069/210-00-12. (228888)

ПОТРЕБНА жена за чу-
вање старих лица у Не-
мачкој. Мало познавање
немачког, може ЕУ па-
сош или српски.
062/571-007. (227490)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на ин-
дустријским шиваћим
машинама. СЗКР „Сан-
дра”. 064/001-19-47.
(228008)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребни
радници за рад на ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(228532)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у цен-
тру града потребни рад-
ници за рад на роштиљу.
063/834-88-10. (228532)

ПОТРЕБНА радница за
рад у брзој храни „Зеки
2013”. 063/830-10-06.
(228668)

ПОТРЕБНА радница са
искуством, трговина,
СТР, PRO TRA DE.
063/341-770. (228655)

ПОТРЕБАН продавац у
киоску кокица. СМС по-
руке, са личним подаци-
ма, слати на контакт
тел. 065/333-03-39. (ф) 

ПОТРЕБНА озбиљна же-
на за чување близанаца,
1.5 година у Њујорку,
S.A.D. Контакт: ne boj sa -
milj ko vic @gmail.co m,
skajp: ne boj sany
(228672)

ПОТРЕБАН трговац.
Продавница „Ђурић”,
М. Горког 71. (228742)

ПОТРЕБНА конобарица.
063/525-115. (228775)

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством, Caf fe Pi -
cas so. 065/504-91-07,
065/504-91-09. (228892)

КЛУБ „Купе” тражи ко-
нобарицу за рад.
064/866-20-54. (228895)

ПОТРЕБАН столар са
искуством, тапетар за
намештај, Панчево.
060/600-14-52. (228865)

ПОТРЕБНА радница
Caf fe Pa ci fi co, Б. Јова-
новић 9, од 9 до 14 са-
ти. (228869)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за шивење на
ендлерици. 064/127-57-
01. (228879)

ПОТРЕБНЕ раднице у
ресторану „Шареница”,
са искуством, Бавани-
штански пут 309, преко
пута „Зеленила”.
064/349-93-43. (228819)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„АНТИКА” тражи рад-
нике са искуством. Тел.
061/808-68-25. (228803)

ПОТРЕБАН бравар и ва-
риоц са најмање пет го-
дина искуства. Тел.
064/640-32-85, у време-
ну од 8 до 15 сати.
(228839)

РЕСТОРАНУ Po co-Lo co
потребни: кувар, посла-
стичар, радник у прода-
ји, конобар и возач. Ин-
формације на тел.
064/874-03-01. (228826)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требан перач. 063/865-
27-76. (228831)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу и по-
моћна радница, СТР
„Идеал”. 063/855-65-56.
(229053)

ПОТРЕБАН конобар или
конобарица са иску-
ством у ресторану и пи-
ца-мајстор или помоћни
кувар који жели да учи
за пица-мајстора.
060/635-57-73. 
(229051)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”, по-
требни пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично, од 16 сати.
(229047)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад, новоотвореном ка-
зину „Co lo se um ga me”.
CV са фотографијом
слати на
bo jan976@ic loud.com
069/220-27-07. (229019)

ПОТРЕБНИ возачи, те-
ретни комби, Б катего-
рија, познавање Београ-
да, искуство. 063/318-
592. (229011)

ПОТРЕБНА радница за
рад на роштиљу, ради
договора. Fast food. Tел.
063/203-559. (229017)

ПОТРЕБНИ возачи и
радници пекари у Стар-
чеву. 063/307-996.
(228973)

ГРАЂЕВИНСКОМ пред-
узећу из Панчева по-
требни електричари, во-
доинсталатери, зидари,
армирачи, тесари. 
333-311. 
(2278970)

ПОТРЕБНА конобарица
за рад у кафићу.
060/362-22-21. 
(228986)

КАФЕУ „Империјал”, по-
требна девојка за рад,
са искуством. 
063/372-221. 
(228993)

ПОТРЕБНЕ две раднице,
за помоћ у кући. Кућни
послови, 250 евра пла-
та. 069/485-12-66.
(229024)

ПЕКАРИ потребни мај-
стори за пециво и бурек.
Тел. 065/993-75-30.
(229039)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на бувљаку.
064/003-11-20. 
(229040)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством перионици
„Пионир”. 013/258-02-
17. (229044)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ по-
требни радници са иску-
ством прања возила и
тепиха. 063/809-34-18.
(2290719

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, мајстори
из Ковачице. 
060/066-08-60.
(СМС)

ФРАНЦУСКИ језик, ча-
сови за све узрасте, по-
моћ-контролни, домаћи,
конверзација...
064/351-12-18. 
(СМС)

МОЛЕРСКЕ услуге: фар-
бање столарије, изола-
ција зидова, итд. Мај-
стор Павел. 063/809-66-
61. (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/066-
08-60. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(226093)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60. 
(227417)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(227339)

АЛУ, ПВЦ, дрвена стола-
рија, стакла, комарни-
ци, ролетне, тракасте,
венецијанери, поправка,
замена, уградња. Славко
Шпанац. 063/843-34-56.
(228186)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровова,
замена ломљених цре-
пова бетонирање, по-
вољно. 063/865-80-49.
(2282262)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправке
бојлера, шпорета, инди-
катора, разводних та-
бли, инсталација. Мића,
064/310-44-88. (228491)

ОРЕМ и фрезујем баште
малим трактором.
064/163-58-85. Дуле.
(228497)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор
са искуством. 062/801-
97-58. (228418)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
гуртне, уградња, превоз.
063/801-84-76. (228435)

ПОПРАВЉАМО, уграђу-
јемо ПВЦ и АЛ столари-
ја, ролетне, комарници,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (228648)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(226093)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (228659)

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, обраде око
прозора. Комплетне
адаптације. 063/893-39-
94. (228681)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам, гуртне.
064/181-25-00. (228730)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (228693)
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МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-39-
94. (228681)

ПРОФЕСИОНАЛНА не-
говатељица пружа сваки
вид неге, старим, боле-
сним, непокретним.
060/366-63-69. (228700)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, чисто, пе-
дантно, повољно.
061/288-20-19. (228723)

БАШТЕ орем и култиви-
рам. 063/855-92-70.
(2287674)

РАДИМО физикалије:
бетонирање, рушење,
ископи, кошење траве,
све остало.065/600-05-
30. (228760)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, иско-
пи, бетонирања, утова-
ри, одношење ствари.
060/035-47-40. (228761)

ОБАРАЊЕ стабала, ко-
шење траве, чишћења
тавана, подрума, одно-
шење ствари, итд.
064/122-69-78. (228761)

ЕНГЛЕСКИ и српски,
успешно, дугогодишње
искуство. Тел. 343-749.
(228777)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, кре-
чење, фасаде, чисто
квалитетно. 
063/864-67-16, Влада.
(228776)

МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша. 
069/444-23-76. 
(228229)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало, најповољни-
је. 065/361-13-13.
(228477)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером,
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(228811)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализаци-
ја вашег ТВ-а. 064/866-
20-70. (228823)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(228816) 

НЕГА старих, болесних
и инвалидних лица, за-
казивање и пратња до
лекара. 063/868-04-51.
(228821)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-
сталације, поправља
старе, поставка табле,
замена грејача и остале
поправке. 060/521-93-
40. (228800)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-
новирање купатила, вен-
тили, одгушење канали-
зације одмах. 063/269-
173. (228781)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, ин-
дикатори, бојлери, купа-
тила, ТА. 062/271-661,
061/132-85-43. (228782)

ЧАСОВИ енглеског и не-
мачког, за све узрасте.
Пословни енглески. Тел.
064/486-05-98. (228790)

СПРЕМАМ куће и ста-
нове. Позовите,
064/278-71-20. (228783)

БРАВАРИЈА, капије,
ограде, затварање тера-
са, надстрешнице, ре-
шетке, рукохвати, врата.
Варење, разне преправ-
ке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(228792)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, двадесет две године
искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(228859)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (228872)

КИПЕР услуга, чишћење
тавана, одлагање шута
из подрума, селидбе
кратке, најповољније.
061/664-39-26, 063/804-
07-85. (229024)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством, тражи посао.
064/120-77-64. (229012)

ЛЕГАЛИЗАЦИЈА, израда
пројеката. 064/131-98-
75. (228999)

РЕЛАКС, терапеутска
парцијална и антицелу-
лит масажа. 064/011-34-
25. (229009)

ПОМОЋ у кући, старим
покретним и полупо-
кретним лицима.
061/210-85-95.
(2128980)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, инфор-
матика, месечно плаћа-
ње, професор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(228937)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до 2 кубика.
065/334-23-38. (228546)

ПСИХОТЕРАПЕУТ за ле-
чење болести зависно-
сти. Успех загарантован.
Повољно. 063/354-262.
(228930)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољно,
пензионерима попуст.
061/626-54-06. (228910)

РЕЛАКС и терапеутска
масажа, естетски и ме-
дицински педикир. Ја-
смина. 013/351-907,
061/308-93-86. (228918)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (228924)

МАТЕМАТИКА, часови
за основце. Тел.
060/676-36-37. (228935)

ПРЕВОЗ тамићем кипе-
ром, до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50. 
(229057)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта и воћњака,
тримером. Могућност
одвоза траве.  061/612-
14-50. (229057)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме, радимо све
послове. 061/321-77-93.
(229045)

КЕРАМИЧАР с вишего-
дишњим искуством,
уградња свих врста,
подне и зидне керамике.
064/128-38-49. 
(229030)

КРЧЕЊЕ, кошење, сече-
ње дрвећа, вађење па-
њева, фрезирање баште.
064/196-17-32. (229065)

ПРАЊЕ тепиха, дубин-
ско прање намештаја,
аутомобила. Наташа.
361-474, 066/361-474,
060/361-47-41. (229068)

КЕРАМИЧАР, мајстор
квалитетан, све врсте
керамичарских радова.
064/227-43-70. (229072)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 
013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из
Дебељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(228777)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп наме-
штаја. Иван. 063/107-
78-66. (228777)

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 . (228777)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, са или без радни-
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (228777)

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.
(228777)

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. Сели-
те се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
ww.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (228777)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

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)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, оправка старих,
нових кровова, разне
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (227651)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. 
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (225465)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (226633)

СЕЛИДБЕ и превоз дру-
ге робе. Панчево, даље,
цена договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(228022)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих врста
паркета, хобловање, по-
лирање и лакирање. Ду-
гогодишње искуство.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (228341)

ПОВОЉНО! Превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (228254)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење судопере, купа-
тила, адаптације, по-
правке, замене.
013/331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(228420)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
уградња ауто-радија,
електричар, ауто-елек-
тричар. Дејан, 063/800-
01-96. (228698)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле,
металне подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73. (228687)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомо-
бил, локал, стан, кућу,
ауто-сервис, гаражу но-
вом методом. 063/800-
01-96. (228698)

ПРЕВОЗИМ кипером,
повољно, багрем из Пе-
шчаре, песак, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. 

КИРБИ, дубинско усиса-
вање и прање намешта-
ја. Сервис „Гоша”
064/338-49-78. (228807)

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. (228856)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (228881)

СЕЛИДБЕ, камионски,
комби превоз, екипа
радника, одвозимо не-
потребне ствари.
063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34.
Владимир. (228932)

У СТАН ЗА ДАН. Селид-
бе станова и пословних
простора, паковање и
заштита ствари, монта-
жа и демонтажа. Одно-
шење непотребних ства-
ри. 061/288-28-38,
065/560-85-85. 
(228913)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, но-
ва ПВЦ столарија, хра-
стов паркет, купатило,
власник. 064/260-05-34.
(228914)

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. 
(228916)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05. (228943)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис, поправља: веш-
машине, фрижидере,
бојлере, шпорете, елек-
троинсталације.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (228958)

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 дина-
ра, песак, шљунак.
062/355-154. (2290439

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (226633) 

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, јесењи попуст. Про-
верите. 061/141-38-02,
063/177-69-74. (228987)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, кли-
ме, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. (228607)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских. „Плус”, Туцо-
вића 28. 353-463.
(229070)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у вашем стану,
прање тепиха, одвоз-до-
воз.  063/329-464,
066/001-050. (229071)

ИЗДАЈЕМ простор пре-
лепог кафеа, за сва ва-
ша славља. 065/271-10-
02. Биљана. (228156)

СМЕЂ, ситуиран, 64, по-
знанство шланг даме до
50 година. 061/167-77-
46, 063/194-84-26.
(228649)

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу ма-
сажу. Позив или СМС,
061/298-96-69. (228751)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену
или девојку до 40 годи-
на, ради дружења, изла-
зака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (228768)

ОЗБИЉАН брачни пар
чувао би старију особу,
доживотно. 345-874.
(228875)

УДОВАЦ, пензионер, до-
бро је материјално и
стамбено обезбеђен,
тражи жену од 60 – 75
година, није алкохоли-
чар, не мора да има ни-
каквих својих прихода.
013/365-346. (228898)

ПЕНЗИОНЕРИ, стручно
саветовање: доживотно
издржавање, купопрода-
ја са вашим плодоужит-
ком. Едукација, „Елпис”,
Мите Топаловића 6.
061/324-40-85. (228917)

ПЕНЗИОНЕР, 70 година,
миран, тих, непушач, не
пије, тражи жену ради
брака, до 65 година (не
слати поруке).  062/212-
082, 013/343-850.
(228966)

ИЗДАЈЕМ кафић са ве-
ликом халом, за просла-
ву Нове године.
060/362-22-26. (2289869

ИЗДАЈЕМ кафић за жур-
ке и рођендане.
060/362-22-26, 060/362-
22-21. (228986)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 7. октобар 2016.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО



ИЗДАЈЕМ апартмане на
Златибору, центар, пар-
кинг,  ЕГ, КТВ. Повољно.
Тел. 063/759-98-77.
(228581)
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ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs 

za sledeće radno mesto:
Koordinator službe transporta

Opis radnog mesta:

• Organizacija transporta i rasporeda vozača

• Analiza i izveštavanje o troškovima transporta

• Prijem i realizacija zahteva za prevoz

• Vođenje precizne evidencije o realizovanom tran-

sportu i putnim nalozima

• Kontrola faktura za transport

• Ažurno vođenje evidencije voznog parka

Uslovi:

• Viša saobraćajna škola

• Obavezno prethodno radno iskustvo

• Aktivno znanje engleskog ili nemačkog jezika

(poznavanje drugog stranog jezika je prednost    

• Poznavanje rada na računaru

• Izražena komunikativnost, sklonost ka timskom

radu

Kontakt e-mail: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 15. 10. 2016. 

