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Непро це њи ве ште те због
трај ног исе ље ња из наше
земље

Нај ве ћи губи так има мо
због тога што нас
напу шта ју факул тет ски 
обра зо ва ни мла ди људи

Од 2005. годи не, када је из Срби је
оти шло око 31.000 људи, број оних
који нас напу шта ју у потра зи за
бољим живо том и одла зе пре ко гра -
ни це из годи не у годи ну расте. Пре
десет годи на их је било 54.000, а про -
шле годи не нај ма ње 60.000. Због тога
на листи од 50 зема ља с нај ве ћим
бро јем еко ном ских мигра на та Срби -
ја зау зи ма три де се то место – обја ви -
ла је ових дана Орга ни за ци ја за еко -
ном ску сарад њу и раз вој (OECD).

Нај ве ћи број гра ђа на Срби је (њих
22.000) заме нио је нашу туроб ну сва -
ко дне ви цу посло ви ма за бољу пла ту у
Немач кој, а нај ви ше забри ња ва то
што 15 одсто оних који су непо врат -
но оти шли из наше земље има
факул тет ске дипло ме. Губи так за
нашу држа ву због тога је немер љив, а
корист за земље у који ма сада живе
бив ши гра ђа ни Срби је непро це њи ва
је, јер су без ула га ња доби ли висо ко -
о бра зо ва не струч ња ке.

Свет ски еко ном ски форум обја вио
је ових дана да је Срби ја прет по след -
ња на листи од 138 зема ља по успе -
шно сти да вра ти и при ву че сво је
тален те који су оти шли у ино стран -
ство ради сти ца ња факул тет ске
дипло ме.

Поје ди ни меди ји ових дана су пре -
не ли изја ву демо гра фа Биља не Спа -
сић да наша земља ула же огро ман
новац у шко ло ва ње мла дих, а да они
онда одла зе јер овде нема ју шан се да

СУМОР НА СЛИ КА НАШЕ СВА КО ДНЕ ВИ ЦЕ

НЕМА КРА ЈА ОДЛА СЦИ МА ИЗ СРБИ ЈЕ
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Могу ли се опасни
пси чувати у граду?
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Градска вода ускоро
у Јабуци и Глогоњу
» страна 11

се запо сле. Пре ма њеним речи ма, не
тре ба да изне на ђу је то што они
масов но паку ју кофе ре и, уме сто да
јача ју нашу еко но ми ју, пома жу туђе.
Пре ма њеним речи ма, они поди жу
инте лек ту ал ни ниво дру гим наро ди -
ма, који у њихо во шко ло ва ње нису
уло жи ли није дан евро, а нај дра ма -
тич ни ја ситу а ци ја је у здрав ству.

– Буду ћи лека ри ула жу вели ке
напо ре да код нас завр ше факул те те
и спе ци ја ли за ци је, а после их нико
не пози ва да поч ну да раде. Бол ни це
и кли нич ки цен три су нам недо вољ -
но опре мље ни савре ме ном опре мом,
а пла те меди цин ског кадра су ниске.
Наше меди цин ске сестре и лека ри
масов но одла зе у ино стран ство, јер
су тамо бољи усло ви рада и боље пла -
те – изја ви ла је Спа си ће ва.

вју и сао ју је руски интер нет пор тал
„Спут њик”.

– Није у Срби ји толи ко лоше и није
немо гу ће напра ви ти нешто добро.
Ако би држа ва ура ди ла нешто да
помог не висо ко о бра зо ва ним струч -
ња ци ма, ако би им дала неке суб вен -
ци је, уко ли ко би им омо гу ћи ла да
има ју олак ши це при запо шља ва њу, то
би било сјај но. С дру ге стра не, ако сте
већ завр ши ли неку висо ку шко лу у
ино стран ству и ако сте обра зо ван и
инте ли ген тан млад човек, заи ста
веру јем да може те наћи начин да то
при ме ни те. Ниг де у све ту вас не доче -
ка нијед на држа ва која каже: хај де,
дођи те, ево ми ћемо вам дати све, а
ви тре ба само да ради те и ми ћемо
бити јако захвал ни што сте дошли да
ради те – изја ви ла је Тама ра.

Она је нагла си ла да наша држа ва
тре ба да појед но ста ви, скра ти и убр -
за ностри фи ка ци ју факул тет ских
дипло ма из ино стран ства, јер се на
завр ше так тог адми ни стра тив ног
про це са још увек дуго чека. Осим
тога, пре ма њеним речи ма, било би
лепо и када би над ле жни у нашој
држа ви саслу ша ли мла де који су
дипло ми ра ли у ино стран ству када
они дођу с неким кон струк тив ним
пред ло зи ма. Међу тим, није добро то
што нису иско ре ње ни коруп ци ја и
стра нач ко запо шља ва ње, јер то
одвра ћа наше држа вља не који су
дипло ми ра ли у ино стран ству од
одлу ке да се вра те у нашу земљу.

На пита ње нови на ра шта сада оче -
ку је, она је рекла како се нада да ће
доби ти шан су да сво јим зна њем
помог не нашој држа ви.

– Што се будућ но сти тиче, ја сам
опти ми ста. Виде ће мо, обе ћа ли су
про ме не и запо шља ва ње људи од
стру ке. На њима је да то обе ћа ње
испу не – изја ви ла је Тама ра.

М. Гли го рић

У таквој ситу а ци ји је за пошто ва ње
одлу ка наше сугра ђан ке Тама ре
Обра до вић. Она се ових дана вра ти ла
из Москве, где је док то ри ра ла на
Држав ном уни вер зи те ту за финан си -
је, који у руској пре сто ни ци спа да
међу нај е лит ни је висо ко школ ске
инсти ту ци је.

Током сту ди ра ња у Москви била
је сти пен ди ста те шко ле, што дока -
зу је да су Руси запа зи ли њен тале -
нат. Нај пре је завр ши ла основ не и
мастер сту ди је на тему европ ских
инте гра ци ја, јав не упра ве и адми -
ни стра ци је, а шко ло ва ње је кру ни -
са ла док то ри ра њем. Захва љу ју ћи
томе могла је да се без ика квих
про бле ма и неиз ве сно сти запо сли у
Москви, али је одлу чи ла да се вра -
ти у Срби ју. Пово дом тога интер -



ји це јасно се чују увре де (које први
човек дру гог нај ве ћег вој во ђан ског
места на касни јем бри фин гу није
пори цао), али и нека кво пуц ке та ње
налик на шама ра ње. Е, ово дру го
наре че ни је деман то вао, иако је цео
ток раз го во ра ука зи вао на ту врсту
физич ког наси ља.

Сутра дан је „оште ће ни”, док су му
још црве не ли и бри де ли обра зи,
зајед но са сво јим адво ка том похи тао
да при ја ви слу чај. Али, авај, након
дво ча сов ног задр жа ва ња, добио је
још један, можда и гори шамар:
напра сно је од оште ће ног постао
окри вље ни. Шта се у међу вре ме ну
дога ђа ло, може мо само да нага ђа мо,
а шта ће бити у будућ но сти, можда и
не мора мо. Врло веро ват но ће „опа -
ки вук поје сти несрећ ног магар ца”...

Ипак, довољ но је већ слич них слу -
ча је ва, што оних јав них, боље рећи
естрад них, што лич них, да и из њих
може мо изву ћи неке прет по став ке,
али и поу ке.

Прет по став ка је да нам је пра во су -
ђе тру ло као пре га же на гњи ла оско -
ру ша, а једи на поу ка коју из све га
може мо изву ћи, јесте то да се нево ља
кло ни мо коли ко нас ноге носе. Јер
када догу ра мо до суда, јао нама...

Што се тиче витал них про ме на
пра во суд ног систе ма, није га с мртве
тач ке (у корист гра ђа на) поме ри ла
нијед на гар ни ту ра до сада (прем да
су мно ге биле пуне слат ко ре чи вих
обе ћа ња), па тешко може мо пове ро -
ва ти да ће у доглед но вре ме бити
дру га чи је. Ј. Ф.

тек поне ка поли тич ка опци ја изно си
озбиљ ни је ста во ве на ту тему.

Јед на, и то бив ша вла да ју ћа пар -
ти ја недав но је наја ви ла да при пре -
ма нека кву плат фор му у том сми слу.
Међу тим, због тога су је неке дру ге,
и то опо зи ци о не гру па ци је брже-
-боље про гла си ле за веро лом ност,
коке те ри ју, па чак и кола бо ра ци ју с
режи мом.

Пред нале том днев не поли ти ке
сушти на те иде је пала је у запе ћак,
као и изго вор пред ла га ча потен ци -
јал них про ме на Уста ва да се цела
иде ја не одно си, не дај боже, на
Косо во, већ на корек ци је пра во суд -
ног систе ма.

Па, кад смо већ код пра во су ђа,
прво што мора мо зна ти, јесте то што
оно сва ког од нас може „сна ћи”. А
када је реч о муче ном поје дин цу,
неу по ре ди во је живот ни је него било
каква при ча о ста ту су покра ји на.
(Про сто, неких се то ама баш не
доти че.)

И мно ги су се у ту „замр со ти ну”
зва ну суд ство већ жесто ко запли та ли
и оста ја ли без жива ца и здра вља, а о
губит ку нов ца да и не дива ни мо.

Сва ка ко да у том погле ду послед -
њи инди ка ти ван слу чај дола зи са
севе ра Бач ке. Тамо су се у глав ној
(пред)суд ској роли нашли гра до на -
чел ник тог мул ти на ци о нал ног
места, ина че позна тог по кул ту ри
живље ња њего вих гра ђа на, и његов
стра нач ки позна ник, аси стент на
јед ном факул те ту. У већ чуве ном
сни мље ном раз го во ру изме ђу те дво -

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Деца и Бора. Журка.

У Градском парку, у уторак, 29. августа

Снимио Јордан Филиповић

Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НИЈЕДАН ЦИЉ НЕ МОЖЕ БИТИ ТАКО ВИСОК ДА БИ ЊИМЕ

МОГЛА ДА СЕ ОПРАВДАЈУ НЕДОСТОЈНА СРЕДСТВА 

ЗА ЊЕГОВО ПОСТИЗАЊЕ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Алберт Ајнштајн

Ко је чуо 
„пуц ке та ње”?

У јеку (пред)дија ло га о Косо ву (или
Косме ту, како је коме мили је) и
загре ва њу пред бео град ску избор ну
трку полу сти дљи во се спо ми ње про -
ме на Уста ва. Као, она ко, узгред... И

Бум! Ура! Срећ но!
Тем по одр жа ва ња сед ни ца Град ског већа и Скуп шти не гра да што је сама
успо ста ви ла вла да ју ћа већи на, који мора ју да пра те и пред став ни ци опо -
зи ци је, пре ти да иза зо ве екс пло зи ју пан че вач ке демо кра ти је!

Елем, пошто је на прет ход ном засе да њу опо зи ци ја про бу ђе на, сада би
тре ба ло да се раз го ро па ди – у истом дану одви ја ће се две скуп штин ске
сед ни це. Бум!

* * *
Пан че во је у дома ћим окви ри ма, па и шире, пре по зна то као цен тар
„тешког диса ња”. Из број них „видљи вих” и „осе ћај них” раз ло га. Неки од
њих су нас запах ну ли послед њих дана и неде ља.

Реци мо, зна те ли да муке с гла во бо љом, суже њем и пец ка њем очи ју и
томе слич но могу да буду после ди ца (поред про бле ма про у зро ко ва них
кон зу ми ра њем алко хо ла и дру гих опи ја та) алер гиј ских напа да, посеб но
током авгу ста и сеп тем бра, услед цве та ња опа ког коро ва амбро зи је? Ух,
боље то него оно из загра де...

Ђаво ла боље! Резул та ти мере ња до којих је дошао Завод за јав но здра -
вље пока зу ју да су сугра ђан ке и сугра ђа ни изло же ни висо ким кон цен тра -
ци ја ма поле на ове алер гиј ске биљ ке и да одре ђе ним гру па ма људи и те
како може бити угро же но здра вље. Под сет ник за упо зна те и упут ство за
неу пу ће не: амбро зи ја је јед но го ди шња зеља ста биљ ка која нара сте од јед -
ног метра до метра и по. Захва љу ју ћи вели кој при ла го дљи во сти, она
наста њу је раз ли чи та ста ни шта, а посеб но је рас про стра ње на у Вој во ди ни.

Полен те биљ ке реги стро ван је као један од нај зна чај ни јих при род них
алер ге на који се могу наћи у вазду ху. Код сва ког петог чове ка иза зи ва
алер гиј ске реак ци је, попут брон хи ти са, кон јунк ти ви ти са, дер ма ти ти са,
полен ске кија ви це... У слу ча ју дуго трај ног и више го ди шњег изла га ња
висо ким кон цен тра ци ја ма један део људ ске попу ла ци је обо ле ва од хро -
нич ног брон хи ти са и брон хи јал не аст ме. Закон ским акти ма је јасно про -
пи са но да су прав на и физич ка лица у оба ве зи да на земљи шту које је у
њихо вом вла сни штву пред у зи ма ју мере за сузби ја ње амбро зи је. То могу
ура ди ти сами или уз аси стен ци ју јав ног кому нал ног пред у зе ћа.

Итд. Али то су опи си после ди ца изла га њу и фор мал но прав не регу ла -
ти ве. Каква је пан че вач ка сва ко дне ви ца?

Било је поку ша ја да се на под руч ју нашег гра да, у сарад њи с дру гим
локaлним само у пра ва ма и уз подр шку ЕУ, ова опа ка биљ ка сузби је.
Међу тим, како то обич но бива у Срби ји, када се про је кат свео на то да
локал не само у пра ве тре ба да одр же систем зашти те од поле на амбро -
зи је изгра ђен нов цем европ ских поре ских обве зни ка, све се сру ши ло,
тако да се и ове годи не Пан чев ке и Пан чев ци муче, наро чи то они осе -
тљи ви ји.

Да нам не би било само толи ко добро, потру ди ле су се фабри ке у
јужној зони: кон цен тра ци је укуп них угљо во до ни ка неме тан ског типа
(ТХЦНМ) у два дана ове неде ље дости гле су јед но ча сов ни пик од 394 и
350 микро гра ма по метру куб ном, па се пре по зна тљи ви смрад ширио
нашим гра дом у раним јутар њим часо ви ма. Стар чев ци су посеб но „поча -
шће ни” кон цен тра ци јом ПМ10: 29. авгу ста јед но ча сов ни пик изно сио је
112 микро гра ма по метру куб ном. Ура! Мада, може то и боље...

* * *
Нарав но да су и одбор нич ка и здрав стве на пита ња изу зет но важна. Али
не могу да се поре де с важно шћу дату ма који носи ово изда ње нашег
листа – 1. сеп тем бром.

Јер, сви зна ју, тог дана почи ње нова школ ска годи на. Узбу ђе ње уче ни -
ка ста ри јих раз ре да сва ка ко је на нивоу, а оно ђака прва ка – ни са чим
на пла не ти не може се поре ди ти!

Зато, децо која кре ће те у шко лу, и ви, њихо ви роди те љи, срећ но! Пре -
гршт нових зна ња, дру гар ста ва и сим па ти ја – то вам жели мо.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић



У сре ду и четвр так, 30. и 31.
авгу ста, од 20.30, на пла тоу
испред Кул тур ног цен тра
Пан че ва биће одр жа не вече -
ри пан че вач ког рокен ро ла,
које од 2013. годи не орга ни -
зу је Удру же ње рок музи ча ра
Пан че ва.

– Иде ја је била да се обе -
ле жи педе сет годи на рокен -
ро ла у Пан че ву. Увек нас
води мисао да напра ви мо
пре сек кроз гене ра ци је које
су сви ра ле или још увек сви -
ра ју у Пан че ву и да их пове -
же мо с мла дим бен до ви ма
који тек почи њу тиме да се
баве. Тако је било прет ход -
них годи на, тако ће бити и
ове годи не – рекао је Зоран
Илић, пред сед ник Удру же ња
рок музи ча ра Пан че ва.

У сре ду, 30. авгу ста, насту -
пи ће бен до ви „Про је кат”,
„Син дром”, „The Frižideri” и
„Cream (old timer) blues

band”, као и Бане Глу ва ков, а
у четвр так, 31. авгу ста, сви -
ра ће гру пе „200 плус”, „Рам -
па”, „Вла да Неде ља”, „Кре а -
тив ни неред” и „Гуњ”.

– Има мо гене ра циј ски
распон од педе се так годи на
–од бен да „200 плус”, где
има мо про фе со ре гим на зи -
је, адво ка те и послов не људе,
чији је збир годи на две ста,
до бен до ва „Син дром”, „Рам -
па” и „Про је кат”, који су
пред став ни ци мла дих сна га.
Нарав но, увек се тру ди мо да
акце нат ста ви мо на аутор ску
музи ку – каже Илић.

Удру же ње рок музи ча ра
Пан че ва ове годи не ула зи у
пету годи ну посто ја ња. До
сада су обја ви ли три диска, а
на јед ном се нала зи и пан че -
вач ка рокен рол хим на, на
чијем сни ма њу је уче ство ва -
ло пре ко четр де сет музи ча ра
из Пан че ва. М. М. В.

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

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

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

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

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

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

ПОЧИ ЊЕ „ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕСТИ ВАЛ”

ЧЕТИ РИ ДАНА УЖИТ КА 
ЗА ЉУБИ ТЕ ЉЕ ФИЛ МА

Бес пла тан улаз на
све про јек ци је

Седам про грам ских
цели на и пра те ћи
про гра ми

Интер на ци о нал ни так ми чар -
ски фести вал аутор ског дуго -
ме тра жног и крат ког фил ма
„Пан че во филм фести вал”
биће одр жан од 6. до 10. сеп -
тем бра на више лока ци ја у
Пан че ву.

Фести вал орга ни зу ју мла ди
филм ски рад ни ци и умет ни ци
из Пан че ва и око ли не оку пље -
ни око удру же ња гра ђа на „Пан -
че вач ки филм ски фести вал”, у
сарад њи с Домом омла ди не
Пан че во и Кул тур ним цен тром
Пан че ва, а под покро ви тељ -
ством Мини стар ства кул ту ре и

Фести вал ће ове годи не обу -
хва ти ти седам филм ских про -
грам ских цели на и број не пра -
те ће про гра ме: ради о ни це
(„Мали филм”), мастер-кла со ве
пор ту гал ске реди тељ ке Сало -
ме Ламас, про шло го ди шње
добит ни це награ де „Све ти о -
ник” за нај бо љи филм „Елдо -
ра до XXI”, и аустриј ског доку -
мен та ри сте Нико ла у са Гејр -
хал те ра, изло жбу стри по ва
про дук ци је „Фијук”, кон цер те
(„Нежни Дали бор”, „Consecra-
tion”) и жур ке (ди-џеј Рудар,
Тама ра Дин ка, Bagherra, WC7,
Фан том и Бојан (ВХС), „Пики -
ли кара о ке”).

Мани фе ста ци ја почи ње све -
ча ним отва ра њем у сре ду, 6.
сеп тем бра, у 20.30, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва,
про јек ци јом дуго ме тра жног
првен ца мла де хрват ске реди -
тељ ке Хане Јушић – „Не гле дај

Реви јал на и аутор ска селек -
ци ја „Све тла будућ ност” пред -
ста ви ће Мики ја Полон ског,
мла дог изра ел ског ауто ра,
про шло го ди шњег добит ни ка
награ де за нај бо љи крат ки
филм ПАФФ-а, „Десет бло ко -
ва даље”. Ове годи не њему
посве ћу је мо ретро спек ти ву
крат ких фил мо ва у окви ру
које ће бити при ка за но шест
њего вих фил мо ва.

„Поноћ на језа” је посе бан
темат ски про грам хорор фил -
мо ва „Пан че во филм фести ва -
ла”, који се одр жа ва сва ке
фести вал ске вече ри у поноћ у
дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не. На про гра му се нала зе
чети ри нова, зани мљи ва
насло ва хорор жан ра. Фести -
вал ска селек ци ја „ПАФ Фо ра -
ма” наме ње на је нај ши рој био -
скоп ској публи ци и у окви ру
ње биће при ка за но пет филм -
ских оства ре ња. Реч је о пре се -
ку фести вал ских и аутор ских
хито ва из ове и прет ход не
сезо не. 

„Пан че во филм фести вал”
је мани фе ста ци ја посве ће на
него ва њу и про мо ци ји неза ви -
сне аутор ске кине ма то гра фи је
и фил мо ва ори ги нал ног и
кине ма то граф ски узбу дљи вог
при сту па нара ти ву, фор ми,
струк ту ри и есте ти ци.

Глав на миси ја фести ва ла је
да пред ста ви, истра жи и про -
ши ри иде је и пита ња шта све
кине ма то гра фи ја данас може
да буде и ура ди, као и да, кроз
при су ство мла дих тален то ва -
них ауто ра на фести ва лу, пру -
жи подр шку новој гене ра ци ји
филм ских умет ни ка. Про грам
фести ва ла саста вљен је од
насло ва саку пље них с разних
стра на све та – од доку мен тар -
них до игра них, екс пе ри мен -
тал них и филм есе ја, крат ког,
сред њег и дугог метра.

Још један од глав них циље -
ва ПАФФ-а јесте ства ра ње и
ани ми ра ње нове филм ске
публи ке, оне која ће на фести -
ва лу у Пан че ву први пут има -
ти при ли ку да види дру га чи ју
врсту кине ма то гра фи је, на
дру га чи ји начин: у био ско пу и
уз при су ство ауто ра.

М. Марић Велич ко вић

НА ПЛА ТОУ ИСПРЕД КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА

Вече ри рокен ро ла

Већ четвр ту годи ну заре дом
удру же ње „Елек три ка” из
Пан че ва орга ни зу је у Срби ји
крат ко трај не рези ден ту ре
свет ских стрит-арт умет ни ка с
циљем да визу ел но опле ме ни
сва ко днев ни живот гра до ва и
кроз кон так те и кре а тив ну
сарад њу с локал ним ауто ри ма
оја ча локал ну сце ну. Ове
годи не тим пово дом је од 15.
до 25. авгу ста у Срби ји бора -
ви ла свет ски позна та пари ска
стрит-арт умет ни ца Kashink и
том при ли ком осли ка ла зидо -
ве у Новом Паза ру, Белој
Цркви, Пан че ву и Бео гра ду.
Ова кав избор гра до ва резул тат
је тежње орга ни за то ра да
допри не су децен тра ли за ци ји
кул тур не сце не у земљи и
осна жи ва њу сре ди на које се
нала зе ван уоби ча је не мапе
кул тур ног живо та у Репу бли -
ци Срби ји.

Свој бора вак у Срби ји Kas-
hink је запо че ла ради о ни цом у
Новом Паза ру, током које је
осли кан један зид у сарад њи с
локал ним ауто ри ма. Након
тога је у посе ти Белој Цркви
осли ка ла мурал на зиду у
Желе знич ком пар ку, инспи -
ри са на сти хо ви ма Вас ка Попе
и исто ри јом тог гра да, а затим

је у Пан че ву осли ка ла спољ ни
зид фискул тур не сале ОШ
„Јован Јова но вић Змај” импо -
зант них димен зи ја. Том при -
ли ком су јој се при дру жи ле и
локал не коле ге TKV, Сања
Стој ков, Rage Freaks и Ђурађ
Сте ва но вић, те је сва ко осли -
као по један зид.

Свој пома ло екс цен три чан
имиџ ова умет ни ца опи су је
као инте грал ни део њеног
умет нич ког про јек та, у окви ру
ког она како сво јим ликов ним

радом, тако и сво јом поја вом у
сва ко днев ном живо ту и
интер ак ци ји с људи ма на ули -
ци кон стант но ука зу је на
широк спек тар могу ћих избо -
ра које савре ме на жена има
пред собом, а који често бива -
ју зане ма ре ни због сте ре о тип -
них уло га што се наме ћу кроз
уста ље не род не матри це. Као
и њени мура ли, које карак те -
ри шу избор врло живих ком -
пле мен тар них боја и доне кле
над ре а ли стич ки при ступ те-

ма ти ци пор тре та, маске и род -
ног иден ти те та, и њен имиџ је
испу њен изве сним шар мом
изне на ђе ња, хумо ра и шока.
Током борав ка у Срби ји Kas-
hink je, инспи ри са на локал -
ним коло ри том, сусре ти ма и
енер ги јом, раз ви ла један нови
ликов ни стил у свом раду,
који се огле да у већем кори -
шће њу апстракт них моти ва и
уво ђе њу тре ће димен зи је у
ком по зи ци о на и мотив ска
реше ња и вео ма је задо вољ на
због тога, како је обја сни ла
током пре зен та ци је про јек та у
бео град ском клу бу „Полет”.

Про је кат је реа ли зо ван под
кура тор ском дирек ци јом Вла -
ди ми ра Пали бр ка из удру же ња
„Елек три ка”, а подр жа ли су га
Фран цу ски инсти тут у Бео гра -
ду, Мини стар ство кул ту ре
Репу бли ке Срби је, Град Пан че -
во, удру же ња „Фир ма” и Клуб
херо ја из Новог Паза ра, орга -
ни за ци ја „Agora Art Action” из
Беле Цркве, ОШ „Јован Јова но -
вић Змај” из Пан че ва, скуп -
шти на ста на ра у Маса ри ко вој
2 у Пан че ву, Јав но кому нал но
пред у зе ће „Зеле ни ло” из Пан -
че ва и бео град ски клуб
„Полет”.

М. М. В.

ВИЗУ ЕЛ НО ОПЛЕ МЕ ЊИ ВА ЊЕ ГРА ДО ВА

Фран цу ска умет ни ца насли ка ла мурал

Удружење спортских рибо-
ловаца и наутичара „Марко
Кулић” у суботу, 9. септем-
бра, организоваће пети пут
такмичење у кувању рибље
чорбе, познато и као „Златни
котлић Панчева”.

У предивном амбијенту
градске плаже, на месту где
је сниман и чувени „Балкан
експрес”, организатори оче-
кују велики број учесника, за
које су припремили и богате
награде, јер ову гурманску
манифестацију подржавају и
бројни спонзори.

Скуп такмичара заказан је
за 9 сати, надметање мајстора

варјаче почиње шездесет
минута касније, а најпопу-
ларнији рибљи специјалитет
куваће се до 12.30. Прогла-
шење најбољих и подела
награда планирани су за 14
сати.

Број учесника није огра-
ничен, а добродошли су сви
који воле природу и друже-
ње и имају жељу да се над-
мећу у кулинарству.

Детаљније информације
могу се добити у просторија-
ма УСРН „Марко Кулић”;
телефон – 013/346-131 или
код Миломира Ђукановића
(063/322-604). А. Ж.

У СУБОТУ, 9. СЕПТЕМБРА

Златни котлић Панчева

инфор ми са ња Репу бли ке Срби -
је и Гра да Пан че ва и уз подр -
шку Аустриј ског кул тур ног
фору ма, Амба са де Изра е ла,
Амба са де Пор ту га ли је и Ита ли -
јан ског кул тур ног цен тра. Улаз
је бес пла тан за све филм ске
про јек ци је и пра те ће про гра ме,
који ће се одр жа ва ти у дво ра ни
„Апо ло”, Кул тур ном цен тру
Пан че ва и Све то сав ском дому.

ми у пијат”, који је након пре -
ми је ре на Вене ци јан ском
филм ском фести ва лу при ка -
зан на вели ком бро ју фести ва -
ла широм све та. Фести вал ће
затво ри ти дома ћи филм
„Рекви јем за госпо ђу Ј”, у
режи ји Боја на Вуле ти ћа.

Филм ски про грам поде љен
је на так ми чар ски део (селек -
ци је „Све ти о ни ци” и „Рани

на ма доне ти одлу ке о награ ди
за нај бо љи филм ове селек ци је
– награ ди „Дим њак”, али и о
награ да ма за нај бо љу режи ју,
сце на рио, фото гра фи ју, мон та -
жу, мушку и жен ску уло гу.

Селек ци ја филм ског кри ти -
ча ра Нила Јан га „Shimmering
Beasts: A Sideways Survey of
Current Quе bec Cinema” при -
ка за ће 17 фил мо ва.

радо ви”) и реви јал не, аутор ске
и темат ске сег мен те (селек ци -
је „ПАФ Фо ра ма”, „Поноћ на
језа”, „Све тла будућ ност”,
селек ци ја филм ског кри ти ча -
ра Нила Јан га „Shimmering
Beasts: A Sideways Survey of
Current Quе bec Cinema” и
ретро спек ти ва фил мо ва Нико -
ла у са Гејр хал те ра).

У окви ру глав не ПАФФ
селек ци је – „Све ти о ни ци”, за
награ ду „Све ти о ник” так ми -
чи ће се осам дуго ме тра жних
фил мо ва.

„Рани радо ви”, так ми чар ски
про грам крат ких фил мо ва,
саста вљен је од 20 фил мо ва
мла дих ауто ра. О награ да ма
ове селек ци је одлу чи ва ће
жири од 16 сред њо шко ла ца
фил мо фи ла, под мен тор ством
хрват ске реди тељ ке Хане
Јушић. Они ће кроз раз го во ре о
разним филм ским дисци пли -
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Наред не, 2008. годи не град ска
каса укуп но је заду же на са 120
мили о на, и то за седам радо ва.

Јова но вић даље наво ди да
се Пан че во за вре ме када је
гра до на чел ник била Весна
Мар ти но вић (ДС), од 2009. до
2012. годи не, укуп но заду жи -
ло 588 мили о на дина ра за 19
посло ва, или еко ном ским реч -
ни ком гово ре ћи – за укуп но 19
пози ци ја у буџе ту, као и да је
на кра ју њеног ман да та Пан -
че ву оста ло 67 мили о на дина -
ра дуга. Детаљ ни је у табе ли
коју је сачи нио види мо да је
2009. годи не кре дит изно сио
52 мили о на и утро шен је за
три инве сти ци је, а 2010. годи -
не укуп но заду же ње изно си ло
је 218,7 мили о на дина ра и све

први пут, оста ло је неис ко ри -
шће них 67 мили о на дина ра,
коли ко је на кра ју изно сио дуг
Пан че ва.

Током 2013. годи не Град је
водио др Све то зар Гаври ло вић
(СПС–СНС), када је кре дит но
заду же ње било 143 мили о на
дина ра – твр ди одбор ник ДС-а,
а новац је био пла ни ран за
рекон струк ци ју две ју ули ца.
На кра ју годи не остао је дуг у
виси ни од 36 мили о на дина ра.

Када је гра до на чел ник био
Павле Рада нов (СНС), кре дит
је те, 2014. годи не изно сио 100
мили о на дина ра и био је
наме њен само за један посао –
за рекон струк ци ју моста на
Тами шу, а 51 мили он дина ра
оста ло је на кра ју као дуг.

29 пла ни ра них радо ва, а да је
на кра ју оста ло је 322 мили о на
дина ра дуга. У 2016. годи ни
кре дит је изно сио 674 мили о -
на дина ра за укуп но чак 84
пози ци је, а дуг је на кра ју
изно сио 685 мили о на дина ра,
да би ове годи не 273 мили о на
дина ра било пла ни ра но за 17
пози ци ја, а дуг закључ но с 31.
авгу стом изно си 347 мили о на
дина ра.

На кра ју, Јова но вић дода је
да ће овај пред лог одлу ке дока -
за ти да Град није био пре за ду -
жен, као и да је његов закљу чак
да се уред но изми ру ју оба ве зе
по осно ву јав ног дуга, у уго во -
ре ним изно си ма и роко ви ма, и
да то не угро жа ва оста ле оба ве -
зе које су пла ни ра не буџе том.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Први сеп тем бар је петак, они у шко ли при ча ју ко је где
лето вао и тај дан про ђе увек више у виду неког ’хепе нин -
га’. Ђаке већ 4. сеп тем бра чека озби љан рад. Само ће
Уни ја има ти скра ће не школ ске часо ве у петак...

(Мини стар про све те Мла ден Шар че вић, 
РТС, 24. август)

* * *
Пове ћа ње мини мал не цене рада реал на је опци ја у овом
тре нут ку, пре све га због раста про дук тив но сти... Ми се,
нарав но, не бисмо задо во љи ли неким мини мал ним
козме тич ким пове ћа њем, јед но ци фре ним резул та том.
Мислим да је реал но нешто више, дво ци фре ни износ.

(Зоран Сто јиљ ко вић, пред сед ник Ује ди ње них 
гран ских син ди ка та „Неза ви сност”, „Тан југ”, 24. август)

* * *
Нама је вре ме да ово реши мо како не бисмо напра ви ли
дру гу врсту про бле ма. Ми смо исто вре ме но једи на
земља која се пре ула ска у ЕУ оба ве за ла да либе ра ли зу је
тржи ште пољо при вред ног земљи шта, што је, нажа лост,
било лоше реше ње.

(Бра ни слав Неди мо вић, мини стар пољо при вре де, 
Н1, 25. август) 

* * *
Није исти на да за „Гошу” није ура ђе но мно го као за неке
дру ге фир ме. Јако пуно је Вла да ура ди ла за рад ни ке
„Гоше”.

(Пре ми јер ка Ана Брна бић, Н1, 24. август)

* * *
За нас је вео ма важан наста вак кари јер ног запо шља ва -
ња. Ове годи не већ смо запо сли ли гото во 500 поли ца ја -
ца, а наста ви ће мо с при је мом нових и наред не годи не.

(Мини стар поли ци је Небој ша Сте фа но вић, „Бета”, 
25. август)

* * *
Има мо одли чан рад РТБ-а Бор, затим петро хе миј ског
ком плек са, пре све га „Петро хе ми је” и МСК, који добро
раде. Почи ње да ради и „Фијат” после колек тив них
годи шњих одмо ра – то је наш нај ве ћи изво зник. Опти -
ми ста сам и мислим да ћемо сти ћи сто пу раста коју смо
одре ди ли на почет ку годи не.

(Горан Кне же вић, мини стар при вре де, Б92, 26. август)

Ма, шта ми ре че!

Јова но вић: дета љан
спи сак заду же ња
Гра да по годи на ма
пока зу је да уку пан
дуг изно си 1,5 
мили јар ди дина ра

Одбор ник Демо крат ске стран -
ке Зоран Јова но вић изја вио је
да ће на неком од наред них
засе да ња локал ног пар ла мен -
та затра жи ти да се днев ни ред
допу ни тач ком која се тиче
заду же но сти буџе та Пан че ва и
да ће Скуп шти ни доста ви ти
пред лог закључ ка у вези с том
одлу ком.

Јова но вић је за вре ме вла да -
ви не демо кра та у два сази ва
био члан Град ског већа заду -
жен за еко ном ска пита ња, а
овом темом се бави јер, како
каже, пред став ни ци вла сти
често у јав ним насту пи ма
исти чу да су „они само насле -
ди ли пре за ду же ност и кре дит -
на заду же ња”.

– У децем бру 2015. годи не за
скуп штин ском говор ни цом
сам им ука зао на то да пла ни -
ра ју 880 мили о на пре не тог и
новог кре дит ног заду же ња, а
Пан че во већ 2016. није има ло
про сто ра за заду жи ва ње због
буџет ског дефи ци та у изно су
1,2 мили јар де дина ра, који су
без осно ва ума њи ли за 556
мили о на и тако дошли до неза -
ко ни тих 17 одсто. Они су пла -
ни ра ли дефи цит од ско ро 30
одсто, што је три пута више од
дозво ље ног. Јер, да се Град
уоп ште није заду жио, дефи цит
би остао већи од 13 одсто. То
зна чи да Град тада и није био
пре за ду жен, већ се послед ње те
три годи не лоше упра вља ло
дугом, инве сти ци ја ма и јав ним
набав ка ма – наво ди Јова но вић.

Њего ви пода ци пока зу ју да
заду же ност буџе та Пан че ва на
дан 31. август ове годи не изно -
си 1,5 мили јар ди дина ра, а да
су укуп на кре дит на заду же ња
од 2006. годи не нао ва мо 3,1
мили јар да дина ра.

– Скуп шти на општи не Пан че -
во је 2006. први пут доне ла одлу -
ку о заду же њу ради финан си ра -
ња неких капи тал них инве сти -
ци ја и ја сам изра дио детаљ ну
табе лу, коју ћу доста ви ти Скуп -
шти ни гра да. У табе ли су изно си
кре ди та по годи на ма, њихо ва
наме на и оста так дуга – каже он.

Јова но ви ће ва табе ла, у коју
смо има ли увид, а коју ће он
доста ви ти и локал ним одбор -
ни ци ма, пока зу је да је за вре ме
вла да ви не Срђа на Мико ви ћа
(ДС) одно сно 2006, 2007. и
2008. годи не Град укуп но узео

КРЕ ДИТ НИ ДУГ ГРА ДА

КОЛИ КО ЈЕ ПАН ЧЕ ВО ЗАИ СТА ПРЕ ЗА ДУ ЖЕ НО?
Пред сед ник Лиге соци јал де -
мо кра та Вој во ди не и народ -
ни посла ник ЛСВ-а Ненад
Чанак изја вио је да Пред лог
изме на и допу на Зако на о
пољо при вред ном земљи шту
није савр шен, али да је то
корак у добром прав цу. Он је
казао и да је Пред лог изме на
који је Вла да Срби је упу ти ла
у Народ ну скуп шти ну у вели -
кој мери пре пи сан пред лог
који су посла ни ци ЛСВ-а пре
месец дана доста ви ли репу -
блич кој скуп шти ни, али је и
поо штрен. Како је Чанак
нагла сио, посла ни ци Лиге ће
аманд ма ни ма поку ша ти да
побољ ша ју закон, а један од
аманд ма на одно си ће се на то
да пољо при вред но земљи -
ште не могу да купу ју стран -
ци, а не само држа вља ни
Европ ске уни је.

