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Че твр ти пут ове го ди не
из ме њен из глед град ских
фи нан си ја

По сла то пет про јект них
апли ка ци ја на адре су 
По кра ји не

Из ме не и до пу не Од лу ке о бу џе ту
Гра да Пан че ва за 2016. го ди ну би ле
су нај ва жни ја те ма сед ни це Град ског
ве ћа одр жа не 21. но вем бра. Глав ну
реч је имао за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић, ко ји је за ду жен
за град ске фи нан си је.

Про ме не За ко на о бу џет ском си -
сте му су по вод за ускла ђи ва ње ло -
кал них фи нан си ја с тим ак том.

– Јав на пред у зе ћа, ди рек ци је и
фон до ви не ма ју ви ше ста тус ин ди -
рект них бу џет ских ко ри сни ка, а то
се у Пан че ву од но си на Ди рек ци ју за
из град њу и уре ђе ње гра да и Град ску
стам бе ну аген ци ју. У окви ру ре ба -
лан са пре на ме ни ли смо сред ства,
про ме ни ли смо опи се не ких по зи ци -
ја и ра ди ли смо на те ку ћој бу џет ској
ре зер ви. Ди рек ци ја се во ди дру га чи -
је, па је обез бе ђе но 62 ми ли о на ди -
на ра за ње но те ку ће по сло ва ње у де -
цем бру. Од 1. де цем бра ове го ди не
све ин ве сти ци је ићи ће пре ко Гра да

Пан че ва, а не пре ко Ди рек ци је као
до сад, па је 462 ми ли о на ди на ра пре -
ба че но на по зи ци ју Град ске упра ве.
Исти прин цип је при ме њен и код
Град ске стам бе не аген ци је, са мо што
је, на рав но, у пи та њу да ле ко ма њи
из нос – об ја снио је Жив ко вић.

Он је до дао да су са да оства ре ни
при хо ди Гра да ускла ђе ни са оче ки -
ва ним до кра ја 2016. Код при хо да
кла сич не бу џет ске по тро шње сма -
њен је по рез на пре нос ап со лут них
пра ва у из но су од де сет ми ли о на ди -
на ра, док су при хо ди од ка ма та сма -
ње ни за 20 ми ли о на.

– Оно што нас ра ду је, је сте да се по -
рез на за ра де оства ру је бо ље не го што
је пла ни ра но, па по сто ји про стор да
се та став ка по ве ћа за 30 ми ли о на.
Ло кал не ко му нал не так се би ће уве ћа -
не за че ти ри ми ли о на, а по рез на до -
бит ко му нал них пред у зе ћа за се дам
ми ли о на. Ре ба ланс смо ис ко ри сти ли
да ускла ди мо и при хо де ко му нал не
по тро шње: сма ње ни су за 54 ми ли о на
ди на ра. Соп стве ни при хо ди ко ји иду
пре ко ра чу на бу џе та Гра да уве ћа ни су
за 11 ми ли о на, а ин ди рект ни при хо -
ди за осам ми ли о на ди на ра. Овим из -
ме на ма има мо ко рек ци ју од
16.299.000 ди на ра, ко ли ко из но си
сма ње ње ка ко пла ни ра них при хо да,
та ко и рас хо да. Укуп но пла ни ра ни
при хо ди овим че твр тим ре ба лан сом

из но се 6.059.796.000 ди на ра – за кљу -
чио је за ме ник гра до на чел ни ка.

Већ ни ци су за тим ин фор ми са ни о
сте пе ну ускла ђе но сти пла ни ра них и
ре а ли зо ва них ак тив но сти из про гра -
ма по сло ва ња јав них пред у зе ћа за
пе ри од до 30. сеп тем бра. На са мом
кра ју би ло је ре чи о бра ти мље њу оп -
шти не Са нан дреи у Ру му ни ји и на -
ше га гра да. Овај по сту пак је у то ку, а
за вр ши ће се по што Вла да Ре пу бли ке
Ср би је ами ну је про цес.

По кре нут је по сту пак за оту ђе ње
не из гра ђе ног гра ђе вин ског зе мљи -
шта у сво ји ни Гра да Пан че ва пу тем
јав ног над ме та ња на по чет ку сед ни -
це Град ског ве ћа одр жа не про шлог
пет ка. Ра ди се о не ко ли ко ло ка ци ја у
Вој во ђан ској и Пре шер но вој ули ци у
на шем гра ду, као и о пар це ли у Ба -
нат ском Но вом Се лу, где би тре ба ло
да ник ну стам бе ни објек ти ма ле
спрат но сти.

За тим, да то је зе ле но све тло за
уче шће Пан че ва на кон кур су за су -
фи нан си ра ње про је ка та По кра јин -
ског се кре та ри ја та за фи нан си је чи ји
су из вор сред ста ва фон до ви Европ -
ске уни је, у ве зи са одо бре ном иде -
јом „Ба нат ско сун це за све”. Чла но ви
Град ског ве ћа по др жа ли су ак тив но -
сти сред њих шко ла ка да је у пи та њу
про је кат Вла де АП Вој во ди не „Уво -
ђе ње дво је зич не на ста ве на срп ском

и ен гле ском је зи ку у уста но ва ма
обра зо ва ња и вас пи та ња”. Та ко ђе,
јед но гла сно су до не те од лу ке о за ку -
пу по слов ног про сто ра у имо ви ни
гра да за тр го вин ску, апо те кар ску и
кан це ла риј ску де лат ност.

Чла ни ца Ве ћа Зо ри ца Ре пац пред -
ста ви ла је два, не што ка сни је усво је -
на пред ло га у ве зи с по љо при вре дом.
Пр ви се ти че фи нан сиј ске по мо ћи
По кра ји не око укла ња ња ди вљих де -
по ни ја с др жав ног по љо при вред ног
зе мљи шта, што је већ за по чет по сао,
а дру ги анек са уго во ра о от ку пу про -
из во да (сун цо кре та, со је ку ку ру за и
ре пе) од фир ме „Агро фи нанс” из Бе -
о гра да, ка ко би се ускла ди ли ро ко ви
за вра ћа ње де по зи та.

С об зи ром на то да Град Пан че во
има пра во на пет про јект них апли ка -
ци ја у ве зи с рас пи са ним дру гим по -
кра јин ским кон кур сом за до де лу
сред ста ва за су фи нан си ра ње из град -
ње и ре кон струк ци је вод них обје ка та
у јав ној сво ји ни и обје ка та фе кал не
ка на ли за ци је у 2016, мо же се ре ћи
да су град ски оци ову мо гућ ност ис -
цр пли до мак си му ма: тра жен је но -
вац за ка на ли за ци ју у пан че вач кој
ули ци Мар ка Кра ље ви ћа, у ме сти ма
Омо љи ца, Ива но во и Ја бу ка, те за
гло гоњ ску во до вод ну мре жу.

Ре зул та те ће мо са зна ти уско ро.

С. Трај ко вић

Сед ни ца Скуп шти не гра да Пан че ва за -
ка за на је за уто рак, 29. но вем бар, дан
пре ис те ка ро ка за ускла ђи ва ње осни -
вач ких ака та јав них пред у зе ћа са за ко -
ном. Ин ди рект ни бу џет ски ко ри сни ци
ко ји не оства ру ју при ход не ће ви ше мо -
ћи да до би ја ју но вац из град ске ка се, јер
ће 1. де цем бра из гу би ти ста тус ин ди -
рект ног бу џет ског ко ри сни ка. У Пан че -

ву по сто је два та ква пред у зе ћа: Ди рек -
ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва и
Град ска стам бе на аген ци ја.

За кон о јав ним пред у зе ћи ма пред -
ви ђа три мо гућ но сти за ре ша ва ње
са да шњег ста ту са: ре ор га ни за ци ју,
ста ту сну про ме ну и ли кви да ци ју
пред у зе ћа. У по ме ну тим слу ча је ви ма
ће до ћи до ста ту сних про ме на.

Пред од бор ни ци ма ће се на ћи по -
след њи ре ба ланс ово го ди шњег бу џе -
та, па та ко и од лу ка о кре дит ном за -
ду же њу Гра да.

Рас пра вља ће се и о це на ма ме тра
ква драт ног не по крет но сти по зо на ма
на осно ву ко јих ће сле де ће го ди не
гра ђа ни ма би ти об ра чу на ван по рез
на имо ви ну.

Од бор ни ци ће раз ма тра ти и про -
ме не од лу ке о ко му нал ним так са ма,
као и о по сло ва њу град ских јав них
пред у зе ћа у пр вих де вет ме се ци ове
го ди не, али и пред лог о бра ти мље њу
са Оп шти ном Са нан дреи у Ру му ни ји,
а на пред лог Ме сне за јед ни це Ба нат -
ско Но во Се ло.

М. Д.

Ф
О

Т
О

В
Л

А
Д

И
М

И
Р

Ђ
У
Р

Ђ
Е
В

И
Ћ

Ф
О

Т
О

А
Н

Д
Р

Е
А

С
Т
А

Н
К

О
В

И
Ћ

Пред нама је посао вредан
седам милијарди евра
» страна 7

Дела која 
осликавају музику
» страна 12

ЗА СЕ ДА ЈУ ОД БОР НИ ЦИ

Скуп шти на због Ди рек ци је и ГСА

ПРОЗОР У СВЕТЛИ СВЕТ



ноћ. А он да гром усред там не но ћи –
без ика квог уво да, уз нај вул гар ни ји
ули чар ски во ка бу лар, на вас на гр не
де се так по ди вља лих „хи је на ису ка -
них оч ња ка”, раз ро га че них очи ју и
на о штре них пе сни ца. Ижи вља ва ње
не ги не, а из без из ла за вас је ди но
мо же из ба ви ти онај од о зго, за то што
хор да за ми лост не ма ри.

Пра во је чу до да су бот њи зу лум за
со бом ни је оста вио ни је дан млад
леш, али је, на не сре ћу, пре не ко ли -
ко да на про на ђе но те ло не по зна тог
му шкар ца не да ле ко од ре сто ра на
„Ма ли рај”. Ин ди ка тив но је да у ве зи
са оба слу ча ја још увек не ма ни ка -
квих од го во ра с над ле жних ме ста...

Аларм се за цр ве нео и ако се не што
убр зо не пре ду зме, зво ни ће на уз бу -
ну. С дру ге стра не, то ни ког не тре ба
да из не на ђу је, на ро чи то ако се, ре -
ци мо, освр не мо на све уче ста ли ја
гну сна до га ђа ња у Скуп шти ни. Да не
при ча мо о „Тви те ру” и дру гим дру -
штве ним мре жа ма, где се, у вер бал -
ној по ли тич кој кла ни ци, не ма об зи -
ра ни пре ма те шко обо ле лој де чи ци.

Та ко, упр кос ру жи ча стој ствар но -
сти ко ју нам сер ви ра ју по је ди ни ме -
ди ји, из гле да да нам дру штво ла га но
пу ца по ша во ви ма, па ни је чу до што
мно ги ку ју пла но ве за бег у „то пли је
кра је ве”... Ј. Ф.

ност ду го при бо ја ва ла – ми гран ти су
се ма сов но по ту кли. При том су не ки
би ли и „хлад но на о ру жа ни”, па је
епи лог јур ња ве по Зе ле ном вен цу
био ко бан за јед ног мла дог Ав га ни -
стан ца, чи ји је тр но вит пут у бо љи
жи вот окон чан на нај сви ре пи ји мо -
гу ћи на чин – из бо ден је на смрт.
Оче ви ци ка жу да је та да би ло је зи во
за те ћи се у нај у жем цен тру Бе о гра -
да, јер су по мах ни та ле си ле џи је не -
срећ ног мла ди ћа мла ти ле мот ка ма
са ек се ри ма све док јед на од си ли не
уда ра ња ни је пу кла.

Гад но је би ло и у Но вом Са ду: у ва -
тре ном окр ша ју је на стра да ла јед на
де вој ка ко ју је сти гао ме так на ме њен
ње ном деч ку.

На жа лост, ни ма ло ве се ло ни је ни
у на шем до ско ра при лич но мир ном
гра ду. Кре ну ло је не дав но у про ка за -
ном „Гра ду”, на ста ви ло се се ва њем
но же ва у „Бли цу”, ка да је јед но ли це
из бо де но, да би про те клог ви кен да
не ко ли ко гру па мла ди ћа ко ји су се
мир но вра ћа ли из про во да пре сре ла
хор да би тан ги и из чи ста ми ра бру -
тал но ис пре би ја ла.

За ми сли те сле де ћу си ту а ци ју: на -
кон не ко ли ко су бот њих „ан ти стрес”
пи ва и обе ћа ва ју ћег ша шо ље ња с де -
вој чи ца ма, за пу ти те се пе ша ка до ку -
ће ка ко би сте се про луф ти ра ли и ус -
пут са ор та ком ре зи ми ра ли од ла зе ћу

Вре ме 
за бе жа ни ју?!

Ових да на све смо пре пла вље ни ји на -
си љем. Ско ро као у ста ра „до бра” вре -
ме на, лу дих де ве де се тих, ка да сте хо -
да ју ћи ули цом у ка сне са те ри зи ко ва ли
да вас гру па „омла ди на ца” ошу ри до
го ле ко же, изу је из па ти ка и, на по -
слет ку, че сти то ис пра ши по ту ру и
оста лим (не)згод ним ме сти ма.

Ка да је о тој те ми реч, не дав но се
до го ди ло оно че га се све ко ли ка јав -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Није инсталација, већ корисна занимација.

У ајнфору у епицентру града, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Свака реч има посебну специфичну тежину. То сам чуо 
од једног цензора.

• Авети прошлости су темељ наше духовности.

• Љубав је болест од које се прво добије шум на срцу, а у тежим 
случајевима и шум на мозгу.

• Трла баба лан да јој прође мандат.

• Није умро у незнању. За живота је купио диплому.

• Откад смо заузели правилан курс, нико више не зна куда идемо.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ЦРНОГОРЦИ СУ ПОСЕБНА ВРСТА СРБА. ТО СУ ОНИ ШТО ГУСЛАЈУ.

Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Срећни људи
Поверење се тешко стиче, а лако се губи. Та истина нас прати то-
ком целог живота, у свим односима, у најширем смислу те речи,
које успостављамо. Када нам је баш стало – потрудимо се да уруше-
но поверење повратимо, а за то је неопходна енергија.

И, када те након тога опет обујми сумња, па онда скоро да нема по-
моћи.

Сећамо се случаја од пре пет-шест година када је проваљено да су
добро организовани ликови себи намакли неколико аутомобила у
оквиру игре на срећу „Лутрије Србије”. Ето, били су срећне руке :-)
Онда се прошле године приликом извлачења бројева лотоа, у ди-
ректном преносу на телевизији, на екрану прво појавио број, да би
потом и та куглица изашла из бубња. Као, грешка, људски фактор.
Хм, симпатично.

Е, да је све то и симптоматично, видели смо пре неки дан: извукли
свих седам бројева, а ТВ екран празан. Шеф комисије се извињава и
објашњава да је све у реду. Четири минута. Онда напишу да је изву-
чена једна шестица, па, упс, није једна него су две. Извините...

На срећу, ради се само о игри на срећу. Замислите да је у питању
нешто озбиљније, попут предизборних истраживања јавног мњења.
Или, далеко било, изборних резултата.

Кључ је у поверењу.

* * *
Кад смо код кључа... Копајући по сопственим старим записима, на-
летели смо на Тита, човека од поверења. Вреди ту сторију поновити.

Писали смо пре једно три године о томе да је прича о њему вечна,
а повод су били тада „ослобођени” акти америчке Националне без-
бедносне агенције (NSA).

Тито, генијалац без премца у историји човечанства (јер је, по вели-
кој већини извора, завршио четири разреда основне и два метало-
стругарске школе, а неприкосновено је владао великом Југославијом
и био најутицајнији политичар источне хемисфере после Мао Цеа
скоро четрдесет година), беше разлог да Бела кућа 1951. године
озбиљно размишља о томе да нуклеарним оружјем нападне СССР,
рогобатну ратну творевину чијем се врху нимало није свиђао „најве-
ћи син наших народа и народности”. Кампања у земљама Источног
блока против југословенског доживљаја комунизма била је једно вре-
ме најважнија активност тамошњих тајних служби и „новинара”.

Од трећег светског рата у последњем тренутку се (пише у „Избега-
вању Армагедона”, објављеном документу NSA) одустало, пошто је
Стаљин, најмоћнији Титов опонент, на примеру америчког ангажо-
вања у Кореји схватио да се САД не играју и да ће помоћи Југослави-
ји, па и атомском бомбом ако затреба.

Тема другог списа о Титу је маршалово порекло, тачније интрига о
томе да ли је он стварно био Хрват рођен у Кумровцу, Пољак или,
баш, Рус. Има ту и теорије о замени идентитета, сличне онима које
гледамо у холивудским филмовима. Свакако изузетно занимљива
разбибрига за становнике држава насталих из СФРЈ, а Амери непре-
стано „пуштају” интересантне сторије које гутају и бројне друге на-
ције широм планете...

Чему све то служи, а још и не ради? Наравно, скретању пажње с
много важнијих тема. Једва чекамо следећу прилику у којој ће САД
имати потребу да нам изместе фокус. Тада ћемо можда сазнати шта
се заиста догодило јула 1969. године, када је, како сада тврде, Нил
Армстронг ступио на Месец.

У продаји магле Американци су професори, а да и међу политича-
рима у Србији имају одличне ђаке, показало се милион пута у по-
следње две деценије и још увек се приказује. Присетите се сами не-
ког од бројних бизарних примера...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



У Хали спортова на Стрели-
шту у среду, 30. новембра, би-
ће одржана хуманитарна ак-
ција ради прикупљања новца
за куповину опреме за фи-
скултурну салу Дома слепих.

Овог пута на сцену ступају
панчевачки „Пантери”, који
су се одазвали позиву „Српске
Спарте” да организују турнир
у флег фудбалу. Учествоваће
мешовите (мушко-женске)
екипе свих категорија, а поред

„Пантера”, посетиоцима ће се
представити и њихови пријате-
љи из Београда. Биће одигране
по две полуфиналне утакмице
и, наравно, меч који ће одлу-
чити о победнику турнира.

Улазница стаје 100 динара,
а може се купити од понедељ-
ка, 28. новембра, у кафеу „По-
гон”, пицерији „Баден-Баден”,
али и на благајни затвореног
базена. Поред куповине карте,
сви који буду желели, добро-

вољни прилог ће моћи да уба-
це и у кутију која ће стајати на
улазу у Халу спортова.

Овај спортски догађај ће се
одвијати од 18 до 20 сати, а

све информације о турниру
могу се пронаћи на сајту КАФ-а
„Пантерс”, као и на његовој
„Фејсбук” страници.

А. Ж.

У СУ СРЕТ 1. ДЕ ЦЕМ БРУ

Бес плат но те сти ра ње на ХИВ

У бе о град ској улич ној га ле ри -
ји Чав ке тов па саж, ко ја се на -
ла зи у про ла зу од бла гај не До -
ма син ди ка та до Ну ши ће ве
ули це, у пе так, 25. но вем бра, у
20 са ти, би ће отво ре на са мо -
стал на из ло жба цр те жа на шег
су гра ђа ни на Бу ди ми ра Пе ја -
ко ви ћа Пе ја ка, под на зи вом
„Кон тро ли са на слу чај ност”.

По се ти о ци ће мо ћи да раз -
гле да ју ње го ва де ла до 9. де -
цем бра. За ни мљи во је да је
Пе ја ко вић са мо у ки сли кар и

цр тач, да је до са да из ла гао је -
да на ест пу та и да иза се бе има
ви ше од хи ља ду ра до ва.

М. Г.

Нео п ход на ур гент на
до на ци ја тром бо ци та
А крв не гру пе 
и нов ца за опе ра ци ју

Мла ди Алек сан дар Стан ко вић
не дав но је обо лео од опа ке ме -
ло ид не ле у ке ми је. Два де сет -
че тво ро го ди шњи Стар че вац је
жи вот но угро жен и тре нут но
се на ла зи на оде ље њу хе ма то -
ло ги је у Кли нич ком цен тру,
где о ње му бри ну свет ски при -
зна ти ле ка ри у тој обла сти ме -
ди ци не.

Ме ло ид на ле у ке ми ја је те -
шко хе ма то ло шко обо ље ње
крв ног си сте ма, ко је се бр зо
по гор ша ва уко ли ко ле че ње не
поч не од мах. Сто га је нео п -
ход но укљу чи ти стан дард ни
ре жим хе мо те ра пи је и стал ну
на док на ду се па рат них тром -
бо ци та, па је од жи вот не ва -
жно сти да сви ху ма ни љу ди
ко ји има ју А крв ну гру пу по -
мог ну Алек сан дру та ко што ће
оти ћи у За вод за тран сфу зи ју
кр ви у Ули ци Све тог Са ве број
39 у Бе о гра ду и при ја ви ти се
за мо гу ће до ни ра ње тром бо -
ци та.

Је ди но ре ше ње за спас мла -
дог Стан ко ви ћа је тран сплан -
та ци ја ко шта не ср жи, ко ја је
из во дљи ва са мо у ино стран -
ству и ве о ма ко шта. За то је од
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ве ли ке ва жно сти при ба ви ти
не ма лу сво ту нов ца. То га су
све сни и љу ди до бре во ље из
Стар че ва и око ли не, па су већ
за по че ли при ку пља ње до бро -

Свет ски дан бор бе про тив си -
де, 1. де цем бар, по вод је за две
ак ци је бес плат ног те сти ра ња
на при су ство ХИВ-а, ко је ће
би ти одр жа не иду ће не де ље у
на шем гра ду.

Пр ву ор га ни зу је За вод за
јав но здра вље и она ће тра ја ти
од 28. но вем бра до 2. де цем -
бра. Над ле жни из За во да под -
се ћа ју на то да се овај ви рус
мо же пре не ти сек су ал ним
кон так том без пре зер ва ти ва са
за ра же ном осо бом; раз ме ном
ига ла и шпри це ва код ин тра -
вен ских ко ри сни ка дро ге; са
ин фи ци ра не мај ке на де те то -
ком труд но ће, по ро ђа ја и до је -
ња и ко ри шће њем ма ка зи ца,
чет ки ца за зу бе или бри ја ча

ко је је ко ри сти ла ин фи ци ра -
на осо ба. Сви за ин те ре со ва ни

су гра ђа ни ко ји се пре по зна ју у
не кој од на ве де них ка те го ри -
ја, мо гу се те сти ра ти то ком
иду ће не де ље, од 9 до 13 са ти,
у про сто ри ја ма За во да, у Па -
сте ро вој 2, со ба 101 (пр ви
спрат).

Те сти ра ње ће се оба вља ти и
у уто рак, 29. но вем бра, од 12
до 15 са ти, на Тр гу кра ља Пе -
тра I, на по чет ку Ње го ше ве
ули це, где ће би ти по ста вље на
мо бил на те рен ска је ди ни ца
ЈА ЗАС-а. Сви ко ји се бу ду те -
сти ра ли, ре зул та те ће до би ти
од мах. Ову ак ци ју су ини ци -
ра ли Цен тар за пре вен ци ју,
по моћ и по др шку „Но ва +” и
Уни ја ор га ни за ци ја ко ја се
ба ве за шти том осо ба са

ХИВ-ом/си дом. Ка ко је ис та -
као Бра ни слав Прин цип из
цен тра „Но ва +”, истог да на
ће пр ви пут би ти омо гу ће но
те сти ра ње и са ве то ва ње у пан -
че вач ком Окру жном за тво ру.
Том при ли ком ће пре да ва ње
одр жа ти др Ми ла Па у нић из
За во да за здрав стве ну за -
шти ту сту де на та Бе о град и
Ђу ри ца Стан ков и Не ве на
Ћи рић, пред став ни ци удру -
же ња PLHIV.

Те сти ра ње на ХИВ је ано -
ним но, бес плат но, не за ка зу је
се, здрав стве на књи жи ца или
упут ни су нео п ход ни, а ва жно
је то да пре пре гле да не тре ба
до руч ко ва ти.

Д. К.

вољ них при ло га про те клих да -
на, ка да је одр жа но не ко ли ко
ху ма ни тар них ма ни фе ста ци ја.

Нај пре је у че твр так, 17.
но вем бра, у До му кул ту ре

сви ра ло не ко ли ко бен до ва из
окру же ња – „По лу мрак”,
„Ре зер вни план” и „Арит ми -
ја”, као и со ли ста на ги та ри
Иван Ан ге лев ски Ика. Два
да на ка сни је, у су бо ту, 19.
но вем бра, у ре сто ра ну „Код
Ан дре”, у ор га ни за ци ји удру -
же ња „Ста ри Рас”, при ре ђен
је до на тор ски ру чак. Уве че је
у ве ли кој са ли стар че вач ког
До ма кул ту ре на сту пио по -
пу лар ни „краљ спла во ва”
Мар ко Бу лат, за јед но с фол -
кло ра ши ма до ма ћег КУД-а
„Нео лит” и с там бу ра шким
ор ке стром истог име на. Не -
што ка сни је у Кре а тив ном
кул тур ном клу бу одр жан је
ми ни панк-рок фе сти вал под
на зи вом „Стар че ву у по хо де”,
у ор га ни за ци ји Жи ва на Пу ји -
ћа Џи ми ја, ка да су пра ши ли
„Кре а тив ни не ред”, „Бок сер”,
„На пред у про шлост” и „Зла
ко ла та”.

Сав но вац при ку пљен на
овим до га ђа ја би ће ис ко ри -
шћен за ле че ње мла дог Стан -
ко ви ћа, а ни је зго рег под се ти ти
да сви ко ји же ле да до ни ра ју
крв, тре ба да се ја ве на кон такт-
-те ле фон 063/77-22-686, док
они ко ји би да по мог ну нов ча -
но и на дру ге на чи не, тре ба да
кон так ти ра ју са Алек сан дро -
вим оцем Пре дра гом (060/66-
33-562).

Ј. Филиповић

Кон церт КУД-а „Нео лит” из
Стар че ва под на зи вом „Ко -
ра ком тра ди ци је” би ће одр -
жан у не де љу, 27. но вем бра,
у дво ра ни Кул тур ног цен тра.
Фол клор ни ан самбл „Ви ла”
из Но вог Са да и КУД „Бран -
ко Цвет ко вић” из Бе о гра да
сво јим го сто ва њем ће до -
при не ти овој ве че ри по све -
ће ној не го ва њу тра ди ци је.

Под на зи вом „Нео лит” ово
кул тур но-умет нич ко дру штво
ра ди пет го ди на и овим кон -
цер том ће про сла ви ти ро -
ђен дан. У Стар че ву се фол -
клор на тра ди ци ја не гу је још
од дав не 1968. го ди не и до
2011, ка да је ово дру штво
осно ва но, би ла је део про -
гра ма До ма кул ту ре.

„У по след ње че ти ри го ди -
не ни же мо успе хе. На фол -
клор ном фе сти ва лу Вој во ди -
не прет про шле го ди не наш
из во ђач ки ан самбл осво јио
је брон за но од лич је, а про -
шле го ди не је омла дин ски
ан самбл осво јио сре бр но од -
лич је. Та ко ђе, оства ре ни су
зна чај ни на сту пи ши ром Ср -
би је, у Бе о гра ду, Но вом Са ду,

Ни шу, Пан че ву, Ру ми, По жа -
рев цу... По но сни смо и на
уче шће на ма ни фе ста ци ји
’Ко ло за Ги ни са’ у Но вом Са -
ду”, на во ди се у са оп ште њу.

КУД има ви ше од 200
чла но ва ко ји ства ра ју у се -
дам гру па: мла ђа и ста ри ја
деч ја гру па, шко ла фол кло -
ра, омла дин ски и из во ђач ки
ан самбл, на род ни ор ке стар
и гру па за тра ди ци о нал но
пе ва ње.

Це на ула зни це за кон церт
је 250 ди на ра, а „Пан че вац”,
КУД „Нео лит” и Кул тур ни
цен тар при пре ми ли су по
две гра тис ула зни це за два
на ша нај бр жа чи та о ца ко ји у
пе так, 25. но вем бра, тач но у
11 са ти, по ша љу СМС с тек -
стом КО (раз мак) „кон церт”
на број 1201.

Бру то це на СМС-а из но си
39,48 ди на ра у ВИП мре жи,
39,60 ди на ра у Те ле нор мре -
жи и 38,64 ди на ра у мт:с
мре жи. До бит ни ке ка ра та
по зва ће мо истог да на ка ко
би смо њи хо ве по дат ке мо гли
да про сле ди мо спон зо ру.

М. М.

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ ЗА КОН ЦЕРТ

Пе ти ро ђен дан 
КУД-а „Нео лит”У ЦЕН ТРУ БЕ О ГРА ДА

Из ла же 
Бу ди мир Пе ја ко вић

Пред ста вља ње ро ма на „Та -
ко ве ли Џин гис-кан ” Ни ко -
ла ја Лу ги но ва, ко ји је с ру -
ског пре вео Ми ли во је Ба ћо -
вић, наш су гра ђа нин, би ће
одр жа но у пе так, 25. но вем -
бра, у 19 са ти, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке.

Књи га је дво том на еп ска
са га о мон гол ском вла да ру
Те му џи ну, ко ји је упра вљао
нај ве ћом те ри то ри јом у
исто ри ји чо ве чан ства.

– Ро ђе но име Те му џин се
ско ро гу би, а уме сто ње га, и

ме ђу при ја те љи ма и ме ђу
не при ја те љи ма, зву чи са
стра хо по што ва њем из го ва -
ра но име Џин гис-кан , по -
не кад са мо Џин гис. Да кле,
он осва ја пле ме на, на ро де,
те ри то ри је – бра не ћи се! Не -
ки на ро ди до бро вољ но ула зе
под ње гов бар јак – ре као је
Ми ли во је Ба ћо вић.

О ро ма ну ће, по ред пре -
во ди о ца, го во ри ти пе сник
Бран ко Сте ва но вић и му зи -
чар ка Хе ле на Ро шко ва.

M. M. 

ТА КО ВЕ ЛИ ЏИН ГИС-КАН 

Еп ска са га о 
мон гол ском вла да ру

У су срет но во го ди шњим
пра зни ци ма Град ска упра ва
Пан че ва ор га ни зо ва ће ше -
сти „Но во го ди шњи ба зар”,
на пла тоу ис пред град ске ку -
ће, од 28. до 30. де цем бра.
Тим по во дом по зи ва све за -
ин те ре со ва не из ла га че да се
при ја ве за бес пла тан штанд,
јер је број ме ста огра ни чен.

При јав ни фор му лар је до -
сту пан на зва нич ној ин тер -
нет пре зен та ци ји Гра да Пан -
че ва (www.pancevo.rs), а мо -
же се пре у зе ти и у Се кре та -
ри ја ту за при вре ду и еко -
ном ски раз вој, на тре ћем
спра ту, у кан це ла ри ји број
303. Рок за при ја вљи ва ње је
15. де цем бар.

Пра во уче шћа има ју прав -
на и фи зич ка ли ца ко ја са ма
про из во де и из ра ђу ју сво је
про из во де, а ко ји се укла па ју
у дух ове ма ни фе ста ци је. Уз
ком плет но по пу њен фор му -
лар кан ди да ти мо ра ју при -
ло жи ти: до каз о  пре би ва ли -

шту за фи зич ка ли ца, од но -
сно се ди шту за прав на ли ца
(ре ше ње о ре ги стра ци ји у
Упра ви за тре зор, ми ни стар -
ству или АПР-у, или ко пи ју
лич не кар те за фи зич ка ли -
ца) и нај ма ње три фо то гра -
фи је раз ли чи тих про из во да
ко је кан ди дат пла ни ра да из -
ла же на овој ма ни фе ста ци ји.

По пу ње ни фор му лар тре -
ба до ста ви ти на адре су:
Град ска упра ва гра да Пан че -
ва, Се кре та ри јат за при вре ду
и еко ном ски раз вој, Трг кра -
ља Пе тра I број 2–4, III/303,
Пан че во, с на зна ком: „Но во -
го ди шњи ба зар 2016”, или
пре да ти лич но на шал те ру
Град ског услу жног цен тра.

То ком ба за ра сви су гра ђа -
ни мо ћи ће да на ба ве све оно
што им је по треб но за но во -
го ди шњу про сла ву, да ку пе
по кло не, али и да ужи ва ју у
за бав ним про гра ми ма за це -
лу по ро ди цу.

М. Д.

ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊЕ ИЗ ЛА ГА ЧА

Уско ро 
„Но во го ди шњи ба зар”

НА СТА ВЉА СЕ БОР БА ЗА ИЗ ЛЕ ЧЕ ЊЕ МЛА ДОГ СТАР ЧЕВ ЦА

АЛЕК САН ДРУ ПРEДСТОЈИ ТЕ ЖАК ПУТ

У Градској библиотеци Пан-
чево у суботу, 26. новембра, од
14 до 17 сати, биће одржан 22.
„Женски дан”, на тему „Сигур-
не у групи”, са освртом на си-
стемску породичну терапију.
Водитељка радионице биће
Силвија Паталов Трајковић,
педагог.

– Идеја ми је да кроз пред-
стављање основних појмова
којима се системска породич-
на терапија бави са учесница-
ма радионице отворим неке
теме, као што су задовољство,
личне границе, аутономија,
заједништво, отвореност, до-
ступност. Да покренем код
њих размишљања и осећања
која се ткају када мислимо о
нашим породицама и о нама
самима у тим породичним

оквирима. Да се заједно при-
сетимо успомена из младости
и детињства и покушамо да
им удахнемо свежину сада-
шњег тренутка. Да се оснажи-
мо и на овај начин за будућ-
ност – рекла је она.

Током трајања „Женског да-
на” прикупљаће се потписи за
петицију за проглашење 18.
маја даном сећања на убијене
жене жртве насиља.

„Женски дан” је бесплатан
за све жене, a организатор је
ЖМИГ – Женска мировна
група Панчево. Овом прили-
ком заинтересоване суграђан-
ке ће моћи да добију и нови
примерак часописа „Лицеули-
це”. Пројекат финансијски по-
држава Град Панчево.

М. Д.

У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

„Женски дан” 
о породичној терапији

ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА У НАШЕМ ГРАДУ

Флег фудбал за Дом слепих



ти ви ДСС-а за пре и ме но ва ње
јед не ули це у Бе о гра ду у
„Срп ско-ру ско при ја тељ -
ство”, као и о про ду бље њу са -
рад ње на свим по љи ма и ни -
во и ма.

– На кон то га сам се на са -
мом из бор ном кон гре су, ко ји
је одр жан у цен тра ли Мла де
гар де, су срео с Де ни сом Да -
ви до вим, ње ним пред сед ни -
ком, и Да ри јом Ша ро вом,
ме ђу на род ним омла дин ским
се кре та ром, ко ја је и би ла
наш до ма ћин. За ме не уче шће
на та квом до га ђа ју пред ста вља
по себ ну част, с об зи ром на то

да се по ли ти ка ДСС-а и ба зи -
ра на што бли жим од но си ма
с Ру си јом. На дам се да ће мо
им уско ро уз вра ти ти го сто -
прим ство и још ви ше про ду -
би ти са рад њу – са оп штио је
Ђу рин.

Он је овом при ли ком под се -
тио ка ко је ДСС пр ва стран ка у
Ср би ји ко ја је пот пи са ла спо -
ра зум о са рад њи с Је дин стве -
ном Ру си јом.

– Већ де вет го ди на са ра ђу је -
мо, то јест од 2007. го ди не, ка да
су Во ји слав Ко шту ни ца и Бо рис
Гри злов по сти гли до го вор. Та -
ко ђе, на ша и њи хо ва омла ди на

4

Страну

припремила

Сузана
Првуљ

ПОЛИТИКА

Ми смо по ве за ли не ка ли ца са не ким про сто ри ма, не -
ка ли ца са не ким пред ме ти ма, не ка ли ца смо по ве за ли
са дру гим ли ци ма ко ја су би ла уме ша на у та ква де ла.
Али ка да бих вам ре као ко, шта, где и ка ко, ја бих их
упо зо рио шта зна мо. И он да се по ста вља пи та ње за што
би смо то ура ди ли. Да кле, ми же ли мо да кри ми нал ци
на га ђа ју, же ли мо да бу ду у мра ку, да не зна ју шта по -
ли ци ја зна.

(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар по ли ци је, о слу ча ју
оруж ја про на ђе ног у Ја јин ци ма, Н1)

* * *
Ри сти че вић ни је на нео ште ту СНС-у, ако је на нео ште ту
због сво је не смо тре но сти што је при чао о на чи ну ле че -
ња, то ни је тре ба ло да ура ди, ако је на нео ште ту, на нео је
се би лич но, али он ни је от крио иден ти тет де те та. Из ви -
нио се, зна чи да при зна је гре шку, Је шић се још ни је из -
ви нио, ни је дан по сла ник ко ји је го во рио да сам ја сви ња.
За ми сли те ка ко то из гле да ме ни, мо јој по ро ди ци. Осе ћа -
ла сам се као да ме лин чу ју по је ди ни по сла ни ци. Ни је
те шко ре ћи из ви ни иа ко си члан ДС-a.

(Ма ја Гој ко вић о бур ним рас пра ва ма у Скуп шти ни Ср -
би је, Н1)

* * *
Пред ло жио сам да се аме рич ки и ру ски пред сед ник До -
налд Трамп и Вла ди мир Пу тин са ста ну у Бе о гра ду, има -
ју ћи у ви ду од лич не од но се Ср би је и Ру си је. Ло гич но је
да Бе о град по вра ти по зи ци ју ко ју је имао за вре ме не свр -
ста них и по но во по ста не цен тар ме ђу на род них са ми та у
ре ша ва њу су ко ба и ја ча њу ста бил но сти.

(Бо го љуб Ка рић, „Бе та”)

КОНЦЕПТ

По ве за на ли ца

Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Де вет го ди на
за јед нич ког ра да

Ми лош Ђу рин, члан Из вр шног
од бо ра Де мо крат ске стран ке
Ср би је, при су ство вао је дво -
днев ном из бор ном кон гре су
Мла де гар де Је дин стве не Ру -
си је, одр жа ном 17. и 18. но -
вем бра у Мо скви. Ка ко је об ја -
снио у раз го во ру за наш лист,
под мла дак по ме ну те пар ти је
по звао га је у свој ству ме ђу на -
род ног го ста.

Ђу рин је при ли ком по се те
Мо скви об и шао Ду му и по се -
тио све по сла нич ке гру пе ру -
ског пар ла мен та, а са стао се и
са Сер ге јом По спе ло вим, ви -
со ко по зи ци о ни ра ним функ -
ци о не ром Ду ме и Је дин стве не
Ру си је. При су ство вао je и са -
стан ку одр жа ном у цен тра ли
те стран ке, на ко јем је имао
при ли ку да раз го ва ра са Сер -
ге јем Же ле зња ком, по сла ни -
ком пар ла мен та и за ме ни ком
ге не рал ног се кре та ра Је дин -
стве не Ру си је за ду же ним за
ме ђу на род ну са рад њу.

– На са стан ку смо пред ста -
ви ли план и про грам на ших
стра на ка. Сто га сам му са оп -
штио да ДСС при пре ма за кон
о вој ној не у трал но сти и на ме -
ра ва да га пред ло жи На род ној
скуп шти ни, а с ци љем ја ча ња
по зи ци је и гу бит ка мо гућ но -
сти да Ср би ја уђе у НА ТО – ис -
та као је Ђу рин.

До дао је да су на том ску пу
по све ти ли па жњу и ини ци ја -

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МИ ЛОШ ЂУ РИН, ЧЛАН ИЗ ВР ШНОГ ОД БО РА ДСС-а

ПРО ДУ БЉЕ ЊЕ СА РАД ЊЕ 
С ЈЕ ДИН СТВЕ НОМ РУ СИ ЈОМ

Град ска ор га ни за ци ја Срп -
ског по кре та Две ри са оп -
шти ла је на кон фе рен ци ји
за но ви на ре одр жа ној у сре -
ду, 23. но вем бра, ка ко су у
Но вом Са ду Упра ва за ка пи -
тал на ула га ња АПВ и Ра дио-
-те ле ви зи ја Вој во ди не пот пи -
са ли уго вор о из два ја њу 195
ми ли о на ди на ра из по кра -
јин ског бу џе та ра ди „чи шће -
ња” остат ка сру ше не згра де
по ме ну тог ме ди ја, ко ја је
бом бар до ва на 1999. го ди не.

Ми лу тин Илић, члан ГО
По кре та, овом при ли ком је
из ја вио:

– Две ри су не за до вољ не
овом од лу ком и на ме ром да
се из бу џе та По кра ји не, то
јест на шим па ра ма, фи нан -
си ра ту ђе не де ло. Под се ћа -
мо гра ђа не да ће мо по но во
пла ти ти оно што су дру ги

ру ши ли. Од 2000. го ди не
сва ка власт исто по сту па на
овом по губ ном пу ту ка
Европ ској уни ји. НА ТО и ЕУ
су бом бар до ва ли Ср би ју,
оста вив ши за со бом стра -
вич не зло чи не – ре као је
Илић.

Он је пре ци зи рао ка ко је
то ком бом бар до ва ња на -
стра да ло 2.500 осо ба, од ко -
јих је се дам де сет де ве то ро
де це, док је 12.500 ра ње но,
ис та кав ши ка ко су људ ски
жи во ти не на док на ди ви.

– Сру ше но је мно го мо сто -
ва, згра да и фа бри ка, и на не -
та је ма те ри јал на ште та ве ћа
од 30 ми ли јар ди до ла ра. По -
чи ни о ци зло чи на не ма ју на -
ме ру да пла те од ште ту, а ма -
ри о нет ском ре жи му у Ср би ји
да ју на лог да се нов цем гра -
ђа на из бри шу тра го ви. Због
че га по кра јин ска би ро кра ти -
ја за тај по тез идва ја 195 ми -
ли о на ко је је уште де ла? Тре -
ба по ста ви ти и пи та ње ка ко је
уште де ла – ка зао је Илић.

Упи тао је и да ли је би ро -
кра ти ја По кра ји не по мо гла
свим оп шти на ма у Вој во ди -
ни, као и по љо при вред ни ци -
ма, па да сад мо же да из дво -
ји но вац за овај по тез.

Две ри су овом при ли ком
на гла си ле да при о ри те ти
мо ра ју по сто ја ти, јер бол ни -
це ко је су у над ле жно сти

По кра ји не, ме ђу ко ји ма је и
пан че вач ка, ни су снаб де ве -
не нео п ход ном опре мом, а
гра ђа ни не до би ја ју аде кват -
но ле че ње.

Чла но ви овог по кре та до -
да ли су да је не ра зум но тро -
ши ти но вац на по ме ну ту
згра ду РТВ-а, јер по сто ји
мно го нео п ход ни јих ула га -
ња, као и да у ме ђу вре ме ну
она тре ба да бу де све до чан -
ство и под се ћа ње да НА ТО и
ЕУ у Ср би ји не ви де при ја те -
ље, већ по да ни ка.

ПО КРЕТ „ДО СТА ЈЕ БИ ЛО”

Про мо ци ја књи ге Ду ша на Па вло ви ћа

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Пла ћа мо ту ђа не де ла

Град ски од бор По кре та „До ста је би ло”
при ре ди ће про мо ци ју књи ге „Ма ши на за
ра си па ње па ра” Ду ша на Па вло ви ћа у пе -
так, 25. но вем бра, од 18 са ти, у ка фе-клу -
бу „Ку пе”.

Ва ња Фран цуз, члан ГО По кре та, на
кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у
сре ду, 23. но вем бра, ре као је ка ко је по -
ме ну та књи га за пра во сво је вр сна ин сај -
дер ска при ча ко ја све до чи о стран пу ти ца -
ма срп ске при ва ти за ци је и да је на ста ла
као про из вод ау то ро вог уче шћа у вла сти
на ме сту са вет ни ка ми ни стра при вре де у
пе ри о ду од сеп тем бра 2013. до ја ну а ра
2014. го ди не.

