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Струч ња ци кажу да 
у јужном Бана ту нису
могу ћи јаки потре си

У Срби ји нај у гро же ни ја
Јаго ди на

После пакле них вру ћи на, зара же них
кома ра ца и сун че вог зра че ња које
никад није било веће у послед њих
десет годи на, про шле неде ље смо
дожи ве ли и земљо трес, и то два пута.

Први се осе тио у сре ду, 9. авгу ста,
у 21.17, у рејо ну Дели блат ске пешча -
ре, а дру ги два сата касни је, у 23.17,
код Вршца. Оба потре са су била сла -
ба (први јачи не 3,8 сте пе ни, а дру ги
3,5 сте пе ни Рих те ро ве ска ле), а осим
подрх та ва ња тла, које је тра ја ло десе -
так секун ди, и узне ми ре ња оних који
су га осе ти ли, није било дру гих
после ди ца.

У инфор ма ци ји коју је пово дом
овог дога ђа ја обја вио Репу блич ки
сеи змо ло шки завод пише да земљо -
тре си те јачи не нису опа сни и да
могу иза зва ти мала оште ће ња на
објек ти ма који се нала зе бли зу њихо -
вих епи цен та ра.

На пита ња откуд земљо трес на
тери то ри ји јужног Бана та и хоће ли
се он поно ви ти – нема одго во ра.
Науч ни ци засад могу само да пра ве
мапе под руч ја на који ма посто ји
вели ка веро ват но ћа да ће доћи до
таквих дога ђа ја. Они ма који живе
на тру сним под руч ји ма, то би тре -
ба ло да буде довољ на инфор ма ци ја
да зида ју куће и згра де које ће издр -
жа ти сва ко, па и нај ја че поме ра ње
тла.

Међу тим, тач не и поу зда не инфор -
ма ци је о томе када ће се земљо тре си
деси ти и коли ко ће бити јаки, и даље
није могу ће доби ти, и поред тога што

ПОСЛЕ СВИХ НЕВО ЉА КОЈЕ СУ НАС ЗАДЕ СИ ЛЕ

Само нам је тре бао земљо трес
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У АТП-у и Градској управи
највише вишкова радика
» страна 4

Двадесет шест родитеља
предато суду
» страна 10

је нау ка о земљо тре си ма дале ко
одма кла.

О непред ви дљи во сти земљо тре са
гово ри и то што је у ноћи када је
реги стро ван на тери то ри ји јужног
Бана та, потрес забе ле жен и у Рије ци,
у Хрват ској, први пут до сада.

Након про шло не дељ них земљо -
тре са у неким меди ји ма су обја вље на
обја шње ња поје ди них струч ња ка да
је до њих дошло због бли зи не Руму -
ни је, која се нала зи на јед ној од сеи -
змич ки нај ак тив ни јих европ ских
тери то ри ја.

Под се ћа мо, у тој земљи је 24. сеп -
тем бра про шле годи не забе ле жен
земљо трес јачи не 5,6 сте пе ни Рих те -
ро ве ска ле, који се осе тио и у источ -
ној Срби ји. Био је при лич но јак, о
чему све до чи пода так да је реги стро -

сеи змо ло шког заво да, да ста нов ни -
ци Бана та и Вој во ди не не тре ба да
се пла ше евен ту ал них јаких земљо -
тре са, с обзи ром на то да живе на
тери то ри ји с малом сеи змич ком
актив но шћу.

С дру ге стра не, нај ви ше раз ло га
за бри гу на тери то ри ји Срби је има -
ју ста нов ни ци Јаго ди не, јер живе у
гра ду у коме је могућ ката стро фал -
ни земљо трес, јачи не девет сте пе -
ни Мер ка ли је ве ска ле! Исто важи
и за Кра ље во, под руч је око Руд ни -
ка и Копа о ни ка, где су се у про -
шло сти већ дога ђа ли разор ни
земљо тре си, као и за Ваље во, Кра -
гу је вац, Лозни цу, Чачак, Лаза ре -
вац и Нови Пазар.

Важно је рећи и то да је након сна -
жног земљо тре са који је уни штио
Ско пље 1963. годи не у Срби ји сту пио
на сна гу про пис по коме сви објек ти
мора ју да буду гра ђе ни тако да издр -
же земљо тре се до одре ђе ног сте пе на
јачи не. Међу тим, про блем је у томе
што се тај про пис, као и мно ги дру ги,
у Срби ји не пошту је, као и то што
има мно го изу зет но ста рих згра да и
дивљих гра ђе ви на чији вла сни ци
нема ју све зако ном пред ви ђе не
дозво ле.

У слу ча ју да се поно во дого ди
раз о ран земљо трес на тери то ри ји
Срби је, у Сек то ру за ван ред не ситу -
а ци је при МУП-у Срби је спрем но је
пет тимо ва са сто два де се то ро људи
који су обу че ни да реа гу ју у таквој
ситу а ци ји. Опре мље ни су свом нео -
п ход ном опре мом за спа са ва ње
затр па них људи и њихо во меди -
цин ско збри ња ва ње, а има ју и дре -
си ра не псе. Про шли су спе ци јал ну
обу ку коју су им држа ли при пад ни -
ци спа си лач ких једи ни ца из Фран -
цу ске и Руси је, који спа да ју међу
нај о бу че ни је.

М. Глигорић

ван и у Бугар ској, Укра ји ни и Мол да -
ви ји. Међу тим, у Срби ји није иза звао
теже после ди це, осим стра ха ста нов -
ни ка стам бе них згра да на вишим
спра то ви ма.

Нажа лост, то није био слу чај с
ката стро фал ним земљо тре сом који је
пого дио Руму ни ју 4. мар та 1977.
годи не, а чији је епи цен тар био бли -
зу Буку ре шта. У њему су поги ну ле
1.574 осо бе и он је иза звао вели ка
раза ра ња. Подрх та ва ње тла тра ја ло је
дуго и осе ти ло се и на тери то ри ји
Пан че ва. Мно ги наши сугра ђа ни
сећа ју се да су им се тада поме ра ли
лусте ри, кре ве ти и наме штај и да су
осе ћа ли муч ни ну.

Ових дана у меди ји ма је обја вље -
на изја ва Бран ка Дра ги че ви ћа,
заме ни ка дирек то ра Репу блич ког



С дру ге стра не, ова при ча поно во
скре ће пажњу на то како се у нашој
земљи при ку пља новац за лече ње
боле сне деце. Уме сто да то буде бри -
га Фон да за лече ње тешко обо ле ле
деце у ино стран ству, који је наша
држа ва осно ва ла пре две годи не,
њихо ве поро ди це и даље мора ју да
при ку пља ју новац пре ко СМС пору -
ка, сла њем апе ла за помоћ путем
меди ја и на дру ге начи не!?

Нажа лост, ни то не мора зна чи ти
да ће при ку пља ње нов ца успе ти. У то
су се уве ри ли роди те љи нашег десе -
то го ди шњег сугра ђа ни на Вла ди ми ра
Ђор ђе ви ћа, који ма још увек недо ста -
је два де сет седам хиља да евра да би
он оти шао у ино стран ство, на опе ра -
ци ју тумо ра на мозгу, која се не ради
у Срби ји. 

Пора жа ва ју ће зву чи пода так да у
Вла ди ној поро ди ци ради само његов
отац и да он мора да даје пола неве -
ли ке пла те да би отпла тио кре ди те
које је узео како би финан си рао
деча ко во лече ње. Још тужни је је то
што Вла ди ни роди те љи и даље не
могу да при ку пе довољ но нов ца за
њего во оздра вље ње, иако су ради
тога до сада орга ни зо ва не број не
хума ни тар не акци је.

М. Г.

неста ла, а то је нам је ових дана пока -
зао неко од кога би се то нај ма ње оче -
ки ва ло. Десе то го ди шњи дечак Фар хад
Нури, избе гли ца из ратом захва ће ног
Авга ни ста на, који је, у поку ша ју да
нађе спас од рата што већ годи на ма
бесни у тој земљи, сти гао с поро ди -
цом до Срби је, нека ко је чуо о пат ња -
ма кроз које про ла зи сед мо го ди шњи
Нема ња Дам че вић, обо лео од рака, и
решио је да му помог не.

Десе то го ди шњи Нури, који воли
да црта и то ради тако добро да га
зову Мали Пика со, при ре дио је у
избе глич ком цен тру у Крња чи, где
при вре ме но бора ви, про дај ну изло -
жбу сво јих пор тре та и све што зара -
ди од њихо ве про да је, покло ни ће
Нема њи за опе ра ци ју која му је пре -
ко потреб на ради даљег лече ња.

Овај при мер хума но сти и добро те
је нешто пред чим нико не може
оста ти рав но ду шан. Десе то го ди шњи
Авга ни ста нац који од малих ногу
живи у пору ше ној земљи, у којој се
не нази ре крај рату и стра да њи ма,
сажа лио се на пат ње дру гог деча ка,
кога ника да није видео и не позна је
га, али је без обзи ра на то решио да
му помог не. Због тога је заслу жио
нај ви шу оце ну из хума но сти и
добро те. 

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Одакле се осмехује овај шарени брка?

У центру града, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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КАДА СИ БОЛЕСТАН, ИДИ КОД ЛЕКАРА, ОН ЋЕ ТИ ДАТИ 

РЕЦЕПТ – И ЛЕКАР МОРА ЖИВЕТИ.

С РЕЦЕПТОМ ЋЕШ ОТИЋИ У АПОТЕКУ, 

ДОБИЋЕШ ЛЕК – И АПОТЕКАР МОРА ЖИВЕТИ.

КАДА ДОБИЈЕШ ЛЕК, БАЦИ ГА – И ТИ МОРАШ ЖИВЕТИ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Кинеска мудрост

При ча о хума но сти
и добро ти

Пре о ку пи ра ни соп стве ним бри га ма и
про бле ми ма, често не обра ћа мо
пажњу и нео се тљи ви смо на тешко ће
дру гих. Међу тим, хума ност још није

Чекај ме, 
ја сигур но нећу доћи

Чини ли се и вама да су ових послед њих пет на ест дана авгу ста уз оне
пост пра знич не јану ар ске два нај де пре сив ни ја пери о да у годи ни?

Јави се мно ги ма тај осе ћај још у детињ ству. Завр ша ва се рас пуст и
роди те љи кре ћу с моно ло гом: хај де да се поно ви гра ди во, да се спре ме
све ске, да се уви ју књи ге, доста је било игра ња/изла за ка/план до ва ња,
вију ге да се покре ну... А теби пада мрак на очи и хва та те језа од надо ла -
зе ћих оба ве за. При ме тиш да и сун це поч не без везе да сија, сен ке се
нека ко изду же и поста ну там ни је. И тра ва се суши и прво лишће већ
окон ча ва свој кра так век. Сада, послед њих годи на, кад си из Пан че ва, све
то зачи ни и смрад свињ ског и кокош јег изме та чији епи цен тар ника ко да
се утвр ди, чисто да за оту жни уго ђај не буде заки ну то нијед но чуло. И
баш ти буде ком плет но мука.

Исто је и кад си сту дент. Од лета си, ако си срећ ко вић, можда имао
десе так дана на мору. Оста так си про вео под стре сом, пси хо фи зич ки се
при пре ма ју ћи да „од сутра” конач но поч неш да учиш за јесе њи испит ни
рок. Па онда баш око сре ди не авгу ста схва тиш да је крај ње вре ме да то
сутра поста не данас, иако је одав но тре ба ло да буде јуче, и ухва ти те
фрка кад ћеш све сти ћи, па забо ра виш и на лето и на про вод, а стрес
само нара ста. Плус пожу те ла тра ва, плус опа ло лишће, плус смрад... Рас -
пад систе ма!

Није ништа боље ни кад си запо слен. Кон таш да ти је лето про ле те ло.
Све ти се нешто било све ло на одбро ја ва ње дана до одмо ра, који ника ко
да стиг не, а ти си већ пуцао по шаво ви ма. Па кад се конач но при бли жи -
ло то лето ва ње, за које си једва скр пио паре, уда рио те је нови талас нер -
во зе због тро шко ва при пре ме – те нови купа ћи, те пут на апо те ка, те
здрав стве но оси гу ра ње, те сре ди ауто мо бил за пут, те гле даш прог но зу –
хоће ли тамо киша, те читаш вести – да ли ће она мо пожар и, све у све -
му, кад кре неш, немаш више сна ге ни да се раду јеш. Е, онда стиг неш, па
ти тре ба бар 48 сати да се наспа ваш и скон таш да се напо кон од тебе оче -
ку је само да будеш опу штен. И таман кад ти то нека ко пође за руком,
офр ке стиш се и видиш да ти је пола одмо ра већ про шло. И пулс опет
убр за ва: куку, још пет дана до поврат ка у реал ност! И како вре ме цури,
тако то „куку” расте, а мозак шишти: тамо код куће вре ба ју те рачу ни,
доспе ла рата за кре дит, купо ви на нове гар де ро бе за клин це, ран че ви,
школ ски при бор, пати ке, пре зах тев ни шеф, коле ге сплет ка ро ши, црне
хро ни ке, оту жне поли тич ко-еко ном ске прог но зе... И док се освр неш
лево-десно, одмор готов. Спа ку јеш пин кле, вра тиш се у мили град што
мири ше на сви њац и доче ка те све наве де но. Апо ка лип са!

Можда је нај го ре кад си у пен зи ји. Ако си скр пио нешто мало пара (и
вау чер) и ако те је здра вље иоле послу жи ло, про ше тао си по некој бањи.
Углав ном та два усло ва ниси испу нио, па си само чекао да лето про ђе и
молио се да ти срце издр жи оних 45 у хла ду, дисао на шкр ге, кљу као се
леко ви ма, зурио у ТВ, питао се кад ће рат и ламен ти рао над бесми слом
живо та. И само ти сад фали уве ла при ро да да те докрај чи под се ћа њем на
дола зак јесе ни. Као да теби тво ја јесен живот на није сасвим довољ на.

И тако, чини нам се да глу пи август увек пева исту песму: о про ла зно -
сти, о кра је ви ма и поче ци ма, о неми нов но сти ма и уза луд но сти ма, о има -
њи ма и нема њи ма, о песку који цури кроз прсте... А запра во, кад мало
боље погле да мо, схва ти мо да август нит је глуп, нит нам је крив. Месец
као и сва ки дру ги. Ми смо ти што се вас це лог живо та врти мо у зача ра -
ном кру гу, попут оних замо ра ца што у екс пе ри мен ти ма трче до изне мо -
гло сти по уну тра шњо сти точ ка: један облик пат ње заме њу је мо дру гим,
веру ју ћи да ћемо бити срећ ни тек кад поста не мо нешто дру го. Тек кад
одра сте мо, тек кад се заљу би мо, тек кад се вен ча мо, тек кад се раз ве де -
мо, тек кад деца одра сту, тек кад вра ти мо дуго ве, тек кад оде мо у пен зи -
ју... Тек кад дође лето, тек кад поч не одмор...

А кад се сва ко „тек” испу ни, ми сми сли мо неко дру го с којим ће сре ћа
доћи у паке ту. И јед ног дана, углав ном пре ка сно, схва ти мо да нам је
живот про шао у чека њу. А сре ћа је, попут дуге, увек била за корак даље.
Ма, ни за корак, од ње нас је увек дели ло само јед но „тек”.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан



Пет спе ци ја ли за ци ја и три
уже спе ци ја ли за ци је одо -
бри ло је недав но Мини -
стар ство здра вља мла дим
лека ри ма запо сле ним у
пан че вач кој Општој бол -
ни ци.

На осно ву зах те ва који је
та уста но ва под не ла Мини -
стар ству, реше њем су одо -
бре не две спе ци ја ли за ци је
из опште хирур ги је, по јед -
на из педи ја три је и пси хи -
ја три је и јед на за кли нич -
ког тран сфу зи о ло га. При -
хва ћен је и зах тев за уже
спе ци ја ли за ци је из диге -

стив не хирур ги је, пери на -
то ло ги је и тера пи је бола.

– Ово је вели ки талас
под мла ђи ва ња кадра у бол -
ни ци. За чети ри до шест
годи на, коли ко тра ју спе ци ја -
ли за ци је и уже спе ци ја ли за -
ци је, доби ће мо зна чај но
кадров ско поја ча ње – иста као
је др Сло бо дан Ову ка,
дирек тор Опште бол ни це.

Он је ујед но, у име
менаџ мен та уста но ве, упу -
тио честит ке буду ћим спе -
ци ја ли сти ма и суп спе ци ја -
ли сти ма.

Д. К.

Удру же ње „Феникс” при ре -
ди ће бер зу сит них живо ти ња
(голу бо ва, куни ћа, паса,
папа га ја и разних дру гих
врста укра сних пти ца) у
неде љу, 20. авгу ста, изме ђу 6
и 15 сати, на Тргу нео ли та у
Стар че ву.

Том при ли ком заин те ре -
со ва ни одга ји ва чи моћи ће
да про да ју, купе или раз ме не
љубим це. Поред тога, на том

једин стве ном сај му биће
изло же на хра на за поме ну те
живо ти ње, а већ неко ли ко
годи на све је више и оних
који нуде укра сно цве ће.

Орга ни за тор пози ва све оне
који желе да уче ству ју у овој
инте ре сант ној мани фе ста ци -
ји. Подроб ни је инфор ма ци је
могу се доби ти на теле фо не
633-015 и 063/12-78-519.

Ј. Ф.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће свој богат спек тар
услу га, због чијег ква ли те та
је већ постао избор број
један када је реч о уста но ва -
ма слич ног типа, и то не
само број них Пан че ва ца и
Пан чев ки већ ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Тако ће сви кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
уско ро има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас по -
ла га њу ће им бити и спе ци -
ја ли стич ки пре гле ди, које

ће оба вља ти струч ња ци с
Кли нич ког цен тра у Бео -
гра ду.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више
о томе погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ново сти пра ти те на
сај ту www.zavodpancevac.rs
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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УСКО РО У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

У СУБОТУ, 19. АВГУСТА

ПОЧИ ЊЕ ФЕСТИ ВАЛ „FREEDOM ART”
Као увод биће 
пред ста вље ни мура -
ли Мила на Була то ви ћа
и Сање Мом чи ло вић

После Гуче – Панчево

Мура ли и дувач ки орке стар из
Пор ту га ли је наја вљу ју ово го -
ди шњи фести вал „FreeDom
Art”, који ће бити одр жан од
19. до 27. авгу ста. За шест
дана кроз три на ест про гра ма
на пет лока ци ја у гра ду пред -
ста ви ће се више од 120 умет -
ни ка.

Као увод у фести вал „Free-
Dom Art” Дома омла ди не Пан -
че во биће пред ста вље ни мура -
ли Мила на Була то ви ћа и Сање
Мом чи ло вић, који ће носи ти
пору ку сло бо де, у субо ту, 19.
авгу ста, у 19 сати, у Ули ци
гене ра ла Петра Ара чи ћа (пре -
ко пута Град ске упра ве). Том
при ли ком посе ти о ци ће моћи
да се упо зна ју и с цело куп ним
про гра мом фести ва ла.

Милан Була то вић је завр -
шио основ не и мастер сту ди је
сли кар ства на Факул те ту ли-
ков них умет но сти у Бео гра ду,
на којем је сада и на док тор -
ским умет нич ким сту ди ја ма
гра фи ке. Бави се сли кар ством,
гра фи ком, диги тал ном гра фи -
ком и црте жом. До сада је
изла гао на шест само стал них и
више колек тив них изло жби.
Уче ство вао је у неко ли ко кре а -
тив них ради о ни ца и ликов них

коло ни ја, а њего ви радо ви могу
се наћи и у јав ном про сто ру.

Сања Мом чи ло вић је на
завр шној годи ни основ них
ака дем ских сту ди ја сли кар ства
на Факул те ту ликов них умет -
но сти у Бео гра ду. Бави се сли -
кар ством, диги тал ном гра фи -
ком и сито-штам пом, а пред -
мет њеног рада је испи ти ва ње
визу ел ног потен ци ја ла у одно -
су публи ка –де ло, као и поло -
жај и пер цеп ци ја савре ме ног

умет нич ког дела у окви ру
дана шњег дру штва у цели ни.

Истог дана на Пла тоу Мила -
на Мла де но ви ћа биће одр жан
кон церт дувач ког орке стра
умет нич ког удру же ња „Farra
Fanfarra” из Пор ту га ли је, који
ће поче ти у 21.30.

„Farra Fanfarra” је вели ки
пор ту гал ски умет нич ки колек -
тив из Лиса бо на, а чине га музи -
ча ри и заба вља чи који су висо -
ко спе ци ја ли зо ва ни за групну

ОПШТА БОЛ НИ ЦА ПОЈА ЧА ВА КАДАР

Спе ци ја ли за ци је за
мла де лека ре

еуфо ри ју и пре нос зара зних
рит мо ва кроз моћ аку стич не
музи ке и дувач ких инстру ме -
на та. Меша ње раз ли чи тих
музич ких сти ло ва, као што су
фанк, џез, рок, дис ко и панк,
али и лати но и бал кан ски рит -
мо ви, гаран ту је једин ствен и
непред ви див дожи вљај. У Пан -
че во дола зе након насту па у
Гучи и обе ћа ва ју неза бо рав но
вече.

М. Марић Велич ко вић

У НЕДЕ ЉУ САЈАМ У СТАР ЧЕ ВУ

Сит не живо ти ње 
на Тргу нео ли та

Чишће ње реке 
при мар ни циљ

Неиз о став на дру же ња

Осма „Еко-рега та Тамиш”, која
је недав но про гла ше на за град -
ску мани фе ста ци ју, стар то ва ће
у петак, 18. авгу ста. Скуп уче -
сни ка, одно сно пола зак 38
чама ца, зака зан је за 8.30.

Око 13 сати уче сни ци рега те
упло ви ће у Јабу ку, где ће уз
помоћ дома ћи на оба ви ти пре -
да ју отпа да саку пље ног током
првог дела пло вид бе, а потом
ће усле ди ти дру же ње, осве же -
ње, „бранч” и купа ње у Тами -
шу, све до испло вља ва ња и

пола ска ка Гло го њу, када ће се
„екс пе ди ци ји” из Пан че ва при -
кљу чи ти још седам чама ца.
„Рега та ши” ће, по дола ску у то
место, има ти при ли ку да
погле да ју видео-пре зен та ци ју

Гло го ња, за њих ће бити при ре -
ђен забав но-спорт ски про грам,
а као и сва ке годи не, и вече ра
„с каза на”, која оба ве зно иде уз
дру же ње с мешта ни ма.

Дру ги дан рега те почи ње
доруч ком на Тами шу, а потом
се испло вља ва ка Сеф ке ри ну.
После кра ћег задр жа ва ња у том
селу уче сни ци рега те про ду жи -
ће пре ма Опо ву, а све вре ме
путо ва ња кори сти ће и за еко ло -
шке актив но сти, одно сно
чишће ње воде и при о ба ља од
реци кла бил ног отпа да. По пре -
да ји секун дар них сиро ви на за

уче сни ке ће бити организован
ручак у чар ди „Опа ва”. Пла ни -
ра но је и игра ње одбој ка шког
меча изме ђу дома ћи на и уче -
сни ка рега те, а у вечер њим
часо ви ма сле ди забав ни про -
грам, са „ала ским шти мун гом”.
У Опо ву ће се и зано ћи ти...

Након доруч ка, дру гог јут-
ра, рега та испло вља ва у 11
сати и кре ће низ вод но Тами -
шем, ка Пан че ву, са задр жа ва -
њем на гло гоњ ској пла жи. У
сарад њи с дома ћи ни ма, уче -
сни ци рега те ће одло жи ти
саку пље ни отпад. Ода тле се
пола зи за Јабу ку, где ће за уче -
сни ке рега те бити орга ни зо -
ван ручак, али и доде ла пла ке -
та. Нај за слу жни јим поје дин -
ци ма који саку пе нај ве ће
коли чи не отпа да, а пре ма
про це ни жири ја који ће бити
сачи њен од уче сни ка рега те,
биће доде ље но спе ци јал но
при зна ње за допри нос очу ва -
њу тока реке Тамиш.

Повра так рега те у Пан че во
пред ви ђен је за 17.30.

А. Ж.

НАСТА ВЉА СЕ ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

„Еко-регата Тамиш”, осми пут

Дувачки оркестар из Лисабона

Завод за јав но здра вље Пан -
че во и ове годи не у сарад њи са
Инсти ту том за јав но здра вље
Срби је „Др Милан Јова но вић
Батут”, пово дом Свет ске неде -
ље доје ња, орга ни зу је ликов ни
и лите рар ни кон курс под
нази вом „Подр жи мо доје ње”,
наме њен пред школ ској и
школ ској деци.

Сва ки вртић може иза бра ти
три нај бо ља ликов на рада, а
сва ка основ на шко ла три нај -
бо ља ликов на и три нај бо ља
лите рар на рада, и то у кате го -
ри ја ма од првог до четвр тог и
од петог до осмог раз ре да, и
ода бра не радо ве доста ви ти
Одсе ку за про мо ци ју здра вља
и здрав стве но вас пи та ње Заво -
да за јав но здра вље Пан че во,
на адре су Пасте ро ва 2, 26000

Пан че во, с назна ком „за кон -
курс – Свет ска неде ља доје ња”,

нај ка сни је до 22. сеп тем бра.
Важно пра ви ло одно си се на

ликов не радо ве: тре ба ло би да
они буду ура ђе ни на папи ру, у
фор ма ту бло ка број 5.

Нај бо љи радо ви на нивоу
окру га биће потом доста вље ни
Инсти ту ту „Батут”. Тамо ће се
бира ти побед нич ки рад, који ће
бити штам пан у виду посте ра и
дистри бу и ран у домо ве здра -
вља током 2018. годи не. Резул -
та ти кон кур са на држав ном
нивоу биће обја вље ни изме ђу 2.
и 9. окто бра, када се обе ле жа ва
Наци о нал на неде ља про мо ци је
доје ња. Како напо ми њу орга -
ни за то ри, кон курс није наград -
ног карак те ра, већ има циљ да
под стак не здрав стве но-вас пит ни
рад на тему подр шке доје њу
као нај оп ти мал ни јем начи ну
исхра не ново ро ђен ча ди и одој -
ча ди. Д. К.

ЛИКОВ НИ И ЛИТЕ РАР НИ КОН КУРС

Деца подр жа ва ју доје ње
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САМО ЗА ПЛИВАЧЕ

Сви уче сни ци рега те мора ју бити пли ва чи, а деца која током

пло вид бе буду била на чам ци ма, мора ће на себи има ти поја -

се ве за спа са ва ње. 

С тим у вези, пре пола ска рега те сви вла сни ци чама ца пот -

пи са ће изја ве.



Како смо и наја ви ли у про -
шлом бро ју, сед ни ца локал ног
пар ла мен та биће одр жа на у
уто рак, 22. авгу ста. Пред се да -
ва ју ћи је зака зао засе да ње пре
све га због рока који тог дана
исти че у вези са Одлу ком Вла -
де Срби је по којој је локал на
само у пра ва дужна да доне се
нову одлу ку о мак си мал ном
бро ју запо сле них у јав ном сек -
то ру у Пан че ву. Одлу ка о мак -
си мал ном бро ју запо сле них
на нео д ре ђе но вре ме у систе -
му локал не само пра ве Пан че -
ва за 2017. годи ну, коју су чла -
но ви Град ског већа при хва ти -
ли 15. авгу ста, када је упу ћен
позив за сед ни цу, доно си у
укуп ном зби ру ума ње ње рад -
них места за 240, коли ко ће
рад ни ка бити про гла ше но
тех но ло шким вишком. То ће
ујед но бити прва и рекли
бисмо нај ва жни ја тач ка сед -
ни це Скуп шти не гра да. 

У пози ву за сед ни цу наве де -
но је да је на днев ном реду,
засад, више од четр де сет тача -
ка, од чега је чак три на ест
инфор ма тив ног карак те ра,
што зна чи да се одбор ни ци о
њима не изја шња ва ју.

Одбор ни ци ће поред поме -
ну те и непо пу лар не мере раз -
ма тра ти и јед ну сме ну одно -
сно кадров ску про ме ну. Прво
ће одлу чи ва ти о пред ло же ном
реше њу о раз ре ше њу дирек то -
ра Цен тра за соци јал ни рад
„Соли дар ност” Зора на Алби ја -
ни ћа, на зах тев, како сто ји у
мате ри ја лу, Управ ног одбо ра
те уста но ва. Коми си ја за
кадров ска, адми ни стра тив на
пита ња и рад не одно се пред -
ло жи ла је да за в. д. дирек то -
ра, на годи ну дана, буде име -

но ва на дипл. соци јал на рад -
ни ца Сања Пата лов Сто ја ди -
но вић.

На днев ном реду сед ни це
наћи ће се и пла но ви рада и
финан сиј ски изве шта ји свих
уста но ва кул ту ре на тери то ри -
ји гра да за 2018. годи ну
(опшир ни је на стра ни 5).
Одбор ни ци ће раз ма тра ти и
више одлу ка јав них кому нал -
них пред у зе ћа о рас по де ли
доби ти из 2016. годи не, јер по
зако ну пред у зе ћа тре ба да
вра те 50 одсто сво је доби ти у

буџет Гра да, а поло ви ну могу
да задр же. Нај ви ше нов ца на
кра ју 2016. на свом рачу ну
има ло је „Гре ја ње”, које ће у
град ску касу вра ти ти 49 мили -
о на дина ра.

Изве штај реви зо ра за 2016.
за доско ра шње пред у зе ће ЈП
Дирек ци ја за изград њу и уре -
ђе ње Пан че ва и изве штај о
извр ше њу ово го ди шњег буџе -
та за првих шест месе ци тако -
ђе ће се наћи на сед ни ци, а
поје ди на сео ска јав на кому -
нал на пред у зе ћа ура ди ла су
изме ну посло ва ња за ову годи -
ну. Одбор ни ци ће усво ји ти и
Пред лог стра те ги је кому ни ка -
ци је од 2017. до 2020. годи не.
Реч је о првом таквом доку -
мен ту који се доно си у Пан че -
ву, с циљем уна пре ђи ва ња
кому ни ка ци је Гра да и пове ћа -
ња уче шћа гра ђа на у раду
локал не само у пра ве.

4 ПОЛИТИКА
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бли же како ће то у прак си
бити спро ве де но, одно сно не
садр жи кри те ри ју ме који ма
би се дирек то ри руко во ди ли.
Пише и да је „сва ки орга ни за -
ци о ни облик дужан да у року
од 15 дана од дана сту па ња на
сна гу ове одлу ке доне се акт о
уну тра шњем уре ђе њу и систе -
ма ти за ци ји рад них места”.

То зна чи да у том року тре ба
да буду доне те нове систе ма -
ти за ци је пред у зе ћа, које ће
бити без поје ди них рад них
места, пошто је реч о иска зи -
ва њу тех но ло шког вишка.

Гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов каже да, иако се
поми ње број од 240 рад них
места, у прак си она нису била
сва попу ње на, па ће сма ње ње
бити за око 134.

– Прет ход на одлу ка Вла де
је дозво ља ва ла да Пан че во
има 2.520 запо сле них, а ова
пред ви ђа мак си ма лан број од
2.280. Међу тим, ми смо у
систе му има ли мање запо сле -
них него што је прет ход на
одлу ка про пи си ва ла, то јест
мање од 2.520, тако да реа лан
вишак запо сле них у Пан че ву
није 240, већ 134 – изја вио је он.

На наше пита ње у којим
пред у зе ћи ма ће бити сма њен

број запо сле них, Саша Павлов
је одго во рио:

– Број рад них места тре ба
да сма њи мо за око 9,5 одсто.
Води ло се рачу на о сен зи бил -
но сти поје ди них систе ма и
закон ским оба ве за ма, попут
„Деч је радо сти”, и није било
лако све то ускла ди ти. Ови
вишко ви су онда иска за ни на
терет јав них кому нал них
пред у зе ћа, јер сма тра мо да
има ју већи број запо сле них.
Ту су пре све га АТП и Град ска
упра ва, где је иска за ни вишак
и већи од поме ну тих 9,5 одсто.
У Град ској упра ви је, при ме ра
ради, 13 одсто рад ни ка
вишак... Није рађе но по пред -
у зе ћи ма или по име ну и пре -
зи ме ну, већ по Одлу ци Вла де
Срби је и гле да ли смо да терет
те одлу ке сви јед на ко под не су.

Ако упо ре ди мо ову нову
одлу ку с прет ход ном, види мо
да је нај ве ћа раз ли ка у бро ју
запо сле них код АТП-а и то
пред у зе ће тре ба да у новој
систе ма ти за ци ји има 49 рад -
них места мање, Град ска
упра ва 42 (коли ко рад ни ка
сти же из рас фор ми ра не
Дирек ци је по осно ву „интер -
ног кон кур са”), ЈКП „Хиги је -
на” 38, ЈКП „Зеле ни ло” 32, а

ЈКП „Водо вод и кана ли за ци -
ја” 16 мање. Пред школ ска
уста но ва тре ба да напра ви
корек ци ју рад них места за 13,
ЈКП „Гре ја ње” за 12, а Герон -
то ло шки цен тар за чети ри.
Оста ли, попут уста но ва кул ту -
ре и сео ских јав них кому нал -
них пред у зе ћа, има ју ума ње -
ње до два рад на места. Изме -
на неће бити, када упо ре ђу је -
мо две одлу ке, код Град ског
пра во бра ни ла штва, у поје ди -
ним сео ским домо ви ма кул ту -
ре, Заво да за зашти ту спо ме -
ни ка кул ту ре, у кан це ла ри ји
заштит ни ка гра ђа на, у ЈКП-у
у Доло ву, али и у Реги о нал -
ном цен тру за тален те, „Спо -
мен ку”, Дому „Срце” у Јабу ци,
као и у сео ским шко ла ма при
који ма раде врти ћи.

Гра до на чел ник Саша Пав-
лов изја вио је про шле неде ље
и да су спро ве де не анке те, али
и да се за добро вољ ни одла зак
при ја вио мали број запо сле -
них. С обзи ром на то да не
посто ји дефи ни сан кри те ри -
јум, руко вод ства пред у зе ћа ће,
уко ли ко одбор ни ци усво је овај
нацрт одлу ке, спро ве сти у
дело сма ње ње бро ја запо сле -
них застал но кроз изра ду
нових систе ма ти за ци ја.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Ко је ика да одре дио шта је то. Ко је ика да међу на род но
то при знао. Они кажу: то су непро мен љи ве гра ни це. Па
како сад непро мен љи во све, а про мен љи ве гра ни це
Срби је? Прво су отце пи ли Косо во од Срби је, па онда сад
кажу не може даље да се при ча. Па то су при че за децу...
Ова вла да и овај пред сед ник то сва ка ко неће ура ди ти.

(Шеф срп ске дипло ма ти је Иви ца Дачић, 
13. август, „Бета”)

* * *
Бојим се да смо жртва поли тич ког попу ли зма. Поли тич -
ке стран ке тра же лиде ра који ће бити спа си лац, а иза
њега иду коло не подр жа ва ла ца. То ми личи на сео ске
лити је... Ви мора те да каже те ко је финан си рао истра жи -
ва ње, када, на ком узор ку. Једи на тема је била про це на
резул та та пред сед нич ких избо ра. У нашим истра жи ва -
њи ма фали деба та о томе ко су апсти нен ти. Зашто ми
нема мо истра жи ва ња у који ма се обја шња ва вео ма висо -
ка попу лар ност Алек сан дра Вучи ћа, прво као пре ми је ра,
а сада и пред сед ни ка?

(Зоран Гаври ло вић, про грам ски дирек тор Бироа 
за дру штве на истра жи ва ња БИРО ДИ, 14. август, Н1)

* * *
До тада, тре ба ло би да ми кори сти мо при ли ке које нам
се ука зу ју, да вало ри зу је мо углед који је Срби ја повра ти -
ла у све ту, а које не желе да виде затво ре ни и лењи умо -
ви, јер поли тич ко меше та ре ње је лак ше кад сву да види те
непри ја те ље, а не шан се. Ова вла да види пла но ве и шан -
се за раз вој, уме сто саге о непри ја те љи ма и издај ни ци ма.