– Овај закон је већ сам по
себи вели ки помак напред у
одно су на посто је ће ста ње и
ми ћемо га подр жа ти,
нарав но уз поку шај да га
испра ви мо аманд ма ни ма. Ја
сам доста уве рен да ће бити
и дру гих стра на ка и дру гих
посла ни ка који ће под не ти
сво је аманд ма не. У зави сно -
сти од тога које аманд ма не
Вла да при хва ти, које одби је,
како ће изгле да ти конач ни
текст Зако на, тако ће изгле -
да ти и наша одлу ка. Али
овог тре нут ка морам да
кажем да, с обзи ром на то да
је овај закон у вели кој мери

пре пи сан онај акт који смо
ми под не ли, па је чак и поо -
штрен у неким дело ви ма,
вели ка је веро ват но ћа да
ћемо ми гла са ти за њега –
иста као је лидер ЛСВ-а.

Ненад Чанак је под се тио
да бор ба Лиге соци јал де мо -
кра та Вој во ди не за забра ну
про да је земље стран ци ма
тра је већ две годи не, те да је
још 18. окто бра 2015. годи не
та стран ка покре ну ла ини -
ци ја ти ву за при ку пља ње
100.000 пот пи са пуно лет них
гра ђа на Срби је да би се одр -
жао рефе рен дум о про да ји
пољо при вред ног земљи шта
стран ци ма, тј. о оне мо гу ћа -
ва њу про да је.

– Ми смо бро ја ли дане,
буквал но, до тога када ће се
доћи до 1. сеп тем бра 2017.
годи не и када ће овај нео б -

но вљи ви ресурс пре ћи у руке
стра на ца, с обзи ром на то да
је пољо при вред но земљи ште
у Срби ји ово га тре нут ка
више стру ко јеф ти ни је него у
земља ма ЕУ – иста као је
Чанак.

Он је додао да када су у
пита њу пред у зе ћа која се
осни ва ју у Срби ји са стра -
ним капи та лом, то су пред у -
зе ћа упи са на у реги стре
Репу бли ке Срби је и биће
ком пли ко ва но ула зи ти у
вла снич ку струк ту ру. И ове
одред бе ће посла ни ци Лиге
поку ша ти аманд ма ни ма да
побољ ша ју коли ко год могу.

ЛИГА СОЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Забра ни ти про да ју
земљи шта стран ци ма

Пред сед ник Месног одбо ра
Две ри у Јабу ци Радо мир
Орло вић упу тио је про шле
неде ље допис гра до на чел ни ку
и град ском Секре та ри ја ту за
зашти ту живот не сре ди не. Он
упо зо ра ва да је ситу а ци ја у
вези с водо то ком реке Тамиш
и кана ла у том селу кри тич на
и да је нео п ход но анга жо ва ње
меха ни за ци је и људ ства.

Тамиш се испред Јабу ке
рачва на два тока и већа коли -
чи на воде тече десним кра ком,
а све због реч ног муља који је
напра вио бра ну, што спре ча ва
да довољ на коли чи на воде про -
ти че и левим током, који про -
ла зи поред самог села. Орло -
вић обја шња ва да је тај сма ње -
ни про ток воде пре ма Јабу ци
иза звао поја ву вели ке коли чи -
не тра ве уз оба лу, која пак
додат но сма њу је про ток воде и
тало жи муљ у реч но кори то.

– Врбе уз саму оба лу, које од
ста ро сти пада ју у воду, тако ђе
сма њу ју про ток воде и узро ку ју
тало же ње муља и сужа ва ње реч -

ног кори та. Због све га ово га
Тамиш је сва ке годи не све пли -
ћи и пли ћи. Овим путем молим,
у име ста нов ни ка Јабу ке и
љуби те ља при ро де и Тами ша,
да Град реа гу је како не бисмо
дошли у ситу а ци ју да Тамиш
пре ста не да тече поред Јабу ке, а
нека да шње реч но кори то поста -
не нај о бич ни ја бара и канал. Да
је опа сност реал на, пока зу је и
слу чај рукав ца испод бив шег

воћ ња ка, на ула зу у село, који је
затр пан муљем и сада је тај део
плит ка затра вље на бара – обја -
шња ва Орло вић.

Он је у допи су чел ни ци ма
гра да пред ло жио да се у нај -
хит ни јем року анга жу ју баге -
ри ДТД-а који би очи сти ли
канал ску мре жу, одно сно да
се про ко па и укло ни муљ на
месту рачва ња Тами ша, на
ула зу у рука вац, да се посе ку

ста ре врбе и оста ло дрве ће
што пада у воду и да се поко си
тра ва која расте у води.

Орло ви ћу је брзо сти гао
одго вор из град ског секре та ри -
ја та, у којем га оба ве шта ва ју да
је за чишће ње Тами ша над ле -
жно Водо при вред но пред у зе ће
„Тамиш –Ду нав”, као и да су
про сле ди ли његов допис.

– При јат но сам изне на ђен
тиме што је одго вор брзо сти -
гао, а наш наред ни потез у
вези с тим биће покре та ње
пети ци је за реша ва ње овог
про бле ма, у дого во ру са удру -
же њи ма рибо ло ва ца, који,
нарав но, желе да актив но уче -
ству ју у реша ва њу про бле ма –
рекао је Орло вић за наш лист.

МЕСНИ ОДБОР ДВЕ РИ У ЈАБУ ЦИ

Про блем с муљем на Тами шу

из кре ди та 995 мили о на дина -
ра, коли ко је на кра ју и било
утро ше но. Током 2006. годи не
Град се заду жио 563,3 мили о на
дина ра, и то за укуп но девет
радо ва у гра ду и сели ма. Град је
2007. годи не узео кре дит у
виси ни од 311,9 мили о на дина -
ра за три наме не и до кра ја
годи не новац је потро шен, а нај -
ви ше пара – 200 мили о на дина -
ра – оти шло је за изград њу
фекал не кана ли за ци је у сели ма.

је потро ше но за осам град ских
посло ва, од којих је нај ви ше
нов ца при па ло РТВ Пан че ву
за нову згра ду – 55 мили о на
дина ра. У 2011. годи ни износ
кре ди та био је 167,1 мили он
дина ра и новац је потро шен за
укуп но пет наме на, а нај ви ше
нов ца добио је ЈКП „Ауто тран -
спорт Пан че во” – чак 98,4
мили о на дина ра. Кре дит у
2012. годи ни изно сио је 107
мили о на и те годи не, тада

У 2015, 2016. и 2017. годи -
ни, за вре ме Саше Павло ва
(СНС), кре ди ти који су подиг -
ну ти на рачун Гра да нај ви ши
су и изно се укуп но 1,37 мили -
јар ди дина ра, и то за чак 130
укуп но пла ни ра них пози ци ја у
буџе ту, одно сно посло ва, а од
тога уку пан оста так дуга је
1,35 мили јар ди дина ра.

Јова но вић твр ди да је Град у
2015. годи ни узео 423 мили о -
на дина ра кре ди та за укуп но
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У петак ће се ђаци поно во наћи у
школ ским клу па ма. За све који су
некад били шко лар ци, мири си и боје
почет ка сеп тем бра увек асо ци ра ју на
исто, на нови поче так, на вре ме да се
вра ти мо оба ве за ма, пла но ви ма. У
неде ља ма за нама бори ли смо се с
вру ћи на ма, тра жи ли спас на базе ни -
ма, језе ри ма, река ма, одла зи ли на
одмор дале ко од град ске вре ли не, али
врло брзо нам је сеп тем бар поку цао
на вра та и под се тио да се мора мисли -
ти на то како ћемо изгу ра ти зиму.

Пита ли смо наше сугра ђа не на
шта их асо ци ра поче так сеп тем бра.

МАРИ ЈА МИЛА КОВ, 
гра вер-јуве лир:

– Сеп тем бар ме асо ци ра на пола -
зак у шко лу, на тро шко ве. Зим ни ца
дола зи мало касни је, у окто бру,
новем бру. Сада смо оку пи ра ни дру -
гим ства ри ма. Дете ми кре ће у први
раз ред па нам се сада све врти око
тога. Увек насту пи еуфо ри ја након
завр шет ка рас пу ста.

ИВАН КА БАДА ЛОВ СКИ, 
мед. сестра у пен зи ји:

– Нека прва асо ци ја ци ја је зим ни -
ца, али и повра так с годи шњих одмо -
ра. Нарав но, и поче так школ ске

годи не, али је то у мом слу ча ју било
дав но. Сада немам школ ску децу,
али мислим да већи ни прво на памет
пад ну изда ци, јер се наба вља ју књи -
ге, опре ма за ђаке. Ипак, мене као
пен зи о нер ку сеп тем бар асо ци ра на
зим ни цу. Више је не при пре мам
тако мно го као рани је, већ само за
мужа и себе, а углав ном купу је мо
оно што нам тре ба.

МИЛО САВ ВИЛИ МО НО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Поче так сеп тем бра ме асо ци ра на
пола зак у шко лу, на при пре му зим ни -
це – тур ши је, ајва ра. Данас то и није
баш тако јеф ти но спре ми ти. Пого то во
они ма који нема ју нов ца, а има ју и
школ ску децу коју тре ба при пре ми ти
за шко лу. Ипак, сеп тем бар носи лепо
сећа ње на радост дете та пред пола зак
у нови раз ред. Сада сам у годи на ма,
бавим се пољо при вре дом, па дола зе
радо ви, бер ба куку ру за, воћа, гро жђа,
при пре ма зим ни це, огре ва. Зато не
могу да не поми слим и на издат ке.

МАГ ДА ЛЕ НА ВАСИЛ ЧИН ДОЖА, 
про фе сор ка у пен зи ји:

– Рани је ме је сеп тем бар асо ци рао на
шко лу, а од када сам у пен зи ји, на зим -
ни цу. Ја сам члан Кул тур но-умет нич -

ког дру штва „Пете фи Шан дор” и ми
сва ког сеп тем бра орга ни зу је мо Фести -
вал зим ни це, тако да је про из вод ња у
нашем цен тру већ уве ли ко поче ла. Ове
годи не ће бити испред нашег дома, у
Ули ци цара Лаза ра. При пре ма ће мо
све, од слат ке до сла не зим ни це. 

МИРО СЛАВ ТРЊА НАЦ, 
шумар ски инже њер у пен зи ји:

– Поми слим како ће нам бити гад -
но, јер смо у чабру. Роди те љи спре -
ма ју новац за пола зак деце у шко лу.
Сви при пре ма ју зим ни цу, а пен зи је
нам неће пове ћа ти. Ја и не купу јем
зим ни цу, супру га и ја се хра ни мо у
кете рин гу јер нам је то јеф ти ни је.
Нема мо вели ке тро шко ве за гре ја ње,
јер пла ћа мо пре ко целе годи не.

ДАЛИ БОР КОЛАР СКИ, 
шеф сме не у про из вод њи:

– Тре нут но ме сеп тем бар асо ци ра на
море, јер тек сада иде мо на годи шњи
одмор. Ина че, јед на од асо ци ја ци ја
јесте поче так школ ске годи не. Иако се
бли же хлад ни ји дани, не мислим на
огрев, јер има мо цен трал но гре ја ње. О
зим ни ци не раз ми шља мо.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

М. ВАСИЛЧИН ДОЖАМ. ВИЛИМОНОВИЋ М. ТРЊАНАЦ Д. КОЛАРСКИ

НАША АНКЕТА

НА ШТА ВАС АСО ЦИ РА ПОЧЕ ТАК СЕП ТЕМ БРА?

Све мири ше на зим ни цу

И. БАДАЛОВСКИМ. МИЛАКОВ

ХРОНИКА

због про ме на у вези с новим ста ту сом
Дирек ци је, одно сно „Урба ни зма”, те
да је с првог прав ног лица на дру го
пре ба че но 117 мили о на дина ра.
Након корек ци ја град ска каса тешка
је 5,925 мили јар ди дина ра. Конач ну
реч даће одбор ни ци.

На Скуп шти ну иду и одлу ке о дава -
њу на кори шће ње земљи шта за при -
вре ме но поста вља ње мон та жних гара -
жа и утвр ђи ва њу допри но са за уре ђи -
ва ње гра ђе вин ског земљи шта. ЈКП
„Хиги је на” тра жи ла је да јој се одо бри
да дру ги пут ове годи не про ме ни про -
грам посло ва ња. Ради се о потре ба ма
да се обез бе ди новац за отпрем ни не за
одла зак по про гра му раци о на ли за ци -
је, кон теј не ре и изград њу беде ма на
депо ни ји код Доло ва. Дру ги пут ће
бити изме њен послов ни план ЈКП-а
Кача ре во, због финан сиј ске инјек ци је
из град ског буџе та.

Пред став ни ци гра ђа на ће вери фи -

Папи ро ло шка сага око тран сфор -
ма ци је ЈП-а Дирек ци ја у ЈП „Урба ни -
зам” наста вље на је тек стом одлу ке
Над зор ног одбо ра тог јав ног пред у зе -
ћа о про ме ни цена услу га. Пошто је
сма њен број делат но сти и због дру га -
чи јег моде ла финан си ра ња ста ри
ценов ник услу га пре ста ће да важи 1.
сеп тем бра.

На самом кра ју обра зло же но је да
до дру ге изме не Про гра ма посло ва ња
ЈКП-а Гло гоњ, с финан сиј ским пла -
ном и посеб ним про гра мом кори -
шће ња суб вен ци ја из буџе та Гра да,
дола зи како би се поме ну то ускла ди -
ло са одлу ком о мак си мал ном бро ју
запо сле них на нео д ре ђе но вре ме у
систе му локал не само у пра ве. Запра -
во, суме су исте, само су при хо ди и
рас хо ди дру га чи је рас по ре ђе ни по
квар та ли ма.

Цела при ча ће се наста ви ти на две
сед ни це Скуп шти не гра да 31. авгу ста.

С. Трај ко вић

Раз гра ни че ње јав ног од
оста лог гра ђе вин ског
земљи шта

Након корек ци ја град ска
каса биће тешка 5,925
мили јар ди дина ра

Три пута су се већ ни ци саста ја ли у
послед њих седам дана. На сед ни ци
Град ског већа одр жа ној 24. авгу ста
било је два де сет тача ка днев ног реда,
а већи на њих наћи ће се и пред
одбор ни ци ма Скуп шти не гра да
послед њег дана овог месе ца. Све су,
нарав но, усво је не без поле ми ке.

Пред ста вљен је нај пре Нацрт одлу ке
о изме на ма и допу на ма Пла на детаљ не
регу ла ци је „Град ски ста ди он”, чији је
основ план гене рал не регу ла ци је
ширег цен тра (круг оби ла зни це). Ини -
ци ја ти ва је покре ну та због нео п ход но -
сти ускла ђи ва ња посто је ћих реше ња с
поме ну тим пла ном вишег реда. Из
истог раз ло га биће ускла ђен план регу -
ла ци је насе ља Тесла.

Уре ђе ње сао бра ћа ја
Исто вре ме но, поче ће изра да Пла на
детаљ не регу ла ци је уну тра шњег бло -
ка 40, који је оиви чен ули ца ма: Све -
тог Саве, Иве Кур јач ког, Мати је Гуп -
ца и Кара ђор ђе вом. Раз ло зи су ства -
ра ње план ског осно ва и усло ва за
раз гра ни че ње јав ног од оста лог гра -
ђе вин ског земљи шта, изда ва ње доз-
во ла за изград њу нових, као и рекон -
струк ци ју, доград њу, сана ци ју и
адап та ци ју посто је ћих обје ка та. При -
пре мљен је и мате ри јал слич не садр -
жи не у вези с делом бло ка 113 на
Коте жу 1.

Одбор ни ци ће гла са ти у вези са
задр жа ва њем пра ва и оба ве за осни ва -
ча над ЈП „Урба ни зам”, о новој одлу -
ци о уре ђе њу сао бра ћа ја на тери то ри -
ји гра да, те оној која се тиче општин -
ских путе ва и ули ца. Одлу чи ва ће и о

ПРИ ПРЕ МЕ ВЕЋ НИ КА ЗА САСТАН КЕ ОДБОР НИ КА

РЕГУ ЛА ЦИ ЈЕ, ПОВЕ РА ВА ЊА, 
ИЗМЕ НЕ...

Предлог за то како да се Панчево
врати на старе стазе економског
развоја и поново постане центар
индустрије, пољопривреде, културе,
спорта и забаве, панчевачке демо-
крате су дале кроз Програм развоја.
Сматрају да је на том путу неопход-
но ангажовање извршних органа,
стручних служби Градске управе,
научностручних установа попут
Института „Тамиш”, али и ново-
формиране Агенције за развој
„Јужни Банат”. Сви они, наводи се у
саопштењу ДС-а, треба да сачине
дугорочни програм за стварање
услова за индустријализацију и
реиндустријализацију у граду.

„Програм мора да обухвати пери-
од од најмање десет година и треба
посебно да третира однос примарне
пољопривредне производње и инду-
стријске производње, као више
фазе прераде, с обзиром на при-
вредну структуру јужног Баната,
као и на географски положај града
који има луку на Дунаву. Еколошки
аспекти у том програму за инду-
стријализацију и реиндустријализа-
цију морају се студиозно третира-
ти”, наведено је у саопштењу.

Крајњи циљ овог програма разво-
ја је отварање најмање 10.000 нових
радних места до 2030. године, и то
тако што би из градског буџета
бивала обезбеђена додатна средства

за стимулисање запошљавања у
пољопривреди, посебно у ратарству
и сточарству, путем развијања реги-
строваних пољопривредних газдин-
става, па се демократе истовремено
противе и најављеној продаји земље
странцима.

„Наши пољопривредници нису
још економски ојачали и нису
спремни за европску конкуренцију.
Такође, нижа цена пољопривредног
земљишта у Србији за два до три
пута створила би услове за препро-
дају земљишта и за шпекулативне
радње, јер је у Европи хектар пољо-
привредног земљишта до 40.000
евра, а државно пољопривредно
земљиште у атару Панчева обеле-
жено је за продају страним држа-
вљанима. То није добро за дугороч-
но оживљавање пољопривредне
производње и повећање запослено-
сти. Државно пољопривредно
земљиште града Панчева и даље
мора да буде на располагању инди-
видуалним пољопривредним газ-
динствима с простора града”, наве-
дено је у саопштењу.

Демократе су се осврнуле на про-
шла времена и подсетилe су да је
Панчево пре тридесет година
oстваривало 20 одсто бруто дру-
штвеног производа Војводине, која
је била економски најразвијенија
област у Југославији.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА

Програм развоја града

ДВЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ У ЈЕД НОМ ДАНУ

После кон сул та ци ја с пред став ни ци ма свих одбор нич ких гру па у вези с

при сти за њем скуп штин ског мате ри ја ла и тема ма које тре ба обра ди ти,

пред сед ник Скуп шти не гра да Тигран Киш је у скла ду с послов ни ком одлу -

чио да за четвр так, 31. август, зака же две сед ни це. Редов на, четр на е ста,

садр жа ће 17, а пет на е ста ван ред на 16 тача ка днев ног реда.

Ово је дого во ре но како би се целих три на ест тема које се тичу

тран сфор ма ци је ЈП-а Дирек ци ја у ЈП „Урба ни зам” нашло на „мени ју” на

ван ред ној сед ни ци. Вели ку већи ну њих пред ста ви ли смо у тек сту чији је

део овај оквир.

одлу ци о послов ном и мага цин ском
про сто ру и гара жа ма, а теме ће бити
и пове ра ва ње кому нал не делат но сти
про из вод ње и дистри бу ци је воде у
Јабу ци, као и јед на одлу ка Над зор ног
одбо ра ЈКП-а АТП. Наи ме, пред лог је
да се добит тог пред у зе ћа за 2016.
годи ну у изно су од ско ро два мили о -
на дина ра рас по ре ди на покри ће
губи та ка из рани јих годи на. Скуп -
штин ска већи на тре ба да да и сагла -
сност на одлу ку НО Јав ног пред у зе ћа
ГСА да се про шло го ди шња нето
добит од мало пре ко три мили о на
дина ра рас по де ли за даљу изград њу
ста но ва за соци јал но ста но ва ње, гово -
ри ће се и о плу су ЈКП-а БНС од
482.194 дина ра, a Дом омла ди не ће
„заду жи ти” над стре шни цу доби је ну у
окви ру про јек та „Rock & River”.

Веће је усво ји ло прве изме не
финан сиј ских пла но ва МЗ Цен тар и
Гор њи град за ову годи ну, дало је
сагла сност за покре та ње поступ ка
јав не набав ке за одр жа ва ње ули ца у
гра ду и општин ских путе ва у зим -
ском пери о ду и на изме ну финан сиј -
ског пла на МЗ Омо љи ца, те утвр ди ло
Четвр ти пан че вач ки филм ски фести -
вал (PAFF) за мани фе ста ци ју од јав -
ног инте ре са за град.

Остав ка дирек то ра Дирек ци је
Саста нак одр жан 29. авгу ста садр жао
је 18 тача ка днев ног реда. Прва се
тица ла изме на Одлу ке о буџе ту гра -
да, а пред ста вио ју је заме ник гра до -
на чел ни ка Пре драг Жив ко вић.

Он је казао да се ради о дру гом
реба лан су буџе та који је напра вљен

ко ва ти остав ку на место дирек то ра
Дирек ци је коју је из лич них раз ло га
под не ла Маја Вит ман, а Веће је усво -
ји ло допу не про гра ма посло ва ња те
фир ме, која је недав но тран сфор ми -
са на у ЈП „Урба ни зам”.

Чак седам аманд ма на на Пред лог
одлу ке о послов ном, мага цин ском
про сто ру и гара жа ма гра да под нео је
одбор ник Нико ла Ћур чин. Пред став -
ни ци секре та ри ја та Град ске упра ве
пред ло жи ли су већ ни ци ма да шест
од седам аманд ма на не усво је, јер
сма тра ју да су свој посао добро оба -
ви ли, као и да су неки Ћур чи но ви
зах те ви прав но неу те ме ље ни. Пре -
по ру че но је да се аманд ман који се
одно си на члан 28 поме ну тог пред -
ло га одлу ке при хва ти, пошто је у
пита њу испра вља ње тех нич ке гре -
шке. Већ ни ци су упра во тако и
посту пи ли.

Обје ди ње но су пред ста вље ни пред -
ло зи да се доне су пози тив ни закључ -
ци у вези с кон ку ри са њем Гра да пре -
ма покра јин ским орга ни ма за суфи -
нан си ра ње два ју про је ка та зна чај них
за тури зам, као и јед ног чија је тема
енер гет ска ефи ка сност. Веће их је
подр жа ло, као и изме ну финан сиј -
ског пла на МЗ Стре ли ште за ову
годи ну.

Рас по ре ди ти
Сед ни ца већ ни ка 30. авгу ста запо че -
та је Нацр том одлу ке о усва ја њу
пред ло га тек ста уго во ра о регу ли са -
њу међу соб них одно са за пру жа ње
услу га за оба вља ње делат но сти из
обла сти урба ни зма и дру гих посло ва.



Како нам се повр ши не под
обра ди вим пољо при вред -
ним земљи штем из дана у
дан сма њу ју, потреб но је
наћи начин да га што раци -
о нал ни је и ефи ка сни је, али
и еко ло шки одр жи ви је
иско ри сти мо.

Вели ки број раз ли чи тих
мера кори сти се да се на
одре ђе ној повр ши ни гаји
више усе ва. Та прак са
посто ји на отво ре ном и
зашти ће ном про сто ру (ста -
кле ни ци, пла сте ни ци, туне -
ли...), где се након глав ног
усе ва уво ди усев који има
кра ћу веге та ци ју и с којим
може мо да оства ри мо еко -
ном ску и агро тех нич ку
добит. То се може оства ри -
ти накнад ним усе ви ма,
који су знат но кра ће веге та -
ци је и сеју се одно сно саде
пре или након глав них усе -
ва. Наро чи то се повр ће и
крм но биље крат ке веге та -
ци је кори сте као накнад ни
или постр ни усев. Тиме се
раци о нал ни је кори сти рас -
по ло жи во земљи ште, које

након жетве углав ном оста -
је неза се ја но и без зеле ног
покри ва ча. Испа ра ва ње са
ова квог земљи шта је веће,
услед чега оно губи вла гу, а
на њему се успо ста вља
капи ла ри тет, због чега је
обра да такве земље оте жа -
на. Голо земљи ште под ло -
жно је еро зи ји, која се
накнад ном сетвом спре ча -
ва, а на њему је и мање
коро ва.

Нај ве ћи недо ста так
засни ва ња накнад них усе ва
јесте вре ме њихо ве сетве,
која се деша ва када је
мањак пада ви на и вла ге у
земљи шту. Због тога она у
нашој земљи још није
зажи ве ла у већем про цен -
ту. С дру ге стра не, у Европ -
ској уни ји се под сти че гаје -
ње накнад них усе ва, нпр.
ако усе је мо тра ву у глав ни
усев (као поду сев). У овом
слу ча ју није реч о меша ви -
ни две ју кул ту ра, већ о тра -
ви која се води као накнад -
ни усев што не оста је на
пољу пре ко зиме.

Нај по зна ти ји накнад ни
усе ви у повр тар ству су
купу сња че: купус, кар фи ол,
кељ, бро ко ли, келе ра ба...
Успех у про из вод њи купу -
сња ча зави си од ква ли те та
раса да. Како бисмо про из -
ве ли ква ли те тан расад,
сетву тре ба оба ви ти на при -
пре мље ној и нађу бре ној
леји са по 2,5–3 г/м2.
Након сетве семе тре ба
покри ти ком пост ном сме -
шом у дебљи ни 1–1,5 цм и

обил но зали ти. Расад купу -
сња ча може се сеја ти и
сеја ли ца ма на раз ма ку
редо ва 30–50 цм како би се
могла врши ти међу ред на
кул ти ва ци ја. Ова квом
сетвом доби ја се расад
бољег ква ли те та. Избор
хибри да купу сња ча, вре ме -
на сетве семе на за расад и
начи на сад ње тре ба при ла -
го ди ти врсти и хибри ду.
Поред купу сња ча, често се
као накнад ни усе ви саде
папри ка, пара дајз и пла ви
патли џан. Њих засни ва мо
после усе ва који се рано
ски да ју, као што су: сала та,
спа наћ, рот кви ца, гра шак,
јечам и дру ги. И овде се
бира ју сор те и хибри ди
брзог пора ста и крат ке
веге та ци је, при ла го ђе ни
нашим агро е ко ло шким
усло ви ма.

Још јед на врста коју
може мо гаји ти као накнад -
ни усев јесте кра ста вац кор -
ни шон, којег тржи ште тра -
жи и сма тра се одлич ном
сиро ви ном за спра вља ње

зим ни це. Пра зи лук
се као накнад ни усев
углав ном про из во ди
као дру ги усев, и то
искљу чи во из раса -
да. Сетва се оба вља у
мар ту са 6–8 г семе -
на/м2, а раса ђу је се
у јуну или почет ком
јула. Оба ве зно тре ба
пошто ва ти рок сад -
ње, јер се у супрот -
ном, због касни је

сад ње, сма њу је при нос.
Црни лук се одли ку је
малим потре ба ма за топло -
том, а при том врло брзо
обра зу је листо ве, што омо -
гу ћу је њего во успе шно гаје -
ње као накнад ног усе ва на
отво ре ном и у зашти ће ном
про сто ру. Поје ди но лисна то
повр ће може се гаји ти као
накнад ни усев, како на
отво ре ном, тако и у зашти -
ће ном про сто ру.

Спа наћ и сала та су вео ма
погод не врсте за накнад ну
сетву због крат ког пери о да
веге та ци је, који тра је од 30
до 60 дана, што зави си од
сор те, а пред ност се огле да
у томе што добро под но се
ниске тем пе ра ту ре. Поје -
ди не коре на сте повр тар ске
врсте као што су мрква и
цве кла нај бо ље успе ва ју на
лаким, рас тре си тим, плод -
ним, дубо ким и орган ском
мате ри јом бога тим земљи -
шти ма, као што су алу ви -
јал на и чер но зем, док се на
тешким и зби је ним земљи -
шти ма јавља ју дефор ма ци -
ја коре на, сла би ји при нос и
лоши ји ква ли тет. Нај че -
шћи ратар ски постр ни усе -
ви су соја, куку руз и сун цо -
крет, а поред њих, као
накнад ни усе ви успе шно се
гаје и мно ге дру ге кул ту ре.
Хељ да, бела сла чи ца, рот -
кви ца и про со само су неке
од мно го број них биљ них
врста које сво јом крат ком
веге та ци јом оправ да ва ју
сво је место на листи
накнад них усе ва.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уво ђе ње накнад не
сетве и сад ње

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

СУМИ РА НА ЛЕТ ЊА И НАЈА ВЉЕ НА ЈЕСЕ ЊА СЕЗО НА

„ПАНУ КА” ВОЗИ ПУНОМ ПАРОМ

Ина че, капе тан град ског
бро ди ћа Ђор ђе Лато вље вић
има лицен цу за пре воз пут -
ни ка, па се за 2018. годи ну
пла ни ра ју и ван ред не рела -
ци је, као што су оне до
Бео гра да и Сме де ре ва, али
и до неких дру гих дести на -
ци ја, што ће бити у вези са
изво дљи вим жеља ма гру па
тури ста.

С. Трај ко вић

– Ради мо на пре ре ги стра ци -
ји ката ма ра на како би могао да
се кори сти у при вред не свр хе:
на лето 2018. годи не напла ћи -
ва ће мо кар те, а цена ће зави си -
ти од ода бра не руте. Јед на је
рела ци ја која је и сада у пону -
ди: при стан на тами шком кеју
– Пре о бра жен ска црква – све -
ти о ни ци на Дуна ву, што тра је
укуп но 45 мину та. Дру га ће
бити до Беле сте не: вози ће мо

пут ни ке из Пан че ва сва ко днев -
но у вели ком бро ју тер ми на –
казао је Сто ил ко вић.

На кон фе рен ци ји за нови -
на ре наја вље но је да ће од 1.
сеп тем бра до кра ја овог месе -
ца бес плат ни пола сци бити
поме ре ни за сат уна зад, па ће
љуби те љи река и при ро де с
пан че вач ког кеја моћи у
пусто ло ви ну да кре ну у 16, 17
и 18 сати.

Рези ме: пре ко две
сто ти не тури ста из
ино стран ства

Сле де ће годи не 
сва ко днев но 
до Беле сте не

За три месе ца, од 1. јуна до 30.
авгу ста, када је упри ли че на
кон фе рен ци ја за нови на ре,
град ски ката ма ран „Пану ка”
про мо тив но и бес плат но пре -
ве зао је пре ко 2.500 пут ни ка.

– Од овог бро ја пре ко 200
било их је из ино стран ства.
Тами шем и Дуна вом вози ли
су се тури сти из Кана де,
Аустра ли је, Бугар ске, Руму ни -
је, Чешке и Мађар ске. Заи ста
је било мно го и Бео гра ђан ки и
Бео гра ђа на. Сами су нам се
јавља ли имеј лом, а неки од
гости ју су дошли у Пан че во
захва љу ју ћи нашој сарад њи с
коле га ма из окол них гра до ва –
рекао је на почет ку обра ћа ња
нови на ри ма Нико ла Сто ил ко -
вић, дирек тор Тури стич ке
орга ни за ци је Пан че ва.

С обзи ром на то посто ји
вели ко инте ре со ва ње за вожњу
бро ди ћем, пред ви ђе но је да до
сле де ће лет ње сезо не буде
знат но пове ћан број седи шта у
одно су на сада шњих пет на ест.

Књи жев не вече ри у окви ру
„Дана маке дон ске кул ту ре”
ове годи не ће се одр жа ва ти
сва ког поне дељ ка у сеп тем -
бру. Мани фе ста ци ју од 2011.
годи не орга ни зу је удру же ње
„Гер ман” из Гло го ња, у сарад -
њи с Домом омла ди не Пан че -
во и Новин ско-изда вач ком
уста но вом Маке дон ски
инфор ма тив ни и изда вач ки
цен тар.

Прво књи жев но вече у низу
биће одр жа но у Дому кул ту ре
Гло гоњ у поне де љак, 4. сеп -
тем бра, од 19 сати. Сле ди
пред ста вља ње маке дон ске
кул ту ре у Јабу ци 11. сеп тем -
бра и у Кача ре ву 18. сеп тем -
бра. Завр шно вече биће при -
ре ђе но у дво ра ни „Апо ло”
Дома омла ди не 25. сеп тем -
бра, када ће госто ва ти и
румун ски књи жев ни ци. Све

књи жев не вече ри биће дво је -
зич не, а у „Апо лу” ће се гово -
ри ти на три јези ка.

Циљ мани фе ста ци је је
афир ма ци ја маке дон ско-срп -
ске кул тур не сарад ње и упо -
зна ва ње с модер ним књи жев -
ним маке дон ским ства ра ла -
штвом.

„Дане маке дон ске кул ту ре”
подр жао је Град Пан че во.

М. М. В.

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ЖЕВ НОГ СТВА РА ЛА ШТВА 

Дани маке дон ске кул ту ре

У Гале ри ји савре ме не умет но -
сти у сре ду, 23. авгу ста, отво -
ре на је шеста годи шња изло -
жба „Ваја ри Срби је”. То је јед -
на од редов них изло жби Удру -
же ња ликов них умет ни ка
Срби је, а њен орга ни за тор је
вајар ска сек ци ја тог удру же ња.

Цело куп на изло жба садр жи
сто ти нак радо ва шезде сет два
изла га ча раз ли чи тих гене ра -
циј ских и стил ских ори јен та -
ци ја. Изло жбе ну постав ку
чине: савре ме на про дук ци ја
(58 уче сни ка), под се ћа ње (три
уче сни ка: Ајдин Путе ша,
Милун Видић и Мати ја Вуко -
вић) и скулп ту ра у про сто ру
(Ненад Бур нић).

Након отва ра ња изло жбе у
Умет нич ком пави љо ну „Цви -
је та Зузо рић” почет ком јула,
дела ваја ра Срби је пред ста -
вље на су и Пан чев ци ма.

– На изло жби уче ству ју сви
ваја ри, не само чла но ви
УЛУС-а, него чла но ви свих
удру же ња и људи који нису
чла но ви, али се баве вајар -
ством. Кон цепт је да поку ша -
мо да напра ви мо пре сек
вајар ске сце не у Срби ји без
обзи ра на то да ли се ради о
умет ни ци ма који су афир ми -
са ни, мла дим умет ни ци ма
или умет ни ци ма који се баве
вајар ством, а нису завр ши ли
ака де ми ју и висо ке шко ле
веза не за умет ност – рекао је
Раде Мар ко вић испред вајар -
ске сек ци је УЛУС-а.

Он је додао да посто ји жеља
да сазна ју шта се деша ва на
вајар ској сце ни и да на неки

начин помог ну људи ма да
уче шћем на овим изло жба ма
себе пози ци о ни ра ју.

– То је један врло отво рен
кон цепт у овој врло затво ре ној
земљи – рекао је Мар ко вић.

На изло жби „Ваја ри Срби је
2017” уче ству ју: Аки ра Мара -
вић, Алек сан дар Срб, Алек сан -
дар Шеро вић, Алек сан дра Дра -
га њац, Алек сан дра Петро вић,
Андреа Про ко пи је вић, Андре ја
Крстић, Бал ша Рај че вић, Биља -
на Поло ви на Сте љић, Бора
Нико лић, Бошко Ата нац ко вић,
Ђор ђе Ара ли ца, Дра ган Сто ја -

ди но вић, Дра га на Фили по вић,
Горан Пече но вић, Гор да на
Белић, Игор Сми ља нић, Ива на
Милев, Ива на Пушкаш, Јеле на
Костић, Јеле на Лаза ре вић,
Јули ја на Про тић, Ката ри на
Лазић, Ката ри на Трп ко вић,
Љубо мир Бркић, Љубо мир
Лац ко вић, Мари ја Рај шић,
Мари ја на Гво зде но вић, Мар ко
Кре со ја, Маша Пау но вић,
Михај ло Герун, Милан Клич ко -
вић, Милан Кулић, Мили ја
Нешић, Мило рад Стај чић,
Милош Шарић, Милун Видић,
Милу тин Мичић, Мио драг

Роган, Миро слав Сав ков,
Момир Дими три је вић, Ненад
Гајић, Неве на Попо вић, Олга
Милић, Пре драг Кова чић, Раде
Мар ко вић, Ран ко Дра гић, Сања
Сре мац, Сла ви ца Лазић Дун -
дос, Сла ви ша Михај ло вић, Сло -
бо дан Бока Коста ди нов ски,
Све тла на Каро вић, Васи ли са
Бело ше вић, Весна Ристов ски,
Весна Дисић, Вла до Њара ди,
Здрав ко Милин ко вић, Божи дар
Бабић, Лепо са ва Мило ше вић
Сиби но вић, Душан Руса лић,
Ајдин Путе ша, Мати ја Вуко вић
и Ненад Бур нић. М. М. В.

ИЗЛО ЖБА У ГАЛЕ РИ ЈИ САВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ

Пре сек вајар ске сце не Срби је



Захва љу ју ћи успе шној реа -
ли за ци ји про јек та Европ ске
кoмисије, Мини стар ства заш-
ти те живот не сре ди не РС
(сек тор за спро во ђе ње кон -
вен ци је CITES) и Покра јин -
ског секре та ри ја та за урба -
ни зам и зашти ту живот не
сре ди не, покра јин ско оде-
љењe за кон тро лу зашти те и
кори шће ња при род них доба -
ра и рибљег фон да доби ло је
ново вози ло, мар ке „опел
ком бо”, за пре воз живих
живо ти ња.

Спе ци ја ли зо ва ни ауто мо -
бил је пот пу но опре мљен за
пре воз живих живо ти ња и
испу ња ва све стро ге стан дар -
де ЕУ о без бед но сти када је

реч хума ном пре во зу угро -
же них врста. Пре ма речи ма
пред став ни ка ЕУ, овај про је -
кат је имао циљ да уна пре ди
бор бу гра ђа на Вој во ди не у
обла сти зашти те при ро де и
да омо гу ћи над ле жним слу -
жба ма да спре ча ва ју неле -
гал ни про мет стро го зашти -
ће них и зашти ће них врста
које живе на тери то ри ји АП
Вој во ди не.