– У овом де лу опи са но је ка ко функ ци -
о ни шу Вла да Ре пу бли ке Ср би је, ње не
уста но ве и дру ги фак то ри ко ји ути чу на

њу или за ви се од ње. Књи га раз от кри ва
пра ву при ро ду др жа ве и по ка зу је ка квим
се ци ље ви ма во де ње ни пред став ни ци.
Об ја шње но је ка ко је по ли ти ка у на шој
зе мљи за пра во ве шти на жи вље ња на туђ
ра чун и да је глав ни ин те рес по ли ти ча ра
да бу ду иза бра ни и лич на до бит ко ја је

из над сва ког дру штве ног до бра – из ја вио
је Фран цуз.

До дао је да је ау тор овог де ла те шко
про на шао из да ва ча ко ји је при стао да
штам па та кво шти во, а да су чла но ви
ДЈБ би ли у ис тој си ту а ци ји ка да су тра -
жи ли про стор за обе ле жа ва ње про мо ци -
је књи ге.

– Ви ше пу та смо не у спе шно по ку ша ли
да ор га ни зу је мо до га ђај у ма лој са ли
Град ске упра ве или у фо а јеу Кул тур ног
цен тра и на кра ју смо би ли при ну ђе ни
да се од лу чи мо за при ва тан про стор –
под ву као је Фран цуз.

Ау тор књи ге Ду шан Па вло вић је ван -
ред ни про фе сор на Фа кул те ту по ли тич -
ких на у ка и на род ни по сла ник у Скуп -
шти ни Ре пу бли ке Ср би је.

СРП СКИ СА БОР „ЗА ВЕТ НИ ЦИ”

Обе ле же на го ди шњи ца по сто ја ња Град ског од бо ра
Град ски од бор Срп ског са бо ра
„За вет ни ци” обе ле жио је го ди -
ну да на по сто ја ња у су бо ту, 19.
но вем бра. Са стан ку ко ји је
одр жан у про сто ри ји Ме сне
за јед ни це Ко теж, по ред чла -
но ва ГО, при су ство ва ли су и
Сте фан Ста мен ков ски, пред -
сед ник овог по кре та, Ми ли ца
Ђур ђе вић, порт па рол, Рај ко
Ђур ђе вић, књи жев ник и при -
пад ник на ци о нал ног по ли тич -
ког са ве та „За вет ни ка”, и
пред став ни ци Ам ба са дор ске
ко зач ке ста ни це. Том при ли -
ком су при сут ни раз го ва ра ли
о не ко ли ко ак ту ел них ло кал -
них те ма, као и о пла но ви ма
за на ред ни пе ри од.

Слав ко Ра дој чић, пред сед -
ник ГО овог по кре та, нај пре је
го во рио о во до снаб де ва њу, ис -
та кав ши ка ко је спор но то
што, пре ма ње го вим ре чи ма,
сле ди при ва ти за ци ја чак и
пан че вач ког „Во до во да”.

– Про блем је и не до ма ћин -
ски на ступ чел них љу ди тог
пред у зе ћа. Та ко ђе, сма тра мо
да ни је тре ба ло да се узи ма
нео сно ван и не по во љан кре дит

за „Во до вод”, јер су фи нан си је
мо гле да се при ку пе по ве ћа -
њем це не во де – из ја вио је Ра -
дој чић.

Он је до дао да се „За вет ни -
ци” за ла жу и за отва ра ње по -
љо при вред них за дру га и спас
срп ских се ла. На вео је ка ко
им је при о ри тет ус по ста вља ње
до брих од но са с Ру си јом и
пла си ра ње ро бе на тр жи ште
те др жа ве.

– По ку ша ли смо да раз го ва -
ра мо о во до снаб де ва њу и по -
љо при вре ди с пред став ни ци -
ма дру гих по ли тич ких оп ци ја,
ка ко би смо про на шли за јед -
нич ко ре ше ње, ме ђу тим сву да
смо на и шли на не ра зу ме ва ње
– ка зао је Ра дој чић.

Он је на гла сио да ће тај по -
крет убу ду ће ра ди ти и на ја ча њу
ме сних од бо ра и укљу чи ва њу
омла ди не у по ли ти ку.

– Ми, при пад ни ци „За вет -
ни ка”, про мо ви ше мо по ро -
дич не и тра ди ци о нал не вред -
но сти и сто га сма тра мо ка ко је
од из у зет не ва жно сти да мла -
ди љу ди уче ству ју у кре и ра њу
по ли ти ке, да се ба ве и ло кал -
ним и на ци о нал ним те ма ма,
ка ко би мо гли да ути чу на сво -
ју суд би ну и суд би ну сво је де -
це – по ја снио је Ра дој чић.

Не дав но је Град ски од бор
Срп ског са бо ра „За вет ни ци” по -
чео да спро во ди ак ци ју „Са чу вај -
мо ћи ри ли цу” и том при ли ком
по де лио за хвал ни це фир ма ма

ко је у свом на зи ву ко ри сте ово
пи смо и на тај на чин до при но -
се ње го вом очу ва њу.

– За не ма ри ва ње ћи ри ли це
као срп ског на ци о нал ног пи сма
тра је већ де це ни ја ма, а је дан од
нај ве ћих уда ра она је пре тр пе ла
за вре ме ко му ни стич ког ре жи -
ма, ко ји је фор си рао упо тре бу
ла ти ни це. Иа ко је са да шњим
Уста вом на ше др жа ве пред ви -
ђе но да је у Ср би ји у слу жбе ној
упо тре би срп ски је зик и ћи ри -
лич но пи смо, „За вет ни ци”
сма тра ју да она и да ље ни је до -
вољ но за шти ће на и да је нео п -
ход но код љу ди про бу ди ти свест
о ва жно сти ње ног очу ва ња –
под ву као је Ра дој чић.

„За вет ни ци” су за хвал ни це
по де ли ли град ским и се о ским
ка фа на ма, ре сто ра ни ма, пе ка -
ра ма, сто ва ри шти ма, као и не -
дељ ни ку „Пан че вац”.

ра де за јед но. Не ко ли ко пу та
смо већ при су ство ва ли њи хо -
вим по ли тич ким лет њим шко -
ла ма, се ми на ри ма и кон гре си -
ма, а Мла да гар да је по след њи
пут би ла гост омла дин ци ма
ДСС-а у кам па њи ово го ди -
шњих пар ла мен тар них из бо ра
– из ја вио је Ђу рин.

По ред Ђу ри на, из Ср би је је
кон гре су при су ство вао и Ла -
зар По по вић, при пад ник Срп -
ске на род не пар ти је, а оста ле
го сте чи ни ли су по ли ти ча ри
из Мон го ли је, Сло ве ни је,
Азер беј џа на и пред став ник
Кур да из Ира ка.

Зоран Ашанин, одборник
Скупштине града из редова
Социјалистичке партије Ср-
бије, прешао је у владајућу
странку. Ову информацију
је за наш лист потврдио
Жељко Сушец, председник

Градског одбора и шеф од-
борничке групе Српске на-
предне странке.

Напредњаци сада имају
45 представника у локал-
ној скупштини, од укупно
70 одборника.

АШАНИН ПРЕШАО У СНС

Бројнија скупштинска 
већина
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По од лу ци Ге не рал не скуп шти не
Ује ди ње них на ци ја, Свет ски дан те -
ле ви зи је обе ле жа ва се сва ког 21. но -
вем бра, по чев од 1996. го ди не. Бу ду ћи
да је у пи та њу је дан од нај зна чај ни -
јих ме ди ја да на шњи це, пи та ли смо
Пан чев це ко ли ко вре ме на по све ћу ју
гле да њу те ле ви зи је и ка кав тип про -
гра ма им при вла чи па жњу.

МАР КО ЧВО РИЋ, за по слен:
– Гле дам те ле ви зи ју, а нај че шће

пра тим по ли тич ке еми си је, ка ко бих
био што бо ље упу ћен у ста ње у зе мљи
и ра ди при ку пља ња но вих ин фор ма -
ци ја. Та ко ђе, гле дам пре но се спорт -
ских до га ђа ја, а за од ма ра ње уз фил -
мо ве и се ри је слу жим се ин тер не том
или од ла ском у би о скоп, јер ни сам
мно го за до во љан те ле ви зиј ском по -
ну дом. У про се ку днев но око сат или
два по све ћу јем гле да њу про гра ма.

АН ДРИ ЈА НА СТО ШИЋ, за по сле на:
– Ме не под јед на ко за ни ма ју ин фор -

ма тив ни и за бав ни про грам. Нај ви ше

пра тим ве сти и еми си је му зич ког ка -
рак те ра. С об зи ром на то да не мам
мно го сло бод ног вре ме на, от при ли ке
сат вре ме на днев но одва јам за гле да ње
те ле ви зи је.

ЗО РАН МА ЏОВ СКИ, тр го вац:
– Од ви као сам се од гле да ња те ле -

ви зи је, то јест сма њу јем све ви ше у
по след њих де сет го ди на. Сма трам да
се еми ту је пре ви ше по ли тич ких
еми си ја и ин фор ма ци ја, а нај ви ше је
за сту пљен је дан чо век. Та ко ђе, ре -
при зи ра ју се фил мо ви и се ри је. У су -
шти ни, ни сам за до во љан оним што
се ну ди.

НИ ХАД СОФ ТИЋ, пен зи о нер:
– Гле дам те ле ви зи ју, а под јед на ко

пра тим ин фор ма тив ни и за бав ни
про грам, по го то во сад кад је на по љу
хлад но, па ви ше вре ме на про во дим
код ку ће. Мно го вре ме на по све ћу јем
гле да њу ТВ ка на ла. Пре под не ше -
там, а це ла по по дне ва и ве че ри про -
во дим уз те ле ви зи ју. Та ко ђе, пра тим

пре но се спорт ских до га ђа ја, а гле дам
и се ри је, нај че шће тур ске.

КО САН КА ИЛ КИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја гле дам од ре ђе не про гра ме. На

др жав ној те ле ви зи ји нај ви ше пра -
тим кви зо ве зна ња, а на дру ги ма гле -
дам му зич ке еми си је и днев ни ке.
Ин фор ми шем се и пу тем ло кал не те -
ле ви зи је, пре све га ра ди хи дро ме те о -
ро ло шког из ве шта ја и ра до ва на
елек трич ној мре жи.

ИВАН КА РА ДУ ХА ЛА БРИН, ру ко во ди лац
клу бо ва за од ра сла и ста ра ли ца:

– Пра тим ин фор ма тив ни и за бав -
ни про грам, али че му ви ше по све ћу -
јем па жњу, за ви си од сло бод ног вре -
ме на и рас по ло же ња. Сва ка ко ме за -
ни ма ју ве сти, без об зи ра на то да ли
се ра ди о ло кал ним, на ци о нал ним
или свет ским те ма ма. Та ко ђе, ду го
са ра ђу јем с ме ди ји ма и це ним њи хов
рад. От при ли ке је дан сат днев но
одва јам за гле да ње те ле ви зи је.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Н. СОФТИЋЗ. МАЏОВСКИ К. ИЛКИЋ И. РАДУ ХАЛАБРИН

НАША АНКЕТА

ШТА НАЈ ЧЕ ШЋЕ ГЛЕ ДА ТЕ НА ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ?

И ин фор ма тив ни и за бав ни про грам

А. СТОШИЋМ. ЧВОРИЋ

ХРОНИКА

Ко ме мо ра ци ја Је вре ји ма стра да лим
у Дру гом свет ском ра ту одр жа на је
17. но вем бра на спо мен-обе леж ју
Стра ти ште на Ја буч ком пу ту. По -
част су ода ли ам ба са дор ка Изра е ла
у Ср би ји Ало на Фи шер Кам, као и
пред став ни ци град ске вла сти, је -
вреј ских оп шти на из Ср би је и Пан -
че ва и удру же ња бо ра ца.

Ам ба са дор ка Изра е ла у Ср би ји
из ја ви ла је да се ни ка да не сме за -
бо ра ви ти да је Хо ло ка уст био ужа -
сно по гла вље у исто ри ји и да је
шест ми ли о на Је вре ја уби је но у
Евро пи, а у Ср би ји око 80.000.

– Мо жда ће ова ко ме мо ра ци ја
пре не ти по ру ку да тре ба да се бо ри -
мо про тив свих из ра за го во ра мр -
жње и зло чи на из мр жње, из ра жа -
ва ња не то ле ран ци је и од бој но сти

пре ма дру га чи ји ма. На жа лост, чак
и да нас, ви ше од 70 го ди на на кон
за вр шет ка Дру гог свет ског ра та, су -
о ча ва мо се с по ра стом ан ти се ми ти -
зма, мр жње, фа на ти зма и не то ле -
ран ци је. На ша ми си ја је да оси гу ра мо
да се та ква тра ге ди ја ни ка да ви ше
не по но ви, ни на ма ни би ло ком дру -
гом на ро ду – ре кла је ам ба са дор ка
Ало на Фи шер Кам.

Ве нац су у име Гра да Пан че ва по -
ло жи ли за ме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић и члан Град ског
ве ћа за ду жен за кул ту ру и омла ди -
ну Не ма ња Ро тар.

– Ов де смо да не до пу сти мо да се
за бо ра ве стра хо ви ти зло чи ни ко ји су
по чи ње ни над Је вре ји ма, је дан си сте -
мат ски про гон и ге но цид на ко ји по -
ми сли мо чим чу је мо или из го во ри мо
реч Хо ло ка уст. Сви ти љу ди, све те
жр тве, део су на ше исто ри је, на ше
др жа ве, на шег гра да, гра да у ко ме у
ми ру и сло зи жи ве љу ди раз ли чи тих
ве ро и спо ве сти и на ци о нал но сти. У

том ду ху сви тре ба да вас пи та ва мо
де цу, да их упо зна је мо са исто ри јом,
с по бе дом над фа ши змом, али и с фа -
ши змом, ко ји је уна за дио на шу ци ви -
ли за ци ју сво јом иде о ло ги јом, ужа си -
ма и зло чи ни ма, и не сме мо до зво ли -
ти да се не што слич но по но ви – из ја -
вио је Жив ко вић.

Пред сед ник Је вреј ске оп шти не
Пан че во Да вид Мон ти јас под се тио
је на тра гич не до га ђа је ка да је на
Стра ти шту стра да ло ви ше хи ља да
Је вре ја. У но ћи из ме ђу 14. и 15. ав -
гу ста 1941. го то во сви Је вре ји из
Пан че ва и око ли не би ли су ухап ше -
ни и за тим де пор то ва ни у бе о град -
ске кон цен тра ци о не ло го ре, а стре -
ља ни су из ме ђу 27. и 30. ок то бра
1941, као и 4. и 5. но вем бра, ка да је
са мо на Стра ти шту уби је но 2.200

Је вре ја до ве де них из бе о град ског
ло го ра „Сај ми ште”. Уби ја ње је на -
ста вље но то ком ра та.

– За хва љу јем сви ма ва ма што сте
да нас ов де с на ма да по де ли те на ша
осе ћа ња и успо ме не на не ви не жр -
тве ко је су на овом ме сту не пра вед -
но и с нај ве ћом окрут но шћу осу ђе -
не на смрт из јед ног је ди ног раз ло -
га: што су би ли Је вре ји – ре као је
Мон ти јас.

По част уби је ни ма ода ли су и
пред сед ник Скуп шти не гра да Ти -
гран Киш, пред став ни ци Је вреј ске
оп шти не Пан че во, Са ве за је вреј ских
оп шти на, као и шест је вреј ских оп -
шти на у на шој зе мљи, пан че вач ких
Удру же ња ан ти фа ши ста и Удру же -
ња бо ра ца – СУБ НОР, Исто риј ског
ар хи ва и Ме сне за јед ни це Ја бу ка.

На Ја буч ком пу ту, на ме сту где је
спо мен-обе леж је Стра ти ште, у Дру -
гом свет ском ра ту уби је но је око
12.000 Ср ба, Је вре ја и Ро ма.

М. Д.

КО МЕ МО РА ЦИ ЈА НА СТРА ТИ ШТУ

Успо ме не на не ви не жр тве

Оче ку је се да ће се 
у ха ли на Стре ли шту
на кон ра до ва 
по бољ ша ти 
гре ја ње и вен ти ла ци ја

Ули це код Цр ве ног
ма га ци на не ће 
би ти по пла вље не

За хва љу ју ћи про јек ти ма пре ко гра -
нич не са рад ње Ср би је и Ру му ни је,
Пан че во ће до би ти пре ко ми ли он
евра. Је дан од њих је за јед нич ки про -
је кат Пан че ва, Сме де ре ва и Ре ши це
„Ван ред не си ту а ци је – Је дан про блем,
ви ше ре ше ња” (Emergency Situations,
One Problem – Multiple Solutions –
ESOPMS) у окви ру пре ко гра нич не са -
рад ње Ру му ни је и Ср би је кроз кон -
курс „IPA Interreg”.

Ње го ва укуп на вред ност је 1.988.345
евра, од че га ће Пан че ву би ти на ме ње -
но 584.759 евра (ИПА бу џет је 497,045
евра, а оста так од 906.541 евра би ће
обез бе ђен кроз су фи нан си ра ње).

– The Premise of a Better Environ-
ment in Romania–Serbia Cross-Bor-
der Area).

Бу џет тог про јек та је 1.353.167,55
евра, од че га Пан че во до би ја 792.776,25
евра (ИПА сно си 85% тро шко ва –
673.859,87 евра, па је су фи нан си ра ју ће
уче шће Пан че ва 118.916,44 евра).

Свр ха про јек та је до при нос енер -
гет ској ефи ка сно сти, ко ри шће њу
енер гет ске ефи ка сно сти и сма ње њу
еми си је га со ва ко ји про из во де ефе -
кат ста кле не ба ште.

– За хва љу ју ћи том нов цу би ће по -
бољ ша на изо ла ци ја и си стем за гре -
ја ње и хла ђе ње Ха ле спор то ва на
Стре ли шту, а пред ви ђе на је и за ме на
сто ла ри је.

Циљ је да се знат но сма њи по тро -
шња зем ног га са и елек трич не енер -
ги је, енер ге на та чи ја про из вод ња за -
га ђу је око ли ну. Овај спорт ски обје кат
тре нут но има по тро шњу енер ги је
E’prim [kWh/m²] 224,36. Ела бо рат
енер гет ске ефи ка сно сти по ка зао је да
ће на кон ovih ин ве сти ци о них ра до ва
по тро шња би ти E’prim [kWh/m²]
113,38, што је уште да од 50,53%
енер ги је. И у окви ру овог про јек та
пред ви ђе но је одр жа ва ње ни за за јед -
нич ких спорт ских до га ђа ја с ци љем
по ди за ња све сти о ва жно сти енер гет -
ске ефи ка сно сти.

М. Ди ми трић

Ша бац, Ва ље во, Пан че во, Ниш и Бе -
о град – тим ре дом су ре кор де ри у Ср -
би ји по бр зи ни из да ва ња упо треб не
до зво ле кроз си стем за елек трон ско
из да ва ње до зво ла – по ка за ла је пр ва
ана ли за Ми ни стар ства гра ђе ви нар -
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре,
спро ве де на за пе ри од ја ну ар –но вем -
бар. У ових пет гра до ва се на упо треб -
не до зво ле, ко је пред ста вља ју за вр -
шну фа зу пред по че так гра ђе вин ских

ра до ва, че ка ло од два до два на ест
рад них да на.

Ова ана ли за је по ка за ла да је пр ви
ме ђу нај бо љи ма, Ша бац, из да вао до -
зво ле за све га два рад на да на, а до но -
вем бра је у Шап цу из да то укуп но 125
до зво ла. У Ва ље ву су укуп но из да те
104 до зво ле, а под но си о ци зах те ва су

их до би ја ли у про се ку за три рад на
да на. На тре ћем ме сту се на ла зи
Пан че во, а на ши су гра ђа ни у про се ку
че ка ју че ти ри рад на да на. На ша
Град ска упра ва је ове го ди не из да ла
већ 116 до зво ла. У Ни шу је ре ше но
95 зах те ва, по про сеч ној бр зи ни од
се дам рад них да на, док је у Бе о гра ду
ре ше но 160 зах те ва у про се ку за 12
рад них да на. Ана ли за над ле жног ми -
ни стар ства је по ка за ла и да су нај ло -

ши је би ле ло кал не са мо у пра ве Бе ла
Цр ква, Зре ња нин, Ка њи жа и Ди ми -
тров град.

Упо треб ну до зво лу у Ср би ји од ове
го ди не мо гу ће је до би ти са мо елек -
трон ским пу тем, што је нај ви ше об -
ра до ва ло гра ђе вин це.

М. Д.

ПАН ЧЕ ВО ТРЕ ЋИ ГРАД У СР БИ ЈИ

Елек трон ске до зво ле 
за че ти ри да на

Свр ха про јек та је уна пре ђе ње тех -
нич ких усло ва у си сте му ки шне ка -
на ли за ци је и по ди за ње при прав но -
сти за ре а го ва ње у слу ча ју по пла ва.

По бољ ша ће се ка па ци тет црп не
ста ни це за ки шну ка на ли за ци ју Цр -
ве ни ма га цин, од но сно би ће ку пље не
и ин ста ли ра не пум пе дво стру ко ве -
ћег ка па ци те та. То би спре чи ло пла -
вље ње окол них ули ца при ви со ком
во до ста ју Та ми ша. Би ће на ба вље не и
мо бил на пум па с пра те ћом опре -
мом, ци стер на за пи ја ћу во ду и за -
штит на оде ћа за во лон те ре из Цр ве -
ног кр ста.

Про јек том су пред ви ђе не и обу ке
за во лон тер ске гру пе, ак ци је за по ди -
за ње све сти о по на ша њу у ван ред ним
си ту а ци ја ма ме ђу сред њо школ ци ма
и дру ге ак тив но сти.

Но си лац про јек та „Ван ред не си ту а -
ци је – Је дан про блем, ви ше ре ше ња”
је сте Оп шти на Ре ши ца, а парт не ри су
Град Пан че во и Град Сме де ре во.

Дру ги за јед нич ки про је кат Ре ши -
це и Пан че ва је „Енер гет ска ефи ка -
сност – пред у слов за бо ље жи вот не
сре ди не у пре ко гра нич ном ре ги о ну
Ру му ни ја –Ср би ја” (Energy Efficiency

ПРО ЈЕК ТИ ЗА ЦРП НУ СТА НИ ЦУ И ХА ЛУ СПОР ТО ВА

ПАН ЧЕ ВУ НО ВАЦ ИЗ ИПА ФОН ДА
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Рок за оза ко ње ње
обје ка та ис ти че 
27. но вем бра

У Пан че ву у про це ду ри
тек око 3.000 
пред ме та 
за ле га ли за ци ју

Пре ма по след њем из ве шта ју, у
Ср би ји је под не то око 771.000
зах те ва за ле га ли за ци ју, а на
осно ву по да та ка Ре пу блич ког
ге о дет ског за во да, број обје ка -
та за ко је ни је мо гло би ти
утвр ђе но да има ју гра ђе вин ску
и упо треб ну до зво лу из но си
око 1,5 ми ли о на. Гра ђе вин ска
ин спек ци ја је ус пе ла да оби ђе
око 360.000 до ма ћин ста ва и
оза ко ни око 30.000 обје ка та, а
про це њу је се да има ви ше од
700.000 згра да и ку ћа за ко је
вла сни ци ни ка да ни су под не -
ли зах тев за ле га ли за ци ју –
пре но се ме ди ји.

– У Пан че ву је у про це ду ри
укуп но 3.000 пред ме та. Од тог
бро ја тре ћи ну су при ја ви ли са -
ми гра ђа ни, а две тре ћи не је
по пи са ла ин спек ци ја. Укуп но
оче ку је мо око 13.000 зах те ва за
ле га ли за ци ју, с тим да на јед -
ном по пи сном ли сту у про се ку
има два објек та – ре као је Сло -
бо дан Кун да ко вић, помоћник
секретара за инспекцијске
послове,  и до дао да су гра ђе -
вин ски ин спек то ри за вр ши ли
по сао у Пан че ву, али не и у
пан че вач ких де вет се ла.

На оза ко ње њу не ле гал но из -
гра ђе них обје ка та у Пан че ву
ра ди сед мо ро за по сле них у

СА ЈАМ ЕТ НО ХРА НЕ И ПИ ЋА

Пан чев ци на 
Бе о град ском сај му

ПРО ДУ ЖЕ ЊЕ РО КА ЗА ОЗА КО ЊЕ ЊЕ ИМО ВИ НЕ?

ИН СПЕК ЦИ ЈА НИ ЈЕ ОБ И ШЛА СЕ ЛА

ДРУШТВО

Град ској упра ви. У град ском
Се кре та ри ја ту за ин спек циј -
ске по сло ве и у Ко ми си ји за
оза ко ње ње ни су мо гли да нам
ка жу да ли ће рок за овај по -
сту пак би ти про ду жен, јер че -
ка ју да ље ин струк ци је над ле -
жног ми ни стар ства.

По За ко ну о оза ко ње њу, од -
ре ђен је рок од два на ест ме се ци
у ко јем је тре ба ло да оп штин ске
ко ми си је по пи шу све не ле гал не
објек те. По што се при бли жа ва
ис тек тог ро ка, они сад по зи ва ју
гра ђа не ко ји ни кад ра ни је ни су
под не ли зах тев за оза ко ње ње да
за тра же од гра ђе вин ске ин -
спек ци је да, у ре дов ном по ступ -
ку, иза ђе на те рен и кон ста ту је
да је њи хо ва згра да не ле гал но
из гра ђе на, ка ко би по кре ну ли
по сту пак оза ко ње ња и на тај на -
чин ушли у про це ду ру.

Упра во због ове си ту а ци је, у
ко јој гра ђа ни не мо гу сно си ти

кри ви цу што ин спек то ри ни су
сти гли да их по се те, обе стра -
не оче ку ју про ду же ње ро ка за
ле га ли за ци ју.

За кон о оза ко ње њу обје ка та
омо гу ћи ће да се нај ве ћи број
не за ко ни то из гра ђе них обје ка -
та уве де у за кон ске то ко ве по
нај по вољ ни јим усло ви ма, у
јед но став ној и бр зој про це ду -
ри. На цр том је пред ви ђе но да
гра ђе вин ска ин спек ци ја из вр -
ши по пис свих бес прав но са -
гра ђе них обје ка та на сво јој те -
ри то ри ји. По еви ден ти ра њу
обје ка та за ко је ни је под нет
зах тев за ле га ли за ци ју, гра ђе -
вин ски ин спек тор до но си ре -
ше ње о ру ше њу тог објек та, ко -
је се до ста вља вла сни ку и над -
ле жном ор га ну за оза ко ње ње
обје ка та, ко ји је у оба ве зи да
по слу жбе ној ду жно сти по кре -
не по сту пак оза ко ње ња. Да кле,
не пре пу шта се ви ше на во љу

Нај ве ћа смо тра тра ди ци о -
нал них про из во да, Са јам ет -
но хра не и пи ћа, би ће одр жа -
на од 23. до 26. но вем бра на
Бе о град ском сај му.

Под по кро ви тељ ством Ми -
ни стар ства по љо при вре де,
шу мар ства и во до при вре де и
у са рад њи с ре ги о нал ним
при вред ним ко мо ра ма, Бе о -
град ски са јам је да на е сти пут
ор га ни зу је ову ма ни фе ста -
ци ју, за јед но с про из во ђа чи -
ма и пре ра ђи ва чи ма.

Ре ги о нал на при вред на ко -
мо ра Пан че во је и ове го ди не
обез бе ди ла штанд за ви ше
удру же ња, као и за по је ди не
про из во ђа че хра не и пи ћа с
те ри то ри је ју жног Ба на та.
Штанд се на ла зи у Ха ли 3.

Уче сни ци је да на е стог Сај -
ма ет но хра не и пи ћа би ће
про из во ђа чи тра ди ци о нал -
них про из во да од мле ка, ме -
са, ме да, во ћа и по вр ћа, пре -
ра ђе ви на од ри бе, про из во -
ђа чи ми не рал не во де, со ко -
ва, пи ва, ви на и ал ко хол них
пи ћа, хле ба, пе ци ва, те сте -
ни не, ко ла ча, биљ них уља и
ам ба ла же.

Про шле го ди не је на овом
сај му би ло 414 уче сни ка из
Ср би је, Ин ди је, Грч ке, Ма ке -
до ни је и БиХ, са ви ше од
1.500 раз ли чи тих про из во да,
нај че шће руч не из ра де, а све
с ци љем за кљу че ња ку по про -
дај них уго во ра, еду ка ци ја и
про мо ци ја.

М. Д.

Већ по тра ди ци ји, бив ши рад -
ни ци При вред не бан ке Пан че -
во су и ове го ди не ле пим дру -
же њем обе ле жи ли Свет ски
дан штед ње.

При јат на ат мос фе ра, ћа ска -
ње, ево ци ра ње успо ме на, се та,
ра дост... Све су то ка рак те ри -
сти ке овог оку пља ња бив ших
рад ни ка При вред не бан ке
Пан че во, ка ко они во ле да ка -
жу – бан ке за сва вре ме на!

Ор га ни за ци о ни од бор ово го -
ди шњег дру же ња чи ни ле су Ми -
ли ца, Ра да и Зо ка, ко је су ис та кле
да ће и до го ди не ор га ни зо ва ти
овај скуп и да се уна пред ра ду ју
но вом дру же њу и су сре ту с дра -
гим ко ле ги ни ца ма и ко ле га ма.

„Чу ва ри ба нат ског бла га”
има ју и сво ју оми ље ну пе сму

– „Ка ко је до бро ви де ти те
опет...”, јер они увек на здра -

вља ју за „она до бра, ста ра
вре ме на”. А. Ж.

Мо ра се тач но зна ти
шта се же ли и че му
се стре ми

Же на ма нео п ход ни
по др шка дру штва и
јед на ко вред но ва ње
ре зул та та

Тра ди ци о на лан „Ви вал ди
фо рум” с те мом „Жен ско ли -
дер ство”, ко ји је ове го ди не
по др жа ла и ком па ни ја НИС,
одр жан је 17. но вем бра у бе -
о град ском „Мик сер ха у су”.
Циљ одр жа ва ња фо ру ма био
је по ди за ње све сти дру штва о
уло зи ко ју же не има ју кроз
исто ри ју до да нас.

Ком па ни ју НИС је на овом
до га ђа ју пред ста вља ла На де -
жда Ко ко то вић, шеф ка би не -
та ге не рал ног ди рек то ра
НИС-а и кан це ла ри је НИС-а
у Бри се лу. На де жда Ко ко то -
вић је, из ме ђу оста лог, ре кла
да же не у да на шњем дру -
штву мо ра ју тач но да зна ју
шта же ле и че му стре ме, да
се не пре ста но уса вр ша ва ју
на ра зним жи вот ним по љи -
ма и да у том слу ча ју ни
успех не ће из о ста ти.

Увод ну реч је одр жао исто -
ри чар Пре драг Ј. Мар ко вић,
ко ји је го во рио о да ма ма ко -
је су то ком исто ри је оства ри -
ле зна чај на до стиг ну ћа у раз -
ли чи тим обла сти ма. На па -
нел-ди ску си ји о жен ском ли -
дер ству у Ср би ји да нас уче -
ство ва ле су На да Пе ри шић
По по вић, де кан фа кул те та
„Син ги ду нум”, Не да То до ро -
вић, про фе сор на Фа кул те ту

по ли тич ких на у ка, Оља Бећ -
ко вић, но ви нар, и На де жда
Ко ко то вић из НИС-а.

То ком па нел-ди ску си је го -
во ри ло се о пој мо ви ма ли де -
ра и ли дер ства, о по ло жа ју
же на у про фе си ја ма ко је су
ини ци јал но сма тра не му -
шким, ба лан су из ме ђу лич не
ам би ци је и мо гућ но сти, као
и оба ве зи сва ког дру штва да
по шту је жен ске вред но сти.
За кљу че но је да же не, уко ли -
ко же ле да бу ду ли де ри, мо -
ра ју да има ју ја сну ви зи ју
сво јих же ља, да не про пу -
шта ју шан се ко је им се пру -
жа ју, али и да зах те ва ју по -
др шку дру штва и јед на ко
вред но ва ње сво јих ре зул та та. 

До га ђај је за кљу чен из ла -
га њем Ма ри не Маљ ко вић,
се лек то ра ко шар ка шке ре -
пре зен та ци је Ср би је, ко ја је
го во ри ла о то ме ко ли ко је
ин спи ри ше рад са жен ским
ти мом и ко ли ко је по но сна
на се бе као же на у ти пич но
му шкој про фе си ји. Ма ри на
је го во ри ла о по што ва њу ко је
има пре ма сва кој чла ни ци
ти ма и ко ли ко се тру ди да им
то стал но ста вља до зна ња.
Ма ри на је и по кре тач кам па -
ње за раз вој жен ске ко шар ке,
ко ји по ма же тре нин ге мла -
дих та лен то ва них игра чи ца,
чи ме из но ва по твр ђу је да је
пра ви ли дер у сво јој про фе -
си ји.

Схва та ју ћи зна чај ове те -
ме, НИС је по др жао „Ви вал -
ди фо рум” за јед но с „Те ле ко -
мом Ср би ја”, Елек тро при -
вре дом Ср би је, ком па ни јом
„Dr. Oetker” и дру ги ма.

З. Ст.

ЗА ВР ШЕН ТРА ДИ ЦИ О НА ЛАН 
„ВИ ВАЛ ДИ ФО РУМ”

Жен ско ли дер ство 
у Ср би ји

Град Пан че во је рас пи сао
јав ну на бав ку за ку по ви ну
53 про тив град не ра ке те. На -
бав ка је ма ле вред но сти, а
при ме ни ће се кри те ри јум
нај ни же по ну ђе не це не. Рок

за до ста вља ње по ну да Град -
ској упра ви Пан че ва је 25.
но вем бар у под не. Ра ке те ће
би ти на рас по ла га њу Ре пу -
блич ком хи дро ме те о ро ло -
шком за во ду. М. Д. 

ЈАВ НА НА БАВ КА

Град ку пу је ра ке те

„Биосигурност у производњи
свиња и актуелна ситуација у
вези класичне куге свиња у Ре-
публици Србији” била је тема
предавања у Регионалној при-
вредној комори Панчево. Вак-
цинација против класичне ку-
ге свиња која се спроводи у
Србији онемогућава извоз ме-
са и термички необрађених
производа од меса у ЕУ.

Укидање вакцинације про-
тив класичне куге свиња импе-
ратив је за извоз свињског ме-
са на тржиште Европске уније.
Да би се вакцинација укинула,
неопходно је побољшање хи-
гијенских и биосигурносних
мера на фармама свиња.

Стручњаци проф. др Дејан
Крњаић, консултант Агенције
за храну и пољопривреду из
Београда, и спец. вет. мед.
епизоотиолог Александар
Живуљ из Ветеринарског спе-
цијалистичког института
Панчево разматрали су ову
проблематику из аспекта по-
бољшања хигијенских и био-
сигурносних мера на фарма-
ма свиња.

Класична куга свиња у Ср-
бији последњи пут је дијагно-
стикована 2010. године, а го-
дишње се у земљи против те
опасне болести вакцинисало и
до 3,5 милиона свиња.

Класична куга свиња је за-
разна болест домаћих и ди-
вљих свиња, која у земљама у
којима се појављује наноси
огромне економске штете сто-
чарству, како због угинућа жи-
вотиња, тако и због спровође-
ња ветеринарско-санитарних
мера. Према важећим пропи-
сима, сврстава се у категорију
нарочито опасних заразних
болести, првенствено зато што

се лако шири и не познаје гра-
нице, физичке или админи-
стративне. Проф. др Дејан Кр-
њаић је ово илустровао исто-
ријом ширења болести, али и
указао на опасност ширења
болести афричке куге свиња.

– Ову високозаразну болест
свиња преносе крпељи. Реги-
стрована је прво у Кенији, а сре-
дином прошлог века прошири-
ла се и на европски континент.
Од своје појаве до данас вирус
је ендемски присутан на Сарди-
нији и веома брзо се шири. У
Грузији је 2007. уништена ско-
ро цела популација свиња, 2014.
године се вирус проширио и на

Пољску, Естонију, Летонију и
Литванију, а нова жаришта
афричке куге свиња су ове го-
дине забележена у Русији и
Молдавији – рекао је Крњаић.

Његова процена је да ће се
ширење заразе афричке свињ-
ске куге вршити у два правца,
и то преко Белорусије, Бал-
тичког мора, Пољске и Не-
мачке, и преко Украјине, Ру-
муније и Аустрије, па је неоп-
ходан опрез и пажња треба да
буде усмерена на предузима-
ње свих мера за спречавање
уношења вируса.

Прописи предвиђају могућ-
ност примене хитне вакцина-
ције у случају појаве болести
класичне куге свиња, а ради
спречавање епизоотије. Вирус
није патоген за човека ни за
друге животињске врсте.

Став стручне ветеринарске
јавности је у том погледу једин-
ствен – вакцинацију против
класичне куге свиња треба пре-
кинути што пре, али то никако
не сме да се уради прерано, већ
тек када се обезбеде одговара-
јући услови. М. Д.

ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЗ СВИЊСКОГ МЕСА У ЕУ

Укидање вакцинације против свињске куге

вла сни ци ма не за ко ни то из гра -
ђе них обје ка та да ли ће под не -
ти зах тев, већ др жа ва то чи ни. 

По за ко ну про це ду ра је сле -
де ћа: нај пре гра ђе вин ски ин -
спек то ри из ла зе на те рен и уко -
ли ко утвр де да обје кат ни је ле -
га лан, до но се ре ше ње о ру ше -
њу. За тим вла сник тре ба да до -
ста ви Град ској упра ви од го ва -
ра ју ћу до ку мен та ци ју и да при -
ба ви вла снич ки лист. По том
про јект ни би ро тре ба да из ра ди
из ве штај о за те че ном ста њу са
ела бо ра том ге о дет ских ра до ва
(це на до 10.000 ди на ра), па се
ком пле ти ра на до ку мен та ци ја
до ста вља Град ској упра ви. Вла -
сник за тим тре ба да упла ти од -
го ва ра ју ћу так су и до каз о упла -
ти до ста ви ГУ. На кра ју Град
из да је ре ше ње о оза ко ње њу и
упи су је вла сни ка у ка та стар.

Так се за ку ће и ста но ве кре ћу
се од 5.000 до 50.000 ди на ра. То
за ви си од ве ли чи не објек та ко -
ји се ле га ли зу је.

За ку ће и ста но ве до 100 ква -
драт них ме та ра так са је 5.000
ди на ра, а за објек те до 200 ква -
дра та 15.000 ди на ра. Вла сни ци
обје ка та до 300 ква дра та пла ти -
ће 20.000 ди на ра, а они ко ји
же ле да ле га ли зу ју гра ђе ви ну
ко ја има до 400 ква драт них ме -
та ра, на име так се тре ба да из -
дво је 50.000 ди на ра.

Рок за при ја ву и по пис не ле -
гал них обје ка та ис ти че 27. но -
вем бра 2016. Гра ђа ни ко ји су
зах те ве за ле га ли за ци ју под не -
ли по прет ход ним за ко ни ма
не мо ра ју по но во да при ја вљу -
ју сво је објек те, јер њи хо ви
зах те ви још ва же.

М. Ди ми трић

ВИРУС ЗАБЕЛЕЖЕН ПРЕ ДЕСЕТ ГОДИНА

Александар Живуљ из Ветеринарског специјалистичког ин-

ститута Панчево изнео је податак да је у јужном Банату

2006. године последњи пут забележена појава класичне ку-

ге свиња, и то на 15 газдинстава, где је нешкодљивим пу-

тем уклоњено 289 свиња. Класична куга свиња забележена

је на територији Панчева и Вршца, као и у општинама Ковин

и Пландиште. Број вакцинисаних свиња је 2015. године из-

носио 130.509.



Кон церт на про мо ци ја уџ бе -
ни ка „Там бу ра шке ети де, 2.
део” Љи ља не Мар ја но вић и
Бу ди ми ра Сто ја но ви ћа одр -
жа на је у пе так, 18. но вем -
бра, на ма лој сце ни Кул тур -
ног цен тра. Књи га са др жи
ети де ко је ре ша ва ју од но сно
по кри ва ју све тех ни ке и еле -
мен те сви ра ња, кон церт не
ети де (за кла вир ску прат њу)
и ет но е ти де (ин спи ри са не

мо ти ви ма на шег му зич ког
фол кло ра). Збир ка је на ме -
ње на уче ни ци ма му зич ких
шко ла (од че твр тог до ше -
стог раз ре да), али и свим љу -

би те љи ма там бу ре ко ји је из -
у ча ва ју на му зич ким сек ци -
ја ма и у кул тур но-умет нич -
ким дру штви ма.

„Там бу ра шке ма шта ри је”,
ка ко гла си на зив овог кон -
церт ног про гра ма, из ве ли су
уче ни ци там бу ре Му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур” из
кла се проф. Љи ља не Мар ја -
но вић, уз кла вир ску са рад -
њу проф. Кри сти не Ма ти ја -

ше вић, и деч ји там бу ра шки
ор ке стар Там бу ра шког цен -
тра „Там бу ра то ри јум” под
ру ко вод ством проф. Бу ди -
ми ра Сто ја но ви ћа, и сво јим
на сту пом до ча ра ли са др жај
збир ке.

По др шку за из ра ду овог
уџ бе ни ка пру жио је По кра -
јин ски се кре та ри јат за спорт
и омла ди ну. 

M. M.

Пу пин” и ЈКП „Зе ле ни ло”, уз
по др шку град ских већ ни ка,
од лу чи ли да у овој школ ској
го ди ни на ста ве про је кат и про -
ши ре ак тив но сти. Гор да на
Вла јић из Се кре та ри ја та за за -
шти ту жи вот не сре ди не Пан -
че ва под се ти ла је при сут не да
су нај ви ше от па да са ку пи ли
уче ни ци ОШ „Жар ко Зре ња -
нин” из Ка ча ре ва и да су због
то га би ли на гра ђе ни екс кур зи -
јом. ЈКП „Зе ле ни ло” је у по бед -
нич кој шко ли за са ди ло но ве
сад ни це и по ста ви ло клу пе.

ЈКП „Хи ги је на” ће по но во
нов ча но на гра ди ти уче ни ке за

труд уло жен у при ку пља ње
ам ба ла жног от па да од но сно
се кун дар них си ро ви на (ПЕТ,
ли мен ке, па пир/кар тон, ста -
кле на ам ба ла жа и те тра пак).
Сред ства ће би ти на мен ски
утро ше на, у скла ду са же ља ма
и по тре ба ма уче ни ка, пре ма
за јед нич ком до го во ру на ни -
воу сва ке шко ле, а ЈКП „Зе ле -
ни ло” ће по бед нич кој шко ли
по кло ни ти сад ни це. Пре ма
ре чи ма Гор да не Вла јић, ове
го ди не ће оде ље ње ко је бу де
по ка за ло нај бо ље ре зул та те,
од но сно ко је бу де при ку пи ло
нај ви ше от па да, би ти на гра ђе -

но, а на гра ду ће са мо ода бра -
ти. Јо ван ка Да кић, ру ко во ди -
лац Сек то ра за упра вља ње от -
па дом и за шти ту жи вот не сре -
ди не у „Хи ги је ни”, ре кла је да
је циљ ове кам па ње да еду ку је
уче нич ку по пу ла ци ју о зна ча ју
се лек ци је от па да и по мог не у
раз ви ја њу еко ло шких на ви ка.

Тре ћу кам па њу „Са ку пи,
уште ди, ви де ћеш да вре ди”
по др жа ће за по сле ни у ло кал -
ној са мо у пра ви, ко ји ће до ни -
ра ти но вац ак ци ји од про да је
от па да на ста лог у град ској ку -
ћи. Ор га ни за то ри по зи ва ју
при вред не су бјек те и ор га ни -
за ци је, удру же ња и уста но ве
да се при кљу че и да ју свој до -
при нос ре а ли за ци ји ове иде је.
Но во је и то да ће по бед ник
би ти шко ла и раз ред ко ји са -
ку пе нај ви ше от па да по уче -
ни ку, а не, ка ко је то до са да
би ло, по укуп ној ко ли чи ни.