(Мини стар ка за европ ске инте гра ци је 
Јадран ка Јок си мо вић, 13. август, „Тан југ”)

* * *
Јасно је да пот пи си ва ње прав но оба ве зу ју ћег спо ра зу ма
и при зна ва ња неза ви сно сти Косо ва није једи ни услов
ула ска у ЕУ, већ је то и про ме на поли ти ке пре ма Руси ји,
о чему све до чи и изја ва пред сед ни ка Срби је да је „дру го
кључ но пита ње однос пре ма Руси ји”. Срби ја је, у скла ду
с погла вљи ма 29, 30 и 31, дужна да ускла ди царин ску,
еко ном ску и спољ ну поли ти ку са ЕУ, што у прак си зна чи
уво ђе ње санк ци ја Руси ји и пре кид Спо ра зу ма о сло бод -
ној трго ви ни.

(Милош Јова но вић, пред сед ник 
Демо крат ске стран ке Срби је, 13. август, „Данас”)

Ма, шта ми ре че!

СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА 22. АВГУ СТА

Сма ње ње бро ја запо сле них

Број рад них места
тре ба сма њи ти за око
9,5 одсто 

Конач ну реч даће
одбор ни ци, али и
дирек то ри

На сед ни ци одр жа ној 15. авгу -
ста чла но ви Град ског већа
при хва ти ли су Нацрт одлу ке о
мак си мал ном бро ју запо сле -
них на нео д ре ђе но вре ме у
систе му локал не само у пра ве
Пан че ва за ову годи ну. Прет -
ход но је Вла да Репу бли ке
Срби је усво ји ла Одлу ку о мак -
си мал ном бро ју запо сле них на
нео д ре ђе но вре ме у систе му
држав них орга на и систе му
јав них слу жби АП Вој во ди не и
локал них само у пра ва за 2017.
годи ну. Ова одлу ка је за тери -
то ри ју Пан че ва про пи са ла да
уку пан број запо сле них у
поме ну тим систе ми ма изно си
2.280, након што је за сва ку
једи ни цу локал не само у пра ве
дефи ни сан  опти ма лан број
запо сле них, а на осно ву
интер ног међу соб ног упо ре ђи -
ва ња локал них само у пра ва по
осно ву повр ши не и бро ја насе -
ља, ста нов ни ка, тури ста и
јези ка у упо тре би. То зна чи да
локал не само у пра ве, међу
који ма је и Пан че во, тре ба да
сма ње број запо сле них до кра -
ја ове годи не за укуп но 2.500.
Када гово ри мо о Пан че ву, тај
број изно си 240 рад них места
мање.

– Буду ћи да је Вла да Срби је
доне ла одлу ку којом је утвр -
ди ла мак си ма лан број запо -
сле них и за град Пан че во,
пред ла же се Град ском већу да
утвр ди ову одлу ку о мак си -
мал ном бро ју запо сле них на
нео д ре ђе но вре ме – рекао је
Бојан Петров из Слу жбе за
упра вља ње људ ским ресур си -
ма и зајед нич ке посло ве Град -
ске упра ве.

Сама одлу ка коју су већ ни -
ци усво ји ли и која ће се наћи и
пред одбор ни ци ма у уто рак,
22. авгу ста, доно си на три
стра не табе лу с нази ви ма
пред у зе ћа и уста но ва и бро је -
ви ма про пи са них рад них
места. Одлу ка не обја шња ва

ГОТОВ НАЦРТ ОДЛУ КЕ О МАК СИ МАЛ НОМ БРО ЈУ ЗАПО СЛЕ НИХ

У АТП-у И ГРАД СКОЈ УПРА ВИ 
НАЈ ВИ ШЕ ВИШКОВА РАД НИ КАУ пери о ду од 2010. до 2017.

годи не у поро дич ним тра ге -
ди ја ма широм Срби је уби је -
но је 327 жена. Од тога су
194 жене биле жртве сво јих
супру га, док су њих 35 уби ли
бив ши муже ви, а њих 88
мушкар ци с који ма су живе -
ле у ван брач ној зајед ни ци –
саоп шти ла је Демо крат ска
стран ка.

Иако држа ва у прав ном
сми слу напре ду је и казне на
поли ти ка се мења, ста ти сти -
ка је и даље пора жа ва ју ћа.

– Ако се освр не мо за ско -
ра шњим дога ђа ји ма, може -
мо закљу чи ти да недо ста је
нека кари ка у аде кват ној
при ме ни Зако на о спре ча ва -
њу наси ља у поро ди ци, који
је сту пио на сна гу 1. јуна
2017. годи не. Тај закон под -
ра зу ме ва хит не мере зашти -
те од наси ља у поро ди ци,
про це ну ризи ка од пона вља -
ња наси ља, оба ве зну коор ди -
на ци ју и сарад њу над ле -

жних слу жби и еви ден ци ју
слу ча је ва наси ља. Закон је
про пи сао дисци плин ску од-
го вор ност суди ја и тужи ла ца
за непо сту па ње у дефи ни са -
ним роко ви ма, као и оба ве -
зну спе ци ја ли зо ва ну обу ку
за све оне који ће посту па ти
по овом зако ну – саоп шти ла
је Мари ја на Миле у снић,
чла ни ца Град ског одбо ра
Демо крат ске стран ке Пан -
че во.

Демо кра те оце њу ју да су
суд ски про це си који се баве
овом темом пре ви ше спо ри,
да се дуго чека одго вор када
је у пита њу финан си ра ње

про је ка та који ма би се на
посре дан или непо сре дан
начин ути ца ло на пре вен ци -
ју или сма ње ње овог про бле -
ма, да одго вор не инсти ту ци -
је у недо вољ ној мери међу -
соб но сара ђу ју... У ДС-у
наво де да тужи ла штво
покре ће посту пак за све га 25
одсто при ја вље них слу ча је -
ва наси ља у поро ди ци, а суд
у ско ро 70 одсто слу ча је ва
досу ђу је услов ну осу ду. Још
један од кључ них про бле ма
је то што нема мо сли ку пра -
вог ста ња.

– При изра ди стра те ги је
за бор бу про тив наси ља над
жена ма нео п ход но је узе ти у
обзир сва ки аспект овог про -
бле ма. Од зако но дав не и
казне не поли ти ке, пре ко
њене при ме не, одго вор них
инсти ту ци ја, меди ја и еви -
ден ци ја, до пре вен ци је,
осна жи ва ња итд. На локал -
ном нивоу важан је рад
невла ди них орга ни за ци ја и
подр шка њима од стра не
локал них вла сти и меди ја –
наве ла је Миле у сни ће ва.

Она је дода ла да је Срби ја
рати фи ко ва ла Кон вен ци ју
Саве та Евро пе о спре ча ва њу
и бор би про тив наси ља над
жена ма и наси ља у поро ди -
ци (Истан бул ска кон вен ци -
ја), која успо ста вља нул ту
толе ран ци ју држа ве за наси -
ље у поро ди ци, што је и зва -
ни чан став који засту па
Демо крат ска стран ка.

– Пред ло же на реше ња
одно се се на конач но уво ђе -
ње бес плат не прав не помо -
ћи, уки да ње могућ но сти
опор ту ни те та за насил ни ке
у поро ди ци, успо ста вља ње
еви ден ци ја, што је и закон -
ска оба ве за, уса гла ша ва ње
мера ризи ка... Позва ни су на
одго вор ност сви у лан цу
доно ше ња одлу ка, као и
над ле жни из ове и прет ход -
не вла де, и апе лу је мо на јав -
ност да подр жи све мере
које ће спре чи ти ова кве слу -
ча је ве у будућ но сти – рекла
је Миле у сни ће ва.

ДЕМО КРА ТЕ О СПРЕ ЧА ВА ЊУ НАСИ ЉА

Све о бу хва тан при ступ 
про бле му



Град ско веће доне ло је 11. авгу ста
Пра вил ник о усло ви ма и начи ну
кори шће ња слу жбе них вози ла за
потре бе орга на Гра да. Тако ће убу ду -
ће пред сед ник Скуп шти не гра да, гра -
до на чел ник, начел ник или руко во ди -
о ци Град ске упра ве моћи да одо бре
кори шће ње ауто мо би ла, и то на осно -
ву прет ход но попу ње ног зах те ва, пут -
ног нало га, а сама кон тро ла вози ла
оба вља ће се путем ГПС уре ђа ја.

Пра вил ник дефи ни ше и да се ауто -
мо би ли могу кори сти ти само за оба -
вља ње слу жбе них зада та ка и посло ва

из дело кру га рада орга на или за
посло ве про то ко лар не при ро де или
одно са с јав но шћу. Пра вил ник нала -
же и забра ну кори шће ња вози ла
викен дом или ван рад ног вре ме на
без посеб ног одо бре ња, а дефи ни ше
и ко води рачу на о њихо вој тех нич кој
исправ но сти.

Изве штај о кори шће њу ауто мо би -
ла Град ске упра ве ради се квар тал но
и доста вља начел ни ку. Град ска упра -
ва Пан че ва има око четр де сет ауто -
мо би ла у свом возном пар ку.

М. Д.

Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сва ка тре ћа субо та у авгу сту обе ле жа -
ва се као Дан напу ште них живо ти ња. С
обзи ром на то да и наш град има про -
блем с вели ким бро јем паса и мача ка
који су на ули ца ма, пита ли смо сугра -
ђа не како они бри ну о напу ште ним
живо ти ња ма. На који начин им олак -
ша ва ју тежак живот и коли ко гене рал -
но сви обра ћа мо пажњу на њих?

ИВАН КА РАД МА НО ВИЋ, 
књи жев ни ца:

– Јако ми је жао што нема мо бољу
орга ни за ци ју што се тога тиче. Пла ши
ме када видим у самом цен тру гра да
чопо ре паса, јер ту увек има мно го
мале деце. Људи су добро на мер ни у
неким слу ча је ви ма, али их хра не на
нај го ре могу ће начи не. Хра на се баца
по цен тру гра да, а то ме под се ћа на
при зор који сам виде ла дав не 1989.
годи не у Инди ји. На Запа ду посто ји
стрик тан закон и вла сни ци су одго вор -
ни за то да се њихов кућ ни љуби мац
пари само у кон тро ли са ним усло ви ма,
и то не с било којим псом, већ је то
регу ли са но зако ном. На томе се ради и
код нас. Људи из невла ди ног сек то ра
баве се том про бле ма ти ком, али то и
даље није довољ но. Ако није регу ли са -
но одо зго, зау век ће бити тако. 

БОЈАН МИЛИ СА ВЉЕ ВИЋ, 
дизај нер:

– Имам ути сак да Пан чев ци доста
бри ну о напу ште ним живо ти ња ма.
Нема више толи ко неу хра ње них

лута ли ца. Већи на људи им изно си
воду, а зими пра ве кући це да им не
буде хлад но. Мислим да наши сугра -
ђа ни воле псе и да се ста ра ју о њима.
Ја их кон крет но хра ним и дајем им
воду. То је мој скро ман допри нос.
Кад сам био мла ђи, имао сам ути сак
да људи нека ко гене рал но не воле
лута ли це, да их тера ју. Сада мислим
да су се ства ри про ме ни ле.

ДРAГАНА ЗАРИ ЈА, пен зи о нер ка:
– Ја се стал но борим за напу ште не

живо ти ње. Зими им пра вим кући це
и носим хра ну. Сада, лети, испред
куће имам поста вље не три чини је с
водом и хра ним их. Има људи који
заи ста не воле живо ти ње, али има и
пози тив них при ме ра. Знам мно ге
који има ју псе и зду шно се бри ну о
њима. Сви ђа ми се и то што све више
запо сле ни у лока ли ма у гра ду поста -
вља ју чини је с водом испред њих.
Зими пра ви мо кући це, а сада се и
Град при кљу чио овој ини ци ја ти ви.
Мој савет сви ма је да удо ме псе, а
уко ли ко нема ју могућ но сти, да им
барем помог ну коли ко могу. Роди те -
љи тре ба да уче децу како да се пона -
ша ју пре ма живо ти ња ма.

СЛО БО ДАН ИГЊА ТОВ СКИ, 
вој но лице:

– Мислим да се свест мало више
раз ви ла. За раз ли ку од прет ход них
годи на, све више људи за вре ме вру -
ћи на поста вља посу де с водом, а поне -

где се може виде ти да оста вља ју и хра -
ну. Мно ги људи удо мља ва ју мешан це,
напу ште не псе, а не расне. Чиње ни ца
је да има више напу ште них живо ти ња
него што би тре ба ло. Пита ње је да ли
је нео п ход на сте ри ли за ци ја, или их
људи усва ја ју па пушта ју. Сва ка ко би
тре ба ло више ради ти на томе да се
подиг не свест гра ђа на о томе да тре ба
да усва ја ју псе. Не мора ју то да буду
штен ци. Има одра слих паса који су
вео ма при вр же ни и памет ни. Имам
при ја те ље који су усво ји ли псе и чини
ми се да су они чак при вр же ни ји него
пси које купи мо.

ЛИДИ ЈА МАРИ НИ ТАНО ВИЋ,
шива чи ца:

– Чини ми се да сугра ђа ни не бри -
ну уоп ште. Тру дим се да нахра ним
напу ште не живо ти ње. Тре нут но у
дво ри шту има мо јед ну напу ште ну
мацу, коју хра ни мо. Радим оно ли ко
коли ко могу, а надам се да сва ко
чини пре ма сво јим могућ но сти ма.

МИЛОШ АНТИЋ, пен зи о нер:
– Мислим да људи пушта ју псе јер

нема ју нов ца да их хра не. Не могу
себи при у шти ти да бри ну о њима.
Тако ђе, има и мно го оних који им
пома жу, ипак су људи хума на ство ре -
ња. Било би добро напра ви ти скло ни -
ште за све њих, па да се ода тле удо -
мља ва ју. Али то је про сто немо гу ће.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

С. ИГЊАТОВСКИД. ЗАРИЈА Л. МАРИНИ ТАНОВИЋ М. АНТИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО БРИ НЕ МО О НАПУ ШТЕ НИМ ЖИВО ТИ ЊА МА?

Хра на и вода за куце и маце

Б. МИЛИСАВЉЕВИЋИ. РАДМАНОВИЋ

ХРОНИКА

рада, из град ске касе оче ку је при ход
од 34,7 мили о на дина ра, а у пла ну је
наста вак радо ва на Пре о бра жен ској
цркви у виси ни од 5,5 мили о на дина -
ра (за купо ви ну ске ле и при прем не
радо ве на фаса ди), затим на реста у -
ра ци ји фре ске на Успен ској цркви
(408.000 дина ра), као и рекон струк -
ци ја кро ва Цркве Св. Ане (1,2 мили о -
на дина ра). Пла ни ра но је и штам па -
ње моно гра фи је о спо ме ни ци ма кул -
ту ре у јужном Бана ту.

Исто риј ски архив се нада да ће
наред не годи не реши ти пита ње про -
сто ра, јер та уста но ва већ има око
десет кило ме та ра архив ске гра ђе и
оче ку је још толи ко. Дирек тор Милан
Јак шић је већ ни ци ма изнео и пред -
лог реше ња, које види у згра ди затво -
ра у Њего ше вој ули ци, након што се
затво ре ни ци пре се ле у нови обје кат
на Бава ни штан ском путу. Архив ће
доби ти око 33 мили о на дина ра из
град ске касе. И у 2018. ради ће на
микро фил мо ва њу матич них књи га, а
у пла ну је и изда вач ка делат ност,
попут обја вљи ва ња моно гра фи је о
Али бу на ру.

Град ска библи о те ка из буџе та
2018. годи не оче ку је 36,4 мили о на
дина ра, а при о ри тет ће јој бити уве -
ћа ње бро ја посе та.

Већ ни ци су усво ји ли и про гра ме
рада и финан сиј ске пла но ве свих
сео ских домо ва кул ту ре. Нај ве ћи
буџет ће има ти Доло во – 5,4 мили о на
дина ра, а нај ма ње нов ца доби ће
Банат ски Бре сто вац – 2,7 мили о на
дина ра. На сед ни ци Већа чуло се да
Стар чев ци пла ни ра ју да оба ве ета жи -
ра ње згра де Дома кул ту ре како би јед -
ног дана био ура ђен и кров. Сли чан

про блем с кров ном кон струк ци јом
има ју домо ви кул ту ре у Омо љи ци и
Банат ском Бре стов цу, па су дирек то -
ри већ ни ци ма при ја ви ли про ки шња -
ва ње. У Ива но ву у 2018. годи ни пла -
ни ра ју вели ку мани фе ста ци ју под
нази вом „Прва хар мо ни ка Вој во ди -
не”, а Кача рев ци ће наста ви ти да
орга ни зу ју тра ди ци о нал ну и попу -
лар ну „Жао ку”, фести вал сати ре.
Ново се ља ни су иста кли да им тре ба
вели ка сала, а у Гло го њу већ десет
годи на чека ју на упо треб ну дозво лу
за згра ду Дома кул ту ре.

Чла но ви Град ског већа при хва ти -
ли су финан сиј ске изве шта је кому -
нал них пред у зе ћа из Стар че ва, Јабу -
ке и Кача ре ва за 2016. годи ну.

Усво је на је и инфор ма ци ја о про -
сеч ном при но су пше ни це, који је
изно сио шест тона по хек та ру. Ове
годи не у Пан че ву је било стр них жита
на 8.680 хек та ра, што је 18 одсто
укуп них обра ди вих повр ши на. Про се -
чан при нос пше ни це је ове годи не и
шест одсто већи него про шле годи не.

М. Дими трић

Већ ни ци усво ји ли про гра ме
рада за 2018. годи ну

Сео ски домо ви кул ту ре
скром ни

Чла но ви Град ског већа усво ји ли су
про шле неде ље про гра ме рада и
финан сиј ске пла но ве за наред ну
годи ну за све уста но ве кул ту ре, укљу -
чу ју ћи и сео ске домо ве кул ту ре, и то
захва љу ју ћи Држав ној реви зор ској
инсти ту ци ји, која је под се ти ла на
закон ску оба ве зу по којој уста но ве
кул ту ре у Срби ји мора ју до 20. јула
да ура де про гра ме за сле де ћу годи ну.

Тако смо на сед ни ци сазна ли пла -
но ве за 2018. годи ну, одно сно коли ко
нов ца кул тур ња ци оче ку ју из град -
ског буџе та. Кул тур ни цен тар Пан че -
ва доби ће сле де ће годи не нај ви ше
пара из град ске касе – 63,2 мили о на
дина ра. Изме ђу оста лог, новац ће
утро ши ти на Џез фести вал (1,4 мили -
о на дина ра), „Кла сик фест” (пола
мили о на дина ра) и деч ји фести вал
БУДИ (700.000 дина ра), а нај ви ше
нов ца, као и до сада, оти ћи ће на
Бије на ле умет но сти – овог пута реч је
о изно су од 3,5 мили о на дина ра.

Дом омла ди не се нада да ће 2018.
годи не доби ти од Гра да нешто више
од 33 мили о на дина ра, а Народ ни
музеј пла ни ра рас хо де од 27,2 мили -
о на дина ра. На сед ни ци Град ског
већа чуло се да посто ји жеља да музеј
сара ђу је с парт не ри ма из Руму ни је
на ИПА про јек ти ма за рекон струк ци -
ју згра де у Град ском пар ку. Завод за
зашти ту спо ме ни ка кул ту ре, који
сле де ће годи не обе ле жа ва 25 годи на

У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Пра вил ник о кори шће њу 
слу жбе них вози ла

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕЋА

УСТА НО ВЕ КУЛ ТУ РЕ ОЧЕ КУ ЈУ УКУП НО 
264 МИЛИ О НА ИЗ БУЏЕ ТА Јевреј ска општи на Пан че во је

пола га њем вен ца на спо мен-пло чу
на зиду нека да шњег сабир ног лого -
ра „Сви ла ра” обе ле жи ла 15. август,
дан хап ше ња и одво ђе ња Јевре ја из
Пан че ва и око ли не.

Наи ме, у ноћи изме ђу 14. и 15. авгу -
ста 1941. годи не похап ше ни су гото во
сви банат ски Јевре ји, њих око 4.000,
да би после неко ли ко дана били пре -
ба че ни у кон цен тра ци о не лого ре у
Бео гра ду. Сви мушкар ци (од четр на -
ест годи на) били су прво интер ни ра ни
у логор „Топов ске шупе”, да би до кра -
ја окто бра били поби је ни на Стра ти -
шту. Жене и деца били су сме ште ни
по кућа ма бео град ских Јевре ја, где су
оста ли до 12. децем бра 1941, када су
одве де ни у логор „Сај ми ште”, а до
маја 1942. годи не они су поби је ни,
одно сно угу ше ни у спе ци јал ном
ками о ну душе гуп ки који је кру жио
бео град ским ули ца ма, или су пре ми -
ну ли у самом лого ру.

Након пола га ња вена ца Јевреј ска
општи на Пан че во под се ти ла је на
исто риј ске чиње ни це које је у свом
раду „Банат ски Нем ци и Јевре ји”
изнео др Тео дор Ковач, а који је обја -
вљен 2009. годи не у Збор ни ку Јевреј -
ског исто риј ског музе ја у Бео гра ду.

„Каква су била схва та ња овда шњих
Нема ца, види се из изја ве др Симо на
Барт ма на, адво ка та, дате 30. окто бра
1944: ’На дан ула ска немач ке вој ске у

Банат позвао ме је нови гра до на чел -
ник, Кри штоф Хилд, и саоп штио ми
да не могу уче ство ва ти у посло ви ма
где се може зара ди ти, јер сам био сло -
бод ни зидар, и рекао ми и то да им је
један капе тан немач ке вој ске казао,
веро ват но коман дант места, да Нем ци
у Пан че ву сада има ју при ли ку да зара -
де и да тиме буду награ ђе ни’. Ово се
дого ди ло првог дана оку па ци је, из
чега про из ла зи да је лич но бога ће ње
Нем ци ма у Пан че ву, на челу са сво јим
гра до на чел ни ком, била прва мисао.
Окрут ни су били и пре ма Срби ма,
шика ни ра ли су их на раз не начи не, а
у Белој Цркви јед но вре ме је и Срби ма
било забра ње но да хода ју тро то а ром и
тамо шњи Нем ци гле да ли су на њих
као да су нека нижа бића... Јевреј ска
гро бља су демо ли ра на, над гроб ни спо -
ме ни ци руше ни, над гроб не пло че
ломље не, гро бље у Пан че ву пре тво ре -
но у нужник... У Пан че ву је првих дана
ухап ше но два де се так лица. Хап си ли

су у првом реду имућ не, виђе не осо -
бе... Хап ше ња су била сва ко днев на.
Ухап ше ни су затва ра ни у бив шу
фабри ку сви ле, оту да се затвор звао
’Сви ла ра’...”, наво ди се у поме ну том
раду, који је про чи тан оку пље ни ма.

У Јужно ба нат ском окру гу, тач ни -
је у Пан че ву, Вршцу, Белој Цркви,
Кови ну, Кова чи ци и Али бу на ру,
успе ло је да пре жи ви све га девет
одсто Јевре ја. М. Д.

ПОВО ДОМ 15. АВГУ СТА

Коме мо ра ци ја стра да лим 
пан че вач ким Јевре ји ма



Гаје ње биља ка ради зао ра -
ва ња с циљем обо га ћи ва ња
земљи шта орган ском мате -
ри јом и азо том нази ва се
зеле ни шним ђубре њем.

При ме ра ради, ако жели мо
да у земљи шту пове ћа мо
орган ску мате ри ју за зеле ни -
шно ђубре ње, гаји ће мо белу
сла чи цу, про со, хељ ду, уља ну
репи цу, неке од купу сња ча
или сирак. С дру ге стра не,
уко ли ко наме ра ва мо да пове -
ћа мо садр жај азо та у земљи -
шту, кори сти ће мо неку од јед -
но го ди шњих или више го ди -
шњих маху нар ки (леп тир ња -
ча, легу ми но за...), као што су
лупи не, соја, гра хо ри це, сточ -
ни гра шак, коко тац и дру ге.

Те биљ ке може мо гаји ти
на више начи на. На при мер,
као глав не усе ве, када се
сетва оба вља у јесен или на
про ле ће, а зао ра ва се када
достиг не одре ђе ну веге та -
тив ну масу (нај че шће у
пери о ду цве та ња). Непо вољ -
ност у овом слу ча ју је у томе
што након тога земљи ште
оста је неис ко ри шће но.

Дру ги вид често се при -
ме њу је у повр тар ству и
воћар ству. У пита њу су
тако зва ни здру же ни усе ви
(бела дете ли на у пше ни ци,
затим овас и гра шак...), који
су у прак си пока за ли задо -
во ља ва ју ће резул та те.

Постр ни усе ви под ра зу -
ме ва ју крат ку веге та ци ју и
брз пораст, одно сно фор ми -
ра ње вели ке над зем не масе.
У нашем кли ма ту то су нај -
че шће бела сла чи ца, гра -
шак или гра хо ри ца. Што се
тиче агро тех нич ког аспек -
та, земљи ште је мак си мал -
но иско ри шће но.

Међу у се ви се кори сте у
пло до ре ду. Тач ни је, у сва кој
пло до сме ни изме ђу два усе -
ва посто ји пери од када је

земљи ште сло бод но, без усе -
ва. Оно је, прак тич но, у
неком виду одмо ра; обра ђу је
се, ђубри или се при ме њу ју
дру ге мере ако је то нео п ход -
но и пола ко се при пре ма да
при хва ти дру ги усев.

Коли чи на семе на за сетву
усе ва за зеле ни шно ђубре -
ње, у одно су на уоби ча је ну,
пове ћа ва се од 25 до 100
одсто. Биљ на врста коју
гаји мо за ту потре бу мора
испу ни ти сле де ће усло ве:
као прво, да везу је атмос -
фер ски азот; затим тре ба да
има раз ви јен коре нов
систем и да кори сти теже
при сту пач не еле мен те; тре -
ће – мора да брзо расте и да
про из ве де вели ку масу;
четвр то – нео п ход но је да
има кра так пери од веге та -
ци је и пето – нужно је да
успе ва на сиро ма шним
типо ви ма земљи шта.

Да би се пове ћа ла
актив ност бак те ри ја азо -
то фик са то ра, потреб но је
семе леп тир ња ча ино ку -
ли са ти (поме ша ти с бак те -
ри ја ма) и тада ће биљ ке
боље вези ва ти атмос фер -
ски азот. Коли чи на биљ не
масе која се на овај начин
доби ја изно си у про се ку
изме ђу 15 и 30 тона по
хек та ру, а код поје ди них
врста, у зави сно сти од
годи не, и до 40, 50. Од
тога је про це нат суве
мате ри је око 20 одсто.

Ове биљ ке се зао ра ва ју на
10 до 15 цен ти ме та ра дуби -
не. Пожељ но је да том при -
ли ком земљи ште буде вла -
жно како би раз ла га ње било
боље. С обзи ром на то да се
уно ше ње зеле не масе у
земљи ште оба вља након
цве та ња, гаје њем сиде ра та
обез бе ђу је мо још јед ну пче -
ли њу пашу, као и при род но
ста ни ште за дру ге кори сне
инсек те. У вели ком бро ју
махом ино стра них истра -
жи ва ња потвр ђе но је да се
код легу ми но за нај ве ћа
коли чи на био ло шки веза -
ног азо та ства ра након цве -
та ња. Као биљ ке за зеле ни -
шно ђубри во може мо да
иско ри сти мо и коро ве под
усло вом да нису у фази
семе на.

Као вид сиде ра ци је сма тра
се и зао ра ва ње жетве них
оста та ка који обо га ћу ју
земљи ште орган ском мате -
ри јом. При овом начи ну тре -
ба при ме ни ти, на при мер, по
хек та ру два литра „еко ви та -
ла” – био сти му ла то ра раз во ја
земљи шних бак те ри ја које
ути чу на пове ћа ње нивоа
хуму са у земљи шту.

„Еко ви тал” делу је као
земљи шни акти ва тор-реге -
не ра тор, како не би дошло

до азот не депре си је у
земљи шту. Орган ске мате -
ри је не би тре ба ло зао ра ва -
ти на јако кисе лим земљи -
шти ма јер се тада сла бо раз -
ла жу.

Усе ви и заса ди за зеле ни -
шно ђубре ње има ју наро чит
еко ло шки, агро тех нич ки и
еко ном ски зна чај.

Мно ги од њих запра во
чува ју живот ну сре ди ну,
покри ва ју ћи земљи ште у
вре ме када би било изло же но
деј ству непо вољ них агро е ко -
ло шких чини ла ца. Попра-
вља ју му карак те ри сти ке
спре ча ва ју ћи дегра да ци ју и
еро зи ју, а ути чу и на сма ње -
ње зако ро вље но сти.

На кра ју, усе ви за зеле ни -
шно ђубре ње дају еко ном -
ски ефе кат и сигур ност,
кроз про из вод ну добит од
при но са и побољ ша ња ква -
ли те та земљи шта.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 18. август 2017.
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Зеле ни шно ђубре ње 
(сиде ра ци ја)

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПАН ЧЕ ВО ДЕВЕ ТИ ПУТ ГРАД ИГРЕ

ПОЧИ ЊЕ ФЕСТИ ВАЛ 
ФОЛ КЛОР НИХ АНСАМ БА ЛА

У четвр так, 24. авгу ста, од 19
сати, у Кул тур ном цен тру биће
при ре ђен кон церт фол клор них
ансам ба ла „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП”, „Грозд” из Вршца
и Ака де ми је срп ске народ не
игре из Торон та у Кана ди.

Д. Кожан

-умет нич ких дру шта ва на тој
ради о ни ци учи ће игре Сло -
ва ка, Мађа ра, Руму на и Срба
и при пре ма ће зајед нич ку
коре о гра фи ју.

Фести вал се наста вља у
сре ду, у 18 сати, отва ра њем
изло жбе деч јих радо ва на

спра ту и у дво ри шту Дома
омла ди не, а од 20 сати у дво -
ри шту Дома омла ди не биће
при ре ђен кон церт фол клор -
них ансам ба ла. Насту пи ће
нај мла ђи фол кло ра ши из
већ поме ну тих дру шта ва из
нашег гра да.

Ради о ни це о 
народ ним ношња ма
Бана та

Игре Сло ва ка, 
Мађа ра, Руму на и
Срба уз зајед нич ку 
коре о гра фи ју

Деве ти међу на род ни фести вал
фол клор них ансам ба ла „Пан -
че во – град игре” биће одр жан
у нашем гра ду од 22. до 24.
авгу ста.

Ово го ди шњи фести вал по-
че ће етно ло шко-ликов ном
ради о ни цом о народ ним
нош-ња ма Бана та, која ће
бити при ре ђе на у сали КУД-
а „Стан ко Пау но вић НИС–
РНП” у уто рак, 22. авгу ста,
од 10 до 14 сати. На ради о -
ни ци ће уче ство ва ти деца из
пан че вач ких кул тур но-умет -
нич ких дру шта ва „Ђетван”,
„Тама ши Арон”, „Б. Н. Село”
и „Стан ко Пау но вић НИС–
РНП”. Тако ђе у уто рак, од 19
до 21 сат, биће одр жа на
коре о граф ска ради о ни ца
„Народ не игре Бана та” у дво -
ри шту Дома омла ди не. Деца
из пан че вач ких кул тур но-

Концерт ће бити одржан у четвртак, 24. августа

Ново сад ски инстру мен тал ни
састав „Funktastic Coalition
Band” први пут је пред ста вио
сво је аутор ске ком по зи ци је
Пан чев ци ма у петак, 11. авгу -
ста, у лет њој башти Дома
омла ди не.

Састав чини мла ђа гене ра -
ци ја музи ча ра, пре те жно
ново сад ске и бео град ске џез
сце не: Милош Мило са вље вић
(бубањ), Дејан Зец (бас-гита -
ра), Нема ња Тео фа но вић
(гита ра), Душан Сарић (кла -
ви ја ту ра) и Нема ња Зла та рев
(тром бон). Они су пред пан че -
вач ком публи ком сви ра ли
нуме ре с првог албу ма, под
нази вом „For the First Time”,
који је издат 2015. годи не, а
пре ми јер но и поне ку ком по -
зи ци ју с новог албу ма.

– Иако смо састав осно ва ли
2012. годи не, нисмо пре те ра но
жури ли са изда ва њем првог
албу ма, док нисмо како тре ба
ура ди ли мате ри јал. С дру ге
стра не, реч ’коа ли ци ја’ у нази -
ву бен да сама гово ри. У ову
при чу је укљу чено доста људи.
Неки су успе ли да се задр же
довољ но дуго да може мо нешто
да ура ди мо, а дру ги су били
спре че ни због сво јих оба ве за и
живот ног функ ци о ни са ња. То

је неки раз лог што се чека ло
две годи не. Има ли смо сни -
мље ни мате ри јал већ 2014.
годи не, али сам ја про ме нио
лока ци ју, јер сам почео да сви -
рам у „Биг бен ду” у Бео гра ду,
и после мало вре ме на сни ми -
ли смо све из почет ка и обја ви -
ли – рекао је Нема ња Зла та -
рев.

Он је иста као да аутор ска
музи ка сама по себи зах те ва
неки ниво да би сам про цес
могао да се изве де до кра ја.

– Ту има про бле ма, од изда -
ња до тра же ња изда ва ча. С

дру ге стра не, коли ко сам схва -
тио, више и није зани мљи во
обја вљи ва ти албу ме, јер ни
купо ви на самог диска није
инте ре сант на публи ци. Све се
сво ди на лајв стри минг и
интер нет. Ми смо успе ли да
одштам па мо неки тираж, али
ће наред ни ићи на лајв стрим.
Сит ну коли чи ну ћемо штам -
па ти за нас и поде ли ће мо при -
ја те љи ма – каже Зла та рев.

Сни ма ње новог албу ма
поче ће у сеп тем бру, а оче ки -
ва но вре ме обја вљи ва ње је
крај теку ће годи не. Као и на

прет ход ном албу му, и на
новом ће се наћи искљу чи во
инстру мен тал на музи ка.

– Не могу рећи да вокал сам
по себи не даје нешто, али
музи ча ри, док су на сце ни,
кому ни ци ра ју сами изме ђу
себе. Сам тај моме нат импро -
ви за ци је је оно што је нама нај -
при јат ни је да ради мо и нај ви -
ше воли мо. Можда ћемо у
будућ но сти има ти неке госту -
ју ће вока ле или обја ви ти албум
с вока лом. Засад нам је при о -
ри тет инстру мен тал – рекао је
Зла та рев. М. М. В.

ВЕЧЕ ИНСТРУ МЕН ТАЛ НЕ МУЗИ КЕ

Ново сад ски састав оду ше вио Пан чев це

У сре ду, 23. авгу ста, навр ша ва
се десет годи на од смр ти
истак ну тог Пан чев ца Пре дра -
га Пре де Ада мо ва, југо сло вен -
ског и срп ског књи жев ни ка и
про фе со ра исто ри је.

Пре драг Ада мов је рођен 3.
авгу ста 1932. годи не у Доло ву,
а живео је и нај ве ћи део свог
живо та радио у Пан че ву.

Био је про фе сор исто ри је,
дипло ми рао је на Фило зоф -
ском факул те ту у Новом Саду,
али је повре ме но пре да вао и
ликов ну кул ту ру, гео гра фи ју,
исто ри ју циви ли за ци је и
пред вој нич ку обу ку.

Током сво је про фе сор ске
кари је ре напи сао је више од
десет рома на и збир ки при ча.

При че Пре дра га Ада мо ва
обја вље не су у мно гим листо -
ви ма и часо пи си ма: „Народ ни
борац”, „За побе ду”, „Фронт”,
„Реви ја”, „Про свет ни пре -
глед”, „Про свјет ни лист”,
„Мисао”, „Пан че вац”, „Либер -
та теа”, „Поли ти ка”, „Поли ти -
ка екс прес”, „Базар”, „Стиг”,
„Про вин ци ја”, „Име”, „Живот”
(Сара је во) и „Све ске”.