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

Фести вал ске актив но сти
поче ле су 22. авгу ста етно ло -
шко-ликов ном ради о ни цом
под нази вом „Народ не нош-
ње Бана та”. Током ради о ни -
це пред ста вље не су народ не
ношње Срба, Руму на, Сло ва -
ка и Мађа ра из Бана та.
Ношње су пред ста ви ли руко -
во ди о ци МКУД-а „Тама ши
Арон”, СКПД-а „Ђетван”, ДК
„3. окто бар” из Б. Н. Села и
КУД-а „Стан ко Пау но вић

НИС–РНП”. Деца из тих дру -
шта ва пра ти ла су изла га ња,
а потом ради ла ликов не
радо ве. У вечер њим часо ви -
ма одр жа на је коре о граф ска
ради о ни ца на којој су пред -
ставље не народ не игре Срба,
Руму на, Сло ва ка и Мађа ра.
Ове игре су уоб ли че не у
зајед нич ку коре о гра фи ју
коју су уве жба ли сви пола -
зни ци из поме ну тих дру шта -
ва и деца из дома „Спо ме -
нак”.

Дру гог дана фести ва ла
при ре ђе но је отва ра ње изло -
жбе деч јих радо ва, а потом је
усле дио кон церт деч јих
ансам ба ла у дво ри шту Дома
омла ди не Пан че во. Завр шни
дан фести ва ла био је посве -
ћен фол клор ном ства ра ла -
штву одра слих. У про гра му
завр шног кон цер та, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва,

пред ста ви ли су се гости из
Ака де ми је срп ске народ не
игре из Торон та, КУД
„Грозд” из Вршца и дома ћи -
ни – КУД „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП” Пан че во.

– Наша сарад ња тра је већ
више од десет годи на. КУД
„Стан ко Пау но вић” је за то
вре ме два пута био код нас у
гости ма, док смо ми тре ћи
пут у Пан че ву. Дола зи мо
зато што је то изу зет но ква -
ли тет но дру штво, један нај -
бо љих ансам ба ла у Срби ји.
Дејан Три фу но вић је изу зе -
тан ства ра лац и коре о граф и
може мо мно го да нау чи мо

од њих – рекао је Миро слав
Бата Мар че тић из Ака де ми је
срп ске народ не игре из
Торон та.

Он је додао да је кон церт
на којем су дан рани је уче -
ство ва ла деца био пре ди ван
и да су њего ви игра чи били
пуни ути са ка када су виде ли
раз дра га ну децу која пред -
ста вља ју сво ју кул ту ру.

– Сви пла ни ра ни садр жа ји
су реа ли зо ва ни, а ово го ди -
шњи фести вал карак те ри шу
вели ки број уче сни ка и изу -
зет на посе ће ност про гра ма –
иста као је Дејан Три фу но -
вић, умет нич ки дирек тор
КУД-а „Стан ко Пау но вић”.

Орга ни за тор фести ва ла је
КУД „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП”, а покро ви те љи
су Град Пан че во и НИС
„Гаспром њефт”.

М. М. В.

ПРОСВЕТА/ДРУШТВО
Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

7

У СУСРЕТ НОВОЈ ШКОЛ СКОЈ ГОДИ НИ

МАШИН СКА ШКО ЛА УВО ДИ 
САВРЕ МЕ НЕ ОБРА ЗОВ НЕ МЕТО ДЕ

ПАН ЧЕ ВО – ГРАД ИГРЕ

Вели чан стве н
кон цер т за крај

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Пред став ни ци Покра јин ске
вла де пот пи са ли су про шле
неде ље у Новом Саду уго во ре
с дирек то ри ма вој во ђан ских
основ них и сред њих шко ла,
врти ћа и уче нич ких домо ва о
доде ли сред ста ва за обно ву и
рекон струк ци ју вас пит но-
-обра зов них обје ка та на тери -
то ри ји АП Вој во ди не. Све ча -
ном пот пи си ва њу су при су -
ство ва ли пред сед ник Покра -
јин ске вла де Игор Миро вић и
покра јин ски секре тар за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и
наци о нал не мањи не Михаљ
Њилаш.

Реч је о реа ли за ци ји про гра -
ма за финан си ра ње и суфи нан -
си ра ње рекон струк ци је, адап -
та ци је, сана ци је и инве сти ци о -
но одр жа ва ње обје ка та уста но -
ва основ ног и сред њег
образовањa и вас пи та ња, уче -
нич ког стан дар да и пред школ -
ских уста но ва на тери то ри ји
Aутономне Покра ји не Вој во ди -
не за 2017. годи ну.

При о ри тет вла де
Покра јин ска власт је ове годи -
не опре де ли ла зна чај на сред -
ства, 253 мили о на дина ра, за
обно ву и рекон струк ци ју 76
пред школ ских уста но ва, шко -
ла и домо ва уче ни ка на тери -
то ри ји Вој во ди не. Пре ма
речи ма Иго ра Миро ви ћа,

ПОДР ШКА АП ВОЈ ВО ДИ НЕ ОБРА ЗОВ НИМ УСТА НО ВА МА

Сана ци ја шко ла, врти ћа и уче нич ких домо ва

Подр шка локал не
само у пра ве и НИС-а
у раз во ју визи је

Фото на пон ски панел
и модер на дидак тич ка
сред ства у слу жби
уче ни ка

У неде љи када почи ње нова
школ ска годи на, колек тив
Машин ске шко ле Пан че во
пред у зео је низ кора ка како би
у школ ској 2017/2018. ђаци ма
омо гу ћио да усво је кон крет на
зна ња и да се тако што боље
при пре ме за тржи ште рада.
Наи ме, ова пан че вач ка шко ла
је међу први ма у држа ви запо -
че ла при ме ну новог моде ла
обра зо ва ња – дуал ног. Већ
сада су фор ми ра на оде ље ња у
који ма ће зана тли је новог
доба учи ти у скла ду са савре -
ме ним токо ви ма обра зо ва ња и
струч на зна ња сти ца ти у мно -
го број ним успе шним пан че -
вач ким фир ма ма.

Захва љу ју ћи локал ној само -
у пра ви, која је покре ну ла ини -
ци ја ти ву за пове зи ва ње пан че -
вач ких струч них шко ла и
руско-срп ског нафт ног гиган -
та НИС-а, запо сле ни у овој
обра зов ној уста но ви, у сарад -
њи са струч ња ци ма из те ком -
па ни је, при пре ма ју уса гла ша -
ва ње настав них пла но ва с
потре ба ма нафт ног лиде ра.

Дуал но обра зо ва ње
Про шле неде ље Машин ска
шко ла Пан че во уго сти ла је
деле га ци ју НИС-а, коју су
пред во ди ле др Сне жа на Лаки -
ће вић, савет ник дирек то ра за
сарад њу са уни вер зи те ти ма,
науч ним и обра зов ним инсти -
ту ци ја ма и руко во ди лац про -
јек та „Енер ги ја зна ња”, и
Алек сан дра Фили по вић, ди-
рек тор цен тра за зајед нич ке
HR сер ви се НИС-а. Инже ње -
ри ма и менаџ мен ту ком па ни је
пред ста вље ни су потен ци ја ли
шко ле и било је речи о првим
кора ци ма у при ла го ђа ва њу
дело ва настав них пла но ва,
како би већ од 1. сеп тем бра

ђаци ове шко ле могли да сти -
чу зна ња која су нео п ход на
НИС-у. Пре ма речи ма Нена да
Дој чи но ви ћа, про фе со ра ма-
шин ске гру пе пред ме та, већ
сада је добар део гра ди ва стру -
ке меха тро ни ке ускла ђен с
потре ба ма нафт ног гиган та.

– Иде ја је да про фе со ри
струч них пред ме та при ла го де
30 посто гра ди ва, одно сно да у
сарад њи са инже ње ри ма из
пан че вач ке рафи не ри ја осми -
сле, уну тар каби не та, помо ћу
дидак тич ких сред ста ва, симу -
ла ци је про це са који се одви ја -
ју у хемиј ском ком плек су у
Пан че ву. НИС је спре ман да
нам помог не у набав ци нео п -
ход них учи ла и у доглед но
вре ме доста ви ће нам дело ве
рас хо до ва не про це сне опре ме,
што ће нам бити од вели ке
помо ћи у настав ном про це су –
рекао је про фе сор Дој чи но вић.

Пред став ни ци ове ком па ни -
је оби шли су тада и Тех нич ку
шко лу „23. мај” и раз го ва ра ли
с менаџ мен том те обра зов не
уста но ве о оства ри ва њу сарад -
ње на пољу уна пре ђи ва ња
наста ве и у тој пан че вач кој
струч ној шко ли.

У уто рак, 29. авгу ста, про фе -
со ри Машин ске шко ле оби шли
су пого не Рафи не ри је и ута на -

че ни су наред ни кора ци које
тре ба да пре ду зму обе стра не,
како би у наред ном пери о ду
ова одлич на иде ја зажи ве ла.

Дона ци ја Гра да
Да је Машин ска шко ла пре по -
зна тљи ва пан че вач ка инсти ту -
ци ја, која се зала же за раз вој
еко ло шке све сти гра ђа на,
потвр ђу је и дона ци ја пан че -
вач ке локал не само у пра ве.
Ката ри на Бањаи, чла ни ца
Град ског већа заду же на за
зашти ту живот не сре ди не,
покло ни ла је у сре ду, 30. авгу -
ста, фото на пон ски панел тој
вас пит но-обра зов ној уста но -
ви. Реч је о пока зном дидак -
тич ком сред ству наме ње ном
за пре зен та ци ју про це са доби -
ја ња елек трич не енер ги је
помо ћу солар ног пане ла, које
је наш град добио од гра ђа на
Ита ли је у окви ру окви ру про -
гра ма „СИНЕТ – Транс локал -
на мре жа за сарад њу изме ђу
Ита ли је и југо и сточ не Евро -
пе”. Пре ма речи ма Ката ри не
Бањаи, Град ска упра ва је про -
це ни ла да ће фото на пон ски
пане ли бити од вели ке кори -
сти у обра зов ном про це су, а да
је Машин ска шко ла Пан че во
реа ли за ци јом вели ког бро ја
про је ка та посве ће них раз ви ја -
њу све сти о зна ча ју и уло зи

обно вљи вих уре ђа ја пока за ла
да посве ћу је вели ку пажњу
овој теми. С дру ге стра не, мр
Мило рад Илић, дирек тор
шко ле, захва лио је Гра ду на
подр шци и дона ци ји и иста као
да ће тај уре ђај помо ћи у вас -
пит но-обра зов ном про це су.
Под се тио је да је шко ла захва -
љу ју ћи НИС-у поста ви ла
солар не пане ле на кров шко -
ле, али да се они нала зе на
месту где баш није без бед но
води ти ђаке. Сто га ће доби је -
ни фото на пон ски панел омо -
гу ћи ти про фе со ри ма да ђаци -
ма пре до че прин цип рада и
свој ства школ ског солар ног
колек то ра, који је састав ни
део „Ветро со ла”, сво је вр сне
енер га не за про из вод њу елек -
трич не енер ги је из обно вљи -
вих изво ра енер ги је.

Дого во ре но је да у наред ном
пери о ду пан че вач ки Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не и Машин ска шко ла осми -
сле зајед нич ки еду ка тив ни еко -
ло шки про је кат о обно вљи вим
изво ри ма енер ги је, који ће
бити наме њен ђаци ма пан че -
вач ких основ них и сред њих
шко ла. Циљ је да се наши нај -
мла ђи сугра ђа ни инфор ми шу и
усво је наче ла еко ло шки све -
сног дела нашег чове чан ства.

пред сед ни ка вој во ђан ске вла -
де, став њего вог каби не та је
вео ма јасан, а то је да је реа ли -
за ци ја овог про гра ма један од
нај ва жни јих зада та ка.

– Жели мо да подр жи мо оне
уста но ве у који ма бора ве, уче

у том послу – рекао је Миро -
вић у свом поздрав ном гово ру.

Он је похва лио ажур ност
Покра јин ског секре та ри ја та за
обра зо ва ње, који је у крат ком
року успео да при пре ми ове
уста но ве да ура де про јек те и

и вас пи та ва ју се наша деца.
Реч је о објек ти ма у које се
деце ни ја ма није озбиљ ни је
ула га ло. Циљ је да на кра ју
нашег ман да та, а то је део
нашег про гра ма, обно ви мо
већи ну шко ла, врти ћа и домо -
ва уче ни ка. У томе нам пома -
же и Кан це ла ри ја за упра вља -
ње јав ним ула га њи ма, с којом
има мо пот пу ну коор ди на ци ју

кон ку ри шу за сред ства из
покра јин ског буџе та.

Ово је само поче так
Покра јин ска вла да се овде
неће зау ста ви ти. Како је наја -
вље но, сле де ће годи не из буџе -
та ће бити издво је но још сред -
ста ва за ову наме ну. Ресор ни
секре тар Михаљ Њилаш под -
се тио је да је у мају нај пре

успе шно реа ли зо ван кон курс
за доде лу сред ста ва за изра ду
про јект но-тех нич ке доку мен -
та ци је, када је и усме ре но
нешто више од 48 мили о на
дина ра за ту свр ху.

– Тада смо наја ви ли да ћемо
наста ви ти даље финан си ра ње
изво ђе ња радо ва на поправ ци
и сани ра њу згра да шко ла,
врти ћа и домо ва уче ни ка и
након реба лан са буџе та у јуну
успе ли смо да обез бе ди мо 253
мили о на за ту наме ну – рекао
је Њилаш овим пово дом.

Про шле неде ље пот пи са но
је 80 уго во ра с пред став ни ци -
ма 12 пред школ ских уста но ва,
38 основ них, 20 сред њих шко -
ла и шест домо ва уче ни ка.
Новац ће бити уло жен у уста -
но ве које се нала зе на тери то -
ри ји 36 локал них само у пра ва,
од укуп но 45, коли ко их има у
Вој во ди ни, а побољ ша ње усло -
ва осе ти ће око 30.000 деце и
уче ни ка. Међу њима је и
Основ на шко ла „Моша Пија -
де” из Ива но ва, која је за
рекон струк ци ју објек та доби ла
3,4 мили о на дина ра. Нај ви ше
нов ца доби ли су основ на шко -
ла у Пећин ци ма (6,4 мили о на
дина ра за одр жа ва ње) и сред -
ња тех нич ка шко ла у Кањи жи
(6,9 мили о на дина ра за сана -
ци ју сани тар них чво ро ва).

Пред став ни ци НИС-а у каби не ту Машин ске шко ле

ДОНА ЦИ ЈА ЕУ

Спе ци ја ли зо ва но
вози ло

Zoran
Highlight

Zoran
Highlight

Zoran
Highlight
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Сун це је извор живо та –
огром на енер ги ја која тре ба да
се кори сти пра вил но како би
нам доно си ла пуно бла го де ти.
Међу тим, обич но се деша ва да
пре те ру је мо са изла га њем
сун цу, и то у нај кри тич ни јем
делу дана, када је огром но
зра че ње, тру де ћи се да што
пре доби је мо пре пла ну ли тен.

Наше тело има при род ни
одбрам бе ни меха ни зам од
сун ца, а то је упра во там ње ње
коже. Када изго ри мо, то зна -
чи да је кожа оште ће на, а да
су неки њени дело ви (ћели је
епи дер ма) и мртви. УВ зра ци
под сти чу ства ра ње сло бод -
них ради ка ла и окси да тив ног
стре са, који оште ћу је ДНК.
Након неко ли ко дана, месе -
ци, али и годи на таква несмо -

тре ност дола зи на напла ту, у
виду дехи дри ра не пре су ше не
коже, нових дубо ких бора,
кера то за и пиг мен та ци је.
Спас је у трет ма ни ма дубо ке
хидра та ци је, трет ма ни ма
кисе о ни ком и мезо те ра пи ји.
Пре све га тога тре ба ура ди ти
хиги јен ски трет ман како би
се очи сти ле поре и кожа про -
ди са ла, те да би се омо гу ћио
про дор актив них суп стан ци у
мезо дерм.

Маску која ће пре по ро ди ти
кожу може те напра ви ти и
код куће. У блен дер уба ци те
кри шку диње, каши ку меда и
масли но во уље. Додај те мало
овсе них паху љи ца и оста ви те
да одсто ји пет на ест мину та.
Потом нане си те маску на
чисто лице, врат и руке ако
жели те. Кад се осу ши, истр -
љај те је као пилинг и испе ри -
те, па се нама жи те хидра -
тант ном кре мом.

Одлич на је и маска од срем -
ског сира. Она убла жа ва ири -
та ци ју коже, али и боре. Нама -
жи те дебљи слој сира и оста ви -
те да делу је пет на ест мину та.
Потом лице испе ри те мла ком
водом и нане си те хидра тант ну
кре му. Ова маска може бити и
први избор само по мо ћи код
изго ре ле коже, јер хла ди, сми -
ру је и лечи.

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

Осве жи те лице 
после лето ва ња

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, сва ко днев но
ухва ти мо себе да смо забри -
ну ти, мисли нам се упли ћу
јед на у дру гу и поја ча ва ју
осе ћај оче ки ва ња да ће
нешто испа сти нао па ко.

Стреп ња наста је упор ним
пона вља њем мисли да тре ба
или не тре ба да се пона ша мо
на одре ђе ни начин. Посто ји -
мо само ако смо у ста њу стал -
не напе то сти и ишче ки ва њу
неке непри јат но сти: да ли
смо доне ли пра ву одлу ку,
раз о ча ра ли дра гу осо бу, оста -
ви ли пово љан ути сак, увре -
ди ли неко га... и тако уне до -
глед. Стреп ња нас обу зи ма и
држи непре кид но док не
поста не мо јед но с њом и тако
поста је мо и ловац и плен
исто вре ме но. Све што сма -
тра мо да заслу жу је мо, стреп -
ња уба цу је у клоп ку будућ но -
сти, тако да је то „сутра” нај -
ве ћа зам ка коју смо сами
себи поста ви ли. За то неко
недо сти жно сутра везу је мо
све сво је нове почет ке и про -
ме не. Одла га ње до неког
сутра је нај моћ ни ја веза
којом нас стреп ња држи чвр -
сто при ко ва ни ма за соп стве -
не неу спе хе... Утка на у сам
осе ћај стреп ње, сум ња јој даје
нео п ход ну при ла го дљи вост.
Довољ но је да посум ња мо у
сво је спо соб но сти и стреп ња
насту па као неми нов ност
лошег исхо да било којег
дога ђа ја или ситу а ци је.

Стреп ња је маг нет за при -
вла че ње баш оно га од чега
нај ви ше бежи мо. Поста је мо
вео ма вешти у писа њу сце на -
ри ја за буду ће живот не дога -
ђа је, у који ма је глав на уло га
увек наша. Врте ћи у мисли ма

све што би могло да се деси,
вео ма се тру ди мо да се баш то
и оства ри. Једи но тада доде -
љу је мо себи титу лу апсо лут -
ног побед ни ка. Дока за ли смо,
ко зна који пут, да не може мо
и не зна мо боље. Стреп ња
пушта још један корен, учвр -
шћу ју ћи нас у бесми слу у
којем смо загла вље ни.

Када већ пише мо сце на -
ри је у који ма (успе шно)
стре пи мо и дока зу је мо уме -
шност игра ња уло ге с којом
смо се пои сто ве ти ли: губит -
ни ка, жртве, про ма ша ја...,
крај ње је вре ме да се окре не
нови лист. Исти напор нам
тре ба да пише мо сце на ри је
за сво је уло ге које смо осло -
бо ди ли стреп ње и лоших
прог но за. За поче так, савез
бри га и лоших оче ки ва ња
који већ посто ји у нама (и
успе шно делу је), тре ба да
заме ни мо саве зом вере и
љуба ви. Сум ња ће дело ва ти
из пота је, напа да ће сва ки
поку шај про ме не, све док је
посте пе но не оте ра мо у
оправ да ност, где једи но и
може бити од кори сти.

Сасвим је оправ да на сум -
ња у све што је рече но и са
чим се не сла же те. Зато
посто ји про ве ра. Лич но
иску ство је нај бо љи доказ да
се нешто може ура ди ти, зато
је вео ма бит но про на ћи људе
који су успе ли у про ме ни
коју ми жели мо себи. Тамо
су путо ка зи које вера и љубав
оста вља ју. Ако је бар јед на
осо ба успе ла у оно ме што
жели мо за себе, зна чи да је
могу ће. Не може се пре ко
ноћи иза ћи из уло ге коју смо
изјед на чи ли са живо том, али
је може мо „љушти ти” са себе
писа њем сце на ри ја с новим
глав ним уло га ма које осли -
ка ва ју нашу једин стве ност.
Коли ко је моћ но зами шља ње
и пред ви ђа ње нере ши вих
иза зо ва прот ка них разним
стра хо ви ма, још је моћ ни је
узе ти папир и олов ку и нај -
ствар ни је напи са ти, за поче -
так: окре ћем нови лист у
свом живо ту – од сада.

Стре пе ти или писа ти –
одлу ка је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ЗДРАВА ИСХРАНА

Све жа кај си ја је одлич на у
бор би про тив суви шних
кило гра ма, јер нема масно -
ћа, а бога та је водом, па је
зато изу зет но осве жа ва ју ћа.
Сува кај си ја има мно го већу
енер гет ску и хран љи ву вред -
ност од све же, те је погод на
и за исхра ну астро на у та.

Док здра ви људи могу да
је једу у сва ком обли ку,
дија бе ти ча ри ма и осо ба ма
с пови ше ним холе сте ро лом
дозво ље на је само све жа.
Код нас се кај си ја нај ви ше
кори сти за пра вље ње соко ва,
џемо ва и ком по та, лике ра и

раки је. Семе кај си је кори -
сти се у пре храм бе ној ин-
ду стри ји као заме на за
бадем, као и за про из вод њу
лике ра ама ро. Кај си ја се
нај че шће једе све жа и с
кором, али се пре ра ђе на
може кори сти ти током
целе годи не. С обзи ром на
то да је у све жем ста њу
има мо само крат ко током
лета, ваља ло би је сва ко -
днев но кори сти ти. Испро -
бај те овај брз рецепт за
зало гај чи ће од кај си ја, који
ће оду ше ви ти све љуби те ље
ком би на ци је воћа и сира.

Потреб но: шест све жих кај си ја, 100 г ниско ка ло рич ног крем сира,

две кафе не каши ке меда и десет баде ма.

При пре ма: Баде ме усит ни ти, пре пе ћи и охла ди ти. Кај си је пре по ло -

ви ти и изва ди ти кошти цу. Поме ша ти сир и мед. Ста вља ти по јед ну

кафе ну каши ку сме се од сира у поло ви не кај си ја. Посу ти пече ним

баде мом. Слу жи ти одмах.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Пуње не кај си је

И овог сеп тем бра за чита ву
гене ра ци ју ђака прва ка, као и
за чла но ве њихо вих поро ди ца
почи ње сасвим нови пери од
живо та. Број не про ме не које
пола зак у шко лу доно си, чине
да се у гла ва ма роди те ља, што
је бли жи 1. сеп тем бар, роји све
више пита ња. Одго во ре на она
нај ва жни ја дала нам је Боја на
Алек сић, педа гог и пси хо ло -
шка савет ни ца у еду ка ци ји, с
више го ди шњим иску ством у
раду с мла ди ма раз ли чи тих
кате го ри ја.

Алек си ће ва је рође на је у Под -
го ри ци, а живи у Пан че ву.
Дипло ми ра ла је педа го ги ју на
Фило зофском факул те ту у
Ник ши ћу, а пси хо ло шку еду ка -
ци ју сти че у Цен тру за пси хо -
ди нам ску пси хо те ра пи ју, саве -
то ва ње и коу чинг ОЛИ. Ради ла
је као школ ски педа гог, али и у
раз ли чи тим невла ди ним орга -
ни за ци ја ма за помоћ мла ди ма
и угро же ним кате го ри ја ма
ста нов ни штва, а сара ђу је и са
удру же њи ма за подр шку у
живље њу и помоћ деци и мла -
ди ма са смет ња ма, као што су
удру же ње „На пола пута”,
Дру штво за помоћ МНРО и
ИЗИ „Вели ки Ма ли”. Поред
инди ви ду ал ног и груп ног рада
с кли јен ти ма, орга ни зу је и
пси хо ло шке ради о ни це за
децу и одра сле, а одне дав но је
моде ра тор клу ба за роди те ље
удру же ња „На пола пута” и он-
лајн пси хо лог и нови нар ка
пор та ла за мла де „Youthnow”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Које су, по
вашем мишље њу, нај ва жни је
ства ри које роди те љи тре ба да
ура де како би дете при пре ми -
ли за пола зак у први раз ред?

Б. АЛЕК СИЋ: Добро при -
пре мље но дете за пола зак у
први раз ред није оно коме смо
бла го вре ме но наба ви ли уџбе -
ни ке, школ ски при бор и први
ранац, или оно које је нау чи ло
вели ки број при ча и реци та -
ци ја, иако су, нарав но, све
наве де не ства ри пожељ не и
кори сне, већ је добро при пре -
мље но дете оно које је емо ци -
о нал на зре ло за све што живот
ђака прва ка доно си. Мно ги
сед мо го ди шња ци оквир но
зна ју шта ће ради ти у шко ли,
али углав ном нису упо зна ти с
кон крет ним зах те ви ма који ће
пред њих током шко ло ва ња
бити поста вља ни. Оба ве за
роди те ља је да још током
пред школ ског пери о да раз го -
ва ра ју с децом о буду ћим
актив но сти ма, као и да им
помог ну у сти ца њу основ них
рад них и хиги јен ских нави ка,
попут одла га ња игра ча ка,
чува ња и одр жа ва ња лич них и
туђих ства ри, као и слу ша ња и
пошто ва ња основ них пра ви ла
у кому ни ка ци ји.

• С којим иза зо ви ма се деца
нај че шће суо ча ва ју при ли ком
сусре та са шко лом?

– Током сво је прак се при ме -
ти ла сам да се деца упла ше
онда када не зна ју шта их тач -
но оче ку је у шко ли. Нај че шћи
иза зо ви који се наме ћу већ од
сеп тем бра одно се се на мир но
седе ње током часа, кон цен тра -
ци ју, брзи ну пре пи си ва ња с
табле, те усва ја ње инструк ци ја
учи те ља или учи те љи це. Код
неких мали ша на дола зе до
изра жа ја нагла ше на сти дљи -
вост и осе тљи вост, а с дру ге
стра не, има оних који пре те -
ра но при ча ју и шапу ћу током
часа. Често су при сут ни и про -

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: БОЈА НА АЛЕК СИЋ, ПЕДА ГОГ

КАКО ПРИ ПРЕ МИ ТИ ДЕТЕ 
ЗА ПОЛА ЗАК У ШКО ЛУ

бле ми с при хва та њем новог
ауто ри те та. Мно ги роди те љи
има ју диле му да ли дете тре ба
да зна да чита и пише пре
пола ска у шко лу, а поне ки
децу и фор си ра ју да то нау че
још у пред школ ском пери о ду.
Ипак, пре по ру ка је да се те
актив но сти пре пу сте учи те љу,
јер деца која рани је усво је то
зна ње, могу да се доса ђу ју на
часу и оме та ју оста ле дру га ре.
Роди те љи непре ста но мора ју
да усме ра ва ју дете, с нагла -
ском на мно жи ни – дакле, оба
роди те ља, ста ра те ља или лица
која воде бри гу о дете ту тре ба
да буду укљу че на у тај про цес
с јед на ким и уна пред поста -
вље ним зах те ви ма. Сами зах -
те ви пре ци зи ра ју се у дого во -
ру са учи те љем или учи те љи -
цом.

• Какве све бри ге муче роди -
те ље ђака прва ка и коли ко су
оне оправ да не?

– Маме и тате се нај че шће
пла ше како ће се дете сна ћи у
новој сре ди ни и да ли ће успе -
ти да савла да иза зо ве који се
од њега тра же. То је поне кад
оправ да но, али роди те љи тре -
ба да пове ду рачу на о томе да
ни по коју цену не пре но се сво -
је стра хо ве и неис пу ње не
амби ци је на дете. Они бри ну и
о томе хоће ли њихов мали -
шан напре до ва ти и дости ћи
дру гу децу, или их чак пре ва -
зи ћи у успе ху. Нарав но, мате -
ри јал на стра на одно сно
финан сиј ски про бле ми, пого -
то во у нашим усло ви ма
живље ња, често пре у зму при -
мат над свим оста лим иза зо ви -
ма. То је и разу мљи во, јер
коли ко год се шко ло ва ње сма -
тра ло бес плат ним, позна то
нам је сви ма коли ко је нов ца
потреб но обез бе ди ти како би
један ђак био аде кват но „опре -
мљен” за нову школ ску годи ну.

• Када је нај бо љи пери од да
поч не уса ђи ва ње рад них нави -
ка код дете та?

– Још током пред школ ског
пери о да дете тре ба да усво ји
одре ђе не рад не нави ке, које
потом тре ба при ла го ђа ва ти
вре ме ну и про сто ру. Ипак,
уко ли ко буду ћи првак још
није сте као рад не нави ке,
потреб но је пока за ти стр пље -
ње. Не расту сва деца у истим
усло ви ма, па мали ша ну тре ба
посве ти ти аде кват ну пажњу.
Роди те љи зајед но с децом тре -
ба да напра ве план рада, који

на неку пре пре ку, тре ба га
охра бри ти да наста ви да тра -
жи реше ње и при ско чи ти му у
помоћ тек када поста не очи -
глед но да је негде ствар но
запе ло. Оно што је зада так
роди те ља, јесте да про пра ти
да ли се дома ћи зада ци редов -
но изра ђу ју, као и како дете
седи, држи олов ку и како се
одно си пре ма при бо ру док
ради. Уред на све ска је пола
реше ња. Није могу ће пре ци -
зно рећи до ког узра ста тре ба
над зи ра ти децу док пишу
дома ће задат ке, јер мали ша ни
рас по ла жу раз ли чи тим инте -
лек ту ал ним капа ци те ти ма.
Сто га је важни је од све га дава -
ти им кон стант ну подр шку и
„ветар у леђа”.

• Какво је ваше мишље ње о
инклу зив ном обра зо ва њу?

– Тема инклу зи је је сва ка ко
јако акту ел на. Ако се ради о
дете ту с раз вој ним смет ња ма,
вео ма је важно да се пре упи са
тим ски одлу чи који вид обра -
зо ва ња би био нај бо љи за њега.
Уко ли ко роди те љи реше да
сво је дете упи шу у редо ван
систем и поред све њего ве
рањи во сти, не би тре ба ло
инси сти ра ти на актив но сти ма
које дете тре нут но не може
савла да ти, као и на њего вом
оста ја њу на свим часо ви ма.
Учи тељ и струч на слу жба тре -
ба да напра ве инди ви ду ал ни
план за тог мали ша на и да зах -
те ве дози ра ју и ускла де с њего -
вим потен ци ја ли ма. И роди те -
ље и учи те ље тре ба охра бри ти
и обја сни ти им да у шко ли
нико не лови гре шке и не
фоку си ра се на оно што дете
не може, већ на оно што зна и
уме. Тако ђе, не тре ба забо ра -
ви ти ни висо ко на да ре ну децу,
већ је важно и њима посве ти ти
додат ну, аде кват ну пажњу.

Стреп ња

ће обу хва та ти и уче ње и сло -
бод не актив но сти, а наро чи то
игру. Тога се тре ба при др жа -
ва ти, а како ће актив но сти
бити рас по ре ђе не, зави си од
самих роди те ља, који нај бо ље
позна ју сво је дете.

• Коли ко тре ба пома га ти
деци око изра де дома ћих
зада та ка и до ког узра ста?

– Шко ла у нај ве ћем бро ју
слу ча је ва поста вља аде кват не
иза зо ве, тако да их већи на
деце може реши ти само стал -
но. Када мали шко ла рац наи ђе



Уко ли ко посла ни ци Скуп шти -
не Срби је иду ћег месе ца усво -
је изме не и допу не Зако на о
без бед но сти сао бра ћа ја на
путе ви ма, убу ду ће ће се, када
се дого ди нека тешка сао бра -
ћај на несре ћа, про ве ра ва ти и
да ли је до ње дошло због рупа
или дру гих оште ће ња на путе -
ви ма.

Ако се утвр ди та веза, биће
кажње ни и упра вља чи путе ви -
ма, одно сно јав на пред у зе ћа
која су над ле жна за њихо во
одр жа ва ње. Казне које су
пред ви ђе не у том слу ча ју су
висо ке, што охра бру је с обзи -
ром на то да до сада ника да
није узи ма но у обзир да ли су
лоше ста ње пута, нео све тље -
ност, поле ди ца, нано си сне га
или нео д го ва ра ју ћа сиг на ли -
за ци ја били узро ци неког сао -
бра ћај ног уде са.

У изме ње ном чла ну 156
Зако на о без бед но сти сао бра -
ћа ја на путе ви ма пише да ће
њихо ви упра вља чи убу ду ће
има ти више оба ве за. Они ће
мора ти да се ста ра ју о без бед -
но сти сао бра ћа ја, да пред у зи -
ма ју мере ради откла ња ња
евен ту ал них опа сно сти које се
уоче, да сва ко днев но оба ве -
шта ва ју јав ност о ста њу путе ва
и усло ви ма за одви ја ње сао -
бра ћа ја на њима, да мапи ра ју
тач ке на који ма се нај че шће
деша ва ју сао бра ћај не несре ће,

да пери о дич но сани ра ју евен -
ту ал на оште ће ња на таквим
мести ма и да оба вља ју дубин -
ске ана ли зе сао бра ћај них
незго да с нај те жим после ди -
ца ма уко ли ко је у њима било
нај ма ње тро је тешко повре ђе -
них или поги ну лих лица. Те
посло ве тре ба да завр ше нај -
ка сни је за седам дана, а о
резул та ти ма мора ју оба ве сти -
ти Мини стар ство сао бра ћа ја,
поли ци ју и аген ци је за без бед -
ност сао бра ћа ја при локал ним
само у пра ва ма.

Упра вља чи мора ју и да
орга ни зу ју трај но сни ма ње
сао бра ћа ја на јав ним путе ви -
ма и да изве шта је о томе

доста вља ју поли ци ји, Мини -
стар ству за сао бра ћај и аген -
ци ја ма за без бед ност сао бра -
ћа ја. Пред ви ђе но је и то да ће
мора ти да офор ме посеб ну
слу жбу која ће бити заду же на
за реа го ва ње у слу ча ју опа сно -
сти на путу и да запо сле ни у
њој буду спрем ни за интер вен -
ци је током 24 сата.

Зани мљи во је и да је изме -
на ма и допу на ма Зако на о без -
бед но сти сао бра ћа ја пред ви -
ђе но да уко ли ко кроз неко
насе ље про ла зи држав ни пут,
поред њега мора посто ја ти
тро то ар. У слу ча ју да није
тако, упра вљач тог пута дужан
је да га изгра ди нај ка сни је за

шест месе ци. Ако је тај рок
пре кра так, посто ји могућ ност
да се про лон ги ра за још годи -
ну дана, али у том слу ча ју
упра вљач пута мора да Мини -
стар ству сао бра ћа ја доста ви
дока зе због чега је нео п ход но
да буде тако.

Важно је напо ме ну ти и то да
су изме на ма и допу на ма Зако -
на о без бед но сти сао бра ћа ја на
путе ви ма пред ви ђе не висо ке
казне за упра вља че који не
испу ња ва ју сво је оба ве зе. Они
могу да буду кажње ни са
20.000 до 200.000 дина ра, а
одго вор на лица у тим фир ма -
ма са 300.000 до 2.500.000
дина ра. М. Г.

ДРУШТВО
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Метода др Алена Делабоа
заснива се на логици да је
сва храна благотворна ако се
конзумира по биолошком
сату тела. То значи да треба
да једете праву храну у пра-
вом тренутку и у правој
количини. У три фазе (екс-
пресни старт, прелазна фаза
и фаза равнотеже) можете
изгубити осам килограма за
четири недеље, а онда сами
организовати режим исхра-
не у ритму који вама одгова-
ра, за трајне резултате. Имај-
те на уму: успех вам је зага-
рантован ако заувек проме-
ните навике и прихватите
правила игре без варања.

Све изгледа тако једностав-
но, али можда се плашите да
усвојите стил живота који се
толико разликује од ваше тре-
нутне свакодневице. Не бри-
ните, треба само да једете

разумно, а истовремено се не
лишавате ничега. Наравно,
неће бити довољно да пуцне-
те прстима и изгубите кило-
граме док трепнете. Да бисте
постигли своје циљеве, биће
неопходно да будете дисци-
плиновани и доследни. Јер,
као што др Ален Делабо каже:
хроно исхрана се учи, дијета
се подноси.

Два читаоца који до среде, 6. септембрa, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Ко вам помаже у припре-
ми зимнице?”, наградићемо по једним примерком књиге „Хроно исхрана
у 3 фазе” Аленa Делабоa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном бро-
ју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Лагум” Светланe Велмар Јанковић

„Хроно исхрана у 3 фазе” 
Аленa Делабоa

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас где је нај леп -
ши зала зак сун ца у Пан че ву.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при пре -
ми ли су по један при ме рак
књи ге „Заве ра суд њи дан”
Сид ни ја Шел до на за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри ли
на то пита ње.

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

„Није важно где је нај леп -
ши, већ с ким је нај леп ши.
Али пошто то, сре ћом, нисте
пита ли, не морам да откри -
вам тај ну.” 064/1127...

„Нај леп ше је с Тами ша
посма тра ти како сун це почи -
ње да се скри ва међу гра њем,
као да игра жмур ке с децом
која га посма тра ју са оба ле.
Та сце на увек про бу ди дете и
у мени.” 063/2245...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај -
кре а тив ни јих одго во ра на
пита ње које лет ње спе ци ја -

ли те те пре по ру чу ју. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Нема њи ћи – у име
сина” Вла ди ми ра Кец ма но -
ви ћа и Деја на Сто јиљ ко ви ћа.

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

„Дије тал ни спе ци ја ли тет:
прсто хват оно га чега има у
пра зном нов ча ни ку поме -
ша ти са оним из пра зне сла -
ма ри це, па пре ли ти оби љем
оно га што је на пра зном
бан ков ном рачу ну и фино се
тога наје сти. Мрша вље ње
зага ран то ва но!” 060/0187...

„Кад дође лето, све што гоји
тре ба да буде изу зе то, да нам
пра во на одла зак на базен не
би било оду зе то. Зато лети нек
се сва ко сети да масној хра ни
ваља одо ле ти.” 064/2130...