За јед нич ком са стан ку су
при су ство ва ле и чла ни це
Град ског ве ћа мр Та тја на Бо -
жић и Ка та ри на Ба њаи. Оне
су да ле по др шку еко ло шкој
ак ци ји и по зва ле су гра ђа не да
се ак тив но укљу че у са ку пља -
ње ре ци кла бил ног от па да и
та ко по мог ну пан че вач ким
ђа ци ма.

ПРОСВЕТА
Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СТРУЧ НИ СКУП У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ ПАН ЧЕ ВО

ПРЕД НА МА ЈЕ ПО САО ВРЕ ДАН 
СЕ ДАМ МИ ЛИ ЈАР ДИ ЕВРА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Но ви пла но ви, ци ље -
ви и про пи си у обла -
сти за шти те во да

Нео п ход но из гра ди ти
315 по стро је ња

Ре ги о нал на при вред на ко мо ра
Пан че во у са рад њи с Ми ни -
стар ством по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не одр -
жа ла је у уто рак, 22. но вем бра,
пре зен та ци ју под на зи вом
„Но ва под за кон ска ак та у
обла сти за шти те во да”, с ци -
љем да се пред став ни ци при -
вре де, на уч них ин сти ту ци ја и
ор га ни за ци ја ко је се ба ве ис -
пи ти ва њем ква ли те та во да ин -
фор ми шу о ак ту ел ним ства ри -
ма ка да је реч о упра вља њу во -
да ма у Ср би ји. Струч ни скуп је
одр жан у про сто ри ја ма Ре ги о -
нал не при вред не ко мо ре Пан -

Ре ги о нал ни цен тар за та лен -
те „Ми хај ло Пу пин” при ре -
ди ће пре да ва ње „Ти ра ни,
жр тве, аут сај де ри и ан ти ју -
на ци – ли ко ви у про зи Алек -
сан дра Ти шме” у пе так, 25.
но вем бра, у окви ру се ри ја ла
„На стра ни да ро ви тих”. О
ли ку и де лу по зна тог срп ског

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

НА СТРА НИ ДА РО ВИ ТИХ

Се ри ја пре да ва ња

Уни ја сред њо шко ла ца Ср би је
рас пи са ла је кон курс за при -
јем чла но ва у но ви тим те ор -
га ни за ци је, по што је прет -
ход ном ис те као ман дат. Реч
је омла дин ској не вла ди ној
ор га ни за ци ји ко ја је осно ва -
на 2003. го ди не с ци љем да
упо зна сред њо школ це са
омла дин ским ак ти ви змом и
да ши ром на ше зе мље оја ча
уло гу и зна чај уче нич ких
пар ла ме на та. Основ на иде ја
чла но ва ове ор га ни за ци је је
да се оства ри пра во уче ни ка
на про стор, при ли ку, под сти -
цај и по др шку да раз ви ју за -

цр та не пла но ве, као и да им
се омо гу ћи да ис по ље сво је
кре а тив не по тен ци ја ле.

Овом при ли ком Уни ја по -
зи ва ђа ке ко ји су спрем ни да
се бо ре за сво ја пра ва и ко ји
су вољ ни да охра бру ју дру ге
сред њо школ це ши ром Ср би -
је да уче ству ју у осна жи ва њу
уче нич ких пар ла ме на та да
се при ја ве на кон курс до 28.
но вем бра. За ин те ре со ва ни
мо гу кон ку ри са ти за ме ста
ло кал них ко ор ди на то ра, за
ко му ни ка ци ју с јав но шћу,
веб-еди то ре, фо то гра фе и
гра фич ке ди зај не ре.

Но ва пра ви ла игре

По зи ва ју се фир ме и
ор га ни за ци је да се
при кљу че

ЈКП „Хи ги је на” и Се кре та ри -
јат за за шти ту жи вот не сре ди -
не Град ске упра ве Пан че ва
одр жа ли су у сре ду, 23. но вем -
бра, у са ли Скуп шти не гра да,
скуп на ко ји су би ли по зва ни
пред став ни ци пан че вач ких
основ них и сред њих шко ла и
не вла ди них ор га ни за ци ја. Том
при ли ком је би ло ре чи о ак ци -
ји при ку пља ња ам ба ла жног
от па да под на зи вом „Са ку пи,
уште ди, ви де ћеш да вре ди”.

Над ле жни из јав ног ко му нал -
ног пред у зе ћа и ло кал не са мо у -
пра ве на ја ви ли су на ста вак кам -
па ње у ко јој су то ком про шле
школ ске го ди не уче ство ва ли
уче ни ци и на став ни ци из 23
основ не и сред ње шко ле у Пан -
че ву и на се ље ним ме сти ма.

Ова ак тив ност је над ма ши ла
сва оче ки ва ња, та ко да су ЈКП
„Хи ги је на”, Се кре та ри јат за за -
шти ту жи вот не сре ди не Град -
ске упра ве Пан че ва, Ре ги о нал -
ни цен тар за та лен те „Ми хај ло

НА СТА ВАК КАМ ПА ЊЕ „СА КУ ПИ, УШТЕ ДИ, ВИ ДЕ ЋЕШ ДА ВРЕ ДИ”

На ја вље на град ска еко ло шка ак ци ја

На ску пу су пре да ва ња одр -
жа ли и проф. др Бо жо Дал ма -
ци ја и проф. др Ми ле на Бе че -
лић То мин, са рад ни ци над ле -
жног ми ни стар ства у при пре -
ми свих усво је них под за кон -
ских ака та. Они су да ли де -
таљ ни ја струч на об ја шње ња о
пра ви ма и оба ве за ма при ли -
ком мо ни то рин га от пад них
во да и пра ће њу гра нич них
вред но сти еми си је.

Пла но ви др жа ве
Ду шан ка Ста но је вић, шеф
Од се ка за за шти ту во да у сек -
то ру за за шти ту жи вот не сре -
ди не у Ми ни стар ству по љо -
при вре де и за шти те жи вот не
сре ди не, ре кла је за „Пан че -
вац” да вла да ве ли ко ин те ре -
со ва ње за ову те му, ко ја је до -
спе ла у жи жу ин те ре со ва ња
јав но сти на кон за вр ше них би -
ла те рал них раз го во ра и из ра -
де постскри нинг из ве шта ја по

ри ја у во да ма про пи сан је рок
за ре ша ва ња про бле ма ин ду -
стриј ских от пад них во да, та ко
да ће сва ин ду стриј ска по стро -
је ња у Ср би ји мо ра ти до 2025.
го ди не да по се ду ју аде кват не
си сте ме за пре чи шћа ва ње. Ка -
да је реч о ко му нал ним во да -
ма, ло кал не са мо у пра ве ће овај
про блем мо ра ти да ре ше за -
кључ но са 2040. го ди ном. У на -
цр ту пла на за шти те во да од за -
га ђе ња сто ји да ће би ти нео п -
ход но из гра ди ти 315 фа бри ка
за пре чи шћа ва ње ко му нал них
от пад них во да, за на се ља пре ко
2.000 ста нов ни ка – ре кла је Ду -
шан ка Ста но је вић.

Ве ли ка од го вор ност
Ис та кла је да ће Ср би ја до
2018. им пле мен ти ра ти у на ше
за ко но дав ство свих де сет ди -
рек ти ва Европ ске уни је ко је
ре гу ли шу оба ве зе чла ни ца у
обла сти за шти те во да.

ПРО МО ЦИ ЈА МУ ЗИЧ КОГ УЏ БЕ НИ КА

Там бу ра шке 
ма шта ри је

ра ња и до но ше ња од лу ке за
одо бра ва ње сред ста ва из европ -
ских фон до ва или до на ци ја.
Др жа ва ће за ре а ли за ци ју чи та -
вог по сла мо ра ти да обез бе ди
ви ше од де сет по сто од укуп не
вред но сти. Мо рам на гла си ти
да је по ред фа бри ка нео п ход но
обез бе ди ти и си сте ме за пре ра -
ду му ља до би је ног пре чи шћа -
ва њем во да, као и из гра ди ти
ко му нал ну ин фра струк ту ру у
на се ље ним ме сти ма. Пред на -
ма је ве ли ки за да так, ка ко на
на ци о нал ном, та ко и на ло кал -
ном ни воу, и за све то би ће нам
нео п ход но 4,9 ми ли јар ди евра.
По ред то га, за оства ри ва ње
европ ских стан дар да и у дру -
гим обла сти ма ко је се ти чу за -
шти те во да би ће нам по треб но
још око две ми ли јар де, та ко да
ко нач на ра чу ни ца из но си око
се дам ми ли јар ди. Крај ње је
вре ме да се уз би љи мо, да се по -
на ша мо до ма ћин ски на сво јој
те ри то ри ји и да при о не мо на
по сао. Ве ли ка је од го вор ност и
на ло кал ним за јед ни ца ма, јер
ни ко не ће, на при мер, уме сто
вас Пан че ва ца да ре ша ва ва ше
про бле ме. Са ми мо ра те да по -
ка же те ини ци ја ти ву и спрем -
ност да се су о чи те са иза зо ви -
ма, да пре у зме те од го вор ност
за ва ше ре ке и ва ша при род на
до бра – ре кла је ше фи ца од се ка
за за шти ту во да у сек то ру за за -
шти ту жи вот не сре ди не у Ми -
ни стар ству по љо при вре де и за -
шти те жи вот не сре ди не.

Пре ма ре чи ма над ле жних у
др жа ви, део тро шко ва мо ра ће
да сно се ло кал не са мо у пра ве –
10 или 20 од сто од укуп не вред -
но сти ка пи тал ног про јек та, за -
ви сно од то га код ко јих фон до -
ва се апли ци ра. Др жа ва ће од -
ре ди ти на ко ји на чин ће гра до -
ви и оп шти не обез бе ђи ва ти
нео п хо дан но вац. Вре ди ис та ћи
да ин ду стри ја не ће има ти фи -
нан сиј ску по др шку Вла де Ре пу -
бли ке Ср би је, ни ти ће фир ме
мо ћи да ра чу на ју на сред ства
европ ских ИПА фон до ва.

Пред у зет ни ци ће мо ра ти са -
ми да обез бе де но вац за из -
град њу по стро је ња за пре ра ду
от пад не во де, а уко ли ко то не
бу ду ура ди ли, би ће им за бра -
њен рад.

КОН КУРС УНИ ЈЕ СРЕД ЊО ШКО ЛА ЦА СР БИ ЈЕ

При јем но вих чла но ва

че во уз при су ство ве ли ког бро -
ја пред став ни ка пан че вач ких
при ват них и јав них пред у зе ћа,
др жав них ор га ни за ци ја и уста -
но ва, као и ци вил ног сек то ра.
О пла но ви ма и стра те ги ји Вла -
де Ре пу бли ке Ср би је го во ри ли
су пред став ни це Ми ни стар -
ства по љо при вре де и за шти те
жи вот не сре ди не Ве сна Ми -
тро вић и Ду шан ка Ста но је вић.

окон ча њу са ста на ка са чла но -
ви ма пре го ва рач ког ти ма ЕУ
у Бри се лу.

– Ре пу бли ку Ср би ју оче ку је
ве о ма ве ли ки по сао ка да је реч
о за шти ти во да, од но сно из -
град ња по стро је ња за пре чи -
шћа ва ње ка ко ко му нал них от -
пад них во да, та ко и ин ду стриј -
ских. Уред бом о гра нич ним
вред но сти ма за га ђу ју ћих ма те -

– По том сле ди кон крет на
при ме на за кон ских од ред би, тј.
њи хо во уво ђе ње у прак су, па ће
би ти нео п ход но уна пре ди ти
чи тав си стем, на ро чи то људ ске
ка па ци те те, ка ко на ло кал ном,
та ко и на на ци о нал ном ни воу.
По себ но ће то би ти ва жно у
обла сти из ра де нео п ход не про -
јект не до ку мен та ци је, ко ја игра
бит ну уло гу у про це су апли ци -



Је сти или не је сти, пи та ње
је сад! То ли ко гур ман ских
иза зо ва, а та ко ма ло при ли -
ке да се по тро ше ка ло ри је.
Кра так дан, до сад на ко ша -
ва, про хлад на ноћ... Па има
ли ба рем не што што ће нас
од ву ћи од тр пе за риј ског
сто ла, то плог ра ди ја то ра и
те ле ви зиј ске за ни ма ци је? И
да ли су баш сад Аме ри кан -
ци мо ра ли да об ја ве ре зул -
та те сту ди је о по ве за но сти
обил них обро ка и ср ча ног
уда ра?

Ша лу на стра ну – по овом
ис тра жи ва њу из јед на че ни
су ри зи ци ин тен зив ног фи -
зич ког на по ра, жуч не сва ђе
и пре пу ње ног та њи ра, а
шан се да за вр ши мо у ко ро -
нар ној је ди ни ци по ста ју че -
ти ри пу та ве ће. Све и да ни -
је би ло сту ди је, па ци јен ти с
ко ро нар ном бо ле шћу или
ср ча ном сла бо шћу не рет ко
ће по све до чи ти о те го ба ма
ко је мо гу про у зро ко ва ти
обил ни обро ци. Па то фи зи о -
ло зи ве ли ку па жњу по све ћу -
ју ви шку хор мо на и ен зи ма
у кр ви по сле је ла и ис тра жу -
ју ути цај ма сти и ин су ли на
на свој ства крв них су до ва.

По ви шен крв ни при ти сак
и убр за на ср ча на рад ња до -
дат но оп те ре ћу ју бо ле сно
ср це. Сма тра се да су по себ -
но кри тич на пр ва два са та

на кон обро ка, а прет по ста -
вља се да кр во ток та да оби -
лу је фак то ри ма ри зи ка ко је
смо на ве ли. Кар ди о ва ску -
лар ни си стем ни је је ди ни
угро жен. Раз ло зи за ле кар -
ску ин тер вен ци ју мо гу би ти
го ру ши ца и жуч на ко ли ка
про во ци ра на хра ном. Да не -
во ља бу де ве ћа, бол ко ји се
ја вља иза груд не ко сти, у
пре де лу же лу ца или де сног
ре бар ног лу ка, мо же да се
ис по ља ва па то ло шким про -
ме на ма ка ко на ор га ни ма
груд не, та ко и на ор га ни ма
сто мач не ду пље.

Не би би ло до бро да нас
ри зик од ин тен зив ног фи -
зич ког на по ра од вра ти од
фи зич ке ак тив но сти уоп -
ште. На про тив, до ка за но је
да ре дов на фи зич ка ак тив -
ност, при ла го ђе на го ди на ма
и здрав стве ном ста њу, у ве -
ли кој ме ри до при но си ре гу -
ла ци ји те ле сне те жи не, ви шој
кон цен тра ци ји ко ри сног хо -
ле сте ро ла у кр ви, ма њем
крв ном при ти ску и бо љем
иму ни те ту. Ка да су обро ци
у пи та њу, ла га на шет ња
или уме ре на ак тив ност
три де се так ми ну та по сле
је ла ути ца ће на пра вил ни -
ји рад же лу ца, бо љу про ба -
ву и ма њу го ру ши цу. Го ру -
ши ца је по себ но из ра же на
уко ли ко лег не мо с пу ним
сто ма ком.

Обич но се пи та мо шта
мо же мо ура ди ти у се зо ни
сла ва и дру гих пра зно ва ња.
Од ри ца ње ни је је ди ни на -
чин да са чу ва мо здра вље.
Хра ну ко ја има ви ше теч -
но сти у се би, као што су су -
пе, чор бе и раз не вр сте по -
вр ћа и во ћа, тре ба ло би
оба ве зно кон зу ми ра ти, јер
она по ве ћа ва си тост и ума -
њу је ри зик од штет ног деј -
ства на мир ни ца ко је су ве о -
ма ка ло рич не и опа сне у ве -
ли ким ко ли чи на ма.

Ср це стра да од 
пре пу ног та њи ра

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Пред став ни ци Кре а тив ног
омла дин ског цен тра Пан че ва
за бор бу про тив си де КОМ ПАС
На та ша Лен ђел и Урош Кр ча -
ди нац тре не ри су на ме ђу на -
род ном кур су „Social Impact
Making”, ко ји се у на шем гра ду
одр жа ва од 18. до 25. но вем бра.

Тре нинг се ре а ли зу је у окви ру
про јек та „RETOOLED – Ret-
hinking & Envisioning TOOLs
fot EDucation”, ко ји је по др жа -
ла Европ ска уни ја у окви ру
про гра ма „Ера змус +”.

– Ово је дру ги од укуп но че -
ти ри тре нин га, ко ли ко их је
пред ви ђе но у ци клу су. Циљ
нам је да уче сни ци ма по мог -
не мо да раз у ме ју ди ги тал не
ме ди је и по дат ке, као и да на -
у че да ко ри сте кре а тив не тех -
но ло ги је. Ту су и са ве ти о то ме

ка ко да нај бо ље представe по -
дат ке у дру штве ним кам па ња -
ма, омла дин ском ра ду и при
јав ним ак тив но сти ма, ка ко би
мо гли да до сег ну до што ве ћег
бро ја мла дих и да ути чу на
њих – ре кла је На та ша Лен ђел.

Про је кат оку пља два де сет
дво је уче сни ка из осам зе ма ља:
Ен гле ске, Пољ ске, Шпа ни је,
Пор ту га ли је, Че шке, Ру му ни је,
Бо сне и Хер це го ви не и Ср би је.

Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ва жна ини ци ја ти ва
пет го ди на 
„на че ка њу” због 
Оп ште бол ни це

Чла но ви пан че вач ког Дру -
штва за бор бу про тив ра ка обе -
ле жи ли су у уто рак, 22. но вем -
бра, сла ву тог удру же ња – Све тог
Нек та ри ја Егин ског. Овај чу -
до тво рац у на ро ду се про сла -
вља као ве ли ки за штит ник
обо ле лих од ма лиг них бо ле -
сти, па је сто га 22. но вем бар
сла ва мно гих здрав стве них
уста но ва, ме ђу ко ји ма је и Ин -
сти тут за он ко ло ги ју Кли нич -
ког цен тра Ср би је.

Об ред ре за ња слав ског ко -
ла ча у про сто ри ја ма Дру штва
за бор бу про тив ра ка оба вио је
Ве ли мир Бир ма нац, све ште -
ник Пре о бра жен ског хра ма, а
про сла ва је би ла по вод да се
до ма ћи ни и го сти освр ну на
до га ђа је ко ји су обе ле жи ли
прет ход них је да на ест го ди на
по сто ја ња Дру штва.

Фи нан сиј ски про бле ми
Удру же ње су 2005. го ди не
осно ва ли са да шњи пред сед -
ник Ми лан Би сак, Ду шан Сте -
јић и Вла да Бе лић, а оно да нас
оку пља око 2.500 чла но ва, те
пред ста вља јед ну од нај и стак -
ну ти јих за јед ни ца тог ти па у
на шој др жа ви.

– Циљ удру же ња је да се
обо ле ли ма од ма лиг них бо ле -
сти, као и чла но ви ма њи хо вих
по ро ди ца, омо гу ћи раз ме на
ин фор ма ци ја и ис ку ста ва у ве -
зи с ле че њем и те ра пи јом, али
и да им се пру жи пре ко по -
треб на мо рал на по др шка то -
ком бор бе са овом опа ком бо -
ле шћу. По ред то га, ак це нат
ста вља мо на пре вен ти ву, та ко
да смо то ком про те кле де це -
ни је ор га ни зо ва ли ви ше од пе -
де сет три би на на те му пре вен -
ци је ра зних вр ста ма лиг них
обо ље ња. Ра ни је смо ор га ни -
зо ва ли и из ле те за чла но ве
дру штва, но тре нут но ни смо у
мо гућ но сти да то чи ни мо, јер
не ма мо ап со лут но ни ка кву
фи нан сиј ску по др шку ни на
ло кал ном, ни на по кра јин -
ском, ни на ре пу блич ком ни -
воу. За хвал ни смо Гра ду на то ме

СЛА ВА ДРУ ШТВА ЗА БОР БУ ПРО ТИВ РА КА

БРОЈ ОБО ЛЕ ЛИХ РА СТЕ, А ПО ДР ШКА ЈЕ ЊА ВА

што нам је усту пио про сто ри је
у ко ји ма Дру штво са да функ -
ци о ни ше. Ме ђу тим, у све му
оста лом осла ња мо се на до на -
ци је по је ди на ца или пред у зе -
ћа, ко јих је, због све оп ште
кри зе, све ма ње – ис та као је
Ми лан Би сак, пред сед ник
Дру штва.

Без по др шке 
Би сак је до дао и то да су се
чла но ви Дру штва у ви ше на -
вра та обра ћа ли ком па ни ји
НИС са же љом да за ка жу са -
ста нак и по раз го ва ра ју о по -
тен ци јал ној са рад њи, но сви
њи хо ви до пи си до са да су
оста ли без ика квог од го во ра.

Слич на је си ту а ци ја и са из -
у зет но зна чај ном ини ци ја ти -
вом ко ју је Дру штво по кре ну ло
још пре пет го ди на – да се у
пан че вач кој Оп штој бол ни ци
фор ми ра ју ди јаг но стич ки цен -
тар и он ко ло шка ко ми си ја за
цео ју жни Ба нат, као и да се
на ба ве још је дан ске нер, апа -
рат за иму но хи сто па то ло шке
ана ли зе и маг нет на ре зо нан ца.

– У прет ход них пет го ди на
обра ћа ли смо се Ми ни стар -
ству здра вља Ре пу бли ке Ср би -
је и Из вр шном ве ћу АП Вој во -
ди не са ини ци ја ти вом за на -
бав ку пре ко по треб них апа ра -
та ко ји су основ са вре ме не ди -
јаг но сти ке, као и за фор ми ра ње

он ко ло шке ко ми си је, ко ја би
омо гу ћи ла да па ци јен ти из Ју -
жно ба нат ског окру га мно го
бр же до би ја ју кон зи ли јар не
на ла зе за да ље ле че ње и да не
че ка ју ред на Ин сти ту ту за он -
ко ло ги ју у Бе о гра ду и Ин сти -
ту ту у Срем ској Ка ме ни ци.
До би ли смо по др шку, али нам
је ре че но да но си лац та кве
ини ци ја ти ве тре ба да бу де Оп -
шта бол ни ца. На жа лост, сва -
ком од прет ход них ди рек то ра
те уста но ве смо то ком про те -
клих по ла де це ни је упу ти ли
овај пред лог и ни је дан ни је
учи нио ни шта по том пи та њу.
Са да ће мо се обра ти ти и др
Сло бо да ну Ову ки, но вом вр -
ши о цу ду жно сти ди рек то ра
Бол ни це, ко ји као ле кар све -
срд но по др жа ва рад на шег
дру штва. Ве ру је мо да ће Ову -
ка има ти мно го ви ше слу ха за
овај про блем, те да ће Оп шта
бол ни ца ко нач но при хва ти ти
да, у парт нер ству с на ма, ову
ва жну иници ја ти ву по но во
упу ти ка ви шим ин стан ца ма.
Си гур ни смо да Ову ка раз у -
ме да па ци јен ти обо ле ли од

раз ли чи тих об ли ка ма лиг ни -
те та за слу жу ју до сто јан стве -
ни ји трет ман, те да ће би ти
спре ман да учи ни све што је
нео п ход но ка ко би им то би ло
и омо гу ће но – на гла си ла је
Иван ка Ба ра ше вић, чла ни ца
Управ ног од бо ра Дру штва.

Пре ма ре чи ма Ми ла на Би -
са ка, у вре ме ка да је Дру штво
осно ва но, на те ри то ри ји це лог
ју жног Ба на та го ди шње је од
ра ка уми ра ло око 300 љу ди,
док са да по да ци За во да за јав -
но здра вље све до че о то ме да
се тај број утро стру чио: у Ју -
жно ба нат ском окру гу умре у
про се ку де вет сто три де се то ро
љу ди, а са мо у Пан че ву бит ку
с ма лиг ни те том то ком јед не
го ди не из гу би 370-400 осо ба.
Сто га се чла но ви Дру штва на -
да ју да ће пре све га ло кал на
са мо у пра ва, ком па ни ја НИС и
Оп шта бол ни ца, али и сви
оста ли по је дин ци, пред у зе ћа,
уста но ве и ор га ни за ци је има ти
ви ше слу ха за по тре бе обо ле -
лих, те да ће би ти спрем ни ји
да по др же Дру штво у ње го вом
да љем ра ду.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ора сни це

У вре ме сла ва и пра зни ка,
ка да је тр пе за бо га ти ја не го
обич но, ва ља ло би кла сич не
ко ла че за ме ни ти не ком ма -
ло здра ви јом ва ри јан том.
Не мој те се бри ну ти, го сти
не ће при ме ти ти раз ли ку,
али ће те ви би ти за до вољ -
ни ји јер сте сви ма учи ни ли
услу гу. Сви пам ти мо ора -
сни це ко је су пра ви ле на ше
ба ке. Пред ност овог ко ла ча
је у то ме што се при пре ма
из у зет но бр зо, и то од све га
три са стој ка. Са вр ше но се
сла жу са ча јем или ка фом.
Сна жан ути сак у усти ма
оста вља пун укус ора ха, тек
ма ло за сла ђе них ме дом.
Ако во ли те ора хе, оба ве зно
про бај те ове див не ко ла чи -
ће. Је ди на из ме на у од но су
на кла си чан ре цепт је за ме -
на ше ће ра за мед.

Са стој ци: бе лан це од два ја је та, 300 г мле ве них ора ха, 20 г сец ка -

них ора ха и три су пе не ка ши ке ме да.

При пре ма: За греј те рер ну на 120 сте пе ни. Плех об ло жи те па пи ром

за пе че ње. Уму ти те бе ла на ца у чврст снег. Уз ла га но ме ша ње по сте -

пе но до дај те мле ве не ора хе и мед. Ка да се ма са сје ди ни, фор ми -

рај те 16 јед на ких ку гли ца. Сва ку ку гли цу ма ло при ти сни те (као пље -

ска ви цу), а за тим је пре по ло ви те но жем на по ла, та ко да до би је те

два по лу ме се ца. По спи те сец ка ним ора си ма и бла го их ути сни те у

ко ла чи ће. Пе ци те, то јест су ши те у рер ни 45 ми ну та.

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

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ен зим ски пи линг спа да у
нај не жни је пи лин ге. Он
при род но убр за ва ке ра ти за -
ци ју (ре ге не ра ци ју ће ли ја).
Мо гу га ра ди ти осо бе са
свим ти по ви ма ко же, од из -
ра зи то су ве до ма сне, што
ни је ка рак те ри стич но за све
вр сте пи лин га.

Овај пи линг са др жи ен зи -
ме (фер мен те). То су про те -
и ни ко ји мо гу иза зва ти би о -
хе миј ске ре ак ци је у ор га ни -
зму, од но сно мо гу убр за ти
ре ге не ра ци ју тки ва. Је дан
трет ман у пот пу но сти ски да
од у мр ле ће ли је с по вр ши не
ко же, под мла ђу је, омек ша ва
ко жу, по све тљу је и из јед на -
ча ва тен. Мо же се ко ри сти ти
са мо стал но или као при пре -
ма за оста ле трет ма не ли ца,
јер до дат но чи сти тен и
отва ра ко жу ка ко би се она
при пре ми ла за унос оста лих
ак тив них суп стан ци. Про це -
ду ра за ви си од да љег то ка
трет ма на, али оно што је уо -
би ча је но, је сте да се пи линг
на но си на кон де таљ ног чи -
шће ња и од ма шћи ва ња ли -

ца. На кон на но ше ња пи лин -
га по треб но га је че сто вла -
жи ти или чак пре кри ти ли -
це вла жном га зом, јер су ен -
зи ми та да ак тив ни. Ако се
осу ше, њи хо во де ло ва ње
пре ста је. На кон де се так ми -
ну та пи линг се ски да во дом.
У не ким слу ча је ви ма је по -
треб на не у тра ли за ци ја. На -
кон ски да ња мо гу се ра ди ти
трет ма ни воћ ним ки се ли на -
ма, хи ги јен ски или би о ло -
шки трет ма ни, или се пак на
кра ју мо же на не ти са мо не -
ка ал ги нант на ма ска.

Ен зи ми у пот пу но сти
укла ња ју за де бља ли по вр -
шин ски слој епи дер ма, под -
сти чу ре ге не ра ци ју, по све -

тљу ју тен, сма њу ју ду би ну
бо ра и фи них ли ни ја, сма -
њу ју пиг мен та ци ју и плит ке
ожиљ ке, сми ру ју ак не и упа -
ље ну ири ти ра ну ко жу и под -
мла ђу ју је. На кон ен зим ског
пи лин га нео п ход но је на -
ред них ме сец да на за шти ти -
ти ко жу од УВА/УВБ зра ка и
штет них спо ља шних аге на -
са. За то је пре по руч љи во ре -
дов но ко ри сти ти кре ме са
УВ фак то ром.

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

Нај не жни ји пи линг
„КОМ ПАС” У МЕ ЂУ НА РОД НОМ ПРО ЈЕК ТУ

Тре нинг за мла де 
из осам др жа ва

Све ти Нек та ри је Егин ски је за штит ник обо ле лих од кан це ра
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Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма до ко јих је до шао
„Пан че вац”, у су бо ту, 19. но -
вем бра, у ра ним ју тар њим
ча со ви ма, у стро гом цен тру
гра да је на пад нут и те шко
по вре ђен наш два де сет дво -
го ди шњи су гра ђа нин док се
вра ћао ку ћи с при ја те љем.

Ка ко је ис при чао је дан од
оче ви да ца тог до га ђа ја, њих
је без ика квог по во да на па ла
гру па од се дам мла ди ћа ко ји
су до ла зи ли из су прот ног
прав ца. Они су нај пре про -

шли по ред њих, уда љи ли се
не ко ли ко ме та ра, а он да је
је дан до тр чао до на пад ну -
тих, уда рио јед ног од њих
сна жно пе сни цом у ли це,
обо рио га на бе тон и по чео да
га шу ти ра.

Ње гов друг је та ко ђе обо -
рен и из у да ран, али је сре ћа
у не сре ћи то што ни је за до -
био ни јед ну по вре ду. На кон
што им је у Оп штој бол ни ци
ука за на по моћ, те шко по вре -

ђе ни мла дић је упу ћен на
ВМА, где су ле ка ри кон ста -
то ва ли да му је по ло мље на
ви ли ца.

„Па ци јент на во ди да је по -
вре ђен око 2.30 по сле по но -
ћи, ка да је за до био ви ше уда -
ра ца пе сни цом и но га ма од
стра не ви ше не по зна тих осо -
ба, о че му је оба ве ште на по -
ли ци ја. На кон пре гле да код
мак си ло фа ци јал ног хи рур га
на ло же но је да се ура ди до -
дат на ди јаг но сти ка. Оба вље -
но је ренд ген ско сни ма ње,

ко је је по ка за ло да му је
с ле ве ста не сло мље на
ви ли ца. Због то га је би -
ло нео п ход но да му се у
њу по ста ви ши на, а па -
ци јент ће мо ра ти да
кон зу ми ра ка ша сту хра -
ну”, пи ше у ле кар ском
на ла зу са ВМА ко ји је
пот пи сао мак си ло фа ци -
јал ни хи рург у тој бол -
ни ци др Зо ран Мир ко -
вић.

„Пан че вац” је са -
знао и да по вре ђе ни
мла дић до кра ја го ди не
не сме ни шта да ра ди и
да су му ле ка ри ре кли
да мо ра да ле жи и да
узи ма те ра пи ју. Он и
ње гов друг с ко јим је
био у дру штву кад су их

на па ли ху ли га ни, до жи ве ли
су ве ли ки стрес и још увек су
у де пре си ји.

По во дом овог не ми лог до -
га ђа ја обра ти ли смо се По ли -
циј ској упра ви. Та мо нам је
ре че но да је у то ку ин тен зив -
на ис тра га и на ја вље но је да
ће се, ка да бу де от кри вен на -
па дач, оба ви ти кон сул та ци ја
с ту жи о цем и про тив од го -
вор них ће би ти под не та кри -
вич на при ја ва.

Ау то-мо то са вез Ср би је и ове
го ди не од 21. до 26. но вем бра
ор га ни зу је тра ди ци о нал ну ак -
ци ју „Ис прав но во зи ло – без -
бед но во зи ло” за јед но са Асо -
ци ја ци јом тех нич ких пре гле -
да во зи ла и Упра вом са о бра -
ћај не по ли ци је.

То ком ове ак ци је би ће мо -
гу ће бес плат но про ве ри ти ис -
прав ност во зи ла у цен три ма за
тех нич ку ис прав ност ау то мо -
би ла ши ром Ср би је.

О зна ча ју ак ци је „Ис прав но
во зи ло – без бед но во зи ло”, ко -
ја се ор га ни зу је сва ке го ди не
по чет ком ле та и зи ме, го во ри
по да так да је при ли ком по -
след ње две про ве ре 10.000 во -
за ча ис ко ри сти ло шан су да
бес плат но про кон тро ли ше
сво је ау то мо би ле, те да је
утвр ђе но да је сва ки тре ћи био
не ис пра ван.

Ау то-мо то са вез Ср би је апе -
лу је на во за че да и ове го ди не
ис ко ри сте мо гућ ност да бес -
плат но оба ве тех нич ке пре -
гле де, јер што је ви ше ис прав -

них во зи ла на ули ца ма и пу те -
ви ма, ма ње је са о бра ћај них
уде са и људ ских жр та ва и са о -
бра ћај је без бед ни ји. Спи сак
цен та ра за тех нич ки пре глед
ко ји уче ству ју у ово го ди шњој
ак ци ји мо же се ви де ти на сај -
ту www.amss.org.rs.

АМСС је упо зо рио во за че и
да не за бо ра ве да им са о бра -

ћај ни по ли цај ци мо гу на пи са -
ти ка зне у ра спо ну од 5.000 до
15.000 ди на ра уко ли ко ни су
очи сти ли све тла, про зо ре и
ре ги стар ске та бли це.

Ау то-мо то са вез Ср би је је
под се тио на то да је то ком
зим ских ме се ци ка жњи во и
уко ли ко во за чи не укљу чу ју
по зи ци о на све тла ка да је сма -

ње на ви дљи вост и ако по ма -
гли во зе са укљу че ним ду гим
све тли ма, као ка да је нор мал -
на ви дљи вост. То се ка жња ва с
5.000 ди на ра, а ако се због
укљу чи ва ња тих све та ла иза -
зо ве удес, ка зне се уве ћа ва ју и
мо гу би ти у ра спо ну од 6.000
до 18.000 ди на ра.

АМСС под се ћа во за че и на
то да на ви дљи вост то ком во -
жње у зим ском пе ри о ду че сто
мо же ути ца ти за ма гљи ва ње
уну тра шњо сти во зи ла, нај че -
шће због ло ше вен ти ла ци је
или про бле ма с гре ја њем. Због
то га во за чи тре ба да про ве ре
вен ти ла ци ју и си сте ме за гре -
ја ње, да очи сте ли шће и пра -
ши ну са уси сни ка за ва здух и
да про ве ре ни во тeчности у
си сте му за хла ђе ње.

Во за чи ко ји иг но ри шу ове
са ве те ри зи ку ју да, по ред нов -
ча них ка зни, до би ју и по два
ка зне на по е на, а уко ли ко су по
ма гли во зи ли без обо ре них
све та ла или упа ље них фа ро ва
за ма глу – чак пет.

„При пад ни ци вој ске ло ше жи -
ве и има ју из у зет но ма ле пла -
те. На при мер, за став ник са
три де сет де вет го ди на рад ног
ста жа за ра ђу је не што ма ло ви -
ше од 40.000 ди на ра, а вој ни -
ци по уго во ру има ју ма ње пла -
те од чи ста чи ца у јав ним пред -
у зе ћи ма”, пи ше из ме ђу оста -
лог у пи сму по др шке Син ди -
ка та срп ске по ли ци је упу ће ном
Но вици Ан ти ћу, пред сед ни ку
Вој ног син ди ка та, по во дом

на ја вље ног про те ста за по сле -
них у Вој сци Ср би је.

У пи сму ССП-а ко је је пот -
пи сао пред сед ник те ор га ни за -
ци је Ла зар Ра ни то вић пи ше и
да је под јед на ко ло ша си ту а ци -
ја у по ли ци ји. Пре ма ње го вим
ре чи ма, то је не до пу сти во за то
што вој ска и по ли ци ја мо ра ју
има ти при о ри тет с об зи ром на
то да су у на шој др жа ви, као и
у сва кој дру гој, га ран ти су ве ре -
ни те та и без бед но сти.

Ра ни то вић је под се тио и да
Устав, као и дру ги про пи си у
Ср би ји, до зво ља ва ју при пад -
ни ци ма Вој ске син ди кал но
ор га ни зо ва ње и оку пља ње по
ис те ку рад ног вре ме на. До дао
је да је у ме ди ји ма тен ден ци о -
зно на ја вље но да вој ска же ли
да ор га ни зу је штрајк иа ко је
био пред ви ђен са мо про тест -
ни збор. Ис та као је да због то -
га ни су тач не оп ту жбе ко је су
ових да на об ја вље не у не ким

ме ди ји ма да је Вој ни син ди -
кат ма ри о не та не ких за пад -
них оба ве штај них слу жби и да
је на ја вио про тест због ни ских
лич них до хо да ка ра ди ру ше -
ња вла де Алек сан дра Ву чи ћа.
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Ха ке ри пра те 
ко му ни ка ци ју
на ших при ват ни ка с
по слов ним парт не ри ма
и кра ду им но вац

Вла сни ци три ју
пан че вач ких фир ми
оста ли без 
120.000 евра

– У Ср би ји, али и у Пан че ву,
из ме се ца у ме сец ра сте број
ин ци де на та на ин тер не ту, као
и број вла сни ка при ват них
фир ми ко ји су оста ја ли без
нов ца због то га што су ха ке ри
пре сре та ли и пра ти ли њи хо ву
ко му ни ка ци ју и раз ме ну имеј -
ло ва с по слов ним парт не ри ма.
По зна ти су ми слу ча је ви тро -
ји це вла сни ка пан че вач ких
фир ми ко ји ма је на тај на чин
укра де но око 120.000 евра.
Си гу ран сам да има још пу но
та квих слу ча је ва, али да они
ко ји су оште ће ни не же ле да
при ча ју о то ме – из ја вио је Не -
над Ор лић, осни вач и вла сник
фир ме „Madnet”, на про шло -
не дељ ном пре да ва њу одр жа -
ном у ор га ни за ци ји Ре ги о нал -
не при вред не ко мо ре.

Он је апе ло вао на све ко ји
ко ри сте ин тер нет да че сто
ажу ри ра ју ан ти ви ру сне про -
гра ме, да „бе ка пу ју” све бит не
по дат ке, да иг но ри шу и не
отва ра ју сум њи ве имеј ло ве
(по себ но оне ко ји има ју „атач -
мен те”) и да не ко ри сте мо -
бил не те ле фо не без ло зин ке за
њи хо во за кљу ча ва ње.

Го во ре ћи о ши фра ма ко ји -
ма ко ри сни ци тре ба да шти те
сво је ком пју тер ске на ло ге, ре -
као је да огро ман број љу ди
би ра јед но став не ло зин ке од
не ко ли ко бро је ва ко је су ла ке

ПРЕ ДА ВА ЊЕ У РЕ ГИ О НАЛ НОЈ ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

СВЕ ЧЕ ШЋЕ ПРЕ ВА РЕ НА ИН ТЕР НЕ ТУ

ХРОНИКА

И ОВЕ ГО ДИ НЕ АК ЦИ ЈА АМСС-а И СА О БРА ЋАЈ НЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Бес плат но про ве ри те ис прав ност во зи ла

Страну припремио
Михајло

Глигорић

за де ши фро ва ње и да по гре -
шно сма тра да ће ти ме од вра -
ти ти ло по ве. Пре ма ње го вим
ре чи ма, за „раз би ја ње” су мно -
го те же ду гач ке ши фре, са ста -
вље не од про ши ре них или
сло же них ре че ни ца.

Ор лић је део свог из ла га ња по -
све тио и мо гу ћим про бле ми ма
до ко јих мо же до ћи због отва ра -
ња меј ло ва по сла тих с не по зна -
тих адре са. Ре као је да на тај на -
чин мо гу да се ши ре  „спам” по -
ру ке, али да је мно го опа сни је то
што је до во љан „клик” на та кав
имејл па да се ак ти ви ра на пр ви
по глед при кри вен код ко ји слу -
жи за пра ће ње не чи јих ак тив но -
сти на ин тер не ту.

– Ако отво ри те та кву по ру ку,
не ко ко вам ју је по слао, од мах
ре ги стру је ка ко сте ре а го ва ли
на њу. Уко ли ко је ни сте по ни -
шти ли, већ сте је про чи та ли,
то је све не где за бе ле же но и
не ко је по чео да пра ви ваш
про фил. Ако при ми те ви ше та -

квих по ру ка и отво ри те их,
омо гу ћи ли сте не ко ме да стек -
не пре ци зну сли ку о ва ма и ви -
ди ко сте, шта сте и шта вас ин -
те ре су је – до дао је Ор лић.

Он је ре као да се имеј ло ви
мо гу ко ри сти ти и за „фи шинг”
и до дао да је то мно го опа сни -
ји об лик зло у по тре ба на ин -
тер не ту. Об ја снио је да се под
тим под ра зу ме ва ју по ру ке са
сај то ва ко ји у ве ли кој ме ри
ли че на оне што при па да ју ве -
ли ким бан ка ма или фир ма ма
и да се у њи ма тра жи од нас да
по ша ље мо сво је лич не по дат -
ке, бро је ве бан ков них кар ти -
ца, те ку ће ра чу не итд. Об ја -
снио је да се ти по да ци ску -
пља ју да би се зло у по тре би ли
или у од ре ђе ном мо мен ту
про да ли кри ми нал ци ма ко ји
ће их ис ко ри сти ти да би по чи -
ни ли не ко кри вич но де ло и
при том се ла жно пред ста ви ли.

Ор лић је на вео да мо же би -
ти опа сно и ако отво ри мо по -

ру ку не по зна тог по ши ља о ца
ко ја има „атач мент”, јер он на -
кон то га мо же тра жи ти од нас
но вац да би смо от ку пи ли сво -
је укра де не лич не по дат ке.

Уче сни ци пре да ва ња су чу -
ли и шта мо гу ра ди ти у слу ча -
ју да бу ду жр тве ин ци ден та на
ин тер не ту. Не над Ор лић их је
са ве то вао да о то ме од мах оба -
ве сте по ли ци ју и до дао да од -
не дав но, од ка да је усво јен За -
кон о ин фор ма ци о ној без бед -
но сти, сва ки ин ци дент на ин -
тер не ту мо ра да се при ја ви и
но во фор ми ра ној др жав ној ин -
сти ту ци ји тзв. ЦЕРТ-у, на ци о -
нал ном цен тру ко ји се бри не о
без бед но сти на ин тер не ту.

Ор лић је на гла сио и да је,
на жа лост, свест о опа сно сти ма
од пре ва ра на ин тер не ту код
нас још увек на ни ском ни воу.
До дао је да је је дан од до ка за за
то ма ли број при сут них на ње -
го вом пре да ва њу у При вред ној
ко мо ри.