Први роман је издао 1977.
годи не, а нај ва жни ја дела су му
сва ка ко „Бес по штед ни” –
роман си ра на био гра фи ја
(„Ото кар Кер шо ва ни”), „Па-
нон ска сага” („Весе лин Масле -
ша”) и збир ка при ча „Прстен”
(„Просвета”). Нај ви ше је писао
о живо ту људи у јужном Бана ту

за вре ме Другог светског рата .
Њего во род но село Доло во опи -
са но је као Бре го во у рома ну
„Панон ска сага”.

Аутор је више од десет
рома на и збир ки при ча: „На
брду кула” (1975), „Кад река
цве та” (1977, 1983), „На путу
ка сун цу” (1978), „Бес по штед -
ни” (1983), „Панон ска сага”
(1986), „Пре лом” (1990),
„Угље вље и ивер је” (1992),
„Доло вач ке при че” (1997),
„Шта се лупа из школ ских клу -
па” (1995), „Прстен” (2002),
„Доло вач ке при че” (2003),
„Доло вач ке при че 4” (2005).

За живо та је добио више
књи жев них награ да. Био је
члан редак ци је часо пи са за

књи жев ност „Име” (Књи жев -
ни клуб про свет них рад ни ка
Срби је), 1977. годи не, и члан
Удру же ња књи жев ни ка Срби -
је, Дру штва књи жев ни ка Вој -
во ди не и Зајед ни це писа ца
Пан че ва. Дела Пре дра га Ада -
мо ва пре ве де на су на чешки,
сло вач ки и румун ски језик, а
њего ве књи ге „Бес по штед ни”
и „Прстен” могу се наћи у
Кон гре сној библи о те ци.

Био је аутор фељ то на о др
Жар ку Фога ра шу који је у
настав ци ма обја вљи ван у
листу „Пан че вац”. Коа у тор је
две ју књи га Евге ни ја Рада но ва
– „Успо ме не јед ног лета ча” и
„Одлу та ли Пан че вац”.

М. М. В.

СЕЋА ЊЕ НА ПРЕ ДУ

Књи жев но бла го Пре дра га Ада мо ва



Удру же ње за раз вој кари је ре
и омла дин ског пред у зет ни -
штва „Connecting” орга ни зо -
ва ло је у сре ду, 16. авгу ста, на
пла тоу испред пан че вач ке
стре ља не, први Еко-базар,
под сло га ном „Нова енер ги -
ја”. Пре ма речи ма орга ни за -
то ра, овај сво је вр сни базар
био је посве ћен зашти ти
живот не сре ди не и одр жи вом
раз во ју, а цен трал не теме
мани фе ста ци је биле су реци -
кла жа и „зеле на еко но ми ја”,
које пред ста вља ју раз вој ну

шан су Пан че ва и Срби је.
Чла но ви „Connecting-а” и
њихо ви гости су на вео ма
зани мљив и кре а ти ван начин,
кроз пет раз ли чи тих темат -
ских цели на, тзв. зона („Зеле -
ни бизнис”, „Зеле на еду-
-зона”, „Еко-пави љон за
децу”, „Green Movie”,
„Mузичка зона”), пред ста ви -
ли пан че вач кој јав но сти сво је
виђе ње раз во ја нашег гра да.

У новој зеле ној оази нашег
гра да, дво ри шту Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”,
оку пио се вели ки број тален -
то ва них мла дих људи, чла -
но ва орга ни за ци ја цивил ног

дру штва, еко ло га, дизај не ра,
архи те ка та и музи ча ра, који
су изра зи ли став о потре би
очу ва ња живот ног про сто ра.
Еко-базар је имао про дај но-
-еду ка тив ни карак тер, тако
да су изла га чи сугра ђа ни ма
нуди ли на про да ју сво је еко-
-про из во де: од џема до локо -
мо ти ве од реци кли ра ног
мате ри ја ла.

Посе ти о ци су били у при -
ли ци да сазна ју нешто више
о град ским башта ма, о томе
како се оне пра ве и шта је

све нео п ход но да би ова иде -
ја зажи ве ла и у нашем гра ду.
Mалишани су могли да нау -
че нешто о ком по сти ра њу, а
уче сни ци панел-диску си је
„Пан че во: памет ни град”
изне ли су сво ја запа жа ња,
иде је и мишље ња о еко ло -
шком потен ци ја лу наше
локал не зајед ни це и про сто -
ра на коме живи мо.

Удру же ње за раз вој кари -
је ре и омла дин ског пред у -
зет ни штва „Connecting” реа -
ли зо ва ло је овај еко ло шки
хепе нинг уз подр шку „Траг
фон да ци је” и пан че вач ке
локал не само у пра ве.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 18. август 2017.
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УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ОБРА ЗОВ НОГ СИСТЕ МА И ПОЛО ЖА ЈА НАЦИ О НАЛ НИХ ЗАЈЕД НИ ЦА У ВОЈ ВО ДИ НИ

ПОКРА ЈИН СКИ СЕКРЕ ТА РИ ЈАТ 
РАС ПИ САО ДВА КОН КУР СА

ЕКО-БАЗАР 2017.

Нове иде је

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Под сти цај мла ди ма
да се баве 
про у ча ва њем

Савре ме ни усло ви у
пре ле пом окру же њу

Током борав ка у лет њем кам -
пу био ло ги је Истра жи вач ке
ста ни це Пет ни ца дво је уче ни -
ка пан че вач ке гим на зи је
„Урош Пре дић” ради ло је врло
зани мљи ве про јек те. Нико ла
Јоко вић, yченик тре ћег раз ре -
да Гим на зи је, истра жи вао је
тему „Хипе ракyмyлаци о ни
потен ци јал Аlyssum markgrafii
са сер пен ти ни са ног земљи шта
Маље на”.

Циљ Нико ли ног рада био је
да испи та кон цен тра ци ју
тешких мета ла y коренy,
стаблy и листy биљ ке Alyssum
markgrafii. Ови резул та ти
допри не ће да се боље сагле да
апсорп ци о на могућ ност те

биљ ке, тј. које мета ле она
може да акyмyлира и да ли за
неке од њих посто ји спо соб -
ност хипе ракyмyлаци је. Реч је
о спо соб но сти биљ ке да
акyмyлира неки тешки метал
y врло висо ким кон цен тра ци -
ја ма. За сва ки метал посто је
одго ва рајyћи стан дар ди. Биљ -
ка Alyssum markgrafii је енде -
мич на на нашим про сто ри ма
и присyтна је и на Маљенy, а
тај тип земљи шта (сер пен ти -
ни са но земљи ште) ода бран је
зато што сам по себи садр жи
висо ке кон цен тра ци је тешких
мета ла. Нико ла се опре де лио
за истра жи ва ње ове теме, с
јед не стра не, зато што ова
биљ ка није довољ но истра жи -
ва на, а с дрyге, зато што
резyлтат може доне ти број не
еко ло шке бене фи ци је.

Науч ни рад
У лет њем кампy био ло ги је y
Пет ни ци уче ни ца Сања
Велич ко вић истра жи ва ла је
„Дивер зи тет пара зи то и да
биљ них ваши y око ли ни села
Јабyке”. Биљ не ваши пред ста -
вљајy једнy од нај ве ћих ште то -
чи на. Оне живе на биљ ка ма,
хра не се њихо вим соко ви ма и
тако иза зи вајy директнy или
инди ректнy штетy. Као био ло -
шка кон тро ла (аген ти) биљ -
них ваши вели ки зна чај имајy
раз ли чи те врсте пара зит ских
оса. И поред тога што је одо -
ма ћен назив пара зит ске осе,
оне сy запра во пара зи то и ди.

Пара зи то ид је орга ни зам који
свој раз вој довр ша ва на рачyн
дрyгог орга ни зма и на тај
начин га yсмрћyје. Пара зит ске
осе полажy јаја y биљнy ваш,
где се раз ви ја лар ва, која се
хра ни биљ ном ваши и на тај
начин је yсмр ћу је.

Сања је оба вља ла детер ми -
на цијy биљ ки хра ни тељ ки
биљ них ваши и детер ми на цијy
изле глих пара зи то и да. Мате -
ри јал за рад је прикyпљан y
око ли ни Јабyке. Циљ истра жи -
ва ња био је да се yтвр ди
фаyнис тич ки састав пара зит -
ских оса, биљ них ваши, дивер -

зи тет пара зит ских оса и њихо -
ва пове за ност.

Цен тар за знал це
Истра жи вач ка ста ни ца Пет -
ни ца је само стал на и неза ви -
сна инсти ту ци ја која се бави
раз во јем науч не кул ту ре,
науч не писме но сти, обра зо ва -
ња и кул ту ре. Њене актив но -
сти су нај ве ћим делом усме ре -
не на мла де – на уче ни ке и
сту ден те, као и на обу ку
настав ни ка у новим тех ни ка -
ма, мето да ма и садр жа ји ма у
обла сти нау ке и тех но ло ги је.
Сва ке годи не Истра жи вач ка
ста ни ца Пет ни ца орга ни зу је

вели ки број раз ли чи тих про -
гра ма у обли ку кур се ва, семи -
на ра, науч них кам по ва, ради -
о ни ца и сл., у тра ја њу од више
дана. На овим про гра ми ма
као пре да ва чи госту ју иску сни
науч ни рад ни ци и истра жи ва -
чи из вели ког бро ја науч них
инсти ту та и факул те та с који -
ма Пет ни ца сара ђу је.

Глав ни на про гра ма наме ње -
на је основ ној циљ ној гру пи –
уче ни ци ма сред њих шко ла, тј.
мла ди ма узра ста од пет на ест
до девет на ест годи на. Њима се
нуди могућ ност да се при ја ве
за чита ву сери ју семи на ра и

кур се ва у јед ној годи ни који се
одр жа ва ју у неко ли ко тер ми на
током зиме, про ле ћа, лета и
јесе ни. Истра жи вач ка ста ни ца
само стал но бира уче ни ке који
ће бити позва ни да уче ству ју у
њеним про гра ми ма. На разно -
вр сне про гра ме Пет ни це сва ке
годи не при ја вљу ју се уче ни ци
из пре ко 500 шко ла из свих
дело ва Срби је и држа ва нека -
да шње Југо сла ви је.

Неко ли ко пута током годи -
не ИСП орга ни зу је и про гра ме
наме ње не уче ни ци ма основ -
них шко ла – углав ном завр -
шних раз ре да, под нази вом
„Лет ња науч на шко ла”. Пет -
нич ке обра зов не актив но сти
осло ње не су на широ ку мре жу
од пре ко 800 струч них сарад -
ни ка који у свој ству госту ју -
ћих пре да ва ча, мен то ра или
савет ни ка уче ству ју у кре и ра -
њу и изво ђе њу раз ли чи тих
кур се ва и кам по ва. Они дола -
зе са пре ко сто факул те та или
науч них инсти ту та, а мно ги од
њих су бив ши пола зни ци пет -
нич ких про гра ма. Ова мре жа
сарад ни ка омо гу ћа ва да Пет -
ни ца има сарад њу и с пре сти -
жним свет ским факул те ти ма
и инсти ту ти ма.

ПАН ЧЕВ ЦИ У ИСТРА ЖИ ВАЧ КОЈ СТА НИ ЦИ ПЕТ НИ ЦА

Афир ма ци ја науч ног рада

Буџет скa чети ри
мили о на дина ра као
подр шка

Јасни про гра ми,
јасни циље ви

При ја вљи ва ње до 21.
и 28. авгу ста

Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
наци о нал не мањи не – наци о -
нал не зајед ни це рас пи сао је два
кон кур са с циљем да се уна пре -
де обра зов ни систем и поло жај
наци о нал них зајед ни ца на
тери то ри ји АП Вој во ди не. Из
буџе та је издво јен новац за
финан си ра ње и суфи нан си ра -
ње актив но сти, про гра ма и про -
је ка та наци о нал них саве та
наци о нал них мањи на у обла сти
основ ног и сред њег обра зо ва ња
за 2017. годи ну, као и за реа ли -
за ци ју про је ка та који тре ба да
очу ва ју међу на ци о нал ну толе -
ран ци ју. На одо бре ни новац
могу рачу на ти наци о нал ни
саве ти чије актив но сти, про гра -
ми и про јек ти раз ви ја ју и поди -
жу ква ли тет основ ног и сред њег
обра зо ва ња на јези ци ма наци о -
нал них зајед ни ца у Ауто ном ној
Покра ји ни Вој во ди ни.

Сред ства ће бити утро ше на
за набав ку рачу нар ске опре ме,
финан си ра ње припремe и
израдe тесто ва и зада та ка на
мањин ским јези ци ма, као и
покри ва ње тро шко ва так ми че -
ња на свим ниво и ма – од
општин ског, пре ко реги о нал -
ног, до репу блич ког, у орга ни -
за ци ји Мини стар ства про све -
те, нау ке и тех но ло шког раз во -
ја Репу бли ке Срби је. Укуп на
вред ност кон кур са је 1.575.000
дина ра (за основ но обра зо ва ње
1.105.000 дина ра, а за сред ње
шко ле 470.000 дина ра).

Пра во да уче ству ју, има ју
наци о нал ни саве ти наци о нал них

мањи на са седи штем на тери -
то ри ји Ауто ном не Покра ји не
Вој во ди не. Коми си ја ће при -
ли ком ода би ра наро чи то обра -
ти ти пажњу на циље ве и
актив но сти пону ђе ног про јек -
та, који мора ју бити ускла ђе ни
с про пи са ним при о ри те ти ма,
а рок за под но ше ње при ја ва је
21. август. При ја ве тре ба под -
не ти искљу чи во на кон курс -
ним обра сци ма Секре та ри ја та.

Толе ран ци ја пре све га
С дру ге стра не, над ле жни
покра јин ски секре та ри јат рас -
пи сао је кон курс за суфи нан -
си ра ње про је ка та за очу ва ње и
него ва ње међу на ци о нал не
толе ран ци је у Вој во ди ни у
2017. годи ни. Тач ни је, буџет -
ским сред стви ма биће финан -
си ра не актив но сти про је ка та
чији је циљ уна пре ђи ва ње
међу на ци о нал не толе ран ци је у
Вој во ди ни, а који су ускла ђе ни
с покра јин ским про јек том
„Афир ма ци ја мул ти кул ту ра -
ли зма и толе ран ци је у Вој во -

ди ни”. За ову наме ну издво је но
је 2.150.000 дина ра. На подр -
шку могу рачу на ти орга ни за -
ци је, удру же ња, асо ци ја ци је и
дру ги субјек ти чији годи шњи
про гра ми садр же актив но сти
које тре ба да афир ми шу вред -
но сти мул ти кул тур ног дру -
штва и очу ва ње и него ва ње
међу на ци о нал не толе ран ци је.

Пред ност ће има ти садр жа -
ји теле ви зиј ског и радиј ског
про гра ма, интер нет пре зен та -
ци је, штам па не про па ганд не
актив но сти, актив но сти у
штам па ним меди ји ма, као и
дру ги обли ци медиј ског изра -
за који под сти чу горе на ве де не
вред но сти и актив но сти. АП
Вој во ди на ће финан си ра ти и
изда ва ње књи га, бро шу ра,
часо пи са или дру гих публи ка -
ци ја непро фит ног карак те ра.

Кон крет не акци је
На кон курс се могу при ја ви ти
искљу чи во реги стро ва на прав -
на лица – орга ни за ци је, удру -
же ња, асо ци ја ци је и дру ги

субјек ти са седи штем на тери -
то ри ји Ауто ном не Покра ји не
Вој во ди не чија се делат ност
засни ва на очу ва њу међу на ци -
о нал не толе ран ци је, одно сно
орга ни за ци је, удру же ња и асо -
ци ја ци је чији су про гра ми,
про јек ти или актив но сти
усме ре ни на очу ва ње и него ва -
ње међу на ци о нал не толе ран -
ци је у Ауто ном ној Покра ји ни
Вој во ди ни, као и непро фит не
оргaнизације (удру же ња, асо -
ци ја ци је, фон да ци је, заду жби -
не итд.). При ли ком одлу чи ва -
ња о доде ли сред ста ва про це -
њи ва ће се обим и зна чај под -
не тог пред ло га про јек та,
начин реа ли за ци је и кон крет -
ни ефек ти које ће про је кат
оства ри ти. Пред ност ће има ти
они про јек ти који се одно се на
раз ви ја ње, очу ва ње и него ва ње
духа међу на ци о нал не толе -
ран ци је код мла дих. При ја ве
тре ба под не ти у јед ном при -
мер ку, искљу чи во на кон курс -
ним обра сци ма Секре та ри ја та,
и то до 28. авгу ста.

Био ло зи у акци ји
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8 У окви ру 127 међу на род них кам по ва у Срби ји 
2.000 омла ди на ца покло ни ло је зајед ни ци 88.600
волон тер ских сати.

Сне жа на Кла шња, помоћ ни ца мини стра омла ди не и спор та

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Сва ки четвр ти човек на све -
ту алер ги чан је на сун це. Овај
про блем се углав ном мани -
фе сту је при ли ком одла ска на
море, због дужег изла га ња
сун че вим зра ци ма.

Посто је два типа солар них
алер ги ја: рана и касна. Алер -
ги ја раног типа поја вљу је се
врло брзо, али и неста је након
скла ња ња са сун ца. Алер ги ја
касног типа јавља се тек дан-
-два након изла га ња сун цу.
Нај че шћи облик ране алер ги -
је је поли морф на све тло сна
еруп ци ја, а њени симп то ми
су: осип, свраб и црве ни ло
коже, уз поја ву ото ка налик
убо ду инсек та. Када је реч о
касној алер ги ји, она се нај у че -
ста ли је јавља у виду фото а -
лер гиј ске еруп ци је, а пра те је
црве ни осип пра ћен свра бом
и сићу шни пли ко ви који се
јавља ју после 24–48 сати.

Ево неко ли ко саве та које
тре ба да при ме ни те како

бисте убла жи ли алер ги ју.
На сун цу бора ви те уме ре но,
и то само у раним јутар њим
часо ви ма и након 18 сати.
Носи те све тле памуч не
маји це док сте на пла жи.
Кори сти те уми ру ју ће леко ве
за кожу на бази ало је. Увек
упо тре бља вај те кре му за
сун ча ње. Често се туши рај -
те. Ако се јаве бур не реак ци -
је, обра ти те се дер ма то ло гу,
који ће вам пре пи са ти леко -
ве, углав ном анти хи ста ми -
ни ке, анти би о ти ке, али и
кре ме на бази кор ти ко сте -
ро и да.

Оно што може те сами
пред у зе ти, а да је при род но
и без бед но, јесте да на кожу
нане се те сме су јогур та и
коко со вог мле ка. Ова ком -
би на ци ја ће знат но сма њи ти
осип. Тако ђе, може те самле -
ти кра ста вац и нане ти на
изи ри ти ра ни део, како бисте
уми ри ли пец ка ње и зау ста -
ви ли шире ње алер ги је. Ста -
вљај те обло ге с тро про цент -
ним рас тво ром бор не кисе -
ли не (аци ди бори ци), јер
она сми ру је и дез ин фи ку је.
Сапун са актив ним угљем ће
сасу ши ти осип и про чи сти -
ти кожу.

И, на кра ју, нешто што ће
вам се сви де ти: фла во но ид
из црне чоко ла де убла жа ва
штет но дело ва ње сун че вих
зра ка и пре ве ни ра поја ву
алер гиј ског црве ни ла и свра -
ба и убла жа ва ири та ци је.

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

Алер ги ја на сун це

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, сви смо мно го
пута дошли у иску ше ње да
нешто што се по нашем
мишље њу не може про ме -
ни ти изјед на чи мо са суд би -
ном. Помир љи вост и гото -
вост огле да ју се у оној
„мудро сти” која се пре но си
с коле на на коле но: тако је
запи са но!

Суд би на се веко ви ма опи -
су је као зла маће ха, окрут на,
немо рал на... Пона вља гене -
ра ци ја ма исте боле сти, нево -
ље, стра хо ве; оти ма, руши,
кида, изглад њу је, а ми и даље
сле ди мо дубо ко уса ђе на уве -
ре ња оче ку ју ћи „боље сутра”.

Реч суд би на, као и сва ка
дру га, доби ја зна че ње само
када је заро ни мо у сво ја уве -
ре ња, емо ци је и ста во ве...
Од суштин ске важно сти је
спо зна ја да може мо нау чи -
ти како се мења наша
живот на есен ци ја, која даје
сми сао све му што поми сли -
мо, каже мо или ура ди мо.

Живот нам пона вља слич не
лек ци је током вре ме на да
бисмо нау чи ли нешто о себи и
сво јим спо соб но сти ма. А ми
бежи мо у пори ца ње и гоми ла -
ње све га и сва че га (ства ри,
кило гра ма, боле сти...), како
бисмо дали тежи ну непо ме ра -
њу из сва ко днев не загла вље -
но сти. Сво ју суд би ну може мо
схва ти ти као нешто што нам
је „дато у паке ту с рође њем”
или као бес крај но поље
могућ но сти које (не)ће бити
иско ри шће не.

Љути на суд би ну и/или
раз о ча ра ни у њу, не види мо
при ли ку коју нам она пру жа

са сва ким иза зо вом. Умо та ни
у осе ћај кри ви це, повре ђе но -
сти, несхва ће но сти... чека мо
да неко дру ги рас пе тља емо -
тив но клуп ко у које смо се
упле ли. Током живо та поста -
вља мо себи увек иста пита ња,
ради мо све на исти начин, а
оче ку је мо да нам сва не. Увек
јед но вели ко ЗАШТО при ти -
ска са свих стра на, толи ко да
је могу ће осе ти ти физич ки
бол. Слич ни људи иза зи ва ју у
нама лоше емо ци је, упа да мо
у непри јат не ситу а ци је које
вео ма личе јед на на дру гу и
иза зи ва ју реак ци је што нас
уво де у дубљи осе ћај бес по -
моћ но сти и све тежег под но -
ше ња тере та суд би не. Све је
ово потреб но да бисмо нау -
чи ли да слу ша мо, опро сти -
мо, захва ли мо...

Оног тре нут ка када на
исту ситу а ци ју дамо дру га -
чи ји одго вор, на туђу љут њу
не доли ва мо сво ју, при ме -
ти мо гре шку у поступ ку, а
не у осо би – нау чи ли смо.

Ако нам је већ суд би на да
се роди мо (а шан се да буде -
мо баш сада и овде су један
пре ма 400 три ли о на), може -
мо иза бра ти да наш пут буде
попут вели ке мир не реке
која послу шно сле ди сво је
широ ко кори то. Дозво ли ће -
мо себи повре ме но изли ва -
ње беса на све што нам се
нађе на путу. Дру ги је пут
радо зна лог пото ка који неу -
мор но пре ска че пре пре ке.
Уко ли ко га ода бе ре мо, биће -
мо при мо ра ни да се рас це -
пи мо да бисмо поно во били
цели, да неста не мо пони ра -
њем и буде мо неко вре ме
неви дљи ви, те да про на ђе мо
нови пут ка повр ши ни, осна -
же ни дра го це ним иску стви -
ма и зна њи ма.

На кра ју се сви путе ви пре
или касни је завр ша ва ју спа -
ја њем, ули ва њем, меша -
њем... Да ли је за бес крај
бит но на који начин се сти -
гло тамо? Можда нам је
суд би на да то сазна мо...

Суд би на је пут, али какав
– одлу ка је, као и увек, само
на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Залогајчићи за журку, пред-
јело или вечера не морају
бити тешки, калорични и
нездрави. Наша брза и уку-
сна замена за пицу задовољи-
ће чак и укус правих љубите-
ља овог италијанског јела.

Сматра се да је идеја за
ове мини-пице потекла од
славне куварице Џулије
Чајлд. Она је креирала базу
на којој кувари широм све-
та данас експериментишу.
Можете их правити и с
разним поврћем, али су
најукусније с патлиџаном
или тиквицама. Нафилујте
их по сопственој жељи, у
зависности од тога да ли
желите вегетеријанску или

месну варијанту. Ова наша
верзија, поред тога што је
укусна, представља и здра-
вији избор, јер нема бра-
шна и пече се у рерни,
чиме се смањује количина
масноће неопходне за при-
прему.

Потребно: један већи плави патлиџан, четири чена белог лука, 500

г свежег парадајза, 250 г моцареле, свеж босиљак, суви оригано,

маслиново уље, со и бибер.

Припрема: Укључити рерну на 220 степени. Патлиџан опрати, исе-

ћи на колутове, посолити и оставити двадесет минута на кухињској

крпи да изађе горчина. Затим их опрати и осушити. Поређати колу-

тове патлиџана на плех обложен папиром за печење. Посути орига-

ном и ставити у рерну на десет минута.

За то време припремити сос на следећи начин. Парадајз стави-

ти у врелу воду на неколико минута. Затим просути воду, ољуштити

парадајз и исећи га на коцкице. Лук ситно исећи, па пропржити на

уљу. Додати сецкани парадајз и кувати неколико минута док не

омекша. Посолити и побиберити.

Извадити патлиџан из рерне, намазати филом од парадајза,

посути сецканим босиљком и ренданим сиром. Вратити у рерну

само да се мало истопи сир.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Мини-пице од патлиџана

Помоћ ни ца мини стра
омла ди не и спор та
посе ти ла камп 
„Реби ци кли рај 2”

Зашто је волон те ри зам
важан

Пред ста вљен рад
омла дин ских
орга ни за ци ја

С обзи ром на посто ја ње вели ког
бро ја орга ни за ци ја и удру же ња
наме ње них омла ди ни на тери -
то ри ји нашег гра да, не чуди
чиње ни ца да се Међу на род ни
дан мла дих, 12. август, у Пан че -
ву послед њих годи на обе ле жа ва
као посеб но важан датум. Тог
дана при ре ђу је се вели ки број
актив но сти чији је циљ да

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ ДАН МЛА ДИХ

ХЕРО ЈИ ДАНА ШЊИ ЦЕ: ДОНА ТО РИ 
СЛО БОД НОГ ВРЕ МЕ НА

има ју жељу да га реше кроз
свој добро вољ ни рад, а уз
помоћ сред ста ва нео п ход них
за мате ри јал која доби ја ју од
нашег мини стар ства. До сада
је реа ли зо ва но већ 127 међу -
на род них кам по ва у нашој
земљи. Тај број под ра зу ме ва
2.000 мла дих волон те ра, одно -
сно 88.600 волон тер ских сати
покло ње них зајед ни ци. Пан -
че вач ки камп „Реби ци кли рај”
издва ја се по томе што овде
мла ди људи из Срби је и дру -
гих зема ља зајед но раде на
јед ном врло важном сег мен ту,
а то је поди за ње еко ло шке све -
сти – иста кла је Сне жа на Кла -
шња.

Она је дода ла и то да је
жеља Мини стар ства омла ди не
и спор та да се о мла ди ма не
при ча само 12. авгу ста, већ да
се то чини сва ко днев но, с
посеб ним акцен том на оним
при пад ни ци ма те попу ла ци је
који по сво јим достиг ну ћи ма
могу бити узор у сво јим локал -
ним сре ди на ма и шире.

Нови живот за ста ре бици кле
„Реби ци кли рај 2” је тре ћи
волон тер ски камп који удру -
же ње „Connecting” орга ни зу је
у Пан че ву, а послед ња два
има ла су интер на ци о нал ни
карак тер.

– Два на ест волон те ра из
шест зема ља ради ло је у
нашем гра ду две неде ље на
поправ ци ста рих бици ка ла,
које смо при ку пи ли кроз кам -
па њу „Би најс, дони рај бајс”.
Сугра ђа ни су нам дали сво је
ста ре бици кле који су ску пља -
ли пра ши ну у гара жа ма и
подру ми ма и који им више
нису били потреб ни. Волон те -
ри су их током тра ја ња кам па
дове ли у возно ста ње, а резул -
та те смо пред ста ви ли на завр -

ног дру штва под нази вом
„Моје удру же ње”.

На том ску пу су пред став -
ни ци Заво да за јав но здра вље
одр жа ли пре да ва ње о анк си о -
зно сти код мла дих, а сво је
про јек те пред ста ви ла су и
удру же ња „Connecting”, „Пре -
по знај у себи”, „Омла дин ска
зона” и Жен ска миров на гру -
па (ЖМИГ). Про мо ви са ни су
и про гра ми за мла де, као што
су ПАФФ, фести вал „FreeDom
Art”, часо пис „Драфт” и про -
је кат Кан це ла ри је за мла де
„Кул ту ра на поклон”. На кра ју
про гра ма пси хо лог Бра ни мир
Мати је вић одр жао је пре да ва -
ње о вршњач ком наси љу, а ова
тема била је повод и да пред -
став ни ци Кан це ла ри је за
мла де наја ве да ће на јесен
нај ве ро ват ни је бити отво ре но
пси хо ло шко саве то ва ли ште
наме ње но мла ди ма, које ће
функ ци о ни са ти при Омла -
дин ском ресурс ном цен тру.

Обе ле жа ва ње Међу на род -
ног дана мла дих било је при -
ли ка и за осврт на Алтер на -
тив ни изве штај о поло жа ју и
потре ба ма мла дих, који је у
петак, 11. авгу ста, пред ста -
вљен у бео град ском „Меди ја
цен тру”, а изра ди ла га је
Кров на орга ни за ци ја мла дих
Срби је (КОМС), уз подр шку
Бео град ске отво ре не шко ле и
Кра ље ви не Швед ске. Пора -
жа ва ју ћи резул та ти тог
истра жи ва ња, који, изме ђу
оста лог, пока зу ју да 70% мла -
дих жели да напу сти Срби ју,
попри лич но су уста ла са ли
јав ност, а до каквих се још
пода та ка дошло кроз ову
анке ту, као и какав је став
помоћ ни це мини стра омла -
ди не и спор та Сне жа не Кла -
шње у вези с тим истра жи ва -
њем про чи тај те у наред ном
бро ју нашег листа.

Суд би на

Помоћ ни ца мини стра Сне -
жа на Кла шња иско ри сти ла је
при ли ку да у субо ту, 12. авгу -
ста, оби ђе камп и пораз го ва ра
с волон те ри ма из Шпа ни је,
Укра ји не, Бугар ске, Ита ли је,
Фран цу ске и Срби је, како би
се лич но уве ри ла у успе шност
реа ли за ци је циље ва кам па,
али и да би уче сни ци ма захва -
ли ла на допри но су који су
кроз свој рад пру жи ли гра ду
Пан че ву.

– Могу с поно сом да кажем
да су од 2010. годи не, од када
наше мини стар ство финан си -
ра про грам „Мла ди су закон”,
до данас, мла ди људи и
нефор мал не гру пе реа ли зо ва -
ли пре ко 1.400 омла дин ских
волон тер ских про је ка та
широм Срби је. Ти про јек ти се
одно се на реша ва ње неког од
про бле ма које мла ди уоча ва ју
у сво јој локал ној зајед ни ци и

шној ради о ни ци и про мо тив -
ној вожњи. Ми у орга ни за ци ји
„Connecting” орга ни зу је мо
волон тер ске кам по ве зато што
веру је мо у вред но сти волон ти -
ра ња и живи мо их. Волон ти -
ра ње људи ма пру жа неза бо -
рав но иску ство, пове зу је их и
даје им при ли ку за скла па ње
нових при ја тељ ста ва, која се
нерет ко пре тво ре у она за цео
живот – иста као је Нико ла
Вељ ко вић, коор ди на тор волон -
тер ских про гра ма у орга ни за -
ци ји „Connecting”.

Уско ро пси хо ло шко 
саве то ва ли ште
Обе ле жа ва њу Међу на род ног
дана мла дих при дру жио се и
Дом омла ди не, где је, у сарад -
њи с Кан це ла ри јом за мла де, у
попо днев ним сати ма при ре ђе -
на зајед нич ка три би на омла -
дин ских орга ни за ци ја цивил -

подиг ну свест цело куп не јав но -
сти о про бле ми ма мла дих и
њихо вом поло жа ју у дру штву.

Пре тач но осам на ест годи -
на, на пред лог Гене рал не
скуп шти не Ује ди ње них наци -
ја, 12. август почео је да се
обе ле жа ва у све ту као Дан
мла дих, а у Срби ји се тај дан
про сла вља нешто кра ће – од
2007, када је осно ва но Мини -
стар ство омла ди не и спор та
при Вла ди РС. На осно ву сло -
га на ово го ди шње кам па ње
„Мла ди гра де мир” може се
закљу чи ти да су се глав не теме
о који ма се про шле субо те
гово ри ло широм пла не те, па и
у нашем гра ду, одно си ле на
уче шће мла дих у пре вен ци ји
кон фли ка та, тран сфор ма ци ји
дру штва, инклу зи ји, соци јал -
ној прав ди и одр жи вом миру.

Хиља де сати на поклон
Цен трал ни дога ђај про сла ве
при ре ђе не у Пан че ву сва ка ко
је била посе та Сне жа не Кла -
шње, помоћ ни це мини стра у
Мини стар ству омла ди не и
спор та, међу на род ном волон -
тер ском кам пу „Реби ци кли рај
2”, који је одр жан у нашем гра -
ду од 1. до 14. авгу ста. Реч је о
јед ном од 34 кам па тог типа
који се кроз про грам „Мла ди
су закон” поме ну тог мини -
стар ства ове годи не одр жа ва ју
широм Срби је у орга ни за ци ји
Волон тер ског сер ви са „Мла -
дих истра жи ва ча Срби је”.
Када је реч о кам пу у Пан че ву,
локал ни парт нер тог сер ви са је
удру же ње „Connecting”.

Подизање еколошке свести



Коњич ки клуб Гра ни чар из
Новог Сада био је про шлог
викен да орга ни за тор два ју
изу зет но ква ли тет них так -
ми че ња на покра јин ском
нивоу.

У субо ту, 12. авгу ста, одр жа -
но је Првен ство Вој во ди не у
дре сур ном јаха њу, на којем је
наш град и КК Кре мен пред -

ста вља ла Маша Јоси по вић,
која се над ме та ла у кон ку рен -
ци ји нај мла ђих так ми ча ра.
Било је то прво Маши но так -
ми че ње у дисци пли ни дре сур -
ног јаха ња, па сто га њен успех
још више доби ја на зна ча ју – у
две утак ми це наша мла да
сугра ђан ка пла си ра ла се на
тре ће место.

Већ сутра дан, у неде љу, 13.
авгу ста, на про гра му је било
Првен ство Вој во ди не у даљин -
ском јаха њу.

Наш сугра ђа нин Саша
Крња ић, члан КК-а Кре мен, с
коњем Вуком пре шао је ста зу
од 40 кило ме та ра за један сат
и 49 мину та и тако убе дљи во
осво јио прво место и титу лу

шам пи о на Вој во ди не у даљин -
ском јаха њу.

Послед ње коло држав ног
шам пи о на та у овој дисци пли -
ни зака за но је за сеп тем бар у
нашем гра ду. До тада ће чла но -
ви КК-а Кре мен вред но вежба -
ти с тре не ром Вишњом Андрић
и при пре ма ће се за нове три -
јум фе. A. Ж.

ДРУШТВО
Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Симпатизер” је прича о јед-
ном капетану, човеку који је
растао уз сироту мајку Вијет-
намку, без оца Француза,
човеку који је отишао у Аме-
рику на студије, да учи о
животу и љубави, али се вра-
тио у Вијетнам да се бори за
комунистичке циљеве. О
човеку који је шпијун и сим-
патизер. О човеку који запра-
во не зна ко је. Његов ум је
подељен, јер су његова поли-
тичка убеђења у сукобу с лич-
ним уверењима.

Сасвим различит од свих
романа и филмова о Вијет-
намском рату који му претхо-
де, с литерарном елеганци-
јом и мрачном проницљиво-
шћу, „Симпатизер” нам при-
казује перспективу растрза-
ног субверзивца и идеалисте
и разоткрива ону страну рата
и његових последица које
Америка никад није видела.

Роман „Симпатизер” је
трећа књига у библиотеци
„Американа”, која обухвата
реномирана књижевна дела
што из различитих перспек-
тива осветљавају амерички
начин живота, америчке
вредности и њихов утицај на
савремени свет.