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

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Лети се сети чему 
тре ба одо ле ти

СЛУ ЧАЈ КОЈИ ИЗА ЗИ ВА НЕДО У МИ ЦЕ

МОГУ ЛИ СЕ ОПА СНИ ПСИ 
ЧУВА ТИ У ГРА ДУ?

ура ди ти. Све сна сам да ћу
после овог бити лоша ком ши -
ни ца и црна овца, али не могу
ова ко више – дода ла је она.

Држа ње опа сних паса у
град ској сре ди ни регу ли шу
Одлу ка о држа њу дома ћих
живо ти ња на тери то ри ји гра да
и Пра вил ник о чува њу опа -
сних паса који важи на тери -
то ри ји целе Срби је. У Пра вил -
ни ку се може про чи та ти да
опа сни пси мора ју да се чува ју
у кући ца ма или у посеб но
напра вље ним бок со ви ма на
који ма је истак ну то упо зо ре ње
„опа сан пас”. Ула зи у те про -
сто ре мора ју да буду закљу ча -
ни, а пси не сме ју да буду
стал но на лан цу, већ тре ба да
буду веза ни про ду же ном
води ли цом, која им омо гу ћу је
кре та ње.

Осим тога, опа сни пси
мора ју да се микро чи пу ју и да
се вак ци ни шу про тив бесни ла.

Њихо ви вла сни ци су дужни да
пра вил ним пона ша њем пре ма
њима спре ча ва ју да на било
који начин угро жа ва ју дру ге
људе. Када их шета ју ули цом,
они мора ју да буду веза ни и да
има ју заштит не кор пе на
њушка ма.

Иван Кура јов, пред сед ник
Дру штва при ја те ља живо ти ња
„Љубим ци”, изја вио је да само
од људи зави си да ли ће пси
расе ста форд и пит бул тери јер
поста ти агре сив ни.

– Уко ли ко их стал но држи те
на лан цу и при том их рет ко
хра ни те, неми нов но је да ће
они лаја ти и режа ти чим виде
непо зна те осо бе. Зато је важно
да опа сни пси и њихо ви вла -
сни ци про ђу обу ку по про гра -
му Кино ло шког саве за Срби је,
а након тога тре ба да се утвр ди
сте пен њихо ве соци ја ли за ци је.
То зна чи да тре ба да се испи та
да ли су они навик ну ти на дру ге

У зајед нич ком 
дво ри шту живе шест
поро ди ца, као и 
ста форд и пит бул
тери јер

Поје ди ни ста на ри су
се због тога жали ли
Кому нал ној 
инспек ци ји

Ста на ри јед ног зајед нич ког
дво ри шта у Ули ци Петра Пре -
ра до ви ћа већ дуго има ју про -
бле ме због два опа сна пса, расе
ста форд и пит бул тери јер, које
држе њихо ве ком ши је.

Пре ма речи ма јед не наше
сугра ђан ке која живи у том
дво ри шту, пси су агре сив ни и
лају на све који ула зе, а ноћу
често зави ја ју. Она је рекла и
да пси тих раса важе за крво -
лоч не и да се често узга ја ју за
бор бе.

– Код мене може да дође
неко само ако ми се прет ход но
наја ви, јер морам да га саче -
кам на ули ци, испред капи је.
То су опа сни пси и стал но
стра ху је мо од њих. Због тога
нема мо мир и сло бо ду. Моја
уну ка је јед ном при шла јед -
ном од њих и он је одмах
почео да режи. Наше дво ри -
ште је ису ви ше мало да би у
њему без ика квих про бле ма
могле да се држе опа сне живо -
ти ње – изја ви ла је она.

На пита ње да ли је до сада
раз го ва ра ла с вла сни ци ма тих
паса, одго во ри ла је потврд но,
али је дода ла да није било ефек -
та. Пре ма њеним речи ма, они
се не сла жу са опту жба ма на
рачун њихо вих љуби ма ца, не
сма тра ју да су они прет ња било
коме, нити да су опа сни по ком -
ши је. О томе, пре ма речи ма
вла сни ка тих паса, нај бо ље
гово ри то што до сада нису иза -
зва ли није дан инци дент.

– Ишла сам у Кому нал ну
инспек ци ју и при ја ви ла овај
слу чај. Не знам да ли ће она
нешто пред у зе ти и шта ће даље

НОВИ НА У ИЗМЕ НА МА ЗАКО НА О БЕЗ БЕД НО СТИ САО БРА ЋА ЈА

Казне и за упра вља че путе ви ма

људе и живо ти ње. Уко ли ко
јесу, с таквим пси ма неће бити
ника квих про бле ма. Ако су
они у пра вим рука ма и има ју
одго вор не вла сни ке, могу да
буду кућ ни љубим ци као и сви
дру ги. С дру ге стра не, уко ли ко
се с пси ма који не важе за опа -
сне посту па како не тре ба, брзо
може те од њих да напра ви те
опа сне и агре сив не живо ти ње
– иста као је он.

Пре ма незва нич ним инфор -
ма ци ја ма до којих је „Пан че -
вац” дошао, у слу ча ју жал бе
наше сугра ђан ке из Ули це
Петра Пре ра до ви ћа тре ба ло
би утвр ди ти да ли је дво ри ште
у коме она живи заи ста зајед -
нич ко, или се води на неку
одре ђе ну осо бу. Уко ли ко су
вла сни ци сви ста на ри, онда би
држа ње опа сних паса тре ба ло
да под ра зу ме ва њихо ву сагла -
сност.

М. Гли го рић

Роман прати голготу једне
београдске породице у дра-
матичним данима током
немачке окупације у Другом
светском рату и непосредно
после ослобођења земље и
доласка комуниста на власт.
У „Лагуму” се снажно и
уметнички убедљиво тема-
тизује пропадање грађанске
Србије. Први пут у послерат-
ном периоду у српској књи-
жевности проговара се о
тами и злу који прате ломове
великих друштвених прео-
крета и преврата, какав је
уследио у Југославији после
1945. године. У таквим ситу-
ацијама људи су окренути
себи, издвајају се из света и у
лагумима својих мисли живе
сопствени живот, који је сво-
јеврсна драма и трпљење…

Лагум је турска реч и
означава мрачан подземни
ходник, тунел без светлости.
Београдска тврђава Кале-
мегдан била је позната по
лагумима који су, каже
легенда, водили и испод
реке Саве и спасли живот
многим бегунцима…

Два читаоца који до среде, 6. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта читате деци пред спа-
вање?”, наградићемо по једним примерком књиге „Лагум” Светлане Велмар
Јанковић. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ



У четвр так, 31. авгу ста, у
нашем гра ду биће обе ле жен
Међу на род ни дан бор бе про -
тив пре до зи ра ња дро гом.

Нај пре ће у 11 сати у пар ку
поред Град ске упра ве бити
упа ље не све ће за све који су
пре ми ну ли од пре ја ких доза
нар ко ти ка, чиме ће се Пан че -
во при кљу чи ти свет ским гра -
до ви ма у који ма они нису
забо ра вље ни.

Обе ле жа ва ње тог дана наста -
ви ће се три би ном у био ско пу
„Апо ло”, од 18 сати. На њој ће
гово ри ти бив ши нар ко ма ни,
струч ња ци за лече ње после ди ца
нар ко ма ни је и пред став ни ци
уста но ва које се баве пре вен ци -
јом узи ма ња дро га.

Они који дођу на три би ну,
моћи ће да чују како пре по зна ти

симп то ме пре до зи ра ња, шта су
пра вил ни поступ ци у том слу ча -
ју, који су нај но ви ји леко ви за

пре вен ци ју смрт ног исхо да,
какве су после ди це пре до зи ра ња
као здрав стве ног про бле ма и

који су начи ни бор бе про тив тога
у разним земља ма широм све та.

„Услед упо тре бе дро га, алко -
хо ла и пре те ра ног узи ма ња
леко ва тренд уми ра ња од пре -
до зи ра но сти је у стал ном пора -
сту сву да у све ту, наро чи то
међу мла ди ма. Иако су нар ко -
ма ни јед на од нај мар ги на ли зо -
ва ни јих гру па у сва ком дру -
штву, не мора ју да уми ру због
тога. Да би се зау ста вио тај
тренд, неми нов на је акци ја
сва ког дру штва. Због тога се
широм све та од 2001. годи не
обе ле жа ва Међу на род ни дан
бор бе про тив пре до зи ра ња
(International Overdose Aware-
ness day)”, пише у саоп ште њу
Цен тра за пре вен ци ју, помоћ и
подр шку „Нова плус”, који је
орга ни за тор овог дога ђа ја.

СЛАБА РЕАКЦИЈА НА ПОЗИВ МУП-а

Гра ђа ни неза ин те ре со ва ни за вра ћа ње оруж ја

ХРОНИКА
Петак, 1. септембар 2017.
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Одзив гра ђа на на позив МУП-
а да до 1. окто бра лега ли зу ју
оруж је до сада је био јако
слаб, а поли ци ја сма тра да је
раз лог за то веро ват но сезо на
годи шњих одмо ра. Због тога
се прет по ста вља да ће се ситу -
а ци ја попра ви ти када они
про ђу, пишу „Вечер ње ново -
сти”.

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва је 2. јуна обја ви ло
саоп ште ње у коме је оба ве сти -
ло гра ђа не да до 1. окто бра
тра је ово го ди шња, сед ма
акци ја лега ли за ци је оруж ја.
Они који га чува ју, позва ни су
оду до нај бли же поли циј ске
ста ни це или под руч не упра ве
и пре да ју оруж је за које нема -
ју папи ре. У слу ча ју да то ура -
де, неће мора ти да дока зу ју
њего во поре кло, што зна чи да
неће одго ва ра ти ако су га
неза ко ни то наба ви ли.

Пре ма нај но ви јем Зако ну о
оруж ју, поо штре ни су кри те -
ри ју ми за доби ја ње дозво ла за
држа ње и ноше ње оруж ја, а
пред ви ђе на је и про ве ра
здрав стве не спо соб но сти оног
ко би желео да има пиштољ.
То лице мора да наба ви лекар -
ска и суд ска уве ре ња, да завр -
ши обу ку, про ђе тест из руко -
ва ња оруж јем и пла ти так се за
њего во држа ње и ноше ње.

На при мер, за оби чан дома -
ћи пиштољ „тете јац”, који,
како пишу „Ново сти”, на

тржи шту кошта два де се так
евра, тре ба пла ти ти дажби не
од око 200 евра, као и годи -
шњи порез на оруж је. Мно ги
не желе то да пла те и сма тра ју
те наме те пре ви со ким, па због
тога иле гал но чува ју оруж је.

Гра ђа ни Срби је су већ годи -
на ма у свет ском врху по бро ју
вла сни ка ватре ног оруж ја.
„Вашинг тон пост” је недав но
обја вио да у нашој земљи има
више од три мили о на пишто -
ља и пуша ка, што зна чи да је
сва ки дру ги ста нов ник нао ру -

жан. Алар мант ни су и пода ци
аме рич ког часо пи са за вла -
сни ке оруж ја „Small Arms Sur-
vey”, пре ма који ма је Срби ја
дру га земља на све ту после
Аме ри ке по бро ју оних који
чува ју оруж је. Пре ма инфор -
ма ци ји тог часо пи са, Аме ри -
кан ци има ју 112,6 кома да
оруж ја на 100 ста нов ни ка, а
гра ђа ни Срби је 75,6 кома да.

Под се ћа мо, нај бо љи одзив
гра ђа на на доса да шње лега ли -
за ци је оруж ја био је 2003.
годи не, после акци је „Сабља”,
када је при ку пље но 82.769
пишто ља и пуша ка.

У НАШЕМ ГРА ДУ, 31. АВГУ СТА

Сећа ње на умр ле од пре до зи ра њаПри пад ни ци пан че вач ке
Ватро га сно-спа си лач ке бри -
га де важе за изу зет не про фе -
си о нал це пре да не послу, али
и за хума не људе, јер увек, кад
год то могу, дају крв. То важи
за целу једи ни цу с коман дан -
том Бором Мај ки ћем на челу
– обја вио је интер нет пор тал
„Поли ци ја данас”.

Хума ност пан че вач ких
ватро га са ца-спа си ла ца пот-
вр ђу је пода так да је њихо ва
једи ни ца доби ла више
захвал ни ца и при зна ња за
уче шће у акци ја ма дава ња
крви и за њихо ву попу ла ри -
за ци ју.

„Пуно нам је срце кад
зна мо да смо помо гли неко -
ме и на овај начин, као што
сва ко днев но пома же мо и на
тере ну, у нашим интер вен -
ци ја ма”, исти чу пан че вач ки
ватро га сци.

Слич но је и у ватро га -
сно-спа си лач кој једи ни -
ци у Белој Цркви, која
тако ђе при па да пан че вач -
кој бри га ди. Од једа на ест
њених при пад ни ка осмо -
ри ца су добро вољ ни дава -
о ци крви. Пред ња чи Мио -
драг Антић, који је до
сада уче ство вао у 56
хума ни тар них акци ја.

ПОХВА ЛА ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ВАТРО ГА СЦЕ

Чести дава о ци крви

У сао бра ћај ној несре ћи која
се дого ди ла про шлог пет ка,
25. авгу ста, у 4.30, бли зу
глав ног ула за у Рафи не ри ју,
поги ну ла је М. Д. (1972).

Док је поку ша ва ла да пре -
ђе пут, на њу је нале тео
ауто мо бил „дае ву”, који је
возио 35-годи шњи Д. В. Од

задо би је них повре да она је
пре ми ну ла на лицу места.

Неко ли ко сати рани је
дого ди ла се још јед на сао -
бра ћај на несре ћа, на путу
Кача ре во – Банат ско Ново
Село. Том при ли ком повре -
ђе но је шест осо ба, али сви
су задо би ли лаке повре де.

ТЕЖАК УДЕС КОД РАФИ НЕ РИ ЈЕ

Поги ну ла жена

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Међу иза зо ви ма и
коруп ци ја

Реал на опа сност од
теро ри зма и висо ко -
-тех но ло шког 
кри ми на ла

„Због вели ке потра жње мари -
ху а не на тржи шту и висо ког
про фи та од њене про да је, у
наред ном пери о ду оче ку је се
пораст бро ја кри ми нал них
гру па и без бед но сно инте ре -
сант них лица која ће се бави ти
про из вод њом и кри јум ча ре -
њем тог нар ко ти ка. Нару ку им
иде то што посто ји могућ ност
да се мари ху а на узга ја и у кућ -
ним лабо ра то ри ја ма, а не
само на њива ма, као и то што
се Срби ја нала зи на цен трал -
но бал кан ској рути за шверц
мари ху а не”, може се про чи та -
ти у „Стра те шкој про це ни јав -
не без бед но сти”, коју је обја -
ви ло Мини стар ство уну тра -
шњих посло ва.

У том доку мен ту се наво ди
и да ће поли ци ји у пред сто је -
ћем пери о ду пред ста вља ти
иза зов све чешћа поја ва нових
син те тич ких дро га, као што су
екста зи и сл. Тај тренд је већ
при су тан у Европ ској уни ји и
није мимо и шао ни Срби ју.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва бори ће
се у наред ном пери о ду и про -
тив коруп ци је. На то их оба ве -
зу је наци о нал на стра те ги ја за
сузби ја ње тог зла, у којој се

ПОЛИ ЦИ ЈА ОБЈА ВИ ЛА ЛИСТУ ПРИ О РИ ТЕ ТА У НАРЕД НОМ ПЕРИ О ДУ

НАСТА ВЉА СЕ БОР БА 

ПРО ТИВ НАР КО МА НИ ЈЕ

изме ђу оста лог наво ди да је
оно нај у оч љи ви је у поли тич -
ким стран ка ма, јав ним финан -
си ја ма, пра во су ђу, здрав ству,
спор ту, меди ји ма итд.

Међу при о ри те ти ма МУП-а и
у наред ном пери о ду биће сузби -
ја ње педо фи ли је и дру гих обли -
ка висо ко тех но ло шког кри-
ми на ла. Када је реч о ово ме,
нај ве ћи про блем је то што пара -
лел но са ома со вље њем интер -
не та и дру штве них мре жа расте
број оних који их кори сте за
врше ње кри вич них дела.

Поли ци ја про це њу је да
такви ма иде нару ку то што
посто је одре ђе не апли ка ци је
код којих је немо гу ће откри ти
иден ти тет оних који их кори сте.

Без бед но сни иза зов за
поли ци ју у наред ном пери о ду
биће и теро ри зам. У „Стра те -
шкој про це ни јав не без бед но -
сти” нагла ша ва се да је сери ја

теро ри стич ких напа да у мно -
гим европ ским гра до ви ма
учи ни ла реал ном опа сност од
њихо вог шире ња на Бал кан.
Ситу а ци ју би могли додат но
да иском пли ку ју и ради кал ни
исла ми зам у неким дело ви ма
Срби је и у држа ва ма у окру же -
њу, као и евен ту ал но при су -
ство теро ри ста међу мигран -
ти ма који су ушли у Срби ју.

При о ри те ти у бор би про тив
теро ри зма биће побољ ша ње
опе ра тив них, струч них и мате -
ри јал них капа ци те та Слу жбе
за бор бу про тив теро ри зма
која посто ји у окви ру Упра ве
кри ми на ли стич ке поли ци је,
пре вен тив не актив но сти ради
поди за ња све сти свих, а посеб -
но мла дих о овом про бле му и,
посеб но, раз ме на инфор ма ци -
ја и сарад ња с поли ци ја ма и
над ле жним слу жба ма дру гих
зема ља.

Пан че вач ки поли цај ци под -
не ли су кри вич ну при ја ву
про тив четр де сет ше сто го -
ди шњег мушкар ца из нашег
гра да због тога што су током
пре тре са њего ве куће запле -
ни ли око 1.840 кило гра ма

дува на у листу, 240 кило гра -
ма реза ног дува на и маши ну
за реза ње дува на.

Посто је осно ви сум ње да
је он почи нио кри вич но
дело недо зво ље на трго ви на
и недо зво ље на про из вод ња.

У АКЦИ ЈИ ПОЛИ ЦИ ЈЕ

Запле ње не 
две тоне дува на

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва интен зи -
ви ра ће и актив но сти на сузби -
ја њу инци де на та и наси ља у
шко ла ма и на утак ми ца ма. Да
би се то пости гло, спро во ди ће
се про грам „Поли ци ја у зајед -
ни ци”, а поред тога биће учи -
ње но све да се мак си мал но
при ме њу је Закон о при ват ном
обез бе ђе њу, како би запо сле ни
у при ват ним без бед но сним
аген ци ја ма поста ли парт нер
поли ци ји у очу ва њу ста бил ног
јав ног реда и мира и имо ви не
гра ђа на.

Поли ци ја ће наста ви ти да
пред у зи ма све што је у њеној
моћи и када је реч о побољ ша -
њу без бед но сти у сао бра ћа ју.
Доса да шње актив но сти дале
су одре ђе не резул та те, због
чега ова област и даље оста је
висо ко на листи при о ри те та
МУП-а.



КУЛ ТУР НА ДЕША ВА ЊА У БРЕ СТОВ ЦУ

Музич ко-фол клор ни колаж уме сто „Папри ки ја де”
Годи на ма уна зад послед њи
авгу стов ски викенд у Бре стов -
цу био је резер ви сан за сво је -
вр сну фешту посве ће ну папри -
ци. Међу тим, мани фе ста ци ја
је овог пута изо ста ла, првен -
стве но зато што је локал но
удру же ње повр та ра већ дуже
вре ме пот пу но пасив но.

Ипак, да поме ну то село
сасвим не „зане ми”, потру дио
се Дом кул ту ре, који је уз тех -
нич ку подр шку Месне зајед -
ни це и Акти ва жена „Соса”
осми слио инте ре сан тан кул -
тур ни про грам, који се одви -
јао про те кле неде ље на пла тоу
у цен тру.

Нај пре је у четвр так, 23. авгу -
ста, позна та пан че вач ка вокал -
на солист ки ња Нада Петро вић
Попаз раз га ли ла срца роман -
тич ни јих душа чуве ним стра -
ним и дома ћим евер грин нуме -
ра ма. Наред не вече ри на ред је
дошла ста ро град ска музи ка,
коју је интер пре ти рао мла ди
там бу ра шки орке стар „Нео лит”
из Стар че ва.

И напо слет ку, у неде љу, 27.
авгу ста, КУД „Жисел” при ре -
дио је цело ве чер њи кон церт
фол кло ра на пла тоу испред
Дома кул ту ре. Омољ ча ни су
изво ди ли народ не игре и
песме с про сто ра целе Срби је,
а музи ци ра ло се и на тра ди ци -
о нал ним инстру мен ти ма. Сво -
је играч ко уме ће пока за ле су
све чети ри гру пе поме ну тог

дру штва, као и пред став ни ци
шко ле сви ра ња на банат ским
гај да ма.

Том при ли ком публи ка је
испу ни ла про стор на пла тоу, а
међу њима је било посе ти ла ца
из сусед них места, што не тре -
ба да чуди буду ћи да „Жисел”
оку пља и децу из дру гих села.
При сут ни ма се обра тио пред -
сед ник омо љич ког дру штва
Божи дар Пот ко њак, који је
иста као да се у Бре стов цу осе -
ћа као код куће, на чему му је
захва ли ла дирек тор ка Дома
кул ту ре Невен ка Ђурић и
позва ла на наста вак сарад ње,
а потом наја ви ла пред сто је ћа
кул тур на деша ва ња.

У настав ку вече ри, у орга ни -
за ци ји КФФА „Поња ви ца”, на
видео-биму су пушта ни кола -
жи фото гра фи ја из седам де се -
тих и осам де се тих годи на, као
и ста ри фил мо ви о Бре стов цу.

Иако је у про те кле две годи не
при ву као сасвим солид ну
пажњу у Новом Селу и око ли -
ни, Банат ски рок фести вал
неће бити одр жан тре ћи пут.

Раз ло ге за то тре ба тра жи -
ти у све оп штој ситу а ци ји,
одно сно мањ ку нов ца. Удру -
же ње гра ђа на „Банат ска сце -
на” и ове годи не при ја ви ло је
фести вал на кон кур се које је
рас пи си вао Град Пан че во,
али нису доби је не ника кве
финан си је јер, како им је
рече но, нема нов ца.

– Ми смо има ли вели ку
жељу да и ове годи не, као и

прет ход не две, орга ни зу је мо
све како бисмо људи ма из
Банат ског Новог Села и око -
ли не пред ста ви ли ква ли тет -
не музи ча ре и пру жи ли им
могућ ност да ужи ва ју у
одлич ној свир ци. Али очи -
глед но нико ме то није бит но.
Искре но се нада мо да ћемо
пре ва зи ћи нево ље и да се
наред них годи на неће мо
бри ну ти због ова квих ства ри.
Све ово не кошта мно го, а
мно го зна чи – изја вио је
Сло бо дан Ста ма тов, пред -
сед ник удру же ња гра ђа на
„Банат ска сце на”.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни ци
ЈКП-а „Ком брест” оре за ли су
гра ње у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на. Месна зајед ни ца је
покре ну ла ини ци ја ти ву за
поста вља ње јав не чесму у цен -
тру. На пла тоу испред Дома
кул ту ре у року од неко ли ко
дана насту пи ли су Нада Петро -
вић Попаз, там бу ра шки орке -
стар „Нео лит” из Стар че ва и
фол кло ра ши омо љич ког КУД-
а „Жисел”, након чега су еми -
то ва ни фил мо ви из архи ве.

Банат ско Ново Село: Кон церт
румун ских фол клор них ан-
сам ба ла биће одр жан у неде -
љу, 3. сеп тем бра, од 19 сати, у
спорт ској хали, када ће насту -
пи ти и зве зде народ не музи ке
из Руму ни је. У току је упис у
фол клор ну сек ци ју, а заин те -
ре со ва ни се за све инфор ма -
ци је могу обра ти ти Дому кул -
ту ре. Кафеи „МС принт” и
„Миле ни јум” орга ни зо ва ли
су хума ни тар не жур ке с
циљем при ку пља ња помо ћи
за изград њу куће поро ди ци
Крај њан.

Доло во: Осам на е сти „Дани
штру дле” поче ли су у уто -
рак, 29. авгу ста, кон фе рен -
ци јом у ТОП-у и про мо ци ја -
ма на Кор зоу, наста ви ће се у
петак, 1. сеп тем бра, изло -
жбом руко тво ри на у про сто -
ри ја ма „Долов ки”, а наред -
ног дана у 9 сати почи ње
глав ни дан „Доло вач ке штру -
дли ја де”. Так ми че ње у кува -
њу рибље чор бе при ре ђе но је
у субо ту, 26. авгу ста, у дво ри -
шту Месне зајед ни це.

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је
покре ну ла јав ну набав ку за
изра да ста за и тро то а ра у
цен тру селу. Омла дин ска
орга ни за ци ја спро ве шће ак-
ци ју добро вољ ног дава ња
крви у петак, 1. сеп тем бра,
од 8 сати, у Дому кул ту ре. На
истом месту у поне де љак, 4.
сеп тем бра, од 19 сати, биће
упри ли че но књи жев но вече
у окви ру „Дана маке дон ске
кул ту ре”.

Ива но во: Први раз ред Ос-
нов не шко ле „Моша Пија де”
поха ђа ће сед мо ро уче ни ка, а
у заба ви ште их је упи са но
деве то ро.

Јабу ка: ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја” оба вља испи -
ра ње инста ла ци ја и послед -
ње при пре ме пред пушта ње
град ске воде. Рад ни ци ЈКП-а
„Вод-ком” су, поред редов -
них актив но сти, иско ри сти -
ли низак водо стај и уре ди ли
уста ве надо мак села.

Кача ре во: Зва нич на сезо на
купа ња на СРЦ-у „Језе ро”
биће завр ше на у поне де љак,
3. сеп тем бра. Месна зајед ни -
ца оба ве шта ва све сугра ђа не
да ће тог дана пре ста ти да
ради спа си лач ка слу жба, па
ће сва ко ко ула зи у воду, то
чини ти на соп стве ну одго -
вор ност.

Омо љи ца: КУД „Жисел” на-
сту пио је у неде љу, 27. авгу -
ста, у Бре стов цу. Позо ри шна
пред ста ва за децу под нази -
вом „Вуч ко и Црвен ка па”
изве де на је у субо ту, 26. авгу -
ста, на пла тоу испред Дома
кул ту ре. Та уста но ва при пре -
ма изло жбу у сарад њи са
Исто риј ским архи вом пово -
дом три века од осло бо ђе ња
Пан че ва.

Стар че во: Рад ни ци кому нал -
ног пред у зе ћа заме ни ли су
табле на коше ви ма на спорт -
ском тере ну у Ули ци Бори са
Кидри ча, док су на свих пре -

о ста лих два де се так игра ли -
шта обно вље не љуља шке,
клац ка ли це и дру го, а уско ро
ће поста ви ти голо ве на тере -
ну у Срем ској ули ци. Удру -
же ње неза ви сних умет ни ка
из Вин че пре зен то ва ло је у
сре ду, 30. авгу ста, у Месној
зајед ни ци, про је кат пошу -
мља ва ња при о бал ног поја са
с вин чан ске и стар че вач ке
стра не; прва акци ја биће
реа ли зо ва на 16. сеп тем бра.
Две еки пе Одре да изви ђа ча
„Надел” уче ство ва ће иду ћег
викен да на репу блич ким
игра ма у Нишу.

Петак, 1. септембар 2017.
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Месне актуелности 

Тра је при кљу чи ва ње
на стру ју

У пер спек ти ви оба ве зно
заме ни ти цеви

Ста нов ни ци ма Јабу ке и Гло го ња
град ска вода све је бли жа. Гру би
радо ви су завр ше ни, а сада пред -
сто је само тех нич ке опе ра ци је
како би при кљу чи ва ње на мре жу
којом упра вља ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја” било дове де но до
конач ног циља.

Тиме би конач но пре ста ле
муке људи из наве де них села,
који су, због при су ства арсе на
и дру гих неис прав но сти, дра -
го це ном теч но шћу мора ли да
се снаб де ва ју из алтер на тив -
них изво ра.

Пре ма речи ма дирек то ра
ЈКП-а „Водо вод и кана ли за ци -
ја” Алек сан дра Раду ло ви ћа,
баш ових дана у Јабу ци је
систем при кљу чен на стру ју.

– Поред тога, у току је сето -
ва ње и проб но пушта ње пум пи
у рад, као и дез ин фек ци ја
резер во а ра. Кра јем неде ље
има ће мо скуп штин ску одлу ку
пре ма којој бисмо с јабуч ким
кому нал ним пред у зе ћем у
сеп тем бру дели ли над ле жност
око дистри бу ци је, а до окто бра
то ћемо чини ти сами. У међу -
вре ме ну, напра ви ће мо при мо -
пре да ју дужно сти и доку мен -
та ци је – навео је Раду ло вић.

Иста про це ду ра пред сто ји и у
Гло го њу, где се још увек чека

при кљу че ње на стру ју. Про це -
њу је се да би то тре ба ло да буде
реа ли зо ва но у окто бру или
новем бру.

И то би било све што се тиче
јед не од послед њих фаза KfW
про јек та, у који спа да и завр -
ше так фекал не кана ли за ци је
на Куде љар ском наси пу, као и
пове зи ва ње Доло ва на град ску
мре жу. У том месту, што се
дистри бу ци је воде тиче, све
функ ци о ни ше бес пре кор но.

– Када је реч о снаб де ва њу
потро ша ча, Пан че во има
довољ не капа ци те те и за кори -
сни ке из два поме ну та места.
Поред ква ли те та, који ће бити
као у гра ду, и при ти сак ће
бити на задо во ља ва ју ћем
нивоу. То досад тамо није био
слу чај, наро чи то лети. Мали

СЕЛО

РАДО ВИ НА ПОВЕ ЗИ ВА ЊУ ВОДО ВОД НИХ МРЕ ЖА ПРИ КРА ЈУ

ГРАД СКА ВОДА УСКО РО 
У ЈАБУ ЦИ И ГЛО ГО ЊУ

УМЕ СТО НАЈА ВЕ, ОТКА ЗИ ВА ЊЕ

Без Банат ског 
рок фести ва ла

Осам на е сти „Дани штру дле”
прак тич но су поче ли у уто рак,
29. авгу ста, када су у про сто ри -
ја ма Тури стич ке орга ни за ци је
Пан че во, на кон фе рен ци ји за
нови на ре, чла ни це Удру же ња
жена „Долов ке” наја ви ле оно
што сле ди наред них дана.

Њихо ва пот пред сед ни ца
Дра га на Марић поред оста лог
је нагла си ла од коли ког је зна -
ча ја ова мани фе ста ци ја за
место у којем живе, а тиме и
за њих саме.

– Наше удру же ње се већ
више од два де сет годи на бави
очу ва њем тра ди ци је ста рих
зана та, изра дом руко тво ри на,
као и пра вље њем кола ча по
нека да шњим рецеп ту ра ма, у
овом слу ча ју штру дле. За све то
вре ме посе ћи ва ли смо мно го -
број не сај мо ве и так ми че ња и
при том осво ји ли сија сет награ да,

пеха ра и цер ти фи ка та. Тако је
доло вач ка штру дла поста ла
наш знак пре по зна тљи во сти,
који смо брен ди ра ли и зва нич -
но зашти ти ли. Због све га тога
све је више сла до ку са ца сва ке

прве субо те у сеп тем бру на
„Доло вач кој штру дли ја ди” –
иста кла је Дра га на Марић.

А да ће тако бити и овог
пута, наго ве шта ва и заин те ре -
со ва ност Пан че ва ца када је

реч о поме ну том банат ском
кола чу. Већ првог дана про мо -
ци је на Кор зоу нуђе не су
штру дле од мака, виша ња,
ора ха, рога ча, па чак и сла не.
Може се рећи да су пла ну ле, а
слич но је било и у наред на два
дана.

Про грам се потом сели у
Доло во, где ће у петак, 1. сеп -
тем бра, од 20 сати, у про сто -
ри ја ма локал ног удру же ња
жена бити при ре ђе на изло жба
руч них радо ва.

„Доло вач ка штру дли ја да”
стар то ва ће сутра дан у 9 сати,
откад ће сви заин те ре со ва ни
за так ми че ње моћи да пре да ју
узор ке, што ће бити могу ће до
10.30. Тада ће, уз при го дан
кул тур но-умет нич ки про грам,
дога ђај бити и зва нич но отво -
рен. Доде ла награ да биће
упри ли че на у 13 сати.

ПОЧЕ ЛИ „ДАНИ ШТРУ ДЛЕ” У ПАН ЧЕ ВУ

Инте ре со ва ње сла до ку са ца за доло вач ке ђако ни је

про блем су ста ре инста ла ци је
у Јабу ци и Гло го њу, то јест
цеви пуне тако зва ног депо зи та
од тамо шње сиро ве воде коју
су годи на ма дистри бу и ра ли.
При ме ра ради, Кача рев ци
има ју нову мре жу, али су пет
годи на кори сти ли сво ју сиро -
ву воду, па чак и у њој има
мало тало га. Али то је већ у
фази пре ва зи ла же ња. Сто га
ћемо у Јабу ци и Гло го њу
мора ти наро чи ту пажњу да
обра ти мо на испи ра ње мре же
како бисмо коли ко-толи ко
попра ви ли ситу а ци ју. Нај про -
бле ма тич ни је ће бити при ли -
ком нагле про ме не при ти ска и
потро шње, када може доћи до
узбур ка ва ња поме ну тог депо -
зи та, али тру ди ће мо се да на
све начи не то убла жи мо –

исти че дирек тор ЈКП-а „Водо -
вод и кана ли за ци ја”.

У том погле ду нај бо ље реше -
ње је пот пу на рекон струк ци ја
водо вод не мре же, која је у Гло -
го њу запо че та. Ту се при лич но
одма кло. С дру ге стра не, у
Јабу ци по том пита њу ништа
није учи ње но, а мре жа је ста ра
чита вих 35 годи на.

– Надам се да ћемо у пер -
спек ти ви уз помоћ Гра да и то
ура ди ти. Све у све му, гаран ту -
јем да ће вода бити ква ли тет -
на, а Гло гоњ ци ма пору чу јем да
након ово га сигур но неће има -
ти про бле ма са арсе ном. Што
се рачу на тиче, биће исти као у
гра ду без обзи ра на уда ље ност
и додат ни тро шак допун ског
пум па ња и одр жа ва ња – наво ди
Раду ло вић.

Страну припремио

Јордан
Филиповић



Хар фист ки ња Ана Бра те ље -
вић и вио ли ни ста Милан
Бер гинц одр жа ли су кон церт
у Све то сав ском дому у петак,
25. авгу ста, и при ре ди ли
сво јим сугра ђа ни ма врхун -
ски ужи так. Том при ли ком
изве ли су неке позна те кла -
сич не ком по зи ци је Обер ту -
ра, Шопе на и Пја цо ле у
новим аран жма ни ма, али и
неке које до сада нису сви ра -
не у нашој земљи, као што је
Фол прех то ва „Мала сви та у
ста ром сти лу”.

– С обзи ром на то да ја
живим и радим у Пра гу, „Мала
сви та у ста ром сти лу” је нешто
што сам тамо откри ла и хте ла
да пред ста вим нашој публи ци.
У првом делу про гра ма одсви -
ра ли смо и Сен Сан со ву „Фан -
та зи ју” за хар фу и вио ли ну,
која је јед на од нај зна чај ни јих
ком по зи ци ја напи са них ори -
ги нал но за ова кав дуо – рекла
је Ана Бра те ље вић.

Она је дода ла да је у дру гом
делу кон цер та тако ђе било
нови те та у сми слу аран жма на.
Нека дела су изво ди ли рани је,
али су их овог пута пред ста ви -
ли на дру га чи ји начин.

– Шопе на смо јед ном изве -
ли као дуо вио ли на и кла вир,
иако је ова ком по зи ци ја ори -

ги нал но рађе на само за кла -
вир. Овог пута смо напра ви ли
аран жман за хар фу и вио ли ну
– рекао је Милан Бер гинц,
вио ли ни ста.

Милан тре нут но живи и
ради у Лон до ну, а Ана у
Чешкој. Једин стве ну при ли ку
да се срет ну у исто вре ме у

свом род ном гра ду и насту пе
зајед но након чети ри годи не
иско ри сти ли су на нај бо љи
могу ћи начин.

– Мотив је пре све га љубав.
Љубав пре ма нашем гра ду, пре -
ма нашој дра гој публи ци, пре -
ма музи ци и љубав пре ма зајед -
нич ком музи ци ра њу. Сви ра мо
зајед но још од сред ње шко ле, а
„Duo Feerie” посто ји од 2009.
годи не. Поно во смо у Пан че ву у
исто вре ме, па смо иско ри сти -
ли ту при ли ку да пред ста ви мо
нашим дра гим сугра ђа ни ма,
који нас зна ју већ пет на ест
годи на, оно што тре нут но ради -
мо и да им омо гу ћи мо да ужи -
ва ју у јед ном ова ко див ном кон -
цер ту – иста кла је Ана.

Пред ста ве
Субо та, 2. сеп тем бар, 20 сати, Кул тур ни цен тар Пан че ва:
моно дра ма „Мудри и јунач ни вој во да Јан ко Катић” Мило -
ва на Вите зо ви ћа.

Изло жбе 
Поне де љак, 4. сеп тем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не
умет но сти: изло жба скулп ту ра „Дух који покре ће” Сел ма на
Тртов ца.

Уто рак, 5. сеп тем бар, 13 сати, Народ ни музеј Пан че во:
изло жба деч јих радо ва наста лих на ради о ни ца ма „Живо ти -
ње од папи ра”.

Уто рак, 5. септeмбар, 19 сати, Народ ни музеј Пан че во: ило -
жба Народ ног музе ја Зре ња нин и Музе ја Вој во ди не „Бла го
нама деца ма што смо таки мали”.