У ЦЕН ТРУ ГРА ДА 19. НО ВЕМ БРА

Пре ту че на два мла ди ћа

Де ле га ци ја Град ског од бо ра
Удру же ња бо ра ца На род но о -
сло бо ди лач ког ра та, ко ју је
пред во дио пред сед ник те ор -
га ни за ци је То дор Сто ја но -
вић, уче ство ва ла је у обе ле -
жа ва њу 72-го ди шњи це Ба -
тин ске бит ке. Под се ћа мо, то
је био је дан од пре лом них

су ко ба на кра ју Дру гог свет -
ског ра та из ме ђу пар ти за на и
Цр ве не ар ми је на јед ној
стра ни и на ци стич ких вој ни -
ка, ко ји се во дио ра ди про бо -
ја Срем ског фрон та. На обе
стра не би ло је мно го жр та ва,
а жи во те је та да из гу би ло и
86 бо ра ца из Пан че ва.

ГРАД СКИ ОД БОР УДРУ ЖЕ ЊА БО РА ЦА

Обе ле жи ли го ди шњи цу 
Ба тин ске бит ке

У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ 29. НО ВЕМ БРА

Три би на о рат ним 
днев ни ца ма

Ка да је реч о ис пла та ма нов -
ча них на кна да уче сни ци ма
ра та ко ји је во ђен 1999. го ди -
не, при ча још увек ни је за вр -
ше на и по сто је ве ли ки из гле -
ди да ће ту оба ве зу мо ра ти да
пре у зме на ша др жа ва.

Ова ко на суд ски спор ко ји
је по во дом овог про бле ма во -
ђен до про шле го ди не у
Европ ском су ду за људ ска

пра ва у Стра збу ру гле да је -
дан од на ших нај по зна ти јих
адво ка та – Ср ђан Алек сић.

Он ће го во ри ти на три би ни
ко ја ће би ти одр жа на 29. но -
вем бра, у 16 са ти, у ве ли кој
са ли Град ске упра ве. Ор га ни -
за то ри три би не су град ски
од бо ри Са ве за рат них ве те ра -
на и Удру же ња бо ра ца На род -
но о сло бо ди лач ког ра та.

СИН ДИ КАТ СРП СКЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Вој ска оправ да но не за до вољ на



ПРЕД СТА ВЉЕ НА КЊИ ГА СИ НИ ШЕ КО ЈИ ЋА О НИ КО ЛИ ЗЕ ГИ

Но во се ља нин ко ји је обе ле жио епо ху

Пред став ни ци не ко ли ко пан -
че вач ких основ них шко ла уче -
ство ва ли су на ше сна е стој „Бу -
га ри ја ди”, одр жа ној у су бо ту,
19. но вем бра, у Бе лом Бла ту.

С об зи ром на то да је ме ста -
шце у бли зи ни Зре ња ни на по
ет нич кој струк ту ри го то во
иден тич но као Ива но во (ве -
ћин ско ста нов ни штво чи не ба -
нат ски Бу га ри – Пал ће ни и
Ма ђа ри), би ло је са свим при -

род но да ве ћи ну де ле га ци је чи -
не ста нов ни ци тог се ла. По ред
уче ни ка ОШ „Мо ша Пи ја де” и
чла но ва Удру же ња ба нат ских
Бу га ра „Ива но во –Ба нат”, у Бе -
ло Бла то су пу то ва ли и ђа ци
омо љич ке и стар че вач ке шко -

ле, као и де ца из град ске шко ле
„Ми ро слав Ми ка Ан тић”.

Реч је о уста но ва ма об у хва ће -
ним ме ђу на род ним про јек том
„Бу гар ски је зик ван гра ни ца Бу -
гар ске”. Баш о ре а ли за ци ји тих
ак тив но сти при сут ни ма (ме ђу

ко ји ма је био и ам ба са дор Бу -
гар ске у Ср би ји – Рат ко Влај -
ков) го во ри ла је ди рек тор ка
ива но вач ке шко ле Са ња Си мић
Ми ја то вић, док су се ма ли ша -
ни, пред во ђе ни на став ни ком
Ог ња ном Цвет ко вим, пред ста -
ви ли спле том бу гар ских на род -
них пе са ма и ре ци та ци ја, а
удру же ње „Ива но во –Ба нат”
при ка за ло је две ко ре о гра фи је.

Њи хов члан Сто јан Чо кан
ре ци то вао је на пал ћен ском је -
зи ку, а мла дим Стар чев ци ма –
Ми ља ни Та сић, Не на ду Ста нић
и Ти ја ни Та на си је вић – уру че -
не су на гра де за пр во, дру го и
тре ће ме сто на ме ђу на род ном
ли ков ном кон кур су „Бу гар ска у
мо јим ма шта њи ма”.

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло -
жба илу стра ци ја и ка ри ка ту -
ра из ра ди о ни ца Ни ко ле
Дра га ша при ре ђи ва них у ор -
га ни за ци ји До ма омла ди не
Пан че во отво ре на је у пе так,
18. но вем бра, у га ле ри ји Ва -
тро га сног до ма. Бес плат ни
пре вен тив ни пре гле ди спро -
ве де ни су у сре ду, 23. но вем -
бра, у Ме сној за јед ни ци.

Ба нат ско Но во Се ло: Про мо -
ци ја но ве књи ге Си ни ше Ко -
ји ћа, под на сло вом „Ко је
Ни ко ла Зе га?”, одр жа на је у
су бо ту, 19. но вем бра, у До му
кул ту ре. На отва ра њу из ло -
жбе о гра ђан ском жи во ту
Ср ба и Ру му на у Ба на ту то -
ком 19. ве ка у не де љу, 27.
но вем бра, у Вр шцу, на сту пи -
ће и но во се љан ски ор ке стар
„Ба на тик 5”.

До ло во: По че ли су ра до ви на
по ста вља њу три би на и огра де
на спорт ском цен тру, не зва -
нич но на зва ном „До ли на”.
На ста вља се са на ци ја се о ског
сме тли шта, као и ди вљих де -
по ни ја. Нај у спе шни ја ге не -
ра ци ја до ло вач ких фол кло -
ра ша у но ви је вре ме обе ле -
жи ла је у су бо ту, 19. но вем -
бра, два де се то го ди шњи цу ве -
ли ког успе ха на др жав ној
смо три у Ру ми.

Гло гоњ: Ме сна за јед ни ца
при пре ма нео п ход ну до ку -
мен та ци ју за по си па ње ри -
злом ко ло во за у не ко ли ко

ули ца. Бес плат ни пре вен тив -
ни пре гле ди спро ве де ни су у
пе так, 18. но вем бра, у До му
кул ту ре. У ис тој уста но ви у
пе так, 25. но вем бра, од 21.30,
сви ра ће рок са став „Пе ри од”.

Ива но во: Чла но ви МКУД-а
„Бо наз Шан дор” на сту пи ли
су у пе так, 18. но вем бра, у

глав ном гра ду Ма ђар ске.
Уче ни ци основ не шко ле и
чла но ви удру же ња „Ива но -
во –Ба нат” пред ста ви ли су се
на 16. „Бу га ри ја ди”, одр жа -
ној у су бо ту, 19. но вем бра, у
Бе лом Бла ту.

Ја бу ка: Ру ко вод ство Ме сне
за јед ни це је, за јед но с ди рек -
то ри ма основ не шко ле и До -
ма кул ту ре, пу то ва ло у брат -
ски Ма ке дон ски Брод и тра -
си ра ло пу те ве за са рад њу у
мно гим обла сти ма. Окон ча -
ни су ра до ви на са на ци ји де -
по ни је, а уско ро ће по че ти и
уре ђе ње пла тоа на Тр гу Бо -
ри са Ки дри ча у де лу ис пред
шко ле

Ка ча ре во: У то ку су ра до ви
на ре кон струк ци ји фа са де
До ма омла ди не. Дом кул ту ре
пра ви пла но ве за на ред ну го -
ди ну, у окви ру ко јих би глав -
ни ак це нат био ста вљен на
об но ву кро ва и мо кр ог чво ра.

Омо љи ца: Ма ја Вит ман, ди -
рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва, у
че твр так, 17. но вем бра, об и -
шла је ме сто ра до ва на из -
град њи ка на ли за ци је у Ша -
бач кој ули ци. Из ло жба но -
вих на сло ва, ку пље них на
про те клом Сај му књи га,
отво ре на је у пе так, 18. но -
вем бра, у ло кал ној би бли о те -
ци. Деч ја пред ста ва под на -
зи вом „Ба ла да о ри ба ру и ри -
би ци” би ће из ве де на у по не -
де љак, 28. но вем бра, од
11.30, у До му кул ту ре.

Стар че во: Дру штво пче ла ра
за по че ло је ци клус зим ских
еду ка ци ја, а на ред но пре да -
ва ње одр жа ће нај ве ћи стар -
че вач ки про из во ђач ме да –
Пе ра Шиц, у пе так, 25. но -
вем бра, од 18 са ти. Ху ма ни -
тар ни кон цер ти с ко јих ће
сав при ход би ти упо тре бљен
за ле че ње те шко обо ле лог
Алек сан дра Стан ко ви ћа при -
ре ђе ни су у че твр так и су бо -
ту, 17. и 19. но вем бра, у До му
кул ту ре, а та ак ци ја се на ста -
вља, па сви ко ји же ле да по -
мог ну, мо гу се ја ви ти на те -
ле фон 060/66-33-562.

СЕЛО
Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ТО КУ ИЗ ГРАД ЊА ОМО ЉИЧ КЕ КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

НА СТА ВАК РА ДО ВА ИПАК НЕ ИЗ ВЕ СТАН Месне актуелности 

Дом омла ди не Пан че во је у
пр вој по ло ви ни ма ја, у са -
рад њи с До мом кул ту ре „4.
ок то бар”, ре а ли зо вао шко лу
цр та ња, а пло до ви тих ак тив -
но сти при ка за ни су у пе так,
18. но вем бра, ка да је у га ле -
ри ји Ва тро га сног до ма отво -
ре на из ло жба деч јих ра до ва.

Пре да вач у тим ра ди о ни ца -
ма био је Ни ко ла Дра гаш, илу -
стра тор и ка ри ка ту ри ста из
Пан че ва, ко ји је као нај ва жни -
је из дво јио то што је ње го ве
ча со ве по ха ђао ре кор дан број
ма ли ша на – чак че тр де сет
тро је. Та да су они, по ред оста -
лог, има ли и ве жбе кре а тив ног
раз ми шља ња са за дат ком да у

пр во бит ним цр те жи ма ви де
не ке но ве об ли ке, па су од ја је -
та на ста ја ли пан да, ло пов или
кор ња ча, од де те ли не – ов ца и
миш, од ба та ка – пас и па ун, а
де ци су по себ но за ни мљи ве
би ле пор трет-ка ри ка ту ре, те
су на ша љив на чин пред ста -
вље ни Те сла, Ајн штајн, Ми -
стер Бин и Мајкл Џек сон, док
су не ки по ла зни ци цр та ли ма -
му, бра та или се стру.

Из ло жбу свих тих ра до ва
отво ри ла је Не вен ка Ђу рић,
ди рек тор ка бре сто вач ке кул -
тур не уста но ве, ко ја је обез -
бе ди ла ма те ри јал за це ло -
куп ну ра ди о ни цу и из ра ди ла
ка та ло ге.

ИЗ ЛО ЖБА У БРЕ СТОВ ЦУ

Де ца та лен то ва на 
за ка ри ка ту ре

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НЕ ДАВ НО У БЕ ЛОМ БЛА ТУ

На ши за па же ни на „Бу га ри ја ди”

Но ва књи га Си ни ше Ко ји ћа,
под на сло вом „Ко је Ни ко ла
Зе га?”, још је дан је од ар те фа -
ка та ко ји вер но осли ка ва ју
про шлост Ба нат ског Но вог
Се ла, и то пред ста вља њем ау -
тен тич них ме шта на и ва жних
лич но сти у ши рем сми слу.

Је дан од њих је и Ни ко ла Зе -
га, не ка да шњи управ ник Ет но -
граф ског му зе ја у Бе о гра ду, о
чи јем ли ку и де лу се го во ри ло
у су бо ту, 19. но вем бра, у дуп ке
пу ној са ли До ма кул ту ре.

Про мо ци ју је отво рио ди -
рек тор те уста но ве Со рин Бо -
ља нац, ко ји је ис та као да је по -
ме ну ти су гра ђа нин био ве ли ки
ху ма ни ста и при том на вео да
се јед на од окол них ули ца не -
кад зва ла упра во по ње му, што
би тре ба ло вра ти ти. Бра ни слав
Па влов, члан Удру же ња гра ђа -
на „Но ви Зел дош”, на по ме нуо
је да је то тре ћа књи га ко ју је
та ор га ни за ци ја из да ла.

С об зи ром на то да је по ро -
ди ца Зе га цин цар ског по ре -
кла, о том сег мен ту је го во рио
про фе сор исто ри је Мир ча Ма -
ран, ко ји се ба вио жи во том тог
на ро да у Ба на ту. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, Ни ко ли ни пре ци
су се из Грч ке до се ли ли кра -
јем 18. ве ка упра во у Но во Се -
ло и  бр зо су се укла па ли у но -
ве сре ди не, и кул ту ро ло шки и
ет нич ки, па су већ у пр вој ге -

не ра ци ји при хва та ли на ци о -
нал ност ве ћи не гра ђа на у тим
ме сти ма. Та ко је тр го вач ка
по ро ди ца Зе га игра ла зна чај -
ну улу гу у кул тур ном, еко ном -
ском и на уч ном жи во ту срп -
ског на ро да у де вет на е стом
ве ку и пр вој по ло ви ни два де -
се тог ве ка.

Ау тор Си ни ша Ко јић ука зао
је на то за што је Ни ко ла, ро ђен
1863. го ди не, био зна ча јан не

са мо за Но во Се ло. На кон за -
вр ше не основ не шко ле у род -
ном ме сту обра зо ва ње је сти -
цао у Бе чу и Пе шти, а сли ка ње
учио у Бе о гра ду. Рад ни век је
за по чео као учи тељ цр та ња у
Чач ку, Ва ље ву и Пр вој бе о -
град ској гим на зи ји. По чет ком
два де се тог ве ка упо ре до је био
ан га жо ван и као илу стра тор у
но во о тво ре ном Ет но граф ском
му зе ју. Уче ство вао је у Пр вом
свет ском ра ту и не ко вре ме
про вео у за ро бље ни штву, да би
по пре стан ку су ко ба био по -
ста вљен за ку сто са у по ме ну тој
уста но ви, а 1921. го ди не на
ме сто вр ши о ца ду жно сти, с
ко јег је и пен зи о ни сан шест
го ди на ка сни је.

Ипак, све до по след њег да ха
(умро је 1940. го ди не) Ни ко ла
Зе га се од ли ко вао кре а тив но -
шћу и пле ме ни то шћу, па је,
по ред оста лог, оста вио мно го
цр те жа и за пи са из те епо хе.

И Ја бу ча ни се на да ју

Ка на ли за ци ја је оно што ти -
шти гра ђа не го то во свих пан -
че вач ких се ла. То се је ди но не
од но си на Стар чев це, ко ји од
кра ја 2014. го ди не ужи ва ју све
по год но сти од ла га ња фе ка ли -
ја до стој ног мо дер ног до ба.
На рав но, под усло вом да су се
од лу чи ли за та ко не што и да
су у ма те ри јал ној мо гућ но сти
да то при у ште. Број до ма ћин -
ста ва ко ја су у си сте му одав но
је пре шао по ло ви ну.

Дру го ме сто у ко јем функ -
ци о ни ше ка на ли за ци ја је сте
Но во Се ло. Тач ни је пр во, јер
су не ки гра ђа ни при кљу че ни
још 2009. го ди не. Прет ход но
су ура ђе ни пре чи стач по мо де -
лу „мо кро по ље” и око две тре -
ћи не мре же, на ко ју је до овог
мо мен та зва нич но на ка че но
не што ви ше од три ста ко ри -
сни ка. А ка да ће ра до ви би ти
на ста вље ни, ни је по зна то.

Од пре о ста лих се ла део
мре же су ура ди ли и Ја бу ча ни,
не ких че тр на ест ки ло ме та ра,

око че тр де сет три хи ља де и
пет сто ме та ра, ја сно је да је
по сре ди огро ман по сао.

Члан омо љич ке скуп шти не
Ђу ра То па ло вић на да се да ће
до го ди не би ти из ра ђе ни про -
је кат пре чи шћи ва ча, као и око
три де сет од сто мре же, те би за
око три до пет го ди на мо гло да
се ра чу на на пр ве при кључ ке.

Гра ди ли ште је у че твр так,
17. но вем бра, по се ти ла Ма ја
Вит ман, ди рек тор ка Ди рек ци -
је за из град њу и уре ђе ње Пан -
че ва, ко ја је на ја ви ла да ће би -
ти пред у зе то све ка ко би ра до -
ви би ли на ста вље ни и на ред -
них го ди на.

– У по ступ ку смо при пре ме
до ку мен та ци је ка ко би смо
уче ство ва ли на кон кур си ма
мно гих ми ни стар ста ва, а тре -
нут но је у то ку је дан од њих с
мак си мал ним из но сом од два -
де сет ми ли о на ди на ра – на ве -
ла је Вит ма но ва.

Што се оста лих ме ста ти че,
по сто је про јек ти за Ја бу ку и
Ива но во, па и они мо жда мо гу
оче ки ва ти не ка сред ства.
Ј. Фи ли по вић

и то пре го то во јед не де це ни је,
па се и они на да ју да ће ра до -
ви ко нач но би ти на ста вље ни.
Ла не је и у Омо љи ци стар то ва -
ла ре а ли за ци ја те ка пи тал не
ин ве сти ци је.

Та мо је са да у то ку дру га
фа за ра до ва, и то на по те зу од

Ули це Ву ка Ка ра џи ћа, пре ко
Ша бач ке, па све до глав не
ули це – Па три јар ха Ар се ни ја
Чар но је ви ћа. То за јед но с про -
шло го ди шњим учин ком из но -
си око две хи ља де ме та ра мре -
же. Ка да се зна да је укуп на
ду жи на тра се пре ма про јек ту

СА РАД ЊА БРАТ СКИХ МЕ СТА

Ја бу ча ни у Бро ду
На кон не дав ног бра ти мље ња са
Оп шти ном Ма ке дон ски Брод
гра до на чел ник тог ме ста Ми -
ло сим Вој не ски по звао је у го -
сте во де ће љу де Ја бу ке. Раз лог
због ко јег је то учи ње но про те -
клог ви кен да, је сте же ља до ма -
ћи на да но ви при ја те љи при су -
ству ју нај ве ћој та мо шњој ма ни -
фе ста ци ји – „Ке сте ни ја ди”.

Де ле га ци ју пан че вач ког се -
ла с нај број ни јим ма ке дон -

ским жи вљем у Ср би ји (мно ги
во де по ре кло баш из Бро да)
чи ни ли су пред став ни ци Ме -
сне за јед ни це Ја бу ка, пред во -
ђе ни пр вим чо ве ком Сло бо да -
ном Или ћем, као и ди рек то ри
До ма кул ту ре и шко ле – Ма -
ри ја на За го рац и Ми ло сав
Уро ше вић.

Они су дво днев ну по се ту за -
по че ли на отва ра њу ма ни фе -
ста ци је, ка да им је до де ље на

за хвал ни ца, што је за бе ле же -
но оком ка ме ре ма ке дон ске
на ци о нал не те ле ви зи је. Пред -
сед ник ја буч ке ме сне скуп -
шти не на кон то га је, у знак за -
хвал но сти за ср да чан до чек,
до ма ћи ни ма уру чио при го дан
по клон.

– Об и шли смо зна ме ни то -
сти Ма ке дон ског Бро да, као и
нај зна чај ни је уста но ве, и с
њи хо вим ди рек то ри ма до го -

ва ра ли бу ду ћу са рад њу. Ус по -
ста ви ли смо и кон так те с
пред став ни ци ма Пољ ске, Бо -
сне и Хер це го ви не, Тур ске и
Бу гар ске. При том смо се тру -
ди ли да у нај бо љем све тлу
про мо ви ше мо на ше се ло и
град – на вео је Илић.

На кра ју су Ја бу ча ни, пре -
пу ни ле пих ути са ка, по зва ли
до ма ћи не да их по но во по -
се те.



Музика
Субота, 26. новембар, 22 сата, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: АСАП журка.

Недеља, 27. новембар, 19 сати, дворана Културног центра:
концерт „Кораком традиције” КУД-а „Неолит” из Старчева.
Гости: КУД „Бранко Цветковић” из Београда и фолклорни
ансамбл „Вила” из Новог Сада. 

Уторак, 29. новембар, 18 сати, сала Музичке школе „Јован
Бандур”: јавни час ученика првог и другог разреда основне
музичке школе „Јован Бандур”. 

Петак, 2. децембар, 21 сат, дворана „Аполо” Дома омлади-
не: блуз концерт „Зоне Б” и Радета Радивојевића.

Књижевност
Петак, 25. новембар, 19 сати, читаоница Градске библиоте-
ке: представљање романа Николаја Лугинова „Тако вели Џин-
гис-кан”, двотомне епске саге о монголском владару који је
управљао највећом територијом у историји човечанства. О
књизи ће говорити Миливоје Баћовић, преводилац романа,
Бранко Стевановић, песник, и Хелена Рошкова, музичарка. 

Петак, 2. децембар, 19 сати, читаоница Градске библиоте-
ке: промоција романа „Танаско и Уснија” писца и публици-
сте Драгана Јовановића.

Представе
Понедељак, 28. новембар, 20 сати, дворана „Аполо” Дома
омладине: представа „Женидба” Аматерског позоришта Ко-
вин. Режија: Јован Грујић.

Уторак, 29. новембар, 19 сати, дворана „Аполо” Дома омла-
дине: представа „Каскадер” ФДУ, ФИСТ-а и Дома омладине
Панчево. Режија: Југ Ђорђевић.

Среда, 30. новембар, 19.30, дворана Културног центра: пан-
чевачка премијера представе „Раскопчани брак” „ДрамАрт
театра” из Београда. Сценарио: Стеван Васић. Режија: Срђан
Костић. Играју: Миленко Павлов, Љиљана Ђурић, Гојко Ба-
летић и Маријана Мићић. 

Програм за децу
Субота, 26. новембар, 12 сати, сцена Културног центра:
представа за децу „Алиса у земљи чуда” „Алегрето театра” из
Вршца. Режија: Јована Божић. Играју: Маја Николић, Јова-
на Божић, Бојан Симић и Катарина Орешан. 

Кон церт деч јих фол клор них
ан сам ба ла КУД-а „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП” одр жан је
у не де љу, 20. но вем бра, у До -
му Вој ске Ср би је у Пан че ву.

На сту пи ли су oмладински и
деч ји ан сам бли ни жих и ви -
ших раз ре да, чла но ви фол -
клор ног за ба ви шта, шко ле
там бу ре, при прем не гру пе ни -
жих и ви ших раз ре да. Пу бли ка
је ужи ва ла у игра ма из око ли не

Ба на та, Бач ке, Бе ле Кра ји не,
Сре ма, из цен трал не Ср би је,
Пи рот ског По ља... Сви рач на
ка ва лу Ми хај ло Не на дић из -
вео је на род ну ме ло ди ју „Гај -
тан оро” из око ли не Вра ња, а
фру лаш Јо ван Јо ва нов „Ти по -
граф ско ко ло”.

Го сти кон цер та би ли су уче -
ни ци основ них шко ла „Ми ро -
слав Ми ка Ан тић” и „Све ти
Са ва”.

Стен дап на ступ „Ако вам ја не
од мог нем, ко ће?” Је ле не Ра -
да но вић одр жан је у че твр так,
17. но вем бра, у дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не.

Пан чев ци већ до бро зна ју
Ра да но ви ће ву и ра до је из но ва
и из но ва слу ша ју. Овог пу та је
до не ла на сце ну пред ста ву ко -
ја се ба ви жи вот ним про бле -
ми ма не у да тих же на у три де -
се тим. С об зи ром на то да је и
са ма не дав но на пу ни ла три де -
сет, ло гич но је што је баш њу
иза бра ла. Кад ћеш се уда ти,
где је тај, па где су де ца, па већ

си ма то ра... То су пи та ња с ко -
ји ма се при пад ни це леп шег
по ла су о ча ва ју, а на ко ја је ко -
ми чар ка скре ну ла па жњу на
ша љив на чин, са освр том на
књи ге са са ве ти ма за ре ша ва -
ње тих „му ка”.

Ве че је отво ри ла Ана Зла та -
но вић, та ко ђе стен дап ко ми -
чар ка.

СТЕН ДАП ВЕ ЧЕ У „АПО ЛУ”

Ако вам ја не 
од мог нем, ко ће?

КУЛТУРА
Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Му зи ча ри сви ра ју у
при ро ди

Пеј за жи на дах ну ти
ме ло ди ја ма

Сли ке Јо не ла По по ви ћа из ло -
же не су у уто рак, 22. но вем -
бра, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти. Из ло жба под на зи -
вом „Ети де” тре ћа је фа за ње -
го вог три де се то го ди шњег ба -
вље ња те мом „Пан”, ко ја је на -
зив до би ла по ста ро грч ком бо гу,
за штит ни ку при ро де, му зи ча -
ра, му зи ке, зву ка, ве тра...

По по ви ће ва де ла осли ка ва ју
му зи ку, ра ђе на су у ве ли ком,
сред њем и ма њем фор ма ту,
акри лом и уљем на плат ну. На
плат ни ма су умет ни ци у за но су
са сво јим ин стру мен ти ма. Чак
и ње го ви пеј за жи оди шу ме ло -
ди ја ма – кла сич ним, до џе за.

– По ку ша вам да дам фор му
не че му што је аформ но. Кад
чу је те му зи ку, ако је ма ло ре а -
ли стич ни ја, за ми сли ће те не ки
пеј заж, цвр кут, во до пад. У при -
ро ди ви чу је те му зи ку. Иди те
јед ном у шу му, или по ред Та -
ми ша, ма ло се за ми сли те и чу -
ће те је. Кад је нај ве ћа ти ши на –
чу ће те је. Мо ји му зи ча ри ни су
у са ла ма, на по зор ни ца ма или у
за тво ре ним про сто ри ма. На
сво јим сли ка ма сам их „из ба -
цио” у при ро ду, по ве зао сам их
с њом. За ми сли те же ну ко ја
сви ра кон тра бас на не кој по ља -
ни, кла ри не ти сту у бре зо вој
шу ми, ви о ли нист ки њу у тр -

СЛИ КЕ ЈО НЕ ЛА ПО ПО ВИ ЋА

ДЕ ЛА КО ЈА ОСЛИ КА ВА ЈУ МУ ЗИ КУ
Културни телекс

Сва ко од нас има свој пут.
Из бо ре ко је пра ви. То ка ко
љу ди за вр ше у исто вре ме
на истом ме сту, оста је ми -
сте ри ја. Бе сми сле но је на -
га ђа ти на ко ја све ме ста
мо же мо оти ћи и ко га ће мо
та мо сре сти.

Јед не ма гло ви те лет ње
но ћи је да на е сто ро љу ди –
де сет по вла шће них, је дан
бак су зни сли кар – при ват ним
ави о ном по ле ће за Њу јорк.
Ше сна ест ми ну та ка сни је
дого ди ће се не што не за ми -
сли во: ави он ће се стр мо гла -
ви ти у оке ан. Је ди ни пре жи -
ве ли је Скот Ба ро уз, сли кар,
и че тво ро го ди шњи де чак,
по след њи пре о ста ли члан
бо га те и имућ не по ро ди це
ме диј ског мо гу ла.

Ка ко се ин три ган те при че
пут ни ка рас пре да ју, ми сте -
ри ја ко ја пра ти тра ге ди ју
ра сте, а сум њи ве слу чај но -
сти ука зу ју на за ве ру. У све

сна жни јој олу ји ме диј ских
на па да и оп ту жби Скот по -
ку ша ва да се но си са сла вом
ко ја се гра ни чи са озло гла -
ше но шћу и гра ди крх ки од -
нос с де ча ком, док ис тра -
жи те љи по ку ша ва ју да што
пре из ву ку исти ну из олу -
пи на.

„Нек се игра за вр ши” 
Ное Хо ли

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Да ли се осе ћа те без бед но док се во зи те ави о -
ном?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Нек
се игра за вр ши” Ное Хо ли. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће -
мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се
мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Стране припремила 

Милица
Манић

Ге рић. Они су од сви ра ли ру -
мун ски тра ди ци о нал об ра ђен у
џез ма ни ру и на тај на чин по -
ку ша ли за зву ци ма до ча ра ју
оно што се мо же ви де ти на
сли ка ма. Пе сму Чар не По по -
вић, ау то ро ве ћер ке, ко ја ју је
на пи са ла по себ но за ову при -
ли ку, про чи та ла је уну ка Лу на.

Ова по став ка је за пра во ре а -
ли за ци ја дру ге на гра де за сли -
ку „Ја буч ка ада” у ви ду тер ми -
на за из ла га ње, ко ју је Јо нел
По по вић до био про шле го ди не
на 45. Са ло ну умет но сти, а ре -
а ли за ци ју је по мо гла Град ска
упра ва.

осе ћај но сли кар ство у жи вот –
ка же сли кар.

Јо нел По по вић је до са да
из ла гао осам на ест пу та са мо -
стал но, а уче ство вао је на ви -
ше од сто груп них из ло жби.
На Ин сти ту ту за ли ков ну
умет ност „Ни ко ла је Гри го ре -
ску” у Бу ку ре шту је ди пло ми -
рао, а за вр шио је и Шко лу за
при ме ње ну умет ност у Но вом
Са ду.

На отва ра њу је на сту пио му -
зич ки трио ко ји чи не кла ри не -
ти ста Ог њен По по вић (ње гов
син), хар мо ни каш Бо јан Ни ко -
лић и кон тра ба си ста Сло бо дан

шча ни ку... Ка кав је то звук? То
је аку сти ка. При род на аку сти -
ка. По ку шао сам, да ме не схва -
те по гре шно, да за глу ве сли -
кам му зи ку. Да не ко ко не мо -
же да чу је, а гле да сли ку, осе ти
не ку ви бра ци ју – об ја шња ва
По по вић.

На пр ви по глед, сли ке на
ко ји ма су му зи ча ри не са др же
мно го бо ја, али...

– Ако ма ло па жљи ви је гле -
да те, на ћи ће те ту од бе ле до
цр не. Ту има те ми ли он ни јан -
си, али су вр ло ма ле, вр ло сит -
не. Же лим да вра тим шта фе -
лај но, кла сич но фи гу ра тив но и

ЦР ТЕ ЖИ ИВА НА ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋА

Пси хо ло шки при ка зи ста ња и осе ћа ња
Из ло жба ра до ва на па пи ру
ака дем ског сли ка ра Ива на Ве -
лич ко ви ћа отво ре на је у по не -
де љак, 21. но вем бра, у фо а јеу
Кул тур ног цен тра.

Ау тор је по став ку по све тио
свом по кој ном оцу, а при пре -
ма на је у пе ри о ду ко ји је за
ње га био ве о ма те жак.

– Ра до ви су ви ше не ке пси -
хо ло шке сту ди је, при ка зи ста -
ња и осе ћа ња, не го што су за -
пра во пу ки ли ков ни при ка зи
ко ји тре ба да има ју мо жда са -
мо не ку естет ску вред ност.

Ина че сам склон то ме, али са -
да сам на пра вио је дан ода бир
ра до ва ко ји је на би јен ве о ма
ја ким емо ци ја ма – ре као је
Ве лич ко вић.

У ка та ло гу из ло жбе об ја -
вље на је и пе сма ње го ве бив ше
уче ни це Мар те Кне же вић, ко -
ја ју је про чи та ла на отва ра њу.
С не ко ли ко ком по зи ци ја за
тру бу пред ста ви ле су се још
три уче ни це сред ње Му зич ке
шко ле „Јо ван Бан дур”, ко ји ма
је ау тор та ко ђе пре да вао ли -
ков ну кул ту ру.

ДЕЧ ЈИ ФОЛ КЛОР НИ АН САМ БА ЛИ

Ма ли ша ни пе ва ли, 
игра ли, сви ра ли

Изложба слика „Хиперреа-
лизам” Ивана Карафилов-
ског отворена је у недељу, 20.
новембра, у Установи култу-
ре Палилула у Београду.

Поставку чине двадесет
два дела рађена техником
уље на платну, а хиперреа-
лизам је сликарски правац
којим се овај уметник бави.

– Слике су тематски до-
ста различите. Изложени су

портрети знаменитих лич-
ности, као што су Михајло
Пупин и Никола Тесла, али
и платна на којима су жи-
вотиње, пејзажи... – каже
Карафиловски.

Ово му је четврта само-
стална изложба, а до сада
је учествовао на више од
тридесет колективних из-
ложби у земљи и иностран-
ству.

ПОСТАВКА ИВАНА КАРАФИЛОВСКОГ

Хиперреализам 
на платну



Не сва ки да шња из ло жба „Тр -
жни ца, тр бух гра да” Ет но граф -
ског му зе ја Ис тре и По мор ског
и по ви је сног му зе ја Хр ват ског
при мор ја Ри је ка, чи је су ау тор -
ке Та ња Коц ко вић За бор ски и
Ива на Ша рић Жиц, отво ре на је
у пе так, 18. но вем бра, у На род -
ном му зе ју Пан че во.

Пи ја це су ме ста на ко ја од -
ла зи мо сва ко днев но, где се
сре ће мо с при ја те љи ма, ко му -
ни ци ра мо с про дав ци ма, ме -
ста ко ја по се ћу ју го сти и ту ри -
сти. По ка за тељ су еко ном ског
и дру штве ног раз во ја и при ли -
ка у ко ји ма жи ве гра ђа ни. Оне
су и сво је вр стан му зеј на отво -
ре ном у ко ме је при ка за на
тра ди ци ја гра да у ко ме се на -
ла зе. Та ња Коц ко вић За бор ски
ка же да сва ка тр жни ца има
сво ју при чу, али све оне го во ре
јед ним истим је зи ком. До да је

да је по став ка ре зул тат ис тра -
жи вач ког, те рен ског ра да, а
ба ви ле су се уни вер зал ном
те мом од но са ку па ца и про -
да ва ца – има ли по ве ре ња и

ка ква је ко му ни ка ци ја ме ђу
њи ма, ин те ре су ју ли куп це
ор ган ски еко ло шки про из во -
ди, пи та њем не фор мал ног
осло вља ва ња...

– У по ви је сном ди је лу смо
при ча ли о на стан ку тр жни ца у
Пу ли и Ри је ци и њи хо вој ар -
хи тек ту ри ко ја је спе ци фич на
за Ау стро у гар ску, у ко јој се по -
чет ком 20. сто ље ћа ве ћи на тр -
жни ца, па та ко и у ова два гра -
да, ста вља под кров. Он да су и
на ста ле те им пре сив не гра ђе -
ви не – об ја сни ла је Та ња Коц -
ко вић Забoрски.

Из ло жба је пу ту ју ћа, па ау -
тор ке у сва ком гра ду у ко јем
го сту ју по се те пи ја цу и ода бе -
ру на мир ни це ко је ће из ло жи -
ти. По ред на мир ни ца, ту су и
пла ка ти, фо то гра фи је, ви део-
-ма те ри јал, ко ша ре, гај би це,
ко ли ца за ку по ви ну...

Ива на Ша рић Жиц об ја -
шња ва да се овом ин спи ра тив -
ном те мом њи хо ве ко ле ге до
са да ни су ба ви ле и упра во због
то га су јој по све ти ле па жњу.

Уче ни ци из кла се про фе сор ке
Га бри је ле Ди нић одр жа ли су
кон церт „Из му зич ког кут ка
Га би Дин” у че твр так, 17. но -
вем бра, у са ли Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”.

– Томпсоновa „Фантазиja”,
минијатурa за ма лу де цу, ко -
јом смо за по че ли кон церт, ме -
ни као пе да го гу пред ста вља
ин спи ра ци ју као за ме так не ке
иде је од ко је на ста ју ве ћа де ла.
На кон ње смо уче ни ца и ја у
че ти ри ру ке, сим бо лич но, по -
же ле ле до бро до шли цу пу бли -
ци Ел га ро вим „По здра вом” –
ре кла је Ди ни ће ва.

У на став ку про гра ма пред -
ста вље на је ре тро спек ти ва раз -

во ја пи ја ни зма и му зич ке кла -
вир ске пе да го ги је, па је пу бли -
ка има ла при ли ку да чу је ком -
по зи ци је Ба ха, Бе то ве на, Чер -
ни ја, Шо пе на, Мо шков ског и
Рах ма њи но ва – од ба ро ка па
до му зи ке 20. ве ка.

Ка зи ва ње Ди ми три ја
Ср да но ва има 
до ку мен тар ну 
вред ност

Сва ко днев ни жи вот и
ло кал ни оби ча ји кроз
при зму му зи ча ра

– Ја сам шест го ди на имо кад
сам по чео фру лу да сви рам,
пр во ла ке пе сме... – ка зи вао је,
о сво јим му зич ким по че ци ма,
наш су гра ђа нин из Гор њег гра -
да, хармoникаш Ди ми три је
Ср да нов – Ми та Ср да нац, а
ње го ву ис по вест за бе ле жио је
Љу би ша Ве чан ски и при ре дио
књи гу „Ча роб ни пр сти Ми те
Ср дан ца”. Ру ко пис је пред ста -
вљен у су бо ту, 19. но вем бра, у
Град ској би бли о те ци, ко ја је
за јед но са Исто риј ским ар хи -
вом из да вач ове сво је вр сне ме -
мо ар ске, али и до ку мен тар не
гра ђе. Де јан Бо снић, ди рек тор
Би бли о те ке, ка же да је на ме ра
би ла да се ука же на зна чај
фол клор не ба шти не за очу ва -
ње се ћа ња на не ис црп но бла го
бли ске нам про шло сти и јед -
ног сти ла жи во та и ду ха вре -
ме на ко ји не по врат но не ста је.

За ис кре ну и јед но став ну ис -
по вест вре ме шног хар мо ни ка -
ша из Мар ги те ет но му зи ко лог
Ма ри ја Дум нић, са рад ник-ис -
тра жи вач Му зи ко ло шког ин -
сти ту та СА НУ, ка же да је реч о
на ни за ним при ча ма ко је го во -
ре о по ро ди ци Ср да нов, али и
о сва ко днев ном жи во ту у Пан -
че ву, на ро чи то Гор њем гра ду,
ло кал ним оби ча ји ма, а све
кроз при зму јед ног му зи ча ра
ко ји сво јој ве шти ни и по слу
по све ћу је и при по ве дач ку па -
жњу. Књи га је све до чан ство од

Као ко тр ља ју ћи ка мен

КУЛТУРА
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Уда рио ме пу бер тет у
гла ву” Ро бер та Та ка ри ча

Пе тар Ко ко вић

КЊИ ГА „При че твог жи во -
та” Тедa Ћангa је збир ка
крат ких при ча аме рич ког
ин фор ма ти ча ра по стру ци,
ко ји у сло бод но вре ме пи ше
на уч ну фан та сти ку и ус пут
осва ја нај зна чај ни је на гра де
у окви ру жан ра. У осно ви
сва ке при че је иде ја „шта
ако” (је): Ва ви лон ска ку ла
успе шно из гра ђе на до не бе -
ског сво да; нус по ја ва јед ног
ле ка дра стич но по ве ћа ин те -
ли ген ци ју; по сто ји свет у ко -
јем је ин тер вен ци ја ан ђе ла
нор мал на по ја ва или мо же -
мо ис кљу чи ти пер цеп ци ју
људ ске ле по те пу тем јед но -
став не опе ра ци је итд.; ту по -
став ку по том раз ви ја та ко да
нас на те ра да раз ми шља мо о
по сле ди ца ма. По хвал но је
то што пи сац не пот це њу је
ин те ли ген ци ју сво јих чи та -
ла ца и од њих зах те ва мак -
си мал ну кон цен тра ци ју и
ан га жо ва ње при ли ком чи та -
ња. На осно ву јед не при че је
сни мљен и у но вем бру пре -
ми јер но при ка зан филм Де -
ни са Вил не ва – „До ла зак”, о
кон так ту и по ку ша ју ко му -
ни ка ци је с ван зе маљ ском
кул ту ром. 

МИ НИ-СЕ РИ ЈА: „Коб на
ноћ” – кри ми на ли стич ка
дра ма од де вет епи зо да,
аме рич ки ри мејк бри тан ске
се ри је. То ком но ћи чи јег се
кри тич ног вре ме на не се ћа,
мла ди сту дент па ки стан ског
по ре кла би ва ухап шен због
уби ства де вој ке ко ју је те ве -
че ри упо знао. Са ма при ча
ни је ори ги нал на, али на чин
на ко ји је ис при ча на је то
што из два ја ову се ри ју, упо -
зна ју ћи нас по сте пе но с
глав ним ак те ри ма, аме рич -
ким пра во суд ним си сте мом
и ути ца јем јав но сти и ме ди ја

на ње га, сум њи вим ли ци ма,
ра сним про бле ми ма ма -
њин ских за јед ни ца на кон
11.11, при ка зу ју ћи њи хо ву
ис пре пле те ност и ути цај
јед них на дру ге, као и на
осум њи че ног про та го ни сту.
Рад ња је спо ра, али ов де је
то нео п ход но – ђа во је у де -
та љи ма, а ства ри че сто ни су
она кве ка квим се чи не на
пр ви по глед. Глу ма је на ви -
со ком ни воу, а Џон Тор ту ро
се по себ но ис ти че у уло зи
адво ка та. 

МУ ЗИ КА: Док је јав ност
рас пра вља ла да ли је Боб
Ди лан за слу жио Но бе ло ву
на гра ду, ја сам се под се тио
и по но во пре слу шао ње го ве
нај бо ље ал бу ме. Без об зи ра
на то да ли ко ри сти са мо ги -
та ру и усну хар мо ни ку или
и до дат не ин стру мен те, он
је увек био пре све га пе сник
ко ји ин спи ри ше ге не ра ци је
до да на шњег да на. По бу на,
љу бав, страх, по раз, мла дост
и ста рост, све о жи во ту је
опе вао. Про чи тао сам до бар
ко мен тар – Боб Ди лан је по -
треб ни ји Но бе ло вој на гра ди
не го што је Но бе ло ва на гра -
да по треб на Бо бу Ди ла ну.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 30. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Шта вам је ства ра ло про бле ме у пу бер те ту?”, на -
гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Уда рио ме пу -
бер тет у гла ву” Ро бер та Та ка ри ча. Нај бо ље од го во ре ће -
мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се
мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

МОЈ избор МОЈ

КЊИ ГА „ЧА РОБ НИ ПР СТИ МИ ТЕ СР ДАН ЦА”

БЕ ЛЕ ШКА О МАР ГИ ТИ КО ЈА НЕ СТА ЈЕ

зна ча ја за раз у ме ва ње вре ме -
на, фе но ме на и оби ча ја, али и
за бе ле шка о кул тур ној исто ри -
ји из ко је се мо же сте ћи увид у
на род ну му зи ку у Пан че ву и
окол ним се ли ма по сле Дру гог
свет ског ра та.

Ср да нов при ча о свом жи во -
ту, хар мо ни ци, хар мо ни ка -
шком за на ту и му зи чар ској
тер ми но ло ги ји, али и о по ро -
ди ци, на се љу у ко јем је ро ђен и
где и да нас жи ви, пре де ли ма,
па ор ским по сло ви ма, ку ћи,
но шњи, хра ни, ко њи ма, го лу -
бо ви ма, игра ма, ша ла ма...
Оба ве шта ва нас о то ме ка ко се
сви ра ло за сла ву, ка ко је из гле -
да ло ко рин ђа ње, шта се пе ва ло
за Бад ње ве че и Бо жић, за Но -
ву го ди ну и др жав ни пра зник,
ка ко су се пра ти ли ре гру ти у
вој ску... Опи су је ка ко се уз му -
зи ку по зи ва ло на свад бу, шта

љу де ко јих се се ћа и њи хо ве од -
но се, да опи ше де тињ ство,
мла дост, ка ко је до шао у кон -
такт с фру лом и хар мо ни ком,
ка ко је по че ло и те кло ње го во
уче ње, ка сни је сви ра ња. Књи га
је, као ко шни ца, пу на нај ра -
зли чи ти јих по да та ка ко ји мо гу
би ти ин те ре сант ни љу ди ма ко -
ји се ба ве му зи ком, му зи ко ло -
зи ма, ет но ло зи ма, ет но му зи ко -
ло зи ма, исто ри ча ри ма ко ји би
да са зна ју о про ме на ма у жи во -
ту у том де лу гра да, о про шло -
сти... – за кљу чио  је Пав ко вић.