      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 под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а.д. Но ви Сад, Ули ца На -

род ног фрон та бр. 12, Но ви Сад под нео је зах тев за од -

ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ 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 1400 t/dan и 1600t/dan (у лет њем пе ри о -

ду), у Бло ку 6 у скло пу РНП.

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид 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)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об ја -

вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

ТУРИЗАМ

П о т р е б н и
к о н о б а р и с а и с к у с т в о м .

„ M a g  n o  l i  j a  l u x ” ,  П а н ч е в о
0 6 0 / 3 9 3 - 5 6 - 9 6

      „METAL LOGISTIC”, д.о.о. Пан че во, Жар ка Зре ња -

ни на 106, рас пи су је

КОН КУРС
за при јем у рад ни од нос  – во за че Е ка те го ри је

Усло ви: ми ни мум ССС и јед на го ди на рад ног ис ку ства

Кан ди да ти тре ба да се ја ве лич но, Ули ца Жар ка Зре -

ња ни на 106, да на 10. ок то бра 2016. го ди не, у вре ме ну

од 10 до 13 са ти; 11. ок то бра 2016, у вре ме ну од 10 до

13 са ти.

Пред у зе ће „БЕ ДЕМ ПРЕ ВОЗ” д. о. о. По слов ни огра -

нак „Го луб так си”, Ма са ри ко ва 3, Пан че во, рас пи су је

ОГЛАС

за при јем рад ни ка за по сао:
ТАК СИ ВО ЗАЧ, ви ше из вр ши ла ца

Усло ви:

– По ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је са во зач ким

ста жом од ми ни мум три го ди не, у овој ка те го ри ји;

– Ле кар ско уве ре ње о пси хо фи зич кој спо соб но сти за

оба вља ње по сла;

– Сер ти фи кат о по зна ва њу гра да Пан че ва

Пред ност ће има ти кан ди да ти мла ђи од 45 го ди на.

При ја ве се под но се у се ди шту Пред у зе ћа, Ма са ри ко ва

3, Пан че во или mail-om нa  

m.bartolome@bedemprevoz.com 

GOLDEN BEATY SHOP-u potrebni 

BAUTY KONSULTANTI.

Prijave, CV sa fotografijom, poslati

na email: office@gbs.rs 

По след њи по здрав

ТО МИ СЛА ВУ

КР СТИ ЋУ

1936–2016.

Ћер ка НА ДА и уну ке

ЈЕ ЛЕ НА и ДРА ГА НА 

с по ро ди ца ма

(84/229011)

4. ок то бра 2016. пре ми нуо је наш

ТО МИ СЛАВ КР СТИЋ

Са хра на је оба вље на 6. ок то бра 2016, у 13 са ти,

на Но вом гро бљу.

Син ЈО ВИ ЦА, сна ја НА ТА ША, уну чад МИ ЛОШ,

МА ЈА и МИ ЛИ ЦА
(75/228984)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 4. ок то бра 2016, пре ми нуо

наш дра ги

ЛА ЗАР ЈА ДРАН
1940–2016.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га ВЕ РИ ЦА, де ца 

СА ЊА, СА ША, СНЕ ЖА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА,

зе то ви НО ВИ ЦА, МИ ША и МАР КО, уну ци

ЛУ КА, МА ТЕ ЈА, ЈО ВА НА и МАК СИМ

(89/229032)

Нај бо љем де ди

ЛА КИ ЈУ

Хва ла ти за нај леп ше

де тињ ство.

ЛУ КА, МА ТЕ ЈА, 

ЈО ВА НА и МАК СИМ

(90/229032)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ЛА ЗА РУ 

ЈА ДРА НУ

АЛЕК САН ДАР, 

СЛА ВИ ЦА, НИ КО ЛА,

ТИ ЈА НА и ИНЕС 

КОН РАД

(91/229032)

По след њи по здрав оцу

и та сту

ЛА ЗА РУ 

ЈА ДРА НУ

Ћер ка СНЕ ЖА, зет 

МИ ША, уну ци МА ТЕ ЈА

и МАК СИМ

(92/229032)

По след њи по здрав оцу

и та сту

ЛА ЗА РУ 

ЈА ДРА НУ

Ћер ка СА ЊА, зет 

НО ВИ ЦА и унук ЛУ КА

(93/229032)

По след њи по здрав оцу

и та сту

ЛА ЗА РУ 

ЈА ДРА НУ

Ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет

МАР КО, уну ка ЈО ВА НА

и  ЈЕ ЛЕ НА

(94/2290329

Са не из мер ном ту гом се

опра штамо од на шег

ЛА ЗА РА 

ЈА ДРА НА

Оста ће нам у трај ном

се ћа њу и без за бо ра ва.

По ро ди ца ВУ ЛЕ ВИЋ

(79/2290139

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ЛА ЗА РА ЈА ДРА НУ

од ње го вих при ја те ља ТОН ЧИ ЋА

(99/229056)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на

це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим

рад ним да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ  
БЛА ГАЈ НЕ:

понедељком и уторком

од 8 до 18,

средом од 8 до 15, 

а четвртком и петком

од 8 до 13 сати

Последњи поздрав Миши

МИЛОШ ЂУРИЋ

1966–2016.

од мајке ЗОРЕ, супруге САНДРЕ 

и ћерки ТАТЈАНЕ и НЕВЕНЕ
(101/229077)

Последњи поздрав Миши

МИЛОШ ЂУРИЋ

од паше и сваје и НИКОЛЕ и БОКЕ

(103/229077)

Последњи поздрав зету Миши

МИЛОШ ЂУРИЋ

Од таста и таште

(100/229077)

Последњи поздрав Миши

МИЛОШ ЂУРИЋ

од друштва са Мисе

(102/229077)
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По след њи по здрав ку му

ДРА ГА НУ 

ЈО ВИ ЧИ ЋУ 

МУ ЊИ

од по ро ди це РА ДО ВИЋ

(1/228651)

МА РИ ЦА 

ГО ЦИЋ

1961–2016.

Би ла си и оста ћеш за у -

век је ди на и не по но -

вљи ва.

Веч но не у те шна тво ја

ке ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(2/228685)

Уме сто по здра ва

РАД МИ ЛА 

ЗЕ БИЋ
учи те љи ца

На у чи ли сте нас да бу -

де мо до бри, ис трај ни

љу ди и при ја те љи за цео

жи вот.

Хва ла Вам на то ме.

Ва ше VIII-3, 1979/1987

(6/228703)

По след њи по здрав ку му 

МИ ЛА НУ СТО ЈА НО ВУ
1952–2016.

од ку ма ЗО РА НА и ку ме ВЕ РЕ
(7/228705)

По сле крат ке и те шке бо ле сти 28. сеп тем бра пре ми нуо је

наш

МИ ЛАН СТО ЈА НОВ
1952–2016.

Пре ра но нас је на пу стио, али ће ње гов ве дар дух и ње го -

ва љу бав за у век оста ти у на шим се ћа њи ма и ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га РА ДА, си но ви ИВАН и ПРЕ ДРАГ,

сна је  ДАН КА и МА РИ ЈА НА, уну ци ОГ ЊЕН, 

СТЕ ФАН и ПЕ ТРА
(8/228709)

МА РИ ЦА ГО ЦИЋ

По след њи по здрав, ан ђе ле мој.

Тво ји: ЈО ВАН и МИ КИ

(12/228711)

По след њи по здрав дра -

гој ко ле ги ни ци, искре -

ној и ве ли кој при ја те -

љи ци

РАД МИ ЛИ 

ЗЕ БИЋ

МИ РА из Ба ва ни шта

(24/228749)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 30. сеп тем бра, пре -

ми нуо је наш во ље ни су пруг и отац

БРАН КО ЈО ВА НО ВИЋ
1954–2016.

Оста је нам ве ли ка пра зни на и ту га за то бом. За -

у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВЕ РИ ЦА 

и син СТЕ ФАН
(49/228854)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту и де ве ру

БРАН КУ 

ЈО ВА НО ВИ ЋУ

1954–2016.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Брат ДРА ГАН и сна ја

ОЛ ГИ ЦА

(50/228854)

БРАН КО 

ЈО ВА НО ВИЋ

За бо рав не по сто ји, уте -

хе не ма, а мо ја љу бав,

се ћа ње и бол за то бом

тра ја ће веч но.

Се стра ЗО РИ ЦА, 

се стри чи на СА ЊА и зет

ЈО ВИ ЦА СЕ КУ ЛИЋ

(54/228874)

По след њи по здрав

стри цу

ДУ ЛЕ ТУ 

АЛИМ ПИ ЋУ

За у век ће мо те пам ти ти

по тво јој до бро ти и ша -

ла ма...

НЕ ЛА, РИ ЛЕ, 

АНА и ТЕА

(67/228971)

4. ок то бра 2016. го ди не на пу стио нас је за у век
наш пле ме ни ти су пруг, отац, таст, де да и пра де да

БО ГО ЉУБ ЉУ БА СТА НО ЈЕ ВИЋ
1937–2016.

Оти шао си ти хо, као што си и жи вео. Без те бе
наш жи вот би ће ту жан и пра зан. Био си стуб по -
ро ди це, зве зда во ди ља ко ја се са да ти хо уга си ла,
али знај да имаш нас ко ји ће мо те чу ва ти од за -
бо ра ва, и на ста ви ти ка ко си нас учио.

С по што ва њем: су пру га ВЕ РА, ћер ке СЛА ВИ ЦА
и МИР ЈА НА с по ро ди ца ма

(68/228981)

По след њи по здрав мом

та ти

БО ГО ЉУ БУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Та та а аа... за што?

Пре два да на смо про -

сла ви ли твој ро ђен дан.

За што ми ни си ре као да

је по след њи? Ви де ла

сам да си ту жан!

Та та, во лим те и чу ва ћу

успо ме не на нас.

Тво ја СЛА ВИ ЦА, БА ТА,

ВЛА ДА и МИ ЉА НА

(69/228981)

По след њи по здрав мом

та ти

БО ГО ЉУ БУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Тај по след њи сти сак

тво је ру ке пам ти ћу  док

сам жи ва.

Сле ди ћу твој пут и не ћу

те из не ве ри ти.

Та та, во ље ни ни кад не

уми ру.

Тво ја МИ КИ ЦА, 

ЗО РАН, МА РИ НА 

и БО РИС

(70/228981)

По след њи по здрав мом

де ди

БО ГО ЉУ БУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Де да, во ље ни не уми ру.

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе.

Твој унук ВЛА ДА 

с по ро ди цом

(71/228981)

По след њи по здрав мом

де ди

БО ГО ЉУ БУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Де да, оти шао си без по -

здра ва.

Чу ва ћу успо ме ну на те бе.

Тво ја уну ка МИ ЉА НА 

с по ро ди цом

(72/2289819

По след њи по здрав мом

де ди

БО ГО ЉУ БУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Де да во лео си сву сво ју

де цу, и ми смо те бе. Чу -

ва ће мо те од за бо ра ва. 

Тво ја уну ка МА РИ НА с

по ро ди цом

(73/228981)

По след њи по здрав

ПЕ ТРУ 

БОГ ДА НО ВУ

ПЕ РИ

од ста на ра 

у Пи лот ској шко ли

(78/229000)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ АЛИМ ПИ ЋУ
од бра та МИ ЛЕ ТА, бра тан ца ДРА ГА НА, бра та ни це

БРАН КИ ЦЕ, сна је ДА НИ ЈЕ ЛЕ, зе та ЖЕЉ КА и уну ке
МИ ЛИ ЦЕ и ЈЕ ЛЕ НЕ

(82/229018)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ

АЛИМ ПИ ЋУ

од бра та ЈО ВЕ и сна је

МИ РЕ.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

(85/229022)

По след њи по здрав

чи ка ДУ ЛЕ ТУ

АЛИМ ПИ ЋУ

од БРАН КЕ, НИ КО ЛЕ и

ТИ НЕ.

Оста ћеш нам у ле пом

се ћа њу

(86/229022)

Оба ве шта ва мо све ро -
ђа ке и при ја те ље да је
наш дра ги

ДУ ШАН 
АЛИМ ПИЋ

пре ми нуо 4. ок то бра
2016.
Са хра на је оба вље на 6.
ок то бра 2016, на Ста ром
пра во слав ном гро бљу.

Ожа ло шће на су пру га
КА ТИ ЦА
(87/229022)

По след њи по здрав мла -

дом фуд ба ле ру

СТЕ ВА НУ 

ИЛИ ЋУ

си ну на шег при ја те ља

МИ ЛО РА ДА.

По ро ди ца ПА ЛОЦ

(39/228828)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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МИ РО СЛАВ

ПЕ ШИЋ

8. X 2009 – 8.X 2016.

Не до ста јеш...