КУЛТУРА
Петак, 1. септембар 2017.
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Културни телекс
ЗАВР ШЕН ТРЕ ЋИ ФЕСТИ ВАЛ „FREEDOM ART”

ЕНЕР ГИ ЈА МЛА ДИХ 
И ТАЛЕН ТО ВА НИХ ЉУДИ

Младост, енергија,
слобода

Тре ћи фести вал „FreeDom
Art” у орга ни за ци ји Дома
омла ди не Пан че во одр жан је
од 19. до 27. авгу ста на више
лока ци ја у нашем гра ду.

Увод у фести вал било је
пред ста вља ње мура ла мла дих
пан че вач ких умет ни ка Мила -
на Була то ви ћа и Сање Мом чи -
ло вић и пор ту гал ског дувач ког
орке стра „Farra Fanfarra”, а
фести вал ска неде ља поче ла је
у сре ду, 23. авгу ста, на пла тоу
испред Народ ног музе ја, цело -
днев ном жур ком на којој су
уче ство ва ли Вук Милин ко вић,
Алек са Паро вић, Мар ко Абра -
мо вић, Нико ла Вуко вић, Кри -
сти јан Стан ко вић и Бра ни слав
Вуко са вље вић a. k. a. Енки.

Кућа од кара та

МОЈ избор МОЈ

Лука Ива но вић, 

сту дент каме ре на ФДУ

ФИЛМ: „The Man from Earth”
је фило зоф ски филм о чове -
ку који је оку пио сво је ака -
дем ско дру штво како би се
поздра вио с њима јер након
десет годи на одла зи из гра да.
Током раз го во ра им откри ва
да не може да оста ри и већ
14.000 годи на хода земљом.
Кроз филм се про жи ма ју
неве ро ват не иде је о поста њу
и посто ја њу чове чан ства, као
и пита ње да ли он изми шља
ту при чу или је заи ста пећин -
ски човек стар 14.000 годи на.

СЕРИ ЈА: „House of Cards”
при ча при чу аме рич ког кон -
гре сме на Френ ка Андер ву да
и њего ве жене Клер Андер -
вуд, који уче ству ју у пре сли -
ка ној аме рич кој и свет ској
поли тич кој сце ни. Сери ја се
бави њихо вим нео бич ним и
несхва тљи вим лико ви ма, као
и њихо вим схва та њем моћи,
нов ца, љуба ви, бра ка... Сва ка
епи зо да се дис крет но бави
раз ли чи тим пој мо ви ма и
тако под сти че гле да о ца да
ства ри које већ зна, сагле да
на пот пу но дру га чи ји начин.
Френк се повре ме но обра ћа
публи ци, што допри но си
посеб ним осе ћа јем пове за но -
сти с лико ви ма у сери ји.
„House of Cards” је сери ја

која с вре ме ном оста вља све
бољи ути сак и заи ста је вред -
на гле да ња.

МУЗИ КА: Иако сам обо жа -
ва лац метал музи ке, а посеб -
но гру пе „Iron Maiden”, про -
на ла зим ква ли тет ну музи ку и
у поје ди ним филм ским оства -
ре њи ма. Тако, на при мер,
често слу шам музи ку из фил -
мо ва „Ђан го ва осве та”, „Pulp
Fiction”, „Forrest Gump”, „The
Godfather”... Од ства ра ла ца
музи ке за фил мо ве морам да
истак нем немач ког ком по -
зи то ра Хан са Циме ра. Сва ко
дело му је посеб но и заи ста
уме да при ча при чу само уз
помоћ нота. Радо пре слу шам
целу њего ву дис ко гра фи ју
када некуд путу јем. Волео
бих да јед ном при ли ком
одем у Бер лин на кон церт
њего ве музи ке.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

„Stand up Jazz Routine” Јеле не
Јово вић и Дра га на Ћали не,
који је публи ка са ужи ва њем
слу ша ла.

Вече у петак, 25. авгу ста,
обе ле жио је кон церт гру пе
„Amy’s House”, која изво ди
нуме ре џез-соул пева чи це
Ејми Вај нха ус. Бео град ски
бенд саста вљен од седам
врхун ских музи ча ра оду ше вио
је публи ку, а све је додат но
упот пу ни ла пева чи ца која на
насту пи ма изгле да иден тич но
као Ејми. Овај дан био је увер -
ти ра за субо ту уве че, када је
фести вал „FreeDom Art”
дожи вео сво ју кул ми на ци ју.

Почет ком вече ри пред ста -
вљен је про је кат „Music for
Human Rights”, који је укљу -
чио уче сни ке из пет зема ља –
Немач ке, Ита ли је, Пор ту га ли -
је, Изра е ла и Срби је. Мла ди
људи поде ље ни у три бен да
пред ста ви ли су по две ком по -
зи ци је које су наста ле у
послед њих десет дана на
ради о ни ца ма које је у нашем
гра ду орга ни зо ва ло удру же ња
гра ђа на „Наран џа сти”. Неве -
ро ва тан спој раз ли чи тих енер -
ги ја и сен зи би ли те та резул ти -
рао је одлич ним ком по зи ци ја -
ма које су напи са не на тему
сло бо де у умет нич ком изра -
жа ва њу. Након њих су насту -
пи ли и пола зни ци хип-хоп
ради о ни це с ком по зи ци јом
која се тако ђе бави ла анга жо -
ва ном темом – наси љем над
жена ма.

Иако се чини ло да је атмос -
фе ра већ дожи ве ла уси ја ње, на
сце ни су се редом нашли бен -
до ви „Ти”, „Лира Вега” и, на
кра ју, вео ма попу ла ран састав
„Ничим иза зван”. Пуна башта
Дома омла ди не, људи раз ли -
чи тих гене ра ци ја и инте ре со -
ва ња, мно го стра на ца и тален -
то ва них људи ство ри ли су ути -
сак да је фести вал који про мо -
ви ше сло бо ду заи ста био у
скла ду с глав ном иде јом.

Субот ње вече завр ше но је
више него успе шном афтер -
пар ти жур ком у дво ра ни „Апо -
ло” Дома омла ди не, где су
музи ку пушта ли Кри сти јан
Стан ко вић и Бра ни слав Вуко -
са вље вић a. k. a. Enki. Фести вал
је затво рен дру же њем музи ча -
ра на још јед ном „Наран Џе мо -
ва њу”.

Ути сак је да је фести вал
додат ну енер ги ју добио упра во
због гости ју из ино стран ства,
који су испра ти ли сва деша ва -
ња и у већи ни актив но уче -
ство ва ли.

Цен трал ни про грам фести -
ва ла „FreeDom Art” отво рен је
изло жбом „Лини је и облик:
поче ци” Мили це Крстић, Јеле -
не Сто ја но вић и Ива не Недељ -
ко вић, која је при ре ђе на у
четвр так, 24. авгу ста, у Дому
омла ди не Пан че во, након чега
је одр жан сја јан стен дап
наступ Мари не Орсаг и Јеленe
Ман да рић, као и џез кон церт
„Stand up Jazz Routine” Јеле не
Јово вић и Дра га на Ћали не.

Мла де аутор ке, иако се баве
раз ли чи тим умет но сти ма,
нашле су се у истом изло жбе -
ном про сто ру, који их запра во и
пове зу је. Све су пола зни це
ради о ни ца које се одр жа ва ју у
овој уста но ви кул ту ре. Ива на је
две годи не чла ни ца Фото-клу ба
и сарад ни ца омла дин ског часо -
пи са „Драфт”, а Мили ца и Јеле -
на су пола зни це Шко ле црта ња.

У СВЕ ТО САВ СКОМ ДОМУ

Кон церт сугра ђа ни ма на дар

Изложба минијатурних фо-
тографија „Јаук камена” Сло-
бодана Божовић, академског
мултимедијалног уметника,
представљена је у Градској
библиотеци Панчево у
петак, 25. августа.

Као дипломирани инже-
њер, Слободан Божовић је
радио на површинском копу,
где је пратио шта се дешава
са земљом коју „напада багер
и сва остала техника”, па се
отуда родила идеја да се све
то забележи фотографијама и
презентује широј популацији.

– На овом пројекту је
рађено три године. Слике
говоре о структури која се
напада, експлоатацији, еко-
логији и пренапону и земљи
– рекао је Божовић.

До сада је изложба пред-
стављена у Новом Саду и
Сремским Карловцима, а у
наредном периоду ове фото-
графије наћи ће се у Будим-
пешти, Берлину, Братисла-
ви, Бечу и Салцбургу.

Изложба „Јаук камена”
биће отворена до 8. септем-
бра.

МИНИЈАТУРЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Еколошки ангажована
фотографија

Јеле на Сто ја но вић је нај мла -
ђа уче сни ца изло жбе, а овом
при ли ком је пред ста ви ла сво је
црте же и илу стра ци је наста ле у
Шко ли црта ња коју поха ђа
послед ње две годи не. Пла ни ра
да наста ви да се бави црта њем
илу стра ци ја и стри по ва. С дру ге
стра не, Мили ца Крстић је већ
добро позна та у умет нич ким
кру го ви ма, а овом при ли ком се
пред ста ви ла скулп ту ра ма и
ана лог ним фото гра фи ја ма.

– Фото гра фи је су рађе не
„сме ном 8”. У пита њу је дупла
екс по зи ци ја, где иде сли ка
пре ко сли ке. Скулп ту ре су
наста ле у Отво ре ном ате љеу
Ива не Раки џић Кру мес. У
Дому омла ди не сам недав но
поха ђа ла и ради о ни цу лино -
ре за, која ми се јако допа ла –
рекла је Мили ца Крстић.

Јевић, члан Град ског већа за
кул ту ру и омла ди ну Нема ња
Ротар и уред ник ликов ног
про гра ма Мари јан Мушки -
ња, про грам је зва нич но
почео. На сце ни су се убр зо
нашле ултра за бав не коми -
чар ке Мари на Орсаг из
Хрват ске и Јеле на Ман да рић,
које је публи ка непре кид но
поздра вља ла гро мо гла сним
сме хом и апла у зи ма.

С обзи ром на то да је за
стен дап коме ди ју карак те ри -
сти чан наступ „без дла ке на
јези ку”, оне нису избе гле да
се дотак ну акту ел них деша ва -
ња и људи у реги о ну, након
чега смо их пита ли да ли је
запра во стен дап постао један
од рет ких про сто ра у умет но -
сти за иска зи ва ње сло бод ног
мишље ња.

– Стен дап можда није пос-
лед њи, али је један од послед -
њих изра жа ја сло бод ног гово ра
на овим под руч ји ма. Публи ка
заи ста раз у ме стен дап.
Мислим да нас све више и
више при хва та ју и раз у ме ју.
Поред тога што засме ја ва мо
људе, мења мо и свест, то је
лепо и виде ти и дожи ве ти –
рекла је Мари на Орсаг.

С обзи ром на то да је насту -
пи ла на фести ва лу који про мо -
ви ше сло бо ду, пита ли смо је
шта је за њу запра во сло бо да.

– Сло бо да је да могу да
радим шта год желим, да могу
рећи, мисли ти и напра ви ти
што год желим докле год то ни
на који начин не ути че на моју
око ли ну нити на било кога –
иста кла је Мари на.

Вече прот ка но осме си ма
завр ше но је џез кон цер том

Зна ча јан део изло жбе пред -
ста вља ју радо ви Ива не Недељ -
ко вић, мла де фото граф ки ње
чији тален ти су „откри ве ни” у
Фото-клу бу који води Алек -
сан дар Стој ко вић.

– У фото-клу бу сам две
годи не. Могу рећи да су ми
саве ти Алек сан дра Стој ко ви ћа
доста помо гли, као и суге сти је
и кри ти ке, јер мислим да је то
једи ни начин да напре ду јем.
Мно го је зна чај но има ти неко -
га ко ће вас усме ра ва ти, јер
није потреб на само похва ла.
Ценим сва чи је мишље ње, али
реч струч ња ка је нај бит ни ја.
Он ће нај бо ље рећи да ли је
нешто добро или не и како је
нај бо ље нешто ура ди ти –
рекла је Ива на Недељ ко вић.

Након све ча ног уво да, када
су гово ри ли дирек тор ка Дома
омла ди не Пан че во Мари ја



ФОРД мон део ТДЦИ
2.0, ка ра ван, ре ги -
стро ван до ав гу ста
2018. 064/667-36-09.
Ми ро слав. (СМС)

ГОЛФ 6, про да јем.
063/892-08-35.
(246274)

ОПЕЛ астра ка ра ван,
1.4, бен зин, 2001. го -
ди ште, у до бром ста -
њу, ре ги стро ван до
13. апри ла 2018.
063/344-885.
(246558)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
101, ска ла 55, 2007.
го ди не, бен зин, гас,
не ре ги стро ван.
063/344-885.
(246558)

ШКО ДА фе ли ци ја 1.9
ди зел, 2001. го ди ште,
по вољ но. Тел.
063/707-19-64.
(246590)

ФЛО РИ ДА ин, очу ва -
на, 2005, бен зин,
плин, тек ре ги стро ван,
750 евра. 
062/846-96-00.
(246638)

ШКО ДА фе ли ци ја ди -
зел 1998. го ди ште, по -
вољ но, про блем бош
пум па, има дру га.
064/110-70-71.
(246742)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
двој ку, ре ги стро ван,
1,2 бен зин, 2003. го -
ди ште. 
065/361-64-22.
(246764)

АУ ТО пе жо 207, 2007.
го ди ште, пр ви вла -
сник. Ре ги стро ван до
ју на 2018, кли ма, ра -
дио, ЦД, зим ске гу ме,
као и оста ла опре ма
са вре ме них ау то мо -
би ла, 3.000 евра. Тел.
064/651-16-26.
(246740)

ОПЕЛ кор са 1.3, ди -
зел, 2004. го ди ште, 4
В, кли ма, на име куп -
ца. 063/837-71-79.
(246792)

ПУН ТО 1.2, 1999. го -
ди ште, тро је вра та,
до бар. 062/185-86-73.
(246845)

КА ДЕТ, 1991. го ди -
ште, 1.4, ли му зи на,
ате сти ран плин че ти -
ри го ди не. Тел.
062/365-555.
(246868)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. го ди ште, 4.00
евра, хит но. 064/514-
05-06. (246922)

ПЕ ЖО 307, SW, 1.6,
па но ра ма кров, 2004.
го ди ште, 3.000 евра.
064/514-05-06.
(2469229

ПРО ДА ЈЕМ форд си -
је ру, екс тра ста ње, не -
ре ги стро ван, ве ли ки
бој лер, пи са ћи сто.
064/154-25-82.
(246917)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи ла,
ка та ли за то ра, про да ја
де ло ва, до ла зим на
адре су. 069/203-00-
44, 066/409-991.
(246307)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про -
да ја де ло ва, до ла зим
на адре су. 063/782-
82-69, 061/211-56-15.
(246307)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(246675)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле,
ста ње не бит но, до
3.000 евра. 063/165-
83-75. (246716)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.000 евра.
062/193-36-05.
(246716)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР
506, точ ко ви, фре за,
при ко ли ца, ре ги стро -
ва но, ау то ма тик А 3,
пу ха, зва ти по сле 15
са ти. 062/867-11-67.
(246427)

КУ ПУ ЈЕМ кру њач-пре -
кру пач оџа ци, цр ве ни.
065/561-01-03.
(246461)

ПРО ДА ЈЕМ или из да -
јем га ра жу, иза роб не
ку ће -  иза ки не ског
„Шан га ја”. 061/202-
13-35. (245025)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм, и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам на
ДВД. 343-563,
063/288-278.
(246618)

ЗА МР ЗИ ВАЧ 210 л,
веш-ма ши на,  и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(246688)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
мо ни то ра, ди ги тал них
ри си ве ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (246779)

ХИТ НО про да јем ре -
гал, очу ван, из три де -
ла, 3.000 ди на ра.
061/155-27-86 (СМС)

ПРА СИ ЋИ на про да ју.
Ми ћа.
064/303-28-68 
(СМС)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(245882)

ПО ВОЉ НО про да јем
два ре га ла, елек трич -
ни штед њак и су до пе -
ру. 065/418-15-44,
064/078-14-92.
(246559)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та. Ме ре ње код
вас ку ћи. 
065/501-56-51.
(246600)

ОЧУ ВА НА ула зна вра -
та, хра сто ви на, елек -
трич ни бој лер 80 ли -
та ра. 
063/728-76-05.
(246575)

ТВР ДО др во, пре о ста -
ло, пре воз бес пла тан.
065/640-31-49.
(246601)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, по вољ -
но. 063/898-00-82.
(246607)

КО ЗЈЕ МЛЕ КО, сир и
су рут ка - алп ска ко за,
са по љо при вред ног
га здин ства, Вла ди мир
Миц ков ски. 069/320-
48-22. (246168)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја, по вољ -
но. 061/641-30-36.
(246168)

КА УЧ, ком пју тер ски
сто ло ви, ви три на, гре -
ја ли це, фо те ље, сто -
чи ћи, ку хи ња, ход ник.
065/353-07-57.
(246607)

ШИ ВА ЋА МА ШИ НА
ба гат са ка би не том,
ис прав на, 60 евра.
061/626-15-04.
(246616)

РА ДИО и гра мо фон
про из во ђа ча те ле фун -
кен, у ис прав ном ста -
њу, ан ти кви тет ске
вред но сти, оба уре ђа -
ја, све на ла зе и ко мо -
ди. 061/626-15-04.
(246616)

ПЕЋ на чвр сто го ри -
во,  ТА пећ трој ка, две
плин ске пе ћи.
069/640-63-33.
(246641)

ПРО ДА ЈЕМ би ци кле,
му шки, жен ски, сред -
њи и кре ве тац ком -
плет. 
013/361-339,
063/598-820.
(246650)

ЧА МАЦ ме тал ни, ка -
би наш 8 х 2,15 м. Тел.
064/179-51-73.
(246656)

ПРО ДА ЈЕМ две кла -
сич не  фо те ље у од -
лич ном ста њу, вр ло
по вољ но. 
064/149-78-24,
013/311-006.
(246660)

ПРО ДА ЈЕМ три ти ка ле
са ди вљом гра о ри цом.
Тел. 069/725-272.
(246686)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
ви три ну, ор ман, ко -
мо ду од ме ди ја па на.
Хит но. Пан че во.
066/944-55-82.
(246685)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(246695)

ПИ ЈА НИ НО чај ка 700
евра. 069/369-69-93,
353-364. (246696)

ОРА ХО ВО де бло, др -
во за ло же ње, да ске
три ме тра ду ге. 344-
936. (246699)

БЕ ЛА тех ни ка, за мр -
зи ва чи, фри жи де ри,
веш-ма ши не.
065/665-75-10.
(246700)

НА ПРО ДА ЈУ штен ци
злат ног ре три ве ра.
Тел. 066/358-201.
(246719)

НА ПРО ДА ЈУ гу ске
ста ре шест ме се ци.
063/830-14-55,
063/191-73-60.
(246720)

ПРО ДА ЈЕМ шпе ди тер
2 то не и фран цу ски
ле жај, по вољ но. Тел.
618-330, 066/938-35-
46. (246730)

АУ ДИ 80, за де ло ве,
ва га до 15 кг, два сто -
ла за про дав ни це,
млин за ка фу 20 кг,
ком пју тер ста ри, веш-
ма ши на, 5 м бе тон ска
огра да. 631-708.
(246734)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. Но ва ку хи -
ња, 10.000 ди на ра.
371-568, 
063/773-45-97.
(246737)

ЈА ГАЊ ЦИ на про да ју,
300 ди на ра ки ло грам.
Тел. 
062/108-77-03. Ја бу -
ка. (246739)

КОМ ПРЕ СОР пра -
вљен, мо но фа зни, ка -
фан ски шанк ЛТХ,
про хром ска по ли ца,
ве ли ка. 064/110-70-
71. (246742)
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ШПО РЕТ пла мен 850
По же га, ло жи ште ле -
во, рер на са тер мо -
ста том, чвр сто го ри во.
061/657-57-60.
(246752)

ОРИ ГИН ЈАЛ цеп тер
ло нац са по клоп цем и
тер мо ста том од 15 ли -
та ра, два ко ма да.
061/657-57-60.
(246752)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу
на гро бљу Ко теж.
062/744-181. (246762)

МЕ СНА ТИ пра си ћи,
ка вез за но си ље, два
плу га, сточ на ва га.
Пе те фи је ва 113. 323-
123. (246766)

ПРО ДА ЈЕМ шток вра -
та, др ве на, 2.003 х
0,75, акрил на ка да са
кон струк ци јом 120 х
60 х 70, све до го вор.
064/582-22-85.
(246790)

СТА РИН СКО огле да -
ло, сто, сто ли це, ср џа -
де, рам, лу сте ре (све
ста рин ско)., 064/065-
23-30. (246790)

ПЕЋ, су слер, фри жи -
дер, шпо рет, пи са ћи
сто, ТВ, тро сед, дво -
сед, фо те ља. 064/065-
23-30. (246790)

СТО ЛАР СКА ма ши на
на про да ју са ви ше
опе ра ци ја, вре ди по -
гле да ти. 064/323-94-
88. (246801)

НА ПРО ДА ЈУ пра си -
ћи, ку ку руз и пре кру -
па. До но сим на кућ ну
адре су. Тел. 064/129-
45-43. (246815)

ПРО ДА ЈЕМ два гар де -
ро бе ра са ви три ном,
1950-60, од ора ха.
063/821-08-09.
(246831)

НА ПРО ДА ЈУ ле ва тор
9 м, му зи ли ца за кра -
ве и мон та 16. те ол.
632-421. (246827)

ЗА МР ЗИ ВАЧ, сан ду -
чар 210 – 310 л, елек -
трич ни шпо рет, веш-
ма ши на, фри жи дер
180 л, шпо рет сме де -
ре вац 9 – са чун ко ви -
ма, ор ман, ка уч, уга о -
на гар ни ту ра, ра зно.
Тел. 063/861-82-66. 

ПРО ДА ЈЕ МО веш-ма -
ши ну ари стон, ди ги -
тал ну, ста ру пет го ди -
на, у од лич ном ста њу
са га ран ци јом.
013/361-361,
064/122-68-05. (2468)

ДИ ЗА ЛИ ЦА гра ђе вин -
ска, шлај фе ри ца за
те ра цо, шлај фе ри ца
за пар кет. 064/026-
05-25. (246844)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу
сви њу, 300 кг, це на по
до го во ру. Вла ди ми ро -
вац. 064/271-54-29.
(246888)

ПРО ДА ЈЕМ ра зни
алат, по крет ну ка ље ву
пећ на ло же ње,  150
евра. Ла ва Тол сто ја
25, Пан че во. (246882)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја, по вољ -
но. 061/641-30-36.
(246878)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па пир -
них џа ко ва, куп ци и
обу ка обез бе ђе ни.
064/424-95-10.
(246896)

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста -
ла др ва вр ба и то по ла.
061/659-22-11,
063/423-446. (244206)

СТО ЛАР СКА ма ши на,
хра сто ва вра та, ула -
зна, би цикл – 100
евра. 065/263-28-78.
(246907)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва на ТА пе ћи 2,3, 4 и
6 кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 335-
930, 064/366-57-87.
(246894)

НА ПРО ДА ЈУ  две ко -
зе и два ја ре та, це на
по вољ на, Ба ва ни ште.
063/185-86-01.
(246923)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич -
ни шпо рет, очу ван,
леп аспи ра тор, те ле -
ви зор. 013/346-790,
064/129-73-60.
(246921)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
ја гањ це, вр шим пе че -
ње на др ва, ра жањ,
по вољ но. 064/997-79-
09. (246926)

ПРО ДА ЈЕМ: ор ма не,
кре ве те, фран цу ски
ле жај, фри жи дер,
ком пју тер сто, ду ше -
ке, сто ло ве, сто ли це,
ко мо де, ви три не, ку -
хи ње, уга о ну гар ни ту -
ру и дру го. 064/155-
38-13. (246925)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, веш-ма -
ши не, ста ро гво жђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246007)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи и
по лов ни на ме штај.
061/641-30-36.
(24687)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ста ро пер је, и све дру -
го. 066/900-79-04.
(246581)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме -
да ље, ор де ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(246604)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи.
062/148-49-94.
(246607)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве и оста ли ме -
тал ни от пад. 
060/521-93-40.
(246600)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, шпо ре те, фри -
жи де ре, за мр зи ва че и
све што је ме тал, до -
бро пла ћам. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, ма -
ши не и све оста ло.
061/627-07-31.
(246753)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че, ста ро
гво жђе, веш-ма ши не.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246813)

КУ ПУ ЈЕМ не ис прав не
и ис прав не ТА пе ћи,
ста ње ни је бит но.
064/366-57-87, 335-
930. (246844)

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, ста ри но -
вац, ста ри на кит, пен -
ка ла, ста ро по кућ ство.
335-974, 063/705-18-
18. (246894)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи.
До ла зим. 063/195-07-
17. (246919)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, аку -
му ал то9ре, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре и оста ло.
061/321-77-93.
(246940)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, оло во, веш-ма -
ши не, фри жи де ре, за -
мр зи ва че и те ле ви зо -
ре.  061/322-04-94.
(246940)

КУ ПУ ЈЕ МО алу ми ни -
јум, оло во, гво жђе,
аку му ла то ре, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че,
кре ке ве со, те ле ви зо -
ре. 061/322-04-94.
(246940)(246940)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Ули ца Пе ли стер ска и
Кај мак ча лан ска. Гра -
ђе вин ска зо на. Пла це -
ви су укњи же ни. Тел.
065/257-91-00 и
065/637-90-88. (СМС)

НО ВА КУ ЋА у Пан че -
ву, Те сла, 140 м2, П +
2, укњи же но.
063/776-61-77.
(245475)

КУ ЋА, Ка ча ре во, 170
м2, ле га ли зо ва на, од -
мах усе љи ва.
013/601-472. (145172)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
укњи же но, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. 
(245828)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
део ку ће, сре ђен, ПВЦ
сто ла ри ја, изо ла ци ја,
ши ри цен тар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)

КУ ЋА ком плет но сре -
ђе на са два ста на, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-47-
97. (243167)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца, нај леп ше
ме сто, ас фалт, во да,
стру ја, по вољ но.
063/832-50-97.
(245667)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де -
во јач ког бу на ра, 200
м од цен тра, ле га ли -
зо ва на. 061/206-30-
46. (246217)

КУ ЋА, 70 м2, По ња ви -
ца, Омо љи ца, Бе ли
брег, 17 ари, усе љи во.
064/384-48-40.
(246205)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Ја -
бу ци (хи тле ро ва), по -
вр ши на 72 ара.
062/143-94-45.
(246573)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу ту,
9 ари. 063/286-743.
(246574)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву на 29 ари пла ца.
371-274, 064/176-88-
52. (246588)

КУ ЋА, две стам бе не
је ди ни це (око 150 м2)
+ га ра жа 38 м2 + по -
моћ ни објек ти, плац
15 ари. Тел.  061/184-
53-53. ((246616)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
две ку ће на пла цу за
ма њи стан. 064/986-
21-74. (246640)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
Мар ги ти, лук суз. Тел.
060/034-63-34.
(246637)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11,5 ари, са га ра жом
и за по че тим објек том,
стру ја, во да. 064/260-
05-34. (246656)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (246661)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу са пла цем 30 ари,
Ба нат ско Но во Се ло.
063/863-80-15. 

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у се -
лу, ком плет на ин фра -
струк ту ра, до зво ље на
град ња. 064256-35-
40. (246644)

ИЗ ДА ЈЕМ 100 м2, про -
да јем ку ћу на Ја буч -
ком пу ту. 
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(246667)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31
ар, Но во се љан ски пут,
Пре спан ска ули ца.
064/131-42-02.
(246681)

КУ ЋА, До си те је ва 8-а,
2 ара, укњи же но.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (246695)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Ка ча ре ву. 064/436-
65-46, 065/532-65-63.
(246701)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, по љо при вред но
зе мљи ште 20 ари, Пе -
ли стер ска 18-е.
064/866-22-98.
(246692)

КУ ЋА у Жар ка Зре ња -
ни на, 90 м2, 4 ара,
42.000. (336),
„Олимп”, 
063/274-951. 
(246820)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ка ра у ли и два хек та -
ра на Ма лом на де лу.
062/198-13-88.
(246821)

УЖИ цен тар, 130 м2, 5
ари, га ра жа, ра ди о ни -
ца, 67.000. „Трем 01”,
063/836-23-83.
(246709)

ДО ЊИ град, спрат на
ку ћа, три ста на, по -
вољ но. 063/126-92-77,
063/248-729. 
(246715)

КУ ЋА, но ва, код ра -
сад ни ка „Зе ле ни ло”,
1/1, 5 ари, це на
31.000. 
061/661-59-10.
(246721)

КУ ЋА, Пан че во, Ца ра
Ду ша на 100, 176 м2,
на 8 ари пла ца.
013/251-66-46.
(246718)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, на
18 ари пла ца, 100 +
35 м2 стам бе не по вр -
ши не. 064/084-21-62,
263-80-93.
(246732)
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ГРА ЂЕ ВИН СКИХ 50
ари, се вер на зо на, ас -
фалт, стру ја, во да,
8.000. 063/894-84-23.
(246724)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
Ива но ву. Тел.
062/415-359. (246742)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 65 м2, 6
ари, ка на ли за ци ја,
16.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2467729

НО ВА МИ СА, 160 м2,
по друм и га ра жа,
60.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50.(246776)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65
м2, 6,5 ари, по друм,
по моћ ни објек ти.
064/961-00-70.
(246782)

БЛИ ЗИ НА цен тра, око
200 м2, 2 ара,
110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (246787)

ШИ РИ цен тар, ква ли -
тет на тро соб на ку ћа,
120 м2, 4 ара, 42.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(246805)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 60 м2, 13,5 ари,
26.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(246805)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, са -
лон ска, ЕГ, 4 ара,
42.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(246805)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, плац 3,8 ари,
Мак си ма Гор ког.
063/301-360. 
(246628)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 139 м2 + ло кал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (246840)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(246840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 180 м2,
три стам бе не це ли не,
на 2,25 ари, 59.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-
68.(246840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не
на 3,38 ари, 59.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(246840)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, ку ћа
пре пра вље на у два ло -
ка ла, дво ри шни стан,
2 ара, 55.000. (238),
„Те сла не крет ни не,
064/668-89-15.
(246848)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(246848)

ТЕ СЛА, но ва ку ћа
130 м2, 1.5 ари плац,
95.000. (238), „Те сла
не крет ни не, 064/668-
89-15. (246848)

СА МОШ, ку ћа 80 м2,
8 ари, 8.000. (238),
„Те сла не крет ни не,
064/668-89-15.
(246848)

НО ВА МИ СА, ку ћа
160 м2, 1,25 ари,
62.000. (238), „Те сла
не крет ни не, 
064/668-89-15.
(246848)

ЦЕН ТАР, про да јем ку -
ћу 500 м2, стан, ло ка -
ли, га ра жа, врт.
060/151-20-46.
(246850)

У СТАР ЧЕ ВУ, ве ћа ку -
ћа са окућ ни цом на
13 ари пла ца.
064/264-03-14.
(246862)

ПЛАЦ 6 ари на про да -
ју. 063/114-52-49.
(246870)

ТЕ СЛА, ку ћа на екс -
тра ло ка ци ји за при -
ват ни би знис и ста но -
ва ње. 063/329-464,
066/001-050. (4728)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт, ули -
ца 14 м. 069/213-97-
37. ((246911)

СТАР ЧЕ ВО, глав ни
пут, окрет ни ца, ку ћа
104 м2, на 4,66 ара
пла ца, про да јем.
061/187-24-22.
(246928)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
Цре па ји, ду пли плац,
до зво ље на град ња.
062/966-84-52.
(246930)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Цре па ји, 6 ари, 67 м2.
062/196-26-83.
(246954)

ПРО ДА ЈЕМ пла це ве,
укњи же ни, Пе ли стер -
ска. 063/894-88-11.
(246939)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту, ми ни -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

ТЕ СЛА, тро и по со бан
стан но ви је град ње,
61 м2, ЦГ, II спрат, у
мир ној, сле пој ули ци
са зи да ном га ра Жом у
дво ри Шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром,
45.000 евра. 
060/628-46-56. (СМС)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА
про да јем тро со бан
стан на Те сли, ЦГ, те -
ра са, ло ђе. 
064/175-63-14. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
два ста на 117 м2 и
130 м2, две га ра же.
063/359-314. 
(245399)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ЦГ, те ра се, IV
спрат, усе љив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

ТЕ СЛА, тро со бан, 66
м2, IV, дво стран, пот -
пу но ре но ви ран, це на
по ви ђе њу. 
063/827-58-58.
(246524)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ви кен ди ца на
Но во се љан ском пу ту,
по вољ но. 063/807-27-
07. (246603)

КОД Аме рич ке згра -
де, про да јем дво со бан
сре ђен, у Са мач ком
гар со ње ру. 065/353-
07-57. (246609)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53  м2, ТА, IV
спрат, 21.000, укњи -
жен. Те ле фон
л064/344-74-36.
(246611)

ЛЕП стан, 40 м2, ле по
дво ри ште, ар ба ште.
Ца ра Ла за ра 42.
(246699)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 58 м2, ета -
жно гре ја ње, укњи -
жен, вла сник. Тел.
060/333-56-41.
(246629)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, 65 м2, то пла во -
да, ЦГ, II спрат, Вој -
во ђан ски бу ле вар,
Пан че во, Ко теж 2,
45.000 евра. Тел.
063/194-82-14.
(246665)

КО ТЕЖ 1, јед но и по -
со бан, ре но ви ран, од -
мах усе љив, 28.000
евра. 301-165. (2466)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
17.500. 061/147-82-
23. (246707)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, 56 м2, ре -
но ви ран. 064/173-85-
17. (246712)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ,
VI, усе љив, 31.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (2469)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ,
VII, леп, ПВЦ, 26.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(246709)

ВОЈ НА згра да, 61 м2,
ЦГ, V, 40.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (246709)

ДВО СОБ НИ, Ко теж,
30.000 – 33.000 евра,
57 м2, те ра са. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (246726)

ЈЕД НО СО БАН, ре но -
ви ран, I спрат, 32 м2,
те ра са, 22.500 евра.
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(246726)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, 28 м2, 21.000 евра,
ЦГ, до го вор. „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(246726)

ДВО СО БАН, Те сла, 52
м2, те ра са, 27.000
евра. „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(246726)

ДВО И ПО СО БАН, Те -
сла, две те ра се, алу
сто ла ри ја, ЕГ, ку хи ња,
34.000 евра. „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (246726)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000;
Ко теж, 28.000;Те сла,
30.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246735)

ТЕ СЛА, „Дис”, 46 м2,
јед но и по со бан, те ра -
са, усе љив, 26.000,
до го вор. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246331)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000;
Ко теж, 23.500; цен -
тар, 15.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(246331)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан 32 м2 + те ра са, V,
лифт, ЦГ, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(246751)

СО ДА РА, вој не згра -
де, дво и по со бан, ПР,
сре ђен, 33.000. 
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(246751)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(246751)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
37 м2, I, усе љив,
23.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)

СТРО ГИ цен тар, 50
м2, V, ком плет но ре -
но ви ран, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 
063/803-10-52.
(246756)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 57 м2, II, ТА,
27.000, јед но со бан,
22.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
54 м2, II, сре ђен,
32.000; тро со бан,
39.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246756)

СТАН, 59 м2, Ко теж,
пр ви спрат, усе љив,
33.000 евра, до го вор.
062/283-143. (246759)

КО ТЕЖ 1, 1.0, 43 м2,
ЦГ, 26.000 евра; цен -
тар, I, 90 м2, ЕГ,
55.000 евра. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(246760)

СО ДА РА, 10, 28 м2,
ЦГ, 20.000 евра; плац
у гра ду 2,25 ари,
27.000 евра. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(246760)

МЕ ЊАМ стан 56 м2 +
те ра са, VII спрат, на
Стре ли шту, за ве ћи на
Со да ри, ни же спрат -
но сти, уз мо ју до пла -
ту. 062/885-43-20.
(246768)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50.(246776)

КО ТЕЖ 1, бли же цен -
тру, ма њи дво со бан,
40 м2, 24.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50.(246776)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2467)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
62 м2, III, 34.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(246776)

СО ДА РА, дво со бан,
60 м2, V, ЦГ, 30.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2467)

ПРО ДА ЈЕМ стан, но ва
Ми са, 56 м2, 25.000
евра, ле га ли зо ван, vi-
ber. 064/212-53-23.
(246670)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(246784)

НО ВА ГРАД ЊА, стан
30 м2, 19.000 евра,
но ва Ми са, вла сник.
063/304-222. (246795)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво -
со бан, 54 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, од ли -
чан дво со бан, 53 м2,
ВП, ЕГ, те ра са,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)

РОБ НА КУ ЋА, дво и -
по со бан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246787)

ГАР СО ЊЕ РА, 36 м2, у
цен тру гра да, Штро -
сма је ро ва ули ца, ле -
га ли зо ван. 
060/025-52-05.
(246802)

СТРО ГИ цен тар, са -
лон ски, јед но со бан,
27 м2, ВПР, ТА,
18.500. (49), „Му -
станг”, 
064/151-18-93.
(246805)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 46 м2, ВПР,
ЦГ, 21.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(246805)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, сре ђен, III, ТА,
29.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(246805)

МИ СА, но ви ји, 34 м2,
те ра са, II, укњи жен,
20.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(246805)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ,
уре дан, 24.500. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(246805)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
58 м2, ВП, уре дан,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(246805)

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 62 м2, II, уре дан,
42.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.  