Чла но ви ан сам бла „Злат на
је сен” (хор, там бу ра ши и со -
ли сти) и сам Ми та Ср да нац,
ко ји је од сви рао на хар мо ни ци
и от пе вао не ко ли ко пе са ма,
по тру ди ли су се да пу бли ци
кроз пе сму и свир ку до ча ра ју
про шло вре ме ко је је за бе ле -
же но у књи зи.

ИЗ ЛО ЖБА „ТР ЖНИ ЦА, ТР БУХ ГРА ДА”

Пи ја ца – сво је вр стан му зеј на отво ре ном

се сви ра ло за мо мач ко ве че и
ве рид бу, ка ко је те кло свад бе -
но ве се ље. Под се ћа на ко ле ге
му зи ча ре из Мар ги те, Пан че ва
и ју жног Ба на та с ко ји ма је
сви рао и уве се ља вао ме шта не,
при ја те ље, ко ле ге и ро ђа ке.

Књи жев ни кри ти чар, пи сац
и пе сник Ва са Пав ко вић, је дан
од ре цен зе на та књи ге, ис ти че
ње ну до ку мен тар ну вред ност
и ау тен тич ни је зик Ди ми три ја
Ср да но ва, ко ји „ства ри на зи ва
пра вим име ном, да кле ре чи ма
ко је је ко ри стио у сва ко днев -
ном жи во ту”.

– Го спо дин Ср да нов је го во -
рио ле по и искре но, на не ки
на чин при род но, ау тен тич но.
Он је баш при чао свој жи вот –
ни је улеп ша вао ни са му ре че -
ни цу ни оно о че му го во ри, не -
го се тру дио да нам ре ал но при -
ка же чла но ве сво је по ро ди це,

„Уда рио ме пу бер тет у гла -
ву” је за ба ван ро ман о про -
бле ми ма ула ска у пу бер -
тет, ко ји је на ве о ма за ни -
мљив на чин илу стро вао
Ти хо мир Че ла но вић.

Де чак Зве здан је упра во
ушао у пу бер тет и за љу био
се у Зо ри цу. Свет му је из -
вр нут на гла вач ке број ним
игра ма, не по у зда ним дру -
га ри ма, жур ка ма и не ста -
шлу ци ма, а по врх све га то -
га он до би ја још је дан стра -
шан уда рац: Зо ри ца од ла зи
из гра да! Ово је, из ме ђу
оста лог, и при ча о то ме ка -
ко пре бо ле ти љу бав свог
жи во та у пу бер те ту.

Ро ман је об ја вљен у еди -
ци ји „Гне здо”, ко ја об у хва -
та књи ге до ма ћих ау то ра и
илу стра то ра у ко ји ма спој
тек ста и сли ке отва ра но ве
ви ди ке књи жев но сти за
де цу.

Ро берт Та ка рич је про -
фе сор и пе да гог дра ме,
драмски пи сац и пи сац за
де цу из Сен те. На пи сао је
ви ше књи га за де цу и до био

пре сти жне на гра де као
што су „Ма ли принц”, „Не -
вен”, „До си те је во пе ро”…

Ти хо мир Че ла но вић је
ро ђен 1977. у Бе о гра ду.
Цр та стри по ве, илу стру је
књи ге и по вре ме но се ба ви
ани ма ци јом и му зи ком.
Ра до ве је об ја вљи вао у
број ним ча со пи си ма, а за
илу стра ци је у књи зи „Ба -
сне” Ра до ми ра Пут ни ко ви -
ћа до био је на гра ду „Не -
вен” 2005. го ди не.

Концерт „У сусрет игри” Рад-
ничког културно-уметничког
друштва „Јединство ИСП”
одржан је у суботу, 19. новем-
бра, у Спомен-дому у Војлови-
ци. Чланови првог ансамбла,
млађе и старије дечје групе
представили су се играма из
Врањског Поља, Срема, Шу-

мадије и околине Ниша, а го-
сти из Тојшића (БиХ), КУД
„14. мај”, одиграли су четири
кореографије.

Овај догађај је најава вели-
ког концерта „Љубав према
игри” РКУД-а „Јединство”, ко-
ји ће бити одржан 18. децем-
бра у Културном центру.

КОНЦЕРТ РКУД-а „ЈЕДИНСТВО”

У сусрет игри
ИЗ МУ ЗИЧ КОГ КУТ КА ГА БИ ДИН

Ре тро спек ти ва раз во ја 
пи ја ни зма



Обра ћам вам се у сво је име и
у име пен зи о не ра и ли ца ста -
ри јих од 65 го ди на с мол бом
да се пре и спи та од лу ка о це ни
град ског пре во за, од но сно го -
ди шњих прет плат них ка ра та
за пен зи о не ре, за то што су оне
нај ви ше у од но су на све гра до -
ве ши ром Ср би је.

Под се ћа ња ра ди, це не го ди -
шњих ка ра та у Пан че ву су по -
де ље не у три ка те го ри је.

За пен зи о не ре ко ји при ма ју
ис под 20.000 ди на ра це на кар -
те је 2.000 ди на ра. Они ко ји ме сеч но до би ја ју од 20.000 до

40.000 ди на ра, мо ра ју да пла те
за кар ту 4.000 ди на ра. Пен зи о -
не ри чи ја при ма ња се кре ћу у
ра спо ну од 40.000 до 90.000
ди на ра, за ме сеч ну кар ту мо -
ра ју из дво ји ти 6.000 ди на ра.

Це на ових ка ра та је до пре

две го ди не из но си ла 1.200 ди -
на ра. Ка да је град ска власт у
Бе о гра ду хте ла да по ви си це не
го ди шњих прет плат них ка ра та
за пен зи о не ре, пре ми јер Ву -
чић је јав но, пре ко ме ди ја, на -
ре дио град ским оци ма да се то
не ра ди због сма ње ња пен зи ја.

Пре ма по да ци ма об ја вље -
ним у пен зи о нер ском ли сту
„Глас оси гу ра ни ка”, це не ме -
сеч них ка ра та за пен зи о не ре
ско ро у свим ве ћим гра до ви ма
у Ср би ји кре ћу се у ра спо ну од
450 ди на ра, ко ли ко су у Бе о -
гра ду, па до 1.700 ди на ра, без
об зи ра на ви си ну пен зи је.

Ску пе ме сеч не кар те су про -
блем за пен зи о не ре јер, за раз -
ли ку од за по сле них, ко ји но вац
за ту на ме ну мо гу да за ра де,
из нос од не ко ли ко хи ља да ди -
на ра по тре бан за ме сеч не кар -
те пен зи о не ри мо ра ју да из -
дво је за ле ко ве.

Пи там се да ли смо ми, пан -
че вач ки пен зи о не ри, гра ђа ни
дру гог ре да и да ли смо нај бо -
га ти ји пен зи о не ри у Ср би ји.

Дра ги ца Ла за ров, Пан че во

Материјална штета
најмање 2 милиона
динара

Контејнери се
најчешће пале у
центру града

Због ру жне на ви ке по је ди них
на ших су гра ђа на да сва ке го -
ди не ка да поч не греј на се зо на
ба ца ју врео пе пео у кон теј не -
ре, чи ме их трај но уни шта ва ју,
„Хи ги је на” и град ски бу џет тр -
пе огром не ште те.

То се по на вља и ове го ди не,
с об зи ром на то да је од сре -
ди не ок то бра пот пу но из го ре -
ло 28 кон теј не ра, а два де се -
так их је оште ће но. Прет по -
ста вља се да је ма те ри јал на
ште та ве ћа од два ми ли о на
ди на ра, иа ко ће њен та чан
из нос мо ћи да се од ре ди тек
на про ле ће.

Дра ган Гру ји чић, ру ко во ди -
лац Сек то ра ко му нал них по -
сло ва у „Хи ги је ни”, из ја вио је
да за бри ња ва то што се уни -
шта ва ње кон теј не ра на ста вља
и по ред на сто ја ња да се то ме
ста не на пут. Он је до дао да,
по ред оних што ба ца ју пе пео у
кон теј не ре, „Хи ги је ни” под -
јед на ке ште те на но се и са ку -
пља чи се кун дар них си ро ви на
ко ји ски да ју точ ко ве и по -
клоп це с кон теј не ра.

И ОВЕ ГО ДИ НЕ УПО ЗО РЕ ЊА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

НЕ БА ЦАЈ ТЕ ПЕ ПЕО У КОН ТЕЈ НЕ РЕ

Гру ји чић је до дао да сва ке
го ди не ка да поч не греј на се -
зо на, рад ни ци „Хи ги је не” мо -
ра ју да ин тер ве ни шу и по не -
ко ли ко пу та у раз ли чи тим де -
ло ви ма гра да због упа ље них
кон теј не ра. Пре ма ње го вим
ре чи ма, то се нај че шће де -
ша ва у цен тру гра да (на пар -
кин гу иза но ве По ште, у Ка -
ра ђор ђе вој, у Ге ор ги ја Ди ми -
тро ва и у на се љи ма Мла дост
и Со да ра).

– Кон теј не ри се нај че шће
па ле због ба ца ња пе пе ла и жа -
ра у њих, али мо рам ре ћи да
под јед на ке про бле ме има мо и
ка да у њих ба ца ју пе тар де. За
ма ње по жа ре има мо по себ но
за ду же не рад ни ке да их га се, а
ако су у пи та њу ве ћи, он да зо -
ве мо ва тро га сце. Ме ђу тим, че -
сто се де ша ва да ти по зи ви њи -
ма бу ду уза луд ни, јер ка да иза -
ђу на те рен, за тек ну са мо го -
ми ле ис то пље не пла сти ке. По

уста ље ној про це ду ри уни шта -
ва ње кон теј не ра се при ја вљу је
по ли ци ји, али до са да још ни -
ко ни је од го ва рао за то јер по -
чи ни о ци ни су про на ђе ни. Због
све га апе лу је мо на гра ђа не да
пе пео од ла жу у пла стич не џа -
ко ве по ред кућ них кан ти или
кон теј не ра, а ако при ме те да
не ки од њих го ри, да нас што
пре оба ве сте о то ме на те ле -
фон 327-010 – апе ло вао је Гру -
ји чић.

ХРОНИКА
Петак, 25. новембар 2016.
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ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА”

По че ли ра до ви у Ули ци 
Ди ми три ја Ту цо ви ћа

Jавно ко му нал но пред у зе ће
„Во до вод и ка на ли за ци ја” за -
по че ло је ових да на из у зет но
ва жне ра до ве на во до вод ној
мре жи ко ја про ла зи кроз
ули це Ди ми три ја Ту цо ви ћа и
Мо ше Пи ја де.

То ком њи хо вог тра ја ња
пред ви ђе но је да се оба ви
ком плет на ре кон струк ци ја, а
за вр ше так овог по сла пла ни -
ран је за по че так про ле ћа
иду ће го ди не. Из ме ђу оста -
лог, уме сто по сто је ће ста ре
азбест не це ви би ће по ста -
вље на но ва, од по ли е ти ле на,
а би ће за ме ње ни и при кључ -
ци ко је је због до тра ја ло сти
та ко ђе тре ба ло про ме ни ти.

Укуп на вред ност ових ра -
до ва је 277.000 евра, а њи хов
зна чај је у то ме што ће, ка да
они бу ду за вр ше ни, на ши су -
гра ђа ни ко ји жи ве на те ри то -
ри ји Гор њег гра да, Ка ра у ле и
у бли зи ни бу ду ће ин ду стриј -
ске зо не има ти знат но бо ље

снаб де ва ње во дом. Из во ђа чи
ра до ва су две фир ме ко је су
да ле нај по вољ ни је по ну де на
јав ној на бав ци.

Ова ин ве сти ци ја се спро -
во ди у окви ру дру ге фа зе са -
рад ње Пан че ва с не мач ком
бан ком за раз вој KfW. По ред
тог по сла, пла ни ра но је да
ових да на поч не и из град ња
ма ги страл ног во до во да до
Гло го ња и Ја бу ке.

Ка ко је у не ко ли ко на вра та
до са да на ја вио ди рек тор
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за -
ци ја” Алек сан дар Ра ду ло вић,
при о ри те ти у на ред ном пе ри -
о ду би ће из град ња ка на ли за -
ци је на Ку де љар ском на си пу,
за вр ше так по та ми шког ко -
лек то ра, ка на ли за ци о на мре -
жа за по тре бе но вог за тво ра и
на ших су гра ђа на ко ји жи ве
на Ба ва ни штан ском пу ту, као
и из град ња во до вод них мре -
жа у Скро ба ри, на Ста ром Та -
ми шу и на Ја буч ком пу ту.

„За безбедност деце у сао-
браћају – сви заједно” назив
је кампање коју ће у четвртак
и петак, 24. и 25. новембра,
спровести ученици и профе-
сори Машинске школе, ре-
публичка и градска агенција
за безбедност саобраћаја и
Комитет за безбедност сао-
браћаја.

Током њеног трајања на
више места у граду, а посеб-
но испред школа, вртића и
на јавним паркиралиштима,
биће дељени леци и брошуре

са саветима за старије о томе
како да личним примером
утичу на понашање деце док
су у саобраћају и на улици.

Како се наводи у саопштењу
којим се најављује ова акција,
статистички подаци показују
да деца у саобраћају највише
страдају као путници у возилу,
пешаци и бициклисти. Због
тога је веома значајно конти-
нуирано спровођење превен-
тивне едукације како одра-
слих тако и деце, с циљем по-
већања њихове безбедности.

ПИ СМО ЧИ ТА ТЕЉ КЕ

За што су пен зи о нер ске ме сеч не кар те ску пе?

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ко је мо -
гао да са кри је Ро зен бер гов
днев ник. „Пан че вац” и из да -
вач ка ку ћа „Вул кан из да ва -
штво” при пре ми ли су по је -
дан при ме рак књи ге „Днев -
ник цр ног ђа во ла: укра де не
тај не Тре ћег рај ха” Ро бер та
Вит ма на и Деј ви да Ки ни ја за
два на ша чи та о ца или чи та -
тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Ро зен бер гов днев ник ни је
са кри вен, не го га је ба ка Ма -
ра ис ко ри сти ла да пот па ли
ва тру.” 061/2497...

„Ми сте ри о зни ’Днев ник
цр ног ђа во ла’ до спео је у ру ке
оних ко ји вла да ју свет ском
по ли ти ком и ко ји ве ру ју да су
’ко нач на ре ше ња’ ипак мо гу -
ћа.” 063/7417...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -

а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње шта за њих пред ста вља
зло. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Не ве ро ват -
ни Мо рис” Те ри ја Пре че та.

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

„За ме не зло пред ста вља
при каз до бро те у чо ве ку ко ји
не ма осе ћа ја, емо ци ја. И док
ла же и ва ра, га зи и убе ђу је у
сво ју до бро ту, исто вре ме но
се је зло.” 060/3513...

„Зло је ако та шта не пра ви
та шке, ако не ма кроф ни,
ако не ма слат ка од бе лих
тре ша ња и лу бе ни ца, а ве ли -
ко је зло ако она ћу ти.”
064/9694...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Шта зна ба ка 
шта је днев ник

Из ло жба „Три ста го ди на од
осло бо ђе ња Пан че ва од Ту ра ка
1716. го ди не”, ко ја је на кон
отва ра ња у Пан че ву 9. но вем -
бра још јед ном под се ти ла на то
да се на те ри то ри ји на шег гра -
да на ла зе број ни тра го ви про -
шло сти и ар хе о ло шки оста ци,
би ће уско ро при ка за на и Вр -
шча ни ма.

Струч ња ци За во да за за шти -
ту спо ме ни ка ко ји су за слу жни
за пр во при ка зи ва ње исто риј -
ских до ку ме на та из тур ског
вре ме на при пре ма ју го сто ва -
ње ове из ло жбе у Вр шцу. Ка ко
је из ја вио Ми о драг Мла де но -
вић, ди рек тор За во да, она ће
би ти по ста вље на кра јем но -
вем бра у вр шач ком му зе ју
„Кон кор ди ја”.

Он је об ја снио да су 1716.
го ди не, по ред Пан че ва, од Ту -
ра ка осло бо ђе на и оста ла ме -
ста на те ри то ри ји ју жног Ба -
на та, а с об зи ром на то да у
Вр шцу ни је по себ но обе ле жен
тај ју би леј, до го во ре но је да у
том гра ду го сту је пан че вач ка
из ло жба.

За ни мљи во је да су по се ти о -
ци пан че вач ке из ло жбе мо гли
ви де ти ве ли ки број ори ги нал них

исто риј ских до ку ме на та о
осло бо ђе њу на шег гра да од
Ту ра ка ко је је пан че вач ки За -
вод за за шти ту спо ме ни ка до -
био из др жав них ар хи ва у Бе -
чу, Бу дим пе шту и Ан ка ри.

– Чак смо и у не ким при ват -
ним ар хи ва ма у Сток хол му

про на шли пла но ве ко ји су ве -
за ни за из глед пан че вач ких
твр ђа ва, по пи се по са да из тур -
ског и ау стро у гар ског пе ри о да
и дру ге ва жне до ку мен те ко ји
се ти чу Пан че ва из тог вре ме -
на. Што се ти че Др жав ног ар -
хи ва у Ан ка ри, у при ба вља њу

до ку ме на та из ње га по мо гао
нам је наш ди пло ма та и не ка -
да шњи Пан че вац Дра ган
Мом чи ло вић, а ко ри шће ње
ве ћи не оста лих до ку ме на та је
пла ће но. За хва љу ју ћи то ме
до би ли смо из у зет но ква ли -
тет не ко пи је, што нам је по мо -
гло да при ка же мо да је Пан че -
во та да би ло вр ло зна чај но.
Из ме ђу оста лог, та да је у на -
шем гра ду по сто ја ло ку па ти -
ло, ра ди ла је ске ла, ор га ни зо -
ва но је при ку пљан по рез, а
гра ђа ни су пла ћа ли вој ску. На -
жа лост, и по ред на ших от кри -
ћа, тај пе ри од исто ри је Пан че -
ва је још увек не по знат, па би -
смо за то во ле ли да про ши ри -
мо ис тра жи ва ња на цео ју жни
Ба нат и да има мо це ло ви ти ју и
пот пу ни ју сли ку – из ја вио је
Ми о драг Мла де но вић.

Он је до дао да је по сле осло -
бо ђе ња Пан че ва од Ту ра ка
наш град имао из у зет но зна -
ча јан по ло жај. Као при ме ре за
ту тврд њу на вео је по дат ке да
се Та ми шем та да од ви ја ла тр -
го ви на со љу, ко ја је та да би ла
ва жан пре храм бе ни ар ти кал, а
да је у Пан че ву по сто ја ла Со -
ла ра, где се она скла ди шти ла.

ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ АК ТИВ НО СТИ ЗА ВО ДА ЗА ЗА ШТИ ТУ СПО МЕ НИ КА 

Исто риј ска из ло жба о Пан че ву уско ро у Вр шцу

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Оста ци за па ље ног кон теј не ра

Је дан од пр вих пла но ва ста рог града

У ЧЕТВРТАК И ПЕТАК

Заштитити децу 
у саобраћају
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ФЛОРИДА бизнис, бен-
зин, гас, солидна.
064/205-01-31, повољно.
060/370-02-12. (СМС)

ПЕЖО 307 2.0, 136 кс,
ХДИ караван, 2004.
062/162-66-14. (СМС)

ПРОДАЈЕМ рено сеник
2005 годиште, беле боје,
може замена. Тел.
062/145-57-01. (СМС)

ПРОДАЈЕМ ауди 100
аванти, 2200 ццм, ауто-
матик. Могућа и прода-
ја гараже. 013/352-409,
062/159-00-50. (231107)

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

РЕНО 4 ГТЛ, одржаван,
плин атест, власник, ве-
ома добар, повољно.
Тел. 064/123-63-65. 

ОПЕЛ кадет караван,
1.6, плин, 1990. годи-
ште, регистрован целе
године, 450 евра фик-
сно. 062/856-64-94. 

ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
продаја/замена за млађе
годиште аута, уз допла-
ту. 063/348-720. (31494)

ФИЕСТА 1.3, 2000. го-
диште, клима, опрема,
исправан, регистрован,
власник, 850 евра. Тел.
064/151-38-96. (231502)

ПЕЖО 205 ГЛ, 1.0, реги-
строван, 420 евра.
064/351-42-23, 060/517-
83-00. (231537)

ДЕЛОВИ: суза, југо, кец,
мотори петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-
60-65. (231534)

ЈУГО корал 55, 2004,
атестиран плин, црвен,
гаражиран, одличан.
064/142-55-93. (231534)

ПЕЖО 206, 1.4, 2004, 5
В, може замена, на име.
064/134-06-30. (231529)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
бензин, гас, теретни, ре-
гистрован. 063/329-340. 

ГОЛФ 5, 2006, 1.9 ТДИ, 5
В, 5 Б, голф 4, 2002. го-
диште, 1.9 ТДИ, 5 В, 5 Б,
власник. 064/088-09-08.

АСТРА Г 2.0 ДТИ, 2000.
годиште, 3 В, црна, зимске
гуме, регистрована дуго,
повољно. 066/123-646. 

ПУНТО екстра 1.2, 2008,
металик, петора врата,
2.350 евра, замена.
064051-51-61. (231701)

РЕНО МЕГАН, 2006, ди-
зел, 1.9 ДЦИ, петора
врата. 060/022-49-31.
(2317139

ПРОДАЈЕМ фијат типо,
екстра стање, 400 евра,
није регистрован.
063/118-70-80. (231664)

ПРОДАЈЕМ југо ин
2004, регистрован, плин
атест, прва боја.
062/895-47-74.
(2316649

НА ПРОДАЈУ рено 5,
1987. годиште. 069/023-
07-01. (231665)

РЕНО клио караван, ку-
пљен нов у Србији, први
власник. 064/214-30-66.
(231672)

НА ПРОДАЈУ голф 3, 1.9
дизел. 064/264-01-49.
(231671)

ФОРД сијера одлично
стање, регистрован, мо-
же замена, може допла-
та моја. 064/154-25-82.
(231637)

ФОРД фокус караван
1.8, 85 кв, ТДЦИ, реги-
строван, зимске гуме.
064/580-45-18. (231599)

ФОРД ескорт 1.3, бензи-
нац, 1991. годиште,
Панчево. 064/577-35-
87. (231610)

КАМИОН кипер тамић
85, 2.200 евра. Тел.
069/485-12-66. (231772)

КАМИОН тамић санду-
чар, са цирадом, 1.800
евра. Тел. 069/485-12-
66. (2317729

ПУНТО класик 1.2,
2007, петора врата,
75.000 км, власник.
064/130-36-02. 
(231749)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002,
троје врата, клима.
064/130-36-02. (231749)

КЛИО 1.2, 16В, 2004,
петора врата., све од
опреме, на име.
064/130-36-02. (231749)

ЛАДА самара 1300, 1991.
годиште. 062/164-93-21.

КУПУЈЕМ све врсте во-
зила до 3.000 евра.
065/809-11-83. (231464)

НАЈПОВОЉИЈИ откуп
свих врста возила, ката-
лизатора, осталих се-
кундарних сировина,
продаја половних дело-
ва. 066/409-991,
069/203-00-44. (231549)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата од-
мах. Позовите. 064/300-
40-01. (2316145)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-
05, 060/040-90-21.
(231726)

ПРОДАЈЕМ сејалицу за
кукуруз и соју и хедер
за сунцокрет. 063/376-
302. (231492)

ПРОДАЈЕМ двобраздни
плуг 757, сетвоспремач
2,85 м, малу тракторску
баштенску војну прико-
лицу, чамац метални ка-
бинаш 8 х 2,15 м, пре-
крупара оџаци, ДМБ
мотор за заливање, бен-
зинац, вага до 500 кг,
ручна круњача
064/179-51-73. (231654)

ГАРАЖЕ, центар, изда-
јем гараже у центру гра-
да, рол капија. 063/323-
584.(231374)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 1. Тел. 069/409-83-
42. (231554)

ИЗДАЈЕМ гаражу у Мо-
ше Пијаде 13. 063/311-
916 (231608)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Ко-
тежу 2.  Контакт.
063/313-568. (23156)

ГАРАЖУ издајем дуплу,
у згради, грејање гратис,
може магацин. Тесла.
061/721-15-84.
(2316609)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(231449)

ПРОДАЈЕМ телевизор
crown 80 х 70 х 60 цм,
200 канала, телетекс,
цена 6.000 динара. 251-
40-97. (231488)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских.  „Плус”, Д. Ту-
цовића 28. 353-463.
(231495)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни делови
од веш-машина. Тел.
252-05-10, 063/703-76-
07. (231590)

ПРОДАЈЕМ скоро нов
тросед за седење, пре-
свучен вештачком ко-
жом. 060/406-80-02.
(СМС)

ПОВОЉНО продајем
због селидбе комоду,
даску за пеглање, ку-
хињски сто и столице,
телевизор, фрижидер,
ормар, кухињу.061/600-
74-27. (СМС)

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

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

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

БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (230652)

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000,   угао-
не клупе од 7.000, судо-
пере 3.500. Стара утва.
060/600-14-52. (231225)

СВИЊСКЕ полутке, ме-
снате, бесплатна доста-
ва, прасад, услужно кла-
ње. 065/614-74-40,
064/317-35-29. (231051)

БРИКЕТ тврдо пресо-
ван, са превозом. Чеко-
вима на рате. 064/142-
42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 100
евра , 4 кв, АЕГ, исправ-
на коришћена лично.
063/800-01-96. (231451)

ЋУРАНИ на продају, це-
на повољна. 064/357-
82-08. (231617)

ПРОДАЈЕМ замрзиваче
410 л, 310, комбиноване
и веш-машине, судо-ма-
шине. 065/665-75-10.
(231457)

ПРОДАЈЕМ шиваће ма-
шине, равне и ендлери-
це, сто за пеглање.
065/665-75-10. 
(231457)

НА ПРОДАЈУ трпезариј-
ска витрина и машина
за шивење јадранка.
Тел. 013/361-269,
064/543-02-40. (231462)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв
цер, исправна, трофа-
зна. 063/841-65-39.
(231465)

ЕЛ. ШПОРЕТЕ, витрину,
стаклену, прозор, то-
стер, пегле, алат, коли-
ца. 064/635-77-42.
(231447)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, достава,
монтажа, повољно.
061/198-81-42. (231490)

ОРМАНИ, кревети, сто,
столице, регал и друго, у
одличном стању. 354-
079. (231506)

ПРОДАЈЕМ саднице ма-
лина, виламет, микер,
полка, полана, дечји
креветац. 065/271-79-
71. (231529)

КРЕКА, собни бицикли,
навигација, мали бојлер,
стубни усисивач.
064/354-69-76. (231521)

СТИЛСКИ трпезаријски
сто са шест столица, ви-
трина, после 16 сати.
013/233-10-33. (231520)

КОМБИ гепек троделни,
пластичне канте 10 ли-
тара, пољски кревет по-
цепан. 064/928-89-68.
(231534)

КАУЧ, витрина, полице,
комода, столови, столи-
це, сточићи, грејалице,
телевизор.
065/353-07-57.
(2315319)

НА ПРОДАЈУ кревети на
спрат, сто + столице, ко-
моде, витрине, кухиња,
судопера, шанк, креве-
ти, француки лежаји,
душеци, теписи, орман,
дневни сточић, тросед +
фотеља, ТВ полице за
телевизор, собна врата,
угаона клупица, фотеље.
064/155-38-13. (231530)

ТРИ свиње на продају,
од 120 до 150 кг. Тел.
065/961-92-14. (231539)

ТУШ-КАДИЦЕ, прозор,
клупе, двоглед, дурбин,
стаклену витрину (би-
блиотека). 064/635-77-
42. (231553)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, веш-машина, ТВ
51 цм, судопера с рад-
ним висећим тросед
мојца, нов самачки кре-
вет, угаона гарнитура,
регал, витрина, трпеза-
ријски сто, кварцна гре-
јалица. Тел. 063/861-82-
66. (231634)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ



ПРОДАЈЕМ очувану ста-
ру витрину, двосед, су-
доперу и бојлер.
064/154-25-82. (231636)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 6 кв,
због одрађеног грејања.
064/836-90-11. (231643)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте, нова кухињас,
10.000 динара. 063/773-
45-97, 371-568.
(231655)

ПРОДАЈЕМ регал гарде-
робни, кауч, сто, столи-
це, телевизор, тепих,
шпорет. 065/344-85-77.
(231607)

ДРВА буква, багрем и
цер, услужно сечење.
064/357-82-08, Босанац.
(231617)

ПРОДАЈЕМ дебелу сви-
њу. 631-811. (231617)

ПРОДАЈЕМ товне свиње
од 90 до 200 кг. Екстра
класа. 063/812-36-04,
062/691-205. (231567)

НОВИ ручни разбој ши-
рине ткања 700 мм, са
шест папучица, 3 брда и
комплетним прибором.
Компјутер win dows 7,
диск Ц + Д, 10 GB, 7200
GRM, монитор ЛЦД19
инча, камера, миш и та-
статура. 068/522-69-12.
(231558)

ПРОДАЈЕМ дебеле сви-
ње, крмаче, прасиће, ја-
гањце и једног шиљега-
на. 060/322-47-42.
(231720)

ПАРОЧИСТАЧ, багат
славица, ванбродски
мотор ветерок 12 кс,
140 евра. 
064/212-32-94. 
(331724)

ДЕБЕЛЕ свиње на про-
дају. 064/172-44-10,
372-768. (231721)

ПРОДАЈЕМ два ТВ LG и
FOX 55 и дрвену храсто-
ву угаону комоду.
063/774-58-06. (231712)

ПРОДАЈЕМ преостале
иконе димензија 30 х
40, свих светаца и мана-
стира. Тел. 065/829-41-
91. (231684)

ПРОДАЈЕМ столарску
комбинирку 200 евра,
прецизини циркулар 160
евра. 069/761-811.
(231664)

МАЛИНА садница, јесе-
ње малине полама, цена
по договору. 064/223-
787. (231676)

СВИЊЕ, прасићи, бали-
рана детелина, на про-
дају. Мића. 064/303-28-
68. (231769)

ВЕШ-МАШИНУ исправ-
ну, послуисправнеу за
делове, сименс, канди,
баукнехт, горење, замр-
зивач вертикални.
013/346-790, 064/129-
73-60. (231744)

ПРОДАЈЕМ капије, гра-
ђевинску дизалицу, три
плоче, беле пауне.
064/948-71-22. 
(231735)

ТА пећ, 3.5 кв, комплет-
но исправна. 063/768-
30-50. (231746)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, 2, 3, 4 и 6
кв, достава, монтажа,
гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. 
(231748)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пеи,
свих киловата, АЕГ, цер
елинд, достава, монта-
жам са дугогодишњим
искуством, могућа и за-
мена за ваше неисправ-
не ТА пећи. 061/317-07-
67, 063/137-37-30.
(231747)

ПРОДАЈЕМ бензински
мотор томос за мешали-
цу, мало радио, 200
евра фиксно. 064/319-
35-67. (231752)

ПВЦ хармоника врата
браон боје, 230 х 90,
4.000 фиксно. 064/319-
35-67. (231752)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ и ту-
чане радијаторе., Тел.
064/866-24-64. (231753)

ПРОДАЈЕМ две ТА пе-
ћи. 064/130-36-02.
(231744)

ПРОДАЈЕМ троседе, ка-
уче, гарнитуре, регале,
мост + регал, сто + сто-
лице, спаваћа соба,
комплет, ел. шпорет, ТА
пећи, теписи, амерички
плакар, разно. 063/107-
78-66. 

КУПУЈЕМ старо гвожђе,
фрижидере, веш-маши-
не, замрзиваче и остали
метални отпад. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(231260)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, остало
покућство. 062/148-49-
94. (231490)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, новац, са-
тове, пенкала. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(231675)

КУПУЈЕМ исправне, не-
исправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-930.
(231746)

КУПУЈЕМ гвожђе, ме-
синг, алуминијум, ба-
кар, веш-машине, замр-
зиваче, телевизоре.
061/321-77-93. (231764)

КУПУЈЕМ секундарну
сировину, веш-машине,
шпорете, замрзиваче,
телевизоре, акумулато-
ре. 061/322-04-94.
(231764)

КУПУЈЕМ гвожђе, обоје-
не метале, акумуалторе,
веш-машине, фрижиде-
ре, замрзиваче, телеви-
зоре. 061/206-26-24.
(2317649)

УЗИМАМ земљу на го-
дину, Панчево. 061/265-
94-45. (СМС)

КУЋА 180 м2 пешачка
зона центар, комплетно
сређена, 85.000 евра
060/034-31-11. (СМС)

КОТЕЖ, продајем кућу,
сређену, две стамбене
јединице, повољно. „Ве-
сна 2”, 066/937-00-13.
(231750)

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

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест неза-
вршених стамбених је-
диница. Власник.
069/330-39-13. (230906)

ПРОДАЈЕМ пет ари пла-
ца, на Караули, Ул. Ри-
барска 108. Тел.
063/137-27-18. (230691)

ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омољи-
ца, Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70. (231403)

ДОЊИ ГРАД, кућа сре-
ђена, са два стана, ЕГ,
са плацем. 061/224-47-
97. (231279)

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 27.000 евра, може
замена за стан у Панче-
ву. 064/271-74-67.
(231060)

ПРОДАЈЕМ намештену
кућу, мењам за стан,
130 м2, гаража 50 м2, на
плацу 11 ари. Тамишка
43, Јабука. 063/890-70-
01. (231430)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, са воћња-
ком, легализовано.
013/232-21-30, 063/162-
50-00. (231441)

СТРЕЛИШТЕ, нова укро-
вљена кућа на плацу од
4,13 ари, 152 м2 + пот-
кровље 100 м2, у самом
насељу, сви прикључци,
вода, струја, 3 х 25 а,
канализација, двориште
ограђено. 063/637-673.
(231439)

ПРОДАЈЕМ/МЕ-
ЊАМ/ИЗДАЈЕМ кућу са
плацем. Тел. 062/886-
91-50, 063/774-99-81.
(231472)

НОВА МИСА, кућа 9 х
12, спратна, дељива, за-
вршни рдови, власни-
штво. 064/221-36-12.
(231467)

ЗЕМЉИШТЕ 8.993 м2,
са воћњаком, водом, по-
моћним зградама. Пре-
крупач продајем.
013/347-726, 063/193-
78-40. (231452)

ПРОДАЈЕМ плац на но-
вој Миси од 5 ари.
062/334-348. (231487)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 8 ари, Козарачки
просек. Тел. 060/601-
60-23. (231479)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
38.000; Стрелиште, 60
м2, 4 ара, 37.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (23)

ГРАЂЕВИНСКИ ПЛАЦ,
комунално опремљен,
50 ари, 51 м фронт, до-
говор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (231508)

ПРОДАЈУ се две куће у
Банатском Брестовцу.
Тел. 064/143-64-35.
(231702)

МИСА, породична кућа,
16,5 ари, договор, ком-
плет сређено са три ста-
на. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (231508)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68. (231534)

ВИКЕНДИЦА, бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна, бунар,
воће. 064/493-00-47.
(231551)

ТЕСЛА, куће у мирном
крају, канализација,
трофазна, укњижена,
49.000 евра, замена.
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (231541)

75 ари земље, уз ас-
фалт, северна зона, бли-
зу Скробаре. 066/354-
791. (231694)

ПРОДАЈЕМ један хектар
земље, између Сефкери-
на, Црепаје и Дебељаче.
066/926-59-21. (231695)

КУЋА на продају, Пан-
чево, Кочина 3, поред
Зелене пијаце. 064/231-
60-24. (231708)

ПРОДАЈЕМ кућу, цен-
тар, 6 ари плаца, дозво-
љена градња, П + 3 +
ПК. 064/239-54-03.
(231717)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 25.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (231652)

КАРАУЛА 43 м2, на 50
ари, 23.500 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (231652)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 25.000 евра.
064/348-05-68. (231652)

ПРОДАЈЕМ плац 57 ари,
баваништански пут,
објекат, струја, вода.
065/507-09-84. (231633)

КУЋА на Миси, 288 м2,
62.000 евра, може ета-
жно, власник. 065/554-
69-23. (231646)

ПРОДАЈЕМ њиву од три
ланца, мраморачки
атар, чибук, власник.
064/174-89-94. (231641

ТЕСЛА, одлична на 5
ари, 62.000; велики из-
бор кућа Панчево и око-
лина. „Лајф”, 317-634,
061/662-91-48. (231613)

ЈАБУКА, приземна кућа,
120 м2. 063/185-47-82.
(231602)

ДВЕ одвојене стамбене
јединице, гаража, цен-
трално, ПВЦ, паркет, 3.6
ари. 064/124-48-15.
(231615)

ЦЕНТАР Панчева, кућа
98 + 26 м2, на 3 ара,
продајем. 063/768-96-
43. (231624)

МИСА, сређена, 290 м2,
три етаже, засебне, 5.8
ари, 66.000, може по
етажама, замене.  (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

НОВИ свет, прелепа
приземна, 178 м2, 5,5
ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(231618)

НА ПРОДАЈУ кућа од
100 м2, у центру Панче-
ва, на Корзоу, може и за
издавање, искључиво
као пословни простор
агенције, канцеларије.
023/857-069, 023/857-
315, 064/575-57-04.
(231565)

КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231559)

НОВА МИСА, кућа 8
ари, 100 м2, 36.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231559)

ШИРИ центар, Доњи
град, 60 м2 + две стам-
бене јединице, 12.000,
хитно. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (231592)

ОМОЉИЦА, 130 м2, но-
ва, ЕТ, 7 ари, 31.000
евра. 332-031, 063/836-
23-83. (679), „Трем 01”
(231659)

ШИРИ ЦЕНТАР, 260 м2,
3 ара, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
114 ари, до пута,
54.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ХИТНО на продају два
ланца земље на Новосе-
љанском путу код Моте-
ла „Зрно”. 065/283-53-
01. (231662)

ХИТНО на продају плац
27 ари, повољно, Куде-
љарски насип, Охридска
улица. 063/724-13-90.
(231662)

КУЋА, 60 вм, 1/1, 2 ара
плаца, реновирано, усе-
љиво, Козарачка,
16.000. Тел. 069/485-12-
66. (231773)

ПОЧЕТАК Содаре, кућа,
161 м2, 2 ара, 55.000.
(636), „Теска некретни-
не”, 064/668-8915.
(231592)

ПРОДАЈЕМ кућу, центар
Старчева, 200 м2, 14 ари
плаца, укњижена, нова,
46.000 евра. (336),
„Олимп”, 063/274-951.
(231668)

ТЕСЛА, 80 м2, 3.5 ара,
ЕГ, укњижена, 43.000,
договор. (336),
„Олимп”, 063/274-951. 

КУЋА 100 м2 + помоћни
објекти, 1/1, 3 ара, усе-
љиво, реновирано,
17.000, Козарачка. Тел.
069/485-12-66. (231773)

ВИКЕНДИЦА и 15 ари
на Новосељанском, до
пута струја, вода.
063/336-461. 
(231734)

ПРОДАЈЕМ кућу на Ба-
ваништанском путу, 80
м2. 063/756-65-29.
(231767)

ПРОДАЈЕМ стан, 57 м2,
Савска 14/27, 
власник, солидан,
26.000. 
060/321-53-60. 
(230178)
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УЖИ центар, станови 53
-120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(228184)

56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + двори-
ште 24.000. 063/377-
835. (230880)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-
87-67. (231146)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 55 м2, за мањи од
45 м2, централно греја-
ње, клима, тераса, по-
друм, близу Тамиша.
013/352-409, 062/159-
00-50. (231107)

ТРОСОБАН, 78 м2, Ко-
теж 2, продајем/мењам
за стан, кућу. 063/771-
15-68. (231131)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и ба-
штом продајем, 12.000.
062/885-43-20. (231176)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, 43 м2, на Стре-
лишту, економичан.
069/304-78-85. (231448)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
ЦГ, центар Стрелишта,
могућност проширења,
власник. 064/635-77-42.
(231442)

ПРОДАЈЕМ стан 70 м2,
Тесла. 064/867-48-48.
(231480)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
23.500;  53 м2, двосо-
бан, сређен, I, 30.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(231497)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 26.500; Котеж 2, 58
м2, двособан, 33.000; 50
м2, једноипособан,
24.500. „Гоца”, 063/899-
77-00. (231497)

СТРЕЛИШТЕ 61 м2, дво-
собан, 33.500; 43 м2,
хитно, 23.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (231497)

ЦЕНТАР, 47 м2, двори-
шни двособан, 17.500,
леп, хитна продаја. „Го-
ца”, 063/899-77-00. 

ЦЕНТАР, двособан, 46
м2, 22.000; 60 м2, двосо-
бан, 39.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (231497)

ДВОИПОСОБАН стан на
Содари, 65 м2, V спрат,
ЦГ, лифт. 354-079.
(231506)

СТАН, нова Миса, код
школе, 53 м2. 062/310-
822. (231496)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000, дого-
вор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235003)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две те-
расе, II, 36.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, тераса,
27.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 + тераса, V,
ЦГ, 21.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (231089)

СТРЕЛИШТЕ, двособан
57 м2, VII, две терасе,
26.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74. 