Тво ји нај ми ли ји: ћер ка

МА ЈА, унук ВА ЊА 

и уну ка МИА

(66/228965)

8. ок то бра  да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен  на -

шем во ље ном су пру гу и оцу

БО ГО ЉУ БУ ТА НЕ ВУ

Да ни про ла зе, али ни је дан без се ћа ња на те бе.

Твој од ла зак оста вио нам је ве ли ки бол и веч ну

ту гу.

Су пру га ЉУ БИН КА, ћер ке ГРО ЗДА НА и ЈЕ ЛЕ НА
(65/228935)

МА РИ ЈА ГА ЈИЋ

БЕ БА

12. X 1996 – 12. X 2016.

Тво ји нај ми ли ји

(74/228989)

ЖИВ КО 

МРЧ КО ВИЋ

9. X 2015 – 9. X 2016.

Син ПРЕ ДРАГ и сна ја

РО ЗА ЛИ ЈА

(76/228990)

Се ћа ње на 

МИ ЛА НУ ЛА КИЋ    др МИ ЛА НА ЛА КИЋА
1994. 2013.

За бо рав не по сто ји.
По ро ди ца ЛА КИЋ

(77/228997)

У су бо ту, 8. ок то бра 2016, у 10.30, на гро бљу Ко -

теж обе ле жи ће мо го ди шњи по мен

МИ РО СЛА ВИ МИ НИЋ

Тво ји нај ми ли ји
(80/229015)

6. ок то бра на вр ша ва се

осам на ест го ди на од

смр ти на шег

ДО БРИ ВО ЈА

ЖИВ КО ВИ ЋА

Тво ја ћер ка ДУ ШКА,

зет РАН КО, уну ци 

ДЕ ЈАН и ИВАН

(81/229016)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЉУБ ЦОЛ НА РИЋ
2002–2016.

За у век у на шим ср ци ма.
Тво је ДА НИ ЦА и МА ЈА

(83/229020)

Пре че тр де сет да на на -

пу стио нас је наш отац

АЛЕК САН ДАР

ДАМ ЊА НО ВИЋ

Ожа ло шће ни: ћер ка

ВЕ РА, си но ви 

МИ РО СЛАВ, ПЕ ТАР,

МИ ЛО РАД и АН ДРЕ ЈА

са сво јим по ро ди ца ма

(5/228701)

8. ок то бра 2016. да ва ће мо јед но го ди шњи по мен

на гро бљу у Ја бу ци, на шем во ље ном

БО РИ ЛУ ЖА ЈИ ЋУ

Увек ће мо се се ћа ти с љу ба вљу и по што ва њем.

Си но вац СИ НИ ША ЛУ ЖА ЈИЋ с по ро ди цом
(95/229041)

Про шло је пет го ди на от -

ка да је пре ми ну ла на ша

ЉИ ЉА НА

ЖИВ КО ВИЋ

но ви нар ка у пен зи ји

Ње ни: ЉУП КА,

БЛА ГО ТА, ТА МА РА 

и НЕ НАД

(96/229047)

5. ок то бра 2016. пре ми -

нуо је наш во ље ни

ПАН ТА 

МИ ЛИ КИЋ

Са хра на ће би ти 7. ок -

то бра 2016, на Но вом

гро бљу, у 12 са ти.

Ожа ло шће ни: су пру га

МА ЦА, ћер ка МА ЈА,

син МИ ЋА и нај дра жа

и је ди на уну ка 

СЛАТ КА ЧА, се стра

ЦРН КА, сна ја МИ РА

и зет ШО МИ

с по ро ди ца ма

(97/229049)

По след њи по здрав

ПАН ТИ 
МИ ЛИ КИ ЋУ
од бра та ВУ КО МИ РА

с по ро ди цом
(98/229049)

27. сеп тем бра 2016, у 82. го ди ни пре ми нуо је

наш

НЕ ЏИБ ХО ДО ВИЋ
1935–2016.

Са хра на је оба вље на 2. ок то бра 2016, у 15 са ти,

на гро бљу у Ба нат ском Бре стов цу. 

Ожа ло шће ни: ћер ка ЗЕ КИ ЈА, син МИР САД, 

сна ја СЛО БО ДАН КА и уну ци ДИ НО, 

МИ НА и ОГ ЊЕН
(51/228863)

По след њи по здрав дра гом оцу и де ди

НЕ ЏИ БУ ХО ДО ВИ ЋУ

Љу бав не пре ста је од ла ском, ни се ћа ње вре ме -

ном.

Увек у на шим ми сли ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(52/228683)

Дра ги наш

НИ КО ЛА ИВАН ЧИЋ
1931–2016.

Би ле смо твој по нос и ти наш.
Тво је нај ми ли је: АНА, КА ЋА и МА ЈА

(25/228750)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

НИ КО ЛА ИВАН ЧИЋ
1931–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо је 30. сеп тем бра 2016. го -

ди не. Хва ла Ти за све.

За у век у ср ци ма су пру ге РО ЗИ НЕ, ћер ке 

ЈЕ ЛЕ НЕ и уну ка МИ ЛО ША с по ро ди цом
(26/228753)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 2. ок то бра 2016, у 69. го ди ни,

пре ми ну ла на ша

МИ ЛЕ НА ШО ЛЕ ВИЋ
1948–2016.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН и се стра РА ДА 

с по ро ди цом, као и мно го број на 

род би на и при ја те љи
(20/228738)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ НИ ШО ЛЕ ВИЋ

Се стра РА ДА с по ро ди цом

(27/228756)

По след њи по здрав дра -

гој стри ни

МИ ЛЕ НИ 

ШО ЛЕ ВИЋ

СА ЊА с по ро ди цом

(35/228795)

30. сеп тем бра 2016. пре -

ми ну ла је на ша мај ка,

та шта, ба ка и пра ба ка

НА ДА ЂУ КИЋ

1931–2016.

По след њи по здрав од

ћер ке ДРА ГА НЕ 

и  МИР ЈА НЕ, зе та 

ЗО РА НА, уну ка АДЕ ЛЕ,

СНЕ ЖА НЕ, НЕ МА ЊЕ 

и МАР КА с по ро ди ца ма

(19/228737)

ПАЛ ДЕ ЧОВ

Збо гом дру же.

По ро ди ца ХУ САР

(14/228727)

1. ок то бра 2016. го ди не умро је

ПАЛ ДЕ ЧОВ

ду го го ди шњи члан УО Исто риј ског ар хи ва из

Пан че ва.

Ар хив је ње го вим од ла ском из гу био дра гог са -

рад ни ка и при ја те ља.

Ко лек тив Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву
(57/ф-1684)

ГОР ДА НА

СПРЕ МИЋ

До но си ла си ра дост у

на ше жи во те. Хва ла ти.

ЦА ЛЕ и КР СТА 

ЈО ВА НО ВИЋ

(60/228908)

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
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9. ок то бра на вр ша ва ју

се че ти ри го ди не от кад

нас је на пу стио наш

дра ги

БОГ ДАН 

ШТР БАН

Али, во ље ни жи ве веч -

но у ср ци ма тво јих нај -

ми ли јих.

Су пру га БОР КА, син

АЛЕК САН ДАР и ћер ка

БИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(33/228788)

Про шло је пет го ди на  от кад ни је с на ма на ша дра га

МА РА ЛА ЗИЋ

У сре ду, 12. ок то бра 2016, у 12 са ти, на гро бљу у Ба нат ском Кар -

лов цу да ће мо по мен.

СПА СО ЈЕ, ЛЕ О НИ ДА, ЛИ ДИ ЈА, МИ ЛАН, ИТА НА и ПА ВЛЕ

(37/228805)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЕ СЕ ЛИН 

БЛА ЖЕВ СКИ

18. X 2000 – 18. X 2016.

У на шим ми сли ма за у -

век.

Тво ји нај ми ли ји

(38/228824)

10. ок то бра на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка да ви ше ни си с на ма

ДЕ НИС СКУМ ПИА
Не ка те на ше ми сли за гр ле, не ка те по љу -

бе су зе на ше, а успо ме не и бес крај ну љу -

бав ко ју си нам пру жио оста ће за у век у

на шим ср ци ма.

Ожа ло шће на су пру га ЈЕ ЛЕ НА, син 

ПРЕ ДРАГ, мај ка МА РИ ЈА, отац ЈОН, 

се стра ДО РИ НА и се стрић ИВАН

(40/228836)

Дра ги наш

др АН ТЕ МЕ ЈИЋ
2012–2016.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту га ко ју

вре ме не ле чи.

Тво ја по ро ди ца
(43/228843)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЈО ВА НО ВИЋ

ДЕ САН КА           ВИ ТО МИР
7. X 2011.                         11. X 1976.

Вре ме ко је је про шло не мо же да ума њи на шу

љу бав и из бри ше се ћа ња на Вас.

За у век у ср ци ма ва ших ћер ки МИ ЛИ ЦЕ 

и ЗО РИ ЦЕ с по ро ди ца ма
(44/228843)

ВЕ СЕ ЛИН КА БОГ ДА НО ВИЋ
1939–2016.

На ша во ље на пре ми ну ла је 28. ок то бра.

Ожа ло шће ни: МИ ЛАН, ЗО РАН, БО ЈА НА, ЈА ЦА, БА НЕ, АЦА 

и по ро ди це ВЕ ЧАН СКИ и БРА ТИЋ

(45/228849)

7. ок то бра да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен на шем во ље ном

ГО РА НУ ДЕН ЧИ ЋУ
1980–2016.

Хва ла ти за сва ки осмех, ле пу реч, не из -

мер ну љу бав и по зи тив ну енер ги ју ко ју си

нам упу ћи вао.

Бес крај но нам не до ста јеш.

Веч но у ср ци ма и ми сли ма

тво јих нај ми ли јих

(46/228880)

Дра гом и во ље ном

ГО РА НУ ДЕН ЧИ ЋУ
С љу ба вљу те чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји: ДРА ГИ ЦА, МА ЈА, МАР КО, ИВА НА, ДА ЧА, 
ИСИ ДО РА, ЕМА, ДА НИ ЛО, ЛА ЗАР и ДУ ШАН

(47/228850)

10. ок то бра на вр ша ва

се го ди ну да на от кад

ни је с на ма

ША МУ БИ РО

1962–2015.

Не ка ти ни шта не ре ме -

ти веч ни сан.

По чи вај у ми ру!

Су пру га МИР ЈА НА

(48/228852)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДО ЈА ВОР

8. X 2009 – 8. X 2016.

Се ћа ње не те бе ни ка да

не уми ре.

Тво ји нај ми ли ји

(53/228867)

Дра ги наш

ПРЕ ДРАГ

ВА СИЋ

Мно го нам не до ста јеш,

за то те чу ва мо у на шим

ср ци ма и са на ма си

стал но у ми сли ма.

Тво ји ЧИ ЧА, МИ НА,

НЕ МА ЊА и СТЕ ФАН

(55/228885)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо на -

шем во ље ном

ПРЕ ДРА ГУ ВА СИ ЋУ
1986–2016.

да ти ше сто ме сеч ни по мен, 8. ок то бра 2016, у

11.30, на Но вом гро бљу. Шест ме се ци нам не до -

ста јеш, али те с по но сом чу ва мо у на шим ср ци ма.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти тво ји: та та ЗО РАН,

ма ма ДУ ШИ ЦА и брат СЛО БО ДАН
(58/228893)

У не де љу, 9. ок то бра 2016, у 11.30, на Но вом гро бљу, обе ле жи ће мо

че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

БО СИЉ КИ АМИ ЏИЋ
Бо ска, ни ка да не ћеш иза ћи из на ших се ћа ња.

Су пруг БРА НИ СЛАВ, син СР ЂАН, ћер ка СВЕ ТЛА НА, 

зет БО ЈАН и уну ка МИ ЛА

(56/228888)

СЛА ВО МИР

ДО БРИ ЧАН
У не де љу, 9. ок то бра

2016. го ди не на вр ша ва -

ју се две го ди не от ка ко

ни си са м ном. Ни ка да

те пре жа ли ти не мо гу.

Тво ја су пру га 

НЕ ВЕН КА с по ро ди цом

(36/228803)

Про шло је шест ме се ци од смр ти мо га ми -

лог зе та

ДЕ НИ СА СКУМ ПИЕ

Ти дру гу јеш са зве зда ма, а ми са ту гом без

те бе.

Ни ка да не ћу за бо ра ви ти тво ју до бро ту и

љу бав јер си био мо је тре ће де те.

Та шта МЛА ДЕН КА

(59/2288)

Две ту жне го ди не

ДИ МЕ 

ПРЕМ ЧЕВ СКИ

12. X 2014 – 12. X 2016.

Не до ста јеш нам у сва -

ком да ну и сва ком до га -

ђа ју, јер без те бе ви ше

ни шта ни је исто. 

Ду бо ко у ду ши те но си

тво ја по ро ди ца

(61/228710)

4. ок то бра на вр ши ла се

го ди на од смр ти мог во -

ље ног оца

МИ ЛА НА  
СУ ЧЕ ВИ ЋА

По но сни што смо те
има ли, бес крај но ту жни
што те ви ше не ма мо.

Ћер ка ЗО РИ ЦА 
МАР КО ВИЋ 

с по ро ди цом
(62/228919)

СЕ ЋА ЊЕ

БО СИЉ КА 

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

2014–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји си но ви: НО ВАК 

и ЂУ РО с по ро ди ца ма

(63/228920)

СЕ ЋА ЊЕ

БРА НИ СЛАВ

СА ВА НО ВИЋ

2004–2016.

За у век си у на шим ср -

ци ма.