КО ТЕЖ 1, ни ско при -
зе мље, ЦГ, 37 м2,
18.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(246805)

СТРО ГИ цен тар, гар -
со ње ра, 27 м2, ВП,
иде ал но за кан це ла -
ри ју, 18.500. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (246805)

ГОР ЊИ ГРАД, че тво -
ро со бан, но ви ја град -
ња, 84 м2, III, ЦГ на
гас, пот пу но опре -
мљен, га ра жа, 56.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(246820)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
ВПР, 24.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(246863)

ТЕ СЛА, тро со бан, 64
м2, IV, ЕГ, сре ђен,
усе љив, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(246820)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 68
м2, III, ЦГ, усе љив,
50.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(246820)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт,
усе љи ва, 16.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/234-36-
01. (246820)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, III, ЦГ, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/234-36-01.
(246820)

СО ДА РА, дво со бан,
57 м2, IV, ЦГ, усе љив,
30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/234-36-01.
(246820)

ПРО ДА ЈЕМ, Со да ра,
Ка пе та ни ја, дво и по -
со бан стан, 77 м2,
плус ло ђа, оста ва, су -
ши о ни ца, са по гле дом
на Та миш. 069/368-
98-40. (246824)

СТРО ГИ цен тар, тро -
со бан, по глед на пан -
че вач ке цр кве, Та ми -
шки мост, Авал ски то -
рањ, 53.000 евра.
060/035-36-64.
(246832)

МИ СА, пот кро вље,
100 м2, са свим при -
кључ ци ма, си ва фа за,
укњи же но. 065/333-
55-25. (246834)

ТЕ СЛА, тро со бан, 65
м2, I, дво ри ште, 60 м2,
та ван ски про стор,
40.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(246840)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 53 м2, ТА, 26.500;
дво со бан, 53 м2,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(246840)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, 43 м2, 23.000;
дво и по со бан, 65 м2,
39.000.(097), „Пер -
фект”, 
064/348-05-68.
(246840) 

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, 38 м2, 19.500;
дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(246840) 

МАР ГИ ТА, дво и по со -
бан, 58 м2, I, ТА, ре -
но ви ран, 34.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(246840) 

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, TA, при зе мље,
дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(246840) 

МИ СА, дво со бан, пр -
ви спрат, 46 м2,
24.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(246840) 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, лифт, ЦГ,
34.000.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(246840) 

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње -
ру + пред со бље, вла -
сник. 064/665-86-51. 

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(246848)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, ТА, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(246848)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
70 м2, ВПР, 43.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(246848)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
40 м2, ВПР, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(246848)

ПРА ЗАН дво со бан
стан, 55 м2, Ста ри Та -
миш, 14.500 евра.
060/067-73-33.
(246854)

ТЕ СЛА, тро со бан, ни -
жа спрат ност, ЦГ,
42.000; јед но со бан,
21.000, сре ђен. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(246855)

СТРЕ ЛИ ШЕ, Стре ли -
ште, V, 31.000; Стре -
ли ште, I, 22.000. „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(246855)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер ком би но ва ни, за -
мр зи вач, веш-ма ши ну
и де ло ве ма ши не.
013/346-790,
064/129-73-60.
(246851)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во -
град ња, 103 м2,
75.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 
069/196-96-05.
(246863)

ЦЕН ТАР, но во, 70 м2,
I, 800 евра/ква драт.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05.  (246863)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, IV, 57 м2, ТА,
ПВЦ, 24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2,  ЦГ,
24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)

ЦЕН ТАР, гар со ње ре,
ВП, II, ЦГ, ТА, 27 м2,
19.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, III, 57 м2, ТА,
24.000. (320),
063/800-44-30.
(246829)

СО ДА РА, про да је мо
не у ре ђен та ван ски
про стор, VII, 140 м2.
(320), 063/800-44-30.
(246829)

ГАР СО ЊЕ РА на про -
да ју. Ко теж 1, у од -
лич ном ста њу.
063/413-573.
(246999)

СТАН, ду плекс, Те сла,
ЦГ, те ра са, пар кинг
ме сто, но во град ња.
069/822-48-24.
(246918)

СТАН, дво и по со бан,
Те сла, гас, те ра са,
оста ва, но во град ња,
усе љив. 069/822-48-
24. (246918)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
Стре ли ште, но во град -
ња, пот кро вље.
069/822-48-24.
(246918)

СТАН-КУ ЋА, Па три -
јар ха Чар но је ви ћа,
100 м2, гас, усе љив.
069/822-48-24.
(246918)

ХИТ НО, Стре ли ште,
нов тро со бан, 54 м2,
укњи жен, кли ма, ПВЦ,
пар кинг, 27.000 евра.
062/269-566. (246927

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан, без по сред ни ка.
Цен тар, Ко теж 1, Те -
сла, Со да ра. 063/873-
03-60. (245772)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на 14, ку пу је
јед но со бан и дво со -
бан стан. 345-534,
064/246-05-71. 

КУ ПУ ЈЕМ ста но ве, ку -
ће на свим ло ка ци ја -
ма. 063/836-23-83,
„Трем 01”. (246709)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-
74. (246751)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту,
ис пла та од мах.
062/207-004. (2467)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(246840)

АГЕН ЦИ ЈИ „Стре ли -
ште не крет ни не”, по -
треб ни ста но ви.
069/196-96-05.
(246864)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр -
за ис пла та. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246829)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у ку ћи, Стре ли -
ште, не на ме штен, зва -
ти по сле17 са ти
063/819-07-30. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, пра зан, Ко па о -
нич ка 23, но ва Ми са.
063/655 -353. (СМС)  

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан на Ми си.
060/087-84-75.
(245938)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, Ко теж 2, при зе -
мље, ЦГ, 58 м2. Тел.
064/037-63-61. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва
Ми са, 37 м2, ин тер -
нет, гре ја ње, ка блов -
ска. 062/295-968.
(246393)

ИЗ ДА ЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03, по сле
17 са ти. (246250)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на но вој Ми си.
013/371-561.
(246178)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан од 45 м2, по лу на -
ме штен на Стре ли шту.
Тел. 345-109.
(246565)

ПО ТРЕ БАН ма њи на -
ме штен стан у Пан че -
ву, но во град ња, ужи
цен тар. 061/175-85-
10. (246561)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Бе о -
град са га ра жом  на
Ко њар ни ку, по лу на -
ме ште но. 061/175-85-
10. (246561)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру. Све ин фор ма ци је
на тел. 063/257-533.
(246560)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу у цен -
тру гра да, за по сле ном
сам цу. 
065/416-49-78,
062/377-345.
(246571)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан у цен тру, ЦГ,
кли ма. Тел. 063/235-
190. (246605)

ИЗ ДА ЈЕ се ве ћи по лу -
на ме штен стан на ду -
же вре ме, но ва Ми са.
063/865-80-77.
246311)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем
јед но со бан на ме штен
усе љив стан. 064/305-
80-61. (246576)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан по лу на ме штен
стан и дво со бан пра -
зан у ку ћи. 063/248-
729, 063/126-92-77.
(246615)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
ма њи јед но со бан
стан, 25 м2, ЦГ, Те сла.
064/140-88-36.
(246616)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан ком фо ран
стан на Со да ри, Мо -
рав ска. 
063/802-26-71. 

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет на -
ме штен јед но со бан
стан, но ве ства ри,
кли ма, ЦГ. 335-807.
(246643)

ЈЕД НО СО БАН, на ме -
штен за јед ну осо бу,
цен тар. 063/124-10-
18. (246648)

СТАН, ку ћа, Мла дост,
на ме ште но, ТА, ла ми -
нат, ин тер нет, за се бан
улаз. 066/372-722.
(246654)

ИЗ ДАЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си.
064/234-15-21.
(246676)

НА МЕ ШТЕН стан, ЦГ,
ка блов ска, са ми ци
(мо же и са де те том)
или уче ни ци ма. По -
вољ но. 378-093.
(246658)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у згра -
ди, јед но со бан, ком -
фо ран, на ме штен,
цен тар. 063/262-127.
(246653)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 30. СЕПТЕМБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

ЕКГ– Цена: 200 динара

СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

Цена: 300 дин.

АУДИОМЕТРИЈА

(мерење слуха)

Цена: 200 динара

СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА У ТОКУ СЕПТЕМБРА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈА

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL, 

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(дебело црево)

Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин, fT4 - цена: 450 дин, fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA - цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
27 м2, пра зну, Ко теж
2, де по зит. 063/868-
98-32. (246639)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си. 065/372-52-
50. (2466359

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у ши -
рем цен тру гра да.
062/347-667. (246678)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ца ра Ла за ра 50.
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(246680)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на ду жи пе ри од. Де -
по зит оба ве зан.
063/617-421.
(2466908)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
пра зан стан у цен тру,
III спрат, ТА. 064/356-
71-96. (246703)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, но ва Ми са.
060/163-88-58.
(246722)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, ку ћа, ТА, ин тер -
нет, ка блов ска, пред -
ност уче ни ци ма, сту -
ден ти ма. 063/744-08-
24. (246727)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан у
цен тру, на ме штен, на
ду же вре ме. 064/440-
56-05. (246761)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, ком плет но на ме -
штен, стро ги цен тар
гра да са град ским
гре ја њем. 
064/489-00-59. (2467)

ЦЕН ТАР, дво со бан,
дво ри шни стан, 55 м2,
не на ме штен, код Мак -
си ја. 064/143-91-40. 

ТЕ СЛА, из да је се ком -
плет но на ме штен
стан, бли зу „Ави ва.
064/482-18-14,
062/600-365. (246773)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли.
065/339-23-25. (2468)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан + јед но и по со бан,
но во град ња, дво ри -
ште, 80 евра, код Хо -
те ла „Та миш”.
064/122-48-07.
(246781)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу гар со -
ње ру, на ме ште ну. Тел.
065/617-74-54.
(246777)

СО БА, уче ни ци, сту -
дент ки њи, бли зу „Ави -
ва, упо тре ба ку хи ње и
ку па ти ла, 50 евра.
064/000-55-39.
(246780)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен, гре ја ње + ка -
блов ска + ин тер нет,
но ва Ми са. 
064/318-90-95.
(246791)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту.
069/775-822. (246789)

СТАН тро со бан,  ком -
фо ран, ку ћа, ми ран
крај, Ко теж, га ра жа,
ма га цин. 061/225-16-
43. (246809)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, 40 м2,
пот кро вље, но ва Ми -
са. 064/665-86-24.
(246812)

ИЗ ДА ЈЕМ ком фор ну
со бу, Те сла. Ко ри шће -
ње ку хи ње и ку па ти ла.
065/803-53-29.
(246834)

ГАР СО ЊЕ РУ сам ци -
ма, на ме ште ну, јед но -
и по со бан стан, пра -
зан, цен тар, за се бан
улаз. 061/131-79-04.
(246859)

ИЗ ДА ЈЕМ у цен тру
гар со ње ру, на ме ште -
ну. 062/345-958.
(246866)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, цен трал но гре ја -
ње, Ко теж 1. Тел.
061/614-32-96.
(246893)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме ште -
ну дво соб ну ку ћу са
дво ри штем. 061/321-
70-83. (246892)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу сам ци -
ма, Стре ли ште. 320-
847. (246894)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
по лу на ме штен стан,
Сте ри ји на. 063/803-
10-55. (246472)

СТАН, цен тар, јед но и -
по со бан, III спрат,
цен трал но гре ја ње,
лифт, ка блов ска, ин -
тер фон. 
063/290-712. 
(246905)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 35 м2, у Ка ра -
ђор ђе вој ули ци.
063/755-81-09. (2468)

СТАН за из да ва ње,
јед но со бан, Со да ра,
не на ме штен. 060/600-
62-46. (246916)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у
цен тру. Ин тер нет, те -
ле фон, ТА. Тел.
064/174-79-47. (2469)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, С. Са ве
90, код „Ама на”, II
спрат, ин тер фон, ин -
тер нет. Тел. 342-444,
069/260-88-00.
(246915)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на пла тоу Зе ле не пи -
ја це. 062/196-26-83.
(246924)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шну
кан це ла ри ју, 50 м2, М.
Гор ког 4. 064/668-87-
78. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.  

ЛО КАЛ са две кан це -
ла ри је из да јем у цен -
тру гра да. 065/416-
49-78, 062/377-345.
(246571)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал за Зе -
ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16.
(246583)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
од 81 и 39 м2 у цен тру
Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(246620)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет
опре мље ну ау то-пе ри -
о ни цу, три бок са, 6
пар кинг ме ста.
064/226-81-91.
(246668)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Бра ће Јо ва но вић 70,
од 20 м2. Тел.
060/324-03-20, 335-
403. (246763)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, бли зу „Мак си ја”,
43 м2, из лог, два ула -
за. 063/892-67-31.
(246765)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Зе лен пи ја це.
060/351-03-56.
(246775)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 28 м2,
М. Гор ког 81, улаз
„Пе пе ља ре”.
063/837-48-34.
(246750)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ -
ТИЧ КИ са лон, нов,
ком плет но сре ђен, Те -
сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(246922)
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 88
м2, 150 евра, Сем бе -
риј ска 2, Пан че во.
Тел. 370-333,
065/413-52-55. (2469)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, угао Све то за ра
Ми ле ти ћа и Трг му че -
ни ка. 063/622-209.
(246897)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ стра -
ним фир ма ма стан
120 м2, стро ги цен тар
Пан че ва, по го дан за
по слов ни про стор.
Тел. 065/202-63-81.
(246898)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ка -
фа ну, у стро гом цен -
тру. Је ле на, 
065/202-63-81.
(246898)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2,
до ули це из лог, цен -
тар. 063/314-803.
(246912)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ма -
га цин, 20 м2 у Ули ци
Јо ве Мак си на 36.
063/191-71-16.
(246938)

ПО ТРЕБ НА же на за
по моћ у ку ћи, 4 са та
днев но у Зе му ну,
мозж и ста но ва ње,
тро чла на по ро ди ца.
060/021-69-05. (СМС)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ
„Стан ко вић” по тре бан
ме ха ни чар или ме ха -
ни чар без ис ку ства.
061/637-72-06 и
065/551-67-45. (СМС)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци
за рад на те ре ну.
062/825-27-25.
(245025)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са
Б или Ц ка те го ри јом,
са ис ку ством, за рад у
ди стри бу ци ји пи ћа
Weifert. 063/494-512,
062/446-285. (245788)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са
ис ку ством. 061/277-
48-03, „Magnolija lux”
Пан че во. (и)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни рад ни -
ци и уче ни ци.
013/344-011,
063/372-231. 
(246308)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством за рад
на ши ва ћим 
ма ши на ма. 
069/238-07-65.
(246385)

ПО ТРЕБ НИ дис пе че ри
тран спор та са од лич -
ним по зна ва њем ен -
гле ског је зи ка и ра да
на ра чу на ру. 
При ја ве сла ти на 
dispatchertransporta@
gmail.com (245726)

ПО ТРЕБ НИ ко но бар и
ани ма тор за рад у
игра о ни ци  „Остр во
са бла гом” у „Авив
пар ку”. 062/333-502. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем и у ку хи -
њи. Ло кал у Бра ће Јо ва -
но вић. 063/897-55-04. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем. Ло кал у
цен тру. 
063/834-88-10. 

ПО ТРЕБ НЕ бра ва ри
за про из вод њу и мон -
та жу си гур но сних
вра та. 060/631-10-20.
(246608)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад на бен зин ској
пум пи у Пан че ву. 351-
601. (246614)

ОЗБИЉ НА же на чу ва -
ла бих де цу или пра -
ви ла дру штво ста ри -
јим осо ба ма. 064/193-
96-02. (246612)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца у пе ка ри, са
ис ку ством ра да са те -
стом. 063/242-029.
(246219)

БУ РЕГ ЏИ НИ ЦИ „Но ви
Сад” на пи ја ци, по -
треб на рад ни ца. До -
ђи те лич но или на тел.
063/367-262, зва ти до
15 са ти. (246684)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ин ду стриј ским ма -
ши на ма. Усло ви од -
лич ни. Тел.
064/062.22-79.
(246694)

ПО ТРЕ БАН чу вар,
мла ђи пен зи о нер без
оба ве за. Тел. 064/160-
32-34. (246713)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци и рад ни це за
по вре ме не се зон ске
по сло ве на фар ми и
по љо при вред ном га -
здин ству. 063/776-67-
29. (246704)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
пре воз пе ци ва, пут
обез бе ђен. 060/864-
07-71. (246807)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Да ча” по тре бан рад -
ник са ис ку ством, со -
лид на за ра да.
063/508-090. (246788)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ка фа ни на
Ба ва ни штан ском пу ту.
063/525-115. (246804)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб не рад ни це и
во зач. До ћи лич но,
по сле 17 са ти. (2468)

ПО ТРЕ БАН гра ђе вин -
ски ли мар, по моћ ник.
Усло ви; рад на ви си -
ни, за вр шен тре ћи
сте пен ма шин ске или
гра ђе вин ске шко ле.
Пан че во и око ли на.
060/571-55-22. (2460)

КУ ВАР и по моћ ни ку -
вар по тре бан ре сто ра -
ну. 064/126-83-53.
(246823)

СЕР ВИ СУ по тре бан
ау то-ли мар и рад ник
за ду бин ско пра ње во -
зи ла, са ис ку ством.
060/333-65-80.
(246857)
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ПО ТРЕ БАН пе кар или
пе кар ка. 062/404-144.
(246920)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца. 064/403-51-32.
(246920)

ТРА ЖИ се ро штиљ-
мај стор  и рад ник у
ку хи њи (по моћ ни
рад ник – ку вар).
069/822-48-23.
(246918)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у ка фи ћу.
063/800-07-94.
(246873)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у Слот клу бу
„Kentacky”. 064/989-
88-89. (246869)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це на ин ду стриј -
ским ма ши на ма. Тел.
063/182-30-37,
065/235-76-37,
013/235-76-37.
(246887)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це на ин ду стриј -
ским  ма ши на ма. Тел.
063/766-15-12.
(246887)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад на до рад ним ма -
ши на ма у штам па ри -
ји, са ис ку ством. При -
ја ве од 9 до 12 са ти
на тел. 066/373-137.
(246902)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у књи го ве зни -
ци. При ја ве рад ним
да ном од 9 до 12 са ти
на 063/861-42-84.
(246902)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад. Ка фе „Пе ти ца”
код Ау то бу ске ста ни -
це. 064/997-79-09. 

ПО ТРЕ БАН рад ник у
ау то-пе ри о ни ци, са
ис ку ством. 063/803-
08-14. (246930)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим и ве ли ким ки пе -
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је 120 л, са
пре во зом и мон та -
жом. 063/315-381.
(СМС)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(246677)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(246004)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/852-
22-43. (246020)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до -
ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13.
(243955)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе -
че ње ра ки је. Ду ле,
064/163-58-85.
(245627)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 
064/181-25-00.
(245092)

КУЛ ТИ ВИ РАМ БА -
ШТЕ, ва дим ста ро 
во ће, ора се, це пам
др ва, уно сим угаљ.
062/190-71-60.
(246566)

ЧУ ВА ЊЕ де це, во ђе ње
у шко лу, ча со ви срп -
ског је зи ка,м про фе -
сор ка. 063/750-66-85.
(246710)

РА ДИ МО кро во ве, зи -
да ње, бе то ни ра ње,
фа са де, адап та ци је
ку ћа, ста но ва.
064/183-16-36,
062/894-37-18.
(246723)

ПЕГЛАМ веш на ва -
шој адре си, 300 ди на -
ра/са т. 064/320-62-
85. (246749)

ВО ЗИМ све вр сте се -
лид би, чи стим дво ри -
шта, по дру ма, та ва на
и оста ло. 061/627-07-
31. (246753)

СЕР ВИС ро лет ни, ро -
ло-ко мар ни ка, АЛУ и
ПВЦ сто ла ри је, за ме -
на гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло, нај по -
вољ ни је. 
065/361-13-13.
(246769)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
по прав ке, пре прав ке,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (246771)

ЧИ СТИМ ку ће и ста -
но ве. По зо ви те
064/278-71-20. (2467)

НА ТА ША, ду бин ско
ан ти бак те риј ско пра -
ње на ме шта ја, ду ше -
ка, ау то мо би ла. 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474.
(246673)

ЖЕ НА са ис ку ством
чу ва ла би де те у сво -
јој ку ћи, Вој ло ви ца.
065/505-07-22.
(246811)

СВЕ вр сте те ра пе ут -
ских ма са жа, то ком
сеп тем бра по пуст на
ва кум те ра пи ју.
069/335-36-88.
(246818)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 1. септембар 2017.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА



ПРЕ ВОЗ ства ри ком -
би јем – 061/616-27-87
или пик-апом
061/629-80-40.
(246693)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз. 065/665-75-10.
(246700)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, сто ла ри ја, чи сто –
пе дант но. 061/288-20-
19. (246607)

ДОК ТОР на у ка, ча со -
ви из тер мо ди на ми ке
и ме ха ни ке флу и да.
Тел. 063/895-67-97.
((246687)

РАЗ НЕ фи зич ке по -
сло ве ра ди мо: бе то ни -
ра ње, ис ко пи, ште мо -
ва ње, се лид бе и све
оста ло. 065/600-05-
30. (246822)

ЧУ ВА ЛА бих са ри ју
осо бу, ис ку ство.
065/624-76-23.
(246849)

ВР ШИ МО све вр сте
фи зи ка ли ја, уто вар-
ис то вар, се лид бе, ру -
ше ње, лу па ње бе то на,
раш чи шћа ва ње пла це -
ва, ко па ње, ко ше ње,
чи шће ње по дру ма и
сви слич ни осло ви.
Де јан, 061/626-14-50.
(246853)

ПРЕ ВОЗ ро бе и ства -
ри, се лид бе са уто ва -
ром или без. Де јан.
061/626-14-50. (2468)

ПАР КЕТ и ла ми нат,
по став ка, хо бло ва ње и
ла ки ра ње. 061/314-
90-18, 601-892.
(246847)

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу -
јем/по пра вљам.
063/882-25-09.
(246858)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 
065/334-23-38.
(246875)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве, ру ше ња, ко -
ше ње, од но ше ње не -
по треб них ства ри,
оба ра ње ста ба ла.
060/035-47-40.
(246874)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, бе то -
на, бе то ни ра ња, оба -
ра ње ста ба ла, од но -
ше ње ства ри. 064/122-
69-78. (246874)

МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА,
ан ти це лу лит ма са жа,
пр ви трет ман гра тис.
060/650-51-20. (2468)

КЛИ МЕ, уград ња, до -
пу на, се ре ви си ра ње
свих ти по ва, по вољ но.
Тел. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (2468)

КР ЧЕ ЊЕ и ко ше ње,
фре зи ра ње ба ште, се -
че ње др ве ћа, се ја ње
тра ве. 064/196-17-32.
(246908)

ДР ВА  це пам, уно сим,
сла жем, уно сим угаљ,
до го вор. 061/641-30-
36. (246878)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(246610)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од воз
шу та са уто ва ром, ру -
ше ње. 063/771-55-44.
(246597)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, ра ди
ин ста ла ци је, по пра вља
ста ре, по вољ но.
060/521-93-40.
(2466069

НА ТА ША, пра ње те пи -
ха, до ла зак бес пла тан.
361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474.
(246673)

МА ШИН СКО це па ње
др ва. Бран ко -
064/000-61-59, Бо јан,
064/130-64-87.
246669)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци). Ис ку сна ди -
пло ми ра на про фе сор -
ка ма те ма ти ке. По вољ -
но, цен тар. 343-370.
(246592)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, бе то ни ра ње, пре -
се ца ње вла ге, сти ро -
пор фа са де, кре че ње,
по вољ но. 063/865-80-
49. (246587)

СТО ЛАР СКЕ услу ге,
ку хи ње и пла ка ри по
ме ри, по прав ке и пре -
прав ке. 371-274,
064/176-88-52.
(246588

НЕ МАЧ КИ, ча со ви
свим уз ра сти ма, пре -
во ди, при пре ме по ла -
га ња свих ни воа.
061/656-04-04, 352-
892. (2466139

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа и ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а и
мон та жа ан те на плус.
064/866-20-70.
(246630)

РУ ШИМ ста ре објек те,
вр шим пре воз шу та,
чи стим по дру ме, та ва -
не. Злат ко, 
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)

СЕ ЛИД БЕ у свим прав -
ци ма са рад ни ци ма,
бр зо и по вољ но, 1.000
ди на ра ту ра. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(246689)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва -
ње, по прав ка и ла ки -
ра ње пар ке та.
064/341-79-60.
(246691)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге, 
Алек сан дар. 
064/157-20-03.
(246693)
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КЊИ ЖЕВ НИ КЛУБ ПРО ТА ВА СА ЖИВ КО ВИЋ
Ул. Бран ка Ра ди че ви ћа бр. 54, Пан че во

arandjelovicmilica49@gmail.com

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
ЗА „ЗБОР НИК ПРО ТЕ ВА СЕ ЖИВ КО ВИ ЋА 2”

УСЛО ВИ КОН КУР СА:
1.По сла ти:  1 пе сма до 24 ре да, или 1 при ча до 20 ре -
до ва, или 20 афо ри за ма, са основ ним по да ци ма о се -
би (име и пре зи ме, адре са, број те ле фо на) - Word до -
ку мен ту-сло ва Times New Roman, ве ли чи на сло ва 12.
КОН КУРС ПО ЧИ ЊЕ 01. 06. 2017 - ТРА ЈА ЊЕ КОН -
КУР СА ДО 15. 09. 2017.
Про мо ци ја збор ни ка 25. 10. 2017. го ди не.
Ода бра ни ра до ви би ће штам па ни на пи сму ко је бу де -
те до ста ви ли (ћи ри ли ца и ла ти ни ца) АУ ТО РИ ИЗ ВАН
С-Х ГО ВОР НОГ ПОД РУЧ ЈА, ТРЕ БА ДА ПО ША ЉУ
СВО ЈЕ РА ДО ВЕ ПРЕ ВЕ ДЕ НЕ НА СРП СКИ ЈЕ ЗИК.
Сво је ра до ве ша љи те на ме jл:  arandjelovicmilica
49@gmail.com и на meil: totmarina@hotmail.com
Сва ки ода бра ни ау тор до би ће свој при ме рак збор ни ка
на про мо ци ји 25. 10. 2017 год.
„ЗБО Р НИК ПРО ТЕ ВА СЕ ЖИВ КО ВИ ЋА 2”, би ће лук -
зу зно опре мље на књи га, твр дих ко ри ца, у фор ма ту Б5,
на ква ли тет ном па пи ру, а сва ки ће ау тор би ти пред -
ста вљен на по себ ној ста ни ци.
Ор га ни за тор не хо но ра ри ше об јав љне ра до ве и не
пла ћа ау тор ско пра во.
Пред сед ник клу ба: Ми ли ца Аран ђе ло вић Оџин

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС” , бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја

сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад из Но вог Са -

да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12 под нео је зах тев за

од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути -

ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Ис ко ри шће ње

то пло те ал ки ла та са дна ко ло не DA-2601, у скло пу

РНП. 

По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та

мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског

се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -

не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39)

Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об ја -

вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

ДОО „ХИ ДРО ВОД” ПАН ЧЕ ВО
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла код Цр не мач ке)

013/341-292

Тра жи:

1. Во за ча Ц и Е ка те го ри је

При ја ве од 8 до 15 са ти рад ним да ни ма, до ћи лич но.

У скла ду са чла ном 45а 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 и

98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

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

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не План  де таљ не  ре гу ла ци је

„GREEN FIELD 1” еко-ин ду стриј ске зо не-ју жно од

„Пе тро хе ми је” у  Пан че ву

      Из ла же се на јав ни увид  Из ме не и до пу не План

де таљ не  ре гу ла ци је „GREEN FIELD 1” еко-ин ду стриј -

ске зо не-ју жно од   „Пе тро хе ми је” у  Пан че ву (у да љем

тек сту План).

      Јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да -

на и то по чев од 01. 09. 2017.  го ди не.

На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен 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,  као

и у кан це ла ри ји 610, сва ког рад ног да на  од 9 до 15 са -

ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу се до би -

ти  пу тем те ле фо на 013/308-905. 

План ће би ти  до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -

ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -

нет стра ни ци гра да Пан че ва.

      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -

не ти  при мед бе  у то ку 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.

Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо гу   ути ца ти

на  план ска  ре ше ња.

Основ на шко ла „Ми ро слав Ан тић Ми ка” Пан че во

ОГЛА ША ВА
ПРИ КУ ПЉА ЊЕ ПО НУ ДА

1. За при пре ма ње и ди стри бу ци ју ђач ке ужи не у школ -

ској 2017/2018. го ди ни.

Оглас је отво рен (8) осам да на од да на об ја вљи ва ња

истог у не дељ ни ку „Пан че вац”.

Уз по ну ду до ста ви ти:

– де та љан при каз про из во да са це нов ни ком,

– из вод из над ле жног ре ги стра

– сер ти фи кат НАС СР си сте ма

– ре фе рент ну ли сту обра зов них уста но ва са ко ји ма је

по ну ђач са ра ђи вао

– име ли ца овла шће ног за кон такт

По ну де са по треб ном до ку мен та ци јом до ста ви ти на

адре су: Основ на шко ла „Ми ро слав Ан тић Ми ка” Пан -

че во, Ул. Ду ша на Пе тро ви ћа Ша не та бр. 11.



ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку па -
ти ла, сер вис, по вољ -
но, од мах. 061/670-
51-56. (246937)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ПО ВОЉ НО, пре воз
ро бе, се лид бе ком би -
јем, це на по до го во ру.
064/147-14-77,
013/311-514. (245161)

КО МАР НИ ЦИ, ро лет -
не, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, но во и
по прав ка. 064/189-
40-91, 354-777.
(240870)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464. 

СЕ ЛИД БА – пре воз
1000 дин. Мо гућ ност
рад ни ка, по пуст на
ван град ске. 063/174-
77-69 (242381)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе ка ми о ном, рад ни -
ци, по вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. (245793)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (2453)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во-да -
ље, це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29. (2464) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0-24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246680)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246680)

КОМ БИ пре воз ро бе,
и се лид бе, гра ђе вин -
ски ма те ри јал, шут.
Сло бо дан. 064/348-
00-08, 062/850-36-58. 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ку па ти ла,
су до пе ре, адап та ци је,
по прав ке, за ме на.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59. (244)

МОН ТА ЖА и сер вис
кли ма уре ђа ја, по -
прав ка бе ле тех ни ке.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300,
063/771-24-16. (2462)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(246625)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри -
ја, вен ти ла и са ни та -
ри ја, све за во ду, 0-
24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим
од мах. 
013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(246679)

СЕР ВИС сет-топ бок -
со ва, ри си ве ра, ау то-
ра ди ја, ау то-кљу че ва.
Сер вис, по ја ча ва ње
ЦО2 апа ра та. Де јан,
063/800-01-96.
(246628)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них,
уград ња, по прав ка ау -
то-ра ди ја, ЦО2 апа ра -
та. Ау то-елек три чар.
063/800-01-96.
(246628)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (246745)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто -
ла ри ја, ро лет не, ко -
мар ни ци, ве не ци ја не -
ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за -
шти та. 063/816-20-98,
013/351-498. 
(246800)

ДУ БИН СКО ан ти бак -
те риј ско и дез ин фек -
ци о но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050,
063/329-464. 

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча по пра -
вља мо, сер ви си ра мо и
угра ђу је мо са  га ран -
ци јом.  „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246841)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој -
ле ре, по пра вља мо са
га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246841)

ЛА ЛЕ -  пре во зим по -
вољ но гра ђе вин ски
ма те ри јал, пе сак,
шљу нак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-
69-94, 063/754-02-72.
(246826)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти ба ке риј -
ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-
050, 063/329-464. 

МА СЕР КА по треб на
за опу шта ју ћу, ре лакс
ма са жу. 
061/298-96-69, по зив
или СМС. (246401)

58 ГО ДИ НА, му шка -
рац, тра жи ра ди дру -
же ња уса мље ну го спо -
ђу. 061/665-66-13.
(246645)

УПО ЗНАО бих сло -
бод ну же ну за за јед -
нич ки од мор у Грч кој.
064/372-94-71.
(246808)

ПЕН ЗИ О НЕР, 70 го ди -
на, тра жи срод ну ду -
шу, уса мље ну без оба -
ве за до  75 го ди на.
013/619-314,
065/643-76-96. (4728)

ЕКС ТРА очу ва на гар -
де ро ба XL, обу ћа,
тор бе, кућ не де ко ра -
ци је, по вољ не це не.
069/417-41-20. 

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни и со бе, бли зу цен -
тра. Ка блов ска, дво ри -
ште, но во. 061/636-08-
57, 063/768-32-68, Зо -
ри ца.
www.soko-banja.org
(241721)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, цен тар,
КТВ, ин тер нет.
063/759-98-77.
(245424)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар,
ви кен ди ца, нај леп ше
ме сто, ас фалт, во да,
стру ја, по вољ но.
063/832-50-97.
(245667)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман
на Зла ти бо ру, ба зен,
СПА, ин те р нет, ка -
блов ска. 063/719-98-
30. (246254)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ма не
у Вр њач кој ба њи, за
пен зи о не ре по пуст.
065/555-47-40.
(246802)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат
број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ

(СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ
ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или
потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним
правилима, као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком
„Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs22 Петак, 1. септембар 2017.

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ИЗЈАВА ЗА ХВАЛ НОСТИ
по во дом смр ти на шег во ље ног Бо ја на Ви че ви ћа,

ко ји нас је на пу стио 17. ав гу ста 2017. го ди не.

За хва љу је мо се на искре ном са у че шћу и све -
стра ној по мо ћи по ро ди ци Ду ша на и Гор да не
Шу шњар, као и це ло куп ном ко лек ти ву СТР
„Сла ви на” и ДОО „Ко ра на” из Пан че ва.
Ве ли ко хва ла.

Ожа ло шће на фа ми ли ја
(37/246697)

24. ав гу ста 2017. пре ми ну ла је, у 91. го ди ни, на -

ша мај ка, ба ба и пра ба ба

ДРА ГИ ЦА ПЕТ КОВ СКА

5. VI 1927 – 24. VIII 2017.
Са хра на је оба вље на 25. ав гу ста 2017, на гро бљу

у Ка ча ре ву.

Ожа ло шће ни: син ЖИВ КО и ћер ка 

РА ДА с по ро ди ца ма
(117/246936)

Во ље ном бра ту

МИ ХАЈ ЛУ 

МИ ХАЉ ЧИ ЋУ

по след њи по здрав од

се стре ВИ ДЕ, зе та 

ДРА ГА НА, се стри чи на

АН КИ ЦЕ и ВЕ СНЕ 

с по ро ди цом

(97/246883)

По след њи по здрав 

МИ ХАЈ ЛУ 

МИ ХАЉ ЧИ ЋУ

од су пру ге ДРА ГИ ЦЕ

(98/246885)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ

од по ро ди це РУ ЖИЋ

(99/246886)

С ве ли ким бо лом и ту -

гом опра шта м се од

свог во ље ног бра та

МИ ХАЈ ЛА 

МИ ХАЉ ЧИ ЋА

За у век ћеш би ти у мом

ср цу.

Тво ја СЕ КА

(108/246914)
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26. ав гу ста 2017. пре ми ну ла је на ша дра га

СТАН КА ПО ВИЋ

1931–2017.

Хва ла ти на све му, за у век ће мо те пам ти ти.

По след њи по здрав од си на ЂУ РА с по ро ди цом
(7/246594)

По след њи по здрав дра гој мај ци, та шти и ба ки

СТАН КИ ПО ВИЋ

1931–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо те у ср цу и

ми сли ма.

Ћер ка МИ РА с по ро ди цом
(8/246595)

По след њи по здрав тет ки

БРАН КИ 

СТО ЈА КОВ

По ро ди ца 

ЖИ ВО ЈИ НО ВИЋ

(16/2466349

По след њи по здрав во ље ној

МИ РО СЛА ВИ МИ ХАЈ ЛОВ

1936–2017.

Од ћер ке ВИ О ЛЕ ТЕ, уну ка НЕ МА ЊЕ и зе та АЛЕК САН ДРА

(31/246670)

27. ав гу ста 2017. пре ста ло је да ку ца ср це

на ше дра ге и во ље не

НА ДЕ ЂУ РИЋ

19. IX 1961 –27. VIII 2017.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра чу ва на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

Ожа ло шће ни: мај ка РАЗ У МЕН КА и ћер ке

СА ЊА, ИВА НА и ТА МА РА

(43/246711)

Дра гој и по што ва ној ба ки

СТАН КИ ПО ВИЋ
по след њи по здрав.

По ро ди ца ВУ ЛЕ ВИЋ

(53/2467439)

На ша во ље на мај ка и ба ка пре ми ну ла је 27. ав гу ста 2017. 

Жи ве ће и да ље у на ма.

ЂУР ЂЕВ КА КРА ШИЋ
1926–2017.

Ожа ло шће ни: син ЗО РАН, ћер ка ЉИ ЉА НА, сна ја КО СА, уну чад
ВЕ СНА, ДЕ ЈАН, ИВА НА и МИ ЉА НА, пра у ну ка НЕ ВЕ НА и се стра

БО СИЉ КА

(54/246747)

Мој дра ги ба та

ЖИ ВА

из не на да је сти гао до

кра ја свог пу та, а ме ни

ће оста ти у ле пом, трај -

ном се ћа њу.

Ту жно збо гом од ЈО КЕ

с де цом

(40/246706)

По след њи по здрав во ље ном бра ту и шу ра ку

ЖИ ВА НУ МИ ЛУ ТИ НО ВУ

од БО ЖА НЕ и БА ТЕ

(65/246786)

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

ЖИ ВА НУ 

МИ ЛУ ТИ НО ВУ

од ЛА ЗЕ с по ро ди цом

(66/246786)

По след њи по здрав дра -

гом уја ку

ЖИ ВА НУ 

МИ ЛУ ТИ НО ВУ

од МИ РО СЛА ВА 

с по ро ди цом

(67/246786)

27. ав гу ста 2017. умр ла је ста ра Пан чев ка

ЂУР ЂЕВ КА КРА ШИЋ

1926–2017.

По след њи по здрав од по ро ди ца 

БО СИЉ и КО ВИЋ
(77/4728)

По след њи по здрав

МИ РО СЛА ВИ

МИ ХАЈ ЛОВ

Ком ши је 

у Вој во ђан ском 

бу ле ва ру 10

(91/2468790)

По след њи по здрав 

МИ РИ 

МИ ХАЈ ЛОВ
По ро ди ца ВЕР ЧЕ ВИЋ

(106/246908)

По сле крат ке и те шке бо ле сти на пу сти ла

нас је на ша дра га

КА ТИ ЦА ВА СИЋ КА ЈА

1940–2017.