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
55 м2, ВП, ЦГ, тераса,
подрум, 27.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.(235003)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2, ВП,
ЦГ, тераса, одмах усе-
љив, 18.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (235003)

КОТЕЖ 2, дуплекс 84
м2, тераса, укњижен,
35.000, договор. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (235003)

САМАЧКИ, гарсоњера,
18 м2, други спрат, ЦГ,
11.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(235003)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
трособан, 85 м2, VII, до-
говор. (677), „Нишић”,
362-027, 
064/206-55-74. 
(235003)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
28.500. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. 
(231508)

СТРЕЛШТЕ, 46 м2, ПР,
ЦГ, 27.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. 
(231508)

СТРЕЛИШТЕ, стан 56
м2, ТА, 18.000, договор,
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 
062/886-56-09. 
(231508)

СТРЕЛИШТЕ, централни
део, трособан, хитна
продаја, 37.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-
56-09. (231508)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, II, 30.500. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(231508)

СТАНОВИ и куће на
свим локацијама. (300),
Агенција „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(231527)

НОВА МИСА, трособан,
85 м2, ЦГ, I, замена за
мањи. 064/134-06-30.
(231529)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
VII, 56 м2, терасе,
24.000. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (231674)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
Новосадска, 27 м2, ПВЦ,
тераса, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (231674)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, I, 51 м2, ЦГ, 29.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(231674)

ЦЕНТАР, двособан, 56
м2, IV/V, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(231674)

СОДАРА, једнособан,
IV, ЦГ, 32 м2, 17.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(231674)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, ЦГ, V,
лифт, 26.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (231674)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 76
м2, близу центра, греја-
ње на гас, укњижен и
два стана у изградњи по
44 м2, усељење у мају
2017. 064/049-62-72.
(231657)

ПОВОЉНО, стан двосо-
бан са плодоужитком,
инвестирајте паметно!
Консалтинг тим „Елпис”
удружења. Мите Топа-
ловића 6. 061/324-40-
85. (231658)

УЖИ центар, троипосо-
бан, четири собе, ЦГ, II,
велика тераса, 56.000.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(221659)

ХИТНО двоипособан, 66
м2, ЦГ, ВП, тераса,
44.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 
063/836-23-83. 
(221659)

СОДАРА 52 м2, ТА, IV,
сређен, ПВЦ, 26.000.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(221659)

ХИТНО, Стрелиште, 58
м2, ЦГ, V, 31.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. 
(221659)

КОТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ, IV,
само 26.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (221659)

ТЕСЛА, двоипособан, 63
м2, 37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (231669)

ТЕСЛА, троипособан,
новији, 49.000, 79 м2.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15. (23)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
комфоран, 61 м2, ЦГ,
28.500. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (231669)

КОТЕЖ 1, двособан, 57,
27.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (231669)

КОТЕЖ 1, двособан, 45,
27.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (231669)

КОТЕЖ 2, комфоран,
једнособан, 46 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231668)

НОВОИЗГРАЂЕНИ ста-
нови, Ц. Лазара, тросо-
бан, 65 м2, једноипосо-
бан, 48 м2, 730
евра/квадрат. 
063/274-951. (231668)

ШИРИ ЦЕНТАР, двосо-
бан, 57 м2, II, TA, потпу-
но сређен, усељив,
38.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(231668)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 28.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(231668)

СОДАРА, двоипособан,
61 м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(231668)

КОТЕЖ 2, једноипосо-
бан, 50 м2, VII, ЦГ, сре-
ђен, усељив,
31.000.(336), „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(231668)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
54 м2, I, сређен, ЕГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(231668)

ТЕСЛА, једнособан, 30
м2, VII, ЦГ, сређен,
20.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01.
(231668)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(231668)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, дворишни, 47, га-
ража, 24.000.  (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (231652)

ШИРИ центар, једнои-
пособан, 38 м2, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231652)

КОТЕЖ, једноипособан,
45 + 12 м2, 24.000; јед-
ноипособан, 45 м2,
27.000. (097), 064/348-
05-68. (231652)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097)
064/348-05-68. (231652)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
56 м2, двособан, 36.000,
трећи спрат. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. (231652)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.000; двособан, 49
м2, 24.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(231652)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
37.000; двособан, 42 м2,
24.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(231652)

ТЕСЛА, једнособан, 36
м2, 21.500; двоипосо-
бан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231318)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500;  двоипосо-
бан 70 м2, 36.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (231652)

МАРГИТА, двособан, 42
м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68. 
(231652)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
58 м2, 26.000, двособан
46 м2, 23.000 евра; тро-
собан, 80 м2, 37.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(231652)

МИСА, једнособан, 33
м2, 16.000; двоипосо-
бан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (231652)

СОДАРА, двоипособан
стан, 63 м2, IV спрат,
ЦГ, клима. Тел. 344-254.
(231640)

ТЕСЛА, једноипосоабн,
38 м2, новији, V, лифт,
ТА, 22.000. (49), „Му-
станг, 062/226-901.
(231642)

ТЕСЛА, леп двоипосо-
бан 68 м2, I, TA, 37.000,
договор. (49), „Мустанг,
062/226-901. (231642)

ВОЈВОЂАНСКИ буле-
вар, 57 м2, II, двособан,
ЦГ, 33.000. (49), „Му-
станг, 062/226-901.
(231642)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан, 50
м2, 1/1, 21.000. (49),
„Мустанг, 062/226-901.
(231642)

МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, велика тераса,
20.000. (49), „Мустанг,
062/226-901. (231642)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.300. (49),
„Мустанг, 069/226-66-
58. (231642)

ЈЕДНОСОБАН, Содара,
ЦГ,  37 м2, генерано ре-
новиран, ПВЦ, купати-
ло, плакари, усељив од-
мах. „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 
(231541)

ЦЕНТАР, двособан, ТА,
од 27.000 до 35.000
евра, две терасе, одмах
усељиви. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71. 

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж, 62 м2, двострано
орјентисан, 36.000 евра,
договор. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(231549)

ДВОСОБАН, Содара, 56
м2, тераса, 27.000 евра,
договор, замена. „Ди-
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (231549)

ДВОИПОСОБАН, Тесла,
ТА, изузетно реновиран,
алу, две терасе, ЕГ, IV
спрат, договор. „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(231549)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, са ЦГ, функциона-
лан и легализован. 304-
854, 064/133-54-18.
(231544)

КОТЕЖ, 45 м2, једносо-
бан, 25.000; трособан,
70 м2, 43.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (231593)

ЈЕДНОСОБАН, 34 м2,
Стрелиште, 21.500; Те-
сла, 19.000. (324),„Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20. 
(231593)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Те-
сла, Котеж 30.000; Стре-
лиште, 22.000.
(324),„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (231593)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Тесла, без улага-
ња, одмах усељив.
060/488-21-15. 
(231570)

КОТЕЖ 1, двособан, I,
59, 32.500, једнособан,
40, 24.000; Котеж 2,
двособан, 53, 28.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (231593)

ТЕСЛА, Стрелиште, гар-
соњеру, 12.500; Зелен-
гора, 40, ТА, 21.000; Со-
дара, 37, ТА, 22.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. 

(231593) 
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ХИТНО продајем стан
50 м2, у центру Панчева.
064/160-77-06. (231559)

МИЛОРАДОВИЋ, ново-
градња, 80 м2, трособан,
800 евра/квадрат. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231559)

КОТЕЖ 1, сређена усе-
љива гарсоњера, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231559)

СОДАРА, Дунавска, ма-
њи двособан, 25.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(231559)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, 34.000; двособан
61 м2, 28.500. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231194)

МАРГИТА, новоградња,
58 м2, I, усељив. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231559)

НОВА МИСА, једноипо-
собан, I, у згради, дого-
вор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (231559)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 64 м2, Марина Др-
жића 5, Стрелиште, без
посредника. 064/167-
57-95. (231594)

ПРИЗЕМЉЕ, стан 47 м2,
Жарка Фогараша 33,
ЦГ, паркет. Тел.
065/239-16-55, Новак.
(231597)

ПОЧЕТАК Котежа, пре-
леп двособан, 53 м2, III,
35.500;   (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231618)

СТРОГИ центар, двои-
пособан, V, лифт, 63 м2,
43.000; трособан,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (231618)

ЦЕНТАР, трособан, сре-
ђен, 82 м2, дворишни,
гаража, 33.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

ЦЕНТАР, двоипособан,
52.000; троипособан
61.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (231613)

ЦЕНТАР, двипособан,
52.000; троипособан,
61.000; салонски 86 м2,
39.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (231613)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан, I,
39.000, троипособан, III,
43.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)

СОДАРА, војне, двоипо-
собан, 42.000; Жарка
Зрењанина двоипо-
со9бан, ТА, III, 32.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231613)

БЛИЗУ центра леп двои-
пособан, поткровље,
30.000; С. Саве, прелеп
двособан, 42.000.
„Лајф”, 061/662-91-48. 

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА
комплетно реновиран
двособан, II, TA, 38.000;
Содара, салонски 114
м2, 61.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)

ТЕСЛА, 35 м2, II, 22.500;
Стрелиште, гарсоњера,
13.000, 7. јула 39 м2,
приземље, 16.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(231613)

СТАН 30 м2, Стрелиште,
IV спрат. 068/524-52-99,
063/892-38-30. (231718)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат, централно
грејање, 29.000 евра.
Хитно. 063/329-340.
(231723)

НОВОГРАДЊА, троипо-
собан стан на продају,
ужи део града. 063/327-
884. (231691)

НА ПРОДАЈУ нов већи
једнособан стан, нова
Миса, Панчево. Тел.
060/034-20-04. (231704)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан 45 м2, са подрумом
45 м2, центар. 063/802-
79-07. (231706)

ПРОДАЈЕМ стан 32 м2,
Браће Јовановић 33-д,
стан 2. 063/750-38-10.
(231710)

СТАН 45 м2, IV спрат,
Котеж 2, Кикиндска, ЦГ,
усељив. 063/272-152. 

ПРОДАЈЕМ стан 66 м2.
013/402-470. (231670)

ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА,  28.000, до-
говор. Тел. 064/417-69-
61, власник. (231685)

ПРОДАЈЕМ нов стан, 51
м2, Тесла, 18.000.
061/168-10-51, хитно,
власник. (231689)

СТАН, новоградња, јед-
нособан, 39 м2, 19.000
евра,  без централног,
1/1, III спрат, Примор-
ска 27, нова Миса.
069/485-12-66. (231733)

ЈЕДНОСОБАН, 33 м2,
нов, аусељив, I спрат,
Приморска 27, нова Ми-
са, 20.000 евра.
069/485-12-66. (231733)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, пот-
пуно сређен, парно,
лифт, власник, хитно.
064/260-05-34. (231771)

МАРГИТА, једноипосо-
бан, I, 38 м2, тераса, гас,
усељив, 25.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (231743)

ТЕСЛА, I спрат, 44 м2,
празан. 062/424-128.
(231755)

ПРОДАЈЕМ стан у цен-
тру, сређен, 16.000
евра. (661), „Весна 2”.
066/937-00-13. (231750)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан сређен други
спрат, две терасе,
24.000. (661), „Весна 2”.
066/937-00-13. (231750)

СОДАРА, једнособне,
двособне, трособне, хит-
но, повољно. (661), „Ве-
сна 2”. 066/937-00-13.
(231750)

СТРЕЛИШТЕ, троипосо-
бан, ЦГ, сређиван, 81
м2, 49.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (231613)

КУПУЈЕМ стан до 15.000
и дајем ауто (3.000),
12.000 кеш. 064/134-06-
30. (231529)

ПОТРЕБНИ једнособни
и двособни станови на
свим локацијама. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (231559)

КУПУЈЕМО станове, ку-
ће, исплата одмах. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(231659)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру с парним гре-
јањем. Центар. Звати
после 16 сати. 
063/697-360. 
(СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту. Тел. 063/884-92-62,
061/175-87-71. 
(231455)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 1,
50 м2, опремљен, ТА
грејање. 065/665-75-10.
(231457)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан на новој
Миси. 
Тел. 063/839-56-81.
(231463)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом, у
центру Старчева.
063/502-211. 
(231474)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за учени-
ке и студенте. 
064/439-40-89. 
(231446)

ИЗДАЈЕ се соба са зајед-
ничком употребом кухи-
ње и купатила. Тел.
060/031-07-26. (231475)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан, Тесла, у ви-
ше него коректном ста-
њу. 064/142-68-65.
(231486)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, нова
Миса, бесплатан интер-
нет. 063/775-99-86, 
372-144. 
(231485)

ГАРСОЊЕРА, намеште-
на, код Стоматолошког
факултета. 064/386-55-
96. (231482)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру, без
ЦГ. 064/458-29-47.
(231477)
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КУЋА за издавање,
Старчево, са баштом.
Тел. 060/617-15-66.
(231523)

НОВА МИСА, издајем
двособан стан са ета-
жним грејањем на стру-
ју. 063/803-10-52. (231)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан, Содара,
ЦГ, на дуже, 100 евра +
депозит. 065/890-98-23.
(231512)

ИЗДАЈЕМ празан једно-
собан стан на Стрели-
шту. 060/721-21-04. (23)

ИЗДАЈЕМ стан, зграда,
приземље, центар, полу-
намештен. 063/262-127.
(231725)

ТЕСЛА, код „Авива”,
двособан стан, екстра,
усељив, издајем.
069/235-34-96. (231728)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан на
Содари. Тел. 064/856-
62-11. (231692)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен стан 50 м2. Тел.
064/810-26-36. (231698)

ИЗДАЈЕМ собе за самце
и теренце. 064/305-73-
01. (231703)

ИЗДЈЕМ стан, 32 м2,
Браће Јовановића 33-д.
063/750-38-10. (231710)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан, Улица
Максима Горког 94.
061/520-26-10. (231700)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан у кући, по-
себан улаз, струја, ин-
тернет, ЦГ, погодно за
самце, цимере. 064/169-
13-77. (231709)

СТАНОВЕ двособан,
трособан, намештен,
празан, кућа, башта,
мирно место. 061/721-
15-84. (231660)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. (2316619

ПОВОЉНО издајем ма-
њи намештен стан, ужи
центар. 063/810-92-39.
(231670)

ИЗДАЈЕМ кућу, шири
центар, 150 м2, погодно
за пословну активност.
062/347-667. (231673)

СТАН самцима, нова
Миса, намештен, посе-
бан улаз, близу „беово-
за”. 013/370-033,
064/207-19-88. (231679)

ИЗДАЈЕМ собу са греја-
њем, ученици, код Гим-
назије. Те. 063/304-943.
(231638)

ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен дворишни стан,
код Стоматолошког, 50
евра. 064/577-34-90.
(231650)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. Тел. 013/355-815,
062/887-17-55. (231631)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2, у
строгом центру. Тел.
061/621-32-18. (231632)

ИЗДАЈЕМ велику стари-
ју кућу са двориштем,
на Миси. Козарачка.
064/959-42-79. (231606)

ИЗДАЈЕМ дворишни јед-
нособан стан + гарсоње-
ра, све намештено, гре-
јање, Стрелиште. 362-
406, 064/218-83-45.
(231616)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан, Котеж 1, кру-
жни ток, 120 евра.
064/351-42-23. (231537)

ИЗДАЈЕМ празан двои-
пособан стан, Пепеља-
ре. 069/166-24-28.
(231552)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, самици. 013/355-
537 065/335-55-37.
(231577)

ИЗДАЈЕМ запосленом
на дуже намештен дво-
собан стан, Панчево,
приземље, центар, обез-
беђен паркинг, централ-
но грејање, телефон,
клима, интерфон, пла-
ћање унапред месечно
+ депозит. 064/199-20-
18. (231545)

ИЗДАЈЕМ породичну ку-
ћу, 150 м2. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09. (231592)

ИЗДАЈЕМ дворишни
комплет сређен тросо-
бан стан, ТА. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09. (22)

ГАРСОЊЕРА, лепа, на-
мештена, у лепом дво-
ришту, центар, за једну
особу. 061/195-42-91.
(231580)

ИЗДАЈЕМ собу са упо-
требом купатила. Тел.
064/495-95-13. (231581)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, полунамештен, Ка-
рађорђева. 064/994-13-
16. (231589)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан код „бувљака”,
Рибарска 2, 100 евра,
без депозита, полунаме-
штен. 069/485-12-66.
(2317729

НАМЕШТЕН двособан
стан, шири центар, 130
евра са грејањем.
060/146-22-50. (231770)

ГАРСОЊЕРА, 30 м2, Ко-
теж 2, са стварима, ком-
плетно опремљена, сам-
цу, самици, ученици.
064/048-25-78. 
(231744)

ИЗДАЈЕМ у новијој кући
два трособна стана, је-
дан намештен. 
064/130-36-02.
(2317490)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан близу
„Авив парка”, ЦГ.
060/886-76-14. 
(231761)

УЧЕНИЦИМА издајем
новоопремљену собу са
употребом кухиње, ку-
патила. 064/245-15-97.
(231763)

СТАНОВИ за издавање,
комплетно опремљени
за становање. 063/693-
944, 063/693-291. (ф)

КУЋА за издавање, 100
м2, са великим двори-
штем. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, сређен, по-
годан за сваку намену,
заштићен. 064/959-98-
83. (2311103)

ИЗДАЈЕМ локал, 33 м2,
Лава Толстоја 39. Тел.
013/400-911. (231433)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру, повољно. 064/850-
70-69. (231522)

ПРОДАЈЕМ два локала
са станом у поткровљу.
Центар града. 063/802-
79-07. (231706)

ИЗДАЈЕМ локал 100 м2,
центар Панчева, испред
велики паркинг.
063/622-209. (231591)
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ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јо-
вина. Тел. 060/562-62-
96. (231591)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза Зелене пијаце,
близина три школе.
060/351-03-56. (231578)

ИЗДАЈЕМ канцеларију,
25 м2, Р. Путника 2-а, 80
евра. 063/341-871.
(231582)

ИЗДАЈЕМ локал, Осло-
бођења код пијаце, ау-
тобуске станице, пого-
дан за све делатности
(15 – 75 м2). 063/372-
124. (231730)

ИЗДАЈЕМ пословни (40
+ 10) и канцеларијски
простор 80 м2, може и
засебно. 064/217-48-56.
(231751)

ПОТРЕБАН вулканизер
са радним искуством, за
рад у вулканизерској
радњи. 065/551-17-22.
(СМС)

ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Панчево,
Книћанинова 37. Тел.
062/227-771. (231255)

МАСЕРКА, релакс, пар-
цијална и антицелулит.
Тел. 062/817-17-31.
(230065)

ПОТРЕБНИ продавци за
рад на терену. 062/825-
27-25. (230381)

ПОТРЕБНИ радници пе-
рионици „Пионир”.
013/258-02-17. (231092)

ПОТРЕБНА девојка за
помоћ при учењу, пар
сати дневно. 063/156-
76-57. (231053)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. 064/403-
51-32. (231453)

ПОТРЕБНА одговорна
жена за чување детета.
062/222-827. 
(231661)

ПОТРЕБНА радница у
киоску брзе хране, до
35 година. 064/231-59-
39. (и)

ПРОДАВНИЦА здраве
хране на продају, у ра-
ду. 062/658-100.
(231489)

ГРАЂЕВИНСКОМ пред-
узећу Still-net из Панче-
ва, потребни армирачи,
тесари, зидари, електри-
чари. 333-311. 
(231731)

ПОТРЕБАН помоћни
радник за рад у пекари.
Тел. 064/122-21-56.
(231756)

ПОТРЕБНА продавачи-
ца у продавници мешо-
вите робе. 063/550-166,
060/300-93-09. 
(231740)

ПОТРЕБНА девојка за
рад на Зеленој пијаци.
064/294-21-40. (231755)

ПОТРЕБНА куварица у
пилећем дућану. 377-
230. (231270)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
тгражи перача, потреб-
но искуство на прању
камиона. 064/244-42-
19. (2316799

РЕСТОРАНУ Po co Lo co
потребни посластичари
и помоћни радници.
013/355-222. 
(231596)

ЋЕВАБЏИНИЦИ Хало
Лесковац, потребне рад-
нице, за рад за рошти-
љем. 063/897-55-04.
(231596)

ПОТРЕБНЕ конобарице,
кафе пацифико.
060/319-05-77, 
061/236-23-87. 
(231600)

ПОТРЕБНА жена за чу-
вање старије особе у
иностранству. Минимал-
но познавање немачког.
062/571-007. (231662)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. Тел.
060/691-01-13. (229077)
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АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(229115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, каби-
на, славина, бојлера, ко-
тлића. 063/836-84-76.
(229791)

МОЛЕРСКИ радови, ква-
литетно, цена договор.
Мајстор Неша. 069/444-
23-76. (230561)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 063/155-85-
95. (230451)

ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене сто-
ларије, стакло, ролетне,
комарник. 063/843-34-
56. (230781)

МЕДИЦИНСКЕ сестре:
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (230742)

ЧАСОВИ, основе елек-
тротехнике, професор са
искуством. 062/801-97-
58. (230714)

КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан, и молер,
тражи посао. 061/203-
70-87.  (231396)

УГРАЂУЈЕМ видео над-
зор и аларме у стамбе-
ним објектима. 064/134-
30-18. (231002)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, ТА пе-
ћи, разводних табли, ин-
сталација. Мића,
064/310-44-88. (231070)

СЕЛИДБА 1.000 динара,
радници, попуст ван-
градска. 064/026-13-26.
(231185)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи, си-
гуран успех. 352-892,
061/656-04-04. (231444)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне.
064/181-25-00. (231436)

МОЛЕРАЈ, фасаде, сто-
ларија, гипс, обраде око
прозора, комплетне
адаптације. 063/893-39-
94. (231437)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошкол-
ци), искусна дипломира-
на професорка матема-
тике. Центар. 343-370.
(231435)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, пензионерима
попуст. 013/235-78-82,
065/557-81-42. (231456)

ПРЕСВЛАЧЕЊЕ стилског
класичног намештаја,
повољно, традиција ква-
литета. 065/580-90-00.
(231470)

ДРВОСЕЧА исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (231471)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар.
013/351-073, 064/157-
20-03. (231489)

НУДИМ помоћ у кући
старим покретним и по-
лупокретним особама.
061/683-09-29. (231458)

ПОПРАВЉАМО/УГРА-
ЂУЈЕМО ПВЦ, алу стола-
рију, сигурносна врата,
ролетне, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. (231491)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, изра-
да кошуљице, уградња
ламината, столарије.
062/816-33-84. (231505)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИ-
ВАЧКИ радови, монтажа
капија, ограда, надстре-
шница, застакљиање те-
раса. 062/816-33-84.
(231505)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-19-81,
063/868-01-70. (231538)

МАТЕМАТИКА, инфор-
матика, статистика, фи-
зика, месечно плаћање,
професорка. Центар,
013/353-569, 061/603-
94-94, 066/405-336.
(231507)

ЗИДАЊЕ, малтерисање,
реновирање кровови,
кречење, бавалит фаса-
де, радимо повољно.
063/865-80-49.
(2315225)

РАДИМ изолацију рав-
них кровова, гаража, ку-
патила. 345-874,
062/235-839. (231513)

КЕРАМИЧАР с дугого-
дишњим искуством, ква-
литетно, педантно, по-
вољно. 064/252-51-75,
062/153-37-06. (231517)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке:
израде инсталација, ин-
дикатори, бојлери и ку-
патила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(231543)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтажа бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (231546)

ЧАСОВИ енглеског јези-
ка, преводи, рад у гру-
пама, професор, центар.
Тел. 064/190-14-17.
(231550)

ЦРЕП кикинда, продаја,
рибање, кисељење купу-
са , ваше буре. 
064/051-51-61. 
(231201)

ОРЕМ, култивирам ба-
ште. 063/809-35-89.
(231707)

ДИМЉЕЊЕ меса и пре-
рађевина од меса.
063/179-01-78. (231690)

ТВ и сателитске антена,
монтажа, дигитализаци-
ја вашег ТВ-а. 064/866-
20-70. (231693)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (231683)

ТАПЕТАР који пресвла-
чи намештај, са иску-
ством тражи посао.
064/120-77-64. (231663)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења канализације,
адаптације купатила, се-
рвис, повољно. 377-930,
064/586-85-39. (231667)

ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински ра-
дови. 013/361-601,
064/866-25-76. (231648)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, ма-
шинска одгушења, сани-
тарија. 062/382-394.
(231595)

РЕЛАКС терапеутска,
антицелулит масажа,
естетски и медицински
педикир. Јасмина.
013/351-907, 061/308-
95-86. (231628)

ЧИСТАЧИЦА, чистим
канцеларије, куће. Ива-
на, 063/843-25-58.
(231625)

НЕГА болесника у попо-
дневним часовима. Тел.
377-321, 063/234-857.
(231620)

СРПСКИ часови, при-
према пријемних за
основце и средњошкол-
це. 064/462-37-64.
(231565)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољни-
је. 065/361-13-13.
(231576)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 22 године искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (231597)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење кана-
лизације одмах.
063/269-173. (231564)

МЛАДИ пензионер чу-
вао бих старије особе уз
минималну надокнаду.
064/544-96-94. (231566)

ХОБЛОВАЊЕ, фугова-
ње, поправка, лакирање
паркета и бродских по-
дова. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (231737)

ФРЕЗИРАЊЕ баште,
кречење и кошење, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева. 062/826-64-38.
(231742)

ЗАМЕНА црепа, поправ-
ка крова, чишћење олу-
ка. 065/535-24-56.
(231754)

ДУБИНСКО прање мебл
намештаја, тепиха, ду-
шека. Наташа, 361-474,
066/361-474, 060/361-
47-41. 231758)

ЧИСТИМО шут, таване,
подруме. 061/321-77-93.
(231764)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим и
великим кипером.
064/664-85-31, 013/342-
338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега. Но-
ле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

КАМИОНСКИ превоз до
два кубика, 1.300 дина-
ра, песак, шљунак.
062/355-154. (229043)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифици-
рање, 28 година с вама,
гаранција. www.bal to -
kad.co.rs. 065/347-55-
02, 011/288-30-18.
(229033)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(229704)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специјал-
ним машинама, може
преко рачуна. „Ac qua”,
062/532-346. (229628)

ИСКОПИ мини багером
на свим теренима.
064/648-24-61. (229999)

ПРЕВОЗ малим кипером
до 20 м³, повољно (про-
лаз на 2,2 метра).
064/648-24-61. (229999)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници, по-
вољно. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117,
013/365-051. (230366) 

ПОВОЉНО! Превоз ро-
бе, селидбе комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77, 013/311-
514. (230299)

РАДИМО зидање, бето-
нирање, оправка старих,
нових кровова, разне
фасаде. 013/664-491,
063/162-53-89. (231370)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, це-
на договор. 013/366-
843, 063/193-22-29. 

ПОПРАВКА, веш-маши-
на, судо-машина, и
остале беле технике,
овлашћени сервис „Фри-
го Пеђа”. 013/301-300,
063/771-24-16. (321212)

СЗР „МАКИ”, поставља-
ње, хобловање, полира-
ње и лакирање. Мајсто-
ри из Дебељаче.
063/822-94-82, 063/865-
45-31. (231104)
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ЛИМАРИЈА, грађевин-
ска, санације цурења,
кровопокривачки радо-
ви, хидроизолације рав-
них кровова., Алпини-
стички радови. Најјеф-
тиније. 064/466-42-14.
(231519)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем
већ од 1.500 динара. 0-
24 сата. Ми смо ту због
вас. 064/334-85-64,
063/811-98-32, Попо-
вић. (231647)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење судопере, купа-
тила, канализације, за-
мене, поправке.
013/331-657, 063/777-
18-21, 064/495-77-59.
(231649)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хар-
мо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (231571)

ОВЛАШЋЕНИ „Електро-
сервис” поправља; веш-
машине, бојлере, шпо-
рете, пећи, електроин-
сталације. 060/180-02-
83, 062/186-48-22.
(2315569

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне
адаптације, замена вир-
бли, батерија, вентила и
санитарија, све за воду,
0-24, пензионерима екс-
тра попуст, долазим од-
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/317-
26-33. (231587)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, кли-
ме, шпорете, бојлере,
поправљамо квалитетно
са гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05. 

МАСЕРКА потребна за
релакс, опуштајућу ма-
сажу. Позив или СМС.
061/298-96-69. 
(228751)

ОГЛАШАВАМ неваже-
ћом годишњу карту из-
дату од АТП-а на име
Јелена Ускоковић.
(231484)

22. НОВЕМБРА 2016,
око 12 сати, у „ Дис”-у
изгубљене сунчане нао-
чаре, драга успомена.
Молим поштеног нала-
зача да се јави на тел.
063/865-10-57. 
(231653)

ИНО ПЕНЗИОНЕР, 59
година, тражи слободну
жену из Панчева или Бе-
ограда од 50 до 65 годи-
на, за озбиљну везу. Зва-
ти после 18 сати.
013/400-946. (231741)

ПОКЛАЊАМ стајско ђу-
бре. 069/123-42-78,
063/156-73-55. (ф)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 

уторком 
од 8 до 18,

средом 
од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по
Србији с комбијима, ка-
мионима, екипа радни-
ка, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24,
сваког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Плаћање
могуће чековима и пре-
ко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . 
(231140)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис, комбијем и ка-
мионом, Војводина, Ср-
бија, са или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(231140)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
– Борис – комбијима,
камионима, професио-
нално, екипа радника,
све релације по Србији,
откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(231140)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монта-
жа, демонтажа, пакова-
ње ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите
се без стреса!!! Борис,
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . 
(231140)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без рад-
ника. Најповољније.
Иван. 063/107-78-66.
(231140)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намешта-
ја. Иван. 063/107-78-66.
(231140)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно грађевински ма-
теријал, песак, шљунак,
сејанац, одвозим шут.
064/354-69-94. 
(231468)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних, елек-
тричар, ауто-електри-
чар, поправка ауто-пу-
њача. 063/800-01-96.
(231451)

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о не при сту па њу из ра де сту ди је

о про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

     По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, да на 17. 11. 2016. го ди не, до нео је
ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Из град ња три
ве тро тур би не по је ди нач не сна ге до 3,3 MW на к.п. бр.
12283, 11256 и 11269/2 КО До ло во, са енер гет ским и
оп тич ким ка бло ви ма за ме ђу по ве зи ва ње и ин ста ла ци -
јом узе мље ња на к.п. бр. 11239, 12307, 12283, 11256 и
11269/2 КО До ло во, но си о ца про јек та Енер го – До ло -
во Је дан д.о.о., ули ца Иг ман ска бр. 15, из Бе о гра да.
Ре ше ње о од лу чи ва њу о по тре би  из ра де Сту ди је о
про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни
про је кат мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10
до 14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја -
та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар
Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри -
ја бр. 39).
За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не -
то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог
оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, Пред у зе ће за те ле ко му ни ка ци -

је „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА’” а. Д. Бе о град, Та ков ска бр. 2,

под нео зах тев за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну за пројекaт ре кон струк ци је

на ло ка ци ји РБС „ПА - ФС Те сла ЛТЕ” – PAL 34, Пан -

че во, Ули ца Ми ло ша Обре но ви ћа 14-а, Пан че во, у

кру гу Фа бри ке си ја ли ца „Те сла” на ка та стар ској пар -

це ли бр. 4735/6 к. о.Пан че во. 

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -

та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не Град ске упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 614, у

пе ри о ду од 24. но вем бра до 04. де цем бра 2016. го ди -

не, рад ним да ном од 10 до14 са ти.

      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -

ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -

вом.

      У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Сл. гла сник РС” број 72/09, 81/09-ис прав ка,

64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС,

98/2013-УС. 132/2014 и 145/2014) и Пра вил ни ком о са др -

жи ни, на чи ну и по ступ ку из ра де до ку ме на та  про стор ног

и ур ба ни стич ког пла ни ра ња („Сл.гла сник РС” бр. 64/2015)

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за ур ба ни зам, гра ђе вин ске 

и стам бе но-ко му нал не по сло ве

ОГЛА ША ВА
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД

СЛЕ ДЕ ЋИХ ПЛАН СКИХ ДО КУ МЕН ТА
На црт Пла на де таљ не ре гу ла ци је за дво стру ки

110КВ да ле ко вод ТС Пан че во 2 - при кључ но 
раз вод но по стро је ње „Бе ла Ан та” у До ло ву 

и
Стра те шке про це не ути ца ја Пла на де таљ не 

ре гу ла ци је за дво стру ки 110 КВ да ле ко вод ТС
Пан че во 2 - при кључ но раз вод но по стро је ње 

„Бе ла Ан та” у До ло ву на жи вот ну сре ди ну
На црт на ве де них план ских до ку ме на та,   из ла же се на

јав ни увид у згра ди Град ске упра ве гра да Пан че ва, ул.

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, у хо лу на ше стом спра ту, у

тра ја њу од 30 да на, по чев од 25. 11. 2016. го ди не.

За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план -

ским до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту    за    ур -

ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

Град ске упра ве гра да Пан че ва, на тел. 308-905.

Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на да ва ће оба ве ште ња ве -

за но за план ски до ку мент за вре ме тра ја ња јав ног уви -

да, сва ког пет ка, у вре ме ну од 11 до 12  са ти. За ин те ре -

со ва на прав на и фи зич ка ли ца под но се при мед бе на На -

црт пла на, за вре ме тра ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во у

пи са ном об ли ку,  Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се -

кре та ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко -

му нал не по сло ве, пу тем пи сар ни це Град ске    упра ве

гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра  I, бр. 2 – 4, Пан че во.

Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же них план ских до ку -

ме на та би ће ор га ни зо ва на 07.12.2016.го ди не    у 12 са -

ти, у Ма лој са ли згра де град ске упра ве Гра да Пан че ва.

Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на 29.

12. 2016. го ди не, са по чет ком у 13 са ти, у Ма лој са ли

згра де град ске упра ве гра да Пан че ва.

Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва -

ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће се но -

ви тер мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

При вред но дру штво „Livex” d.o.o, Ска дар ска 91, Пан че во, 

рас пи су је КОН КУРС
за при јем рад ни ка тех нич ке стру ке:
– лив ци
– пе ћа ри
– ка лу па ри
Мо гућ ност пре ква ли фи ка ци је уз струч ну обу ку . 

За бли же ин фор ма ци је по зва ти на тел. 013/370-575,

064/641-77-66. 
(Проф. 66)

Пред у зе ће „Бе дем-пре воз” д.о.о. 

по слов ни огра нак „Го луб так си” 

об ја вљу је оглас 
за при јем ве ћег бро ја так си во за ча

Ми ну ди мо:

– сти му ла тив на и ре дов на при ма ња

– из у зет не усло ве ра да

– при јем у ком пак тан ко лек тив са ви со ким сте пе ном

ме ђу соб ног ува жа ва ња

Усло ви ко је мо ра те ис пу ни ти:

– во зач ка до зво ла Б ка те го ри је са во зач ким ста жом

ми ни мум три го ди не

– сер ти фи кат о по зна ва њу гра да Пан че ва

– ле кар ско уве ре ње

      

          При ја ве (са CV) до ста ви ти лич но у се ди шту

фир ме или сла ти на email:

m.bartolome@bedemprevoz.com
(ф)

Skupšti na ZZ „No vo se ljan ka” u Ba nat skom No vom Se lu,

Ul. Pan če vač ki put br. 2, na osno vu Od lu ke o ras pi si va -

nju KON KUR SA za iz bor i me no va nje di rek to ra Za du ge,

od 18. 11. 2016 go di ne, ras pi su je

KON KURS
ZA IZ BOR I IME NO VA NJE DI REK TO RA ZA DRU GE

NA MAN DAT NI PE RIOD OD ČE TI RI GO DI NE

Po red opštih uslo va pro pi sa nih za ko nom kan di dat tre ba

da is pu nja va i sle de će po seb ne uslo ve:

l. VSS, VII-l ste pen struč ne spre me, i to: po ljo pri vred ni,

eko nom ski ili prav ni fa kul tet.

2. 5  (pet) go di na rad nog is ku stva u stru ci (ru ko vo de ći

po slo vi)

3. da kan di dat ni je pod osu dom za kri vič na de la pro tiv

pri vre de i slu žbe ne du žno sti za ko je su na stu pi le prav ne

po sle di ce osu de.

Uz pri ja vu kan di dat tre ba da do sta vi:

– do kaz o za vr še nom fa kul te tu (ove re na ko pi ja di plo me

ili uve re nja), ne sta ri ja od 6 me se ci.

– do kaz o rad nom is ku stvu na ru ko vo de ćim po slo vi ma

(po tvr da po slo dav ca, re še nje o ras po ređi va nju, aneks

ugo vo ra o ra du, sa ja snim po da ci ma ko je je po slo ve oba -

vljao i u kom pe ri o du, i sl.)

– CV (bi o graf ske po dat ke),

– do kaz MUP-a (uve re nje, po tvr da) da kan di dat ni je pod

osu dom za kri vič na de la pro tiv pri vre de i slu žbe ne du -

žno sti za ko je su na stu pi le prav ne po sle di ce osu de ne

sta ri je od 6 (šest) me se ci.

Pri ja ve na Kon kurs sla ti na adre su:

ZZ „No vo se ljan ka” Ba nat sko No vo Se lo, Ul. Pan če vač ki

put br. 2, sa na zna kom – za Uprav ni od bor, u ro ku od 8

da na, od da na ob ja vlji va nja kon kur sa u dnev nom li stu

„Pan če vac”.

Ne pot pu ne i ne bla go vre me ne pri ja ve ne će se uze ti u raz -

ma tra nje.

Di rek tor se bi ra na od re đe no vre me, na man dat ni pe riod

od 4 (če ti ri) go di ne.

Bli že in for ma ci je mo gu se do bi ti na te le fon: 013/615-

002 ili 063/301-335.

По след њи по здрав при ји

ДРА ГИ ЊИ ЈО ЈИЋ

од по ро ди це КУ ДРИЋ
(57/231586)

По след њи по здрав ку ми

ПА У ЛИ

од ку мо ва ШАН ТА
(45/231557)

Во ље ној

ПЕ ТРО НЕ ЛИ ИЛИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(28/231500)

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.

УСЛУГЕ

РАЗНО
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По след њи по здрав во ље ној су пру зи

СТО ЈАН КИ ЈОВ ЧИЋ

С љу ба вљу и не из мер ном ту гом њен 

СТО ЈА ДИН

(20/231480)

Ми ла на ша

ба ба НАН КА

За у век ђе те во ле ти тво ји уну ци: ЈО ВА НА,

АЛЕК САН ДАР и МИ ХА И ЛО и пра у ну ци 

МИ ЛА, ЛЕ НА и МИ ЛАН
(21/234180)

За у век ћеш жи ве ти са на ма у на шим ср ци ма и

ми сли ма, во ље на мај ко

СТО ЈАН КА ЈОВ ЧИЋ

Тво је ГО ГА и НЕ НА
(22/231480)

По след њи по здрав дра -

гој се стри

СТО ЈАН КИ

ЈОВ ЧИЋ

од се стре РАД МИ ЛЕ

с по ро ди цом

(23/231480)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 20. но вем бра

2016. го ди не пре ми ну ла на ша во ље на

СТО ЈАН КА ЈОВ ЧИЋ
1945–2016.

Са хра на је оба вље на 22. но вем бра 2016. на Пра во слав -

ном гро бљу у Ја бу ци.

За у век ожа ло шће ни: су пруг СТО ЈА ДИН, ћер ке 

ГОР ДА НА и СНЕ ЖА НА, зе то ви ЗО РАН и МА РИ УС, 

уну ци и пра у ну ци
(19/231480)

С ве ли ком ту гом ја вља мо да је по сле ду ге и те -

шке бо ле сти, на ша мај ка, ба ка и та шта

ЕТУ ШКА ША РАИ
1935–2016.

пре ми ну ла 19. но вем бра 2016, а са хра на је оба -
вље на 22. но вем бра 2016, на гро бљу Ко теж.

Ожа ло шће ни: ћер ке ЈУ ЛИ ЈА НА и СО ФИ ЈА, 
уну ци МИ ЛОШ, ПРЕ ДРАГ, НИ КО ЛЕ ТА 

и НИ КО ЛА, пра у нук АЛЕК СА, зе то ви БРАН КО,
МИР КО и СЛО БО ДАН

(41/231536)

По след њи по здрав дра гој ком ши ни ци

ЗВЕ ЗДИ ИВ КО ВИЋ
Ста на ри згра де Г 10, Ми ло ша Обре но ви ћа 67, 

Пан че во

(59/231598)

20. но вем бра 2016. пре -

ми ну ла је на ша дра га

тет ка

ЛЕ ПО СА ВА

ОЖЕ ГО ВИЋ

1927–2016.

Ње не бра та ни це ЗО РА,

МИЛ КА и ЈЕ ЛЕ НА

(90/231715)

По след њи по здрав дра гом оцу, де ди, све кру и пра де ди

ЈО ВА НУ БО КУ НУ

Син РА ДО ВАН, уну ци НА ТА ША и НЕ МА ЊА, сна је МИЛ КА 

и БРА НИ СЛА ВА и зет МИ ЛОШ, пра у ну ци ВУ КАН, АЛЕК СА, 

СА РА и ЈО ВА НА

(92/231715)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу, де ди, све кру и пра де ди

ЈО ВА НУ БО КУ НУ
2. I 1928 – 22. XI 2016.

Су пру га АН ГЕ ЛИ НА, син БРАН КО, уну ци ВЛА ДИ МИР

и СЛО БО ДАН, сна је РУ ЖА и ДУ ШАН КА, 

пра у ну ци СТЕФAН и ЛЕ НА

(91/231715)

С не из мер ном ту гом, 19. но вем бра 2016,

опро сти ли смо се од на ше во ље не ма ме и

ба ба на не

НА ДЕ ЂУ КИЋ

Веч на пра зни на у ср цу.

Ћер ке ТА ЊА и НЕ НА с по ро ди ца ма

(87/231697)

По след њи по здрав мо јој се стри 

НА ДИ ЂУ КИЋ
По чи вај у ми ру.

Ожа ло шће ни: брат ЉУ БА ЂУ КИЋ, сна ја ОЛ ГА, 
СЛА ЂА НА и ДРА ГАН с по ро ди ца ма

(40/231535)

Умр ла је мо ја ку ма, мо ја де бе ли ца...

СНЕ ЖА НА ЗЕ ЧЕ ВИЋ
рођ. Цви ја но вић

МИ О МИ РА КО ВА ЧЕ ВИЋ

(71/231635)

По след њи по здрав дра гом зе ту и те чи

ЈО ВА НУ БО КУ НУ

од по ро ди це ГАР ГЕН ТА

(82/231686)

По след њи по здрав 

МИ ЛУ ТИ НУ

од ку мо ва РО БЕР ТА,

ЖИ КЕ, АН КИ ЦЕ

и НА ДИ ЦЕ

(95/231732)

По след њи по здрав 

чи ка МИ ЛУ ТИ НУ
од Пе ци них дру га ра: РО БЕР ТА, КО ЉЕ, ВУ ЈЕ, 

КЕН ДЕ и ЗО ЛЕ ТА

(96/231732)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -
ма и по зна ни ци ма да је 21. но вем бра 2016, у 69.
го ди ни пре ми нуо наш дра ги

МИ ЛУ ТИН ТА ДИЋ
1948–2016.

Са хра на ће се оба ви ти 23. но вем бра 2016, у 14
са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га МИ РО СЛА ВА, син 
ПЕ ТАР, сна ја ОЛ ГИ ЦА, уну чад НА ТА ЛИ ЈА, 

НИ КО ЛА и НЕ МА ЊА, брат ВА ЈО и се стра ВЕ РА
с по ро ди ца ма, као и оста ла род би на и при ја те љи

(42/231540)
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По след њи по здрав

ПЕ ТРУ ПА ВЛО ВИ ЋУ
од Сте ли них ко ле ги ни ца и ко ле га из „Ди стри бу ци је”

Пан че во

(9/231450)

По сле кра ће бо ле сти пре ми нуо је

ДРА ГО МИР БА БИЋ
2. VII 1936 – 13. XI 2016.

По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди Дра ги од

су пру ге БРАН КЕ, ћер ки БИ СЕР КЕ и ЉИ ЉА НЕ 

и си на ЈО ВА НА с по ро ди ца ма
(11/231457)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

пре ми нуо наш дра ги отац, таст, де ка и пра де ка

ПЕ ТАР ПА ВЛО ВИЋ
1924–2016.

Са хра на је оба вље на 21. но вем бра на Је вреј ском гро бљу у Пан че ву.

С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и ту гом ко ју вре ме не ле чи за у век

оста јеш у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ке МЕ ЈА и СТЕ ЛА, зе то ви ДРА ГО ЉУБ 

и БРАН КО, уну чад ТА ТЈА НА, ТА МА РА, ДИ ЈА НА, ДАР КО и ИВА НА

и пра у ну ка ТЕ О ДО РА

(12/231459)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ПЕ ТРУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

од се стре ЈЕ ЛИ САВ КЕ

(13/231458)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо да је на ша дра га

URBÁN MAGDOLNA-MAGDA
зу бар у пен зи ји

1929–2016.
пре ми ну ла 21. но вем бра 2016. го ди не.
Са хра на је оба вље на у Ско ре нов цу 22. но вем бра.

Ожа ло шће ни: се стре ВЕ РО НИ КА и КЛА РА, зет
БО ЖА, се стри ћи ЕР НЕ и ЧА БА с по ро ди ца ма,

се стри чи не КА ТА РИ НА и КЛА РА с по ро ди цом 
и оста ла мно го број на род би на

(26/231497)

С ве ли ком ту гом у ср цу, 15. но вем бра смо се опро сти -

ли од на ше во ље не

БИ ЉА НЕ СТО КИЋ
1937–2016.

Ожа ло шће ни син СА ША и ћер ка МИЛ КА с по ро ди цом
(27/231499)

По сле крат ке и те шке
бо ле сти, 18. но вем бра
2016. го ди не пре ми ну ла
је на ша

ДА НИ ЦА 
ТРАЈ КОВ СКИ

1951–2016.
За у век ћеш жи ве ти у
на шим ср ци ма.
Тво је се стре: МИ ЛИ ЦА

и ЉУ БИ ЦА и брат 
ДРА ГАН с по ро ди ца ма

(34/231513)

Ту жна ср ца ја вља мо да

је 6. но вем бра 2016,

пре ми нуо наш во ље ни

су пруг и брат

БО ЈАН  

ПАВ КО ВИЋ

у 51. го ди ни 

По ла га ње ур не оба ви ће

се 26. но вем бра 2016, на

Но вом гро бљу у Пан че -

ву, у 11 са ти.