Ћер ка ЉУ БИ ЦА

с по ро ди цом

(64/228933)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је ше сна ест ту -

жних го ди на од пре ра не

смр ти на шег та те и су пру га

АН ТА ЛА 
ДО МО КО ША

ПАН ТЕ
Си но ви: АТИ ЛА 

и АЛЕН са ма мом 
ФА ТИ МОМ

(3/228690)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИ ЦО ГРУ БОР
10. X 2003 – 10. X 2016.

Ни вре ме, ни го ди не не

мо гу из бри са ти се ћа ње

на те бе.

Су пру га СЕ КА, син 

ГО РАН и ћер ка 

МА РИ ЈА НА

с по ро ди ца ма

(4/228692)

15. ок то бра, у 11.30, на Но вом гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен

ЉИ ЉА НИ МУ ТАВ ЏИЋ
1949–2016.

С љу ба вљу по ро ди ца

(9/228714)

У су бо ту, 8. ок то бра 2016. го ди не, у 10.30, у Хра му Ус пе ња, пре све -

те Бо го ро ди це (цр ква са два тор ња), да ва ће мо го ди шњи по мен на -

шем во ље ном

СЕ КУ ЛИ ЖИ ВА НО ВИ ЋУ
С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пру га МА РИ ЈА и син МИ О ДРАГ

(10/228717)

8. ок то бра 2016. на вр ша ва се се дам го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

ДУ ШАН ЛЕВ НА ЈИЋ

Ра до те се се ћа тво ја по ро ди ца
(11/228720)

РА ДЕН КО 

ЦЕ ТИЋ ЦВР ЛЕ

Го ди на ко ја је про шла

ни је ума њи ла на шу бол

и ту гу за то бом.

Таст СЛАВ КО, сва сти ке

ЈЕ ЛИ ЦА и ЉИ ЉА 

с по ро ди ца ма

(13/228726)

6. ок то бра на вр ша ва се

шест ту жних го ди на от ка -

да ни је с на ма наш во ље ни

СТАН КО 
МИ ШКО ВИЋ

2010–2016.
Не из мер но нам не до -
ста јеш.

Тво ји: су пру га 
МИ ЛЕ НА и си но ви

РАН КО и НЕ БОЈ ША
(15/228727)

ГО РИ ЦА 

МАР ЈА НОВ

1941–2016.

10. ок то бра на вр ша ва

се шест ме се ци от ка ко

нас је на пу сти ла на ша

дра га ма ма, ба ка и пра -

ба ка.

Увек ће је во ле ти 

и ми сли ти на њу: 

НЕ НА, МИ ЛАН, 

МАР КО, МИ ЛИ ЦА,

УРОШ и ЛУ КА

(16/2287329

ПИЛЦ

ЉУ БО МИР              РАД МИ ЛА
1985.                                     2010.

Успо ме ну и се ћа ње на вас за бо рав ни ка да не ће

да ми оду зме.

Ва ша ЉИ ЉА НА
(18/228715)

СТАН КА 

КР СТИЋ

2007–2016.

Го ди не про ла зе, ту га

оста је. У мом ср цу и ми -

сли ма си увек.

Тво ја се стра ЉУ БИН КА

ЈО ВА НО ВИЋ

(21/228739)

У су бо ту, 8. ок то бра 2016, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву

да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој во -

ље ној

СЕ ЈИ ОЛ ГИ 

НИ КА ШИ НО ВИЋ
С ту гом, бо лом и љу ба вљу мно го нам не до -

ста јеш.

Нај ми ли ји

(22/228744)

Про шло је по ла го ди не

от ка ко ни си с на ма. Све

под се ћа на те бе, али те -

бе ви ше не ма дра ги наш

ВО ЈО

Тво ји нај ми ли ји

(23/228745)

Че тр де сет да на без те бе

МИ ЛЕ НА 

ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју,

кад ми ни смо мо гли.

Тво ји: ПАВ КО ВИ ЋИ 

и ДО БРА ШИ НО ВИ ЋИ

(17/228733)

На ша дра га

СМИ ЉА 

ВИ ДА НО ВИЋ

ЗОР КА
Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо у

сре ду, 12. ок то бра 2016,

у 10 са ти, да ва ти че тр -

де се то днев ни по мен.

СТЕ ВА и ВИ ДА

(28/228759)

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

12. X 2016.

Је да на ест го ди на ту ге и

бо ла за во ље ним си ном.

Пре ра но си нас оста -

вио.

Твој отац и мај ка

(29/228763)

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

12. X 2016.

Веч но жи виш у на шим

успо ме на ма и ми сли ма.

МЕ ЛА НИ ЈА, НЕ ВЕ НА 

и МИ ЛИ ЦА

(30/228763)

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

12. X 2016.

Твој ве дри лик чу ва мо

као дра го це ну успо ме ну.

Тво ја се стра 

с по ро ди цом

(31/228763)

ВЛА ДИ МИР НИ КО ЛИЋ

11. ок то бра 2016. на вр ша ва се го ди на отка ко ни -

си с на ма, али си увек у на шим ми сли ма и чу ва -

мо нај леп ше успо ме не на те бе.

Во ли  те тво ја по ро ди ца.

Су пру га ЉИ ЉА НА с де цом
(32/228778)

Пре че тр де сет да на на -

пу сти ла нас је на ша дра -

га ма ма, ба ба и пра ба ба

КО ВИЉ КА 

МИ ЛО ВА НО ВИЋ

1931–2016.

Мно го је раз ло га да те

веч но пам ти мо и с по -

но сом од за бо ра ва чу ва -

мо.

Тво ји: син БА ТА, сна ха

МИЛ КА, унук ИВАН,

уну ке ЈЕ ЛЕ НА, 

СЛО БО ДАН КА и МА ЈА

и пра у ну ци ФИ ЛИП

АН ДРЕЈ

(34/228793)

9. ок то бра 2016. на вр ша ва се го ди ну да на од смр ти на -

шег дра гог

БРАН КА ИСА КО ВИ ЋА
дипл. инж. ге о ло ги је

По ро ди ца
(41/228837)

Ше сто ме сеч ни по мен

МОМ ЧИ ЛУ БУ ДА ЛИ ЋУ
Се ћа ње на те бе не бле ди, за у век ћеш оста ти у на шим
ср ци ма.
Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(42/228841)

По мен дра гој

МИ ЛЕ НИ 

ВИ РИ ЈЕ ВИЋ

15. III 1951 – 

30. VIII 2016 – 

8. X 2016.

Мир и спо кој тво јој ду ши.

Ку мо ви – по ро ди ца 

ЈО ВА НО ВИЋ

(88/229026)
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Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
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ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

По слов ни план је ди на ми чан,
али бу ди те опре зни ако ра ди те с
но вим осо ба ма. Бит но је да вас
не по не се тре ну так, јер су мо гу ће
по гре шне од лу ке. Ни сте си гур ни
ода кле до ла зи ваш не мир. Мо -
жда је вре ме за про ме не.

До би ја ће те по др шку ко ја ће
вам отво ри ти мно га вра та за да -
ље на пре до ва ње. Мир но по ка -
жи те ко ли ко сте спо соб ни и кре -
а тив ни. Не де ља обе ћа ва ве о ма
ак ти ван дру штве ни жи вот и пу но
за ба ве, па за парт не ра оста је
ма ло сло бод ног вре ме на.

Ан га жу је те се на ви ше стра на и
ра си па те енер ги ју. Ни сте тим ски
играч – нај бо ље од лу ке до но си те
са ми. Сле ди те свој ин стинкт. Мо -
гу ћа је но ва по слов на по ну да, али
бу ди те на опре зу у ве зи с тим.
Тур бу лент на сед ми ца у по ро ди ци,
ма њи не спо ра зу ми с парт не ром.

Бу ди те оба зри ви при ана ли зи
свог тре нут ног ста ту са. Има те
опро ба ну фор му лу кад по ста вља -
те ци ље ве, али овог пу та то би
мо гла да бу де и гре шка. Пре ви -
ше оче ки ва ња по не кад до не се
пре ви ше раз о ча ра ња. Мо жда сте
ба ци ли око на по гре шну осо бу.

Иде је, кон так ти, но ви тим љу ди
око вас – све ука зу је на то да сте
на до бром пу ту да оства ри те ве -
ли ки фи нан сиј ски успех. До бро
про це ни те сво је мо гућ но сти и др -
жи те је зик за зу би ма. Пу но но -
вих по знан ста ва ће вам за го ли -
ца ти ма шту.

Скло ни сте да се бе пре це ни те и
пре у зме те пре ви ше оба ве за.
Овог пу та вам је по треб на по моћ
са рад ни ка, јер ће по сао би ти
обим ни ји од оче ки ва ног. Пру жи -
те парт не ру ма ло ви ше љу ба ви, а
за уз врат ће те до би ти ве ли ку и
пре ко по треб ну по др шку.

Ја ко је бит но да са чу ва те сво ју
енер ги ју за пред сто је ће до га ђа је.
Мо жда гу би те по др шку над ре ђе -
них, али већ има те сво је ме сто.
Не та ла сај те, гле дај те свој ин те -
рес. Но во емо тив но по знан ство
ће вам да ти до дат ну сна гу и мо -
ти ва ци ју.

Мно штво но вих по слов них при -
ли ка, по зи ва од стра на ца, об на -
вља ња са рад ње. Пра вил но усме -
ри те сво ју сна гу и од ре ди те при о -
ри те те, па ће успех би ти за га ран -
то ван. Парт нер про ла зи кроз те -
жак пе ри од. По др жи те га и уве -
ри те га у сво ја осе ћа ња.

Прак тич ни сте и ан га жо ва ни на
сто стра на, је ди но још да се кон -
цен три ше те на при о ри те те и ето
успе ха без мно го му ка. Ве шти
сте и окре ће те во ду на сво ју во -
де ни цу. Пред ва ма је стра сна ве -
за, али и мо гућ гу би так стал ног
парт не ра ако се са зна.

Не мој те де ли ти иде је са са рад -
ни ци ма. Од ре ди те сво је ме сто у
све му и то га се чвр сто др жи те,
не до зво ли те да се дру ги ки те ва -
шим пер јем. Емо тив но сте не ста -
бил ни. Раз го ва рај те отво ре но с
парт не ром о све му што вам ле жи
на ср цу.

Уз пу но му дро сти и по ма ло лу ка -
во сти ус пе ће те да за вр ши те до ста
по сло ва и пот пи ше те не ки ва жан
уго вор. Све по ла ко кре ће на бо ље.
Уз ма ло так та, вра ћа те се на по зи -
ци је ко је су би ле по љу ља не. По ро -
ди ца не ма мно го раз у ме ва ња за
вас. Ипак не ди жи те зид око се бе.

Ва ша оче ки ва ња не са мо да су
пре ве ли ка већ су срам но без о -
бра зна. Спрем ни сте да за гри зе -
те и ви ше не го што мо же те. То ће
се ис пла ти ти фи нан сиј ски, али
ко шта ће вас не ког при ја тељ ства.
Па зи те да вас не за бо ли то што
се ди те на две сто ли це.

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 бли зан це – ћер ку и си на
15. сеп тем бра: Ма ри ју и Ми хај ла – Дра га Аса нов и Злат ко Ни ко ла.

До би ли бли зан це – си но ве 
18. сеп тем бра: Вељ ка и Во ји на – Дра га на и Сло бо дан Ђу кић; 20. сеп тем бра:

Ду ша на и Ву ка – На та ша Бу гар ски и Не над Јев то вић.

До би ли бли зан це – ћер ке: 
20. сеп тем бра: Ле о но ру и Хе ле ну – Маг да ле на и Ка рољ Фе ке те.

До би ли ћер ку
7. сеп тем бра: Еми ли ју – Ма ри ја на Ра ду и Ја смин Шајн; 12. сеп тем бра: Да риу

– Бар ба ра Цвет ко вић Сто ја нов ски и Ђу ра Сто ја нов ски; 14. сеп тем бра: Је ле ну –

Дра га на Ам бруш Ди нић и Дра ган Ам бруш, Је ле ну – Ва не са Журж и Бо жи дар Не -

дељ ков; 18. сеп тем бра: Еми ли ју – Љи ља на Де ми ро ски и Љу би ша Ба ну, Ан ђе -

лу – Зо ри ца Мач кић и Дра ган Пе тро вић, Ста шу – На та ша и Да ли бор Алек сић,

Ол гу – Јо ва на и Не вен Се ла ко вић; 19. сеп тем бра: Ни ко ли ну – Љи ља на и Не -

дељ ко Са мар џић; 21. сеп тем бра: Са ру – Да ни је ла и Бо јан Бр зев ски, Ду њу –

Да ни је ла и Ор це Алек сов ски; 23. сеп тем бра: До ро те ју – Зо ри ца и Ми лан Бар -

јак та ров; 26. сеп тем бра: Ми ли цу – Ива на и Ми ро слав Га ће ша.

До би ли си на
4. сеп тем бра: Ми ха ља – Ди ја на Сте фа но вић и Имре Ми хаљ; 10. сеп тем бра:

Ре љу – Ива на и Ми лан Ан то ни јев; 15. сеп тем бра: Ни ко лу – Ма ри ја и Јо ван Пау;

16. сеп тем бра: Бог да на – Мир ја на Јо ва но вић и Ми лан Јев тић; 17. сеп тем бра:

Сте фа на – Ива на и Мар ко Де лић; 20. сеп тем бра: Ог ње на – Ива на Ми хај лов и

Ср ђан Со рић; 21. сеп тем бра: Ми ло ша – Гор да на Ке ча Тре њи и Ми хаљ Тре њи,

Вељ ка – Ива на и Алек сан дар Свир чев; 23. сеп тем бра: Ла за ра – Сан дра и Пре -

драг Мар ко вић, Ни ко лу – Ма ри ја и Иван Ан ђел ко вић; 24. сеп тем бра: Уро ша –

Ива на Ву ка ди но вић и Иван Ан ђел ко вић; 25. сеп тем бра: Ву ка – Ери ка и Ду шко

Мар ков; 26. сеп тем бра: Вла ду – Са ња и Ни ко ла Илић.