Два читаоца који до среде, 23. августа, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Колико пута сте књигу
прочитали у даху?”, наградићемо по једним примерком књиге „Симпа-
тизер” Вијета Тана Нујена. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, 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.

Професорка енглеског Ана
Емерсон жуди за променом,
уморна од љубавне везе која
нема будућност. Зато једва
чека да стигне на Малдиве и
читаво лето даје приватне
часове младом Ти Џеју
Калахану. С друге стране, Ти
Џеју уопште није драго што
иде из града да би провео
лето над књигом, па макар и
на тропском острву, уместо
да ужива с пријатељима.

Али то сада није ни важно,
јер за њих прошлост као да
не постоји... Ана се не сећа
шта се догодило, само јој се
на трен враћају слике плаве
површине мора која се пре-
више брзо приближава и
страха у Калахановим очи-
ма. Кристално чиста вода
запљускује јој стопала када
отвара очи и пред собом
види бескрајно пространство
у хиљаду нијанси тиркизне.
Свуда око ње је блиставо
бели песак оивичен сенкама

раскошних палми, док и
даље чврсто стеже Калаха-
нову руку.

Дани пролазе, потом и
недеље, а онда и месеци.
Након још једног Калахано-
вог рођендана Ана почиње
да се пита да ли ће највећи
изазов на пустом острву
заправо бити живот с мла-
дићем који полако постаје
мушкарац.

Два читаоца који до среде, 23. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко вас чини
срећним?”, наградићемо по једним примерком „На пустом острву”
Трејси Гарвис Грејс. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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 „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Симпатизер” Вијета Тана Нујена

„На пустом острву” 
Трејси Гарвис Грејс

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас коли ко вре ме -
на про во ди те слу ша ју ћи
радио. „Пан че вац” и изда вач -
ка кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Хол кроф тов
пакт” Робер та Ладла ма за два
наша чита о ца или чита тељ ке
који су нај кре а тив ни је одго -
во ри ли на то пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Оно ли ко коли ко ми тре -
ба да ауто мо би лом стиг нем
од тач ке А до тач ке Б. Код
куће углав ном слу шам
’Јутјуб’.” 063/3532...

„Некад је радио баш
радио, али нова су вре ме на
дошла, па је та мода про шла.
Био некад и гра мо фон, па му
радио пре у зео трон, тако да
и сада ово није ништа бит но
ново.” 064/4895...

Награ де се могу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње чега се нај ви ше пла ше.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Од сада без
стра ха” Бебе Бајал ски.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу -
лић” у „Авив пар ку”, од
наред ног утор ка, пре у зму
ауто ри сле де ћих одго во ра:

„Ничег, осим људи вели -
ког ега, а ниског кое фи ци -
јен та инте ли ген ци је.”
064/8009...

„Пла шим се да не сва не
дан кад ћу схва ти ти да и од
ове вла сти посто ји гора.”
066/8843...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана,
како бисмо њихо ве подат ке
про сле ди ли спон зо ри ма.
Нова наград на пита ња
потра жи те на стра ни ца ма
овог бро ја „Пан чев ца”.

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Радио – не радио...

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ЛЕТ ЊИ КАМП СПОРТ СКОГ САВЕ ЗА ПАН ЧЕ ВА

ЧАР ДАК – ОАЗА НАДО МАК ГРА ДА

наше вре ме, дру жи ли смо се,
шета ли, тре ни ра ли, так ми чи -
ли се и у ори јен ти рин гу и
осво ји ли тре ће место... Заи ста
мислим да деца носе само нај -
леп ше ути ске. У гости ма нам
је било и неко ли ко нај бо љих
каде та из Бео гра да, који су
тре ни ра ли и спа рин го ва ли с
нашим мали ша ни ма – рекао
је Пре драг Томин, први човек
ШК-а „Аље хин”.

Да је бора вак мла дих шахи -
ста на Чар да ку био пун пого -
дак, пока зу је и резул тат са
Отво ре ног првен ства Бео гра да
за сени о ре, на којем је десе то -
го ди шњи Лука Ристић из нашег
гра да осво јио чак пет пое на.

У наред ној сме ни лет њег
кам па на Чар да ку, у орга ни за -
ци ји Спорт ског саве за, биће
девој чи це из ОК-а „Одбој ка
013”, али и чла но ви Кра љев -
ског маче ва лач ког клу ба
„Кара ђор ђе”.

А. Живковић

Кежић, Војин Дави до вић,
Лука Гли го рић, Мар ко Бабић
и Алек са Мар тин че вић.

Сво јих седам дана мак си -
мал но су иско ри сти ли и мла -
ди шахи сти ШК-а „Аље хин”.

– Током прве сме не на Чар -
да ку је бора ви ло 45 мла дих
спор ти ста из наше га гра да.

Има ли смо заи ста иде ал не
усло ве за рад и бора вак. Све је
било одлич но орга ни зо ва но,
деца су има ла ста лан меди -
цин ски над зор, а хра на је била
изу зет на, па кори стим ову
при ли ку да захва лим чел ни -
ци ма Спорт ског саве за. Мак -
си мал но смо иско ри сти ли

У првој сме ни 
шахи сти и три а тлон ци

На реду одбој ка ши це
и маче ва о ци

Као и сва ке годи не, већ две
деце ни је, Спорт ски савез
наше га гра да током лета орга -
ни зу је камп кроз који, у неко -
ли ко сме на, про ла зе мла ди
пан че вач ки спор ти сти. До
сада се камп одр жа вао на Див -
чи ба ра ма, али с обзи ром на то
да се пан че вач ко одма ра ли -
ште у месту на пла ни ни
Маљен рено ви ра, ово го ди шња
база клин це за ма и клин ци ма
је Чар дак.

Прва сме на мла дих спор -
тист ки ња и спор ти ста бора ви -
ла је у том изле ти шту од 30.
јула до 6. авгу ста, а чини ли су
је чла но ви Шахов ског клу ба
„Аље хин”, које је пред во дио
тре нер Пре драг Томин, и так -
ми ча ри Три а тлон клу ба
„Тамиш”, с тре не ром Нико лом
Вин це ром.

У пре див ном при род ном
амби јен ту мла ди три а тлон ци
су ква ли тет но одра ди ли сед -
мо днев не при пре ме, а тре нин -
зи су били бази ра ни на сег -

ПОКРА ЈИН СКО ПРВЕН СТВО У ДАЉИН СКОМ ЈАХА ЊУ

Саша и Вук шампиони Војводине

мен ти ма бици кли зма и трча -
ња. Усло ви за рад и бора вак на
Чар да ку били су иде ал ни, па
су мали ша ни има ли при ли ку
и за дру же ње, ужи ва ње у при -
ро ди, као и у бога тој трпе зи,
јер је тре ба ло надок на ди ти
енер ги ју потро ше ну на тре -
нин зи ма.

Да је бора вак у кам пу био
пун пого дак за чла но ве ТК-а
„Тамиш”, све до чи и шест
осво је них меда ља на трци СТУ
купа у крос-дуа тло ну, одр жа -
ној 13. авгу ста на језе ру у
Кача ре ву. Тро фе је су осво ји -
ли: Ива Божич ко вић, Алек са



Син ди кат срп ске поли ци је
похва лио је про шло не дељ ну
одлу ку Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва да рас пи ше
кон курс за при јем на основ ну
обу ку 100 пола зни ка за зани -
ма ње ватро га сац-спа си лац.

„Сма тра мо да је при јем
нових људи више него нео п хо -
дан, јер је ово лето пока за ло
потре бу за уна пре ђе њем ефи -
ка сно сти те слу жбе. Иако је
100 људи мало у одно су на
број ватро га са ца који недо ста -
је, то је сва ка ко вели ки помак.
Нада мо се да ће се овај тренд
наста ви ти и да ће уско ро бити
још кур се ва за ватро га сце-спа -
си о це. Због тога што се број
оних који оба вља ју тај посао
при род ним одли вом јако брзо
сма њу је, њихо ва ста ро сна
струк ту ра није иде ал на, али
ни број запо сле них ватро га са -
ца по гла ви ста нов ни ка у
одно су на европ ски про сек”,

саоп шта ва Син ди кат срп ске
поли ци је.

У тек сту кон кур са за при јем
кан ди да та на ватро га сно-спа -
си лач ку обу ку, који је обја вљен
на интер не ту, може се про чи -
та ти да је пред ви ђе но да тро ји -
ца буду анга жо ва на у Опо ву,
један у Кова чи ци, два у Али бу -
на ру, а у Пан че ву није дан!?
Због чега је то тако, није јасно,

пого то во када се узму у обзир
број ста нов ни ка и пода так да у
нашем гра ду раде фабри ке
петро хе миј ске инду стри је.

Под се ћа мо, Син ди кат ватро -
га са ца Срби је до сада је више
пута упо зо ра вао да наша земља
има нај ма њи број ватро га са ца у
одно су на оста ле држа ве у
реги о ну и да је то, уз заста ре лу
тех ни ку, озби љан про блем.

„Међу тим, ватро га сци и
поред тога у свим интер вен ци -
ја ма дају свој мак си мум и
заслу жу ју да се за њих каже да
су херо ји”, исти че тај син ди кат.

Сек тор за ван ред не ситу а ци -
је, део Мини стар ства уну тра -
шњих посло ва који је над ле -
жан за рад ватро га са ца-спа си -
ла ца, до сада је јав но сти више
пута ука зао на то да је током
2015. годи не наба вље но више
нових ватро га сних вози ла и
опре ме него годи на ма рани је.

Поред тога, током послед -
њих неко ли ко годи на наба -
вље но је и доста нових ватро -
га сних уни фор ми, а тај про цес
се наста вља. Сек тор за ван ред -
не ситу а ци је ука зао је нашој
јав но сти и на то да је рад
посто је ћег бро ја ватро га са ца-
спа си ла ца орга ни зо ван тако
да без бед ност гра ђа на нијед -
ног тре нут ка не буде дове де на
у пита ње.

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Откри ве ни огром ни иле гал ни заса ди дува на

ХРОНИКА
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При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва, у сарад -
њи са Упра вом за дуван, Упра -
вом цари не, Поре ском упра -
вом и Без бед но сно-инфор ма -
тив ном аген ци јом, у акци ји
спро ве де ној на тери то ри ји
Пан че ва, Срем ске Митро ви це
и Шап ца откри ли су пар це ле
са иле гал ним заса ди ма дува на
на повр ши ни од око 17 хек та -
ра. Да је гаје ње завр ше но до
кра ја, при нос осу ше ног дува -
на био би око 34 тоне.

Поли ци ја је због тога про -
тив осам лица под не ла  кри -
вич не, а про тив чети ри лица
пре кр шај не при ја ве. Про це -
ње но је да би они, да су успе ли
да од тог дува на напра ве цига -
ре те, оште ти ли наш држав ни
буџет за три мили о на евра
због непла ће них акци за и
ПДВ-а. С дру ге стра не, с обзи -
ром на то да вред ност суше ног
реза ног дува на на црном
тржи шту изно си око девет
евра по кило гра му, корист

коју би има ли, изно си ла би
око 300.000 евра.

– Овај неле гал но заса ђе ни
дуван откри вен је сни ма њем
тере на спе ци јал ним каме ра ма
са сате ли та спо соб ним да
откри ју спе ци фи чан хло ро -
фил који испу шта биљ ка
дуван. Важно је иста ћи и то да
укуп на коли чи на заса ђе ног
дува на која је откри ве на
током само ове јед не акци је
одго ва ра укуп ној коли чи ни
суше ног дува на који је запле -
њен у првих шест месе ци ове

годи не – изја вио је Вла ди мир
Ребић, дирек тор поли ци је.

Он је наја вио да ће поли ци ја
наста ви ти да спро во ди ова кве
акци је и да ће и даље пред у зи -
ма ти све мере за спре ча ва ње
неле гал не про из вод ње дува на.

Ребић је под се тио да је Вла -
да Репу бли ке Срби је, у жељи
да иско ре ни овај вид кри ми -
на ла, који угро жа ва пуње ње
држав ног буџе та и здра вље
пуша ча, сре ди ном про шле
годи не фор ми ра ла Рад ну гру -
пу за бор бу про тив кри јум ча -

ре ња дува на. Њу чине пред -
став ни ци Дирек ци је поли ци је,
Без бед но сно-инфор ма тив не
аген ци је, Поре ске упра ве,
Упра ве цари на и Упра ве за
дуван. Резул та ти рада ове рад -
не гру пе не би били добри без
подр шке Репу блич ког јав ног
тужи ла штва, Фито са ни тар не
инспек ци је, Упра ве за биље и
Тржи шне инспек ци је.

– Захва љу ју ћи коор ди ни ра -
ним актив но сти ма ових
држав них орга на, про шле
годи не смо откри ли 311.000
швер цо ва них бок со ва цига ре -
та, што је зна чај но пове ћа ње у
одно су на 72.000 бок со ва,
коли ко их је запле ње но током
2015. годи не. Тако ђе, забе ле -
же но је пове ћа ње од 42 одсто
што се тиче запле на суше ног
дува на, одно сно откри ве на је
101 тона у одно су на 71 тону,
коли ко смо оду зе ли током
2015. годи не – додао је Ребић,
који је и пред сед ник поме ну те
рад не гру пе.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Нови ватро га сци више него нео п ход ни

У Мини стар ству уну тра -
шњих посло ва завр ше на је
обу ка за поли цај це који ће
од почет ка нове школ ске
годи не ђаци ма основ них
шко ла држа ти пре да ва ња
под нази вом „Осно ви без -
бед но сти деце”.

Њима ће бити обу хва ће ни
уче ни ци четвр тог и шестог
раз ре да, који ће их слу ша ти
јед ном месеч но. Зада так
поли ца ја ца који ће држа ти
та пре да ва ња биће да децу
оспо со бе да пре по зна ју опа -

сно сти и иза зо ве с који ма се
могу сусре сти и да нау че да
реа гу ју на њих на пра ви лан
начин.

Пре да ва ња ће садр жа ти
осам тема, које покри ва ју све
инци дент не ситу а ци је у који -
ма се деца могу наћи. Изме -
ђу оста лог, уче ни ци ће слу -
ша ти о разним обли ци ма
наси ља, о пре вен ци ји и
зашти ти од опој них дро га и
алко хо ла, пожа ри ма, зло у по -
тре ба ма на интер не ту и без -
бед но сти у сао бра ћа ју.

У НОВОЈ ШКОЛ СКОЈ ГОДИ НИ

Поли циј ска 
пре да ва ња за ђаке

Нови заштит ник пра ва гра -
ђа на Зоран Паша лић при -
ма ће од овог месе ца гра ђа не
који има ју жал бе на рад
локал них, покра јин ских и
репу блич ких инсти ту ци ја и
запо сле них у њима и раз го -
ва ра ће с њима.

Ти сусре ти биће орга ни -
зо ва ни сва ког послед њег

пет ка у месе цу и тра ја ће од
9 до 16 сати. Они који желе
да зака жу раз го вор са
заштит ни ком гра ђа на,
мора ју се прво јави ти слу -
жбе ни ци ма у При јем ној
кан це ла ри ји, сва ког рад ног
дана од 9 до 16 сати. Под се -
ћа мо, адре са заштит ни ка
гра ђа на је Дели град ска 16,
Бео град, а бро је ви теле фо на
су 011/20-68-100 и 064/87-
68-505. При ту жбе је могу ће
сла ти и елек трон ском
поштом, на адре су zastit-
nik@ zastitnik.rs.

УКО ЛИ КО ИМА ТЕ НЕКИ НЕРЕ ШИВ ПРО БЛЕМ

Жали те се заштит ни ку
гра ђа на

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Kазне за 
неизвршавање 
ове законске обавезе
од 10.000 до
150.000 динара

У Румунији оболело
много деце јер нису
била заштићена

У Прекршајном суду у нашем
граду поднето је 26 захтева
за покретање прекршајног
поступка против родитеља
који нису хтели да вакцини-
шу децу ММР вакцином због
страха да она наводно изази-
ва аутизам.

Ивана Петковић Топаловић,
секретар Прекршајног суда у
Панчеву, изјавила је да је те
захтеве поднео Покрајински
секретаријат за здравство, а да
до сада поводом њих није
донета ниједна судска одлука.

– Пет захтева је обуставље-
но, јер нису поднети у одгова-
рајућем року, па је наступила
застарелост прекршајног
поступка. По Закону о зашти-
ти становника од заразних
болести, који је ступио на сна-
гу прошле године, родитељи
су обавезни да изврше имуни-
зацију деце. Те обавезе су
ослобођени једино уколико
код најмлађих постоје неке
здравствене контраиндикације,

ЗБОГ ОДБИЈАЊА ДА ВАКЦИНИШУ ДЕЦУ

ДВАДЕСЕТ ШЕСТ РОДИТЕЉА ПРЕДАТО СУДУ

а то утврђују и процењују
лекари и надлежне лекарске
комисије – истакла је Ивана
Петковић Топаловић.

Она је објаснила да родите-
љи који и поред тога одбију да
вакцинишу децу, морају да
напишу изјаву о томе и да је
предају педијатру. Он је затим
шаље санитарном инспектору,
а након тога се доноси решење
да дете мора да се вакцинише
у року од осам дана и да роди-
тељи доставе доказ о томе.
Уколико они и после тога
одбију да то ураде, санитарни
инспектор покреће прекршај-
ни поступак.

Ивана Петковић Топаловић
додала је да они који не вак-
цинишу децу могу бити
кажњени на основу два зако-
на: први је Закон о заштити

становника од заразних боле-
сти и санкције које су предви-
ђене тим актом крећу се у
распону од 30.000 до 150.000
динара, а други Закон о сани-
тарном надзору, којим су про-
писане казне од 10.000 до
20.000 динара.

Судије Прекршајног суда на
основу свог дискреционог
права процењују који закон ће
применити, а уколико сматра-
ју да је то сврсисходно, посто-
ји могућност да изрекну само
опомену. Прекршајни посту-
пак се прекида уколико роди-
тељи накнадно вакцинишу
децу.

Др Слађана Томић, специја-
листа епидемиологије у Заводу
за јавно здравље Панчево, изја-
вила је за РТВ Војводину да је и
поред пропаганде против вак-

Наш суграђанин рођен
1935. године трагично је
настрадао у среду, 16. авгу-
ста, док је покушавао да пре-
ђе пругу код „Авив парка”, у
близини ресторана „Мекдо-
налдс”. У том тренутку на
њега је налетео воз, али није
јасно да ли га он није приме-
тио на време, или га је воз
ударио након што је почео да
прелази пругу.

Повреде које је задобио
биле су изузетно тешке
(лом леве ноге и надлакти-
це, контузија грудног коша
и стомака, повреде слезине
и јетре), због чега га је еки-
па Хитне помоћи која је
интервенисала одмах одве-

зла у болницу. Тамо је нај-
пре реанимиран, а потом
оперисан, али је, нажалост,
неколико сати касније под-
легао повредама.

У разговору с надлежни-
ма на железници сазнали
смо да машиновођа није
крив за овај немили догађај,
јер је повређени покушао да
пређе пругу на месту где то
није дозвољено.

Неки наши суграђани
који су реаговали на инфор-
мацију о овом догађају на
„Фејсбуку”, упозорили су да
би требало оградити пругу
која пролази поред „Авив
парка” да више не би било
оваквих догађаја.

НЕСРЕ ЋА НА ПРУ ЗИ

Воз уда рио стар ца

цинисања прошле године на
територији јужног Баната чак
98 процената родитеља вакци-
нисало децу. Она је нагласила
да само 56 родитеља није хтело
да испуни ту обавезу, што је
мало.

Говорећи о томе колико је
вакцинисање деце важно, под-
сетила је на то да је у Румуни-
ји у току епидемија малих
богиња и да је оболело више
хиљада деце којој није дата
никаква заштита, а има и
смртних случајева.

Поједини медији објавили су
податке из којих се може виде-
ти да је, за разлику од јужног
Баната, у Београду знатно
лошија ситуација када је реч
вакцинисању деце. У Прекр-
шајном суду у главном граду
тренутно се води 200 поступа-
ка, а од почетка године вакци-
нисано је само 26 одсто нај-
млађих.

То не чуди с обзиром на изу-
зетно изузетно велику пропа-
ганду на „Фејсбуку” и другим
друштвеним мрежама. Бројни
појединци тврде да постоје
егзактни докази да је дечја
вакцина опасна, а у томе су
ових дана почеле да их подр-
жавају и неке естрадне лично-
сти. Медији су објавили апел
певачице Јелене Карлеуше
родитељима да се побуне про-
тив обавезне вакцинације
деце, уз образложење да је она
свуда у свету добровољна.



У ОКО ЛИ НИ ГРА ДА СВЕ ВИШЕ НЕ БАШ БЕЗА ЗЛЕ НИХ СИСА РА

Јазав ци поче ли да наср ћу и на људе
Већ неко ли ко годи на под руч -
је око Омо љи це и Бре стов ца
опсе да ју јазав ци. Ови не баш
беза зле ни гости све чешће се
могу виде ти у при о бал ним
обла сти ма око Наде ла и
Поња ви це. Доказ у при лог
таквим при ча ма јесу и број ни
пре га же ни при мер ци те врсте
на путу ка Пан че ву.

С обзи ром на то да и људи
живе на поме ну тим лока ци ја -
ма, бли ски сусре ти с јазав ци -
ма поста ју све неми нов ни ји.
Један од послед њих таквих
слу ча је ва дого дио се недав но
Вла ди ми ру Веси ћу, наста ње -
ном у омо љич кој ули ци Бра -
ни сла ва Нуши ћа, која се упра -
во насла ња на Надел.

– Било је отпри ли ке пола
сата после поно ћи када сам

зачуо лар му из прав ца ком -
шиј ске њиве засе ја не куку ру -
зом. Нису ми се допа ли ти зву -
ко ви, па сам иза шао да про ве -
рим о чему је реч, и не слу те -
ћи шта ће усле ди ти. Када сам
се при бли жио месту с којег је
допи ра ла бука, сте као сам
ути сак да је у пита њу нека кво
давље ње. Већ сле де ћег момен -
та пред мене је иско чио јаза -

вац, тежи не око 25 кило гра ма,
и одмах поју рио за мном. Дао
сам се у бег и сре ћом успео да
ско чим на ауто мо бил који је
био пар ки ран у бли зи ни. Када
сам се окре нуо, видео сам
„звер ку” како зами че у куку -
ру зи ште – навео је Весић.

Четр де сет тро го ди шњем
Омољ ча ни ну ово није први
пут да је опа зио јазав ца – про -

шле годи не му се то дого ди ло
неко ли ко пута, али тада нису
били тако наср тљи ви.

Све наве де но још јед ном
потвр ђу је да је попу ла ци ја овe
углав ном ноћ не живо ти ње из
поро ди це куна у при мет ној
екс пан зи ји на нашим про сто -
ри ма. На ту тему било је и
дру гих при ча, пре све га из
уста поје ди них Бре стов ча на
који су јазав це често зати ца ли
на пољи ма боста на.

Овај сисар може да буде и
самот њак и да живи у зајед ни -
ци до пет на ест једин ки. Има
сла би ји вид, али добар слух и
још боље чуло мири са, као и
сна жан угриз и оштре кан џе.
Раз дра жљи ве је при ро де,
наро чи то када бра ни мла де;
не пре за да напад не мно го
веће живо ти ње, па ни чове ка,
те га се тре ба кло ни ти.

Сто га, пре све га за Омољ ча -
не и Бре стов ча не ових дана
поја ча на доза опре за није
наод мет.

Шеста „Фија ке ри ја да” у орга -
ни за ци ји Ерге ле „Велич ко -
вић” одр жа на је у субо ту, 12.
авгу ста, на јабуч ком ста ди о -
ну, пред више од пет сто гле -
да ла ца. На тој живо пи сној
мани фе ста ци ји уче ство ва ло
је четр де сет осам еки па из
целе Вој во ди не, као и из поје -
ди них кра је ва Срби је.

Овог пута над ме та ли су се
дво пре зи и четво ро пре зи.
Када је реч о дисци пли ни
под нази вом „трка око чуње -
ва” код дво пре га побе дио је

Милош Плав шић из Доба но -
ва ца, дру ги је био Милан
Ђур ђе вић (Пећин ци), а тре -
ћи Горан Љепо ја из места
Липов Лист. Међу четво ро -
пре зи ма је нај бо љи био
Милен ко Рада ко вић из Сур -
чи на, испред Ђуре Анђел ко -
ва из Кови на.

Поме ну ти Рада ко вић био је
без прем ца и када је реч о кру -
жној реви ји дво пре га, а иза
себе је оста вио Лаза ра Нићи -
фо ро ви ћа из Сопо та и Зво ни -
ми ра Ћај ку ши ћа из Руме.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” интен -
зив но косе пар ко ве и зеле не
повр ши не у цен тру села,
зали ва ју сад ни це, а недав но
су детаљ но уре ди ли гро бље.
Лов ци ће убу ду ће, уме сто на
Поња ви ци, так ми че ња одр -
жа ва ти на утри ни код сео ске
депо ни је. 

Банат ско Ново Село: Орке -
стар Дома кул ту ре насту пио
је у сре ду, 16. авгу ста, у
Руму ни ји. Тален то ва ни Лео -
нид Арде љан так ми чи ће се
иду ћег викен да на „Првој
хар мо ни ци Срби је”.

Доло во: „Румун ско вече” одр -
жа но је у петак, 11. авгу ста, на
пла тоу Дома кул ту ре, а насту -
пи ли су мешо ви та певач ка
гру па КУД-а „Јон Кре ан ге”,
инстру мен тал ни и вокал ни

соли сти и гости – КУД „Весе -
ли ја” из Гло го ња и Тео до ра
Мик. Поме ну та певач ка гру па
и фол клор ни ансамбл КУД-а
„Банат ски вез” так ми чи ће се
у петак, 18. авгу ста, на Вели -
ком фести ва лу музи ке и фол -
кло ра Руму на из Вој во ди не у
селу Сутје ска. Вокал ни соли -
ста народ не музи ке Жика
Мар ти нов насту пи ће у окви ру
лет њег про гра ма у сре ду, 23.
авгу ста, од 20 сати, на пла тоу
Дома кул ту ре.

Гло гоњ: Пред ста ва „Жорж
Дан ден” изве де на је у неде -
љу, 13. авгу ста, у Дому кул ту -
ре. Игран ка у орга ни за ци ји
КУД-а „Весе ли ја” при ре ђе на
је у уто рак, 15. авгу ста, у
пор ти румун ске пра во слав не
цркве. „Еко-рега та” про ћи ће

кроз село у петак и неде љу, а
пло ви ла ће се зау ста ви ти на
пла жи „ске ла”.

Ива но во: Пово дом обе ле жа -
ва ња сео ске сла ве Вели ка
Госпо ји на, у уто рак, 15. авгу -
ста, нај пре je при ре ђен кон -
церт фол кло ра на пла тоу
испред Дома кул ту ре, а сат
касни је у тој уста но ви отво -
ре на је изло жба „Ива но во у
фоку су”, након чега је насту -
пио глу мац Ирфан Мен сур.

Јабу ка: У орга ни за ци ји Месне
зајед ни це у изра ди су још јед -
на табла и вели ки путо каз,
који ће бити поста вље ни у
цен тру села. „Фија ке ри ја да”
је одр жа на у субо ту, 12. авгу -
ста, у орга ни за ци ји Ерге ле
„Велич ко вић”. „Еко-рега та”
про ћи ће кроз село у петак и
неде љу, а пло ви ла ће се зау -
ста ви ти на пла жи „песак”.
Теле ви зи је из Чач ка и Новог
Сада у поне де љак, 21. авгу ста,
сни ма ће еми си ју о Јабу ци из
сери ја ла „Агро ка ра ван”.

Кача ре во: Првен ство у три а -
тло ну одр жа но је у неде љу,
13. авгу ста, на СРЦ-у „Језе -
ро”. Уско ро ће бити сани ра -
не удар не рупе на локал ним
коло во зи ма.

Омо љи ца: „Поро дич ни дани”
поче ли су у сре ду, 9. авгу ста, а
завр ша ва ју се насту пи ма на
пла тоу испред Дома кул ту ре:
пан че вач ки бенд „Cactus Jack”
сви ра ће у четвр так, 17. авгу -
ста; наред ног дана пева ће Ера
Ојда нић и Вера Мато вић, а у
неде љу, 20. авгу ста, на про гра -
му је кон церт КУД-а „Жисел”.

Стар че во: Окон ча ни су два -
де сет дру ги „Дани дру же ња”,
и то деве тим „Eкс-Ју рок
фестом” на стар че вач ком
Тргу нео ли та, када су, поред
оста лих, насту пи ли Нено
Белан & „Фју менс” и Прља ви
Инспек тор Бла жа и „Кљу но -
ви”. Одр жа ни су и изви ђач ки
више бој, СПО ЈИ, так ми че ње
у пеца њу за децу на Наде лу...

Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Про гла ше не нај бо ље
фото гра фи је у две
кате го ри је

Госто вао и Ирфан
Мен сур

На дан ива но вач ке сео ске сла -
ве Вели ка Госпо ји на, позна те
и као Кир вај, у уто рак, 15.
авгу ста, поред тра ди ци о нал -
ног вашар ског дела у око ли ни
Цркве Све тог Ван де ли на, при -
ре ђен је садр жа јан кул тур но-
умет нич ки про грам. Нај пре су
на пла тоу испред Дома кул ту -
ре насту пи ли фол кло ра ши
Удру же ња банат ских Буга ра
„Ива но во –Ба нат” и стар че вач -
ког КУД-а „Нео лит”. Потом је
у поме ну тој кул тур ној уста но -
ви отво ре на изло жба у окви ру
десе тог Сало на умет нич ких
фото гра фи ја „Ива но во у фоку -
су”, када су пред ста вље ни нај -
бо љи радо ви наста ли на ово го -
ди шњем фото-сафа ри ју, одр -
жа ном у апри лу.

Струч ни жири имао је мно го
мука, јер је при спео вели ки број
фото гра фи ја у обе кате го ри је,
али напо слет ку је ипак ода брао
побед ни ке. На прву тему, под
нази вом „Ива но во”, нај бо ља је
била Ива на Тодо ро вић с фото -
гра фи јом „Мито бекри јо”. На
дру го место пла си рао се Ђани

Бар до ти („Мари ја”), а тре ћи је
био Дра ган Лап че вић са сли ком
под нази вом „Две Мари је”.
Похва ље ни су Борис Бај че тић,
Пјер Гру ји чић, Сло бо дан Пајић
и Душан ка Љубо је вић.

На сло бод ну тему у кате го -
ри ји поје ди нач не фото гра фи је
побе ди ла је Алек сан дра Леко -

СЕЛО

НА ДАН СЕО СКЕ СЛА ВЕ ВЕЛИ КА ГОСПО ЈИ НА

ИВА НО ВО У ФОКУ СУ ДЕСЕ ТИ ПУТ

ОДР ЖА НА ШЕСТА ЈАБУЧ КА „ФИЈА КЕ РИ ЈА ДА”

Два прва места 
оти шла у Сур чин

Кир вај је у Гло го њу један од
дана када у селу ври као у
кошни ци. Сам про грам обе ле -
жа ва ња је, захва љу ју ћи пре га -
о ци ма из Дома кул ту ре, почео
већ у неде љу, 13. авгу ста, када
је у поме ну тој уста но ви оди -
гра на пред ста ва „Жорж Дан -
ден”. У пита њу је Моли је ро ва
коме ди ја, коју је изве ло ама -
тер ско позо ри ште из Кови на.
Ови умет ни ци госто ва ли су и
про шле годи не истим пово -
дом и још тада су побра ли
сим па ти је Гло го ња ца, па не
чуди што се и овом зго дом
оку пи ло више од шезде се то ро
људи како би ужи ва ло и сме ја -
ло се.

Наред ног дана тре ба ло је да
насту пи рок састав „Пери од”.
Међу тим, кон церт је одло жен
јер је члан бен да, буб њар
Милан Арсић, пре тр пео тра -
ги чан губи так у поро ди ци.

На сам дан сла ве одр жа на је
литур ги ја у румун ској пра во -
слав ној цркви. Током дана
сво је место зау зе ли су шпи ле -

ра ји и дру га вашар ска обе леж -
ја, а уве че је у пор ти поме ну тог
хра ма по тра ди ци ји при ре ђе на
игран ка у орга ни за ци ји КУД-а

„Весе ли ја”. Тамо се увек оку пи
дослов це пола села и сви уче -
ству ју у заба ви и игра ју без
обзи ра на наци о нал ну при -

пад ност. Све чар ска атмос фе -
ра осе ти ла се и у уго сти тељ -
ским лока ли ма до дубо ко у
ноћ.

КИР ВАЈ ОБЕ ЛЕ ЖЕН И У ГЛО ГО ЊУ

По тра ди ци ји уз „Весе ли ју” код румун ске цркве

вић с фото гра фи јом „Сен ке 1”,
дру ги је био Алек сан дар Буђе -
вац („Ann 67”), а тре ћи Дра ган
Лап че вић („Ледо ло мац”). У
кон ку рен ци ји колек ци ја прва
три места при па ла су Јаро сла -
ву Кра ли ку, Јова ни Васко вић и
Ђани ју Бар до ти ју. Похва ле су
доби ли Јан Вало, Иван Сто ја -

но вић, Едо Иглич, Лазар Леко -
вић и Тибор Арва.

Отва ра њу Сало на, у чијој је
орга ни за ци ји, поред Дома кул -
ту ре, уче ство ва ла и фото-гру па
„Дуна вац”, при су ство вао је вели -
ки број људи, а дога ђај је кра ћим
моно ло гом уве ли чао и позна ти
глу мац Ирфан Мен сур.

Страну припремио

Јордан
Филиповић

„Мито бекријо”



У Град ској библи о те ци Пан -
че во у четвр так, 10. авгу ста,
одр жа на је про мо ци ја прве
збир ке песа ма нашег сугра ђа -
ни на Сте фа на Ста но је ви ћа,
под насло вом „Мла ди Атлас”.

Пред број ним посе ти о ци ма
мла ди песник је дру ги пут у Пан -
че ву пред ста вио сво је ства ра ла -
штво. Прва про мо ци ја збир ке
одр жа на је у мар ту у дво ра ни
„Апо ло” Дома омла ди не, а пред -
ста вља њем у Град ској библи о те -
ци Сте фан је желео да се обра ти
ширем кру гу љуби те ља пое зи је.

– На неки начин се на „Апо -
ло” гле да као да је то про стор
за мла де, мада је на про мо ци -
ји било и ста ри је публи ке.
Библи о те ка је инсти ту ци ја
коју посе ћу ју и ста ри ји сугра -
ђа ни, па сам желео да се и они
осе те позва ним да упо зна ју
мој рад – рекао је Ста но је вић.

Он је свој рад пред ста вио и у
Удру же њу свет ских пут ни ка у
Бео гра ду, а недав но и публи ци у
Моста ру. Сте фан је оду ше вљен
тиме како је њего ва пое зи ја
при хва ће на ван гра ни ца наше
земље, па сада пла ни ра да посе -
ти Сара је во, Тузлу и Загреб.

– У пла ну су још неке про мо -
ци је по Срби ји, у Новом Саду,

Кра гу јев цу и Нишу, али то
зави си и од мојих оба ве за на
факул те ту – каже Ста но је вић.

Он је иста као да је за аде -
кват ну про мо ци ју књи ге
потреб но доста тру да и посве -
ће но сти и да вели ки терет
пада на самог писца, али да
упр кос поте шко ћа ма неће
оду ста ти од писа ња.

– Већ сада имам јед ну ком -
пле ти ра ну нову збир ку, чији
ће назив бити „Сизиф је сео на
камен”, а пишем и свој први
роман и он ће тако ђе има ти
сим бо ли ку грч ке мито ло ги је,
која ће и бити кључ за раз у ме -
ва ње ових дела – рекао је Ста -
но је вић.

Про мо ци ју је води ла истак -
ну та пан че вач ка књи жев ни ца
Гор да на Вла јић, а гости су
били мла ди писац из Пан че ва
Дамјан Умче вић и Мари на
Мик ша као музич ка подр шка.
Она је том при ли ком пред ста -
ви ла сво ју прву аутор ску
песму.