Ожа ло шће на су пру га

ИЛО НА, па стор ци 

ВИК ТОР и РО БЕРТ 

и бра ћа ГО РАН 

и ЗВЕ ЗДАН

(36/231516)

По след њи по здрав се -

стри и тет ки

МИ ЛЕ ВИ 

ПА ВЛО ВИЋ

МИЛ КИ
1935–2016.

Ожа ло шће ни: се стра

ВИ ДА, зет АН ДРИ ЈА,

се стри чи не ЕВА 

и БРАН КА с по ро ди цом

(47/231562)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ПЕ РИ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

од РА ДЕ с де цом

(56/231584)

IN MEMORIAM
По след њи по здрав на -
шем дра гом 

БО ЈА НУ 
ПАВ КО ВИ ЋУ 

ко ји је пре ми нуо 6. но -
вем бра 2016. го ди не, у
51. го ди ни жи во та. По -
ла га ње ур не, 26. но вем -
бра 2016, на Но вом гро -
бљу у Пан че ву.

Ње го ви стри че ви 
МИ ЛЕ, ИВАН 

и ВЛА СТА са сво јим 
по ро ди ца ма, се стре 

ЈА ДРАН КА 
и ОЛИ ВЕ РА, брат 

СА ША, АЦА 
и МИ РО СЛАВ

(65/231619)

По след њи по здрав дра гом и во ље ном су пру гу,

оцу, де ди и све кру

ДРА ГА НУ ВЕ ЛИЧ КО ВИ ЋУ
6. X 1953 – 17. XI 2016.

Траг пле ме ни то сти и љу ба ви ко је је тво је при су -
ство оста ви ло иза се бе, веч но ће гре ја ти и ис пу -
ња ва ти на ша ср ца. Док год је тво јих по то ма ка,
жи ве ће и се ћа ње а те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЛЕ ПА, си но ви 
НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ, сна је ЈЕ ЛЕ НА и СА ЊА 

и унук ДА НИ ЈЕЛ
(66/231622)

По след њи по здрав на шем во ље ном  де ки и

пра де ки

ПЕ ТРУ ПА ВЛО ВИ ЋУ

Био си и за у век ћеш оста ти наш су пер де -

ка, наш по нос, на ше сун це у очи ма и не из -

мер на љу бав у ср ци ма.

Тво ји уну ци и пра у ну ка: ТА ЊА, 

ТА МИ КА, ДИ КА, ДА РЕ, ИКЕЦ и ТЕ И ЦА

(68/231625)

20. но вем бра 2016. пре ми ну ла је на ша во -

ље на ма ма, ба ка и пра ба ка

СИ МОН КА ГРУ ЈЕВ СКИ
29. VIII 1930 – 20. XI 2016.

Хва ла ти за го ди не без у слов не по др шке и

ча роб на де тињ ства. Твој жи вот, иа ко те -

жак, увек је био ин спи ра ци ја да се ра дом

и упор но шћу све мо же по сти ћи.

Увек у на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(76/2316519)

По след њи по здрав во -

ље ном бра ту

ВИ ДО ЈУ 

АЛЕК СИ ЋУ

Ни ка да те не ће

за бо ра ви ти

ожа ло шће на се стра

МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(77/231658)

18. но вем бра пре ми нуо је наш дра ги

ВИ ДО ЈЕ АЛЕК СИЋ
1942–2016.

Жи ве ћеш веч но у ср ци ма тво јих нај ми ли јих.
Су пру га ОЛ ГА и ћер ка МИР ЈА НА с по ро ди цом

(79/231680)

По след њи по здрав во ље ној се стри

СИМ КИ

од  бра та МИЛ КА с по ро ди цом

(88/231699)

По след њи по здрав док тор ки

MAGDOLNI URBÁN

од ком ши ја из згра де у Гун ду ли ће вој бр. 5, Пан че во

(93/2317199

По след њи по здрав дра гој су пру зи, мај ци и ста р ки

ЕВИ БИ САК
1945–2016.

Ожа ло шће ни: су пруг ЈО ШКА, син ЈА НО, сна ја

ЗО РИ ЦА, уну ци ДА НИ ЕЛ и ДА ВИД
(81/231682)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ
По во дом смр ти, мо је мај -

ке, Си мон ке Гру јев ски же -

лим да се за хва лим слу -

жби Хит не по мо ћи на вр -

хун ском про фе си о на ли -

зму, стр пље њу и људ ско -

сти то ком ње ног ле че ња.

Ћер ка ДУ ШАН КА 

АН ДРЕ ЈИЋ

(75/231690)

29. но вем бра, у 11 са ти, да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен

КОН СТАН ТИ НУ ВИ ЛО ТИ ЋУ
С љу ба вљу и по што ва њем тво ја по ро ди ца

(43/231547)
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27. но вем бра на вр ша ва -

ју се три го ди не от кад

ни си ви ше с на ма

ТО МИ СЛАВ
ЦВЕТ КО ВИЋ

23. XII 1949 – 27. XI 2013.
Тво ја су пру га ВИН КА,
син ДРА ГАН с по ро ди -
цом и ћер ка ДРА ГА НА

с по ро ди цом

(7/231442)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА БРАН КОВ КРА КЕР
1954–2011.

Љу бав пре ма те би је пре ве ли ка, а ту га и се ћа ње

веч но!

Су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ке ВИ О ЛЕ ТА 

и ВА ЛЕН ТИ НА с по ро ди ца ма
(24/231482)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће се 26. но вем бра,  10.30,

одр жа ти ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој

ВИН КИ ПО ПО ВИЋ

Про шло је шест ме се ци, и да ље си у на шим ср ци ма.

ДРА ГАН с по ро ди цом

(30/ф-1941)

29. но вем бра 2016. на вр ши ће се се дам го ди на от ка ко ни -

је с на ма на ша во ље на

МИ ЛА ДИН КА ПЕ ШЕВ СКИ
29. XI 2009 – 29. XI 2016.

Ти по сто јиш и тра јеш кроз нај леп ше успо ме не.

Не до ста јеш нам.

Тво ји нај ми ли ји
(25/ф)

У су бо ту, 26. но вем бра
да је мо че тр де се то днев -
ни по мен на вој ло вач -
ком гро бљу, у 11 са ти,
на шем дра гом

МИ ЛО ШУ 
РА КИ ЋУ

23. VI 1938 – 20. X 2016.
За у век ожа ло шће ни:

уну ка АН ЂЕ ЛА, ћер ка
СНЕ ЖА НА 

и зет ДО МО КОШ
(69/231629)

СЛО БО ДАН

СТОЈ КО ВИЋ

1934–2012.

Бр зо су про шле го ди не,

а ти нам и да ље не до ста -

јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(72/231639)

Про шло је де сет го ди на

от кад ни је с на ма наш

дра ги

ЈО ВА ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на ње га 

чу ва ју ње го ви 

нај ми ли ји

(89/231702)

Се дам го ди на от ка ко

ни је с на ма

ИВАН 

КРА ШИЋ

1920–2009.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца

(10/231454)

Про шло је две го ди не

от ка ко ни је с на ма

КО СТА РА ЦИЋ

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(99/2317

25. но вем бра 2016. го -

ди не на вр ша ва се осам

го ди на от ка ко је пре ми -

ну ла на ша

ЈА СМИ НА 

ГО ЛУ БОВ

14. VIII 1952 – 25. XI 2016.

По ро ди ца ГО ЛУ БОВ

(1/231428)

САН ДРА 

ТО ШИЋ 

УРО ШЕВ
23. XI 2011 – 23. XI 2016.

Увек у ми сли ма, ле пим

се ћа њи ма, ср цу. Пре ви -

ше ту жни са чу ва ће мо

сва ку успо ме ну на те бе.

Тво ји: син НИ КО ЛА,

ма ма, та та и се стра

(35/231515)

Про шло је три го ди не

от кад ни је с на ма

МА НЕ ЖА КУ ЛА

Чу ва мо се ћа ње на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(101/231759)

Се ћа ње на

ИКО НИЋ

СР ЂА НА    ЈУ ЛИ ШКУ   ЉУ БИ ШУ
2001–2016.          2015–2016.        1996–2016.

Син и унук ЉУ БИ ША, ћер ке и уну ке МИ ЛИ ЦА

и МА ЈА с по ро ди цом
(102/231776)

По след њи по здрав се -

стри

ДРА ГИ ЊИ 

ЈО ЈИЋ

од се стре БЕ БЕ, зе та

БА НЕ ТА и се стри ћа

ПРЕ ДРА ГА

с по ро ди цом

(73/231644)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја -

те ље да је 21. но вем бра 2016, пре ми нуо наш дра ги

АН ТО РА ДО И ЧИЋ
1933–2016.

Са хра на је оба вље на 23. но вем бра на пра во слав -

ном гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће на по ро ди ца
(84/231693)

21. но вем бра 2016. оти -

шао је мој та та

АН ТО 

РА ДО И ЧИЋ

Та та, во лим те до не ба.

Тво ја ћер ка ДРА ГИ ЦА

(85/231692)

Ако ти ја ве: умро сам,

не ве руј то не умем

АН ТО

РА ДО И ЧИЋ

Срећ на што си био мој

де да,

ЦЕ ЦА с по ро ди цом

(86/231696)

АН ТО 

РА ДО И ЧИЋ

По след њи по здрав 

дра гом де ди од уну ка

НЕ БОЈ ШЕ, сна је ОЉЕ 

и пра у ну ка ВА СИ ЛИ ЈА

(98/231739)

По след њи по здрав се -

стри

ДРА ГИ ЊИ 

ЈО ЈИЋ

од се стре МИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(74/231644)

16. но вем бра 2016. пре ми ну ла је на ша дра га

ДРА ГИ ЊА ЈО ЈИЋ

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, сна ја МИ ЛИ ЦА, 

уну ци МИ ЛИ ВО ЈЕ и ПЕ ТАР
(54/231575)

16. но вем бра 2016. пре ми ну ла је на ша дра га

ДРА ГИ ЊА ЈО ЈИЋ
1943–2016.

Ожа ло шће ни: ћер ка ЗО РИ ЦА, зет МИ РО СЛАВ,

уну ци МИ ХАЈ ЛО и ТЕ О ДО РА
(44/231548)

ЦВЕ ТА ДОЈ ЧИ НОВ СКИ
29. I 1933 – 16. XI 2016.

По след њи по здрав су пру зи, мај ци и ба ки 

од су пру га БО РИ СА, си на ЗО РА НА 

и ћер ке ЈА СМИ НЕ с по ро ди ца ма
(100/231750)
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Во ље ни на ши

МА ЛЕ ШЕ ВИЋ

ВИ О РА               БЕ БА                ЖАР КО
2001–2016.                    2014–2016.                     1986–2016.

Не ма вас, а ипак сте сва ког да на са на ма.

Ва ши нај ми ли ји

(4/231438)

Се ћа ње на на шег во ље ног су пру га и оца

БА ЛА ЖА БО НИША 
2014–2016.

С љу ба вљу и по но сом увек при су тан у на шим се -

ћа њи ма.

У веч ном бо лу су пру га ВЕ РА 

и ћер ка КА ТА РИ НА
(6/231442)

ВИ ДЕ СКИ
Ше сто ме сеч ни по мен      Сед мо го ди шњи по мен

ЕФ ТИ МИ ЈЕ         АН ЂЕЛ КА
1931–2016.                      1933–2009.

По не кад у сно ви ма, увек у ми сли ма, ср цу

и при ча ма. Мно го нам не до ста је те.

Ва ши нај ми ли ји

(14/231465)

СЕ ЋА ЊЕ

СТА НИ МИР 

ЈО ВА НО ВИЋ

1937–2004.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу вам успо ме ну на

те бе.

Су пру га ЉУ БИ ЦА

(16/231469)

ПО МЕН

23. но вем бра на вр ши ло

се де сет го ди на од смр ти

ЉУ БО МИ РА

МА НА СИ ЋА

По ро ди ца

(17/231473)

СА ВА ЋИ РИЋ
30. XI 1999 – 30. XI 2016.

Увек у на шим ми сли ма.

По ро ди ца ЋИ РИЋ
(18/231476)

СЕ ЋА ЊЕ

Пре два де сет го ди на

пре ми нуо је наш

РА ДО САВ 

БР КИЋ

про фе сор ма те ма ти ке

Успо ме ну на ње га, 

с љу ба вљу и ту гом, чу ва

ње го ва по ро ди ца

(29/231504)

26. но вем бра, у 11 са ти,

на гро бљу Ко теж да ва -

ће мо го ди шњи по мен

на шој дра гој

РО СИ КА РА
С љу ба вљу 

и по што ва њем ње ни

нај ми ли ји: син СА ША,

сна ја СНЕ ЖА НА 

и уну ка МИ ЛИ ЦА

(31/231509)

Го ди шњи по мен дра гој

сна ји и уј ни

РО СИ КА РА
од по ро ди це КА РА 

и ЦА РАН
(32/231509)

У су бо ту, 26. но вем бра, у 11.30, на Но вом гро бљу

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

мај ци

ДА НИЛ КИ ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем ње ни: 

ПРЕ ДРАГ и ЗДРАВ КА с по ро ди ца ма
(33/231511)

26. но вем бра на вр ша ва ју се три го ди не отка ко

ни је с на ма на ша во ље на

АН ЂЕ ЛИ ЈА ГЛУ МАЦ
1938–2013.

Ожа ло шће ни: су пруг ДА НЕ, син МИ ЛЕ, сна ха

БЕ БА, уну ке МИ ЛИ ЦА и МА РИ ЈА
(37/231518)

25. но вем бра на вр ша ва -

ју се три го ди не от ка ко

ни је с на ма

МИ ЛО РАД

ТРИФ КО ВИЋ

Чу ва мо те у ср ци ма.

Син РА ДО ВАН 

с по ро ди цом

(38/231524)

Про шле су две го ди не, а ми те ни смо и ни ка да не ће мо

за бо ра ви ти

СА ВО КУ ТЛА ЧА САВ ЧЕ
Тво ји нај ми ли ји

(48/231562)

26. но вем бра је тро го ди шњи по мен во ље ном си ну

ЉУ БО МИ РУ АН КИ ЋУ
Са м ном у ср цу и ми сли ма, сва ко га да на док жи вим.

Мај ка ту гу је.

(49/2315679

ПО МЕН

ЉУ БО МИР АН КИЋ
Про шле су три го ди не, ни ка ко да се по ми рим са тим да
не ма мог во ље ног ба те! Увек на сме ја ног, увек до че ка
се стру са осме хом, ту га, су зе, бол. 

Се стра
(50/231562)

У су бо ту, 26. но вем бра да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шој во ље ној мај ци, ба ки и пра ба ки

СТОЈ КО ВИЋ

МИ ЛЕ НА                    ПЕ РА

6. XII 2015 – 6. XII 2016. 2003–2016.

Док смо ми жи ви жи ве ће те и ви са на ма.

Ва ша де ца: син ЛА ЗАР, ћер ке ЈО ВАН КА и ОЛ ГА,

зе то ви ЉУ БИН КО и  ВА СО, уну ци и пра у ну ци
(51/231569)

8. де цем бра 2016. на вр ша ва се го ди ну да на от ка -

ко наш во ље ни

МИ ЛИ ВОЈ ИЛИЋ
про фе сор

ни је с на ма, али оста је за у век у нај леп шим успо -
ме на ма.
По мен ће се одр жа ти 26. но вем бра, су бо та, у 11
са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу.

Ту гу ју за њим: су пру га СЛА ВУЈ КА, си но ви 
ВЛА ДИ МИР и ДУ ШАН, сна је САН ДРА и ЈУ ДИТ,

уну ци СТЕ ФАН, МА РИ ЈА, СА ВА и ЂОР ЂЕ
(52/223572)

АН ДРИ ЈА НА ЂО ШИЋ

За ко ји дан по ла го ди не, от ка ко ни си с на -

ма. Про ла зи са мо вре ме, пра зни на и ту га

оста ју увек у ми сли ма, ни кад не за бо ра -

вље на и веч но во ље на.

Твој ујак с по ро ди цом ПЕ РИН

(53/231574)

27. но вем бра 2016. да -

ва ће мо јед но го ди шњи

по мен мо јој во ље ној су -

пру зи

ВЕ ЛИ ША РИЋ

Од за бо ра ва те чу ва 

су пруг ТИ ХО МИР

(58/231589

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да 26.

но вем бра 2016, у 10 са ти, да је мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шој во ље ној

АН ДРИ ЈА НИ ЂО ШИЋ
Увек си,

и увек ћеш би ти у сва кој на шој ми сли,

у сва ком на шем по гле ду,

у сва кој на шој су зи.

У ср цу те чу ва мо ан ђе ле наш

(67/231624)

АН ДРИ ЈА НА

ЂО ШИЋ

Пре ма ло је ре чи, а пре -

ви ше ту ге и бо ла да ти

ка же мо ко ли ко те во ли -

мо и ко ли ко нам не до -

ста јеш.

Ка жу да вре ме ле чи све,

али су сла га ли, вре ме

не ле чи ни шта, са мо те

на у чи да жи виш са сво -

јим бо лом. Ла ко те је

би ло во ле ти, али те шко

је жи ве ти без те бе.

МА РИ ЈА НА и МИ ЛОШ

(97/231736)
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24. но вем бра 2016. на вр ша ва се ту жних пет го -

ди на от ка да нас је на пу стио

МИ ЛАН АЛЕК СА
1986–2011.

Оста ће за у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ко лек тив „Ста ри Та миш” а.д. Пан че во
(2/ф)

Про шле су две го ди не

од смр ти на ше нај дра -

же ма ме, ба ке и пра ба ке

ЕТЕЛ 

ТА ПОЛ ЧА ЊИ

Ни ка да је не ће мо за бо -

ра ви ти.

Ње ни нај ми ли ји

(3/2314348)

У су бо ту, 26. но вем бра 2016. да ва ће мо го -

ди шњи по мен на шем во ље ном

СТА НИ СЛА ВУ 

ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋУ
1934–2015.

Мно го нам не до ста јеш.

Стал но си у на шим ми сли ма.

Во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји

(5/231440)

ДРА ГИ 

СТО ЈА НО ВИЋ
Увек си нам у ми сли ма.

Су пру га са де цом

(8/231443)

26. но вем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

у Пан че ву да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

МИЛ КИ ДУ КИЋ
1963–2016.

(15/231467)

Про шла је ту жна го ди на от ка да нас је на пу сти ла на ша

во ље на

МИ ЛИ ЦА БАН ЧАК
За у век у на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(39/231526)

… Вре ме ни шта не зна -

чи...

АНА ПАП 

рођ. Бор бељ

18. XI 1992 – 18. XI 2016.

С љу ба вљу 

и по што ва њем 

ГА БРИ ЈЕЛ с по ро ди цом

(55/ф-1942)

Пре де сет го ди на на пу стио нас је наш дра ги

ЂУ РА ЂА КОВ
1955–2006.

У не про ла зном се ћа њу.

Син ДУ ШАН

(60/221603)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЖЕЉ СКИ

СА ВА          ЖИ КА     БИ СЕР КА 

18. X – 27. XI 2016. 2004–2016.        1997–2016.

Вре ме про ла зи, а пра зни на и бол су све ве ћи.

По ро ди це ЖЕЉ СКИ и НИ КО ЛИЋ
(80/231681

Три го ди не ни је с на ма наш

ЖИ ВО ЈИН ТО МИН ЖИ КА

Успо ме ну на те бе чу ва ју су пру га ЉУ БИН КА и де ца

(61/231604)

На вр ши ло се пет на ест го ди на от ка ко ни је

с на ма мој дра ги та та

СЛАВ КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
су ди ја

2001–2016.

Не до ста јеш...

Ћер ка ВЕ РА

(83/231688)

ДУ ШАН 

ЈО ВА НО ВИЋ

ПУ РА

Ври је ме про ла зи, али

бол и ту га оста ју за у ви -

јек у мом ср цу.

Тво ја су пру га 

ДУ ШАН КА

(62/231609)

У пе так, 2. де цем бра, у

14 са ти, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на -

шој дра гој

НЕ ВЕН КИ 

ПЕ ТРО ВИЋ 

НЕ НИ

Тво ји нај ми ли ји

(63/231611)

Про шло је пет го ди на

от ка ко ни си с на ма

ДО БРИ ЛА 
ША РАЦ

За у век ћеш оста ти у ср -
ци ма тво јих нај ми ли -
јих.

Ћер ке: НЕ ВЕ НА 
и ЈЕ ЛЕ НА и се стра 

ЉИ ЉА НА с по ро ди ца ма

(70/223630)

29. но вем бра 2016, у 11 са ти,                     На вр ши ло се осам го ди на

одр жа ће мо по мен на шем во ље ном              от ка да ни је са на ма

ЈО ВИ ЧИ ЗМА ШУ МУ ЊИ     СВЕ ТО ЗАР ЧИ ЗМАШ

Ше сна ест го ди на ни си с на ма...                    ТО ЗА МУ ЊА
Не ка су ти лак ши не бе ски са ла ши, 
а бол ни и ту жни су сви да ни на ши. 

По ро ди ца
(78/

МИ ЛАН БУ КУР
22. V 2016.

Дра ги бра те, про шло је ево по ла го ди не. Још увек те
оче ку јем.

Тво ја се стра ДРА ГИ ЦА с де цом

(64/231611)

Ту жно се ћа ње на во ље -

ног

ДРА ГА НА  

ВР ХОВ ЦА

1960–2010–2016.

Шест го ди на ни си с на -

ма, али вре ме не бри ше

ту гу. Чу ва мо те у ср цу и

увек ће мо те се се ћа ти с

љу ба вљу.

ВУ КИ ЦА, ВЛА ДИ МИР,

ФИ ЛИП, ТЕ О ДО РА 

и НА ТА ША

(46/231560)

30. но вем бра 2016. го -

ди не на вр ша ва се шест

ту жних ме се ци од смр -

ти на шег дра гог

ЂОР ЂИ ЈА 

ГРУ ЈИ ЧИ ЋА
Из не на да си оти шао. Ан -

ђе ли су ти ду шу узе ли,

ни су хте ли да се му чиш. 

Био си су пруг, отац и

де да за при мер. Ни ка да

не ћеш зна ти ко ли ко

нам не до ста јеш. Се ћа -

ће мо те се с љу ба вљу и

по што ва њем. Не ка ти је

веч на сла ва и хва ла.

Тво ји: ћер ка НА ТА ША

и унук САН ДРО

(103/231768)

Про шло је по ла го ди не

от ка да ни је с на ма на ша

дра га ку ма

ЉИ ЉА НА 

ЈАК ШИЋ

Хва ла Ти за сва на ша за -

јед нич ка дру же ња.

Успо ме не оста ју.

Тво ји ку мо ви: ЗО РИ ЦА,

ВЛА СТА и ЗО РАН

(104/2317729

26. но вем бра 2016. го ди не, у 12 са ти, на Но вом

гро бљу у Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шем дра гом оцу, де ди и су пру гу

ЂОР ЂИ ЈУ ГРУ ЈИ ЧИ ЋУ

Имао си све осо би не ко је чо ве ка чи не ве ли ким:

до бро ту, по ште ње, по све ће ност по слу и по ро ди -

ци. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: су пру га ДРА ГИ ЦА са де цом и уну ци ма
(94/4681)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Це ла не де ља ће вам би ти обе ле -
же на успо ни ма и па до ви ма, а
кра јем сед ми це љу бав ни за нос
ће вас на ве сти да уђе те у ве зу ко -
ја не ће би ти баш при клад на.

Ка да вам кре не, он да вам кре -
не. Ве ли ки по слов ни успех по -
чет ком сед ми це. Од ре ди те при о -
ри те те и не ра си пај те сво ју сна гу
на не бит не ства ри.

Сна га и са мо по у зда ње по ла ко
ра сту. По гле дај те све из дру га чи -
јег угла – ре ше ње је у ва ма. Но -
вац мо же те за ра ди ти ван по сла
ко ји вам је основ но за ни ма ње.

Но вац ко нач но сти же, али се
не ће ду го за др жа ти у ва шим ру -
ка ма. Ослу шкуј те при че и ого ва -
ра ња на по слу, јер сте ви јед на
од глав них те ма, и то оправ да но.

Је дан по зив од при ја те ља или
ро ђа ка из ино стран ства про ме -
ни ће ваш жи вот. Ако пла ни ра те
да ме ња те по сао, ни је вре ме за
та кве по те зе. Ви ше стр пље ња.

Ко ли ко год ко му ни ка ци ја би ла
до бра, по љу ља ни од но си има ју
ма ле шан се да се сре де. Но вац је
тре нут но је ди но у шта це лим би -
ћем ве ру је те.

Мо же те оче ки ва ти ма њи при -
лив нов ца сре ди ном сед ми це.
Су мор на де ша ва ња на по слу ће
вас пра ти ти још из ве сно вре ме.
Отво рен раз го вор с парт не ром.

Љу бав ула зи у ваш жи вот, а за
не ке ће то би ти љу бав жи во та.
По сло ви се по ла ко по кре ћу. Са -
мо је бит но да по бе ди те ту сво ју
сум њи ча вост и пред сто ји вам
успех.

Про ме ни те не ке на ви ке и поч -
ни те да ра ди те на се би. Осе ћа те
се као да сте ве за ни. Тре ба не ко
да вас до бро про др ма и про бу ди
из те ле тар ги је.

По сло ви стаг ни ра ју, али при -
лив нов ца је кон стан тан.
Ко нач но сте на пра вом пу ту да
про на ђе те узрок свог не спо ко ја.
По ка жи те парт не ру да га во ли те.

Не ка кав се бес на ку пио у ва ма.
Же ље и мо гућ но сти су тре нут но
у ве ли ком не скла ду. Пре ви ше
сте се за ле те ли и са да уви ђа те
соп стве не гре шке.

Про бле ми с јед ним мла ђим ко -
ле гом са мо про ду бљу ју ва шу
агре сив ност. Ове сед ми це ће те
де ли мич но ре ши ти фи нан сиј ске
про бле ме, а сти же и по моћ 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
1. но вем бра: Еле ну – Та ња Кан дић и Алек сан дар Да јић; 5. но вем бра:

Еми ли ју – Гор да на Ата на сов ски и Дар ко Јо ва но вић, Со фи ју – Бо ја на и Ми -

ро слав Ола; 7. но вем бра: Ми лу – Бран ка и Не ма ња Ђу рић; 8. но вем бра:

Са ру – Со фи ја Ла сло и Стан ко Ка пу нац, Ау ре ли ју – Гор да на и Ра де Мар ко -

вић; 9. но вем бра: Ан ђе лу – Та ма ра Ма џа ре вић и Ми о драг Ђу ро вић, Ни -

ку – Алек сан дра и Урош Па јо вић; 10. но вем бра: Хе ле ну – Ма ја Ма ри а на

Ни ко лић и Не над Ни ко лић Бал но жан, Миу – Та ња и Јо жеф Та маш; 12. но -

вем бра: Ду њу – Кри сти на Стра и но вић и Не над Кре мић; 13. но вем бра:

Ло лу – Су за на и Вла ди мир Ве мић, Сун чи цу – Да ни је ла и Ми лош Ми ло са -

вље вић; 14. но вем бра: Ми лу – Са ња и Ми лош Ни ко лић. 

До би ли си на
25. ок то бра: Не ма њу – Са не ла Јон и Си ни ша Нис тор; 26. ок то бра: Стефана

– Ма ја и Иван Мир ков; 4. но вем бра: Пе тра – Са не ла и Да вор Са ва но вић,

Уро ша – Љу бин ка и Или ја Си ме он, Да мја на – Са ра и Јо ван Се ку лић;  7. но -

вем бра: Фи ли па – Мил ка Ста нић и Бо јан Ђор ђе вић, Фи ли па – Ти ја на и

Ми лан Ан дре јић; 10. но вем бра: Вељ ка – Да ли бор ка и Сло бо дан Бог да но -

вић; 11. но вем бра: Мла де на – Је ле на и Ми лош Је ле си је вић, Ми хај ла – Је -

ле на Те ки ја шки и Ни ко ла Фи ли пов, Мак си ма – Са ња Ко ко ра Цре вар и Са -

ша Цре вар; 12. но вем бра: Ан дре ја – Је ле на и Ел вис Ве ли но вић; 13. но -

вем бра: Та ди ју – Кри сти на и Не бој ша Шу пић; 14. но вем бра: Бал шу – Асе -

не та и Пре драг Бо дро жић, Ма те ју – Мир ја на Ни ша вић и Мар ко Ца ран.  

ВЕН ЧА НИ

17. но вем бра: Ми ле на Кур ба ли ја и Зво ни мир Ора вец, На де жда При јић и

Иван Трич ко вић.

УМР ЛИ

10. но вем бра: Гор да на Ра ки џић (1953), 12. но вем бра: Ва ле ри ја Ка нач ки

(1972), Ду шан ка Ми ло са вље вић (1923), Дра ган Ве лич ко вић (1950); 13. но -

вем бра: Ду шан Те рек (1956), Гој ко Ја њу ше вић (1937); 14. но вем бра: Ми лу -

дин ка Ве лич ко вић (1932), Све то зар Џа јић (1936), Ми ле ва Па вло вић (1935),

Ели за бе та Кр стић (1936), Или ја Иг ња то вић (1928), Слав ко Вла (1943); 15. но -

вем бра: Јо ван Ча вић (1939), Алек са Ша ре нац (1922), Би ља на Сто кић (1937);

16. но вем бра: Цви је та Дој чи нов ски (1933), Дра ги ња Јо јић (1943); 17. но вем -

бра: Зве зда Ив ко вић (1935), Дра ган Ве лич ко вић (1953), Ја но Ва лен та (1955). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

Речи су састављене од следећих слогова: А, ВА, ВА, ВАЦ, ВИ, ВО, ЗИ, КАН,

ЛА, ЛА, НАР, НО, ЊА, О, О, ПО, ПА, РИ, СНО, СТО, ТАР, ТИ, ЦА.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. ученик основне школе, 2. доњи делови ногу, 3.

човек који уводи новине, 4. одузимање мандата, повлачење с дужности (мн.),

5. најмања држава на свету, 6. савремена српска сликарка (Нада), 7. царински

службеник.
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КВАДРАТ 7 х 7

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: основац, стопала, новатор, опозиви,

Ватикан, Алавања, царинар. Стиховни анаграм: Нотр Дам. Анаграм:

изабрани лекар. Мозаик укрштеница: пристанак, рескирати, ости,

Арон, боа, бреме, рр, сраз, м, а, штит, ца, напад, мит, окер, нови,

стакленик, тарантела. Судоку: 816473295, 935182647, 472569138,

359246871, 164758923, 287391564, 623814759, 791635482, 548927316.

Коњићев скок: Оно што знамо је капљица, а оно што не знамо је море.

СТИХОВНИ АНАГРАМ
ЧУВЕНА КАТЕДРАЛА

У том храму сред Париза,

католичка кад је миса,

не чује се звона звон,

већ оргуља ДРМА ТОН.

СУДОКУ

4 2

5 1 2 6

4 3

3 5 9 2 4 1

2 9 1 5 6 4

2 9

1 6 5 4

8 7

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.

С Р А З

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
Дат је попис речи које треба да уклопите у приложени лик. Да

бисмо вам олакшали задатак, једну реч смо већ уписали.

ВОДОРАВНО: АРОН, БОА, БРЕМЕ, МИТ, НАПАД, НОВИ, ОКЕР, ОСТИ,

ПРИСТАНАК, РЕСКИРАТИ, РР, СТАКЛЕНИК, ТАРАНТЕЛА, ЦА, ШТИТ.

УСПРАВНО: АКТА, АРАРАТ, АТОМ, БРИД, ИСТА, КИНЕМАТИКА, ЛН, МОНЕ,

НАРЕЗ, НЕТ, ПРОБРАНОСТ, РЕСОР, СКИ, СТАРКА, ТИ, ЦИВИЛ, ШПЕАР.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског

коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну

мудру мисао Исака Њутна о знању и незнању.

-МО МО- -ЦА, НЕ О-

А ШТО ЗНА- -РЕ. -ЉИ-

ЈЕ ЈЕ О- -НО ЗНА-

-НО ШТО -МО КАП-

АНАГРАМ

СВОЈ ДОКТОР

A  БРИНЕ  ЛИ  ЗА  РАК?



са ме углед не лич но сти из ра -
зно ли ких дру штве них сфе ра –
од би зни са, пре ко по ли ти ке,
до здрав ства.

На кон што су се, у рет ко ви -
ђе ном ам би јен ту за ов да шње
при ли ке, опу сти ли уз пи ћен це,
но ви нар ка Ма ри на Ди ми трић,
овог пу та у уло зи кон фе ран си -
јеа, на ја ви ла је ди рек тор ку За -
во да Сан дру Јо вић и вла сни ка
– Зо ра на Пе шев ског, ко ји се
при сут ни ма обра тио у све га
не ко ли ко ре че ни ца. То не тре -
ба да чу ди, бу ду ћи да су (кон -
крет на) де ла, а не (пра зне) ре -
чи, ње го ва глав на би о граф ска
од ли ка. Он је го сте на блиц
под се тио да је пре без ма ло че -
тврт ве ка, у она су мор на вре -
ме на, ку ра жно од лу чио да се
оти сне у пред у зет нич ке во де и

на јед ном ме сту, на за до вољ -
ство на ших су гра ђа на – на вео
је Пе шев ски.

Он је на по слет ку за хва лио
на ука за ном по ве ре њу они ма
ко ји ће но си ти нај ве ћи те рет –
за по сле ни ма у За во ду, пре
свих док то ри ма Ра дој ки Кне -
же вић и Си ни ши Вр го ви ћу,
ме ди цин ској се стри Гор да ни
Ста ни са вље вић и по себ но
Сан дри Јо вић, ди рек тор ки но -
во о тво ре не уста но ве.

При ват ни сек тор 
мно го кре а тив ни ји
По ме ну та здрав стве на рад ни -
ца ис та кла је да ће За вод за
здрав стве ну за шти ту рад ни ка
има ти ве ли ки зна чај за наш
град, па и ши ре.

На кон два де сет го ди на ра да
у др жав ном здрав ству, она

– За то ве ру јем да ће ова
уста но ва ве о ма до при не ти
ква ли те ту здрав стве них услу га
у на шем гра ду, али и би ти до -
бар при мер и, на дам се, узор
за мно ге дру ге. Ми ко ји у све -
му ово ме уче ству је мо, не сум -
ња мо у до сти за ње ви со ких
стан дар да и већ са да мо гу на -
ја ви ти да ће мо то ком сле де ће
го ди не, с на бав ком ске не ра,
маг нет не ре зо нан це и ма мо -
гра фа, као и уво ђе њем днев не
хи рур ги је, бит но про ши ри ти

при зе мље згра де и пред ста -
вље но им је све оно чи ме За -
вод рас по ла же – од оба вља ња
пре вен тив них си сте мат ских,
пе ри о дич них и ци ља них ле -
кар ских пре гле да, пре ко ла бо -
ра то риј ске ди јаг но сти ке, до
из да ва ња свих ле кар ских уве -
ре ња, а од Но ве го ди не про ра -
ди ће и ги не ко лог.

Нај пре се, што је и при род -
но, на и ла зи на при јем но оде -
ље ње, где ће се ја вља ти сви за -
ин те ре со ва ни за услу ге За во да.

Пре сто че тр де сет се дам го ди -
на осно ван је лист „Пан че вац”,
да нас нај ста ри је но ви не на
Бал ка ну. Те 1869. го ди не је Јо -
ван Па вло вић, по зна ти ји као
„не у мр ли”, очи глед но имао
моћ да про ник не у бу дућ ност.
А епи лог је по знат – наш не -
дељ ник не по су ста је, већ одр -
жа ва ква ли тет и кван ти тет и
ра ди на до бро бит и за до вољ -
ство сво јих чи та ла ца.

Мно го го ди на ка сни је да на -
шњи вла сник овог ме ди ја
имао је до вољ но све сти да те
све тле те ко ви не очу ва, а да
при том, хва та ју ћи се уко штац
с пред у зет нич ким иза зо ви ма,
по гле да уна пред.

Зо ран Пе шев ски се, по пут
чу ве ног су гра ђа ни на Па вло -
ви ћа, на ме ра чио да ура ди не -
што но во и не сва ки да шње –
под истим на зи вом осно вао је
За вод за здрав стве ну за шти ту
рад ни ка, и то пр ви при ват ни у
Вој во ди ни.

За и ста по себ но, не ма сум ње...

И баш по себ но – спек та ку лар -
но, екс тра ва гант но и гла му ро -
зно – би ло је на зва нич ном
отва ра њу За во да за здрав стве -
ну за шти ту рад ни ка „Пан че -
вац” у пе так, 18. но вем бра, у
тек уре ђе ном дво ри шту објек -
та у ко јем ће се на ла зи ти ова
је дин стве на уста но ва.

Сно ви пре то че ни у ја ву
Бле сну ли су лук су зни бе ли
ша то ри, а не ко ли ко сто ти на
зва ни ца је, као у Хо ли ву ду или
на кан ској Kроазе ти, че као те -
пих. И то пла ви, у скла ду с ко -
ло ри том ко ји пре о вла да ва у
згра ди За во да. Го сти су при -
сти за ли с ра зних стра на, све

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НА СПЕК ТА КУ ЛА РАН НА ЧИН ОТВО РЕН ЗА ВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗА ШТИ ТУ РАД НИ КА

„ПАН ЧЕ ВАЦ” – СИ НО НИМ ЗА КВА ЛИ ТЕТ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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.

Грин ги
Цр ни чу пав ко, стар око
го ди ну да на, не дав но је
про на ђен на ули ци у
бли зи ни ау то бу ске ста -
ни це.

На кон про ла ска кроз
про грам сте ри ли за ци -
је, обе ле жа ва ња и вак -
ци на ци је бо ра вио је у
град ском при хва ти ли шту, да би за вр шио у јед ној ве те ри нар -
ској ам бу лан ти, где че ка свог удо ми те ља.

Грин ги је са да сре ђен и кул ти ви сан, по ред оста лог и на у -
чен на по во дац, а сви за ин те ре со ва ни за удо мља ва ње мо гу се
ја ви ти на 060/732-99-09.

Срећ ко
Још је дан раз дра га ни
ули чар че ка сво ју шан су
да се ску ћи пре зи ме. Реч
је о ми ни-ре три ве ру ко ји
бес крај но во ли да се игра
и ма зи.

Ко год да удо ми Срећ -
ка, би ће срећ ник у пра -
вом сми слу те ре чи, бу ду -
ћи да је ова па мет ни ца
пра ви из бор за ку ћу, а уз ма ло ра да – и за стан. Обез бе ђе но
је све што му тре ба – од ка стра ци је до чи по ва ња и вак ци на -
ци је (кон такт-те ле фон: 063/723-96-87).

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

стан дар ди би ти сти му ла тив -
ни и за њих.

Бо ја на Ми љуш Мар ти но -
вић, су ди ја Апе ла ци о ног су да
у Бе о гра ду, про це њу је да су
овим об у хва ће не све по тре бе
Пан че ва ца и не ма сум ње да ће
из у зет но про фе си о на лан ка -
дар ис пу ни ти ве о ма ши ро ке
зах те ве.

Го ран Ко јић, ди рек тор ло ги -
сти ке фир ме „Про мис” из Но -
вог Са да, ка же да већ на пр ви
по глед све де лу је им пре сив но
и до бро ор га ни зо ва но. Оно
што је ње му упа ло у очи, је сте
ути сак да ће сва ка стран ка у
јед ном ута ба ном хо ду, по нај -
при сту пач ни јим це на ма, све
што је ин те ре су је мо ћи да за -
вр ши за не ко ли ко са ти.

Јак ша Бал ча ко вић, ди рек -
тор сек то ра „Лу ке и тран спор -
та” у Пан че ву, по здра вља то
што ће сви нео п ход ни пре гле -
ди мо ћи да бу ду оба вље ни на
јед ном ме сту, а то ће би ти ве -
ли ка олак ши ца и за ње го ве
рад ни ке.

до бро је по слу жи ла про бра на
суп тил на му зич ка (там бу ра -
шка) под ло га.

А и да је не ко ко јим слу ча -
јем пре те рао с хра ном и пи -
ћем, не би имао раз ло га за
бри гу, бу ду ћи да За вод пру жа
из у зет не мо гућ но сти ка да је
реч о бри зи о здра вљу. У то су
се сви мо гли уве ри ти већ на
са мом увод ном раз гле да њу
не дав но уре ђе них ор ди на ци ја,
ко је оди шу све жи ном и ца кле
се од чи сто ће.

Они су, пред во ђе ни глав -
ном се стром Гор да ном Ста -
ни са вље вић, спро ве де ни кроз

Све ово на ме ће је дан за -
кљу чак – За вод за здрав стве ну
за шти ту рад ни ка „Пан че вац”
пру жа ће нај све о бу хват ни је,
нај ква ли тет ни је, нај бр же и
нај по вољ ни је здрав стве не
услу ге.

сма тра да је при ват ни сек тор у
здрав ству нео п хо дан за по ди -
за ње ква ли те та у обла сти за -
шти те гра ђа на, пр вен стве но
за то што др жав ни ор га ни не -
ма ју за до во ља ва ју ћу флек си -
бил ност због за кон ског окви ра
у ко јем функ ци о ни шу, као и да
ефи ка сност при ли ком при ла -
го ђа ва ња по тре ба ма па ци је на -
та ни је мо гу ће по сти ћи у том
до ста инерт ном си сте му. То
ни ка ко не зна чи да при ват ни
сек тор не по шту је за кон, већ
ис кљу чи во да су мо гућ но сти за
кре а тив ност у ор га ни за ци ји и
на чи ну ра да да ле ко ве ће.

хе ми је” под на зи вом „Сло га”,
де ли то ми шље ње, јер ја ко је
бит но што је отво рен је дан
ова кав за вод, бу ду ћи има
мно го при мед би на пре гле де
у др жав ном уста но ва ма, па
ве ру је да ће ова ко ви со ки

отво ри Ау то-цен тар „Зо ки”, та -
да пр ви при ват ни сер вис за
тех нич ки пре глед у Вој во ди ни.
То са мо по се би ре чи то го во ри
о ње го вој ре ше но сти да сво је
иде је, ви зи је и сно ве без окле -
ва ња пре та че у ја ву. Сто га у
исти кон текст тре ба ста ви ти и
по кре та ње при ват ног За во да
за здрав стве ну за шти ту рад ни -
ка „Пан че вац”, и то, та ко ђе,
пр вог у Вој во ди ни, ко ји је на -
звао исто као и оми ље не но ви -
не број них Пан че ва ца.

– Са иде ја ма, пла но ви ма и
сно ви ма чо век ни ка да не
тре ба да ста не, па ће у овом
про сто ру уско ро би ти отво ре -
на и ау то-шко ла, а већ по сто -
ји и ра ди при ват на Сред ња
шко ла „Ви зи ја”. Све ће би ти

че тво ро спе ци ја ли ста ме ди ци -
не ра да. Ту је, на рав но, и ла бо -
ра то ри ја за ана ли зу кр ви и
ури на. Спе ци ја ли сте оп слу жу -
ју пет ме ди цин ских се ста ра и
јед на спре ма чи ца.

Реч ју, све што је дан та кав
за вод по за ко ну тре ба да има.

Све о бу хват но, ква ли тет но,
при сту пач но...
Мно ге зва ни це ни су кри ле им -
пре си је ви ђе ним, па је та ко
про фе сор Ра до слав Га ћи но вић
био оду ше вљен из гле дом,
опре мље но шћу и чи та вом за -
ми сли.