Са ве ли ким по што ва њем и ту гом 

у ср ци ма од ње се опра шта ју 

њен син ЈО ВИ ЦА, унук ДУ ШКО, 

брат ЂУ РИ ЦА и се стра БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(88/246884)

По след њи по здрав на -

шој дра гој те ти ци

КА ТИ ЦИ 

ВА СИЋ

Хва ла ти за сву љу бав и

по др шку ко ју си нам

пру жа ла док смо од ра -

ста ли.

Тво ји: НЕ НА, ЦЕ ЦА,

ДРА ГА НА и СТЕ ВИ ЦА

(89/246865)

ИЗЈАВА

ЗАХВАЛНОСТИ

Ве ли ка за хвал ност ле -

ка ри ма и ме ди цин ском

осо бљу Ин тен зив не не -

ге Оп ште бол ни це у

Пан че ву, за не гу на ше

дра ге Ка ти це Ва сић.

По ро ди ца

(90/246864)

По след њи по здрав

ДРА ГО МИ РУ
од при ја те ља ВЛА ДЕ 

и ЈЕ ЛИ ЦЕ НИ КО ЛИЋ 

с по ро ди цом

(56/246755)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

1951–2017.

По след њи по здрав на -

шем во ље ном оцу, де ди

и пра де ди. Оти шао си

ти хо и не при мет но, али

за у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: 

син БО РИС, 

снај ка ГО ЦА, уну ци 

БО ЈАН, МИ ЛОШ 

и МА ЈА и пра у нук

АЛЕК СА

(110/246931)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

1951–2017.

По след њи по здрав свом

во ље ном су пру гу.

Те шко је жи ве ти с ра -

ном у ду ши, ви де ти се

сву да а ниг де те  не на -

ћи.

С љу ба вљу ко ју смрт не

пре ки да, жи ве ћеш веч -

но, ан ђе ле, у на шим ср -

ци ма.

Ожа ло шће на су пру га

ДА НИ ЦА

(111246931)

ДРА ГО МИР

НИ КО ЛОВ СКИ

1951–2017.

По след њи по здрав на -

шем во ље ном оцу и де ди.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: 

син ДРА ГЕ, 

снај ка ВЕ СНА 

и унук ДА НИ ЈЕЛ

(112/24631)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а

четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Дра га ма ма

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ
Оти шла си без по здра ва, не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ти све знаш...

Тво ји пи ли ћи и БУЦ КО, ИЦА, МИ ША и РА ША

(94/246878)

Ми ла мо ја

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ

„Не ма ви ше дру га мог, дру га мо га је ди ног... не ма ви ше узео га

Бог”

Твој су пруг РА ША

(95/246878)

По след њи по здрав на шој

ДРА ГА НИ

ЦА ЦА, МЛА ДЕН, МИ ЛАН и ЈО ЦА
(96/246880)

Нај дра жа и је ди на

ДА ДО
Не ма ре чи ко ји ма би се опи са ла ве ли чи на

тво га ср ца и чи сто та тво је ду ше.

Због то га су ан ђе ли сил но по же ле ли да бу -

деш по ред њих...

Веч но ти хва ла за не из мер ну љу бав и то -

пли ну ко ју си нам пру жи ла.

За у век ћеш жи ве ти у на ма.

Твој БА ТА с по ро ди цом

(100/4728)

Нај ми ли ја на ша

МА ЦО
Пре ра но си нас на пу сти ла и оста ви ла не -

из др жи ву бол у на ма.

Сво јим ро ди те љи ма си пру жи ла то ли ко

љу ба ви, ра до сти, то ли ко си бри ну ла о на -

ма. Хва ла ти ду шо на све му.

По но сни смо што смо те има ли и бес крај -

но ту жни што смо те из гу би ли.

Не у те шни тво ји: ма ма ЗО РА НА 

и та та МИ ЛЕ

(101/4728)

По след њи по здрав

ДРА ГА НИ МА РИН КО ВИЋ

Ор га ни за ци ја син ди ка та 

Ра фи не ри је наф те Пан че во
(25/ф)

ГА ГО

Сјај све ћа и мо ли тве на -

ше нек те пра те кад не

мо гу да нам те вра те.

СНЕ ЖА и ПЕ ЂА

(6/246593)

По след њи по здрав дра гој 

ГА ГИ

од ко ле га из ла бо ра то ри је 

Ра фи не ри је наф те Пан че во

(15/2466329

25. ав гу ста тра гич но је пре ми ну ла на ша

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ
Дра га на на ша Ма цо и Те ти ја, из не на да си нас на пу сти -
ла, а оста ви ла бол и ту гу. 

Тво ја ТЕ КА и твој брат ГО ГА

(38/246702)

По след њи по здрав

ДРА ГА НИ МА РИН КО ВИЋ
од Ми ло ше вих дру га ра из раз ре да, 

учи те љи це и раз ред не

(61/246767)

25. ав гу ста 2017. го ди не

из не на да нас је на пу сти ла

на ша дра га се стри чи на

ДРА ГА НА 
МА РИН КО ВИЋ

1972–2017.
По след њи по здрав од 

тет ке ДУ ШАН КЕ, 
СТАН КЕ, САН ДЕ 

и МИ КИ ЦЕ с по ро ди ца ма
(86/246860)

По след њи по здрав је ди ној искре ној при ја те љи ци и ко -

ле ги ни ци

ДРА ГА НИ МА РИН КО ВИЋ
За у век ћеш оста ти у мом ср цу.

ЈА СМИ НА ПЕ ЈИН с по ро ди цом

(92/246872)

Опра шта мо се од дра ге

дру га ри це

ДРА ГА НЕ 

МА РИН КО ВИЋ

Хва ла за див но дру же ње.

ЦЕ ЦА и ЗЛАТ КО 

с де цом

(51/246736)

По след њи по здрав мо -

јој дру га ри ци

ДРА ГА НИ 

МА РИН КО ВИЋ

По чи вај у ми ру, не ка те

ан ђе ли чу ва ју.

ИРИ НЕ ЛА

(73/246803)

Дра га на ша

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ ГА ГА

Тек са да раз у ме мо тво је ре чи : „ка ко гу ши бол у ду ши”.

Хва ла Ти на до бро ти, осме ху, ве дри ни и по жр тво ва но -

сти.

Чу ва ју те у ср цу тво ји са „Сум по ра”: МА РИ ЈА НА, 

ТО ША, ЗО ЛИ, ТО МА, ТИ НА, КЕ ТИ, ЈА РО СЛАВ, БИ ЉА,

МА ЈА и ГО РАН ЧЕ
(42/4728)

По след њи по здрав на шем во ље ном

СЛО БО ДА НУ ЈАН КО ВИ ЋУ
За у век ће мо чу ва ти у на шим ср ци ма и ми сли ма

твој лик, осмех и пле ме ни то ср це ко је је за нас

ку ца ло.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Су пру га ДИН КА, си но ви ИВАН и ЛУ КА, сна ја

ИВА НА, унук УРОШ и уну ка ЛЕ НА
(69/246794)

По след њи по здрав

СЛО БО ДА НУ

ЈАН КО ВИ ЋУ

Знаш ко ли ко смо те во -

ле ли и по што ва ли...

Тво ји СМИ ЛИ ЋИ

(68/246793)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ЖИ ВА НО ВИЋ
Де це ни ја про ђе, али бол не.

Тво ји: муж СТЕ ВАН и син НЕ БОЈ ША с по ро ди цом

(47/246729)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ЖИ ВА НО ВИЋ

3. IX 2007 – 3. IX 2017.
Ћер ка НА ТА ША с по ро ди цом

(48/246729)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ЖИ ВА НО ВИЋ

3. IX 2007 – 3. IX 2017.
Се стра СО ФИ ЈА с по ро ди цом

(49/246729)

ДО БРИ ЛА 

ПА ВЛО ВИЋ

15. III 1950 – 5. IX 1997.

Два де сет го ди на је про -

шло од тво је пре ра не

смр ти. Че сто те се са се -

том се ћа мо.

Су пруг ПЕ КО, си но ви,

сна је и уну чад

(87/246864)

СЕ ЋА ЊЕ

БРАН КО 

ИЛИ ЈЕВ СКИ

3. IX 2012 – 3. IX 2017.

Ни кад за бо ра вљен. 

С љу ба вљу 

и по што ва њем

тво ја по ро ди ца

(78/246825)

СЕ ЋА ЊЕ

3. сеп тем бра 2017. го ди -

не на вр ша ва се де сет

го ди на от ка ко ни је с на -

ма наш дра ги

ПЕ ТАР БО СИЋ
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пру га СТАН КА 

и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом

(3/246580)

СЕ ЋА ЊЕ

1. IX 1997 – 1. IX 2017.

БРАН КО 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ

Вре ме иде. Не до ста јеш.

Брат ПЕ РО 

с по ро ди цом

(4/240585)

ДРА ГАН 

ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ

Успо ме не и љу бав пре ма

те би са чу ва ће мо веч но.

Тво ји нај ми ли ји: 

си но ви ВЛА ДИ СЛАВ,

ИГОР и НИ КО ЛА 

и су пру га ЗЛА ТА

(9/246598)

ЗО РАН 

ВУ ЈА НИЋ 

ВУЈ КЕ

2001–2017.
Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Мај ка АН ЂЕЛ КА 

и стриц СЛО БО ДАН

(11/246622)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

БО ЖИЋ

30.  VIII 2008 – 30. VIII 2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем: 

МИ ЛОШ, 

МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(30/246666)

4. сеп тем бра на вр ша ва

се осам на ест го ди на от -

ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

МИ РО СЛАВ

ДИ МИЋ

1949–1999.

С по што ва њем и љу ба -

вљу чу ва мо се ћа ње на

те бе.

Су пру га ТА НА и си но ви

ГО РАН и ЗО РАН

(109/246929)

Мно го нам не до ста јеш

МИ ЛАН МИР КО ВИЋ

Во ле те тво ји: ћер ка СА ША, зет ФИ ЛИП, уну ци МИ ЛИ ЦА, 

КА ТА РИ НА и ВЛА ДИ МИР, се стра ДРА ГА НА и сва сти ка МИР ЈА НА

(113/246932)

С не из мер ном ту гом у ср цу вас оба ве шта ва мо да нас је по сле ду ге

и те шке бо ле сти на пу стио наш дра ги

БРАН КО ЦВИ ЈАН

15. I 1953 – 30. VIII 2017.

Са хра на је оба вље на 31. ав гу ста 2017.

По след њи по здрав од ње го вих ћер ки МИ ЛЕ НЕ 

и ДРА ГА НЕ и су пру ге ДРА ГИ ЦЕ

(114/246933)

Дра ги бра те

БРАН КО ЦВИ ЈАН

15. I 1953 – 30. VIII 2017.

За у век ожа ло шћен твој брат РАН КО 

с по ро ди цом

(115/246934)

ИШТВАН 

КУ ЗМИЋ

По ла го ди не је про шло, а

ту га и бол оста ју. И ти

оста јеш у на шим ср ци ма.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти се стра 

ИРЕ НА, се стрић ДЕ ЈАН

и се стри чи не РЕ НА ТА 

и ТА ЊА с по ро ди ца ма

(116/246935)

По след њи по здрав бра ту, стри цу, уја ку и де ди

ДРА ГА НУ ЈАН КО ВИ ЋУ
1956–2017.

од бра ће МИ ЛА НА и ДУ ША НА, се ста ра РО САН ДЕ,
ЉУ БИ ЦЕ и ДО БРИ ЛЕ с по ро ди ца ма

(76/246819)

С по што ва њем опра шта мо се од на ше дра ге ко -

ле ги ни це

СЛА ВИ ЦЕ ЂОР ЂЕ ВИЋ
ме ди цин ска се стра у пен зи ји

КО ЛЕК ТИВ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО
(22/Ф)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

СЛА ВИ ЦИ ЂОР ЂЕ ВИЋ
ме ди цин ска се стра у пен зи ји

Оп штин ски са вез здрав стве них рад ни ка Пан че во

(35/ф)

25. ав гу ста 2017, по сле те шке бо ле сти, на пу сти ла нас је

на ша

СЛА ВИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ
Ожа ло шће ни: се стра РА ДА с по ро ди цом

и тет ка ТЕ РЕ ЗА

(81/246838)

СЛА ВИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ МА ЈА

1953–2017.

За у век ћеш жи ве ти у на ма.

Пу но те во ле тво ји: уну ка КРИ СТИ НА, унук

МАР ТИН и ћер ка СИН ТИ ЈА
(82/2468)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и род би ну да  је 28. ав -

гу ста 2017. пре ми нуо наш дра ги отац, де да и

пра де да

СТА НИ САВ ВУ ЧИЋ
1933–2017.

Мно го је раз ло га да те веч но пам ти мо.
Ћер ке: СМИ ЉА НА и МИ ЛИ ЈА НА, зет ПЕ РО,

уну ке АНА, МА РИ ЈА, БРАН КА и ДЕ ЈА НА 
с по ро ди ца ма

(71/246798)

По след њи по здрав бра -

ту, де ве ру и стри цу

СТА НИ СА ВУ

ВУ ЧИ ЋУ

1933–2017.

Се ћа ње на те бе жи ве ће

за у век.

С љу ба вљу 

и по што ва њем тво ји:

брат МИ ЛОШ, сна ја

ДЕ САН КА, ЗО РАН 

и ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(72/246999)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Петак, 1. септембар 2017.

26

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО СЛА ВА

СЕ КА РА ЦИЋ

2. IX 2007 – 2. IX 2017.

Се ћа ње и ту га не пре -

ста ју.

По ро ди ца РА ЦИЋ

(26/246655)

СЕ ЋА ЊЕ

МИЛ КА 

НИ КО ЛИЋ

2008–2017.

Чу вам те од за бо ра ва.

МИ ЛО РАД

(27/246656)

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ДО ЈЕ

ПО ПОВ

2000–2017.

У ср цу те чу ва мо од за -

бо ра ва.

Су пру га с де цом

(28/246662)

МИ ЛИ ЦА ТАН КО
19. I 1940 – 30. VII 2017.

7. сеп тем бра 2017. да ва ће мо че тр де се то днев ни

по мен  мо јој те та Ми ли ци.

Твој бра та нац БРА НИ СЛАВ и сна ја ГОР ДА НА

КО МА НОВ
(29/246664)

4. сеп тем бра 2017, у 11

са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој дра -

гој

МА РИ ЦИ 

ДО БРЕ СКОВ

По чи вај у ми ру, а ми те

с по но сом чу ва мо од за -

бо ра ва.

Си но ви ДРА ГАН 

и АЛЕК САН ДАР 

с по ро ди ца ма

(32/246671)

Про шло је два на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни

НУ РУ ДИН 

АЈ ДИ НО ВИЋ

Се ћа мо те се с љу ба вљу

и по што ва њем.

Тво ји: ДА НА, ВЕ СНА,

БА ТА, ЦЕ ЦА, СР ЂАН,

МА ЈА и БО ЈАН

(33/246672)

По сле пет на ест го ди на
се ћа ње не пре ста је

ДРА ГУ ТИН
ЈЕ ЛИЋ

Тво ја МА РА, ДРА ГА НА
и ЕМИ ЛИ ЈА

(17/246636)

Про шло је ту жних го ди -

ну да на от ка ко ни је с

на ма

ПЕ ТАР БОГ ДАН 

МО ДОЊ
Увек ће мо се ра до се ћа -

ти до бр ог чо ве ка и при -

ја те ља.

МИР КО с по ро ди цом

(34/246673)

На вр ша ва се го ди ну да на от ка ко с на ма ни је на ша во -

ље на су пру га, мај ка и ба ка

МИ ЛЕ НА БОР КО ВИЋ
Су пруг ИЛИ ЈА, ћер ка ЈА СНА, уну ци НЕ МА ЊА 

и ЗО РА НА

(36/246090)

4. сеп тем бра 2017. на вр -

ша ва се де вет го ди на од

тра гич не смр ти

СТО ЈА НА 

НЕ СТО РО ВА

Ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти 

ње го ви нај ми ли ји

(39/246705)

4. сеп тем бра на вр ша ва

се је да на ест го ди на од

смр ти на шег дра гог

МИ РО СЛА ВА

РАЦ КО ВА

За у век у на шим ми сли ма.

Тво ји: ЉИ ЉА, ПЕ ЦА 

и ЛЕ ЛА

(41/246708)

Два де сет  го ди на те не -

ма, по што ва ни ку ме

БРАН КО 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ

У за гр љај та мо у ра ју,

где си, при ми свог ку ма

и дру га Ду шка.

Уме сто цр ве них ка ран -

фи ла веч но се ћа ње на

нај леп ше кум ство и

дру же ње.

ГО ЦА ДОЈ ЧИ НО ВИЋ 

с ДЕ ЈА НОМ 

и ДИ ЈА НОМ

(44/246714)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

БР КИЋ

4. IX 1997 – 4. IX 2017.

Успо ме ну чу ва ју: ћер ке

СВЕ ТЛА НА 

и БРАН КИ ЦА, унук

УРОШ и зет ГОЈ КО

(46/246728)

СМИ ЉА 

ВИ ДА НО ВИЋ

3. IX 2016 – 3. IX 2017.

У су бо ту, 2. сеп тем бра

2017, у 10.30 на Но вом

гро бљу да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој Зор ки.

СТЕ ВА и ВИ ДА

(55/246747)

7. сеп тем бра 2017, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, да је мо че тр де се то днев ни по мен за на шу дра гу

МИ ЛИ ЦУ ТАН КО
По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји

(57/246756)

Че тр де се то днев ни по мен

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

Бра ти чи на БО ДА НА 

с по ро ди цом

(62/246774)

2. сеп тем бра 2017. на вр -
ша ва ју се че ти ри го ди -
не от ка ко ни је с на ма
наш во ље ни

МИ ЛА ДИН 
ВУ ЧИ ЋЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, а бол и
ту га за то бом оста ју. За -
у век ћеш би ти у на шим
ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(70/246795)

БЛА ГО ЈЕ 
АВРА МО ВИЋ

1999–2017.
Још увек си у на шим ср -
ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(74/246810)

Дра га дру га ри це

ЂУР ЂЕВ КА

ГРУ БЕ ТИЋ

Оста ћеш као сјај ни би -

сер у на шим ср ци ма.

ЉИ ЉА и СЛА ВИ ЦА

(104/и)

У су бо ту, 2. сеп тем бра 2017. да је мо че тр -

де се то днев ни по мен на шој во ље ној

ЂУР ЂЕВ КИ ГРУ БЕ ТИЋ 

ЦЕ ЦИ

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и ни -

ка да те не ће мо за бо ра ви ти. 

Тво ји: ЈО ЦА, НИ КО ЛА, ЈО ВА НА и ЛА ЗА

(107/246913)

8. сеп тем бра 2017. на вр -

ша ва се шест го ди на од

пре ра не смр ти на шег

во ље ног си на, бра та и

уну ка

ПЕ ТРА

КА РАН ФИ ЛОВ СКОГ

ПЕ ЦЕ

2011–2017.
Ка да ти не што не до ста је,

на у чиш жи вје ти без то га...

Кад ти не ко не до ста је...

… не на у чиш

ни ка да.

Тво ји нај ми ли ји

(102/246889)

За у век у на шим ср ци ма.

Ку мо ви ЈО ВА НО ВИЋ

ЖИВ КО, ЉИ ЉА, 

МЛА ДЕН и ВЛА ДАН

(103/246890)

С бо лом ја вља мо да ће -

мо 2. сеп тем бра 2017, у

11 са ти, на Пра во слав -

ном гро бљу у Пан че ву,

да ва ти ше сто ме сеч ни

по мен на шој дра гој

БО СИЉ КИ

ПАН ТЕ ЛИЋ

Ње ни: су пруг 

МИ ЛО САВ, кћи 

ГО РА НА, зет 

АЛЕК САН ДАР, уну ци

НЕ МА ЊА и СТЕ ФАН 

и уну ка АН ДРИ ЈА НА

(2/246559)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВА ГРУ ЈИЋ

2007–2017.

На пу стио си нас пре де -

сет го ди на, али са мо

фи зич ки, јер во ље ни не

уми ру. Веч но си у на -

шим ср ци ма. По чи вај у

ми ру.

Тво ји: ЦИ ЦА, СА ША,

САН ДРА, МАР КО, 

МА РИ НА, МИ ЛАН,

ВУК, ОГ ЊЕН И ВА ЊА 

(64/246785)

За у век у на шим ср ци ма

ЂУ РА МО РАР

1953–2010
Тво ји нај ми ли ји

(85/246856)

Про шле су две го ди не

от ка ко ни је с на ма на ша

дра га мај ка

СТА НА

РИ СТЕВ СКА

3. IX 2015 – 3. IX 2017.

Чу ва мо те у ср цу. Не до -

ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(105/246901)

СЛА ВИ ША 
МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ
3. IX 2004 – 3. IX 2017.

Го ди не про ла зе и до но -
се све ве ћу ту гу за то -
бом, али бес крај ну љу -
бав не мо гу да узму. Во -
ли мо те.

Тво ји: ЉИ ЉА НА, 
САН ДРА, МАР КО 

и МИ ЛОШ

(58/246718)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

2004–2017.

За у век си у на шим ми -

сли ма.

Тво ји: БРА НА и чи ка

МИ ЛЕ

(59/246758)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

2004–2017.

Се ћа ња не бле де и не до -

ста јеш све ви ше.

Тво ји: КА ЋА, МИ РА 

и ЉУ БА

(60/246738)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ША 

МИ ЛЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

2004–2017.

Вре ме не бри ше успо -

ме ну и се ћа ње на те бе.

Брат РА ДИ ША и сна ја

ЉУ БИ ЦА

(45/246717)
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ на дра ге ро ди те ље

ВРА ЊЕШ

СТАН КА                    РА ДЕ
рођ. Ша рац                        1916–1990–2017.

1920–1997–2017.

Чу ва ју вас од за бо ра ва: син СТАН КО, 

сна ја МИЛ КА, унук РА ДЕ и уну ка МА РИ ЈА НА

са сво јом по ро ди цом
(1/246564)

У су бо ту, 2. сеп тем бра,

да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен 

ЖИ ВА НУ 
СТА ЈИ ЋУ

По мен ће се одр жа ти у
ве ли кој цр кви у До ло -
ву, у 11 са ти.

Се стра МА РА, род би на
и при ја те љи

(5/246589)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РЕ ЉИЋ

СМИ ЉА    МИ ЛАН
8 го ди на 3 го ди не

Си но ви МА РИ ЈАН и МИР КО с по ро ди ца ма
(10/246621)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ЈИ ЦА

СТО ЈА ДИ НОВ

Жи вот ни је ве чан, се ћа -

ње и успо ме не је су.

Тво ја ВЕ РА с де цом

(12/246622)

Ту жно се ћа ње по во дом је да на ест го ди на од смр -

ти мо је су пру ге

ЈА ЊЕ БУБ ЊЕ ВИЋ
рођ. Бо го је вић
7. IX 2006 – 7. IX 2017.

Ово су пруг ту жно пи ше, низ обра зе су зе бри ше.
Мо је су пру ге је ди ни це не мам ви ше. Ево про ђе
је да на ест ту жних го ди на, мо ју ку ћу ис пу ни ла ту -
га. Су пруг пи ше, обра зе не су ши, оста ће у мом
ср цу и ду ши.

Ту жни су пруг МИ ЛАН
(13/246629)

СЕ ЋА ЊЕ

4. IX 2012 – 4. IX 2017.

ДУ ШАН СО ЛЕ ША ДУ ЛЕ

По ро ди це ЈО ЖИЋ и СО ЛЕ ША

(14/246631)

У су бо ту, 2. сеп тем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо го ди -

шњи по мен

ДРА ГА НУ КР ЧА ДИН ЦУ
8. IX 2016 – 8. IX 2017.

Про шла је го ди на, про ла зи ће још мно го, ми те
не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ји: су пру га МИР ЈА НА 
и син АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом

(19/246647)

2. сеп тем бра  да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем

дра гом оцу, де ди и пра -

де ди

ЦВЕ ТА НУ 
БО ШКО СКОМ

Вре ме про ла зи, а се ћа -
ња оста ју веч но.
Тво ја ћер ка БРАН КИ ЦА

с по ро ди цом

(20/246649)

Про шла је ту жна го ди -

на без на шег де де

ЦВЕ ТА НА 
БО ШКО СКОГ

Сва ко га да на си при су -
тан у на шим при ча ма,
ср ци ма и ми сли ма. Не -
до ста јеш нам.

Тво ја уну ка ЈЕ ЛЕ НА 
с по ро ди цом

(21/246649)

СЕ ЋА ЊЕ

1997–2017.

БРАН КО 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ

У ср цу те чу ва мо, да шак

ве тра осе ћа мо и с љу ба -

вљу се ћа мо.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га ЗО РА с де цом

(23/246651)

БРАН КО 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ

1997–2017.
И по сле два де сет го ди на

се ћа ње на те бе и на ше

при ја тељ ство не бле ди.

По ро ди ца АР ДА ЛИЋ:

БО ШКО, РА ДА 

и ЗО РАН

(24/2466529

ПО МЕН

МИР КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
1992–2010.

Ср це на ше не бе ско, оста је нам да те и да ље во ли мо, сва ког да на
ви ше и ја че, и да те чу ва мо од за бо ра ва. 

Фи зич ки ни си при су тан али си и да ље ту са на ма.

Во ле те тво ји нај ми ли ји

(18/246642)

Че тр де се то днев ни по мен

НА ДА 

ВЕ ЛИ МИ РО ВИЋ

1934–2017.

Во ле те и ту гу ју за 

то бом: тво ја сна ја 

МИ РА, син НЕ НАД 

и уну ка ИВА НА

(52/246738)

Че тр де сет да на от ка ко

ни је с на ма наш стри кан

ЖИ ВАН 

СТА ЈИЋ

С по што ва њем чу ва ће -

мо успо ме не и се ћа ња.

СТА ЈИ ЋИ: ЂОР ЂЕ,

КОР НЕ ЛИ ЈА и МА ЈА

(93/246876)

ЗО РАН РА ДО НИЋ

Знао си ко ли ко смо те во ле ли, али ни ка да не ћеш

са зна ти ко ли ко ту гу је мо за то бом и ко ли ко нам

не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(75/246817)

БО СИЉ КА АМИ ЏИЋ

Про ла зе да ни, ме се ци, го ди на. Ти си увек ту и

би ћеш ду бо ко у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(83/246842)

5. сеп тем бра 2017. на вр ша ва се је да на ест го ди на

от кад ни је с на ма наш дра ги та та и де да

ВЕ ЛИ МИР МИ ШИЋ ВЕ ЉА

Ње го ви нај ми ли ји: син ЖИ ВО РАД, ћер ка 

БОЈ КА и уну ци ДУ ШАН, МИ ЛАН и МИ ЛУ ТИН
(84/246844)

По мен мо јим ро ди те љи ма

МАЈ СТО РОВ

та та БУ ДИ МИР    ма ма ДРА ГИ ЦА

1993–2017.               2016–2017.
Мно го ми не до ста је те.

Ту га ће ми веч но раз ди ра ти ду шу за ва ма.

Ва ша не у те шна ћер ка БРАН КА
(63/246782)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СЕ НИ ЈА             АН ЂЕЛ КА

ЧКО ЊО ВИЋ ШУ МА НАЦ

Вре ме про ла зи, с по што ва њем ва ши: ДРА ГО ЈЕ 

и ЉИ ЉА НА и уну ци МИ ЛОШ и МАР КО
(50/4728)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КА 

ШУ МА НАЦ

Го ди не про ла зе, не по -

сто ји вре ме ко је ума њу -

је ту гу за то бом.

Тво ја ћер ка СНЕ ЖА НА,

зет СТЕ ВАН и уну ци

СР ЂАН и СИ НИ ША

(80/246840

6. сеп тем бра на вр ша ва се два на ест го ди на от ка ко ни -

си с на ма

АН ЂЕЛ КА ШУ МА НАЦ
С ту гом, по што ва њем и за хвал но шћу чу вам се ћа ње на те бе.

Су пруг СТА НИ ША

(79/246836)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Има те до вољ но нов ца за ула га -
ње, али бу ди те опре зни ако се
ра ди о по сло ви ма ве за ним за
руд на бо гат ства и дрв но пре ра ђи -
вач ку ин ду стри ју. Пра во је вре ме
да се по све ти те сре ђи ва њу до ма.
Пу но ће те из ла зи ти.

Не мој те од у ста ја ти од сво јих
иде ја, јер ће се вр ло бр зо по ка -
за ти да сте би ли пот пу но у пра -
ву. Оби ље шар ма до но си и оби -
ље по ну да, што ин три гант них,
што без о бра зних. Са ми од лу чи те
шта ће те ура ди ти. Све је на ва -
шој стра ни.

У тре ну ци ма опу ште но сти
скло ни сте да по ве ру је те у бај ке.
Во ди те ра чу на ако за са рад ни ке
има те Ра ко ве или Де ви це, јер
мо же до ћи до не су гла си ца. Ово
је са мо по че так ве ли ких и круп -
них про ме на у ва шем жи во ту,
па жљи во до не си те од лу ке.

Ако оче ку је те по др шку не ког
Ов на, бу ди те опре зни, јер она
вр ло ла ко мо же би ти ла жна. То -
ком овог пе ри о да мо гућ је успех
у умет но сти, ме ди ји ма или у ра -
ду са стран ци ма. Кра јем сед ми це
има ће те мо гућ ност да оства ри те
сво је сно ве.

Бли зан ци ко ји се бо ре за бо љу
по зи ци ју у окви ру фир ме, а ра де
у вој сци, по ли ци ји или ин спек ци -
ји, мо гу на по кон да одах ну. На -
гра да за уло же ни труд ће сти ћи.
Ваш љу бав ни жи вот је као рин ги -
шпил. Ово је пе ри од у ко јем не ће -
те мо ћи да одо ли те ис ку ше њи ма.

Ћу ти те о сво јим пла но ви ма. Уз
до бру ор га ни за ци ју по сла све
што за ми сли те мо же да се оства -
ри. Рас по ло же ње вам осци ли ра
од еу фо ри је до ме лан хо ли је, па
ће би ти ја ко те шко раз у ме ти вас,
а још те же пра ти ти вас.

Про ме не ко је оче ку је те до го ди -
ће се тек кра јем сеп тем бра, по го -
то во ако ра ди те у ме ди ји ма. За то
ову не де љу ис ко ри сти те за при -
пре ме. По слу шај те сво је ср це,
ма ло се умо ри ло од пре и спи ти -
ва ња, пу сти те га да по но во за -
тре пе ри.

Мо же те оче ки ва ти ван ред ни
при лив нов ца. Док се сви дру ги
бу ду од ма ра ли и за бу ша ва ли, ви
ће те има ти пу не ру ке по сла. Ка -
да ста не те пред огле да ло, ви ди те
осо бу ко ја ве ру је да се чу да до га -
ђа ју, са мо тре ба са че ка ти.

По са ве туј те се с не ким бли -
ским чла ном сво је по ро ди це или
осо бом од по ве ре ња пре не го што
до не се те од лу ку о про ши ре њу по -
сто је ћих по сло ва. По ма ло сте па -
сив ни што се ти че не ке љу бав не
ини ци ја ти ве. По кре ни те се.

Нај бо ље ће про ћи Во до ли је ко -
је се ба ве при ват ним би зни сом,
ра де у при ват ним фир ма ма или
за стра не ком па ни је. Пред ва ма
је стра ствен пе ри од, али про бај -
те да др жи те под кон тро лом свој
тем пе ра мент, а још ви ше свој је -
зик.

Пред вам је ду жи пе ри од ис цр -
пљу ју ћег ра да, али би ће те за до -
вољ ни. Мо гу ћа је јед на не при јат -
на сце на с не ким ко га већ ду го
по зна је те и сма тра те га при ја те -
љем. Ве ро ват но ће се усу ди ти да
вам по ка же сво ја осе ћа ња.

Не мој те се би до зво ли ти да упа -
да те у соп стве не зам ке по ку ша -
ва ју ћи да на сво је ме сто по ста ви -
те љу де ко ји су вам пра ви ли про -
бле ме у про шлом пе ри о ду. Од -
мор мо же до при не ти то ме да ко -
нач но до не се те од лу ку и ста не те
на лу ди ка мен.

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
8. ма ја: Ири ну – Ани та Ба ло; 29. ју ла: Маг да ле ну – Ма ри на Па влов и Ми -

лош Ман дић; 31. ју ла: Ма ри ју –  Сне жа на Вељ ко вић и Пе тар Пет ко вић; 7.

ав гу ста: Ле ну – Ва ња Шо ле вић и Ми ки Пе тро вић; 12. ав гу ста: Је ле ну –

Ива на Цве та нов ски и Ми ро слав Ке ље вић; 16. ав гу ста: Маг да ле ну – Би ља -

на и Ста ни слав Ро бал, Ми ле ну – Дра го сла ва Са вић и Сло бо дан До брић; 17.

ав гу ста: Ду њу – Ду ши ца и Ни к ша Тре бје ша нин, Ану – Са ња и Ми ро слав

Мак си мо вић; 20. ав гу ста: Ма шу – Бо ја на и Мир ко Ме нов ски, Ива ну – Вла -

ста и Јан Су ха нек, Ка ју – Весна Киш и Дра ган Данкуц; 21. ав гу ста: Ка си ју

– Је ле на и Сте ван Кирх нер, Ана ста си ју – Кри сти на и Ми ро слав Дим ко вић,

Хе ле ну – Ми ле ва и Ан дри ја Ра жна то вић. 

До би ли си на
22. ју ла: Та ди ју – Ка то Ор шо ља и Мла ден Дра ган; 29. ју ла: Лу ку – Алек -

сан дра и Не над Спа сић, Фи ли па – Ва лен ти на Сто ја но вић;  3. ав гу ста:

Или ју – Ма ри на Ме лиш и Бо ри слав Су вај че вић; 9. ав гу ста: Фи ли па – Да -

ли бор ка Чу чу ко вић и Де јан Мла де но вић; 11. ав гу ста: Ву ка ши на – Је ле на

До дић и Мар ко Обу ћи на; 13. ав гу ста: Алек су – Ва лен ти на и Иван Ма рић;

14. ав гу ста: Па вла – Та ма ра Жу ров ски и Алек сан дар Ди сић, Мак си ма –

Ве сна и Јан Ја њо, Ва си ли ја – Гор да на То мић Ту бић и Жељ ко Ту бић; 15. ав -

гу ста: Ду ша на  – Сло бо дан ка и Алек сан дар Га врић; 16. ав гу ста: Ан дре ја

– Ива на и Не над Ни ко лић; 20. ав гу ста: Ђу ра ђа – Јо ва на и Вла ди мир Ор -

ло вић, Ла за ра – Бо ја на и Зо ран Ан тић.

ВЕН ЧА НИ

20. ав гу ста: Бо ја на Пи ли по вић и Бо јан Ром че вић; 24. ав гу ста: Ма ри на

Сто ја но вић и Ми лош Ву ко вић.

УМР ЛИ

17. ав гу ста: Бо јан Ви че вић (1971), Ма ри ка Мен дреа (1949); 18. ав гу ста:

Пет ка на Стој чић (1933), Бран ко Рад ма но вић (1951), Ва са Ми о ков (1943);

19. ав гу ста: Ма ри ца Ран ков (1930), Но ви ца Сто ја ди но вић (1970), Кри жан

Клеп (1935); 20. ав гу ста: Ли ви ја Ши ник (1932); 21. ав гу ста: Ду шан Кр стић

(1953), Ми ро слав При јо вић (1944), Ми ља на Мир ков (1941), Ву ка дин Сто -

шић (1936), Бог дан Де ро њић (1956), 22. ав гу ста: Ви до сава Ши мрак (1930),

Ви шња Ка дар (1951), Илон ка Ке ре кеш (1937), Је лен ка Ма нић (1930); 23.

ав гу ста: Жи ва на Сте ва но вић (1936), Дра га на Стан ко вић (1962).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Мини-укрштеница: метропола, ареометар, кан-
дирати, атин, арик, роса, куна. Антоним: Нови Сад.Магични
штит 7 х 9:предатори, сепаратор, одабирати, Парижанин,
стараница, ботаничар, протицање. Анаграми:(1) Кира Нај-
тли, (2)Калиста Флокхарт.Укрштени слогови:репродукција,
чисто, каша, дуга, ре, Душан Борковић, би, кало, ови, Нипон,
задобијати.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. главни град, престоница, 2. апарат за мерење
густине течности, 3. прокувати воће у шећерном сирупу, 4. ста-
рогрчки свештеник – канал за наводњавање у Турској, 5. конден-
зована водена пара на трави – животињица лепог крзна.

УСПРАВНО: 1. најмање, бар, 2. муза песништва, 3. бели спорт, 4.
плодоносна, 5. мера за електрични отпор (мн.), 6. дугогодишњи
кошаркаш панчевачког „Тамиша” (Давор), 7. град у Јапану на
острву Хокаидо, 8. прастановник Италије, 9. лука у Чилеу.

У жижи јавности

та је дива била,

нo ипак je вешто

много TAJНИ КРИЛА.

АНАГРАМИ

(2)  АМЕРИЧКА 
ГЛУМИЦА

(1)  АМЕРИЧКА 
ГЛУМИЦА

T(E)РA 
СЛАТКОЛИК

ФАХ

АНТОНИМ

ВОЈВОЂАНСКИ ГРАД

СТАРИ  НЕКАД

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9

Слогови: БИ, БО, ДА, ДА, ЖА, НИ, НИ, НИН, ЊЕ, О, ПА, ПА, ПРЕ,
ПРО, РА, РА, РА, РИ, РИ, СЕ, СТА, ТА, ТИ, ТИ, ТО, ТОР, ЦА, ЦА, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. животиње месождери (лат.), 2. справа
за механичко раздвајање измешаних материја, 3. издвајати бирајући
између више јединки, 4. житељ француске престонице, 5. штићеница,
6. биолог који проучава биљни свет, 7. течење кроз неки крај.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. обнављање врсте, размножавање (стр.), 2. очи-
шћено – житко јело од теста, 3. лук спектралних боја на киши –
друга нота музичке скале, 4. чувени панчевачки аутомобилиста,
5. симбол бизмута – губитак у тежини робе, 6. показна замени-
ца – изворни назив Јапана, 7. стицати, придобијати.
УСПРАВНO: 1. делови реченице – потраживање с неизвесном
наплатом, 2. искрен, лаковеран – „острво смрти” у Јонском мо-
ру, 3. упишите: ДУК – погрдни назив за ружну жену – биолошки
институт (скр.), 4. вриска – подручје без суверенитета, зависно
од матичне земље, 5. бивши шеф Народног оркестра РТС-а (Ми-
одраг) – италијански филмски продуцент (Карло).