Збир ка пое зи је „Мла ди
Атлас”, коју као изда вач пот пи -
су је „Бал кан ски књи жев ни гла -
сник”, обја вље на је ове годи не у
еди ци ји пое зи је „Црна библи о -
те ка”.

У дво ри шту Народ ног музе ја
Пан че во у петак, 18. авгу ста,
од 20 сати, у окви ру лет њег
про гра ма биће изве де на моно -
дра ма „Милун ка”. У интер -
пре та ци ји Весне Стан ко вић,
глу ми це Југо сло вен ског драм -
ског позо ри шта, публи ка ће
чути испо вест херо и не срп -
ских осло бо ди лач ких рато ва –
Милун ке Савић.

Моно дра ма „Милун ка” је
лич на испо вест жене рат ни ка,
у првом лицу, о живо ту и смр -

ти, рату, Срби ји и њеној исто -
ри ји. При ча почи ње од њених
дево јач ких дана, које про во ди
у копа о нич ком селу Коприв -
ни ци с роди те љи ма, две сестре
и боле шљи вим бра том. Целог
живо та има ла је изра зи ту жељу
да зашти ти сла бе и угро же не и
упра во је то био мотив да у
Први бал кан ски рат оде уме сто
бра та, пре о бу че на у мушкар ца,
под име ном Милун Савић.
Била је неу стра ши ва у сва кој
бор би, а при првом рања ва њу

(од укуп но девет) вој ска откри -
ва њену тај ну, али упр кос свим
вој ним пра ви ли ма задр жа на је
у једи ни ци.

Милун ка Савић доби ла је
два на ест меда ља и једи на је
жена на све ту која је одли ко -
ва на фран цу ским Рат ним
крстом с пал мом. Након
демо би ли за ци је поред чети ри
ћер ке хра ни и шко лу је још
три де се то ро деце раде ћи у
Срби ји, за коју се бори ла, као
чиста чи ца у бан ци.

Пред ста ва је про гла ше на за
нај бо љу на Међу на род ном
фести ва лу у Зему ну 2015.
годи не, а исте годи не доби ла
је и награ ду „Злат ни витез” на
међу на род ном фести ва лу у
Москви.

Про грам је бес пла тан.

Музи ка
Четвр так, 17. август, 21 сат, лет ња башта Дома омла ди не:
кон церт гру па „Супер е го”, „Визељ”, „Рас кид 13” и „Goatmare”.

Петак, 18. август, 21 сат, пла то испред Кул тур ног цен тра:
кон церт Лене Кова че вић.

Петак, 18. август, 21 сат, башта Дома омладине: музичко
вече „Just R’n’B”.

Субо та, 19. август, 21 сат, пла то испред Кул тур ног цен тра:
кон церт елек трич ног гудач ког три ја „Dinamica Music”.

Субо та, 19. август, 21.30, Пла то Мила на Мла де но ви ћа: кон -
церт пор ту гал ског умет нич ког колек ти ва „Farra Fanfarra”.

Пред ста ве
Петак, 18. август, 20 сати, дво ри ште Народ ног музе ја: моно -
дра ма „Милун ка”.

Изло жбе
Сре да, 23. август, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
изло жба скулп ту ра „Ваја ри Срби је”.

Темат ски про грам
Четвр так, 17. август, 19.30, Град ска библи о те ка Пан че во:
про мо ци ја књи ге „Сва ка доби ја” Дими три ја Букви ћа, нови -
на ра и соци о ло га.

Субо та, 19. август, 19 сати, фести вал „FreeDom Art”: пред -
ста вља ње мура ла Мила на Була то ви ћа и Сање Мом чи ло вић
у Ули ци гене ра ла Петра Ара чи ћа.

КУЛТУРА
Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
ПОЧИ ЊЕ 49. ЛИКОВ НА КОЛО НИ ЈА „ДЕЛИ БЛАТ СКИ ПЕСАК”

МЕСТО СТВА РА ЛАЧ КЕ ЕНЕР ГИ ЈЕ
Седaмнaест умет ни ка
из Срби је и реги о на

Осам дана дру же ња

Нај ста ри ја ликов на мани фе -
ста ци ја на нашим про сто ри ма
„Дели блат ски песак” биће
одр жа на од 18. до 26. авгу ста у
објек ту Кул тур но-про свет не
зајед ни це на Дево јач ком буна -
ру. У сусрет мани фе ста ци ји,
на кон фе рен ци ји за меди је
одр жа ној у уто рак, 15. авгу ста,
гово ри ли су пред сед ник Кул -
тур но-про свет не зајед ни це
Сто јан Бошков и сли ка ри Дра -
ган Ђор ђе вић, Мило сав Уро -
ше вић, Зоран Дера нић и Иван
Велич ко вић.

Наја вље но је да ће ове годи не
уче ство ва ти седам на ест умет -
ни ка из Срби је, Бугар ске, Маке -
до ни је и Репу бли ке Срп ске.

– Овај број уче сни ка нам
омо гу ћа ва да напра ви мо про -
фе си о нал ну изло жбу. На нашој
мани фе ста ци ји, која има међу -
на род ни карак тер, биће тро је
уче сни ка из ино стран ства,
седам умет ни ка из ликов них
цен та ра Срби је и седам Пан че -
ва ца, пред став ни ка три ју раз -
ли чи тих гру па, од почет ни ка
до афир ми са них умет ни ка –
рекао је Сто јан Бошков.

Он је нагла сио да коло ни ја
сва ке годи не про из во ди посеб -
ну атмос фе ру, јер се укр шта ју
разни ства ра лач ки импул си,
који су често вео ма сти му ла -
тив ни.

– Доби ја се јед на атмос фе ра
коју пра ви скуп умет ни ка који
су раз ли чи то шко ло ва ни, раз -
ли чи тих живот них иску ста ва,
ликов них пое ти ка и у јед ној
сло бо ди амби јен та они ства ра -
ју и оста вља ју сво ја дела –
рекао је Бошков.

Вели ка вред ност Ликов не
коло ни је „Дели блат ски песак”
је у томе што почи ва на зави -
чај ној кон цеп ци ји. Она је на
овај начин сво је вр сни хро ни чар
ликов них зби ва ња, вре ме на,

Дивљи детек тив

МОЈ избор МОЈ

Борис Ста нић, 

стрип-цртач

КЊИ ГА: Послед ња књи -
га коју сам про чи тао,
јесте „Дивљи детек ти -
ви” Робер та Бола ња.
Осе ћај вели чи не Мек -
си ко Сити ја и њего ве
теле сне ствар но сти
раз ви ја ју се кроз одно -
се људи; ту су разни
бизар ни лико ви који
се мота ју по локал ним
бифе и ма, коно ба ри це,
кри ми нал ци, про сти -
тут ке, мла ди амби ци о -
зни инте лек ту ал ци и
један про па ли архи -
тек та. Хумор, сек су ал -
ност, ради кал на осе -
ћај ност, љубав и љубо -
мо ра везу ју суд би не
лико ва у чуд но ва те
чво ро ве.

Почео сам да читам избор
песа ма из књи ге „Вла ти тра -
ве” Вол та Вит ме на. То је
нешто са чиме се дубо ко
иден ти фи ку јем. Инди ви ду -
а ли стич ки анар хи зам, пан -
те и зам, пан ху ма ни зам, сла -
вље ње живо та, поли фо на
песма све та која осло ба ђа
чове ка.

СТРИП: У слич ном духу,
пре по ру чу јем непојм љи во
добар стрип „Бар код Џоа”
Хосеа Муњо за и Кар ло са
Сам па ја. Њујорк, опет је
гужва, али се у тој гужви осе -
ћа упра во стра вич на уса мље -
ност лико ва. Стрип је у фор -
ми неко ли ко крат ких при ча,
који ма је тач ка саби ра ња бар.
Вла сник бара, неки тип, Џо,
само је све док мно гих кра хо -
ва и егзи стен ци јал них дра ма.
Лико ви су крхо ти не, оште ће -
на роба, амби јент су ули це,
ћуме зи, бар и дубо ка ноћ.
Уса мље ност, чама, страх и
теско ба, али и нада и љубав и
секс, и смрт. Џез и нео н ско
све тло. Овај стрип, лите рар -
но, досе же виси не врхун ске
књи жев но сти, а визу ел но
врхун ског сли кар ства. Цртан
је у тех ни ци кја ро ску ро,
стил ски је крај ње екс пре си -
ван, а дефор ма ци је лико ва и
про сто ра само исти чу њихо -
ве уну тар ње кон флик те.

Волео бих да пре по ру чим и
стрип „Мумин” Туве Јан сон,

који би могао да се чита као
пан дан књи зи „Вла ти тра -
ве”. Зачуд ност живо та оли -
че на у мно го број ним поја -
ва ма које изми чу било
каквом свр ста ва њу у посто -
је ће кли шее. Овај стрип је
чиста радост живље ња, хим -
на при ро ди и све му што
хода – на две, три или чети -
ри ноге, гми же, ска че, лети
или гњу ра.

„Стри по те ка”, која изла зи
јед ном месеч но, опет има
сја јан избор стри по ва. Ту
редов но читам „Педров врт”
Лар се неа и Годе ле та, стрип
о зго да ма и незго да ма зато -
че ни ка јед ног зоо ло шког
врта, који се диче сво јом
неу кро ти во шћу и звер ском
суро во шћу!

ФИЛМ: Гле да ње комер ци јал -
них фил мо ва и сери ја ме тро -
ши уме сто да ме одмо ри.
Оту пљу је моје спо соб но сти
ликов ног и нара тив ног
мишље ња. Иако за зах тев не
фил мо ве сад немам кон цен -
тра ци ју, тра жио сам нешто
што би ме изву кло из овог
ста ња инерт но сти иза зва ног
омо ри ном. Напо ла кон цен -
три сан одгле дао сам „Зар -
доз”, „Временски бандити”
(„Time Bandits”) и „Џабер во -
ки” („Jabberwocky”). Апсурд,
кости ми, сце но гра фи ја, руч -
но пра вље не маске и спе ци -
јал ни ефек ти иза зва ли су баш
што сам хтео – моти ви са ли су
ме да сед нем да цртам.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Пешча ри про шла нека од нај -
ве ћих име на у обла сти сли -
кар ства с тери то ри је бив ше
СФРЈ, што је вео ма дра го це но,
и тако ђе додао да је сада на
мла ђим гене ра ци ја ма да ова
мани фе ста ци ја наста ви да
живи.

Зоран Дера нић, иако при па -
да већ афир ми са ним умет ни -
ци ма, тек је дру ги пут уче сник
коло ни је.

– Доче као сам неке зре ли је
ства ра лач ке годи не да уче -
ству јем у коло ни ји. Било је
вео ма лепо про шле годи не.
Сте као сам при ја те ље и видео
како коло ни ја функ ци о ни ше.
Ми смо љуби те љи боје, чет ке,
плат на, све га оно га што данас
про гла ша ва ју пре ва зи ђе ним.
Спа да мо у гру пу умет ни ка
који поку ша ва ју да нађу нове
иза зо ве у ста рим тех ни ка ма и
меди ји ма. То с јед не стра не
није лако, али је иза зов но и не
оду ста је мо – рекао је Дера нић.

Како је наја вље но, оче ку је
се вео ма добра коло ни ја, што
ће бити увер ти ра за про сла ву
јуби ле ја који ће бити обе ле -
жен наред не годи не, а то је
педе сет годи на рада и посто ја -
ња Ликов не коло ни је „Дели -
блат ски песак”.

тен ден ци ја које су при сут не у
гра ду и око ли ни.

– Када се јед ног дана буде
пра ви ла ана ли за, зави чај ност
неће моћи ниг де да се тако
лепо сагле да као код нас. Ми
има мо око три ста дела која су
наста ла у доса да шњим коло -
ни ја ма – иста као је Бошков.

Јед на од тема о који ма се
гово ри ло јесу усло ви под који ма
се одр жа ва ликов на мани фе ста -
ци ја. Кул тур но-про свет на зајед -
ни ца је и ове годи не на кон кур -
су за суфи нан си ра ње про је ка та
у обла сти кул ту ре доби ла
500.000 дина ра, што је зна чај на
сво та, али ипак недо вољ на за
ова ко зна чај ну мани фе ста ци ју,
која, поред коло ни је, обу хва та и
орга ни зо ва ње годи шње изло жбе
и штам па ња ката ло га.

Сли кар Дра ган Ђор ђе вић
нагла сио је да се доста ште ди
на мате ри ја лу, који је сва ког
дана све ску пљи, и рекао да
ква ли тет ни ји мате ри јал дале ко
пре ма шу је износ од 120.000
дина ра, коли ко се сада издва ја
за тај сег мент. Због тога се
коло ни ја реа ли зу је у вео ма
скром ним усло ви ма.

Иван Велич ко вић је додао
да, уз основ ни про је кат, посто -
ји план да се ове годи не про -

мо ви ше и наред на, 50. јуби -
лар на коло ни ја и да то буде
кроз изло жбе не актив но сти, за
које тако ђе тре ба доста нов ца.

– Пла ни ра се јед на путу ју ћа
изло жба у земљи и ино стран -
ству, али вели ки про блем
пред ста вља ју сред ства која су
нео п ход на за реа ли за ци ју –
тро шко ви за изра ду ката ло га и
пре во за умет нич ких дела, за
шта је потреб но око 150.000
дина ра. Све укуп но за ту зами -
сао је нео п ход но око 300.000
дина ра – рекао је Велич ко вић.

Он је изра зио забри ну тост и
позвао све оне који могу да
помог ну да се укљу че, јер је
основ ни циљ про мо ци ја гра да
Пан че ва.

О ути сци ма из прет ход них
коло ни ја гово ри ли су сли ка ри
Зоран Дера нић и Мило сав
Уро ше вић.

– Мислим да ства ра лач ка и
умет нич ка стра на увек потру
све ове тешко ће о који ма гово -
ри мо. Сусре та ње коле га из раз -
ли чи тих амби је на та на том
месту мно го зна чи сва ком уче -
сни ку и ства ра о цу, јер је све
мање при ли ка за таква оку пља -
ња – рекао је Уро ше вић.

Он се овом при ли ком при -
се тио да су кроз коло ни ју у

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У ГРАД СКОЈ БИБЛИ О ТЕ ЦИ

Пое зи ја мла дог умет ни ка

КУЛ ТУР НО ЛЕТО 

Моно дра ма „Милун ка”



МАЗДА 323 1994. годиште, 1.6
бензин, 700 евра. 064/438-88-07.
(СМС)

РЕНО 5 дизел, 1992. годиште,
500 евра. Тел. 063/185-22-74.
(245795)

ПУНТО класик, 2009, 50.000 км,
плин, кука, четири зимске гуме.
064/243-87-20. (245626)

ОПЕЛ вектра, 1991. годиште,
истекла регистрација, потребно
улагање, у возном стању. 061/352-
08-77. (245823)

ШКОДА фелиција, дизел, 1998.
годиште, нерегистрован, власник,
370 евра. 064/110-70-71. (245828)

ПЕЖО 206/2005. годиште, 1.4,
сребрни металик, нерегистрован,
изузетан, све од опреме, повољно.
064/123-63-65. (245812)

ПРОДАЈЕМ мотор АПН 4, по-
вољно. 063/830-54-17. (2145867)

ОПЕЛ вектра 1.6 кубика, бензи-
нац, 1990. годиште, хаварисан, по-
вољно. Тел. 064/438-54-15.
(245860)

ПРОДАЈЕМ теретни комби ive ko
daily, 1998. годиште. 061/184-86-38. 

ПРОДАЈЕМ ауди 80 јаје, плин,
бензин, нерегистрован, 350 евра.
064/230-52-21. (245880)

ЛАНЧИЈА Y, 2000. годиште, пре-
шла 160.000 км, цена 1.150 евра.
Тел. 062/803-71-88. (245886)

КОМБИ кија прегијо и форд
орион, нерегистровани, повољно.
063/184-10-57. (245844)

КОРСА 1.3, делови мотор, ме-
њач, шоферке, хладњак и други,
замена разно. 063/382-071.
(245927)

ФЛОРИДА ин 2005, бензин, гас,
тек регистрован, 800 евра.
062/846-96-00. (245957)

АСТРА 1997, 5 В, прва боја, фа-
бричко стање, регистрован.
065/809-11-83. (245951)

ОПЕЛ кадет, 1987. годиште, ре-
гистрован. 064/204-90-97.
(245950)

КОРСА 1.3, дизел, 2004, четво-
ро врата, клима, на име купца.
063/837-71-79. (245976)

ЗАСТАВА 128, 1989. регистро-
ван, може замена за скутер или
ауто. 065/665-75-10. (246013)

КОМБИ путнички, мерцедес
2003, регистрован, клима, девет
седишта. 065/665-75-10. (246013)

ЈУГО 1.1, 2005, плин, регистро-
ван, замена. 065/665-75-10.
(246013)

ЈУГО темпо 1.1, 2001, атестиран
плин, нова боца, одличан.
064/142-55-93. (246030)

РЕНО клио 2007. годиште, реги-
строван, са четири зимске гуме.
061/353-00-77. (246027)

КОМБИ ive co daly 35, 2005. го-
диште, 2.286 кубика, регистрован
13. јула 2017, урађен велики сер-
вис, у одличном стању. Власник.
064/147-14-77. (246023)

ГРАНДЕ пунто 1.3 мултиџет,
2006. петора врата, фул опрема,

може замена, власник. 064/130-
36-02. (246098)

ПУНТО 1.2, 2008, петора врата,
атестиран плин, 98.000 км.
064/130-36-02. (246098)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.2, б ен-
зин двојка, 2003. годиште, реги-
строван. 065/361-64-22. (246124)

ВОЛВО V  40, црн, 2000. годи-
ште, бензинац у одличном стању,
урађен, комплетни сервис. Тел.
064/211-50-28. (266111)

РЕНО меган 2006, дизел 1.9, пе-
торо врата, клима, навигација.
060/650-59-76. (246125)

АУТО-КЛИМЕ за све типове во-

зила, сервисирамо и пунимо га-
сом, са заменом уља и УВ бојом,
2.500 динара.  „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05. (246128)

РЕНО 307, SW, 1.6, бензин, па-
норама кров, 2004. годиште, 3.190
евра. 064/514-05-06. (246136)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. годи-
ште, 4.990 евра. 064/514-05-06.
(246136)

СТАЛНИ откуп свих врста вози-
ла, катализатора, продаја делова.
066/409-991,069/203-00-44.
(243771)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању, 90 до 800 евра.
063/892-08-25, 064/230-52-21.
(245580)

КУПУЈЕМ аутомобиле у било
ком стању до 70 до 1.300 евра.
062/193-36-05. (245932)

КУПУЈЕМ возила до 2.000 евра,
стање небитно. 063/165-83-75.
(245933)

КУПУЈЕМ све врсте возила до
3.000 евра. 065/809-11-83. (245951)

КУПУЈЕМ круњач, прекрупач
„оџаци”, црвени. Тел. 065/561-01-
03. (245782)

ПРОДАЈЕМ или издајем гаражу,
иза робне куће -  иза кинеског
„Шангаја”. 061/202-13-35.
(245025)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Котежу 1.
069/409-83-42. (245944)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм, 16 мм и
све врсте видео касета квалитетно
преснимавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (205067)

СЕРВИС телевизора, монитора,
дигиталних рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(245991)

ИСПРАВНА веш-машина, по-
вољно и школски радни сто.
063/892-12-09. (245775)

КОКЕ носиље, саре десет неде-
ља, вакцинисане, расе тетра СЛ.
063/315-381. (245768)

ТА пећ, ТВ сточић, кауч, компју-
терски столови, столићи, витрина.
062/361-676. (245786)

ПРОДАЈЕМ прасиће, кукуруз и
прекрупу, доносим на кућну адре-
су. Тел. 064/129-45-43. (245790)

ПРЕКРУПАЧ лифам. Тел.
063/185-22-74. (245794)

ПРОДАЈЕМ компјутер P 4, сам-
сунг 151 С и компјутерски сто.
064/033-38-83. (245844)

ПРОДАЈЕМ хитно полован на-
мештај, цена су повољне. Панчево.
066/944-55-82. (245832)

КОМПРЕСОР прављен, 100 ли-
тара, монофазни, кафански шанк,

прохромска полица велика.
064/110-70-71. (245828)

ДВЕ козе и казан за маст на
продају. Тел. 312-443. (245819)

ПРОДАЈЕМ трофазни циркулар
и муљачу за грожђе, одваја петељ-
ке. Тел. 064/206-52-20. (245817)

КИРБИ нов, трпезаријски сто,
столице, терасни сто, столице, фо-
теље, теписи. 064/955-51-85.
(245854)

КАЗАН за ракију, ложишта, та-
барке, дна, мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (245882)

ПРОДАЈА: шлајферицу за пар-
кет, шлајферицу за терацо, диза-
лицу грађевинску. 064/026-05-25.
(245917)

ПРОДАЈЕМ очувана инвалидска
колица, индустријске производње.
Тел. 362-878. (245943)

ПЕЋ за грејање штадлер 23 кв,
ремонтована. 063/803-77-27.
(245936)

ПРОДАЈЕМ две високомлечне
краве са теладима. 060/444-55-03.
(245924)

НА ПРОДАЈУ очуван двосед и
четири фотеље. Тел. 063/312-644.
(245980)

ПРОДАЈЕМ машину за произ-
водњу паприних џакова, обука и
купци обезбеђени. 064/424-95-10.
(245944)

ТРИ гардеробна ормана + једна
стаклена витрина трпезаријска,
орах из пања, 1950–1960,
063/821-08-09, Зоран. (245990)

ТА ПЕЋ 3.5 кв, веш-машина, ор-
ман, разни лежаји, гарнитуре,
стилски зидни сат, разно. 063/861-
82-66. (246000)

ПРОДАЈЕМ метални чамац, 6 м,
апатинац, 190 евра. 063/802-72-
83. (245996)

АГРЕГАТ хонда, црева за зали-
вање, викенд плинске боце.
062/600-365, 064/330-90-65.
(246005)

ПРОДАЈЕМ комплет ремонтова-
не ТА пећи, достава, монтажа, по-
вољно. 063/898-00-82. (246022)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе-
ћи 2, 3, 4 и 6 кв, достава, монта-
жа, гаранција. 064/366-57-87,
335-930. (246021)

ПРОДАЈЕМ преостало огревно
дрво, бибер цреп, краву. 063/711-
77-54. (246036)

РАСПРОДАЈА новог намештаја:
столице од 1.200, столови од
3.500, кревети од 11.900. Угаоне
клупе од 7.000. „Стара Утва”,
060/600-14-52. (246043)

РАСПРОДАЈА намештаја због
селидбе, цеви за скелу. 063/874-
57-56, 064/009-15-37. (246058)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пе-
ћи, као нове, поправка, достава,
монтажа, гаранција. 063195-07-
17. (246070)

ШЉИВА, крушка, бресква за ра-
кију, продајем, доносим. Тел.
064/232-64-33, 064/232-64-33.
(246076)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе, кухиња 10.000
динара, нова. 371-568, 063/773-
45-97. (246107)

НА ПРОДАЈУ преостала дрва,
топола и врба. 061/659-22-11.
(246104)

СТАРИНСКА бела комода са
огледалом. 063/314-877. (246114)

ПРАСИЋИ, свиње, балирана де-
телина. Мића. 064/303-28-68.
(246120)

ПРОДАЈЕМ спаваћу собу и кре-
денац. 060/026-19-60. (246116)

ПРОДАЈЕМ кревете са медицин-
ским душеком, увоз из Швајцар-
ске. 069/317-82-46. (246133)

ПРОДАЈЕМ електрични шпорет,
замрзивач, веш-машину, фрижи-
дер комбинацију. 013/346-790,
064/129-73-60. (246150)

ЈАРИЋИ на продају, може и за-
клани, доносим кући. Тел. 617-
336, 063/865-80-31. (246142)

ПРОДАЈЕМ прасиће већег узра-
ста, Борачка 1, Војловица. 342-
819, 064/306-87-33. (246138)

КУПУЈЕМ значке, ордење, медаље,
новац, сатове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (245783)

КУПУЈЕМ старе сатове, пенкала,
упаљаче, новац, албуме са сличи-
цама, стрипове, грамофонске пло-
че, играчке, војне ствари. 064/187-
56-80.  (245850)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижи-
дере, веш-машине и остало.
061/627-07-31. (245967)

КУПУЈЕМ фрижидере, замрзи-
ваче, веш-машине, старо гвожђе.
064/158-44-10, 063/101-11-47.
(246007)

КУПУЈЕМ полован намештај,
гарнитуре, кухиње, ТА пећи, оста-
ло покућство. 062/148-49-94.
(246022)

КУПУЈЕМ исправне, неисправне
ТА пећи свих величина. 064/366-
57-87, 335-930. (246021)

КУПУЈЕМ: перје, старински на-
мештај, слике, сатове, стари но-
вац, пенкала, стару бижутерију,
играчке, статуе, порцелан и друго.
335-970, 063/705-18-18. (246021)

КУПУЈЕМО алуминијум, акуму-
латоре, гвожђе, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре и остали от-
пад. 061/322-04-94. (246061)

КУПУЈЕМО акумулаторе, гво-
жђе, обојене метале, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре. 061/206-
26-24. (246061)

КУПУЈЕМО обојене метале, гво-
жђе, акумулаторе, олово, алуми-
нијум, веш-машине, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-13-76.
(246061)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар, ме-
синг, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре, олово.
061321-77-93. (246061)

ПЛАЦ на продају, 10 ари, на путу
Панчево-Београд, Дубока Бара.
013/321-479. (246134)

КУЋА, Војловица, сређена 180
квм, грејање, изолација, 46.000.
Власник. 065/367-71-71. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у веома до-
бром стању, одмах усељива, са цен-

тралним грејањем, климом, у Бан.
Новом Селу, са помоћним објектом
у виду две просторије, велике тера-
се, затим помоћним објектима у ви-
ду пар затворених шупа, амбара.
Иза свега тога постоји и башта Тел.
063/787-31-94. (СМС)

КУЋА комплетно сређена са два
стана, ЕГ, плац, 1/1. 061/224-47-
97. (243167)

6 АРИ плаца са викендицом и по-
моћним објектима. Вреди погледа-
ти. 064/320-80-98, 063/771-42-35. 
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КУЋА, викенд зона, 17 ари, воћ-
њак, близина Поњавице. 064/384-
48-40. (245613)

НОВА КУЋА у Панчеву, Тесла,
140 квм, П + 2, укњижено.
063/776-61-77. (245475)

КУЋА, Качарево, 170 квм, лега-
лизована, одмах усељива.
013/601-472.  (145172)

ГРАЂЕВИНСКО-ГРАДСКО зе-
мљиште, 1000 квм, Војловица, Ул.
II просек, Братства јединства.
064/595-04-64. (245135)

КУЋА комплетно сређена са два
стана, ЕГ, плац, 1/1. 061/224-47-
97. (245229)

ПРОДАЈЕ се кућа у Иванову.
Тел. 062/415-359. (245593)

ПРОДАЈЕМ хектар земље у сеф-
керинском атару. 013/314-378.
(245796)

ПРОДАЈЕМ кућу код Народне
баште, власник, договор. 063/175-
62-90. (245801)

ПРОДАЈЕМ кућу, стара Миса.
069/223-24-25. (245837)

ПРОДАЈЕМ њиву у Војловици,
дозвољена градња, има сву инфра-
структуру. Тел. 064/256-35-40.
((245836)

КУЋА, 10 ари, Баваништански
пут 221, преко пута касарне.
064/248-94-34. (245831)

КУЋА, Стеријина улица, близина
„Авива”, плус два дворишна стана,
4,90 ари. 064/110-70-71. (245828)

ПРОДАЈЕМ кућу, бања Горња
Трепча. Тел. 063/706-16-65.
(245829)

БАРАКА на 8 ари, са струјом,
водом, канализацијом, плац 4 ара.
069/213-97-37. (245826)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољица.
062/807-33-74. (245823)

КАРАУЛА, нова кућа, 86 квм,
енергетски пасош, укњижена, вла-
сник. 065/258-87-77. (245810)

КУЋА, Бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам. 064955-51-
85. (245854)

ДВЕ одвојене стамбене једини-
це, гаража, канал, ПВЦ, паркет,
легализовано. Тел. 064/124-48-15.
(245866)

КУЋА, Доситејева 8-а, укњиже-
но, 2 ара. 061/333-31-19, 062/860-
80-94, 063/277-025. (245828)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру, 7 ари
плац. 064/271-56-61. (245889)

ПРОДАЈЕМ 6 ари плаца, на ста-
ром Тамишу, под воћем. 061/162-
50-25. (245895)

ПРОДАЈЕМ кућу на старом Та-
мишу, на плацу од 6 ари. 013/263-
80-51. (245895)

ШИРИ ЦЕНТАР, 170 квм, 3 ара,
65.000. (679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (245903)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 114
ари, до пута, 52.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (245903)

НОВА МИСА, кућа 160 квм, по-
друм и гаража, 60.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(245920)

САМОШ, продајем кућу од ци-
гле, 130 квм, 15 ари плаца.
065/600-23-84. (245940

ЦЕНТАР, породична кућа 130
квм, комфорна за удобно станова-
ње. 013/258-06-47. (245964)

ПРОДАЈЕМ 121 ар грађевинског
земљишта, Баваништански пут,
код „Нинић” млина, ширина до
асвалта 34 метра и 57 ари, Јабучки
пут. 063/389-974. (245968)

ПРОДАЈЕМ плац на Кудељарцу.
061/252-89-96. (245952)

КУЋА, Светог Саве, 100 квм,
плац 1.5 ар, са гаражом, подру-
мом, централно грејање, гас, стру-
ја, одмах усељиво, 70.000 евра.
362-027, 064/206-55-74. (243953)

КАЧАРЕВО, продајем кућу, 8
ари, 220 квадрата, продајем две
пећи на пелет, јачина 10,5 кв.
062/826-14-42. (245970)

ТОПОЛА, 50 квм, 4 ара, помоћ-
ни објекти, 12.000. (300), „Ћур-
чић”, 063/803-10-52. (245947)

ПРОДАЈЕМ дворишни део куће,
сређен, ПВЦ столарија, изолација,
шири центар, 22.500. 064/376-43-
33. (245973)

ПАРТА код Вршца, две куће ста-
ре, на 50 ари. 060/168-45-68.
(245975)

КУЋА, гаража, воћњак, башта,
Пелистерска 18-е. 064/866-22-98.
(245989)

ШИРИ ЦЕНТАР, квалитетна ку-
ћа, 120 квм, 4 ара, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(246011)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 60 квм,
13,5 ари, 26.500. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (246011)

ШИРИ ЦЕНТАР, салонска, ЕГ, 4
ара, 42.000. (49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (246011)

ТОПОЛА, приземна, 119 квм,
3,4 ара, укњижена, 22.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-18-93.
(246011)

ШИРИ центар, 200 квм, две је-
динице, лепо сређено, 2 ара,
110.000. (398), „Кров”, 060/683-
10-64. (246006)

ХИТНО, кућа Долово, 15 ари,
звати после 16 сати. 061/134-37-
08. (246608)

ПРОДАЈЕМ плац 8.7 ари код
Новог гробља, са струјом, водом,
ограђен. 063/371-325. (246024)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар, Новосе-
љаснки пут. Тел. 064/131-42-02.
(246025)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу, плац
3.8 ара, Максима Горког. 063/301-
360. (246033)

ПРОДАЈЕМ две куће у Војлови-
ци, на једном плацу, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-50-00.
(246938)

КУЋА, 6 ари плаца, 3 ара згра-
де, ужи центар. Повољно. 062/196-
53-04. (246041)

КУЋА 4 ара, стамбени простор
100 квм, сређена, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13. (246051)

ВОЈЛОВИЦА, кућа, хитно, сре-
ђена, старија и нова, две засебне
јединице, 15 ари, 35.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (246050)

КУЋА, шири центар, 100 квм,
сређена, без улагања, хитно,
50.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(246050)

ТЕСЛА, кућа, 260 квм, 2.5 ара,
69.000. „Гоца”, 063/899-77-00.
(246050)

ПРОДАЈЕМ плац, стара Миса,
грађевински, може замена за ауто.
060/011-96-66. (246071)

ШИРИ центар, кућа преправље-
на у два локала, дворишни стан, 2
ара, 55.000.  (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (246077)

ТЕСЛА, кућа 65 квм, 1.8 ари плаца,

42.000. (238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (246077)

ТЕСЛА, нова кућа, 130 квм, 1.5
ари плаца, 95.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-15.
(246077)

САМОШ, кућа 80 квм, 8 ари,
8.000. (238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)

ПРОДАЈЕМ кућу, Цара Душана
14. 063/837-91-30. (246099)

ПРОДАЈЕМ кућу, Долово, без
посредника, 16 ари, 150 квм.
063/153-37-70. (246092)

ПРОДАЈЕМ кућу без посредни-
ка, Панчево, 80 квм, 7 ари.
063/153-37-70. (246092)

ПРОДАЈЕМ кућу у Старчеву.
064/264-03-14. (246116)

КУЋА 104 квм, на 4.5 ари, Стар-
чево – окретница. 061/187-24-22.
(246118)

НОВА МИСА, кућа 180 квм,
1.25 ари, 62.000 евра, одлична.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (246077)

КУЋА, Омољица, 65 квм, 6.5
ари, подрум, помоћни објекти.
064/961-00-70. (246140)

ПРОДАЈА плацева, укњижени,
грађевинска зона, Пелистерска,
Кајмакчаланска. 063/894-88-11.
(246149)

СЕВЕРНА зона, 50 ари, грађе-
винско земљиште, асфалт, 8.500
евра. 063/894-84-23. (246151)

ПЛАЦЕВИ, Новосељански, 8
ари, 12.00; Баваништански 15,5,
42.000; Београдски, 16 ари, 8.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ПЛАЦ 36 ари, ограђен, фронт
40 м, кућа 100 квм, фул, две ули-
це. (67), „Милка М”, 063/744-28-
66. (246147)

ВОЈЛОВИЦА, нова кућа, 176
квм, 3 ара, укњижена, 51.000.
063/784-71-34, 063/771-75-96.
(146144)

КУЋА, Тесла, екстра локација,
за бизнис и становање. 063/329-
464, 066/001-050. (245638)

ШИРИ центар, нов укњижен
стан, 48 квм. 063/555-705, вла-
сник. (245380)

НОВ укњижен стан, центар, 120
квм, ЕГ, паркинг место, 69.000
евра. 069/617-059. (2451216)

ПРОДАЈЕМ трособан стан, ЦГ,
терасе, IV спрат, усељив. Тел.
013/331-079, 063/770-45-55.
(244648)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ два стана
117 квм и 130 квм, две гараже.
063/359-314. 245399)

МЕЊАМ стан 57 квм, Панчево,
за сеоско имање, плус ауто. Кова-
чевић, 063/210-998. (245403)

МИСА, 48 квм, 18.000; 70 квм +
двориште, 24.000. 063/377-835. 

ПОТРЕБНИ продавци за рад на
терену. 062/825-27-25. (245025)

КОД АМЕРИЧКЕ зграде прода-
јем двособан сређен, 51 квм, у Са-
мачком гарсоњеру. 062/361-676. 