ВЕН ЧА НИ

24. сеп тем бра: Зден ка Но ва ко вић и Гер гељ Вар га; Гор да на То до ров и Љу бо мир

Сте јић; Су за на Ерић и Мо мир Ни ко лић, Ма ри на Во де ни чар и Зо ран Ла ки чин; 25.

сеп тем бра: Ми ли ца Бу ла јић и Вла ди мир Ан тић, Ма ри ја на Ри сте ски и Вла ди мир

Ива но вић, Јо ва на Ра до ван чев и Ми лош Ша рац, Је ле на Мак си мов и Зо ран По по вић.

УМР ЛИ

22. сеп тем бра: Бог дан Нов ко вић (1948), Лу ка Ди ми трић (1932), Гор да на Спре -

мић (1965), Ра до ван Бо го јев (1957), Урош По ду на вац (1937); 23. сеп тем бра: Ани -

ца Бал та (1933), Дан ка Ва си ље вић (1952), Ми ха ил Ве лич ков ски (1949), Пер си да

Ма рин ко вић (1930), Љу би ца Тра и ло вић (1928);  24. сеп тем бра: Еу ген Кар та ли

(1928), Рад ми ла Зе бић (1932), Је ле на То до ро вић (1961), Ве ра Ма те (1940), Ра до -

мир Је лић (1939); 25. сеп тем бра: Ри сти во је Ко ра њић (1927), Ве се лин ка Ла кић

(1938), Дра ган Јо ви чић (1971), Ве лин То мов (1937); 26. сеп тем бра: Ма ра Ба лаж

(1937), Ма ри ја Мар ко (1938), Ру жи ца Јев тић (1950); 27. сеп тем бра: Не џиб Хо до -

вић (1935), Тра јан Пин ку (1945), Мир ја на Ку зма но вић (1955); 28. сеп тем бра:

Дра ган Ру лић (1956), Ма ри ца Го цић (1961), Ми лан Сто ја нов (1952), Ми ла дин Ци -

глер (1959), Бо го ми ла Нај да но вић (1927); 30. сеп тем бра: Ми ка Ма дић (1950).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА –Бела укрштеница: Скот, нада, еп, р, жиг,

атом, трибунали, а, Дугалић, рб, робија, алт, вазал, не

особито, тд,Трир, в, е, Крићани, лепет, тић, анали, из.

Анаграм: класична литература. Коњићев скок: Права

линија је најкраћа, али је прави пут најсигурнији.

БЕЛА УКРШТЕНИЦА

Сами треба да откријете положај црних поља

и да их уцртате у лик. Њихов број је означен у

загради на крају описа за сваки ред и колону.

ВОДОРАВНО: 1. шкотски писац (Валтер) (0), 2.

очекивање (0), 3. спев, епос (1), 4. заштићени

знак производа (1), 5. део молекула (0), 6. судско

веће образовано за специјалне случајеве (мн.)

(0), 7. први вокал – наш глумац (Небојша) (1), 8.

симбол рубидијума – затвор (1), 9. женски пе-

вачки глас – подређени племић (1), 10. не наро-

чито (0), 11. иницијали писца Драјзера – град у

Немачкој – ознака за волт (2), 12. други вокал –

житељи највећег грчког острва (1), 13. лепетање –

птић (песн.) (1), 14. летопис, годишњак (лат.) (1).

УСПРАВНО: 1. живахни италијански плес (0), 2.

ознака за пречник – град у Словенији – енигмат-

ске новине (скр.) (2), 3. змијски отров – показна

заменица – комунистичка партија Аустрије

(скр.) (2), 4. Јужноафриканац беле расе – слове-

начки смучар (Борис) (1), 5. закључити уговор

(0), 6. фолк певачица рођена у Панчеву (на сли-

ци) (2), 7. вршити капитализацију потраживања

(0), 8. предлог уз генитив – див, титан – ред, ни-

ска (2), 9. пустиња у Индији – наша глумица

(Слобода) (2).

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима

шаховског коња, почев од посебно обележеног

поља, добићете једну стару латинску сентенцу.

ПРА- -ВИ -ЋА, -ГУР- -ЈА

-КРА- -НИ- -НИ- ПРА- А-

ПУТ -ВА -ЛИ ЈЕ -СИ-

-ЈИ. -НАЈ-- НАЈ- ЛИ- ЈЕ

АНАГРАМ

СТАРА КЊИЖЕВНОСТ (К = Л)

ЧИТАНА  РУСКА  ЛЕКТИРА



Свет ски дан жи во ти ња обе ле -
жен је пет на е сти пут за ре дом
у уто рак, 4. ок то бра, у ор га ни -
за ци ји Дру штва при ја те ља
жи во ти ња „Љу бим ци”. За ову
при ли ку је осми шље но не ко -
ли ко ак тив но сти, а цен трал ни
до га ђај је одр жан у дво ра ни
„Апо ло”, ка да је ујед но про -
сла вље но два де сет го ди на по -
сто ја ња по ме ну тог удру же ња.
Про грам је по чео отва ра њем
из ло жбе фо то гра фи ја под на зи -
вом „20 го ди на у 20 фо то гра фи -
ја – за шти та жи во ти ња у Пан че -
ву”. По том су уче ни ци Му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур” при ре ди -
ли кон церт и по бра ли број не
апла у зе, а Иван Ку ра јов, пред -
сед ник Дру штва при ја те ља жи -
во ти ња „Љу бим ци” и ам ба са -
дор фон да ци је „Nature Watch”,
у крат ким цр та ма је опи сао
број не ак тив но сти удру же ња.
Вред но је ис та ћи да је за про те -
клих два де сет го ди на удо мље но

пре ко шест хи ља да жи во ти ња,
што је без прем ца у окру же њу.
Одр жа но је пе де се так ма ни фе -
ста ци ја и еду ко ва но око две хи -
ља де школ ске де це. Усле ди ла је
до де ла при зна ња за уста но ве и
по је дин це с ко ји ма су „Љу бим -
ци” са ра ђи ва ли, а ве че је окон -
ча но при ка зи ва њем ви деа о ра -
ду те ор га ни за ци је.

То ком да на су град ском
при хва ти ли шту (и дру гим за -
ин те ре со ва ни ма) да ро ва не ку -
ћи це за на пу ште не жи во ти ње,
на пра вље не уз по моћ сто ла ри -
је „Сав ков”, а ма те ри јал је

обез бе ди ла фир ма „Гра фос”.
По че ла је и до ста ва ре ди зај ни -
ра них на леп ни ца с ли ком ма -
лог хе ро ја пса Леа „пет френ -
дли” ло ка ли ма, а по кре ну та је
и ини ци ја ти ва код ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” за отва ра ње де ла за
псе у На род ној ба шти (пре ма
Пли на ри), ко ји би по нео име
„Ле о во ћо ше”.

Иде ја је да сви они ко ји ше -
та ју (и пу шта ју) сво је љу бим це
на по вр ши ни по ме ну тог пар ка
има ју ја сно обе ле жен про стор
за то, чи ме би би ла по бољ ша на
без бед ност свих по се ти ла ца.

Зе ле на пи ја ца је ме сто за оп -
скр бљи ва ње по вр ћем, во ћем и
дру гим по треп шти на ма.

Исто вре ме но, мно ги ма тај
од ла зак у на бав ку нај о снов ни -
јих жи вот них на мир ни ца ма
пред ста вља и не за мен љи ви
ри ту ал.

По себ но је жи во у вре ме
при пре ма ња зим ни це, баш
ових да на, па се еки па „Пан -
чев ца” про те кле не де ље на -
шла на ли цу ме ста не би ли у
раз го во ру с куп ци ма и про дав -
ци ма до зна ла ка ква су тре нут -
на ги ба ња у „пи јач ној еко но -
ми ји”.

Иа ко се вре ме на ме ња ју и пи -
ја це у по след ње вре ме де лу ју
као да гу бе тр ку с хи пер мар ке -
ти ма, мно ги се ни ка да не би
од ре кли ри ту ал ног од ла ска у
на бав ку по вр ћа и во ћа. Јед ни -
ма то пред ста вља за ба ву и тра -
ди ци ју, дру ги ма ква ли тет ни ји
из бор хра не, а за тре ће је у пи -
та њу при лич на ну жда – ипак
је јеф ти ни је, а мо гу и да се
цен ка ју.

По себ на при ча је је сен, вре -
ме при пре ма ња зим ни це.
Озби љан је то по сао – по треб -
но је про ве сти са те у јур ња ви
за што бо љим а јеф ти ни јим
по врћ ка ма: кра став ци ма, кар -
фи о лом, шар га ре пом, зе ле -
ним па ра дај зом и, на рав но,
па при ком – ба бу ром, љу том,
сом бор ком, бре стов чан ком или
цр ве ном, зе ле ном, жућ ка стом,
про ша ра ном...

Као сва ка еко но ми ја, и ова
пи јач на је ве о ма сло же на, па
је увек за ни мљи во шта о то ме
ми сле глав ни ак те ри.

Mукe с хи пер мар ке ти ма
Ка да је о про дав ци ма реч, они,
оче ки ва но, у да на шње кри зно
вре ме ни су пре за до вољ ни.

Јед на ре ла тив но пе си ми -
стич на Но во се љан ка сма тра да

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 7. октобар 2016.
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ску пља, јер се, ре ци мо, па при ка
кре ће око пе де сет ди на ра, што
је де сет ви ше не го у су бо ту.

Би ља на Бар на ова мо тра ди -
ци о нал но до ла зи око 11 са ти и
већ ду го се снаб де ва код дру га -
ра се ља ка, па тач но зна где
узи ма зе лен, па ра дајз или
кром пир. Зим ни цу не пра ви
због не до стат ка вре ме на, али
се опро ба ним до ма ћим ру ко -
тво ри на ма снаб де ва код вред -
них до ма ћи ца. Сма тра да то
ни је пре ску по, јер тре ба це ни -
ти њи хов рад. Би ља на на во ди и
да на ша пи ја ца још увек ну ди
не што што ни је пре ви ше пр -
ска но. С дру ге стра не, ов де по -
не кад мо же да бу де дра стич но
ску пље не го у не ким хи пер -
мар ке ти ма, па је та ко, ре ци мо,
ђум бир у „Мак си ју” 290 ди на -
ра, а на „зе ле ња ку” и до 700.

Го ран Пе јић Смо ле до шао је
по ма ло па при ке, кра ста ва ца и
зе ле ног па ра дај за за тур ши ју.
Од ај ва ра је од у стао јер је, ка -
ко ка же, ве ли ка пе ри пе ти ја од
по сла, па га ку пу је код ком ши -
ни це Сне же за око 250 ди на ра
и ни шта му не фа ли.

Би ло ка ко би ло, пи ја ца је
ви ше ми ле ни јум ска „ин сти ту -
ци ја” и не ма сум ње да ће по -
сто ја ти до кле год је љу ди...

ВРЕ МЕ НА БАВ КЕ ПО ВР ЋА ЗА ЗИМ НИ ЦУ

ПИ ЈА ЦА ИПАК БО ЉИ ИЗ БОР ОД ХИ ПЕР МАР КЕ ТА?

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

за куп ни ну. Ме не, ре ци мо, две
те зге ко шта ју око 150 евра и за
те па ре мо гао бих ло кал да из -
нај мим и бу дем у то плом, а не
да се смр за вам. То ства ра про -
бле ме и при чу ва њу ро бе, ко ја
зи ми мр зне, а ле ти бр же про -
пад не. Имам ре дов не му ште -
ри је, на ви кле на ква ли тет, ро -
ба ни је пре ску па, али се сва ки
тре ћи цен ка до из не мо гло сти.
Иа ко мно ги ми сле да је у мар -
ке ти ма јеф ти ни је, це не су от -
при ли ке иден тич не, с тим што
је код нас ве ћи из бор, док та мо
мо же на од ло же но. По ку шао
сам и ја да да јем на ве ре си ју,
али се то по ка за ло не е фи ка -
сним, јер ка да до ђе вре ме за
пла ћа ње, сви за ћу те. И ста ра
на род на ка же: ако же лиш да
из гу биш при ја те ља, са мо му
по зај ми но вац – ка же Јо ван.

На пи ја ци про ве ре ни је
А шта на све то ка жу са ми куп ци?

Бу ба Глу мац на ба вља „ма те -
ри јал” за тур ши ју – зе ле ни па -
ра дајз, кра ста вац и кар фи ол;
пра ви је са мо за се бе, јер су се
ћер ке бли зна ки ње оса мо ста ли -
ле. Ове го ди не ће „за о би ћи” ај -
вар, а про ба ће га ако, евен ту ал -
но, се стра не што до не се. Она
до да је и да је не де љом пи ја ца

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.

Бле ки ца
Млад, енер ги чан и бле скаст
чу па вац, „пр ва фри зу ра” Со да -
ре, же лео би да се ску ћи.

Ше сто ме сеч ни Бле ки ца од -
ра стао је на ули ци, а при вре -
ме но је збри нут (при том је
вак ци ни сан, ка стри ран и чи -
по ван) за хва љу ју ћи ста ра те љи -
ма ко ји већ ду же вре ме по ку -
ша ва ју да на ђу пра ви дом за
ње га. 

Трио „фан та сти кус”
Пре ле пи штен ци, ста -
ри око три ме се ца, у
по тра зи су за од го вор -
ним вла сни ком ко ји ће
бри ну ти о јед ном или
ви ше њих.

Раз и гра ни су и ак -
тив ни, па би им тре ба -
ло по све ти ти ма ло ви -
ше вре ме на док не ста -
са ју.