Сто ја дин Јо ва но вић, екс -
перт без бед но сти са о бра ћа ја,
на до ве зао се по хва ла ма и ис -
та као да ће За вод би ти од из у -
зет ног зна ча ја и у ње го вој
струч ној обла сти. Ка да се зна
ко ли ко је здрав стве но ста ње
ва жно за во за че, ја сно је да ће
ова уста но ва по ква ли те ту па -
ри ра ти свим слич ним, не са мо
у Вој во ди ни.

Злат ко Бе кић, пред сед ник
син ди ка та рад ни ка „Пе тро -

спек тар услу га – ис та кла је ди -
рек тор ка За во да.

Ши рок спек тар 
здрав стве них услу га
На кон тих по здрав них бе се да
го сти су мо гли да се, под сво -
до ви ма за ки ће ним пла во-бе -
лим ба ло ни ма, пре пу сте свим
чу ли ма и ужи ва ју у из да шном
и ра зно вр сном кок те лу, а као
при по моћ лак шој про ба ви

Сле де ор ди на ци је – не у роп си -
хи ја тра, пси хо ло га, оф тал мо -
ло га, за тим ОРЛ, функ ци о нал -
на ди јаг но сти ка (ЕКГ и спи ро -
ме три ја), као и кан це ла ри је



Но ви Бе чеј је про шлог ви кен -
да уго стио нај бо ље мла де ка -
ра ти сте у на шој по кра ји ни. На
пр вен ству Вој во ди не за ка де -
те, ју ни о ре и мла ђе се ни о ре
од лич не ре зул та те су оства ри -
ли и бор ци из на ше га гра да.

Чла но ви КК-а Ди на мо су и
овог пу та би ли ве о ма успе -
шни, јер су осво ји ли се дам
ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за ра -
ди ли мла ди ре пре зен та тив ци
Ср би је Ми ња Вар са ко вић, Дар -
ко Спа сков ски и Урош Пе тро -
вач ки. Сре бром су се оки ти ли
Са ња Вар са ко вић и Сте фан
Стан ко вић, а брон зе су за слу -
жи ли Ми лош Сте фа но вић и
Мар ко Пу ља ре вић. Иа ко ни су

осво ји ли ме да ље, на Пр вен -
ство Ср би је су се пла си ра ли и
Ни ко ла Ива но вић, Алек сан дар
Зде шић и Ми хај ло Пет ко вић.

Исти број тро фе ја за ра ди -
ли су и чла но ви КК-а Мла -
дост из на ше га гра да.

Злат ну ме да љу је осво ји ла
Ја на Кој чић, сре бром се оки -
тио тим ју ни о ра у са ста ву: Ср -
ђан Јо кић, Фи лип Се ку лић,

Фи лип Ни ко лић и Ти бор Ми -
чик, а брон зом ка та-ти м ка -
дет ки ња у са ста ву: Ан ђе ли на
и Ана ста си ја Ја ре дић и Јо ва -
на Но ва ков. У бор ба ма су
брон за не ме да ље осво ји ли
Бо јан Ве кец ки, Да мјан Сто ја -
но вић, Фи лип Се ку лић и Фи -
лип Ни ко лић.

СПОРТ
Петак, 25. новембар 2016.
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Сле ди ду ел у Ве ли кој
Пла ни

Пан чев ке из гу би ле 
од ли де ра

Утак ми ца ма је да на е стог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Су пер ли ги за ру ко ме та ше.
Пан че вач ки Ди на мо је на про -
гра му имао јед но од нај не у -
год ни јих го сто ва ња. У Ко стол -
цу је од ме рио сна гу с до ма ћим
Ру да ром, тра ди ци о нал но не у -
год ним ри ва лом. Пред око 500
по кло ни ка игре с ле пљи вом
лоп том од ви ја ла се же сто ка
бор ба. Ти мо ви су се сме њи ва -
ли у вођ ству, а на кра ју ни је
би ло по бед ни ка: Ру дар –Ди на -
мо 29:29.

У пр ви мах се чи ни да су
мом ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић би ли бли жи по -
бе ди, јер су на по лу вре ме ну во -
ди ли са 17:15, а по чет ком дру -
гог де ла утак ми це има ли су и
че ти ри го ла пред но сти (21:17),
али имао је и Ру дар сво је при -
ли ке, па је не ре шен ис ход мо -
жда нај пра вед ни је „ре ше ње”
овог за ни мљи вог ду е ла.

Ми лош Иво ше вић је овог
пу та био нај у бо ји ти ји стре лац
Ди на ма. По сти гао је осам го -
ло ва, али је ју нак утак ми це
био фан та стич ни гол ман Ра ду -
ле Ра ду ло вић, ко ји је сјај ним
ин тер вен ци ја ма ули вао си гур -
ност и до дат ну сна гу са и гра чи ма
у су сре ту с не у год ним ри ва лом.

Сја јан је био и Па вле Бан ду ка,
ко ји је пет пу та по го дио мре жу
гол ма на Ру да ра, Ср ђан Ко мла -
нов је че ти ри пу та био пре ци -
зан, а по три по гот ка су по сти -
гли Пе тар Жу јо вић, Ми ло мир
Ра до ва но вић, Иван Дис тол и
но вај ли ја у ре до ви ма „жу то-
цр них”, по ја ча ње из Цр вен ке,
Ог њен Ра до њић.

Иа ко ни је осво јио сва три
бо да, Ди на мо је по сле овог ме -
ча за у зео пр во ме сто на та бе -
ли, јер има бо љу гол-раз ли ку
од Цр ве не зве зде, ко ја је у вре -
ме на стан ка овог тек ста има ла
и меч ма ње. У слу ча ју евен ту -
ал ног по ра за „цр ве но-бе лих” у
По же ги, Пан чев ци ће пр ви

део шам пи о на та окон ча ти као
ли де ри.

Већ иду ћег ви кен да ру ко ме -
та ши Ди на ма ће би ти на но -
вом ве ли ком ис ку ше њу. Без
па у зе, на ста вља се дру ги део
Су пер ли ге, па ће Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви са и гра чи го -
сто ва ти у Ве ли кој Пла ни, где
ће од ме ри ти сна гу с до ма ћом
Мо ра вом. Пре ма пла сма ну на
та бе ли, „жу то-цр ни” су из ра -
зи ти фа во ри ти, али са мо мак -
си мал но ан га жо ва ном и тим -
ском игром, ко ја их је кра си ла
и до са да, мо гу сти ћи до но вих
бо до ва.

За вр шен је пр ви део шам -
пи о на та у Су пер Б ли ги за

ПО КРА ЈИН СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ КА РА ТИ СТА

ПУ НЕ ТОР БЕ ТРО ФЕ ЈА

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„РЕ МИ” У КО СТОЛ ЦУ

Сед мо ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је до не ло је мно го ра до -
сти љу би те љи ма игре под
обру че ви ма у на шем гра ду. На
те шком го сто ва њу у глав ном
гра ду мом ци ко је пред во ди
Бо јан Јо ви чић на пра ви ли су
„брејк”, на док на ди ли по раз од
су бо тич ког Спар та ка на свом
те ре ну и по но во се на шли у
гру пи нај бо љих клу бо ва у
КЛС-у: ОКК Бе о град – Та миш
77:88, по че твр ти на ма 19:23,
10:19, 27:21 и 21:25.

Од са мог по чет ка утак ми це
Ни ко ла Си мић и ње го ви дру -
го ви за и гра ли су офан зив но и
на па ли ве ли ког ри ва ла, ко ји
ни је имао ре ше ње за рас по ло -
же ну еки пу из Пан че ва. Све
до го во ре и пла но ве са сво јим
тре не ром ко шар ка ши Та ми ша
су овог пу та спро ве ли у де ло, а
ка да је та ко, он да им не би

одо ле ли ни ја чи ри ва ли од по -
пу лар них „клон фе ра”. Ма да,
ОКК Бе о град ове се зо не има
ве о ма ква ли те тан са став, где
су пер ја ни це Ки ма ни Френд,
Ма ној ло вић и То мић, ко ји су

и про тив Та ми ша би ли нај е -
фи ка сни ји, али и не до вољ но
до бри да за у ста ве рас по ло же -
ну еки пу из на ше га гра да.

Око 300 гле да ла ца у дво ра ни
„Шу ми це” гле да ло је до бру ко -
шар ку и још бо љи Та миш. Пан -
чев ци су пр ве две че твр ти не ре -
ши ли у сво ју ко рист, на по лу -
вре ме ну су има ли „ви шак” од
чак 13 по е на, па су мно го мир -
ни је, али не и опу ште ни је, мо -
гли да од и гра ју дру ги део ме ча.
„Клон фе ри” су у тре ћој де о ни -
ци ус пе ли да сма ње ре зул тат -
ски за о ста так, али то је би ло све
од њих у овом ду е лу. За ви ше
ни су има ли ни сна ге ни мо ћи...

Ду шан Ми ло ше вић је био
нај е фи ка сни ји у ре до ви ма Та -
ми ша (20 по е на), али сјај ну
пар ти ју су пру жи ли и Ни ко ла
Си мић (18), Адам Мир ко вић
(15) и Не ма ња Ђор ђе вић (10

по е на). Ве ли ке за слу ге за три -
јумф над ОКК Бе о гра дом
има ју и Игор Ке сар, Ду шан
Ву ле тић, Мла ден Вит ко вић и
Алек сан дар Ил кић. 

Већ на ред ног ви кен да ко шар -
ка ши Та ми ша ће би ти на но вом
ис ку ше њу. У Ха лу спор то ва на
Стре ли шту до ла зи кру ше вач ки
На пре дак, увек не у го дан ри вал
и про тив ник ко ји за слу жу је по -
што ва ње. Ипак, осо ко ље ни по -
бе дом над „клон фе ри ма” и уз
по др шку с три би не, Ни ко ла Си -
мић и ње го ви са и гра чи мо гу
сти ћи до но вог три јум фа.

У осмом ко лу Пр ве срп ске
ли ге Крис-крос је на свом те -
ре ну по бе дио Сло вен из Ру ме
са 71: 62, по че твр ти на ма
18:14, 17:13, 17:26 и 19:9.

– Кон тро ли са ли смо утак -
ми цу у пр вом по лу вре ме ну,
би ли смо бо љи ри вал. Ипак, у
тре ћој че твр ти ни го сти су се
осло ни ли на шут за три по е на,
би ли су ве о ма пре ци зни, па су
у том пе ри о ду уба ци ли чак пет
„трој ки” и пот пу но пре о кре ну -
ли ре зул тат. У по след њој че -
твр ти ни ус пе ли смо, че стим
про ме на ма од бра не, да за у -
ста ви мо про тив ни ка, што је на
кра ју пре су ди ло да оства ри мо
по бе ду – ре као је тре нер Пе -
тар Мар ко вић.

Крис-крос је та ко упи сао и
тре ћу по бе ду у шам пи о на ту,
са да за у зи ма де ве то ме сто на
та бе ли, а на ред ног ви кен да
пу ту је у Но ви Бе чеј на мег дан
с Је дин ством.

ру ко ме та ши це. Еки па ЖРК-а
Пан че во је у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту уго сти ла Во ждо -
вац, је дан од нај бо љих ти мо ва
у овом ран гу так ми че ња и
глав ног кан ди да та за пла сман
у ели ту. Де вој ке ко је пред во ди
тре нер Мар ко Кр стић игра ле
су без по вре ђе не Ма је Ра дој -
чин, али и с њом у са ста ву би -
ле би аут сај де ри про тив Бе о -
гра ђан ки. На кра ју, из не на ђе -
ње се ипак ни је до го ди ло:
ЖРК Пан че во – Во ждо вац
17:24.

Го шће су дик ти ра ле тем по
утак ми це од пр вог до по след -
њег ми ну та. Кон стант но су би -
ле у вођ ству и ни су до зво ља ва -
ле Пан чев ка ма да их озбиљ ни -
је угро зе. Уз све то, до ма ћи
тим је на пра вио мно го гре ша -
ка и про ма шио не ко ли ко „зи -
це ра”, па ви ше од ча сног по ра -
за ни је ни мо гао оче ки ва ти. 

Све тла на Ни чев ски, ка пи -
тен ЖРК-а Пан че во, игра ла је
го то во са ма, а пра ву по др шку
је има ла у гол ма ну Са њи Па -
вло вић. Це ца је би ла и нај е фи -
ка сни ја игра чи ца утак ми це, са
де вет го ло ва, али то ни је би ло
до вољ но да би се ли дер озбиљ -
ни је угро зио. По ред ње, го ло ве
за до ма ћи тим по сти гле су и
Ми ла Бе а дер (че ти ри), као и
Не ве на Ста ни шко вић и Ма ри -
ја Ми ли ће вић (по два).

Пан чев ке су пр ви део шам -
пи о на та за вр ши ле на ше стом
ме сту, а на ста вак тр ке за бо до -
ве у Су пер Б ли ги за ка зан је за
март.

ОРК ПАН ЧЕ ВО НА ТРО НУ

У по след њој утак ми ци је се њег де ла пр вен ства Тре -

ће ли ге „Ју жни Ба нат” ОРК Пан че во је по бе дио Гло -

гоњ са 49:14 и та ко осво јио ти ту лу је се њег пр ва ка.

Пред во ђе ни тре не ром Ми ло ва ном Ћур чи јом, леп

успех су оства ри ли: Јо ва но вић, Здрав ко вић, Жи ва -

но вић, Сто ја но вић, Ан тић, Је ре мић, М. Ми ла но вић,

Об ра до вић, Са мар џић, Му тав џић, Гој ко вић, Пет -

ков ски, Г. Ми ла но вић, Да кић, Ан та на си је вић, Ми -

тру шић и Јо ва нов.

Пр вен ство се на ста вља сре ди ном мар та, а циљ

свих у ОРК Пан че ву је сте пла сман у ви ши ранг.   

У Бе о гра ду је про шлог ви кен -
да одр жа но пр вен ство Ср би је у
олим пиј ском ди за њу те го ва за
ју ни ор ке и мла ђе се ни ор ке. Бо -
је КДТ-а Ди на мо на том пре -
сти жном над ме та њу бра ни ле
су по зна те атле ти чар ке Ди на -
ма Ан ђе ла Та сић, Та ма ра По -
лић и Зо ра на Бар јак та ро вић.

Све три так ми чар ке на сту -
пи ле су у ка те го ри ји до 58 кг
те ле сне те жи не. Нај у спе -
шни ја је би ла Зо ра на Бар јак -
та ро вић, ко ја је осво ји ла
брон за ну ме да љу и оства ри ла

ре зул тат вре дан па жње – тр -
зај 40 кг, из ба чај 62 кг. Та ма -
ра По лић је би ла че твр та, а
Ан ђе ла Та сић се пла си ра ла
на пе то ме сто. 

На шам пи о на ту у Бе о гра ду
так ми чар ке је пред во дио
пред сед ник КДТ-а Ди на мо
Фи лип Вла јић, ко ји за јед но
са чла но ви ма упра ве свог
клу ба за хва љу је на по др шци
Гра ду Пан че ву, Спорт ском
са ве зу Пан че ва, ЈКП-у „Мла -
дост”, као и тре не ру АК-а Ди -
на мо Љуп чу Цвет ко ском.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ОЛИМ ПИЈ СКОМ 

ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

СЈАЈ НЕ ЗО РА НА, ТА МА РА И АН ЂЕ ЛА

У дру гом ко лу Ку па Ср би је у
стре ља штву по А-про гра му, одр -
жа ном про шлог ви кен да у Сме -
де ре ву, на сту пи ло је два на ест
стре ла ца СД-а „Пан че во 1813”.

Нај у спе шни ји члан пан че -
вач ке дру жи не овог пу та био
је Га бри јел Да у то вић, ко ји је
у га ђа њу из пу шке осво јио
сре бр ну ме да љу и де сет бо до -
ва у кон ку рен ци ји се ни о ра
(623,2 кру га). Де јан Пе шић је
за у зео де се то ме сто, али је
осво јио је дан бод за фи нал ни
меч, ко ји ће би ти одр жан у
фе бру а ру.

Се ни ор ска еки па се пла си -
ра ла на сед мо ме сто и осво ји ла
је два бо да, а жен ски тим је за -
у зео де се то ме сто. Ис та кла се
Иси до ра Сто ја но вић, ко ја је

би ла је да на е ста ју ни ор ка од 65
уче сни ца. Жен ска еки па из на -
ше га гра да ко ја се над ме та ла у
га ђа њу из пи што ља осво ји ла је
пе то ме сто, док су му шкар ци
би ли осми. Ис та кли су се Јо ван
Па вли ца и Те о до ра Кља јић.

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

СРЕ БРО ЗА ГА БРИ ЈЕ ЛА

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

„КЛОН ФЕ РИ” ПА ЛИ, СЛЕ ДИ НА ПРЕ ДАК



– По себ но ми је дра го због
мо јих мо ма ка. Они су и мно го
пре ове утак ми це за слу жи ли
јед ну ова кву по бе ду. Ни смо
има ли сре ће, мо жда ни зна ња,
да у не ком ме чу игра мо исто
ова ко. Овог пу та су све коц ки -
це би ле сло же не. Утак ми ца је
би ла чвр ста, ми смо игра ли
до бро по те шком те ре ну, а пу -
бли ка је ви де ла пет пре ле пих
го ло ва. Жао ми је што пла -
сман на кра ју је се њег де ла ни је

ка кав смо при жељ ки ва ли, али
ће мо ана ли зи ра ти до са да
ура ђе но и по ку ша ти да ис пра -
ви мо гре шке – ре као је тре нер
Же ле зни ча ра Алек сан дар
Сте ва но вић. 

Сви мом ци ко ји су но си ли
дрес еки пе из на ше га гра да за -
слу жу ју по хва ле, али тре ба ис -
та ћи ју на ка утак ми це, че тво -

ро стру ког стрел ца Да ни ла Ко -
ва че ви ћа.

– Пре сре ћан сам, не са мо
због сво јих го ло ва већ и због
од лич не игре це ле еки пе. Пр -
ви пут смо на гра ђе ни за до бру
игру и жао ми је што је ово
по след ње ко ло. До ста утак -
ми ца то ком је се ни од и гра ли
смо на за до во ља ва ју ћем ни -
воу, ме ђу тим би ло је ра зних
фак то ра ко ји су ути ца ли на то
да не осва ја мо бо до ве. Овом

по бе дом смо ушли у си гур ни -
ју зо ну на та бе ли. Са да иде мо
на зим ску па у зу и на дам се да
ће мо се кон со ли до ва ти и до -
че ка ти про лећ ни део још
спрем ни ји – ис та као је по пу -
лар ни Ко ва. 

По сле пр вог де ла се зо не
Срп ске ли ге „Вој во ди на” Же -
ле зни чар за у зи ма је да на е сто

СПОРТ
Петак, 25. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Рума: РУМА – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА
В. Плана: МОРАВА–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Кикинда: КИКИНДА–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ДОЛОВО
недеља, 17 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–НАПРЕДАК
субота, 19.30

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Н. Бечеј: ЈЕДИНСТВО – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–БНС
недеља, 17 сати

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО 0:3

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – М. РАДНИК 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – АПАТИН 3:1

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО 29:29

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВОЖДОВАЦ 17:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА 30:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ДОЛОВО 26:29
Долово: ДОЛОВО–ПУТИНЦИ 36:23
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–РАДНИЧКИ 41:23

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ 77:88

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН 71:62

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ 51:76
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО 59:72
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО 88:78

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш) 5:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 0:3

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г) 5:0
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ 3:0
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ 0:0
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–МЛАДОСТ 1:1
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО 0:0
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Šade

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: г4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Пе ти три јумф 
од бој ка ши ца Ди на ма

Пр во ли га шки 
дер би при пао 
По жа ре вља ни ма

Од бој ка ши це Ди на ма на ста -
вља ју да оду ше вља ва ју сво је
на ви ја че и све пра ве при ја те ље
спор та у на шем гра ду. Де вој ке
ко је пред во ди тре нер Алек сан -
дар Вла ди са вљев оства ри ле су
и пе ту по бе ду у ово го ди шњем
шам пи о на ту Су пе р ли ге Ср би -
је, па и да ље за у зи ма ју дру го
ме сто на пр вен стве ној та бе ли,
од мах иза ли де ра, обре но вач -
ког Тен та. На кри ли ма по бе де
про тив шам пи он ске еки пе Ви -
зу ре, по пу лар не „ла ви це” су и
на дру гом уза стоп ном го сто ва -
њу по твр ди ле кла су и ква ли -
тет. Оне су у Ужи цу са вла да ле
до ма ће Је дин ство с 3:0, по се -
то ви ма 25:21, 25:23 и 25:14.

Око 300 гле да ла ца у чу ве ној
дво ра ни „Ве ли ки парк” при су -
ство ва ло је ле пој од бој ка шкој
пред ста ви. Игра чи це Је дин -
ства су до бро „отво ри ле” меч,
во ди ле су са 7:2 и 10:5, али ка -
да с дру ге стра не мре же има те
рас по ло же ни и раз и гра ни Ди -
на мо, по треб но је мно го ви ше.
Ни ко ли на Ашће рић је сјај ним
сер ви си ма пот пу но по ре ме ти -
ла игру до ма ћег ти ма, усле ди -
ла је се ри ја по е на „ла ви ца” и –
пот пу ни ре зул тат ски пре о крет.

Дру ги сет је био нај за ни -
мљи ви ји и нај не и зве сни ји.
Игра ло се по ен за по ен на по -
чет ку овог де ла утак ми це, а
он да су Ни на Ко цић и Дра га на
Мар ко вић, ко ја игра си гур но
нај бо љу се зо ну у дре су Ди на -
ма, пре у зе ле кон це утак ми це у
сво је ру ке. Пред ност „ла ви ца”
се кон стант но уве ћа ва ла, Ужи -
чан ке ни су има ле пра ви од го -
вор све до ре зул та та 6:14... И
ка да се учи ни ло да ће Пан чев -
ке ла ко осво ји ти и овај сет, Је -
дин ство је при пре ти ло. Сти гло
је на по ен за о стат ка (20:21),
али то је би ло све од ње га у

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ШЕТ ЊА „ЛА ВИ ЦА” КРОЗ УЖИ ЦЕСЛАВ КО 

ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН
Свет ско пр вен ство у џу ду за ве -
те ра не одр жа но је од 18. до 21.
но вем бра у Ма ја ми ју у Сје ди -
ње ним Аме рич ким Др жа ва ма.

На том ве ли ком так ми че њу
бо је ЏК-а Ди на мо, али и гра да
Пан че ва, бра нио је наш су гра -

ђа нин, про сла вље ни мај стор
овог спор та Слав ко Ста ни шић,
ко ји је по но во оправ дао оче ки -
ва ња срп ске спорт ске јав но сти.

Слав ко се над ме тао у ка те -
го ри ји М6 + 100 кг и осво јио
је сре бр ну ме да љу. Наш су гра -
ђа нин је у пр вом ко лу био сло -
бо дан, у че тврт фи на лу је са -
вла дао ар ген тин ског бор ца, да
би у по лу фи на лу, ипо ном, по -
бе дио ита ли јан ског џу ди сту. У
фи на лу је Слав ко због јед ног
ка зне ног по е на из гу био од Че -
ха Зде не ка Влче ка, па се оки -
тио свет ском ви це шам пи он -
ском ти ту лом.

ДЕСЕТ ТАКМИЧАРА, 

ЈЕДАНАЕСТ МЕДАЉА
На Првенству Војводине у ма-
чевању за све категорије, које
је одржано 19. и 20. новембра
у Зрењанину, КМК „Карађор-
ђе” из нашега града учество-
вао је са 10 такмичара, који су
освојили 11 медаља.

Пионирка Нађа Николић
зарадила је највреднији тро-
феј, а Даница Пантић се оки-
тила бронзом у надметању ка-
деткиња. Два одличја истог
сјаја заслужио је и Максим
Крумес – у кадетској и јуниор-
ској конкуренцији. Јуниори
Дамир Бербић и Нађа Габриш
освојили су сребрне медаље, а

Нађа се окитила и бронзом у
такмичењу сениорки. Луција
Данилов је и у јуниорској и у
сениорској категорији заради-
ла бронзано одличје, јуниорка
Милица Максић се окитила
сребром, а Георге Помана је
освојио бронзу у сениорској
категорији.

Панчевачки мачеваоци ће у
децембру учествовати на два
престижна турнира: Мемори-
јалу „Андреј Гардењин” и „Тро-
феју Црвене звезде”.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Ко ва че вић 
че тво ро стру ки стре лац

Ди на мо 1945
„зи му је” на тро ну

Спу ште на је за ве са на је се њи
део пр вен стве них тр ка за бо -
до ве у ни жим ли га ма. Љу би те -
љи нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту у Пан че ву и око ли -
ни мо гу би ти за до вољ ни из да -
њем сво јих ми ље ни ка у по -
след њем ово го ди шњем ко лу.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су
се на нај леп ши на чин опро сти -
ли од сво јих на ви ја ча. Мом ци
ко је пред во ди тре нер Алек сан -
дар Сте ва но вић „на пла ти ли” су
све про ма ша је из прет ход них
утак ми ца, па су на СЦ-у „Мла -
дост” убе дљи во са вла да ли Рад -
нич ки из Ши да с 5:0.

Око 500 на ви ја ча мо гло је да
ужи ва у игри по пу лар не „ди зел -
ке”, али и да се са се том при се -
ћа утак ми ца у ко ји ма је њи хов
тим био бо љи од про тив ни ка, а
ни је осва јао бо до ве. Ју нак убе -
дљи вог три јум фа Же ле зни ча ра
био је Да ни ло Ко ва че вић, ко ји је
по сти гао че ти ри го ла, а тач ку на
„ка но на ду” ле пим по гот ком ста -
вио је ка пи тен Жељ ко Стај чић.

Пан чев ци су игра ли у са ста -
ву: Јев тић, Ру ња јић, Трип ко -
вић, Те ки ја шки, Илић, Сав ков,
Јо ва но вић, Стај чић, Ша ли пу -
ро вић, Ко ва че вић и Но ва ков, а
при ли ку су до би ли и Цр но мар -
ко вић, Це лин и Ми хај ло вић.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ВА ЖНЕ ПО БЕ ДЕ ЗА КРАЈ ЈЕ СЕ НИ

овом ду е лу. Ни на Ко цић је по -
но во пре у зе ла од го вор ност и
си гур ним по е ни ма до не ла ве -
ли ку пред ност свом ти му.

По бед ник је та да био од лу -
чен. У тре ћем, по след њем се ту
играо је са мо је дан тим – Ди -
на мо. Ла ко, без ве ли ког от по -
ра с дру ге стра не мре же, „ла -
ви це” су сти гле до још јед ног
убе дљи вог три јум фа и но ва
три бо да.

ре зул та та. А по све му при ка за -
ном до са да у Су пер ли ги, за слу -
жи ле су по др шку.

Дер би ше стог ко ла Пр ве ли -
ге од и гран је про шлог ви кен да
у пан че вач кој Ха ли спор то ва.
Бо рац из Стар че ва је уго стио
ли де ра на та бе ли, тим Мла дог
рад ни ка из По жа рев ца. Био је
то фан та сти чан меч, игра ла се
су пер ли га шка од бој ка, утак -
ми ца је оби ло ва ла сјај ним по -
те зи ма и пре о кре ти ма... На
кра ју, ви ше сре ће има ли су го -
сти: Бо рац – Мла ди рад ник
2:3, по се то ви ма 22:25, 25:17,
25:20, 24:26 и 9:15.

Да вор Ми ло ше вић и ње го ви
са и гра чи ни су се упла ши ли
ве ли ког ри ва ла. Ушли су у ду -
ел спрем ни, с ве ли ком же љом
да се над и гра ва ју и по ка жу сав
свој ква ли тет. Ве ћим де лом
пр вог се та ри ва ли су се сме -
њи ва ли у вођ ству, а ка да је Бо -
рац по вео са 22:20, учи ни ло се
да ће ре зул тат ска „клац ка ли -
ца” пре ваг ну ти на стра ну на -
шег ти ма... Ипак, По жа ре вља -
ни су по ка за ли због че га их
мно ги свр ста ва ју у глав не фа -
во ри те за пла сман у Су пер ли -
гу, на пра ви ли су се ри ју од 5:0
и са 25:22 по ве ли у се то ви ма.

А он да је усле дио ве ли ки
пре о крет. Ми лан Зин до вић је
играо „си мул тан ку” с ве ли ким

фа во ри том, сјај но је при мао
сер вис, бло ки рао, осва јао по е -
не... Вла ди мир Кне же вић је
го спо да рио на мре жи, Не ма ња
Ми ле тић је све „хва тао”, раз и -
грао се и Бо јан По знић, ка пи -
тен Ми ло ше вић је „ле тео” по
те ре ну... Бо рац је имао и ве ли -
ки пех у дру гом се ту, јер се по -
вре дио пр ви тех ни чар Са ша
Рај ко вић, ко га је на нај бо љи
на чин за ме нио Иван Бу лић.
Мла ди рад ник ни је имао ре -
ше ња за „ма ши не ри ју” из
Стар че ва, ко јом су од лич но
упра вља ли тре не ри Ду шан Јо -
вић и Бог дан Сре те но вић. Бо -
рац је пот пу но пре о кре нуо ре -
зул тат и по вео са 2:1.

По бед ни ка је, у ства ри, од -
лу чио че твр ти сет. По жа ре -
вља ни су во ди ли са 12:4 и
19:13, Бо рац је ус пео да из јед -
на чи на 22:22, али у же сто ком
и не из ве сном фи ни шу ни је
имао сна ге да за да за вр шни
уда рац. Го сти су са 26:24 из -
јед на чи ли на 2:2, а он да су, у
пе том се ту, ис ко ри сти ли пси -
хо ло шку пред ност и сла ви ли
ко нач ну по бе ду од 3:2.

На че лу та бе ле су Мла ди
рад ник и Ко сов ска Ми тро ви -
ца, са по 16 бо до ва. Спар так је
тре ћи са 14, а Бо рац че твр ти с
13 бо до ва. На ред ног ви кен да
Стар чев ци пу ту ју у Фу тог.

ме сто на та бе ли са 15 бо до ва.
На ста вак шам пи о на та је за ка -
зан за сре ди ну мар та 2017. го -
ди не, ка да ће „ди зел ка” на
свом те ре ну до че ка ти Сло гу.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су
је се њи шам пи о ни Вој во ђан ске
ли ге гру па „Ис ток”. Мом ци ко -
је пред во ди тре нер Бран ко Ђо -
кић су у по след њем ко лу пр вог
де ла се зо не у Су тје сци са вла да -
ли до ма ћи Рад нич ки с 3:0. Оно
што је још ви ше об ра до ва ло све
на ви ја че „бр зог во за”, је сте по -
раз Ко за ре у Ко ви ну. Та ко је
Ди на мо 1945 са да на че лу та бе -
ле, са че ти ри бо да ви ше од еки -
пе из Ба нат ског Ве ли ког Се ла.

За ду ел у Су тје сци тре нер
Ђо кић је по ве ре ње по кло нио
еки пи у са ста ву: То мић, Ка ран -
фи лов ски, Бе лић, Са вић, Не ду -
чић, Ах чин, Скок на, Сто ја но -
ски, Лу кић, То шић и Ни ко лић,
а при ли ку су до би ли и Ра до је -
вић, Ар бу ти на и Те о фа нов.

Но ви три јумф је на го ве стио
Бра ни слав То шић већ у де ве -
том ми ну ту, а ка да је Ни ко ла
Скок на у фи ни шу пр вог по лу -
вре ме на по ви сио на 0:2, би ло
је ја сно да ће бо до ви оти ћи у
Пан че во. Не ма ња Ни ко лић је
у 79. ми ну ту ста вио тач ку на
два на е сту по бе ду свог ти ма у
овој се зо ни: Рад нич ки – Ди на -
мо 1945 0:3.

Шам пи о нат у Вој во ђан ској
ли ги гру па „Ис ток” на ста вља
се сре ди ном мар та на ред не го -
ди не, ка да ће Пан чев ци го сто -
ва ти у На ко ву.

По сле две „ве за не” утак ми це
у го сти ма пан че вач ке „ла ви це”
ће иду ћег ви кен да ко нач но
игра ти пред сво јим на ви ја чи -
ма. У Ха лу спор то ва на Стре ли -
шту до ла зи Же ле зни чар из Лај -
ков ца, вр ло не у го дан про тив -
ник. Уз по моћ с три би на „ла ви -
це” ће лак ше до ћи до по вољ ног



Због ло ше 
ор га ни за ци је 
по след њег ви кен да
„од у зе те” две 
по зи ци је

Спу ште на је за ве са на ово -
го ди шње над ме та ње у ТЦР
шам пи о на ту, а наш су гра -
ђа нин и нај бо љи срп ски ау -
то мо би ли ста свих вре ме на
још јед ном је по ка зао кла -
су и фан та стич но за вид но
уме ће за во ла ном.

Ду шан Бор ко вић је у ква -
ли фи ка ци о ном над ме та њу
у Ма кау, на јед ној од нај -
ста ри јих и нај зах тев ни јих
улич них тр ка на све ту, по -
сти гао пе то вре ме. Та ко је
во зач НИС –Пе трол и Б3
реј синг ти ма по след њи тр -
кач ки ви кенд у ово го ди -
шњој ТЦР се зо ни за по чео
осва ја њем но вог бо да. Тр -
кач ки ви кенд у Ма кау спе -
ци фи чан је по мно го че му –
во зи се упо ре до с ки не ским
шам пи о на том, па за то сва
ТЦР во зи ла има ју 20 ки ло -
гра ма ма ње због дру га чи јих
пра ви ла овог шам пи о на та,
ко ја њи хо ве ау то мо би ле чи -
не бр зим. На старт ном гри -
ду има мно го ви ше во зи ла,
ре до след пр ве тр ке се од ре -
ђу је на осно ву ре до сле да
ква ли фи ка ци ја, а дру ге тр -
ке – на осно ву пла сма на у
пр вој тр ци. Ако све му то ме
до да мо да је пред крај пр -
вих ква ли фи ка ци ја па ла
ки ша, ко ја се на ста зи у Ма -
кау не пам ти, он да је успех
на шег аса још ве ћи.

Бор ко вић је пр ви круг
ква ли фи ка ци ја за вр шио с
по стиг ну тим че твр тим вре -
ме ном, иа ко је у нај бр жем
кру гу за ка чио огра ду, што
га је ма ло ус по ри ло. Ста зу
је на пу стио од мах по сле бр -
зог кру га, ка ко би ње гов тим
ус пео да по пра ви зад њи де -
сни то чак ко ји је ис кри вио
том при ли ком. Пред дру ге
ква ли фи ка ци је ки ша је ин -
тен зив ни је па да ла, па су ор -
га ни за то ри про гла си ли
„мо кру тр ку”, што је зна чи -
ло бр зе из ме не на ау то мо -
би лу и при пре му за ки шне
усло ве. Све то ни је оме ло
Ду цу да сјај ном во жњом по -
стиг не пе то вре ме.

– Ово су би ле си гур но
нај чуд ни је ква ли фи ка ци је
ко је сам ика да во зио, али
сам за до во љан. С об зи ром
на то да сам пр ви пут у Ма -
кау, мо гу ре ћи да сам се

сна шао мно го бо ље не го
што сам ми слио. По овој
ста зи се до пред сам по че -
так ви кен да од ви ја град ски
са о бра ћај, а ки ша ко ја је
па ла учи ни ла је ас фалт
кли за ви јим. Ипак, иа ко су
усло ви би ли ја ко те шки за
во жњу, био сам нај бр жи
„се ат” и за и ста сам пре сре -
ћан, као и оста так ти ма –
ре као је Ду ца по сле ква ли -
фи ка ци ја.

За вр шни ца ово го ди шњег
ТЦР шам пи о на та би ла је
крај ње нео бич на и не сва ки -
да шња. Ипак, наш су гра ђа -

нин је ус пео да осво јио но вих
је да на ест бо до ва, јер је у пр -
вој тр ци био че твр ти, а у дру -
гој је за у зео пе то ме сто. Али
ор га ни за то ри су свим так ми -
ча ри ма до де ли ли пре по ло -
вље не бо до ве због пра ви ла
ко ја су про пи са на ако се не
из ве зе се дамде сет пет про це -
на та тр ке. Та ко је во зач НИС -
–Пе трол и Б3 реј синг ти ма на
кра ју де би тант ске се зо не у ге -
не рал ном пла сма ну за у зео

сед мо ме сто, са укуп но 173
бо да, уме сто пе тог, ко је је за -
слу жио по зи ци ја ма осво је -
ним у Ма кау.

Обе тр ке су од са мог
стар та би ле из у зет но ха о -
тич не због ве ли ког бро ја
уче сни ка и ин ци де на та ко -
је су на ста зи углав ном иза -
зи ва ли во за чи ки не ског
шам пи о на та, због че га су
не ко ли ко пу та и пре ки да не.
Бор ко вић је у пр вој тр ци
стар то вао с пе те по зи ци је,
да би за вр шио на че твр тој,
али вид но из нер ви ран де -
ша ва њи ма на ста зи, као и
оста ли во за чи. Так ми ча ри
су то ком обе тр ке би ли ве о -
ма кон фу зни, па се та ко
срп ски ау то мо би ли ста у по -
след њем кру гу пр ве тр ке го -
то во су да рио с Пе пе ом
Ори о лом, ка да су ње му ја -
ви ли да се тр ка за вр ши ла, а
Ори о ли да му је то по след -
њи круг.

То ком дру ге тр ке, ко ју је
Бор ко вић за вр шио на пе том
ме сту, на ста зи се де ша вао
го то во иден ти чан ха ос.

– Осе ћа ња су ми ве о ма
по ме ша на. Са мо због од лу -
ке ор га ни за то ра да се на
обе тр ке број бо до ва пре по -
ло ви, ја се на ла зим на сед -
мој, а не на пе тој по зи ци ји.
Ми слим да сам на обе тр ке
био нај бр жи и да је ор га ни -
за ци ја би ла бо ља, шам пи о -
нат бих за вр шио ме ђу
пр вих пет нај бо љих, али
шта је – ту је. Ни је ла ко ка -
да зна те да дво ји ца так ми -
ча ра ис пред вас има ју бод
од но сно два ви ше, али ја ћу

већ од овог мо мен та по че -
ти да гле дам ис пред се бе.
Не пам ти се да је у Ма кау
би ло ово ли ко про бле ма у
ор га ни за ци ји. Ста за је из у -
зет но те шка, до па ла ми се,
али сам у исто вре ме сре -
ћан што је не ће би ти сле де -
ће го ди не у ТЦР ка лен да ру
због ова кве ор га ни за ци је –
ре као је Ду ца по сле тр ке.

Срп ски ас се то ком сво је
пр ве се зо не у ТЦР шам пи -
о на ту шест пу та по пео на
по сто ље, али је остао и жал
због не за вр ше них осам тр -
ка у пр вом де лу так ми че ња
услед број них про бле ма ко -
је је имао.

– По ред свих пе хо ва ко -
је сам имао у пр вом де лу
шам пи о на та са ау то мо би -
лом, али и због су диј ских
од лу ка, мо гу ре ћи да је јед -
на сјај на се зо на иза ме не.
На азиј ској тур не ји сам
про ра дио баш она ко ка ко
тре ба и по ка зао сам бр зи -
ну и уме ће ко је имам. Па -
у зу ко ја ми са да сле ди
ис ко ри сти ћу да што му -
дри је од лу чим о на ред ним
ко ра ци ма у ка ри је ри, али
сва ка ко оста јем у ТЦР
шам пи о на ту, ко ји се раз -
ви ја не ве ро ват ном бр зи -
ном – до дао је Бор ко вић.

Сјај не во жње ко је је Ду шан
по ка зао то ком ово го ди шње
ТЦР се зо не за ин те ре со ва ле
су мно ге ти мо ве и про из во -
ђа че, па је он већ до био не ко -
ли ко из у зет них по ну да за
на ред ну се зо ну у ТЦР шам -
пи о на ту.

А. Жив ко вић
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Ксе ни ја Кра снић,
гим на зи јал ка:
     
– Не мам ни ка кве 
по себ не пла но ве,
али си гур но ћу то ком
ви кен да учи ти гра ди во
за шко лу. Та ко ђе, 
мо жда ћу уве че иза ћи
с дру га ри ца ма у град.

Ми лан Бо жић,
сред њо шко лац:
    
– Ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је 
про ве сти код ку ће уче ћи
за шко лу и од ма ра ју ћи
се. Мо жда ћу иза ћи 
с дру га ри ма до цен тра
Омо љи це.

Бра ни слав 
Ма ђа ров, 
сред њо шко лац:
     
– Не ве ру јем да ћу 
ра ди ти би ло шта 
по себ но за ви кенд.
По по дне ва ћу 
нај ве ро ват ни је 
про ве сти с дру га ри ма
на по љу, а уве че 
ћу мо жда иза ћи.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Два
Ни је ла год но бу љи ти у пра зни ну. Па чак ни у две пра зне љу -

ља шке.

    Те ра те тај по глед, ако имаш мен тал ну по тре бу да раз ми -

шљаш, да се љу љаш. Са да ћу ова мо, а он да ћу она мо... Идем

уна пред, идем уна зад...

    До бро, до бро, зра чиш и мра чиш – ај де да ви ди мо шта је под

три...

Је дан
Мо же би ти са мо је дан по глед на свет. Не ће би ти. По сто ји ви ше

пер спек ти ва. Увек.

    Је л’ то оно – ти и ја не ви ди мо исту ствар јед на ко? Јок, то се

под ра зу ме ва; по ен та је у бр зи ни и у пред у ми шља ју док гле даш.

Ако сте ру ка ви цу сни ми ли као на ба че ни обје кат ко јем ту ни је

при род но ме сто – све ово је сми шље но. Али ако је она ту без

ве зе... – еее...

Три
Уф, шта је ово!? На гра ди ће мо, се ти ће мо се у ме ђу вре ме ну чи ме,

нај ду хов ни је од го во ре.

    Да ли су њих дво је до шли до во ли је ре ка ко би се сман др ља -

ли, па се раз бу ди ла Тр но ва Ру жи ца, или си ру жи ца би ла, или си

се убо на трн...

    Не ма јед ног по гле да на свет. Ни ти ће га икад би ти. 

    Пот пи су је мо.

ЗА ВР ШЕН ОВО ГО ДИ ШЊИ ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА НА СЕД МОМ МЕ СТУ

Мла ди пан че вач ки џу ди -
сти по сти гли су за па же не
ре зул та те и про шлог ви -
кен да, на тур ни ру „Сир ми -
јум 2016”, одр жа ном у
Срем ској Ми тро ви ци.

У кон ку рен ци ји 223 так -
ми ча ра из 27 клу бо ва из
БиХ, Хр ват ске и Ср би је

Ди на мо се пред ста вио с 13
так ми ча ра, ко ји су осво ји -
ли де сет ме да ља. По ред то -
га, по ле тар ци су екип но
би ли дру ги, а Ди на мо је у
укуп ном пла сма ну за у зео
тре ће ме сто.

Злат на од лич ја су осво -
ји ли: Ма те ја Сто ја нов ски,

Алек са Ђу ро вић, Ти ја на
Сто ја нов и Ђор ђе Ја ки мов -
ски. Сре бром се оки тио
Ми лош Сто ја но вић, а
брон зе су за слу жи ли: Ма -
ри ја Сто ја нов ски, Ми лош
Ђор ђе вић, Ма те ја Зу бо вић,
Је ле на Сто ја нов ски и Урош
Ћу ћа.

Од лич ни су би ли и чла -
но ви ЏК-а Пан че во. Фи -
лип Па ла нач ки је осво јио
нај вред ни ји тро феј, Ла зар
Ал би ја нић и Не ма ња Ни -
шић су се оки ти ли сре бр -
ним ме да ља ма, а Ка та ри на
Пу тић је за ра ди ла брон за -
но од лич је. А. Ж.

ЏУ ДО-КУ П „СИР МИ ЈУМ 2016”

СУ ПЕР КЛИН ЦИ