ЈЕДНОИПОСОБАН стан, 45 квм,
Котеж 1, потпуно реновиран, од-
мах усељив, 28.000 евра. 301-165.
(245794)

МЕЊАМ две мање гарсоњере у
центру за једну гарсоњеру на Те-
сли. 065/617-74-54. (245842)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан 61
квм, гаража, башта, укњижен,
17.500. 061/147-82-23. (245833)

ДВОИПОСОБАН стан, 58 квм,
етажно грејање, одмах усељив,
власник. 060/333-56-41. (245813)

45 КВАДРАТА + тераса, центар,
преко пута Тамишког кеја, једнои-
пособан, други спрат, централно
грејање, лифт, ретка понуда,
33.500. Александар, 064/122-66-
28. (245847)

ПРОДАЈЕМ стан на Котежу 2,
43 квм, сређен. 069/129-19-87.
(245-853)

СТРЕЛИШТЕ, двособан стан, 54
квм, гаража, ТА чврсто гориво.
064/212-74-03. (245857)

ПРОДАЈЕМ стан на старом Та-
мишу са спратом, усељив.
061/162-50-25. (245895)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, VI, није
задњи, усељив, 31.000. „Трем 01”,
063/836-23-83. (245903)

СОДАРА, 75 , ЦГ, II, два лифта,
две терасе, 43.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (245903)

СОДАРА, 37 квм, ЦГ, VII, пре-
леп, два лифта, 26.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(245903)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53 квм,
ТА, IV спрат, телефон. 064/344-
74-36. (245906)

КОТЕЖ 1, гарсоњера, IV, ЦГ,
16.000. (188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (245920)

КОТЕЖ 1, ближе центру, мањи
двособан , 40 квм, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(245920)

КОТЕЖ 1, двособан, 50 квм, ЦГ,
IV, 27.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (245920)

ТРОСОБАН, 83 квм, две одвоје-
не спаваће собе, сређен. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(245920)

КОТЕЖ 2, троипособан, Војво-
ђански булевар. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.(245920)

КОТЕЖ 2, двособан, 62 квм, III,
34.000. (188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (245920)

КОТЕЖ 2, мањи двособан, 43
квм, IX, 24.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (245920)

НОВА МИСА, 46 квм, II, новија
градња, 22.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (245920)

ПРОДАЈЕМ два трособна стана,
завршна фаза изградње. 013/341-
789. (244459)

КОТЕЖ 1, 2, 1.0, VP, 40 квм,
25.000; 2.0, I, 63, 36.000. (338),
„Јанковић”, 348-025. (245941)

СОДАРА, 1.0, вп, 37, ЕТ, 22.000;
Стрелиште, 2.5, I, 55, ЦГ,  28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(245941)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 квм, Стрели-
ште, 21.500; Котеж, 23.500; центар
26.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)

ДВОСОБНИ, 55 квм, Стрелиште;
26.000; Котеж 27.000; Тесла,
30.000. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)

ТЕСЛА, „Дис”, 46 квм, једноипо-
собан, тераса, усељив, 26.000, до-
говор. (324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (245956)

ПРОДАЈЕМ стан, 68 квм, у стро-
гом центру града, без посредника.
Тел. 064/511-25-10. (245954)

НОВА МИСА, стан 85 квм, про-
дајем. 063/272-594, 063/225-928.
(245958)

ПРОДАЈЕМ станове у изградњи,
по врло повољним ценама, Улица
Патријарха Чарнојевића бр. 6.
063/389-974. (245968)

ПРОДАЈЕМ нов стан у центру
града од 35 квм. 060/634-01-26.
(245969)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм,
II, ТА, 27.000; једнособан, 22.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (245947)

СТРЕЛИШТЕ, нов двособан, 54
квм, II, ЕГ, 27.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (245947)

КОТЕЖ 2, двособан, 54 квм, II,
сређен, 32.000. (300), „Ћурчић”,
362-816, 063/803-10-52. (245947)

СТРОГИ центар, двособан, 53
квм, V, комплетно реновиран,
33.000. (300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (245947)

ТЕСЛА, 53 квм, 26.000 евра,
двособан. 062/376-047. (245975)

ЈЕДНОСОБАН, сређено купати-
ло, инсталације, ПВЦ, 342 квм, До-
њи град. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (245987)

ТЕСЛА, двособан, 52 квм, тераса,
27.000 евра. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. (245987)

ДВОСОБАН, Стрелиште, ЦГ, ре-
новиран, 62 квм, тераса, 30.000
евра. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (245987)

ДВОИПОСОБАН, АЛУ столарија,
две терасе, Тесла, усељив одмах.
(470), „Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (245987)

КОТЕЖ 2, ЦГ, двособни станови
од 29.000 до 33.000. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71. (245987)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 квм,
VI, ЦГ, уредан, 25.000. (49), 
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(245617)

СОДАРА, двособан, 52 квм, ТА,
III, сређен, 29.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.  (245617)

ДВОРИШНИ код Родића, 22
квм, 8.000. (398), „Кров”, 060/683-
10-64. (245591)

РОБНА кућа, двоипособан, 63
квм, V, 43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (245591)

ШИРИ центар, двособан, ком-
плетно сређен, ВП, 52 квм. 34.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(245591)

СТРЕЛИШТЕ, једноипособан, 46
квм, ВПР, ЦГ, 21.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93. (246011)

СОДАРА, двособан, 52 квм, сре-
ђен, III, ТА, 29.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93. (246011)

МИСА, новији, 34 квм, тераса,
II, укњижен, 20.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93. (246011)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ трособан
стан, 7. јули, II, TA, прозори ПВЦ.
Тел. 064/423-69-35. (246038)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 44
квм, укњижен, ВПР, ТА, комплетно
реновиран, 27.500 евра. 063/737-
39-93. (246035)

СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, 61
квм, IV, хитно, повољно. „Весна
2”, 066/937-00-13 (246051)

ТЕСЛА, двособан, 56 квм, I спрат,
ЦГ, 31.000. „Весна 2”, 066/937-00-
13 (246051)

ТЕСЛА, 52 квм, двоипособан,
27.500, 60 квм, трособан, 38.000.
„Гоца”,  063/899-77-00. (246050)

КОТЕЖ 2, 74 квм, трособна,
сређен, 46.000, леп.  „Гоца”,
063/899-77-00. (246050)

КОТЕЖ 1, 57 квм, двособан, I,
очуван, 35.000.  „Гоца”,  063/899-
77-00. (246050)

НОВА МИСА, 38 квм, једноипо-
собан, 17.500. „Гоца”,  063/899-
77-00. (246050)

НОВА ГАРСОЊЕРА, 20 квм,
Моше Пијаде 43, укњижен.
063/728-36-78. (246089)

НОВА МИСА, двособан, III, 58
квм, ТА, 24.000. (320),  „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-30.
(246057)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 46
квм, IV, ЦГ, 25.000. (320),  „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-44-30.
(246057)

ЦЕНТАР, двособан, 52 квм, ВПР,
ТА, 34.000. (320),  „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30. (246057)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34
квм, ЦГ, 22.000. (320),  „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30. (246057)

МИСА, поткровље, 100 квм,
укњижено, сива фаза, са свим
прикључцима. 065/333-55-25.
(246060)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ стан, 56
квм, на Стрелишту.  064/173-85-
17. (246062)

СТАН, улица Максима Горког
58-ц, звати после 16 сати.
062/850-94-52. (246063)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 18. август 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

УСКОРО

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара



ОДЛИЧАН, строги центар, тро-
собан, две терасе, гипсани радови,
51.000. 060/035-36-64. (246054)

ГОРЊИ ГРАД, четворособан, 84
квм, новија градња, III спрат, ЦГ
на гас, двострано оријентисан,
потпуно опремљен, гаража,
56.000. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (246006)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22 квм,
IV, ЦГ, лифт, усељива, 16.000, до-
говор. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (246006)

СОДАРА, двособан, 57 квм, IV,
усељив, 30.500. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (246006)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипособан, 38
квм, IV, ТА, сређен, договор.
(336), „Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (246006)

ЦЕНТАР, двособан, 55 квм, ЦГ,
двострано оријентисан, 34.500.
(336), „Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (246006)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57 квм,
VI, ЦГ, усељив, 31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061, 064/234-
36-01. (246006)

ПРОДАЈЕМ лепу сређену гарсо-
њеру у полусутерену. 064/665-86-
51. (246065)

ЦЕНТАР Стрелишта, новоград-
ња, V,103 квм, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-
96-05. (246067)

ХИТНО, СТРЕЛИШТЕ, 54 квм,
ВПР,  ТА, 24.500, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-
96-05. (246067)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, VI, 30.000.
(636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05. (246067)

КОТЕЖ 2, трособан, 75 квм, пр-
ви спрат, 42.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15. (246077)

КОТЕЖ 2, троипособан, 83 квм, VI,

49.000. (238), „Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (246077)

ТЕСЛА, троипособан, 79 квм, II,
ТА, 48.000. (238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. (246077)

ТЕСЛА, двоипособан, 70 квм,
43.000, одличан. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(246077)

ДОЊИ град, двоипособан, 58
квм, ВП, грејање, 22.000. (069),
„Стан плус”, 063/771-75-96.
(246144)

ЦЕНТАР, дворишни стан 62 квм,
25.000, власник. 066/801-19-41.
(246109

ГАРСОЊЕРА, 36 квм, центар
града, Штросмајерова улица, лега-
лизована и укњижена. 060/025-52-
05. (246123)

ТЕСЛА, двоипособан, новоград-
ња, тераса, остава, гас, усељив.
069/822-48-24. (246135)

ТЕСЛА, дуплекс, тераса, ЦГ,
паркинг, новоградња, двостран.
069/822-48-24. (246135)

СТРЕЛИШТЕ, Цвијићева, једно-
ипособан, новоградња, поткровље,
грејање струја. 069/822-48-24.
(246135)

КУЋА/СТАН, Патријарха Чарно-
јевића, паркинг, гас, усељив.
069/822-48-24. (246135)

ХИТНО, Стрелиште, нов укњи-
жен 54 квм, клима, ПВЦ, паркинг,
500 евра/квадрат. 060/326-95-66.
(246148)

ДВОИПОСОБАН, Пепељаре, I,
58 квм, 21.000, Маргита, ВП, лукс,
39.000. (67), „Милка М”, 063/744-
28-66. (246147)

КУЋЕ, Миса, спратна, одлична,
код цркве, 69.000 и одмах усељи-
ва, ЕГ, терасе. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (246147)

ГАРСОЊЕРА, Тесла, II, 23.500;
Котеж 1, III 17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (246147)

ЈЕДНОСОБАН, миса, 30, ПР,
18.000; Маргита, прелеп, 17.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ТРОСОБАН, центар, 78 квм, II,
39.000; Доњи град, III, 80, 32.000.
(67), „Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ДВОСОБАН, Стрелиште, 56, од-
личан; Содара, 55, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

СОДАРА, трособан, III спрат,
ЦГ, 42.000; двоипособан, IX спрат,
33.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(4726)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, ЦГ, IV
спрат, 30.000. „Лајф”, 061/662-91-
48. (4726)

ТУРСКА глава, салонски, II
спрат, 114 квм, 63.000; центар,

нов двособан, 42.000 и трособан,
72.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(4726)

КУПУЈЕМ трособан стан, без по-
средника, Маргита, Миса, Стрели-
ште, Котеж. 063/873-03-60.
(245772)

КУПУЈЕМ стан на Тесли, I – III
спрата, 55 – 65 квм, без посредни-
ка. 065/280-33-78. (245986)

КУПУЈЕМО станове на свим ло-
кацијама, брза исплата. (320),
„Премиер”, 352-489, 063/800-44-
30. (246057)

АГЕНЦИЈИ „Милка” потребне
некретнине, све локације. (67),
„Милка М”, 063/744-28-66.
(246147)

ИЗДАЈЕМ два стана у кући
,Стрелиште. Звати после 17 сати.
063/811-82-54. (СМС)

ДВОСОБАН стан, строги центар,
ЦГ, издајем. 064/154-71-97. (СМС)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Содара,
старијим особама, интернет, ка-
бловска, 11.500. 060/656-59-18.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ двособан стан у кући.
Доњи Град. 063/109-15-34. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан стан на новој
Миси. 060/377-74-99. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу на
старој Миси, преко пута војске, са
етажним грејањем. Тел. 065/854-
24-23. (СМС)

ДВОСОБАН, полунамештен, ТА,
зграда, Тесла, дуже, близу „Ави-
ва”, депозит. 061/285-43-28. (и)

ТЕСЛА, празан једноипособан
реновиран, високо приземље, ТА
пећ, издајем. 064/313-89-72. 

ПОЧЕТАК Маргите, леп, 
реновиран, комфоран, намештен
у кући, прелепо двориште.
064/313-89-72. 
(245681)

ИЗДАЈЕМ кућу, Војвођанска 97.
064/359-54-42. (245033) 

ПРИМАМ ученицу или самицу
на стан. 062/850-31-95. (2345806)

ИЗДАЈЕМ једнособан полунаме-
штен стан у Стеријиној улици.
063/803-10-55. (245787)

ИЗДАЈЕМ намештену собу за
ученике и студенте, Содара.
064/439-40-89. (245789)

ИЗДАЈЕМ намештен једнособан
стан на новој Миси. Тел. 063/839-
56-81. (245799)

ИЗДАЈЕМ кућу, 80 квм, ново,
сређену, Старчево, са двориштем,
баштом. Тел. 064/403-15-20,
061/261-72-37. Иван. (245800)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
центру града, код Музеја.
064/224-61-88. (245804)

ИЗДАЈЕМ двособан ненамештен
стан, у кући, Доњи град. 063/126-
92-77, 063/248-729. (245824)
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ИЗДАЈЕМ једнособан намештен
стан, централно грејање, први
спрат, Стрелиште. 065/315-15-55.
(245820)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 47 квм,
ТА, кабловска, интернет, полуна-
мештен, 064/151-84-95. 
(245848)

СТАН, већи, полунамештен, на
дуже време, нова Миса. 064/220-
17-25. (245811)

ИЗДАЈЕМ намештену собу уче-
ници, употреба кухиње и купатила,
Котеж 2. 318-321, 064/9089-02-94.
(245870)

ИЗДАЈЕМ намештен стан са ЦГ,
кабловска, ученици или самици,
повољно. Тел. 378-093. (245851)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Цара Ла-
зара 50. 064/290-45-09, 061/348-
20-00. (245861)

СТАН, Котеж 2, 60 квм, ком-
плетно намештен, сређен, 150
евра. 060/310-93-33, 064/191-43-
55. (245876)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсоњеру
женској особи, усељиво од 25. ав-
густа. 361-895, после 16 сати
062/885-42-59. (245877)

ИЗДАЈЕМ намештен стан за сту-
денте, Стоматолошки факултет.
062/845-91-20. (246145)

ИЗДАЈЕМ двособан празан стан
у центру, Панчева, ТА грејање.
064/356-71-96. (246068)

ИЗДАЈЕМ стан опремљен, на ду-
же. 063/114-52-49. (246075)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Тесла, зграда, I, TA, на дуже.
062/149-16-36. (246085)

ГАРСОЊЕРА, центар, опре-
мљен, ТА, месечно плаћање.
062/223-818. (246079)

ГАРСОЊЕРА, Самачки, полуна-
мештена, 8.000 динара. 063/892-
92-61. (246078)

ИЗДАЈЕМ празан једнособан
стан на Стрелишту, М. Петровића
Аласа. 064/856-61-43. (246093)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, Змај Јовина 1. 064/237-30-
80. (246105)

ИЗДАЈЕМ целу етажу, нова Ми-
са. 064/019-64-00. (246113)

ИЗДАЈЕМ дворишни стан на Те-
сли. Тел. 062/609-169. (246015)

ИЗДАЈЕМ собу ученици са упо-
требом купатила и кухиње. Звати
на 064/000-55-39. (245896)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру намеште-
ну, једноипособан стан празан
центар, засебан улаз. 061/131-79-
04. (245894). 

ИЗДАЈЕМ једнособан стан на
Стрелишту. 060/721-21-04.
(245897)

ИЗДАЈЕМ ненамештен стан на
Содари, од 56 квм. Тел. 063/861-
42-91. (245901)

ИЗДАЈЕМ собу самцима, 
Стрелиште. 320-847. (245907)

НАМЕШТЕН, сређен, једносо-
бан стан на Стрелишту, издајем.
Тел. 061/652-50-09. 
(245926)

ГАРСОЊЕРА, 36 квм, Котеж,
полунамештена, ЦГ, кабловска,
интернет. 064/189-50-99. (245939)

ИЗДАЈЕМ трособан стан на Ми-
си. 060/087-84-75. (И245938)

СТАН за издавање, Содара, ре-
новиран, 40 квм, ненамештен.
061/611-10-49, 013/371-458.
(245949)

ИЗДАЈЕ се стан двема самица-
ма, намештен, на дуже. 064/986-
21-74. (245955)



НАМЕШТЕН једнособан + јед-
ноипособан, новоградња, двори-
ште, 80 евра, код Хотела „Тами-
ша”. 064/122-48-07. (245954)

СОБА за издавање ученици,
центар, полунамештен. 063/163-
97-17. (245952)

ИЗДАЈЕМ празан двособан ком-
форан стан у Моравској, Содара.
063/802-26-71. 295965)

ИЗДАЈЕМ кућу. 061/252-89-96.
(245952)

СТАРЧЕВО, издаје се кућа на
главном путу. 064/842-91-11,
064/125-86-86. (245983)

ИЗДАЈЕМ ненамештену гарсо-
њеру, ЦГ, одмах усељива, за сту-
денте, самце. 063/617-421.
(246003)

СТАН четворособан, у кући, по-
годно канцеларије, издајем гара-
жу, магацин. 061/225-16-43.
(245998)

КОТЕЖ 1, леп двособан, 50 квм,
на дуже. 013/251-10-26, 069/153-
15-64. (246012)

ЛОКАЛ за издавање, Стрелиште,
17 квм. Тел. 063/478-84-80. (245-
750)

ИЗДАЈЕМ дворишну канцелари-
ју, 50 квм, М. Горког 4. 064/668-
87-78. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 43 квм, улични
и двособан стан, 60 квм, двори-
шни центар, Саве 29. Тел.
063/892-67-31. (245485)

ПРОДАЈЕМ локал ТЦ код Суда,
14 квм, 12.000 евра, власник.
069/663-773. (244497)

ИЗДАЈЕМ два локала, Јабучки
пут, 170 квм и 70 квм. 063/759-12-
47.  (245304)

ИЗДАЈЕМ комплетно опремљену
аутоперионицу, три бокса, 7 пар-
кинг места. 064/226-81-91.
(245347)

ИЗДАЈЕМ повољно локал, 32
квм, Стрелиште, Ул. Вељка Петро-
вића. Тел. 066/303-999. (245776)

ИЗДАЈЕМ локал 28 квм, М. Гор-
ког 81, улаз у „Пепељаре”.
063/837-48-34. (245803)

ПРОДАЈЕМ пословну зграду,
1.650 квм и 500 квм. 060/312-90-
00. (245830

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 30
квм, ЦГ, телефон, клима, повољно.
064/235-60-19. (245874)

ИЗДАЈЕМ локал, 21 квм, близи-
на пијаце, Лава Толстоја. 333-058.
(245885)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 14 квм, ЦГ. Тел. 063/867-
58-19. (245913)

ИЗДАЈЕМ локал у Жарка Зрења-
нина 25. Тел. 064/211-50-59.
(245982)

ИЗДАЈЕМ локал 100 квм, угао
Светозара Милетића и Трг Муче-
ника. 063/622-209. (245984)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, до ули-
це излог, центар. 063/314-803.
(245999)

ЛОКАЛ 20 квм, 14.000, Тржни
центар „Трубач”. „Гоца”, 063/899-
77-00. (246050)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИЧКИ са-
лон, нов, комплетно сређен, Тесла,
200 евра. 064/514-05-06. (246136)

ИЗДАЈЕМ локал 20 квм, Лава
Толстоја 5. 063/194-81-95.
(246112)

ИЗДАЈЕМ локал, кафану у стро-
гом центру. Јелена, 065/202-63-89.
(246117

ИЗДАЈЕМ локал код улаза Зеле-
не пијаце, близина три школе.
060/351-03-56. (246122)

ЦЕНТАР, прва зона, издајем
сређене локале 28 и 70 квм. Тел.
063/751-07-79. (246108)

ПОТРЕБАН кувар/ица са иску-
ством, „Кафана са разлогом”,
063/847-44-92. (СМС)

ХИТНО потребна конобарица.
063/525-115. (СМС)

ПОТРЕБАН столар, монтажер са
искуством у раду са плочастим
материјалима. Радионица се на-
лази на панчевачком путу – код
„Реве”. Приjaве слати или Дрин-
чићева 29, 11.000 Београд.
(245691)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским машинама.
069/238-07-65. (245633)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне
раднице у кухињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-04. (244657)

ПОТРЕБНИ возачи са Б или Ц
категоријом, са искуством, за рад
у7 дистрибуцији пића We i fert.
063/494-512, 062/446-285.
(245788)

ПОТРЕБНИ диспечери тран-
спорта са одличним познавањем
енглеског језика и рада на рачуна-
ру. Пријаве слати на (245726)

ПОТРЕБНО више радника за
рад на роштиљу и на салатари.
„Роштиљ код Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08. (245987)

АУТО-СЕРВИСУ потребан по-
моћни радник за послове лимар-
ско-фарбарске и ауспух, може и
ученик. 063/731-11-58. (245995)

ФРИЗЕР са искуством потребан
салону у центру Панчева, услови
одлични. Тел. 065/555-54-44.
(245988)

ПОТРЕБНИ кувари са иску-
ством. 061/277-48-03, „Mag no li ja
lux” Панчево.

ПОТРЕБАН радник са иску-
ством у аутоперионици „Периша”.
Тел. 063/281-294. (246042)

ГОРЕЊЕ сервис, потребни сер-
висери. М. Горког 74. 063/329-
340. (246034)

ПОТРЕБАН столар радним да-
нима од 8 до 16 сати, понедељак-
петак, Панчево. 060/600-14-52.
(246043)

ПОТРЕБНИ мушко-женска фри-
зерка за озбиљну и дугу сарадњу,
услови и зарада одлични. 064255-
57-31. (246045

САЛОНУ намештаја потребан
продавац-монтажер са искуством.
Тел. 410-180, 060/645-91-45.
(246087)

ПОТРЕБНА радница, кафић
„Петица” код Аутобуске станице.
064/997-79-09. (246090)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ „Анчи
колачи” потребан помоћни рад-
ник. (246095)

ПОТРЕБНА кројачица са иску-
ством. Тел. 063/330-335.
(246064>)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
ендлерици. Тел. 063/330-335.
(2460649

ПИЦЕРИЈИ „Мива” потребне
раднице. Доћи лично у Браће Јо-
вановић 68. (246080)

ПЕКАРИ потребна продавачица.
Тел. 063/193-75-30. (246132)

ПОТРЕБНИ радници за кухињу
са искуством. 069/822-48-23.
(246135)

ПОТРЕБАН роштиљ мајстор по
потреби, на дневнице. 069/822-48-
23. (246135)

ПОТРЕБАН помоћни радник на
паковању хлеба у ноћној смени.
Звати до 15 сати. 063/775-80-19.
(246137)

НЕГА старих, болесних, инвалид-
них лица, заказивање, пратња до
лекара. 063/868-04-51. (245892)

ВЛАГА! изолација влажних ку-
ћа, машинско сечење зидова. По-

стављање најсавременије изолаци-
је, 100% успешно. Тел. 062/427-
614. (СМС)

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз
шута малим и великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-338.
(СМС) 

АЛУ-ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем, поправљам.
063/882-25-09.

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Панчево,
машински сечемо влажне зидове.
Гаранција. 060/691-01-13.
(243955)

КЛИМЕ, сервис, допуна, уград-
ња, најповољније. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (246019)

ПРАЊЕ тепиха, 100 динара ква-
драт, бесплатан брз долазак. Ната-
ша, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (245859)

КАМИОНСКИ превоз до 2 м³,
шљунак, песак, сејанац, шут.
064/648-24-50. (4723) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР: уградња,
одржавање воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (241768)

ИЗДАЈЕМ казан за печење раки-
је. Дуле, 064/163-58-85. (245627)

БАЛТОКАД када, обнова глазу-
ре, пластифицирање, 28 година с
вама, гаранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-02, 011/288-
30-18. (245359)

ИЗДАЈЕМ казан за печење раки-
је, 120 л, са превозом и монта-
жом. 063/315-381. (247567)

ДРВОСЕЧА, исећи ће моторном
тестером свако дрво које вам сме-
та. 063/369-846. (245091)

ОЗБИЉНА млађа жена са иску-
ством у чувању деце. 065/509-49-
78. (245871)

ТАПЕТАР који пресвлачи наме-
штај, са искуством, тражи посао.
064/120-77-64. (245843)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање, рено-
вирање кровови, бетонирање, сти-
ропор, фасаде, повољно. 063/865-
80-49. (245818)

ПОПРАВКА, столарија, брава-
рија, санитарије, монтажа бојле-
ра, шпорета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (245869)

ПЕДИКИР: урасли нокти, курје
очи, масажа: релакс, терапетуска,
парцијална. 061/308-95-86.
(245846)

ДУБИНСКО прање намештаја,
аутомобила, душека, тепиха. На-
таша, 361-474, 060/361-47-41,
066/361-474. (245859)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит
фасаде, повољно, пензионерима
попуст. 061/626-54-06, 061/141-
38-02. (245883)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, по-
правка и лакирање паркета као и
бродских подова. 064/341-79-60.
(245872)

ПРЕВОЗ ствари комбијем –
961/629-80-40. (246028)

СТОЛАРСКЕ и браварске услу-
ге, Александар. 064/157-20-03.
(246028)

МАТЕМАТИКА, физика, хемија,
механика, часови. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/852-22-43. (246020)

КЛИМЕ, поправка и уградња
свих врста, повољно. 064/520-48-
80, 063/740-83-98. (246019)

ВРШИМ све врсте селидби, чи-
стим таване, подруме, дворишта,
најповољније. 061/627-07-31.
(245967)

МАДЕРОТЕРАПИЈА, антицелу-
лит масажа. 060/650-51-20.
(245971)

ОЗБИЉНА жена спрема стано-
ве, канцеларије, ординације, ка-
фиће. 063/430-409. (245946)

ПРЕВОЗ робе комбијем, локал
800 динара. 060/720-72-70.
(245905)

РУШЕЊА кућа, шупа, бетона,
бетонирање, одношење ствари,
обарање стабала. 064/122-69-78.
(245919)

РАДИМО све физичке послове:
рушења, разбијање бетона, бето-
нирања, чишћење гаража, тавана,
итд. 060/035-47-40. (245919)

РАЗНЕ физичке послове радим:
ископи, шут, и друго. 065/600-05-
30. (245938)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: реновирање
купатила, славине, догушење кана-
лизације одмах. 061/193-00-09. 

КЛИМЕ и електроинсталације,
монтажа и сервис. Брзо, ефика-
сно, повољно. 065/305-73-92.
(245979)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз
шута малим кипером до два куби-
ка. 065/334-23-38. (245992)

КОМБИ превоз, селидбе. 065/665-
75-10. (146013)

ДИМНИЧАР, чишћење димњака,
котлова и каљевих пећи. 063/155-
85-95. (246004)

ЧИШЋЕЊЕ и спремање станова,
пеглање веша, педантно и квали-
тетно. 061/412-44-50. (246141)

ЧИСТИМО таване, подруме,
шут, радимо све послове. 061/321-
77-93. (246061)

ОЗБИЉНА жена чувала би ста-
рију особу или децу. 065/237-10-
68, 062/167-67-69. (246065)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојле-
ра, шпорета, разводних табли, ин-
сталација. Мића, 064/310-44-88.
(246073)

ЗАМЕНА поломљеног црепа, по-
правка крова, чишћење олука.
065/535-24-56. (246062)

ЗАМРЗИВАЧ 210 литара, веш-
машина, половни делови од веш-
машина. Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (246092)

ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађе-
винских радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (246096)

ТВ и сателитске антене, монта-
жа и дигитализација вашег ТВ-а.
064/866-20-70. (246127)

КЕРАМИЧАР, квалитетно, поу-
здано и повољно. 063/318-780.
(246131)

ПАРКЕТ постављам и хоблујем,
мајстор с дугогодишњим искуством
из Дебељаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-74-38. 

ПОВОЉНО, превоз робе, селид-
бе комбијем, цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-514.
(245161)

СЕЛИДБА – превоз 1000 дин.
Могућност радника, попуст на
ванградске. 063/174-77-69
(242381)

ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја
у вашем стану. 066/001-050,
063/329-464. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље, цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(244909) 

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгушење
купатила и канализације, водовод-
не адаптације, замена вирбли, ба-
терија, вентила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионерима екс-
тра попуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-63,
061/631-51-41. (245862)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, ан-
тибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз бесплатан.
066/001-050, 063/329-464. 

MA GIC LO OK, масажа целог те-
ла, парцијална: болови у леђима,
антицелулит, старијима и женама
попуст. 061/132-11-18. (244502)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камио-
ном, радници, повољно. Вук.
064/176-91-85, 063/278-117,
013/365-051. (245793)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, метал-
не подупираче, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73. (245807)

СЕРВИС телевизора, разних
електроуређаја, мобилних телефо-
на, ЦО2 апарата, аутоелектрика.
063/800-01-96. (245839)

КРОВОВИ, поправке, замена
црепа, летви, старог црепа и по-
ставке новог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације, најјефтинији
у граду, пензионерима екстра по-
пуст. 013/235-39-21, 064/290-45-
09, 061/348-20-00, 062/845-96-26.
(245862)

ВОДОИНСТАЛАТЕР. Одгушење
купатила, канализације, водоводне
адаптације, замена вирбли, венти-
ла, батерије, санитарије, прикључ-
ка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима екстра попуст.

Долазим одмах. 013/235-39-21,
064/290-45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.  (245862)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис,
све релације по Србији с комбији-
ма, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и неде-
љом. Бесплатан долазак и процена
посла. Плаћање могуће чековима
и преко рачуна. Борис. 013/352-
536, 063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,  (245922)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом, Војводина,
Србија, са или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (245922)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис
– комбијима, камионима, профе-
сионално, екипа радника, све ре-
лације по Србији, откуп намешта-
ја.  013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74.(245922)

СЕЛИДБЕ и превоз робе „Бом-
бончић” – Борис – комбијима, ка-
мионима, екипа радника, монта-
жа, демонтажа, паковање ствари,
кутије за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,  (245922)

СЕЛИДБЕ комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (245922)

СЕЛИДБЕ робе и ствари комби-
јем и камионом, професионално,
екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. (245922)

ДУБИНСКО антибактеријско и
дезинфекционо прање намештаја
у вашем стану. 066/001-050,
063/329-464. 

РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-врата,
роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498. (245981)

АУТОПЕРИОНИЦА „Бибац”, ан-
тибакеријско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз бесплатан.
066/001-050, 063/329-464. 

СТОЛАР, фарбар са искуством.
060/370-99-99. (246086)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радо-
ви и фасаде. 062/834-66-50,
064/390-00-87. (246126)

ВЕШ-МАШИНЕ, замрзиваче,
климе, поправљамо квалитетно са
гаранцијом. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05. (246128)

КЛИМЕ свих типова и произво-
ђача сервисирамо, поправљамо и

уграђујемо са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361, 064/122-68-05.
(246128)

ДЕЧКО, 40 година, желим да
упознам девојку за брак. 064/535-
09-88. (246106)

ПЕНЗИОНЕР, 65 година, упо-

знао би слободну жену ради дру-
жења. 065/608-25-14. (245900)

СОКОБАЊА, апартмани и собе,
близу центра. Кабловска, двори-
ште, ново. 061/636-08-57,
063/768-32-68, Зорица.  (241721)

КРАШИЋИ, апартмани 7 – 9
евра,120 м од мора. +38163-243-
859, +38232-679-098. (243072)

ИЗДАЈЕМ апартман на Златибо-
ру, центар, КТВ, интернет.
063/759-98-77. (245424)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, викендица,
најлепше место, асфалт, вода,
струја, повољно. 063/832-50-97.
(245667)

СОКОБАЊА, издајем нов четво-
рокреветни једнособан стан код
Борића. 064/507-20-84. (245383)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора, повољно. 063/709-44-
97. (245822)

ПОВОЉНО апартмани и собе,
бања Врујци. 065/608-03-66.
(245868)

ИЗДАЈЕМ прелеп апартман на
Златибору, близу аутобуске, четво-
рокреветни, 20 евра дневно.
064/049-62-72. (246031)

ИЗДАЈЕМ четворокреетни
апартман на мору, Доброта, од 20.
августа, 20 евра дневно. Тел.
064/049-62-72. (246031

ИЗДАЈЕМ апартман у Шушњу,
Бар, врло повољно. +38267-834-
996. (246047)

ОГЛАСИ
marketing@pancevac-online.rs18 Петак, 18. август 2017.

ЛОКАЛИ

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Последњи поздрав

НИКОЛИ МИЛОШЕВИЋУ
Никада те нећемо заборавити.

Снаја СЛОБОДАНКА и братанац НЕБОЈША с породицом

(42/245915)

Последњи поздрав драгом брату

МИРОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ МИКИ

од сестре ЗОРИЦЕ, РАДЕТА, САШКЕ и ОЉЕ с породицама

(78/246018)

Последњи поздрав нашем драгом

МИРКУ ЂОРЂЕВИЋУ

1945–2017.

Сахрана ће се обавити 17. августа 2017, 

у 12 сати, на Новом гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: супруга КАТА, син САША

с породицом и ћерка ТАЊА с породицом
(102/246099)

Последњи поздрав

драгом брату

МИРОСЛАВУ
ПЕТРОВИЋУ

МИКИ

Почивај у миру.

Твоја сестра ВЕРИЦА

с породицом

(106/246110)

Последњи поздрав

драгом зету

НИКОЛИ

МИЛОШЕВИЋУ

Шурак ИЛИЈА

с породицом

(110/246144)

                На основу члана 11 Акта о оснивању 
привредног друштва, а у вези са члановима 
218 и 219 Закона о привредним друштвима,
Привредно друштво WOR TRA DE d. o. o. са 
пословним седиштем у Панчеву, расписује

К О Н К У Р С
за именовање законског  заступника, 

директора Друштва, као физичког лица на нео-

дређено време, са пуним радним временом. 

     Посебни услови које кандидат треба да испу-

њава је познавање рада на рачунару, посебно

програмског пакета Of fi ce.

     Познавање страног језика. Кандидати са зна-

њем енглеског језика ће имати предност.

     Искуство у области интернет маркетинга и

информационих услужних делатности.

     Поседовање комуникацијских и организацио-

них способности.

             Рок за пријаву је осам дана рачунајући 

од дана објављивања овог огласа, 

путем телефона 063/878-40-52, сваког радног

дана током трајања рока, од 18 до 21 сат.

Покрајински секретаријат за урбанизам

и заштиту животне средине, на основу члана 14.

Закона о процени утицаја на животну средину

(„Службени гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о поднетом захтеву за одређивање обима 

и садржаја студије о процени утицаја 

на животну средину

     Носилац пројекта  ХИП-Петрохемија а.д.

Панчево, улица Спољностарчевачка бр. 82 из

Панчева, поднео је захтев за одређивање обима и

садржаја студије о процени утицаја на животну

средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкција резервоа-

ра ТК – 1101А, складиште примарног бензина, у

фабрици Етилен у комплексу „ХИП Петрохеми-

ја”‘, на к.п бр. 15993 КО Панчево. 

     Подаци и документација из захтева носиоца

пројекта могу се добити на увид у просторијама

Покрајинског секретаријата за урбанизам и за-

штиту животне средине, Булевар Михајла Пупи-

на 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39)

     Сви заинтересовани, у року од 15 дана од да-

на објављивања овог обавештења, могу доставити

своје мишљење у писаној форми на адресу Се-

кретаријата.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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Тужна срца обавештавамо да је 9. августа 2017. преминула наша драга мајка и бака

МАРИЈА ОСТОЈИЋ

1951–2017.
Сахрана је обављена 11. августа 2017, на Новом гробљу у Панчеву.

Остаћеш у нашим срцима заувек.

Ожалошћени: ћерке АЛЕКСАНДРА и МАЈА, зетови СИНИША

и БОБАН, унуци ЈОВАНА, АЊА, КОНСТАНТИН и МАКСИМ
(23/245858)

МИРОСЛАВ

ПЕТРОВИЋ

МИКА

Последњи поздрав

од комшија из улаза

у Книћаниновој 60

(29/245884)

С поштовањем се опраштамо

од нашег разредног старешине

проф. ДАНИЦЕ БАДАЛОВСКЕ

1937–2017.
Била је привилегија и част бити ваш ученик.