Би ће ни жег ра ста и,
као та кви, по год ни за
др жа ње у ста ну или
ку ћи.

Кон такт-те ле фон 061/613-13-63.

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.

по хек та ру, а са да је ми зер не
4.000 с тен ден ци јом да и то бу -
де уки ну то, док су исто вре ме но
у Европ ској уни ји ти из но си од
три ста до хи ља ду евра.

Нео п ход но нат кри ва ње
Као што је на ве де но, ва жну
уло гу у „пи јач ној еко но ми ји”
има ју пре про дав ци. И они се и
те ка ко му че – да би се за ра ди -
ло, тре ба по го ди ти це ну и ко -
ли чи ну ро бе, бу ду ћи да се она
бр зо ква ри и та да је ште та ве -
ли ка.

Јо ва на Ми ли ће ви ћа је, као и
мно ге, ну жда на те ра ла да се ба -
ви овим по слом, јер је по сле 35
го ди на ста жа остао без по сла.

– Ро бу на ба вљам на кван та -
ши ма – не што ов де, а не што у
Бе о гра ду. Што се са ме пи ја це
ти че, мо же мно го бо ље – на
отво ре ном смо, а пла ћа мо
при лич но ви со ку ме сеч ну 

ДРУ ШТВО „ЉУ БИМ ЦИ” ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ВА ЖАН ДА ТУМ И ЈУ БИ ЛЕЈ

За два де сет го ди на удо мље но шест хи ља да жи во ти ња

ак ци ју и спу сте, ре ци мо, ба бу -
ру за пе де сет ди на ра, без об зи -
ра на то што је то ли ко тру ла да
бу квал но цу ри, не ко ће је ку -
пи ти. Што се це на ти че, има
ра зних при ме ра, па ре ци мо
бун де ва, ко ја на пи ја ци по ки -
ло гра му ко шта од 30 до 50 ди -
на ра, у „Мак си ју”, исе че на на
кри шке и ва ку у ми ра на, из но -
си чак 280 ди на ра – на во ди
овај про из во ђач.

На то се, с дру ге те зге, на до -
ве зу је јед на Гло гоњ ка ре чи ма
да су мар ке ти ве о ма не ми ло -
срд ни и кад је реч о пла ћа њу
до ба вља чи ма – ро ко ви су им
пре ду ги, а и кад нај зад за то
до ђе вре ме, пра ве се лу ди.

Сви они са гла сни су у јед -
ном: др жа ва мо ра да по др жи
на ше про из во ђа че, а не да им
уме сто то га кон ти ну и ра но сма -
њу је суб вен ци је – пре де се так
го ди на би ло је 14.000 ди на ра

су све те жа вре ме на па сви за -
ке ра ју око „па ри ца”, а да до бро
иде са мо ка да стиг не пен зи ја.
Ис ти че и да упра ва пи ја це го -
ди на ма ни шта не ула же, па чак
ни че сма већ да ни ма не ра ди.

– Сра мо та је што ова кав
град не ма нат кри ве ну пи ја цу.
Стра шно је ка да уда ри снег
или ки ша. Смр за ва мо се, а ро -
ба про па да. Мо рам да ис так -
нем да про из во ђа чи без на ку -
па ца не мо гу, јер ма ло ве ће
ко ли чи не ро бе са ми ни у лу -
ди лу не мо же мо да пла си ра -
мо. Ни је исто до не ти на пи ја -
цу три де сет или три ста ки ло -
гра ма – ка же про да ва чи ца.

С тим се сла же и ком ши ја са
су сед ног штан да, ко ји про из -
во ди ја ја већ два де сет го ди на
и на те зги мо же да про да до
две ста ко ма да. Ве ли ки про -
блем им ства ра ју и све број ни -
ји хи пер мар ке ти.

– На рав но да нам оте жа ва ју
си ту а ци ју, јер ка да „уда ре”



Чла но ви ка ра те ре -
пре зен та ци је Ср би је
уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на ве ли -
ком ме ђу на род ном
тур ни ру у Ри је ци. Се -
ни о ри ма је то би ло
тре ће ја ко так ми че ње,
а све у скло пу при пре -
ма за Свет ско пр вен -
ство, ко је ће би ти одр -
жа но у Ау стри ји.

С об зи ром на то да је
Ни ко ла Јо ва но вић због
при ват них оба ве за мо -
рао да про пу сти на -
ступ у Хам бур гу, ово је
за ње га би ла од лич на
при ли ка да, кроз те -
шке ме че ве у ја кој
кон ку рен ци ји, про ве -
ри тре нут ну фор му. Он
се над ме тао у ка те го ри ји до
75 кг и од лич но се бо рио, а
оства рио је и че ти ри си гур не
по бе де. У фи на лу, про тив ри -
ва ла из Ма ђар ске, по ра жен је
на пре гла са ва ње су ди ја по сле
не ре ше ног ис хо да у ре гу лар -
ном де лу ме ча. Ју ни ор Урош
Пе тро вач ки на сту пио је у ка -
те го ри ји до 60 кг, али је већ у

пр вом ко лу с 1:0 из гу био од
так ми ча ра из Не мач ке. Сло -
бо дан Би те вић ни је уче ство -
вао на тур ни ру у Ри је ци.

Шеф струч ног шта ба Ди на -
ма Пре драг Сто ја ди нов за до во -
љан је на сту пом сво јих так ми -
ча ра, ко ји ће већ на ред ног ви -
кен да би ти на но вом ис ку ше њу,
јер ће уче ство ва ти на тур ни ру
„Бе о град ски по бед ник”.

Сло бо дан Ко цо ље вац, али и
чел ни ци Спорт ског са ве за Пан -
че ва и КК-а Та миш Дар ко Јо -
ви чић и Не над Ма рин.

Већ су тра дан, 1. ок то бра, у
хо лу Град ске упра ве отво ре на
је из ло жба фо то гра фи ја ко ја
об у хва та свих се дам де це ни ја
по сто ја ња КК-а Ди на мо, а по -
том је одр жа на и све ча на сед -
ни ца овог спорт ског ко лек ти ва,
ко јој је, за хва љу ју ћи при ја тељ -
ству с Ма ри ном Пе ри ћем,
при су ство вао и ле ген дар ни
ко шар ка шки тре нер Бо жи дар
Маљ ко вић.

– Без раз ми шља ња сам при -
хва тио по зив да при су ству јем
овом ску пу. Сма трам да је то
мо ја оба ве за, али и оба ве за
свих оних ко ји су жи вот про -
ве ли у ко шар ци и ко ји су игра -
ли у Пан че ву. Пре не ко ли ко
ме се ци сам био на про сла ви
ше зде сет го ди на Ко шар ка -
шког са ве за Цр не Го ре. Мо же -
те да за ми сли те, Ди на мо сла -
ви се дам де се ти ро ђен дан, што
зна чи да је пан че вач ка ко шар -
ка де сет го ди на ста ри ја од цр -
но гор ске. С ве ли ким за до вољ -

ством сам ов де, јер сви ми ко -
ји смо не што по сти гли у ко -
шар ци у ства ри смо про из вод
ве ли ке ко шар ка шке ба зе. Дра -
го ми је да ви дим ов де и же не

и му шкар це, при пад ни ке свих
ге не ра ци ја... Од ова квих ко -
лек ти ва це ло дру штво мо же
има ти са мо ко ри сти – ре као је
је дан од нај у спе шни јих европ -
ских тре не ра Бо жи дар Маљ -
ко вић.

Успо ме не на ко шар ка шке
да не у свом Ди на му ево ци ра -
ли су и осам де сет тро го ди шњи
Ђор ђе Дра ку лић, члан еки пе
ко ја је ушла у Пр ву са ве зни
ли гу СФРЈ 1961. го ди не, али и
не ка да нај бо љи играч све та у

ве ли ком ру ко ме ту Ду шан Па -
тић Фак си, ко ји је у Ко шар ка -
шком клу бу Ди на мо био од
ње го вог осни ва ња, као млад
играч.

Дар ко Ка ран, пред сед ник
Ко шар ка шког са ве за Вој во ди -
не, уру чио је при зна ње Ма ри -
ну Пе ри ћу, пред сед ни ку КК-а
Ди на мо, по во дом се дам де сет
го ди на по сто ја ња клу ба, али и
за из у зе тан до при нос раз во ју
спор та у Вој во ди ни.

– Ус пе ли смо да са чу ва мо,
да одр жи мо наш клуб. Али ни -
је би ло ни ма ло ла ко. Због то га
за хва љу јем сви ма ко ји су нам
по мо гли да пре гу ра мо те шка
вре ме на. Са да сам из у зет но
за до во љан, пре све га по се том
на све ча ној сед ни ци. На шем
по зи ву се ода звао ве ли ки број
чла но ва и му шке и жен ске
еки пе, и ста ри ји и мла ђи... До -
шли су и на ши при ја те љи, на -
ви ја чи. То је у ства ри по бе да
Ко шар ка шког клу ба Ди на мо –
по но сно је ре као Ма рин Пе -
рић, је дан од нај ве ћих „кри ва -
ца” за раз вој ко шар ке у на шем
гра ду.

Ор га ни за ци ја про сла ве ју -
би ле ја је за сва ку по хва лу.
Про фе си о нал но, с мно го исто -
риј ских по да та ка, ва лид них
до ку ме на та... Ви део-пре зен та -
ци ја је би ла сјај на, а по себ ну
атрак ци ју су пред ста вља ли ве -
ли ки по сте ри на ко ји ма су ко -
шар ка ши ко ји су игра ли од
1946. до 2016. го ди не.

Сва ка част, ди на мов ци!

Љу би те љи ма гич не игре
под обру че ви ма до че ка ли
су сво јих пет ми ну та. Ви -
кенд пред на ма до но си
старт но ве се зо не у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је, ко ја ће,
пре ма про це на ма струч ња -
ка, би ти из јед на че на и ве о -
ма не из ве сна.

– Са од ла ском ФМП-а на -
ша ли га не ма из ра зи тог фа -
во ри та, али за то има не ко -
ли ко од лич них ти мо ва ко ји
има ју ви со ке ам би ци је, а ту
ми слим на Спар так, Ди на -
мик, Вр шац, Бо рац и Мла -
дост из Зе му на. Али до бро,
пр вен ство је ду го, па ће мо
ви де ти шта ће се све из де -
ша ва ти. Ми смо до ве ли
де вет но вих игра ча, би ће 

по треб но вре ме да се тим
уи гра, да све „лег не”, али
као и увек, да ва ће мо све од
се бе. Већ у пр вом ко лу
пред сто ји нам ду ел са еки -
пом Мла до сти, ко ја ће ове
се зо не по ку ша ти да се до -
мог не Су пер ли ге. До ве ли су
Ба ки ћа и Бо ји ћа, ко ји је два
пу та био MVP у КЛС-у. Би -
ће нам те шко, али не пре да -
је мо се. По ку ша ће мо да па -
ри ра мо фа во ри ту и да га
по бе ди мо – ре као је тре нер
Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

Утак ми ца се игра у су бо -
ту, 8. ок то бра, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, од 21
сат. Овај ду ел ће пре но си ти
и ТВ „Аре на”, а улаз у ха лу
је сло бо дан.

Бо жи дар Маљ ко вић
спе ци јал ни гост

Ле па ор га ни за ци ја,
сја јан од зив

Ко шар ка шки клуб Ди на мо је
про шлог ви кен да обе ле жио
леп ју би леј – се дам де це ни ја
по сто ја ња. Тим по во дом је ор -
га ни зо ва но не ко ли ко за ни -
мљи вих до га ђа ја, ко ји су оку -
пи ли бив ше ко шар ка ше, али и
све пра ве при ја те ље спор та у
на шем гра ду.

Де ле га ци ја КК-а Ди на мо је
нај пре у пе так, 30. сеп тем бра,
би ла гост у ка би не ту гра до на -
чел ни ка Са ше Па вло ва. Пред -
во ђе ни пред сед ни ком клу ба
Ма ри ном Пе ри ћем, бив ши ко -
шар ка ши су се при се ти ли ле -
пих вре ме на, али и са чел ни -
ци ма на ше га гра да раз го ва ра -
ли о бу ду ћим ак тив но сти ма
свог спорт ског ко лек ти ва.

– Ка да не ки клуб по сто ји се -
дам де сет го ди на и при том ра ди
у кон ти ну и те ту, он да он по ау -
то ма ти зму по ста је и бренд сре -
ди не ко ја је тај клуб из не дри ла.
Ло кал на са мо у пра ва мо ра да
це ни и вред ну је труд и за ла га -
ње свих ко ји до при но се да Ко -
шар ка шки клуб Ди на мо да ље
ра ди. По ред фан та стич них ре -
зул та та ко ји су обе ле жи ли
исто ри ју срп ског и ју го сло вен -
ског спор та, по себ но је зна чај -
но то што Ди на мо ве ли ку па -
жњу по све ћу је ра ду с мла ђим
ка те го ри ја ма. Тру ди ће мо се да
по мог не мо ра ду овог спорт ског
ко лек ти ва – ис та као је гра до на -
чел ник Са ша Па влов.

По ред пред сед ни ка Ма ри на
Пе ри ћа, ко шар ка шку де ле га -
ци ју Ди на ма на при је му код
гра до на чел ни ка чи ни ли су: не -
ка да шње зве зде игре под обру -
че ви ма Љи ља на Ца рић, Пе тар
Пу пић и Ра шко Пе тро вић, као
и члан Управ ног од бо ра клу ба
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Тре нут но на сед мом
ме сту у ге не рал ном
пла сма ну

Крај се зо не
20. но вем бра у Ма кау

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић, наш су -
гра ђа нин, успе шно је за вр шио
још је дан тр кач ки ви кенд у
ТЦР шам пи о на ту.

У пр вој тр ци на ста зи „Се -
панг” у Ма ле зи ји во зач  НИС –
Пе трол и Б3 реј синг ти ма
осво јио је но вих осам бо до ва,
јер је над ме та ње за вр шио на
ше стој по зи ци ји. Он је у ква -
ли фи ка ци ја ма био је да на е сти,
а с тог старт ног ме ста је и за -
по чео тр ку. По сле од лич ног
по чет ка Ду ца је већ у пр вом
кру гу из био на осму по зи ци ју,
а на кон ин ци ден та ко ји су
има ли Хо мо ла, Гра чев и Ори о -
ла до шао је до ше стог ме ста. 
– Ни сам во зио као обич но,
хтео сам са мо да „пре жи вим”
са ова ко ло шим се та пом. Но ви
бо до ви и по ме ра ње у ге не рал -
ном пла сма ну за јед ну по зи ци -
ју на го ре сва ка ко су до бра
ствар и бар ма ло су учи ни ли да
за бо ра вим си ту а ци ју с ква ли -
фи ка ци ја ко ја је би ла си гур но
нај го ра у овој се зо ни. Има ли
смо са мо је дан сло бо дан тре -
нинг и тим ски смо има ли
огро ман про блем да на ђе мо
се тап. У ква ли фи ка ци ја ма нам
то ап со лут но ни је по шло за ру -
ком, али на тр ци је већ би ла
бо ља си ту а ци ја – ре као је Ду ца
по сле пр ве тр ке у Ма ле зи ји.

Ста за „Се панг” је не дав но ре -
но ви ра на, та ко да ни је дан во зач

ни је имао тач не по дат ке о њој,
што је овај тр кач ки ви кенд чи -
ни ло још ин те ре сант ни јим.

У спек та ку лар ној дру гој тр -
ци наш ас је осво јио но вих
два на ест бо до ва. Над ме та ње је
за вр шио на че твр тој по зи ци ји,
па по сле азиј ске тур не је у ге -
не рал ном пла сма ну за у зи ма
сед мо ме сто, са сто ше зде сет
јед ним бо дом.

Због про бле ма с про су тим
уљем на ста зи, тр ка је стар то -
ва ла са за ка шње њем и уз си -
гур но сни ау то мо бил, ко ји је
био на ста зи цео пр ви круг. Ду -
ца је стар то вао с је да на е сте по -
зи ци је на осно ву пла сма на у
ква ли фи ка ци ја ма у ко ји ма је
имао ве ли ке про бле ме, али је

уз так тич ку и ста бил ну во жњу
до шао до че твр тог ме ста. У из -
у зет но уз бу дљи вој тр ци, ко ја је
оби ло ва ла же сто ким ду е ли ма,
Бор ко вић је по сле ин ци ден та
во за ча „хон де” из био на осмо
ме сто, убр зо је пре сти гао и
Вер неа, а он да је јед ним сјај -
ним по те зом оста вио Хо мо лу и
Ори о лу иза се бе и та ко до шао
до пе те по зи ци је. По сле ка зне
ко ју је до био Сте фа но Ко ми ни,
наш ас је тр ку зва нич но за вр -
шио на че твр том ме сту.

– Ја ко сам сре ћан. Би ла је
ово сјај на за вр шни ца азиј ске
тур не је, у ко јој сам ко нач но
„про ра дио” она ко ка ко умем.
Ово је би ла јед на од бо љих тр -
ка, у ко јој сам по ка зао шта мо гу.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТА МИШ КРЕ ЋЕ У ТР КУ

НАД МЕ ТА ЊЕ КА РА ТИ СТА У РИ ЈЕ ЦИ

СРЕ БР НИ НИ КО ЛА ЈО ВА НО ВИЋ

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУ БИ ЛЕЈ КК-а ДИ НА МО

МЛА ДИЋ ОД СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА

ТЦР ШАМ ПИ О НАТ УЛА ЗИ У САМ ФИ НИШ

ДУ ЦА ОД ЛИ ЧАН И У МА ЛЕ ЗИ ЈИ

Стар то вао сам као је да на е сто -
пла си ра ни, а за вр шио сам на
че твр том ме сту. Мо рам да бу -
дем за до во љан. Кри во ми је са -
мо због ин ци ден та ко ји сам
имао с мла дим ко ле гом Ати -
лом Та ши јем, а за ко ји сам са -
знао тек по сле тр ке. Уле тео ми
је у мр тви угао са спољ не стра -
не и ја уоп ште ни сам ви део да
је из ле тео са ста зе. Све у све му,
пре за до во љан се вра ћам ку ћи
и на ста вљам да се при пре мам
за са му за вр шни цу ТЦР се зо не
и ве о ма опа сну и уз бу дљи ву тр -
ку на ули ца ма Ма каа – ис та као
је Ду ца Бор ко вић.

По след њи тр кач ки ви кенд
ово го ди шње ТЦР се зо не би ће
на про гра му 20. но вем бра.

Тра ди ци о нал но так ми че ње
за нај мла ђе ко шар ка ше под
на зи вом „Тур нир при ја тељ -
ства”, ко је ор га ни зу је КК
Крис-крос, одр жа но је про -
шлог ви кен да на СЦ-у „Мла -
дост”.

Над ме та ло се шест ти мо -
ва: Ла во ви (Брч ко), Шу ма -
ди ја (Кра гу је вац), Мла дост
(Зе мун), Бо рац (Стар че во) и
две еки пе до ма ћи на Крис-
кро са. Уче ство ва ло је укуп но
80 ма ли ша на, а так ми че ње
је до би ло и по др шку По кра -
јин ског се кре та ри ја та за
спорт и омла ди ну.

Тур нир је и овог пу та
оправ дао свој на зив. При ја -
тељ ство је би ло при сут но у
сва ком тре нут ку, па и ка да се
од ви ја ла ве ли ка бор ба на те -
ре ну. По сле так ми че ња по

гру па ма одр жа но је и над ме -
та ње у шу ти ра њу и ко шар ка -
шком по ли го ну. Нај бо љи шу -
тер био је Вук Јо ва но вић (КК
Ла во ви, Брч ко), а на по ли го -
ну је по бе дио Пе тар Цвет ко -
вић (КК Шу ма ди ја).

По сле то га су усле ди ле фи -
нал не утак ми це. У бор би за
пе то ме сто Мла дост је с „те -
сним” ре зул та том са вла да ла
Крис-крос 2. Брон за на од -
лич ја су при па ла де ча ци ма
из Брч ког, ко ји су по бе ди ли
Бо рац, а фи на ле је оправ да ло
сва оче ки ва ња. У уз бу дљи вој
и не из ве сној утак ми ци, ко ја
је од лу че на у по след њем ми -
ну ту, Крис-крос је са вла дао
Шу ма ди ју.

Све се ле по за вр ши ло, уз
обе ћа ње при сут них да ће се
дру же ње на ста ви ти...

КО ШАР КА ШКИ ТУР НИР ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

ПО БЕ ДИО КРИС-КРОС



У дво ра ни „Би је ли бри јег” у
Мо ста ру про шлог ви кен да је
одр жан ме ђу на род ни тур нир
на ко ме се над ме та ло 1.300
бо ра ца из 28 зе ма ља. У ве о ма
ја кој кон ку рен ци ји так ми чи ло
се и ше сто ро чла но ва ЏК-а
Ди на мо.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ан дри ја на Кр те нић и Фи лип
Фран цуз, сре бром су се оки ти -
ли Ми ли ца Се ку ло вић, Вла ди -
мир Бог да нов ски и Фи лип
Фран цуз, а Бог да нов ски је ус пео
да осво ји и јед но брон за но од -
лич је. Уче ство ва ле су и Ан ђе ла
Ра ду ло вић и Не да Осто јић.

У исто вре ме је одр жан и
ме мо ри јал ни тур нир „Жељ ко
Ни ко лић” у Бе че ју. Ди на мо
је осво јио се дам ме да ља, као
и пе хар на ме њен нај бо љој
еки пи ка дет ки ња. Нај вред -
ни је тро фе је су за ра ди ли:

Алек са Ђу ро вић, Ма те ја Зу -
бо вић, Ан дреа Сто ја ди нов и
Ан ђе ла Ран ђе ло вић. Сре бром
су се оки ти ли Не ма ња Ју ри -
ца и Ђор ђе Ја ки мов ски, а
брон зу је за слу жио Ми лош
Сто ја но вић. 

Сјај ни су би ли и так ми ча ри
ЏК-а Пан че во, ко ји су та ко ђе
уче ство ва ли на оба тур ни ра.

Не ма ња Ни шић се из Мо ста -
ра вра тио са сре бр ном и брон -
за ном ме да љом. На тур ни ру 

у Бе че ју Алек сан дар Лу пу -
лов и Јо ва на Ми ло шев осво -
ји ли су сре бр на од лич ја, а
Ла зар Ва нев ски и Ла зар Ал -
би ја нић су се оки ти ли брон -
за ма.

СПОРТ
Петак, 7. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

Каћ: ЈУГОВИЋ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Црвенка: СИВАЦ–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–ДЕРОЊЕ

недеља, 16 сати

Мокрин: МОКРИН–ЈЕДИНСТВО

мушкарци

Футог: МЕТАЛАЦ–ВЛАДИМИРОВАЦ

Хртковци: СЛОГА–ДОЛОВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–МЛАДОСТ

Субота, 21 сат

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – ХАЈДУК

Недеља, 19 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Опово: ОПОВО–ЈЕДИНСТВО

Б. Н. Село: БНС–ВОЈКА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Зрењанин: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БУДУЋНОСТ

Субота, 15 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Избиште: ПОЛЕТ–МЛАДОСТ

Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА

Иваново: СТРЕЛА–ЈЕДИНСТВО

Старчево: БОРАЦ – ВОЈВОДИНА (С)

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БУДУЋНОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ

Дебељача: СПАРТАК–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ – С. ТАМИШ

Долово: ДОЛОВО–БОРАЦ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ДИНАМО–ПАРТИЗАН 31:26

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПРОЛЕТЕР 32:27

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА – Б. КАРЛОВАЦ 32:34

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Качарево: ЈЕДИНСТВО–РАДНИЧКИ 27:25

Платичево: КЛЕНАК–ДОЛОВО 29:33

мушкарци

Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–АПАТИН 24:32

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Србобран: АКАДЕМИК – КРИС КРОС 92:80

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ–БНС 98:60

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЛОКОМОТИВА 98:72

Фудбал

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – ДИНАМО 1945 1:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Гај: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА 1:2

Црепаја: ВОЈВОДИНА–БОРАЦ 2:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА 1:4

Омољица: МЛАДОСТ – ЈЕДИНСТВО (В) 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ТЕМПО 1:0

Баранда: РАДНИЧКИ–МЛАДОСТ 4:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Дубовац: ЈЕДИНСТВО–ДОЛОВО 2:3

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–БУДУЋНОСТ 2:5

С. Тамиш: С. ТАМИШ –  БСК 2:1 

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Weenink

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дe3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пао и Пар ти зан

По бе ди ле и де вој ке

Пет утак ми ца у срп ској ели ти –
че ти ри по бе де! Сја јан по че так
се зо не за ру ко ме та ше Ди на ма.
По сле ша бач ке Ме та ло пла сти ке
про шлог ви кен да је на Стре ли -
шту пао још је дан ве ли кан, не ка -
да шњи пр вак др жа ве, уче сник
Ли ге шам пи о на – бе о град ски
Пар ти зан. Био је то још је дан
пра зник спор та у на шем гра ду,
ко ји је при ву као око 1.000 гле -
да ла ца, углав ном на кло ње них
„жу то-цр ни ма”... Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви са и гра чи ни јед -
ног тре нут ка ни су до зво ли ли
мла дој и та лен то ва ној еки пи
го сти ју да се раз мах не. По ку -
ша ва ли су с клу пе Пар ти за на
да из вр ше при ти сак и на су ди -
је, на за пи снич ки сто, на де ле -
га та – овог пу та ни је вре де ло.
Ква ли тет је пре су дио: Ди на мо –
Пар ти зан 31:26 (18:11).

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” РУ ШЕ РЕ ДОМПАВ КО ВИЋ НАЈ БО ЉИ
ТК „Све ти Са ва” из на ше га
гра да ор га ни зо вао је и ове го -
ди не тур нир за те ни ске ре кре -
а тив це. Так ми че ње је одр жа но
од 30. сеп тем бра до 2. ок то бра.

По бед нич ки пе хар је осво -
јио Алек сан дар Пав ко вић,
дру го ме сто је за у зео Мар ко
Алек сић, а тре ће Вла дан Кла -
да рин.

На уте шном тур ни ру је по -
бе дио Ср ђан Ми ле у снић, дру -
ги је био Иван Ста ле то вић, а
тре ћи Вла ди мир Ђу ри шић.

КУП ШАМ ПИ О НА
Чла но ви Ка ра те клу ба Мла -
дост уче ство ва ли су про шлог
ви кен да на тур ни ру у ба њи Ко -
ви ља чи, ко ји је ор га ни зо вао
КК Шам пи он.

На сту пи ло је 350 ма лих бо -
ра ца из 25 клу бо ва из Ср би је и
БиХ, а на ши су гра ђа ни су
оства ри ли за па же не ре зул та те.

Пи о нир ка Та ра Ђур ђе вић
осво ји ла је злат не ме да ље и у
ка та ма и у бор ба ма. Лу ка Ста -
ној ко вић је за ра дио сре бро у
ка та ма и брон зу у бор ба ма, а
на тре ће ме сто су се пла си ра ле
и Ми ља на Ро ма нов и Ана ста -
си ја Кр стић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Ба ру џић. Пан чев ци су на од -
мор оти шли са се дам го ло ва
„ви шка”, а дру го по лу вре ме су
за по че ли број ча но сла би ји
због ис кљу че ња Жу јо ви ћа.