ДРАГАНА, СОЊА, ЉИЉА и СВЕТЛАНА, 

Гимназија, IV-9

(35/245894)

Опраштамо се од драгог

НИКОЛЕ

Покој му души, 

а поштованој породици

мир Божји

од породице

ДИМИТРИЈЕВИЋ

(39/245908)

Опраштамо се

с љубављу и поштовањем

од шурака и ујака

РАДЕТА ЧИКАРЕ

Зет МИЛИВОЈЕ, 

СВЕТЛАНА и ДРАГАНА

с породицама

(41/245910)

Последњи поздрав нашем драгом

НИКОЛИ МИЛОШЕВИЋУ
1944–2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Супруга ИЛИНКА

и син ЖЕЉКО с породицом

(43/245916)

Нашој драгој

ЉУБИЦИ

последњи поздрав од комшија, пријатеља: БОКИЋ, ЈОВАНОВ,

ИЛИНЧИЋ, ЧРЈЕПОК, СУША, ПАТЕНЛИН, КРСТИЋ и МИРЕ
(44/245918)

Опраштамо се од великог човека, нашег

РАДЕТА ЧИКАРЕ
Поносни смо што смо били твоји.

ЗОРАН, ЛЕЛА, ФИЛИП, ЕМА и УНА(57/245958)

Последњи поздрав

чика РАДЕТУ

од ГОЦЕ и ДРАГАНЕ

с породицама

(63/245972)

МАРИЈА ОСТОЈИЋ
Последњи поздрав

Марији.

Твој тата

МАРИЈА ОСТОЈИЋ

Почивај у миру.

Породица ЂУРКОВИЋ

Последњи поздрав

МАРИЈИ

Сестра КАТИЦА

с породицом

(94/246065)

Последњи поздрав

комшиници

БРАНКИ

ГОЈКОВИЋ

од комшија

у Моше Пијаде 124

(31/2145888)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ
од тетке НАЗЕ с породицом

(65/245798)

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

Зоки, почивају нам у миру.

Волимо те.

Ташта МИРА и ДУЛЕ

(67/245978)

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

Анђеле мој, тужна срца се опраштамо од тебе. 

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоја сестра ДУШИЦА, зет ДУШАН

и сестричине МИЛИЦА и МАЈА

(68/245978

ЗОРАН ИЛИЕВСКИ

Анђеле наш, почивај у миру.

Бол за тобом ће остати заувек, 

као и ти у нашим срцима.

Неутешна мајка ЈАНКА, 

супруга ДАЛИБОРКА и ћерка ДРАГАНА

(66/245978)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

од сестре РУЖИЦЕ

с породицом

(103/246100)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

од брата ГОРАНА

с породицом

(104/246101)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

од стрине СТОЈАНКЕ

брата МИЛОРАДА

с породицом

(105/246102)

Последњи поздрав

ЗОРАНУ

ИЛИЕВСКОМ

од ујака ВЛАДЕ, 

ујне ЈЕЛИЦЕ, брата

ГОРАНА, снаје БИЉЕ

и братанаца СТЕФАНА,

АЛЕКСАНДРА и ЈОВАНА

(107/246110)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Последњи поздрав нашем драгом мужу, оцу и деди

МИРОСЛАВУ ПЕТРОВИЋУ
1. VI II 1951 – 13. VI II 2017.

С поносом и љубављу твоји најмилији

(45/245920)

2
Наша мајка, бака

и прабака

БРАНИСЛАВА

ПЕТРОВИЋ
1923–2017.

од 8. августа пази на нас

при светлу које не јењава,

Воле је: КОСАРА, 

ДУШАН са ЈЕЛЕНОМ

и ДАНИЛОМ, БОБАН са

АНИТОМ и МИЛОШЕМ

и МАЈА

(50/245931)

Последњи поздрав

КИРИ ЂОШИЋУ

Породица БОЈКОВИЋ:

СТЕВА, МИРА и ЗОРАНА

(58/245960)

ДРАГИЦА ВРАНЕШ
1925–2017.

Последњи поздрав мами од ћерке МИРЕ, 
зета ДРАГАНА, унука ЈАСНЕ и ДЕЈАНА, 

праунука ЛУКАСА и зета ЦЕСАРА(59/245961)

Последњи поздрав

мојој баки

ДРАГИЦИ

ВРАНЕШ

Увек ће те се сећати

твој ИВАН

(60/245961)

12. августа 2017. напустила нас је наша драга

ДРАГИЦА ВРАНЕШ
Ожалошћени: син МИРОСЛАВ, унук ИВАН

и снаја ЉИЉАНА

Преминула је наша комшиница

ДРАГИЦА ВРАНЕШ
Драга, остаћеш нам увек у сећању.

ЗОРА и ВЕРА
(64/245973)

Последњи поздрав нашој драгој

ЉУБИЦИ НИКОЛИЋ БУБИ
1939–2017.

С љубављу и поштовањем твој син СИНИША, 
снаја и унуци(76/246016)

Последњи поздрав

нашој тетки

ДУШАНКИ

ПАВИЋЕВИЋ

Братанци ЗОРАН

и МИЛАН ШУПИЦА

са фамилијама

(77/246017)

Последњи поздрав

својој другарици

ЉИЉАНИ

ФЕЛБАБ

1944–2017.

од друга ВИКТОРА

(80/246026)

НИКОЛИЋ

ЉУБИЦА
1. II 1939 – 14. VI II 2017.

Последњи поздрав

сестри и тети од сестре

СЕКЕ с породицом

(82/246031)

Последњи поздрав нашем драгом

РАДЕТУ ЧИКАРИ
22. XII 1949 – 13. VI II 2017.

Твој ведар дух ће бити увек с нама.

Твоји најмилији

(86/246044)

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ
1939–2017.

Била си дивна супруга, дивна мајка, дивна бака.

Твој супруг СТЕВАН
(87/246048)

14. августа напустила нас је наша мајка, бака и прабака

ЉУБИЦА НИКОЛИЋ
1939–2017.

Ћерка ВЕСНА ТОШИЋ с породицом
(88/246048)

ЉУБИЦА

НИКОЛИЋ

Последњи поздрав

Љуби од породица

ЛАЗАРОВ

и ДРАГИЧЕВИЋ

(89/246049)

Последњи поздрав

ЉУБИЦИ

НИКОЛИЋ

од брата, снаје

и породице МАНЧИЋ

(92/246055)

Последњи поздрав нашој куми

НЕВЕНКИ МИЛАНОВИЋ НЕНИ

Кумови ТИМОТИЈЕВИЋ

(15/255827)

Последњи поздрав драгој

НАДИ ДИМИТРИЋ

10. августа напустила нас је наша драга мајка
и бака, али заувек ће живети у нашим срцима.

Сахрана је обављена 12. августа
на Католичком гробљу.

Ожалошћени: син РАДОВАН, ћерка МАРИЈА,
снаја ИВАНА, зет МИЛОМИР, унучад МЛАДЕН,

МАРИНА, ТАЊА, МАРКО и МИЛОШ

(16/245834)

Последњи поздрав

комшији

СЛАВКУ КРЗМАНУ

Станари зграде

у Проте Матеје Ненадовића 5

(33/245891)

После кратке и тешке болести преминула

је наша вољена мајка

ДУШАНКА ПАВИЋЕВИЋ

1939–2017.

Наша вољена мајка је преминула 11. августа,

али ће заувек живети у нашим срцима.

Ожалошћени: син ВЛАДИМИР с породицом

и син БОРИС с породицом

(20/245841)

Последњи поздрав

РАДЕТУ ЧИКАРИ

ОЉА и НИКОЛА 

ШИЈАН

(6/245791)

Последњи поздрав

тетка ДУШКИ
од кумова

ЈОКСИМОВИЋ

Последњи поздрав

тетка ДУШКИ
од породице ТОРОМАН

и кума ЗОРАНА

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ

2000–2017.

Само ја знам колико ми недостајеш. 

Бићеш увек самном и никада нећеш бити заборављен.

Сећање на тебе живи јер имаш мене.

Твоја ВЕРА

(14/245815)

СЕЋАЊЕ

НЕДЕЉКО БРЕКИЋ

23. VI II 2009 – 23. VI II 2017.

Заувек у срцу и мислима.

Твоја породица
(21/245489)

17. августа навршава се двадесет једна

година откада смо остали без нашег

сина и брата

СТЕВАНА МИХАЈЛОВИЋА
1976–1996.

Још увек у неверици да га више нема, 

отац АНДРЕЈА, мајка РАДИЈА

и сестра ДАНИЦА с децом

(32/245889)

21. августа, пре шест година, 

отишао је у незаборав

МИЋА МАРТИНОВИЋ

1957–2011.

Успомену на њега с љубављу и поштовањем

чува његова супруга ЉУБИЦА

(34/245892)

IN ME MO RI AM

18. августа 2017. године навршава се дванаест

година од смрти мога супруга

БОЖУРА ИВАНОВИЋА
академског сликара

1933–2005.

Још једна година без тебе.

СВЕТЛАНА

(36/245898)

ЗОРАН ЈЕФТИЋ
13. VI II 1994 – 13.  VI II 2017.

С тугом и љубављу

сећају те се твоје

сестре

МИРА и МАРИЈА

с породицом

(37/245902)

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
12. V 1960 – 17. VI II 2013.

И сузе и осмех су

посвећени теби.

Чувамо све твоје успомене.

Чувамо тебе.

С љубављу: твоја РАКИЦА, 
ћерке ТАМАРА и ИВАНА, сестре ГОРДАНА

и СНЕЖАНА с породицама
(38/245905)

23. августа 2017. навршава се седам година

откако нас је напустио наш вољени

ИВАН РАДИЋ

Не постоји време које умањује тугу, 

наш драги сине и брате. Ти си и даље

у сваком нашем дану, сузи и болу за тобом. 

Посетићемо његову вечну кућу, у 10 сати.

Неутешна мајка МАРИЈА, 

брат НЕМАЊА и сестра ЈЕЛЕНА

(40/245909)

Навршава се пола година

од смрти наше стрине

БИСЕРКЕ

ВОЈВОДИЋ БИСЕ

С поштовањем ће остати

у сећању ДРАГАНА и

МИЛАНА ВОЈВОДИЋА и

ДРАГИЊЕ КИЛИБАРДА

с породицом

(46/245923)

Прошло је шест тужних
месеци откако нас је
напустио наш вољени

ЕФТИМИЈЕ

ТРЕНДАФИЛОСКИ

Ожалошћени: 

супруга ДАНИЦА, 

ћерка НАДИЦА

и зет ГОРАН

(47/245425)

20. августа 2017.
навршава се пет година
откако није с нама наш

вољени син и брат

ДРАГАН СПАСИЋ

Недостајеш нам много. С
поносом те чувамо у на-
шим срцима и мислима.

Твоја мајка
СТАНИСЛАВКА и брат

БОБАН с породицом
(53/245942)

Дадо моја, Јеко

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ

Недостајеш пуно.

Сестра МИЛИЦА

и сестрић СТРАХИЊА

(56/245948)

17. августа 2017. године
навршиће се девет година
откако није с нама драги

МИЛОРАД

ТРОЈАНОВИЋ
С поносом те помињемо
и с љубављу чувамо у
нашим срцима.

Твоје најмилије: ЗОРИЦА,

МИЛИЦА и ЈЕЛЕНА

(22/245856)

Последњи поздрав нашој

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
1953–2017.

Сузе за тобом никада неће престати да теку, али ће нам срца
вечно бити пуна твоје љубави и топлине. Траг који си оставила
најсјајнији нам је путоказ за сваки наредни корак. Сигурни смо
да ћеш и место на које си отишла учинити бољим и лепшим, као

што си то чинила и на овом свету.

Нека те анђели чувају као што си ти чувала нас.

Твоји: супруг РАДОМИР, деца АЛЕКСАНДАР и АЛЕКСАНДРА,

унуци СТРАХИЊА и ДАНИЦА и зет ИГОР
(85/246040)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ
медицинска сестра у пензији

Општински савез здравствених радника Панчево

Последњи поздрав колегиници

ЉУБИЦИ БОЖОВИЋ

Колектив Дома здравља Панчево
(83/ф)

Последњи поздрав драгој

ЉУБИЦИ
Колектив ЗА „Стрелиште”

(18/245838)

Последњи поздрав 
драгој и поштованој

комшиници

ЉУБИЦИ 

БОЖОВИЋ

Од комшија са 
Новосељанског пута:

МАРКОВИЋ, СПАСОВСКИ,
ТРБОЈЕВИЋ, НИКОЛИЋ,

ИВКОВ и ГАГИЋ

(12/245809)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8

до 15, а четвртком и петком  од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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22. августа 2017. године навршава се четрдесет

најтужнијих дана откако није с нама наша најдража

ДАНИЦА ДРАГИЋ
1950–2017.

Утехе нема, остају бол, сузе и сећање на тебе.

Волимо те.

Заувек тужни: супруг МАКСИМ и ћерка ИВАНА
(48/245958)

ЋОСИЋ

МИЛАН                 ЂОКА
14. VI II 2010 – 14. VI II 2017.   25. VI II 1988 – 25. VI II 2017.          

Недостајете. Породица УГЉЕШИН

ЋОСИЋ

МИЛАН                 ЂОКА
14. VI II 2010 – 14. VI II 2017.   25. VI II 1988 – 25. VI II 2017.          

С љубављу и поштовањем ВУКА и МИЛИЦА с породицом

Поштованом

ЖИВКУ
ДАМЧЕВСКОМ

20. августа навршавају

се три тужне године

откад није с нама наш

супруг, отац и деда.

Твоји најмилији

(19/245839)

СЕЋАЊЕ

Породица ЛЕПЕДАТ
(30/245887)

МИЛАН

ЛЕПЕДАТ

ГОЛОШИН
1903–1982–2017.

ДОБРИНКА

ЛЕПЕДАТ

рођ. Лалић
1905–2002–2017.

20. августа 2017. навршава се девет година 
откад нас је напустио наш драги

СЛОБОДАН ЂУРИЋ

1950–2008.
Од заборава га у сећањима чувају они које је
бескрајно волео, а у причи о њему они које 

није доживео да заволи.

Супруга СЛАЂАНА, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА,
унучићи, зетови, сестра СЛОБОДАНКА, РИСТО,

МИРОСЛАВ и МАЈА с породицама
(13/245815)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА

СРДАНОВИЋ

рођ. Бикар
1905–1988–2017.

С љубављу и
поштовањем братић

МИЛУТИН с породицом

(17/245835)

МИЛАН РУЖИЋ

23. VI II 2016 –

23. VI II 2017.

Твоје велико срце, по-

жртвованост, доброта и

племенита душа, заслу-

жују да те с поносом спо-

мињемо, у срцу носимо

и вечно памтимо, јер во-

љени не умиру док живе

они који их се сећају.

Супруга БЕБА, 

син ПЕЂА и унуке

САНДА и ТИЈАНА

(25/245875)

Тужно сећање на драге родитеље

ВЛАЈИЋ

С тугом и поносом чувамо вас од заборава.

Син МИЋА и ћерка БРАНКА с породицама
(28/2458819)

Четрдесет дана од

смрти мајке

ГОРДАНЕ

двадесет година

од смрти оца

МИТЕ

МИЛАН ТАДИЋ

Након две године ти си ту негде с нама.

Много нам недостајеш.

Твоји најмилији

(11/245808)

22. августа навршава се две године 

од смрти наше драге

СТОЈАНКЕ СТАНКОВ

22. VI II 2015 – 22. VI II 2017.

Увек поштована и вољена, никад незаборављена

Породица 

(10/245802)

МИРСА 

СТОЈАНОВИЋ

2012–2017.

Успомену на тебе 

чувају твоји најмилији.

(9/245798)

20. августа 2017. даваћемо
четрдесетодневни по-
мен у селу Загорице,
општина Рогатица,

БиХ, нашем драгом оцу

ДРАГУ

ЈОВАНОВИЋУ
15. X 1941 – 14. VII 2017.

Син ЖЕЉКО и ћерка

АНИЦА с породицама

(26/245878

21. VI II 1996 – 21. VI II 2017.

РОСА

НЕШКОВИЋ

из Омољице

Мила моја мајчице, из

мога срца и мисли нико

те не може узети. 

Твоја ћерка ВЕРА

(24/245865)

21. агуста 2017. године

је осам година од смрти

МАЛИШЕ 

ПЕТРОВИЋА

Увек си у мом сећању.

Супруга МИЛЕВКА

(8/245797)

IN ME MO RI AM

Увек с нама, никад заборављени.

ЈЕЛЕНА и ДАНИЦА
(4/245781)

ДУШАН 
С. МИХАИЛОВИЋ

дипл. ел. инжењер

1936–1987.

ЛЕПОСАВА 
Ж. ЛАЦКОВИЋ

1921–2004.

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ 

НЕДЕЉКОВИЋ
20. VI II 1987 – 20. VI II 2017.

Вољени никад 

не умиру!

Синови МИОДРАГ 

и НЕНАД

Заувек твоја МАЦА

(3/245779)

БОГОСАВ 

ФИЛИПОВИЋ

С поносом те помиње-

мо, с тугом и болом жи-

вимо, јер си нас прера-

но напустио.

Брат СЛАВЕ 

с породицом

(5/245786)

20. августа, у 10.30, даваће се 

дванаестогодишњи помен

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ

2005–2017.

Године су прошле, али ми који те волимо знамо 

колико је тешко живети без тебе. Заувек ћеш 

остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: мама ЈЕЦА, тата РАША, 

сестра ТИНА, зет ЖЕЉКО, 

и сестрићи КРИСТИЈАН и БОРИС

(7/245792)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ИВАН

ЈОВАНОВИЋ

Породица СИМИЋ

(54/245945)

ЈЕШИЋ

ЧЕДОМИР              АНА
2011 – 2017. 2016 – 2017.

Ћерке с породицама

Десетогодишње сећање

КАТИЦА ГРУЈИЋ

Сећамо се наше тете

која нас је све

много волела.

Њени најмилији

(49/245930)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

19. VI II 2004 – 2017.

ЛЕПОСАВА Атанацковић БУЊАЦ

Лепушка, много нам недостајеш...

Твоји најмилији

(62/245962)

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ 
1943–2014.

Навршавају се три године откако ниси с нама. 
Много нам недостајеш.
Твоји: супруга РАДОЈКА, синови ИВАН

и СТЕВАН с породицама

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ГОРАН ДЕНЧИЋ

1980–2016.

Прошла је година испуњена болом, тугом

и сузама. Сваким даном нам све више

недостајеш, јер био си наша љубав, нада

и понос. Док живимо бићеш у нашим срцима.

Воле те твоји: АЛЕКСА, ИВАНА, 

мама и тата

(71/246002)

СЕЋАЊЕ

ГОРАН ДЕНЧИЋ

Време пролази, а љубав

и сећање никада.

Твоји: РАШЕТЕ

и ПЛАВШИЋИ

(70/2146001)

ПОМЕН

ГОРАН ДЕНЧИЋ

Љубав је превелика,
бол претешка, туга је

вечна. Сјај свећа и мо-
литве наше нека те

прате кад не могу да
нам те врате.

Твоји: баба ЗОРА, 
сестра БРАНКА
и зет НИКОЛА

Прошло је шест тужних
месеци откад ниси
с нама драга снајо

САЊА

МИЛОЈЕВИЋ

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Време пролази, а туга и

бол су све већи. 

Недостајеш превише.

Заувек ћеш бити у

нашим мислима и срцу.

Свекрва ДУШКА

и заова САНДРА

(73/246008)

Шестомесечни помен драгом детету

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Чедо наше, само је време прошло, љубав,
бол и туга, остају превише да би у један

живот стало. Оставила си трагове који се
не бришу, сећања која не бледе, доброту
која се памти, бол и тугу који су вечни.

Волимо те анђеле наш.

Твоја мама ЈЕЛА, тата ЈОВО

и сестра МИРЈАНА с породицом
(74/246010)

Шестомесечни помен вољеној
супрузи и мајци

САЊИ МИЛОЈЕВИЋ
рођ. Богојевић

24. VII 1982 – 19. II 2017.

Љубави, све подсећа на тебе. Како
живети без твог осмеха. Најљепши део
мене отишао је с тобом. Како попунити
празнину коју осећамо. Боли што ниси
успела да досањаш своје снове. Знаш
колико те волим, али никада нећеш

сазнати колико нам недостајеш љубави.

Ожалошћени: супруг САША и син ЛАЗАР

(75/246010)

Драги

ГУГО
Прошло је годину дана

како те нема. 

Чувамо успомену

на тебе.

Породице ПАТАЛОВ

и ТРАЈКОВИЋ

(79/4726)

ПОМЕН

ДАНИЦА СТАЈИЋ

21. VI II 2017.
Никада нећемо

заборавити твоју доброту,
нежност, фину осећајност,

пожртвованост, 
свестраност. Твоја
звезда ће нас сетно
пратити до краја.

Твоји најмилији

(84/246037)

ТОМИЋ

Драги моји, и нико видео није колико
сам плакала сада, сви су мислили мајко, 

лутко моја, да само киша пада!!!

С љубављу ваша ГОЦА с породицом
(90/246057)

МИЛИВОЈ

1987–2017.

НАТАЛИЈА

2007–2017.

У суботу, 19. августа дајемо шестомесечни

помен драгој мами и баки и двогодишњицу

драгом тати и деки

ВОЈВОДИЋ

Свако сећање на вас пробуди топлину

и тугу у нашим срцима и бескрајну љубав

према вама која никада неће престати.

Син МИЛОШ, снаја ВЛАДАНА и унука УНА
(93/246059)

БИСЕРКА
19. II 2017.

РАДОВАН
2015–2017.

Последњи поздрав куми

НАДИ

ДИМИТРИЋ
1931–2017.

Заувек ћеш остати

у нашим срцима.

Кумови: СНЕЖА

и ДРАГАН

(91/246053)

Драги наш

ГОРАНЕ

Никада те

нећемо заборавити.

Твоји: ЗОКИ, 

СНЕЖА, БИЉА

и ЗОКА с породицама

(101/2460919

У суботу, 19. августа 2017. навршава

се четрдесет дана откако није с нама

наша драга мајка

РАДМИЛА ИГЊАТОВ

Чувамо те у срцу.

Ћерка СВЕТЛАНА и синови

МИЛОВАН и ЂОРЂЕ с породицама
(108/246129)

СЕЋАЊЕ
19. VI II 2005 – 19. VI II 2017.

ЛАЗАР МАРГАН
Чувамо успомене и

не заборављамо твоју доброту.

Твоја породица
(109/246130

Пре две године напустила нас је
вољена ћерка и тетка

ЈЕЛЕНА НОВАКОВИЋ
16. VI II – 20. VI II 2015 – 16. VI II 2017.

Не постоји реч која би могла да те врати, 

а ниједна да утеши.

Тата РОДОЉУБ, мама ТАЊА и сестрић СТРАХИЊА
(55/245948)

Прошле су две године откако нас је напустио наш вољени

ДРАГАН ШАРАЦ
У нашим си срцима и мислима.

Твоји најмилији: РАДМИЛА, МИЛОШ, ИВАНА, ЈАНА и АЊА

18. августа 2017. навр-

шава се десет година

нашем драгом супругу,

оцу и деди

САВИ

ЖИВКОВИЋУ

Твоји најмилији

(81/246029)

ПОМЕН

ДРАГИЦА

ГРБИН
19. VI II 2013 – 19. VI II 2017.

Живећеш заувек

у нашим мислима

и срцима.

Твоји најмилији

СТАНКО ЦРЕПАЈСКИ
1993.

Понекад у сновима,
увек у срцу и мислима.

РУЖИЦА и САША
с породицом

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Цела неде ља биће обе ле же на
успо ни ма и падо ви ма, а кра јем
сед ми це љубав ни занос ће вас
наве сти да уђе те у везу која неће
бити баш при клад на.

Када вам кре не, онда вам заи -
ста кре не. Вели ки послов ни
успех почет ком сед ми це. Одре -
ди те при о ри те те и не раси пај те
сна гу на небит не ства ри.

Сна га и само по у зда ње пола ко
расту. Погле дај те све из дру га чи -
јег угла – реше ње је у вама. Новац
може те зара ди ти ван посла који
вам је основ но зани ма ње.

Новац конач но сти же, али се
неће дуго задр жа ти у вашим
рука ма. Ослу шкуј те при че и ого -
ва ра ња на послу, јер сте ви јед на
од глав них тема, и то оправ да но.

Један позив од при ја те ља или
рођа ка из ино стран ства про ме -
ни ће ваш живот. Ако пла ни ра те
да мења те посао, није вре ме за
такве поте зе. Више стр пље ња.

Коли ко год кому ни ка ци ја била
добра, пољу ља ни одно си има ју
мале шан се да се сре де. Новац је
тре нут но једи но у шта целим
бићем веру је те.

Може те оче ки ва ти мањи при лив
нов ца сре ди ном сед ми це. Сумор -
на деша ва ња на послу пра ти ће
вас још изве сно вре ме. Отво рен
раз го вор с парт не ром.

Љубав ула зи у ваш живот, а за
неке ће то бити љубав живо та.
Посло ви се пола ко покре ћу. Само
је бит но да побе ди те ту сво ју сум -
њи ча вост и пред сто ји вам успех.

Про ме ни те неке нави ке и поч ни -
те да ради те на себи. Осе ћа те се
као да сте веза ни. Тре ба неко да
вас добро про др ма и про бу ди из
те летар ги је.

Посло ви стаг ни ра ју, али при лив
нов ца је кон стан тан. Конач но сте
на пра вом путу да про на ђе те
узрок свог неспо ко ја. Пока жи те
парт не ру да га воли те.

Нека кав се бес наку пио у вама.
Жеље и могућ но сти су тре нут но
у вели ком нескла ду. Пре ви ше
сте се зале те ли и сада уви ђа те
соп стве не гре шке.

Про бле ми с јед ним мла ђим коле -
гом само про ду бљу ју вашу агре -
сив ност. Ове сед ми це ћете дели -
мич но реши ти финан сиј ске про -
бле ме, а сти же и помоћ од при ја -
те ља.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
28. ју ла: Ми ро сла ву – Та тја на Чо вић и Иван Ма кра; 31. ју ла: Ана ста си ју –
Илин ка Ра ду и Сте ван Јо ва но вић; 1. ав гу ста: Ми ну – Ел за на и Зо ран Уско -
ко вић; 2. ав гу ста: На ђу – Да ни ла и Ср ђан Ми шу рић; 3. ав гу ста: Ању –
Ма ри ја на и Дра ган По по вић; 4. ав гу ста: Ста шу – Та ња и Вла дан Жи жа ко -
вић, Аме лу – Да ни је ла Но ва ков; 5. ав гу ста: Је ли са ве ту – Јо ва на Пе тро вић
Гли шић и Си ни ша Гли шић, Ле ну – Ива на и Дра жен Бо ро та. 

До би ли си на
17. ју ла: Ву ка ши на – Мир ја на и Мар ко Ђор ђе вић; 28. ју ла: Ами ра – На та -
ша Мар тић и Не над То ма шић, Оле га – Ма ри ја на и Мар ко Мра вик; 31. ју -
ла: Сте фа на – Ду ши ца и Бра ни слав Гли го рић; 1. ав гу ста: Па ла – Ва ле ри -
ја Тал паи и Пал Ла лић; 2. ав гу ста: Сте фа на – Маг да ле на Си ми јо но вић и
Иван Мик ша; 3. ав гу ста: Или ју – Ма ри ја и Мар ко Ни ко лић, Фи ли па – Ива -
на и Го ран Сто шић, Кри сти ја на – Ан дри ја на и Ђерђ До мо кош, Ми ло ша –
Алек сан дра Ста но је вић Га ври лов и Са ша Га ври лов; 4. ав гу ста: Ни ко лу –
Хај нал ка и Мир ко Пе ћа нац; 5. ав гу ста: Кон стан ти на – Са ња Гли го рић и
Да ли бор Ста мен ко вић, Алек сан дра – Алек сан дра и Не над Гру јић; 6. ав гу -
ста: Стра хи њу – Та тја на Егић и Зо ран Ба но вић; 7. ав гу ста: Ни ко лу – Мир -
ја на и Пре драг Кр не та.

ВЕН ЧА НИ

5. ав гу ста: Је ле на Си мин и Ко ста Ца ри на, Алек сан дра Ми тић и Дар ко Јо -
ва нов, Жи ва на Кр ча ди нац и Мир ко Пе тро вић, Алек сан дра Не шић и Жељ ко
Ка ље вић; 6. ав гу ста: Да ни је ла Ђор ђе вић и Мар ко Во ји нов, Ели за бе та Ђер -
фи и Де јан Ве се ли но вић; 10. ав гу ста: Ра да Ви дић и Ђор ђе Је кић, Ти ја на
То мо вић и Вук Те рек, Ма ја Га врић и Не над Вр сај ко. 

УМР ЛИ

3. ав гу ста: Сла ви ца Ва лох (1953), Ма ри ја Ву чи ће вић (1953); 4. ав гу ста:
Или ја Вар га (1946), Зо ран Илић (1978), Ви дој ка Пе тро вић (1930); 5. ав гу -
ста: Бор ка Рај че вић Мом чи ло вић (1945), Ми ле на Бо жић (1950), Ру жи ца
Жив ко вић (1958), Дра го мир Се ку лић (1958), Ми ли ја на Пан те лић (1926),
Ау ри ка Сте јић (1944); 6. ав гу ста: Иван ка Кне же вић (1927), Ђур ђи на Ви -
шњич ки (1944), Фи дан ка Ста мен ко вић (1947), Ана По мар (1951), Го спа ва
Ра јин (1930); 7. ав гу ста: Ми ла дин ка Жу јо вић (1943), Бо го љуб Ко ша рић
(1938), Сло бо дан Жи во ји но вић (1948); 8. ав гу ста: Рад ми ла Сте ва но вић
(1929), Бра ни сла ва Гој ко вић (1940), Гор ги на Алек сић (1944); 9. ав гу ста:
Ран ко Ба крач (1943), Ра де Угар ко вић (1933), Ма ри ја Осто јић (1951).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8: срод ство, по вр та ри, одр па нац, оста -
ри ти, Ста ни мир, свра ти ти. Ана гра ми: (1) ван ред ни из бо ри, (2) си ва
еми нен ци ја. Укр ште ни сло го ви: Та на на ри ва, са јам, там на, ни ша,
ди, са на то ри јум, јо, ри ви, „На на”, је дра, ра пор ти ра ње. Су до ку:
952147638, 638529471, 417386529, 126853794, 543791286,
789462315, 875214963, 261935847, 394678152. Ко њи ћев скок: Ко
по ште но жи ви, тај не тре ба да бри не о ре чи ма злих љу ди.

Сло го ви: ВР, ДР, МИР, НАЦ, НИ, О, О, ПА, ПО, РИ, РИ, СВРА, СРОД, СТА, СТА,

СТВО, ТА, ТИ, ТИ, ТИ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. род бин ска ве за, свој та, 2. ба што ва ни, уз га ји ва чи

по вр ћа, 3. чо век у ри та ма, по де ра нац, 4. за ћи у по зне го ди не, 5. име ша хов ског ве -

ле мај сто ра Ни ко ли ћа, 6. ус пут се за др жа ти на не ком ме сту, на вра ти ти.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

АНАГРАМИ
(1) ПРЕ ВРЕ МЕ НО ГЛА СА ЊЕ

РЕ ДОВ НИ 

БИ ЗАР НИ?

(2) ВЛА ДАР ИЗ СЕН КЕ

ВИ MEСИЈА 

НA ЦЕ НИ

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. глав ни град Ма да га ска ра, 2. ве ли ка при вред на ма ни -

фе ста ци ја – мрач на, 3. ре ка у Пољ ској, при то ка Од ре – сим бол ди ди ма,

4. ме ди цин ска уста но ва, 5. до бар (мађ.) – ре ка у Си би ру, 6. ро ман Еми -

ла Зо ле – део ће ли је, ну кле ус (мн.), 7. под но ше ње из ве шта ја над ре ђе -

ном офи ци ру.

УС ПРАВ НО: 1. Та на си је од ми ла – ја пан ски по здрав, 2. на кна да унајм -

ље ном рад ни ку – на пре за ње, 3. пред лог уз ло ка тив – ча сов ни ци – лич -

на за ме ни ца, 4. еле мент му зи ке – при мор ски по јас, при мор је, 5. хе миј -

ски еле мент – ски да ње ко же са уби је не жи во ти ње.

СУДОКУ

9 2 1 7

8 5 4 1

6 8 9

4 3 7 1 2 8

8 2 3

2 1 5 8

6 8 1 2

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, као ре ше ње ће те

до би ти јед ну ста ру ла тин ску сен тен цу о по ште њу и зло би.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

ПАЛИНДРОМНА РЕЧЕНИЦА

РА ДИ ВО ЈЕ ДА ДЕ

ЈО ВИ ДАР



Дру го вече одли ко ва ло се
нешто чвр шћим зву ком.
Шта ви ше, поче ло је „земљо -
тре сом”, тач ни је насту пом
саста ва таквог нази ва из
места Ара дац покрај Зре ња -
ни на. Енер ги је није мањ ка ло
ни када се сле де ћи састав
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госто ва ње хедлај не ра из Хрват -
ске.

Нено Белан је са сво јим
„Фју мен си ма” сви рао неке
нове песме, као и оне из соло
кари је ре, али и под се тио бли -
зу хиља ду фано ва на већ
леген дар не нуме ре као што су

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.

Две сестре и Црни
Tри мачета старости око три
месеца спасена су са улице
захваљујући нашој хуманој
суграђанки и сада траже нове
власнике и сигурне домове.

Мачићи су веома разиграни
и дружељубиви, а притом су
очишћени од паразита, окупа-
ни и научени да обављају нужду
у посипу за маце. Све друге
информације могу се добити на
броју телефона 065/30-50-967.

Чупка
Ова умиљата и мазна женка, ста-
ра око осам месеци, малог је раста
и тешка нешто више од шест
килограма. Веома радо би се усе-
лила у неко комфорно двориште,
али не би одбила да дели стан с
дружељубивим укућанима.

Вакцинисана, стерилисана и
чипована, потпуно је спремна за
удомљавање. Добро се слаже с другим псима, али и с маца-
ма. Контакт-телефон је 064/401-16-60.

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.

Ово го ди шњи, два де сет дру ги
стар че вач ки „Дани дру же ња”
окон ча ни су про те клог викен -
да, а у самом фини шу те пре -
по зна тљи ве мани фе ста ци је
одр жан је још један „Екс-Ју
рок фест”.

Пара лел но с тим одви ја ли
су се и дру ги про гра ми, попут
изви ђач ког више бо ја или
мемо ри јал ног так ми че ња у
кува њу рибље чор бе, као и
један нео би чан дога ђај – Стар -
че вач ко првен ство озбиљ но
јеф ти них игра ча ка.

За раз ли ку од првих седам
стар че вач ких гала музич ких
дога ђа ја, деве ти „Екс-Ју рок
фест” је, као и про шло го ди -
шњи, упри ли чен на Тргу нео -
ли та, а не на ста ди о ну ФК-а
„Борац”.

Иако није има ло нека да шњу
гран ди о зност, ни ово оку пља -
ње покло ни ка рокен ро ла није
оста ло без одје ка у широј око -
ли ни.

Нено и Бла жа
Први дан, четвр так, 10. август,
отво рен је насту пом пан че вач -
ког кавер саста ва „Резер вни
план”, који је хито ви ма из
осам де се тих годи на напра вио
сасвим добру увер ти ру за

ОКОН ЧА НИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИ „ДАНИ ДРУ ЖЕ ЊА”

ДЕВЕ ТИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” УДА РИО ПЕЧАТ

попео на бину. Реч је о дома -
ћем „Кре а тив ном нере ду”,
који је поред атрак тив них
обра да разних панк нуме ра
интер пре ти рао и неко ли ко
аутор ских, као што су
„Сеља ци сво ме гра ду” или
„Нови дан”.