То им ни је мно го сме та ло.
Па вле Бан ду ка је убр зо по ви -

и за ла га њу, на ра ду на тре нин -
зи ма, али не сме мо и не ће мо
да за пад не мо у еу фо ри ју. Иде -
мо да ље, меч по меч, има још
мно го да се игра до кра ја пр -
вен ства – ис та као је тре нер Ди -
на ма Иван Пет ко вић.

Нај е фи ка сни ји је био Ср ђан
Ко мла нов, са се дам го ло ва.
Пе тар Жу јо вић је шест пу та
по го дио мре жу ри ва ла, а Јо ван
Сто ја но вић је пет пу та био
пре ци зан. Ми љан Бу њев че вић
се три пу та упи сао у ли сту
стре ла ца.

Ди на мо по сле пет ко ла у Су -
пер ли ги за у зи ма дру го ме сто
на та бе ли, са осам бо до ва, а
на ред ног ви кен да пу ту је у
Каћ, на мег дан с Ју го ви ћем.

Ру ко ме та ши це Пан че ва су у
дру гом ко лу Су пер Б ли ге

оства ри ле пр ву по бе ду. Де вој -
ке ко је пред во ди тре нер Мар -
ко Кр стић са вла да ле су Про -
ле тер из Зре ња ни на с 32:27 у
Ха ли спор то ва на Стре ли шту.

Све де вој ке за слу жу ју по -
хва ле за осво је не бо до ве, али
овог пу та нај ви ше су се ис та -
кле Ива на Та не лов, ко ја је по -
сти гла де сет го ло ва, и Ма ја
Ра дој чин, ко ја је де вет пу та
по го ди ла мре жу ри ва ла. Ми ла
Бе а дер се че ти ри пу та упи са ла
у ли сту стре ла ца, Је ле на Цвет -
ко вић три пут, а Не ве на Џе лај -
ли ја и Ма ри ја Ми ли че вић
учи ни ле су то по два пу та. По
је дан по го дак су по сти гле Не -
ве на Ста ни шко вић и Све тла на
Ни чев ски.

Пан чев ке на ред ног ви кен да
го сту ју у Кра ље ву.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ТРО ФЕ ЈИ СТИГЛИ СА СВИХ СТРАНА

Стране припремио

Александар
Живковић

ПОНОВО РАДИ ОРК ПАНЧЕВО

Група рукометних ентузијаста, некадашњих играча Динама,

али и клубова из околних места, покренула је једну лепу

спортску причу: поново постоји ОРК Панчево.

Предвођени тренером Милованом Ћурчијом и капитеном

Љубомиром Јовановим, момци се надмећу у Трећој лиги

група „Јужни Банат”, а у првом првенственом мечу савла-

дали су Владимировац 2 са 38:17. Амбиција свих у клубу је-

сте пласман у виши ранг.

Идућег викенда ОРК Панчево игра против Гаја у Ковину,

а потом, 16. октобра, у Хали спортова на Стрелишту дочеку-

је Омладинац из Иланџе.

Утакмицама осмог кола про-
шлог викенда је настављена пр-
венствена трка за бодове у Вој-
вођанској лиги група „Исток”.
Фудбалери Динама 1945 су као
лидери отпутовали у Нови Бечеј
на мегдан с Јединством и били
су фаворити и у том дуелу, али
нису успели да се врате са сва
три бода: Јединство – Динамо

1945 1:1. Стотинак гледалаца,
колико је привукао овај сусрет,
оно најзанимљивије видело је у
првом полувремену, када су по-
стигнута оба поготка. Домаћи су
повели у 40. минуту, а у самом
финишу првог дела утакмице
изједначио је Скокна.

Панчевци су овај меч завр-
шили са десет играча, јер је

Радојевић, због другог жутог
картона, морао пре времена у
свлачионицу.

Динамо 1945 је сада други
на табели, са 19 бодова, два
мање од првопласиране Коза-
ре, а идућег викенда на свом
терену игра против Будућно-
сти, која је тренутно на петом
месту.

ИЗМЕЂУ ДВА ГОЛА

У БЕЧЕЈУ – ПОДЕЛА ПЛЕНА

Го сти су ус пе ли да па ри ра ју
са мо у пр вих пет-шест ми ну та
утак ми це, а он да је, пред во ђе на
фе но ме нал ним гол ма ном Ра -
ду лом Ра ду ло ви ћем, кре ну ла
Ди на мо ва „ка зне на екс пе ди -
ци ја”. Ср ђан Ко мла нов, Пе тар
Жу јо вић и Јо ван Сто ја но вић
би ли су не ре шив про блем за
од бра ну Пар ти за на, а са три
по гот ка по стиг ну та у пр вом по -
лу вре ме ну фе но ме на лан ути -
сак је оста вио и мла ди Ми лош

сио на 19:11, а ка да је у 42. ми -
ну ту сев нуо це пе лин ко ји су
ре а ли зо ва ли Ср ђан Ко мла нов
и Ми љан Бу њев че вић, по бед -
ник је већ мо гао да се на слу ти. 

– Ус пе ли смо до бром так ти -
ком да спре чи мо њи хо ву бр зу
игру, а чвр стом од бра ном до -
зво ли ли смо Пар ти за ну да по -
стиг не све га је да на ест го ло ва у
пр вом по лу вре ме ну. Пре за до -
во љан сам, че сти там мо јим
мом ци ма на из у зет ном при сту пу
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Ни на Ми нић,
сред њо школ ка:
     
– У пе так идем с 
дру штвом у „Фла мин го”,
а у су бо ту ће мо иза ћи
у „Удар ник”. Не де љу
ћу про ве сти на се лу
код ба бе и де де.

Бе ба Ри стић, 
гим на зи јал ка:
    
– Пла ни рам да у пе так
уве че по се тим „Бјан ко”,
а у су бо ту идем с 
дру штвом на „Цр ни
леп тир”. Не де љу ћу
про ве сти уче ћи.

Алек сан дар 
Бу га рин,
гим на зи ја лац:
     
– Ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је про ве сти
уче ћи за шко лу. 
Пла ни рам и да иза ђем
с дру штвом, а оста так
вре ме на ћу ис ко ри сти ти
за од ма ра ње.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Ста за

Он да пут ута баш, даш му бо ју по из бо ру (ух, из бо ри те од ре ђу ју, они

те об ли ку ју!) и по хо диш. Иза брао си га и офар бао сло бод ном во -

љом, све стан да га сам, уз ослу шки ва ње не пред ви ђе ног, ства раш.

    И по том са знаш да и та кав пут, са да већ ста за, мо ра да ви ју га.

Пут

Кад си де те, не мо жеш ни при бли жно да до ба циш ко ли ко је пут

пред то бом ви ју гав, шта све мо же да ис ко чи из шу ме зва не жи -

вот. Су сре ћеш се с пре пре ка ма и огра да ма, пред ста вља ју ти иза -

зов за пре ска ка ње, те ра ју те да тра жиш ру пе у њи ма.

    И да идеш да ље...

Сте пе ни це

И сте пе ни ште је пут. До ду ше не ра ван, за ње го во са вла да ва ње

тре ба да се до дат но на прег неш, да укљу чиш још мо то ри ке, екс тра

чу ла, мо раш да се урав но те жиш. По себ но ка да кре неш на до ле.

    Или ка вр ху, што за ви си од аспек та, од ока про ма тра ча...

Свет ски куп у фит не су, бо -
ди-бил дин гу и деч јем фит -
не су пр ви пут је одр жан у
на шој зе мљи, а при ви ле ги -
ју да бу де до ма ћин та ко
еми нент ног ску па имао је
упра во наш град.

За то је пре све га за слу -
жан Фит нес-клуб „Флекс”,
већ је да на ест го ди на но си -
лац ор га ни за ци је ма ни фе -
ста ци ја ко је про мо ви шу
вр хун ски из ва ја на те ла.

Фит нес-клуб „Флекс” је, за -
јед но с фе де ра ци ја ма НА БА
и WFF, у су бо ту, 1. ок то бра,
у пан че вач ком Кул тур ном
цен тру при ре дио Свет ски
куп у фит не су и бо ди-бил -
дин гу. Том при ли ком се
оку пи ло пре ко две ста так -
ми ча ра од се дам до се дам -
де сет се дам го ди на. По ред
до ма ћих уче сни ка у по ме -
ну тим спор то ви ма над ме та -
ли су се и ре пре зен та тив ци
из Швед ске, Пољ ске, Бу гар -
ске, Па ки ста на, Па ле сти не,
Ау стри је, Еми ра та, Не мач -
ке, Грч ке, Ма ђар ске и Хр -
ват ске, а нај број ни ја је би ла
еки па Тур ске, с три де сет де -
вет так ми ча ра.

Ме ђу две ста три де сет че -
ти ри уче сни ка на шло се и
мно го де це – око сто два де -
се то ро, а нај ви ше их је до -
шло из Пољ ске. Овом
до га ђа ју су при су ство ва ле и
свет ски по зна те фа це ка да је
реч о по ме ну тим спор то ви -
ма. Та ко је из Не мач ке сти -

гао Мар кус Кирх нер, ко ји је
и про шле го ди не пред во дио
тим сво је зе мље. Он је ујед -
но био и део су диј ске еки пе,
у ко јој се на шао и про фе сор

Му ста фа Мо ха мад из Јор да -
на, ле ген дар ни свет ски пр -
вак у бо ди-бил дин гу, та ко ђе
ста ри зна нац Пан че ва ца, а
тик до ње га се де ла је Алек -
сан дра Ко би лак, ви ше стру ка
шам пи он ка и пред сед ни ца
пољ ске НА БА фе де ра ци је.

Чла но ви ко ми си је су
има ли лап то пе или та бле -
те, ко ји су би ли умре же ни с
цен трал ним ком пју те ром,
па су ре зул та ти ау то мат ски
са би ра ни и од мах за тим су

штам па не ди пло ме. На тај
на чин је из бег ну та сва ка
мо гућ ност на ме шта ња, ко -
ја су рак-ра на на слич ним
до га ђа ји ма ши ром све та.

Што се так ми че ња ти че,
пр ва су стар то ва ла де ца, чи -
ја су ме ре ња по че ла мал те -
не у са му зо ру. Ма ли ша ни
су де фи ло ва ли би ном ве ли -
ке са ле Кул тур ног цен тра
све до пла ни ра ног отва ра ња
глав ног про гра ма за се ни о -
ре, ју ни о ре и ве те ра не.

Знак за по че так спек та кла
да ли су Алек сан дра Ра па јић,
пред сед ни ца На ци о нал не
ама тер ске бо ди-бил динг
асо ци ја ци ја Ср би је (НА БА
Ср би је), и њен за ме ник Ми -
лан Ко стић, пр ви чо век пан -
че вач ког Фит нес-клу ба
„Флекс”, глав ног ор га ни за -

то ра овог до га ђа ја. Так ми че -
ња у три де сет че ти ри му шке
и че тр на ест жен ских ка те го -
ри ја, кла си фи ко ва них по
ви си ни, те жи ни и ста ро сти,
по че ла су на кон ин то ни ра -
ња хим не „Бо же прав де”. А
он да су би ну оку пи ра ли
пра ви мо де ли са вр шен ства
ана то ми је, пра ће ни апла у -
зи ма и не рет ко гро мо гла -
сним ова ци ја ма. Те шко је
по бра ја ти све по бед ни ке,
али вред но је ис та ћи да је у
нај а трак тив ни јој мо дел
фит нес ка те го ри ји за да ме
(од пре ко 168 цен ти ме та ра
ви си не) три јум фо ва ла Мар -

ти на Скро за из хр ват ског
Ши бе ни ка, док је ап со лут ни
по бед ник код му шка ра ца
био Тур чин Му рат Ка сап.

Свет ски куп је по ран гу
од мах иза из бо ра за ти ту лу
ми стер уни вер зум ко ји се
сва ке го ди не одр жа ва у
Лон до ну. На том так ми че њу

ће се 15. ок то бра огле да ти и
сви пр ва ци с пан че вач ког
спек та кла.

Ни пред став ни ци до ма -
ћег „Флек са” ни су про шли
не за па же но. Бо ја на Си мић
је за у зе ла дру го ме сто у
ка те го ри ји фи гур плус 1,
док је брон за на од лич ја
осво ји ло тро је так ми ча ра
– Бо ја на Ми ја тов у ка те го -
ри ји мо дел фит нес до 168
цен ти ме та ра, Жар ко Ми -
ћић (фит нес плус 3) и Вла -
ди мир Пет ко вић (фит нес
плус 2). Ка та ри на Дра ги -
ће вић је би ла че твр та у
мо дел фит не су, а нај по -
зна ти ји ју го сло вен ски
бил дер свих вре ме на и пи -
о нир овог спор та Пе тар
Че лик, ко ји се тра ди ци о -
нал но так ми чи за пан че -
вач ки клуб, био је нај бо љи
ме ђу ве те ра ни ма пре ко
ше зде сет го ди на.

Све три пр во пла си ра не
так ми чар ке у жен ским ка -
те го ри ја ма да ри ва ла је
фир ма „Да ни је ла ко мерц”
па ке том про из во да „гол ден
ро уз”, а по кро ви тељ ма ни -
фе ста ци је био је Град Пан -
че во.

Ј. Фи ли по вић

СПЕК ТАКЛ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ КЛУ БА „ФЛЕКС”

ПАН ЧЕ ВО ВИ ДЕ ЛО СВЕТ СКИ КУП 
У ФИТ НЕ СУ И БО ДИ-БИЛ ДИН ГУ