Усле ди ло је фина ле уз ста рог
знан ца стар че вач ке публи ке.
Прља ви Инспек тор Бла жа
поно во је, са сво јим „Кљу но ви -
ма”, иза звао број не осме хе и
про из вео крај ње опу ште ну
атмос фе ру нефор мал ним
пона ша њем и духо ви тим тек -
сто ви ма. Поред пре по зна тљи -
вих хито ва као што су „Лепа си,
Паме ла”, „Нема про бле ма”,
„Секс, дро га и Боди ро га” и
„Дуле Савић”, овог пута пре ми -
јер но је изве ден нови сонг,
„Кад мотор возим”.

Надел ске рибе неће на уди цу?!
Упо ре до с поме ну тим фести -
ва лом, про ти ца ли су и „Дани
дру же ња”, па је, реци мо, одр -
жан мемо ри јал ни котлић „Код
Андре”. Том при ли ком је у
так ми че њу у кува њу рибље
чор бе побе ди ла еки па „Кува ри
с Наде ла”. Удру же ње „Пагус”
одр жа ло је у Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу пре да ва ње под
нази вом „Стар че во изме ђу два
рата”, а пре зен та ци ју су води -

„Сто јим на кан ту ну”, „При чај
ми о љуба ви”, „Ја волим је”,
„Оста ни уз мене”, „Дани љуба -
ви”. Након неиз бе жног биса
усле дио је наступ саста ва
„Бије ло дуг ме три бјут бенд”,
па заба ва до дубо ко у ноћ није
изо ста ла.

Поче ли су пети „Поро дич ни
дани” у орга ни за ци ји Месне
зајед ни це Омо љи ца, зами -
шље ни као колаж кул тур них,
спорт ских и забав них про гра -
ма наме ње них деци и одра -
сли ма.

Знак за старт дат је у сре ду,
9. авгу ста, када је локал но
удру же ње жена пре зен то ва ло
сво је руко тво ри не испред
Дома кул ту ре. Исте вече ри
тамо је кон церт одр жао там -
бу ра шки орке стар „Вој во ђан -
ски сан”, с који ма је насту пио
и позна ти Ђура Мор нар.

Наред них дана одр жан је
тур нир у одбој ци на песку
(чети ри плус један), а прва
три места зау зе ли су „Пасту -
ви”, „Јока и дру га ри” и „Тре -
ћи”. Богат про грам при ре ђен
је и на пла тоу у цен тру: мла ђа
публи ка могла је да одгле да
„Шаша ви спор ти кус” и да пра -
ви живо ти ње од бало на, као и
да ужи ва у фазо ни ма чуве ног
Пеђо ли на; глу мац Мики ца
Петро ни је вић извео је моно -
дра му „Тезга као живот”, а
састав „Бала ше вић тру бјут
бенд” кон церт под нази вом
„Само рет ки нађу рет ке”.

На Поња ви ци код спорт ског
цен тра у субо ту, 12. авгу ста, на
так ми че њу у пеца њу код јуни о -
ра су нај бо љи били Мар ко
Капе та но вић, Алек сан дар Про -
кић и Вељ ко Пот ко њак, а међу
сени о ри ма Бра ни слав Јаки -

мов ски, Вен цел Хрцан и Стра -
хи ња Познан. На изло жби кућ -
них љуби ма ца, при ре ђе ној на
пла тоу Дома кул ту ре, побе дио
је зец вла сни це Нере Илић,
испред пса јаза ви ча ра Уне
Лукић и папа га ја Дуње Бој чић.
Спон зо ри, пољо при вред не апо -
те ке „Зока” и „Ман це”, потру -
ди ли су се да сви уче сни ци
доби ју награ де. Кон церт пан че -
вач ког бен да „Cactus Jack”
одло жен је, због невре ме на, за
четвр так, 17. август.

Сутра дан је одр жан фуд бал
за мла ђе кате го ри је, а прва
три места осво ји ли су „Дина -
мо”, „Фор ту на” и „Мла дост”.
За нај бо љег игра ча иза бран је
Михај ло Мар ко вић, а у фина -
лу се нај ви ше иста као Новак
Влај ко вић. На тур ни ру у јам бу
побе дио је Иви ца Нечов,
испред Љуби ше Позна на и
Дими три ја Гво зде но ви ћа.
Поред црта ња гра фи та у цен -
тру села, одр жа но је так ми че -
ње чети ри дела села у малом
фуд ба лу, над вла че њу коноп ца

и баца њу кугле. Нај бо љи скор
имао је „Цен тар”, а није изо -
ста ло ни „тре ће полу вре ме”.

Сто но те ни се ри су се у поне -
де љак, 14. авгу ста, огле да ли у
две ста ро сне кате го ри је. Код
јуни о ра је побе дио Мар ко
Мила но вић из Пан че ва, дру ги
је био Мар ко Матић, а тре ћи
Филип Кова че вић, док су код
сени о ра прва три места зау зе -
ли Милош Мар ко вић, Небој -
ша Мила но вић из Пан че ва и
Срђан Миљ ко вић. Одр жан је и
изу зет но ква ли те тан тур нир у
шаху. На кра ју је три јум фо вао
веле мај стор Миро слав Тошић,
испред ФИДЕ мај сто ра Кон -
стан ти на Орло ва и мај стор -
ског кан ди да та Јова на Раде ви -
ћа, а вре ди иста ћи да је пето
место зау зео поме ну ти супер -
та лен то ва ни деве то го ди шњи
Мар ко Мила но вић. У одбој ци
на песку за мла ђе кате го ри је

прва три места зау зе ли су
„Бава ни ште”, БНС и „Ами го -
си”, а за нај бо љег игра ча про -
гла ше на је Сара Нена дов.

У ножном тени су у уто рак,
15. авгу ста, издво ји ла су се
„звуч на име на” – „Бар се ло на”,
„Реал” и „Фри стај ле ри”. У трци
роле ри ма код ста ри је деце нај -
бо ље су биле Миња Гли го рић,
Вања Гајић и Мили ца Бркић, а
код мла ђе су доми ни ра ле Уна
Лукић, Јасна Бабић и Ива
Лукић.

„Поро дич ни дани” тра ја ће
до неде ље, 20. авгу ста, када ће
кон церт при ре ди ти КУД
„Жисел”. Два дана рани је
насту пи ће зве зде народ не
музи ке Вера Мато вић и Ера
Ојда нић, а у субо ту је сео ска
сла ва Пре о бра же ње.

Подроб ни је инфор ма ци је о
про гра ми ма могу се доби ти на
теле фон 063/833-42-30.

ПЕТИ „ПОРО ДИЧ НИ ДАНИ” У ТОКУ

Број ни про гра ми у Омо љи ци

ли Дали бор Мер гел и Мар ко
Иво ше вић.

На изви ђач ком више бо ју,
12. и 13. авгу ста, у кон ку рен -
ци ји два на ест еки па, поред
дома ћих, нашли су се и ска у -
ти из Пер ле за, Бео гра да и
Шап ца. У кате го ри ји мла ђих
изви ђа ча нај бо ља је била
стар че вач ка еки па „Мут ни ји
од Наде ла”, а код поле та ра ца
је три јум фо вао „Ура ган” из
Пер ле за.

Послед њи ово го ди шњи дан
дру же ња отво рен је так ми че -
њем у пеца њу, на којем се
нашло четр де се так деце. Нажа -
лост, нико није упе цао рибу,
што је још један доказ да су
љуби те љи ове речи це у пра ву
када апе лу ју на све да пре ста ну
са зага ђе њем. Ипак, награ де су
поде ље не жре бом, а сви так ми -
ча ри доби ли су при год не
покло не. Четвр то стар че вач ко
првен ство озбиљ но јеф ти них
игра ча ка одви ја ло се у више
дисци пли на, а побед ни ци су
били Огњен Авра мо вић, Бори -
слав Јевре мо вић, Мар ко Кова -
че вић, Софи ја Арсић, Ива
Арсић и Тео до ра и Мили ца
Сто ја но вић. Два де сет дру ги
„Дани дру же ња” завр ше ни су
тур ни ром у баске ту, у чијем
фина лу је еки па „Стар че во”
над ви си ла „Омо љи цу”.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„Резервни план”

Нено Белан и „Фјуменси”

Блажа, „Кљунови” и публика



Напра ви те осве жи вач вазду ха

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Све је више мла дих што ула зе
у пре ди ван свет пче ла, а један
од оних за које се може рећи
да је још увек у нај бо љим
годи на ма, јесте Мар ко Шиц
из Стар че ва. Пче лар ством је
почео да се бави с непу них
два де сет годи на, а прак тич но
и мно го рани је с обзи ром на
то да је у пита њу више ге не ра -
циј ска поро дич на тра ди ци ја.

Овај успе шан про из во ђач
меда током лет ње шеме пре -
до ча ва оно нај о снов ни је што
почет ник тре ба да зна и ура ди
како би могао да се бави пче -
ла ре њем.

Након завр шет ка послед ње
зна чај не паше, оне сун цо кре -
то ве, вре ме је да се дру штва
очи сте од варое, неке врсте
агре сив ног крпе ља, a дру га
важна ствар је да пче лар
добро про це ни коли чи ну хра -
не за зиму.

Што се тиче тре ти ра ња
варое, савет је да тре ба кори -
сти ти реги стро ва не леко ве, а
све га два су легал на. Почет -
ни ци још и нека ко могу да
рески ра ју, зато што није исто
изгу би ти неко ли ко кошни ца
или неко ли ко сто ти на. Један
трет ман тре ба ло је ура ди ти
почет ком авгу ста, након што
се завр ши с послед њим врца -
њем меда, а пред зази мља ва -
ње, отпри ли ке у децем бру, и
још један оксал ном кисе ли -
ном. Тај дру ги наро чи то је
важан зато што на вароу не
делу је није дан лек пот пу но
ефи ка сно докле год има
легла.

Пред зиму је ситу а ци ја
дру га чи ја, јер се сва вароа
нала зи на пче ла ма. Циљ је да
се уни шти пре о ста ла гамад,
након чега пче лар може да
одах не до иду ће годи не у
авгу сту. Посту пак тре ти ра ња
оксал ном кисе ли ном је сле -
де ћи: у метал ну посу ду угре -
ја ти 0,8 лита ра дести ло ва не
воде, а када она достиг не 60
сте пе ни, дода ти 1.540 гра ма
шеће ра и меша њем добро
рас тво ри ти. Затим сипа ти у
фла шу од два литра седам де -
сет гра ма оксал не кисе ли не
и, евен ту ал но, дести ло ва ном
водом допу ни ти. Све то се
сипа у шприц и рав но мер но
нано си по „ули ца ма” изме ђу
рамо ва. Доза је пет мили ли -
та ра по „ули ци”, а за јако
дру штво нај ви ше до 80

мили ли та ра. Нај ве ћи ефе кат
тре ти ра ње има када је тем -
пе ра ту ра од три до осам сте -
пе ни.

С дру ге стра не, бит но је
што мање тре ти ра ти пче ле
леко ви ма, посеб но ако није
нео п ход но, јер им то скра ћу је
живот, а сма њу је носи вост
мати це и чак пове ћа ва њену
смрт ност.

Вароа више воли нижу тем -
пе ра ту ру. Реци мо, тру тов ско
легло увек има неко ли ко сте -
пе ни мање од ради лич ког, то
јест уме сто 35 има око 33,34.
Визу ел на кон тро ла се оба вља
у мају и јуну на два начи на.
Како је тру тов ско легло за
неко ли ко мили ме та ра више
од ради лич ког, тре ба га про -
сто израв на ти ножем, а након
тога га отво ри ти и истре сти,
па ако ту нема варое, онда је у
ради лич ком леглу сигур но
нема. Дру га вари јан та про ве -
ре може се напра ви ти тако
што се пра ти кре та ње тру то -
ва. Ако су без кри ла или ноге,
то је знак да има варое. Међу -
тим, тру то ва у авгу сту гото во
да више нема, па сва вароа
иде у ради лич ко гне здо.

Када је реч о хра ни – меду
и поле ну, ако је нема у довољ -
ној мери, онда је сада пра ви
тре ну так за при хра ну шећер -
ним сиру пом. У ово доба
годи не он се кори сти за сти -
му ла тив но допу ња ва ње да би
мати ца више носи ла. Ако је у
кошни ци задо во ља ва ју ћих
десет до пет на ест кило гра ма
меда, онда сируп с водом
може бити у раз ме ри један
пре ма један.

Уко ли ко коли чи на хра не
није на жеље ном нивоу, пче -
ла ма се дода је јачи сируп
(однос шеће ра и воде – три
пре ма два). Међу тим, ваља
води ти рачу на да га не буде
више од педе сет одсто укуп не
хра не, а иде ал на је јед на тре -
ћи на.

Шећер је сада поже љан
зато што у себи нема несвар -
љи вих ства ри, попут мине ра -
ла или вита ми на, већ је то
чиста енер ги ја, која је пче ла -
ма потреб на до јану а ра. Ота -
да су им нео п ход ни мед и
полен, како би могле да луче
млеч и одга ја ју легло.

Све у све му, бла га при хра -
на је добро до шла без обзи ра
на коли чи ну хра не како би се
дру штво раз ви ло за зиму.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Потреб но: кило грам филе та
сома, два јаје та, 50 мл мле -
ка, шоља бра шна, две шоље
пре зли, 50 г рен да ног пар -
ме за на, три каши ке суса ма,
две каши ке лана (по избо ру
може те дода ти и семен ке
бун де ве и сун цо кре та), со,
бибер и уље.

При пре ма: Филе те исе ци -
те на мање дело ве, оце ди те
вишак воде, па их посо ли те
и поби бе ри те. Уму ти те јаја и
мле ко и мало посо ли те. У

дру гу посу ду ста ви те меша -
ви ну пре зли, пар ме за на и
семен ки, а у тре ћу бра шно.

Загреј те уље на сред њој
тем пе ра ту ри, па филе те ува -
љај те у бра шно, јаја и на
кра ју у меша ви ну пре зли,
пар ме за на и семен ки и
пржи те, уз често окре та ње
док обе стра не не пору ме не.

Филе те потом ређај те на
папир ни убрус како би се
упио вишак масти.

Слу жи те уз при лог и сала -
ту по избо ру. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ФИЛЕТИ СОМА С ПАРМЕЗАНОМ 

И СЕМЕНКАМА

Непри ја тан мирис стај ског
ђубри ва полу по зна тог поре кла
који се шири гра дом није нас
зао би шао ни овог лета. На
висо ким тем пе ра ту ра ма тешко
га је под не ти и кад смо напо љу,
а камо ли кад нам се уву че у
куће и ста но ве. Ако томе дода -
мо и мири се кува них и прже -
них јела и оста ле „аро ме” које
по вру ћи ни нема ју куд из
затво ре ног про сто ра, пре о ста ју
нам само осве жи ва чи вазду ха
као какав-такав спас.

Уко ли ко вам сме та ју хемиј -
ски осве жи ва чи или сте алер -

гич ни на њих, реше ње ипак
посто ји: може те сами напра -
ви ти здрав пре па рат од при -
род них састо ја ка. Пола литра
воде загреј те до кљу ча ња, а
потом оста ви те да се охла ди.
У воду додај те три каши ке
соде бикар бо не и сок од два
лиму на.

Овај рас твор сипај те у посу -
ду с рас пр ши ва чем и попр -
скај те њиме про сто ри је неко -
ли ко пута током дана. Ваздух
у вашем дому биће свеж и
мири сан.

Д. К.

НЕЗА КО НИ ТО И ВЕО МА НЕХУ МА НО

Под се ћа ња ради, упо тре ба буб ње ва је недо зво ље на на

Поња ви ци, а на излов рибе стру јом не тре ба ни тро ши ти

речи. Ти неху ма ни пре ступ ни ци изве ли су поме ну ти помор

нај ве ро ват ни је уз помоћ аку му ла то ра и пре тва ра ча стру је,

који про из во де 900 вол ти, тако што су с дрве ног или пла -

стич ног чам ца спу шта ли голе жице у воду, вукли их по дну

и оне све шћи ва ли рибу која се тамо зате кла.

На Поња ви ци ће бити дозво љен рекре а тив ни рибо лов, то

јест пеца ње на пло вак, и то на мак си мал но три шта па. Уло -

вље на риба не сме бити испод мере, а злат ни караш је под

тотал ном забра ном, па се сва ки уло вље ни при ме рак мора

вра ти ти у воду.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ,

ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГАЗДИН СТВА (4)

Про це на хра не и 
тре ти ра ње варое Упр кос томе што је пре неко -

ли ко месе ци на Поња ви ци
поче ла да ради чувар ска слу -
жба, која дано ноћ но бри не о
биљ ном и живо тињ ском све ту
на том живо пи сном водо то ку,
недав но се дого ди ло нешто
заи ста стра шно.

Наи ме, неки обе сни људи у
жељи да се ола ко домог ну пле -
на, кори сте ћи стру ју, напра ви -
ли су помор рибе у том једин -
стве ном пар ку при ро де.

Поред оста лог, настра дао је
и један сом капи та лац тежак
бли зу шезде сет кило гра ма, а
дуга чак пре ко два метра.

Због тога је поли ци ја под не -
ла кри вич ну при ја ву про тив Н.
Н. почи ни о ца, а слу жба поја -
ча ла патро ле до мак си му ма.

Недав но, након ано ним не
доја ве о томе да се у Поња ви -
ци дого дио помор рибе, чува -
ри из ЈКП-а „Зеле ни ло” поју -
ри ли су на лице места, тач ни -
је на лока ци ју изме ђу Омо љи -
це и Бре стов ца, позна ту као
„бели брег”.

Руко во ди лац поме ну те слу -
жбе Зоран Ста нић навео је да
су он и њего ви људи, одмах по
спу шта њу чам ца у бли зи ни

СТРА ШАН ПРИ ЗОР НА ПОЊА ВИ ЦИ

СТРУ ЈОМ МАСА КРИ РА ЛИ РИБУ

смо поми сли ли да је реч о
шара ну, али када смо се при -
бли жи ли и поче ли да извла чи -
мо уги ну лу рибу, утвр ди ли смо
да је у пита њу сом. И то пра ви
капи та лац, тежак ни мање ни
више 56,5 кило гра ма и дуга чак
205 цен ти ме та ра, што смо
утвр ди ли накнад ним мере њем
– пре ци зи рао је Ста нић.

Неда ле ко ода тле чува ри су
нашли шту ку од око три-чети -
ри кило гра ма, а потом још
две, слич не вели чи не. Сагле -
да ва њем ситу а ци је утвр ђе но је
да није било помо ра усло вље -
ног недо стат ком кисе о ни ка у
води, већ да је то после ди ца
упо тре бе недо зво ље ног ала та.

– Оправ да но сум ња мо да је
овај маса кр извр шен стру јом
или, евен ту ал но, пли ном. То
су потвр ди ли и иску сни риба -
ри код којих смо се рас пи та ли.
Они су рекли да када су код
рибе црве не шкр ге, као код
поме ну тог сома, онда је реч о
стру ји. Инте ре сант но је да смо
ноћ пре тога кон тро ли са ли
терен до 2 сата, али ништа
сум њи во нисмо уочи ли. Веро -
ват но је то ура дио неко ко
добро позна је ситу а ци ју, јер
пре ма речи ма добрих позна -
ва ла ца тог тере на, на поте зу
„бели брег” има мно го рупа
које су иде ал не за сомо ве.
Слу чај смо одмах при ја ви ли
поли ци ји, која је убр зо иза шла

– Даљом пре тра гом тере на
наи шли смо на поста вље ни
бубањ, који је вирио из мре же
изме ђу две шти це. Након што
смо га изва ди ли из воде, буду -
ћи да њего ва упо тре ба није

на терен, напра ви ла запи сник
и потом га пре да ла јав ном
тужи о цу. О све му су оба ве ште -
ни и дру ги над ле жни орга ни, а
наста ви ће мо дано ноћ не акци -
је, и то поја ча ним интен зи те -
том – иста као је шеф чувар ске
слу жбе.

Када је реч о зашти ти Пар ка
при ро де Поња ви ца, ови запо -
сле ни у ЈКП-у „Зеле ни ло”
има ју добру сарад њу с рибо ло -
вач ким удру же ња „Злат ни
караш” из Бре стов ца и
„Шаран” из Омо љи це, као и са
свим дру гим добро на мер ним
гра ђа ни ма, који их у слу ча ју
било какве потре бе могу оба -
ве сти ти путем теле фо на
013/342-145.

бре сто вач ке пла же, при ме ти -
ли број не при мер ке сит не
рибе, пре све га бабу шки и бан -
да ра.

Хоће ли се рибокрадицама на Поњавици стати на пут?

Усмрћени сом капиталац 
од 56 килограма

Забрањени бубњеви

дозво ље на на Поња ви ци,
наста ви ли смо ка Омо љи ци и
убр зо виде ли како у трсци
вири леђ но пера је. У први мах

Чувари извлаче жртве „струјарошког рада”



У немачком граду Дрездену од 5. до 12.
августа одржан је шездесети Конгрес свет-
ске федерације за проблемски шах. На нај-
већем планетарном скупу шаховских про-
блемиста одржавају се такмичења у реша-
вању и компоновању шаховских проблема.

Наш млади суграђанин Илија Серафи-
мовић наступио је на јуниорском турниру у
шаховској композицији, и то као бранилац
титуле коју је освојио на прошлогодишњем
конгресу у Београду, у конкуренцији так-
мичара до осамнаест година. Овог пута
изазов је био још већи, јер су право учешћа
имали јуниори до двадесет година.

Такмичари су имали четрдесет дана за
рад на тему „Помоћни мат у два потеза”,
уз могућност да наступе с највише три
композиције. Покровитељ турнира био је

председник Светске федерације, а судио
је међународни ФИДЕ судија, велемај-
стор Валериј Гуров из Русије.

Тринаестогодишњи Панчевац био је
једини представник Србије, а највећи
конкуренти били су му јуниори из Русије,
Индије и Азербејџана. Од младог Сера-
фимовића очекивао се добар резултат с
обзиром на то да има већ преко четрдесет
објављених радова широм света и да је
непосредно пре конгреса угледни британ-
ски часопис „Проблемист” представио
један његов шаховски проблем.

Илија је овог пута премашио сва очеки-
вања и заблистао је пуним сјајем. Иако је
био један од најмлађих учесника, убе-
дљиво је надмашио конкуренцију и
одбранио титулу јуниорског првака света
у шаховској композицији. Радови с који-
ма је наступио заузели су сва три прва
места. Овим изванредним резултатом
млади Серафимовић је још једном оправ-
дао репутацију најперспективнијег мла-
дог композитора шаховских проблема на
свету.

СПОРТ
Петак, 18. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ком шиј ски дер би 
на ста ди о ну Дина ма
1945

„Дизел ка” у Новим
Банов ци ма

После крат ко трај не лет ње
пау зе и оба вље них при пре ма
пред фуд бал ским колек ти ви -
ма из нашег гра да и окол них
места су нова иску ше ња.
Викенд пред нама доно си
старт првен стве них трка за
бодо ве у нижим лига ма, а очи
покло ни ка нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у Пан че ву
биће упр те у Желе зни чар и
Дина мо 1945, који ће се над -
ме та ти у Срп ској лиги гру па
„Вој во ди на”. Пом но ће се пра -
ти ти и наступ омо љич ке Мла -
до сти у Вој во ђан ској лиги
„Исток”, а као и сва ке годи не,
пажњу ће при вла чи ти и еки пе
које игра ју у јужно ба нат ским
лига ма.

Први пут Пан че во ће има ти
два пред став ни ка у тре ћем ран -
гу так ми че ња, па се и због тога
наш град може назва ти фуд бал -

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

СТАР ТУ ЈУ НОВЕ ФУД БАЛ СКЕ ТРКЕ

одно сом пре ма тре нин гу,
пона ша њем на тере ну, па и
резул та ти ма у кон трол ним
утак ми ца ма, иако они нису
били у првом пла ну. Захва љу -
јем и упра ви клу ба, која нам је
обез бе ди ла одлич не усло ве за
оба вља ње при пре ма, али и
одра ди ла вео ма добар посао у
пре ла зном року. Са опти ми -
змом ула зи мо у нову трку за
бодо ве. Већ у првом колу поде -
ли ће мо мег дан у Новим Банов -
ци ма с дома ћим Омла дин цем,
дру го пла си ра ном еки пом у
про шлом првен ству. Ипак, не
путу је мо с белом заста вом,
жели мо да се над и гра ва мо с
про тив ни ком и да оства ри мо
пово љан резул тат. Мом ци су
спрем ни, еки па је на оку пу и то
је нај ва жни је – иста као је
Ненад Стој чић, тре нер фуд ба -
ле ра Желе зни ча ра.

Попу лар на „дизел ка” је
одав но поста ла миље ник свих
пра вих љуби те ља спор та у
нашем гра ду. Не тре ба сум -
ња ти да ће тај ста тус и задр -
жа ти...

Копа о ник је од 4. до 14. авгу -
ста био база у којој су одр жа -
не прве олим пиј ске при пре -
ме кара те репре зен та ти ва ца
наше земље. У изу зет но
добрим усло ви ма наши нај -
бо љи бор ци жесто ко су ради -
ли са сво јим тре не ри ма и
спа ринг-парт не ри ма.

Капи тен нашег наци о нал -
ног тима и нај бо љи кара ти -
ста Срби је Сло бо дан Бите -
вић спро вео је свој про грам
рада пред ви ђен за овај
циклус при пре ма с кон ди ци -
о ним тре не ром Вла ди ми ром
Или ћем и спа ринг-парт не ром
Деја ном Цвр ко том. Након
неко ли ко дана пау зе дру ги
циклус при пре ма наста ви ће
на Зла ти бо ру.

После борав ка на нај по пу -
лар ни јој срп ској пла ни ни

сле ди над ме та ње на тур ни ру
Пре ми јер лиге у Лај пци гу, а
потом и одла зак на нове при -
пре ме, и то у Иран. Боба ће

затим насту пи ти на још
неко ли ко међу на род них тур -
ни ра, а послед њи циклус
при пре ма у овој годи ни зака -
зан је за децем бар.

Јуни о ри и каде ти КК-а
Дина мо запо че ли су тре нин ге
за нову сезо ну, а првих неде љу
дана вежба ли су на СЦ-у
„Мла дост”, под над зо ром мла -
дог тре не ра Нема ње Луги ћа. И
мла дим кара ти сти ма пред сто -
је при пре ме за Свет ско првен -
ство, које ће бити спро ве де не
од 22. до 29. авгу ста на Тари.

Јана Кој чић, тален то ва на
кара тист ки ња Дина ма, бора -
ви ла је у Апа ти ну, на при -
пре ма ма пер спек тив них так -
ми ча ра Вој во ди не, где је
оста ви ла одли чан ути сак.

С ПРИ ПРЕ МА КАРА ТЕ РЕПРЕ ЗЕН ТА ТИ ВА ЦА

ПОСЛЕ КОПА О НИ КА – ЗЛА ТИ БОР

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ НАШЕГ СУГРАЂАНИНА

ИЛИЈА ОДБРАНИО СВЕТСКУ ТИТУЛУ

Петар Дивић. По пра вом јесе -
њем вре ме ну у Пан че ву гости
су се боље сна шли, па су побе -
ди ли с 1:0.

Пан чев ци су игра ли у саста ву:
Чано вић, Каран фи лов ски, Да-
шић, Јан ко вић, Рашић, Адви -
гов, Неду чић, Јов чић, Јавор,
Кукољ и Петро вић, а при ли ку су
доби ли и: Томић, Вој но вић,
Раду ло вић, Мар ко вић, Арбу ти -
на, Тер зић, Гој ко вић, Лази ни ца,
Ђокић и Вуко вић.

– Задо во љан сам тиме како
је про те као при прем ни пери -
од. Напра ви ли смо оно нај о -
снов ни је – физи о но ми ју тима,
па како вре ме буде одми ца ло,
еки па ће дело ва ти све боље.
Недо ста је нам мало мир но ће у
завр шни ци напа да, као и кон -
цен тра ци је за свих деве де сет
мину та. Ипак, то је све разу -
мљи во, јер се ради о мла дим
игра чи ма, који су скло ни
осци ла ци ја ма у игри. Већ у
првом колу, у субо ту, 19. авгу -
ста, оче ку је нас одлич на еки -
па. Борац из Саку ла је сја јан
тим, са озбиљ ним тре не ром, и
сигур но неће мо има ти лак
посао. Жели мо да намет не мо
сво ју игру, која тре ба да доне -
се и задо во ља ва ју ћи резул тат.
Биће то пра ви ком шиј ски дер -
би на почет ку јед не тешке
сезо не – рекао је Алек сан дар
Сте ва но вић, шеф струч ног
шта ба Дина ма 1945.

Утак ми ца изме ђу Дина ма
1945 и Бор ца из Саку ла биће
на про гра му у субо ту, 19. авгу -
ста, на Град ском ста ди о ну, а
поче ће у 17 сати.

Попу лар на пан че вач ка „ди-
зел ка” забе ле жи ла је фан та -
стич не резул та те током при -

ПРВА ЈУЖНО БА НАТ СКА ЛИГА

Викенд пред нама доно си и поче так нове првен стве не трке

за бодо ве у Првој јужно ба нат ској лиги.

Југо сла ви ја у Јабу ци доче ку је Рад нич ки из Баран де, а

Једин ство у Кача ре ву Вој во ди ну из Црве не Цркве. У Влај -

ков цу се саста ју Једин ство и ива но вач ка Стре ла, а у Банат -

ском Новом Селу – Сло га и Вул ту рул из Гре бен ца. Борац у

Стар че ву доче ку је Вој во ди ну из Цре па је, а Доли на у Пади -

ни Црве ну зве зду. У Белој Цркви се саста ју БАК и Дунав, а

у Кова чи ци Сла ви ја и Вој во ди на из Селе у ша.

Утак ми це почи њу у 17 сати.

МЛА ДОСТ НА

„ИСТО КУ”

С мно го пажње пра ти ће се

и насту пи фуд ба ле ра Мла -

до сти из Омо љи це, који ће

се над ме та ти у Вој во ђан -

ској лиги гру па „Исток”.

У првом колу, у неде љу,

20. авгу ста, Омољ ча ни на

свом тере ну доче ку ју Рад -

нич ки из Сутје ске. Утак ми -

ца почи ње у 17 сати.

ским. Дина мо 1945 и Желе зни -
чар пред во де мла ди и успе шни
тре не ри, нека да шњи саи гра чи,
па и коле ге на клу пи „дизел ке”,
Алек сан дар Сте ва но вић и
Ненад Стој чић. И упра во њих
дво ји ца, зајед но са сво јим игра -
чи ма, ства ра ће нову фуд бал ску
исто ри ју Пан че ва. Баш као што
су то чини ли и кад су игра ли.
Резул тат ће сва ка ко бити
важан, али за фуд бал ске алма -
на хе нашег гра да вео ма ће бити
зна ча јан и фер-плеј два ју рива -
ла, спорт ски дух и све оно што
фуд бал чини јед ном од нај леп -
ших и нај по пу лар ни јих ига ра
на све ту. 

Фуд ба ле ри Дина ма 1945 су
у послед њој кон трол ној утак -
ми ци пред поче так шам пи о -
на та на свом тере ну уго сти ли
ОФК Бео град, тако ђе новог
срп ско ли га ша, који с клу пе
пред во ди наш сугра ђа нин

прем ног пери о да, али они сва -
ка ко неће уљуљ ка ти струч ни
штаб и игра че. У ново првен -
ство Желе зни чар ула зи с
циљем да се над и гра ва с рива -
ли ма и да на нај бо љи могу ћи
начин пре зен ту је себе, али и
град Пан че во.

Генерал ну про бу пред старт
шам пи о на та фуд ба ле ри Желе -
зни ча ра има ли су про шлог
викен да у Бео гра ду, на ста ди о -
ну на Царе вој ћупри ји, где су с
дома ћим БАСК-ом игра ли
нере ше но 1:1. Гол за еки пу из
нашег гра да пости гао је Тома -
ше вић.

„Дизел ка” је насту пи ла у
саста ву: Јев тић, Костић, Симо -
но вић, Шобат, Теки ја шки,
Трип ко вић, Кова че вић, Стај -
чић, Вуко вић, Ђор ђе вић и
Агић, а игра ли су и: Ста ној ко -
вић, Тома ше вић, Сав ков,
Мали џан, Целин, Нокић и
Спа сков ски.

– Сва ка част мом ци ма на
све му што су ура ди ли током
при прем ног пери о да. Изу зет -
но сам задо во љан њихо вим

Најбољи млади џудисти на
планети боравили су од 8. до
13. августа у Чилеу, у граду
Сантјагу, где је одржано
Светско првенство за кадете.

У жестокој конкуренцији,
као чланица репрезентације
наше земље, надметала се и
џудисткиња Динама Андреа
Стојадинов, која је и на том
великом такмичењу показала
да је стручњаци с правом свр-
ставају у ред најперспектив-
нијих спортисткиња у Србији.

Андреа се надметала у
категорији до 48 кг и на крају

је заузела пето место. Наша
млада суграђанка је у груп-
ној фази такмичења освојила
прво место, а потом је у
полуфиналу изгубила од,
касније ће се испоставити,
освајачице златне медаље,
Мађарице Брижитке Варге.
У борби за бронзано одличје
Андреа је претрпела пораз
од Јапанке Аико Ватанабе.

Иако се из Чилеа вратила
без одличја, Андреа Стоја-
динов је достојно репрезен-
товала свој клуб, град и
државу.

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СВЕТА У ЏУДУ

АНДРЕА ПЕТА НА ПЛАНЕТИ
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Мари на 
Гасен бер гер, 
сту дент ки ња:
     
– Купа мо се на
Тами шу, сада је уре ђе на
пла жа у Опо ву. 
Про во дим вре ме са
сестром, а када оде мо
на купа ње, тамо увек
нађе мо и неко дру штво.

Мар ко 
Дими три је вић, 
сло бод ни умет ник:

– Лето про во дим рад но и
парад но. Немам годи шњи
одмор и веро ват но ћу се
одма ра ти тек у новем бру.
Пла ни рам да одем до
Доло ва ових дана, а уско ро
ћу посе ти ти и Шабац.

Ива на 
Гасен бер гер, 
сред њо школ ка:
     
– Лепо про во дим лето.
Волим када је напо љу
топло. Тре нут но идем 
у ауто-шко лу.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?Д. Кожан

Несре ћа у сре ћи
Има и пор та ла који, уме сто да вас вра те у про шлост, напра ве

поре ме ћај у вашем систе му вред но сти, па одјед ном забо ра ви те

да све же окре чен зид није место где се пишу рођен дан ске

честит ке.

    Тек си, сре ћан теби рођен дан, а овом што ти је зама ло чести -

тао, пору чи да је срећ(а)... њего ва што је овог пута збри сао. И

обја сни му да више волиш пољ ско цве ће и руч но осли ка не

честит ке на папи ру. Јеф ти ни је су од казни, а мно го више вре де.

Пази, сни ма се!
Шапу ће се да про ла зи међу згра да ма кри ју вели ку тај ну. Нису то

обич не, од погле да скри ве не пре чи це до ула за у нечи ји стам бе -

ни или послов ни про стор. То су, наи ме, вре мен ски пор та ли!

Међу тим, само ода бра ни могу у то да се уве ре.

    Ако уђе те у про лаз и одјед ном се осе ћа те као да сте у сред -

њем веку, па доби је те потре бу да теле сне излу че ви не оста ви те

пред нечи јим вра ти ма, про шли сте кроз пор тал!

    И ствар но сте ода бра ни – за то да ваша фот ка, док то сле де -

ћи пут буде те ради ли, буде при ка за на широј јав но сти.

Очај ни ји, нај о чај ни ји...
Истра жи ва ња пока зу ју да 70% мла дих жели да напу сти Срби ју,

а да су њихо ви нај ве ћи про бле ми неза по сле ност и лош обра зов -

ни систем. Не без раз ло га, све чешће теме пре да ва ња здрав -

стве них струч ња ка и пси хо ло га јесу анк си о зност код омла ди не и

вршњач ко наси ље.

    Нема тог супер ла ти ва који би доча рао дуби ну оча ја који буде

ова кви пода ци. Баш је: „уф!” Ма, сто један посто – уф! Пор тал у

тотал ну про паст.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Миленковићи, Милице,
честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрав из Херцег Новог.

Милица Чечарић, Миливоја Блазнавца 3/1