– При ро да и пеј за жи су дру -
га чи ји него у Тре би њу. Нисам
раз ми шља ла шта бих ради ла,
пре пу сти ла сам се да ме
инспи ри шу окру же ње и при -
ро да, као и људи. Атмос фе ра
је одлич на, ипак се бави мо
истим послом, раз ме њу је мо
иску ства и јед ни дру ге пову че -
мо, чак и кад нам се не ради.
Вео ма су ми зна чај ни и саве ти
које сам доби ла од ста ри јих
коле га – изја ви ла је Мили ца.

Посеб ну димен зи ју коло ни ји
је дало при су ство умет ни це и
кура то ра Анто ни је Кара и ва но -
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ва ло се и рани јих годи на да уче -
ству ју и ваја ри, али су углав ном
и они сли ка ли. Овог пута је
Ива на пра ви ла само скулп ту ре.
Уче сни ци кажу да је њено при -
су ство уне ло нову енер ги ју, јер
је то нови на у одно су на прет -
ход не коло ни је.

– Изу зет на је атмос фе ра.
Била сам и рани је уче сни ца
мно гих коло ни ја, али ова има
спе ци фич ну драж јер при ро да
око нас допри но си да се јако
лепо осе ћа мо и да смо инспи -
ри са ни за рад. Ја сам ура ди ла
две скулп ту ре. Јед ну сам већ

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.

Тигри ца
Овој маци је што пре потре бан сигу -
ран дом, јер је има ла несре ћу да је,
након што је била удо мље на, убр зо
вра ће на зато што људи нису има ли
вре ме на за њу. Тра жи пра ве вла сни -
ке како не би завр ши ла на ули ци.

Пре ле пих је и нео бич них боја, а
како је вео ма добре нара ви и пра ва
мазу ља – тешко се може зами сли ти
бољи поклон за поро ди цу од ове „пре -
ди ли це”. Све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на кон такт-
-теле фон 060/335-15-92.

Душко
Као што и само име каже,
овај момак нижег раста
пра ва је душа од пса.
Нажа лост, пре неко ли ко
неде ља неко у Стар че ву га
је вео ма тешко повре дио,
али у исто вре ме био је те сре ће да га јед на хума на сугра ђан -
ка про на ђе и одве де до вете ри на ра.

Сада се опо ра вио и хит но тра жи нови дом. Биће чипо ван,
вак ци ни сан и сте ри ли сан пре удо мља ва ња. Кон такт-теле фон:
060/513-72-00.

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.

Јед на од нај ста ри јих и нај по -
што ва ни јих ликов них коло ни -
ја у умет нич ким кру го ви ма у
Срби ји, „Дели блат ски песак”,
одр жа на је од 18. до 26. авгу -
ста у објек ту Кул тур но-про -
свет не зајед ни це на Дево јач -
ком буна ру. Ове годи не позив
да уче ству је у коло ни ји доби -
ло је седам на ест умет ни ка.

У раз го во ру са сли ка ри ма
сазна ли смо да је за њих ова
лока ци ја вео ма при јат на за
ства ра ње и да их посеб но
инспи ри ше зајед нич ко ства -
ра ње са оста лим коле га ма.
Кажу да све под се ћа на атмос -
фе ру са ака де ми је, па чак и
они који су нави кли да раде
сами, осло бо ди ли су се тог
осе ћа ја и поче ли да ужи ва ју у
колек тив ном ства ра њу.

– Атмос фе ра је одлич на. Дру -
ги пут уче ству јем и већ сам се
нави као и осе ћам се и као дома -
ћин. При ја ју ми кому ни ка ци ја
и дру же ње. Заи ста моти ви ше
рад са оста лим коле га ма.
Морам при зна ти да сам рани је
имао отпор, јер сам нави као да
радим сам, али ме је брзо све
под се ти ло на ака де ми ју. Доста
раз го ва ра мо о умет но сти.
Мислим да сам се у ликов ном
сми слу отво рио – рекао је Зоран
Дера нић, сли кар из Пан че ва.

Поред њега, у ово го ди шњој
коло ни ји било је још шест умет -
ни ка из Пан че ва, међу који ма је
нај мла ђа уче сни ца, Ива на Што -
пуљ, била једи на вајар ка. Деша -

КОЛО НИ ЈА „ДЕЛИ БЛАТ СКИ ПЕСАК”

ПЕЈ ЗА ЖИ И ДУХ КОЛЕК ТИ ВА

ве, која је запо сле на у јед ној од
нај ве ћих гале ри ја у Бугар ској.
Она је изра зи ла вели ко оду ше -
вље ње местом и пеј за жи ма, јер
често сли ка при ро ду.

Поред тога што је кура тор и
орга ни зу је пре ко 40 изло жби
годи шње, она се годи на ма
бави и сли ка њем.

– Радим пастел, гра фи ке
тушем, гра ву ру. Моти ви су ми
фраг мен ти, дета љи, кон траст,
човек и при ро да – рекла је
Анто ни ја.

Пред сед ник Кул тур но-про -
свет не зајед ни це Сто јан
Бошков оце нио је да је ово го -
ди шња коло ни ја била више
него успе шна, без обзи ра на
про ме ну тер ми на.

– При ка за ни су раз ли чи ти
умет нич ки распо ни и ства ра -
лач ки импул си. Умет нич ка
про дук ци ја је успе ла – иста као
је Бошков. 

Како је наја вио, даље се оче -
ку ју изло жбе не актив но сти
које ће бити орга ни зо ва не у
сусрет јуби лар ној, 50. коло ни -
ји „Дели блат ски песак”.

има ла у гла ви и зна ла сам
како ће изгле да ти, док је дру га
наста ла овде – рекла је Ива на.

Она је тако ђе иста кла да јој
дру же ње са оста лим коле га ма
мно го зна чи, јер се кроз зајед -
нич ки рад доста нау чи.

Ове годи не је први пут
оства ре на сарад ња с Тре би -
њем, ода кле је дошла ака дем -
ска гра фи чар ка Мили ца Јере -
мић. Дола зак у коло ни ју је
њена прва посе та Срби ји уоп -
ште, а дела која је насли ка ла у
Пешча ри, пока зу ју коли ко ју
је ово окру же ње инспи ри са ло.

Чла ни це Бад мин тон клу ба
Пан че во Сања Перић и Анђе -
ла Вит ман, зајед но с дру гим
репре зен та тив ци ма Срби је,
осво ји ле су злат ну меда љу у
екип ном делу так ми че ња на
Бал кан ском првен ству за
игра че до пет на ест годи на,
одр жа ном од 25. до 27. авгу ста
у Новом Саду.

Селек ци ја се састо ја ла од
чети ри так ми ча ра и исто

толи ко так ми чар ки, а наш
мешо ви ти састав нани зао је
све побе де у кон ку рен ци ји још
чети ри земље – Руму ни је,

Грч ке, Бугар ске и Тур ске. Ову
послед њу еки пу репре зен та -
ци ја Срби је над ви си ла је у
финал ној утак ми ци.

Сања и Анђе ла над ме та ле су
се и у поје ди нач ној кон ку рен -
ци ји, али су оста ле без пла -
сма на.

Њих две се бад мин то ном
баве око чети ри годи не, а већ
има ју и соли дан стаж у репре -
зен та тив ним пого ни ма. С
обзи ром на то да тек тре ба да
напу не три на ест одно сно два -
на ест годи на, у поме ну тој ста -
ро сној кате го ри ји моћи ће да
насту па ју још нај ма ње годи ну
дана.

Од наред них дога ђа ја који
им пред сто је, вре ди издво ји ти
Тро феј Бео гра да и Првен ство
Вој во ди не.

ТРИ ЈУМФ СРБИ ЈЕ НА БАЛ КАН СКОМ ПРВЕН СТВУ У БАД МИН ТО НУ

Сања и Анђе ла се позла ти ле

Чла но ви сек ци је Атлет ског
клу ба „Пар ти зан 1945” недав -
но су у неко ли ко навра та
пока за ли зави дан потен ци јал.
Нај пре су 19. авгу ста у Срем -
ској Митро ви ци на тра ди ци о -
нал ном Лет њем митин гу при -
ја тељ ства, као гру па деце из
пан че вач ких основ них шко ла
коју води тре нер Саша Сто ји -
ло вић, пости гли запа же не
резул та те. Од осам так ми ча ра
који су насту пи ли, њих тро је
зау зе ло је три прва места –
Урош Осто јин је побе дио у
трци на 2.000 мета ра, Мар ко
Сто ји ло вић у баца њу копља, а
Зори ца Ста нић, коју тре ни ра
про фе сор Јан Мра вик, у баца -
њу кугле.

Ана Дра го је вић је у трци
мла ђих пио нир ки на 600

мета ра осво ји ла сре бр ну
меда љу, док се нај мла ђи

Андреј Мурар оки тио брон зом
на 60 мета ра. Солид не резул -
та те оства ри ли су и Доро теа
Балог са четвр тим и шестим
местом у трка ма на 100 и 300
мета ра, Хана Јара маз са два
четвр та места на 60 и 300
мета ра и Алек сан дар Лупу лов
са истим ско ром, само што се
он так ми чио у нај кра ћој
дисци пли ни и у баца њу вор -
тек са.

Поред тога, наред ног дана
је у Ћупри ји, у фина лу Лет ње
лиге Атлет ског саве за цен -
трал не Срби је, поно во забли -
стао Урош Осто јин и у трци
мла ђих јуни о ра на 1.000
мета ра осво јио је злат ну
меда љу.

ЈОШ УСПЕ ХА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ АТЛЕ ТИ ЧА РА

Шест меда ља у Срем ској Митро ви ци и Ћупри ји

У ово го ди шњој коло ни ји
уче ство ва ли су: Анто ни ја
Кара и ва но ва (Бугар ска), Игор
Андре ић (Кума но во, Маке до -
ни ја), Мили ца Јере мић (Тре -
би ње, Репу бли ка Срп ска),
Миљан Тихо је вић (Ница,
Фран цу ска), Јели ца Аша нин
(Ниш), Мари ја Алек сић
(Жагу би ца), Зоран Тодо ро вић
Тодор (Сме де рев ска Палан ка),
Миле на Бошко вић Бад њар
(Бео град), Мари ја Јев тић
(Нови Сад), Миљан Милен ко -
вић (Свр љиг), Мило сав Уро -
ше вић (Пан че во), Дра ган Ђор -
ђе вић (Пан че во), Ива на Што -
пуљ (Пан че во), Зоран Дера -
нић (Пан че во), Јеле на Бад ње -
вац Ристић (Пан че во), Иван
Велич ко вић (Пан че во) и
Алек сан дар Ста но јев (Пан че -
во). На раз ме ни су били Дејан
Рат ко вић (од 20. до 27. авгу ста
у коло ни ји „Гам зи град” Заје -
чар) и Ива на Мар кез Фили по -
вић (од 15. до 22. авгу ста у
коло ни ји „Кума но во 2017” у
Маке до ни ји).

М. Марић Велич ко вић

Страну припремио
Јордан 

Филиповић



КУХИЊ СКИ ТРИ КО ВИ

Све је више мла дих што ула -
зе у пре ди ван свет пче ла, а
један од оних за које се може
рећи да је још увек у нај бо -
љим годи на ма, јесте Мар ко
Шиц из Стар че ва. Пче лар -
ством је почео да се бави с
непу них два де сет годи на, а
прак тич но и мно го рани је с
обзи ром на то да је у пита њу
више ге не ра циј ска поро дич -
на тра ди ци ја.

Овај успе шан про из во ђач
меда током лет ње шеме пре -
до ча ва оно нај о снов ни је што
почет ник тре ба да зна и ура -
ди како би могао да се бави
пче ла ре њем.

Буду ћи да је сезо на глав них
паша мину ла, прак тич но,
пче лар ска сезо на се завр ша -
ва 1. авгу ста, када почи њу
при пре ме за наред ну. Сто га
је вре ме да, уз при пре ме пче -
ли њих дру шта ва за узи мља -
ва ње, и сам пче лар испла ни -
ра оно што ће оба вља ти
током зиме.

Не тре ба ни напо ми ња ти
зна чај еду ка ци ја, пра ће ња
нових трен до ва и посе ћи ва ња
пре да ва ња и сај мо ва, али
потреб но је ура ди ти нешто и
физич ки. Као, на при мер,
пре та па ње рамо ва сун ча ним
или пар ним топи о ни ком. У
пре во ду, ста ро саће црне
боје, са суже ним преч ни ком

ћели ја, тру тов ско или било
које лоше изву че но тре ба
пре то пи ти. Сами рамо ви, ако
нису кри ви или оште ће ни, не
мора ју да се баца ју, већ се
само очи сте од воска и могу
се даље кори сти ти након што
се иску ва ју у рас тво ру кау -
стич не соде и испи ра ју обил -
ном коли чи ном воде. Након
тога они су као нови и могу се
поно во упо тре бља ва ти уз
евен ту ал ну про ме ну или
доте за ње жице. Тако ђе, тре ба
при пре ми ти нове рамо ве,
настав ке и одра ди ти дру ге
сто лар ске посло ве.

У јану а ру, када вре ме
послу жи и пче ле оба ве тако -
зва ни пре чи сни лет, тре ба ло
би макар лети мич но пре гле -
да ти дру штва и про ве ри ти да
нису уги ну ла или да нема ју
фле ки це од нозе ме. Ко има
анти ва ро зну под ња чу, може
на осно ву ње, без отва ра ња,
про це ни ти како се кре ће
клу бе. Сре ди ном фебру а ра
дру штви ма се могу дода ва ти
сти му ла тив не пога че уко ли -
ко нема хра не.

У кон тек сту при пре ма за
нову сезо ну није лоше наве -
сти јед но од кре та ња дру шта -
ва која оби ту ју у кошни ца ма
што се селе. Пче ле још у
јану а ру нај пре оче ку је леска,
када се може при ме ти ти
унос поле на; потом сле де
џана ри ка, кај си ја и дру го
воће. Дотле су дру штва још
увек на ста ци о на ру, а онда,
ко има усло ва, може на уља -
ну репи цу, која је одлич на
полен ска и раз вој на паша. То
је већ крај мар та и поче так
апри ла и пра ва при пре ма за
багрем, за шта нису лоши
тере ни Дели блат ска пешча -
ра и Шума ди ја. Након тога
сле ди липа и одла зак на
Фру шку гору или при о ба ље
Дуна ва. И, конач но, кра јем
јуна је повра так на сун цо -
крет. Након тога има сла би -
јих паша, попут, реци мо,
биљ ке астер, која послед ња
меди, чак и у дру гој поло ви -
ни окто бра.

Тре ба рећи да су се некад
поме ну те паше дога ђа ле у
раз ли чи тим пери о ди ма, а
сада се кли ма про ме ни ла, па
може доћи до пре кла па ња.

Што се Пан че ва тиче, овде
има при лич но добрих усло ва
за пче лар ство, јер су гото во
све паше покри ве не, изу зев
евен ту ал но липе. Сто га и не
чуди што има мно го пче ла ра
који не селе кошни це и доби -
ја ју сасвим солид не при но се
меда, попут оних с тере на
око Јабу ке и Гло го ња или
дру где у при о ба љи ма и рит -
ској земљи.

И на кра ју, ова годи на се
може сма тра ти рела тив но
лошом, јер је сушна, а ко је
селио, тај има меда. Багрем
и липа су под ба ци ли, а сун -
цо крет је био стан дар дан.

За оног ко је ове годи не
почео и у про ле ће иза ђе са
солид ним дру штви ма, може
се рећи да је већ про шао
ватре но крште ње.

Ј. Ф.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Потреб но: јед на очи шће на
кечи га тешка око 1,5 кг, со,
мле ве ни бибер, сок од пола
лиму на, 400 г мар га ри на, гла -
ви ца белог лука, гла ви ца црног
лука и две каши чи це јабу ко вог
или вин ског сир ће та.

При пре ма: Ухва ти те кечи гу
за врх гла ве и заро ни те је
накрат ко у кипу ћу воду
како бисте лак ше одстра ни -
ли твр ду кожу. Одсе ци те
гла ву и реп, а труп пре се ци -
те уздуж, па одстра ни те
кости.

Од меса напра ви те чети ри
шниц ле, па их посо ли те, поби -
бе ри те и пре лиј те соком од
лиму на и оста ви те да одсто је
десе так мину та. Потом их три
мину та пржи те на мар га ри ну
на сред њој тем пе ра ту ри, уз
уче ста ло окре та ње.

У међу вре ме ну сит но
исец кај те црни и бели лук и
поме шај те их са сир ће том.
Испр же ну рибу оце ди те и
поре ђај те на тац ну, па сва ко
пар че пре ма жи те пре ли вом
од лука. Слу жи те с баре ним
кром пи ром. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

КЕЧИГА С БЕЛИМ ЛУКОМ

Ста кло на вра ти ма рер не
прља се брзо и лако, а од
поми сли на риба ње упор них
ско ре лих фле ка мно ги ма се
диже коса на гла ви.

Пре но што поч не те да се
нер ви ра те због тога, сипај те
мало воде у посу ду са содом
бикар бо ном и тај рас твор
крпом утр љај те у уну тра -
шњост вра та рер не. Не забо ра -
ви те да прет ход но поста ви те
нови не око шпо ре та, како вам
се под не би запр љао. Оста ви те

рас твор да делу је пет на ест
мину та и лага но пре бри ши те.
Масно ћа ће неста ти без ика -
квог напо ра.

Кад сте већ код шпо ре та,
иско ри сти те при ли ку да на
јед на ко јед но ста ван начин
укло ни те масно ћу и с њего ве
гор ње повр ши не. Поме шај те
јед ну шољу сир ће та и две шоље
воде, па у меша ви ну додај те
сок од нај ма ње јед ног лиму на.
Пре бри ши те крпом шпо рет, а
оста так овог спе ци јал ног пре -

па ра та иско ри сти те за чишће -
ње било које дру ге повр ши не,
попут подо ва у кухи њи и купа -
ти лу, каде или јако зама шће -
ног посу ђа.

Оста ци хра не и непри јат ни
мири си из микро та ла сне пећ -
ни це неста ће ако у микро та ла -
сну ста ви те шољу воде поме ша -
не са соком од лиму на и кува те
три де сет секун ди. Након тога
само пре бри ши те уну тра шњост
чистом вла жном крпом.

Д. К.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ,

ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГАЗДИН СТВА (6)

ОВА СЕЗОНА ЗА ПОЧЕТНИКЕ
– ВАТРЕНО КРШТЕЊЕ

У нај то пли јем годи шњем добу
мно го је избо ра за бавље ње
спор том и рекре а ци јом. Још
ако је могу ће да се то оди гра ва
у неком при род ном окру же њу,
тим боље. И ако тај спорт под -
ра зу ме ва разно вр сност, онда
је у пита њу пра ви бин го.

Прет ход ном опи су сасвим
сигур но одго ва ра три а тлон,
дисци пли на која се састо ји од
пли ва ња, трча ња и вожње
бици кле.

Пан че вач ки клуб „Тамиш”
спа да у нај у спе шни је у окру же -
њу. То је потвр ђе но и на
послед њим насту пи ма – у Сом -
бо ру и Срем ској Митро ви ци.

Два де сет седам так ми ча ра
Три а тлон клу ба „Тамиш” уче -
ство ва ло је на трци СТУ купа
која је одр жа на 20. авгу ста у
Сом бо ру. У изу зет но тешким
вре мен ским усло ви ма (киша је
пада ла све вре ме) пан че вач ки
спор ти сти су се сјај но сна шли
и осво ји ли укуп но пет на ест
меда ља у свим кате го ри ја ма.

Шест „зла та” са севе ра Бач ке
Над ме та ње је отво ре но трком
почет ни ка, деце рође не 2006.
годи не и касни је, која су пли -
ва ла 50 мета ра, вози ла бицикл
два кило ме тра и трча ла 500
мета ра. У том ста ро сном узра -
сту од пан че вач ких так ми ча ра

УСПЕ СИ ПАНЧЕВАЧКОГ КЛУ БА „ТАМИШ”

ТРИАТЛОНЦИ ПОБРА ЛИ МЕДА ЉЕ 
У СОМ БО РУ И МИТРО ВИ ЦИ

сман оства рио је и Вла ди мир
Кока нов међу јуни о ри ма.

Седам одлич ја из Сре ма
Пан чев ци су били вео ма запа -
же ни и на шестом Митро вач -
ком аква тло ну, који је због
уче шћа хрват ских так ми ча ра
имао међу на род ни карак тер.

Иако је Три а тлон клуб
„Тамиш” насту пио с два де сет
седам так ми ча ра, пре те жно
почет ни ка, мла дих нада и
нада (уз чети ри ста ри ја пред -
став ни ка), добри резул та ти
нису изо ста ли.

У сјај но орга ни зо ва ној трци
у пре див ном амби јен ту град -
ске пла же, пли ва ју ћи један
кило ме тар у реци Сави и трче -
ћи пет кило ме та ра по Сав ском
кеју, мла ди Пан чев ци су осво -
ји ли седам меда ља.

Међу почет ни ци ма су Војин
Дави до вић и Ива Божич ко вић
поне ли злат не меда ље, Новак
Пери шић је заслу жио сре бро, a

и Нико ла Гало вић осво ји ли су
„зла то” и „брон зу”, а Ђор ђе
Рацић и Алек са Мар тин че вић
били су дру ги и тре ћи у кате -
го ри ја ма нада (2002. и 2003.
годи ште). Они су пли ва ли 400
мета ра, вози ли бицикл 10
кило ме та ра и трча ли 2,5 кило -
ме та ра.

У глав ној трци (750 мета ра
пли ва ња, 20 кило ме та ра вожње
бици кла и пет кило ме та ра
трча ња), у којој је уче ство ва ло
четр де сет девет три а тло на ца,

Алек са Кежић брон зу. Мла де
наде Мар ко Бабић и Бог дан
Јела ча узе ли су „зла то” и „брон -
зу”, а Мар ко Гли шић осво јио је
„сре бро” у кате го ри ји нада.
Осму меда љу, и то нај сјај ни ју
за „Тамиш” осво јио је иску сни
Мар јан Лукић у кон ку рен ци ји
вете ра на ста ро сти изме ђу 41 и
50 годи на.

Поред тога, у Митро вач кој
три а тлон лиги (крос-дуа тлон,
супер спринт три а тлон и аква -
тлон) три јум фо ва ле су Ива
Божич ко вић код почет ни ца
(побе де у све три трке) и Ања
Дави до вић у јуни ор ској и апсо -
лут ној кон ку рен ци ји жена. Она
је за тај вели ки успех доби ла
24.000 дина ра, а нов ча не награ -
де су у Срби ји пра ва рет кост.

Сезо на се завр ша ва трка ма у
Сив цу (3. сеп тем бра), Новом
Саду (17. сеп тем бра) и на Ади
Циган ли ји (24. сеп тем бра).

Ј. Филиповић

Представници панчевачког
Савеза за спорт и рекреацију
били су апсолутно доминант-
ни на државном првенству у
спортском риболову за особе
са инвалидитетом, одржаном
недавно у Србобрану.

Они су на такмичењу које је
организовао Спортски савез
инвалида Србије у дисципли-
ни лов рибе удицом по дну

тријумфовали и екипно и
појединачно. И не само да су
освојили златну медаљу већ
противницима нису препусти-
ли ниједно место на постољу,
јер су се иза победника Марка
Видосављевића нашли његови
суграђани и другови из екипе
– Милан Петровић и Никола
Тинтор.

Ј. Ф.

НА ТАКМИЧЕЊУ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ПАНЧЕВЦИ ДОМИНАНТНИ У ПЕЦАЊУ

нај бо љи је био Алек са Кежић,
са изво је ва ним првим местом,
а Сте фан Јела ча био је тре ћи,
док су код девој чи ца Ива
Божич ко вић и Ана Костић
зау зе ле дру го и тре ће место.

Потом су мла де наде, рође -
не изме ђу 2002. и 2006. годи -
не, пли ва ле 200 мета ра, вози -
ле бицикл пет кило ме та ра и
трча ле 800 мета ра. Чла но ви
клу ба „Тамиш” Лука Гли го рић

Пан чев ци су осво ји ли још
седам меда ља. У жен ској апсо -
лут ној кате го ри ји побе ди ла је
Вида Медић, испред Ање Дави -
до вић, која је, при де, три јум -
фо ва ла у јуни ор ској кон ку рен -
ци ји. Код мушка ра ца су били
непри ко сно ве ни Мар јан Лукић
(од 41 до 50 годи на) и Ненад
Богар (31–40), а у истој ста ро -
сној кате го ри ји Дра ган Сува јац
био је тре ћи. Иден ти чан пла -

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Марко Бабић и Богдан Јелача (здесна)

Ања Давидовић (у средини)

Лука Глигорић

Марјан Лукић



„Жеља” убе ле жио
прву трој ку

Ово го ди шња фуд бал ска сезо -
на на Спорт ском цен тру „Мла -
дост” отво ре на је у неде љу, 27.
авгу ста, побе дом Желе зни ча -
ра, који је након боље игре
нави сио бео чин ски Цемент.

С дру ге стра не, Дина мо
1945 пора жен је у Новој Пазо -
ви, па је скор пан че вач ких
срп ско ли га ша у дру гом колу
гру пе „Вој во ди на” поло ви чан,
што је, ипак, дупло боље него
на стар ту, када су оба тима
оста ла пра зних шака.

„Дизел ка” на пра вом коло се ку
„Жеља” је пред више од 500
људи на ста ди о ну узео три
бода у сусре ту с бео чин ским
Цемен том. Иако резул тат од
2:1 то не гово ри, може се рећи
да број на публи ка није мора ла
да стре пи, буду ћи да су дома -
ћи ни држа ли кон це игре у сво -
јим рука ма током целог меча.

Томе у при лог иде чиње ни -
ца да су дома ћи има ли кон -
стант ну ини ци ја ти ву, посед
лоп те на сво јој стра ни, али и
број не шан се, пре свих Шобот,
Кова че вић и Стај чић. Овај
послед њи је и начео про тив -
нич ку мре жу у 18. мину ту,
након што је Сав ков напра вио
про дор по левој стра ни и дао
поврат ну лоп ту поме ну том
саи гра чу.

Утак ми ца је наста вље на у
истом тем пу, да би у самом
фини шу пала још два гола.

СПОРТ
Петак, 1. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Petrušenko

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Да5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Цре ва ро ва тре ћа на
пла не тар ној смо три у
Инди ја на по ли су

Успех раван 
европ ском зла ту 
из Изра е ла

Ања Цре вар се и даље суве ре -
но пење ка врху свет ске пли -
вач ке орби те, наста вља ју ћи да
осва ја нај ва жни ја свет ска
одлич ја.

Након што је три јум фо ва ла
у дисци пли ни 400 м мешо ви то
на јуни ор ском првен ству
Евро пе, она је поме ну том зла -
ту при до да ла брон за ни сјај са
Свет ског првен ства које се
тре нут но одр жа ва у аме рич -
ком Инди ја на по ли су.

Али кре ни мо редом...

Убе дљи во у ква ли фи ка ци ја ма
Под се ћа ња ради, нај та лен то -
ва ни ја пан че вач ка спор тист -
ки ња је у јуну ове годи не у
Изра е лу одбра ни ла европ ски
јуни ор ски трон у нају ни вер -
зал ни јој дисци пли ни, када је
сва чети ри при зна та сти ла
испли ва ла за фан та стич них
4:41,17 и при де била дру го -
пла си ра на на упо ла кра ћој
део ни ци на истом так ми че њу.

Потом је наша Ања уче ство -
ва ла и на нај ва жни јој сени ор -
ској свет ској смо три, одр жа ној
у Будим пе шти, како би осе ти -
ла чар над ме та ња која је у
будућ но сти неу мит но чека ју.
Ипак, њене ово го ди шње амби -
ци је можда су у нај ве ћој мери
биле усме ре не на одме ра ва ње
сна га с вршња ци ма на нај ви -
шем пла не тар ном нивоу.

Реч је о Свет ском јуни ор -
ском првен ству у пли ва њу, које
се тре нут но одр жа ва у САД.

Ања се нај пре опро ба ла у
ква ли фи ка ци ја ма дисци пли не
400 м мешо ви то, када је
испли ва ла све у куп но дру го

ЈОШ ЈЕДАН ОГРО МАН УСПЕХ УЛТРА ТА ЛЕН ТО ВА НЕ ПАН ЧЕВ КЕ

АЊА ОСВО ЈИ ЛА 
И СВЕТ СКУ ЈУНИ ОР СКУ „БРОН ЗУ”

више. Након тога Ања је
насту пи ла и на дупло кра ћој
дисци пли ни, али је допли ва ла
тек до једа на е стог места и није
успе ла да се домог не фина ла.
И овде је три јум фо ва ла поме -
ну та Јапан ка.

Дво стру ка побед ни ца из
Ази је тиме је дефи ни тив но
дока за ла кла су, али нема сум -
ње да ће јој у будућ но сти
репре зен та тив ка наше земље
бити јед на од нај ве ћих ривал -
ки у сени ор ској кон ку рен ци ји.

Све у све му, и ово је још
један доказ у при лог чиње ни -
ци о огром ном потен ци ја лу
Ање Цре вар, а у пред сто је ћим
годи на ма несум њи во је да ће
свет ски меди ји често бру ја ти
о њеним бри љант ним под ви -
зи ма.

Ј. Фили по вић

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СРП СКО ЛИ ГА ШИ У ДРУ ГОМ КОЛУ ГРУ ПЕ „ВОЈ ВО ДИ НА”

ПОЛО ВИЧ НО, МОЖЕ И МОРА БОЉЕ

вре ме. Ултра та лен то ва на Пан -
чев ка је дел фин, леђ но, прсно
и сло бод но отпли ва ла за
4:45,08. Испред ње је по резул -
та ту била само Јапан ка Мику
Коџи ма, а вре ди иста ћи да је
Цре ва ро ва глат ко побе ди ла у
сво јој гру пи. У тој трци она је
одлич но одра ди ла првих две -
ста мета ра, када је напра ви ла
раз ли ку коју је касни је одр жа -
ва ла.

Једи но Јапан ке брже
Након тога био је оче ки ван
неиз ве стан дуел с поме ну том
пред став ни цом Земље изла зе -
ћег сун ца. И може се рећи да је
пан че вач ка веде та пли ва ла
сасвим солид но (4:42,24), иако
нешто више од секун де спо ри -
је од соп стве ног и држав ног
рекор да који је оства ри ла у
првој поло ви ни годи не у Шпа -

ни ји (4:40,90). У поре ђе њу с
тим резул та том може се рећи
да је мало ома ну ла на леђ ној и
прсној део ни ци, док је нешто
боља била када је реч о дел фи -
ну и кра у лу. Ипак, нај ве ћи про -
бле ми били су окре ти, и то
наро чи то први на леђи ма.

Но све то није сме та ло да се
пред став ни ца Срби је оки ти
још јед ном меда љом, доду ше
брон за ном, али када узме мо у
обзир раз ме ре овог так ми че ња,
и тре ће место на поди ју му је
више него ван се риј ски успех.

Испред Цре ва ро ве нашле су
се једи но две Јапан ке. Поред
поме ну те Мику Коџи ме
(4:39,14), бржа од Ање била је
још само Ана Саса ки (4:40,99).
Да је наша узда ни ца била на
нивоу свог нај бо љег резул та та,
дошла би до јед не пози ци је

За љуби те ље игре с лепљи -
вом лоп том у нашем гра ду,
па и у целој Срби ји, дола зе
дани за ужи ва ње. Пред став -
ни ци наше земље кре ћу у сво -
ја европ ска иску ше ња, а међу
њима ће бити и вице шам пи -
он – РК Дина мо из Пан че ва.

Попу лар ни „вуко ви с
Тами ша” су свој први меч у
реги о нал ној СЕХА лиги оди -
гра ли у сре ду, 30. авгу ста, у
Новом Саду, када је овај број
„Пан чев ца” већ био закљу -
чен, а већ 1. и 2. сеп тем бра у
глав ном гра ду Пор ту га ли је
одме ри ће сна гу с Бен фи ком,
у окви ру првог кола Купа
ЕХФ, дру гог по вред но сти
европ ског так ми че ња. Љуби -
те љи руко ме та у нашем гра -
ду моћи ће да виде на делу
сво је љубим це у сре ду, 6.
сеп тем бра, када у Халу спор -

то ва на Стре ли шту дола зи
Мета лург из Ско пља, који
пред во ди леген дар ни хрват -
ски тре нер Лино Чер вар.

Пово дом пред сто је ћих
међу на род них иску ше ња у
поне де љак, 28. авгу ста, одр -
жа на је кон фе рен ци ја за
нови на ре, на којој су број -
ним пред став ни ци ма медиј -
ских кућа чла но ви РК-а
Дина мо изне ли сво ја оче ки -
ва ња пред европ ске окр ша је.

– Има ли смо мно го про -
бле ма током при прем ног
пери о да. Неко ли ко игра ча
нам је повре ђе но, а вео ма је
тешко ради ти када неки од
бит них мома ка испад ну из
систе ма. Ипак, ми се не пре -
да је мо уна пред. Као и увек,

обе ћа вам да ће мом ци који
буду истр ча ли на терен дати
све од себе да се при ка жу у
што бољем све тлу и да ће
поку ша ти да оства ре што
боље резул та те. У одно су на
нас, сви су фаво ри ти. У СЕХА
лиги игра чак осам тимо ва
који уче ству ју и у Лиги шам -
пи о на, са озбиљ ним буџе ти -
ма. Мече ве про тив њих иско -
ри сти ће мо за сти ца ње нео п -
ход ног иску ства, али и да се
што боље при пре ми мо за
над ме та ње у плеј-офу наше
земље. Што се тиче Купа
ЕХФ, могу рећи да ни ту
нисмо има ли сре ће са жре -
бом. Бен фи ка је, реал но, ква -
ли тет ни ја еки па од нас, а оба
меча ћемо оди гра ти у Пор ту -
га ли ји, где ћемо уигра ва ти
тим за пре ми је ру у нашем гра -
ду и мег дан с Мета лур гом –

рекао је Иван Пет ко вић, први
тре нер Дина ма.

Нови на ри ма су се обра ти -
ли и игра чи Иван Дис тол и
Петар Жујо вић, а обо ји ца су
обе ћа ли да ће на сва ком
мечу, зајед но са сво јим
сабор ци ма у жуто-црним
дре со ви ма, игра ти мак си -
мал но озбиљ но и да ће
достој но пред ста вља ти свој
клуб, град и држа ву.

Утак ми ца дру гог кола
СЕХА лиге про тив скоп ског
Мета лур га биће на про гра му
у сре ду, 6. сеп тем бра, у Хали
спор то ва на Стре ли шту, а
почи ње у 20.45. Пред нама је
пра ви руко мет ни спек такл.
Не тре ба га про пу сти ти.

А. Ж.

РУКО МЕ ТА ШИ ДИНА МА СТАР ТУ ЈУ 

У ЕВРОП СКИМ ТАК МИ ЧЕ ЊИ МА

СПЕК ТАКЛ – ДОЛА ЗИ 
СКОП СКИ МЕТА ЛУРГ

Наста вље на је лепа спорт ска
тра ди ци ја у нашем гра ду.
Тени ски клуб Дина мо више
од две деце ни је орга ни зу је
међу на род ни ИТФ тур нир за
игра чи це и игра че до осам на -
ест годи на, који се на тере ни -
ма СЦ-а „Мла дост” боре за
бодо ве на свет ској ранг-
-листи.

У ква ли фи ка ци ја ма су се
бори ла 32 игра ча, а чети ри
нај бо ља про шла су у глав ни
тур нир, па су се тако у глав -
ном жре бу нашла 64 уче сни -
ка, по 32 у обе кон ку рен ци је.

Пан че во је и овог пута цен -
тар мла дог тени ског све та,
јер су у наш град дошли игра -
чи из: Руси је, Фран цу ске,
Арген ти не, Шпа ни је, Хонг -
кон га, Аустра ли је, Ита ли је,
Јапа на, Грч ке, Сло ве ни је,
Хрват ске, Руму ни је, Бугар -
ске, Швај цар ске и Срби је.

Када су тени сер ке и тени се -
ри из наше га гра да у пита њу,
тре ба рећи да је у ква ли фи ка -
ци ја ма уче ство ва ло њих десе -
то ро, али нико није успео да се
пла си ра на глав ни тур нир. Као
оправ да ње може послу жи ти
пода так да су били знат но
мла ђи од сво јих рива ла и да
њихо во вре ме тек дола зи.

Пред сед ник ТК-а Дина мо
Сло бо дан Режа и дирек тор
тур ни ра Мла ден Вуко вић,
зајед но са сарад ни ци ма из
свог клу ба, потру ди ли су се
да и овог пута све про тек не у
нај бо љем реду. 

Мече ви се игра ју сва ког
дана од 9.30 до 20 сати,
фина ле дубло ва зака за но је
за петак, 1. сеп тем бар, док ће
фина ла у обе сингл кон ку -
рен ци је на про гра му бити у
субо ту, 2. сеп тем бра, од 10
сати. А. Ж.

НАСТА ВЉА СЕ ЛЕПА ТРА ДИ ЦИ ЈА

ИТФ ИНТЕР НА ЦИ О НАЛ, 21. ПУТ
што је потра ја ло све до пет на -
е стак мину та пред крај, када
су при ми ли гол, што је, испо -
ста ви ло се, био и кона чан
резул тат. Тре ба рећи да је
Дина мо про пу стио неке полу -
при ли ке и неко ли ко озбиљ ни -
јих шан си, а нај ве ће је имао
Мир ко вић: по јед ну у првом и
у дру гом делу.

Тре нер Алек сан дар Сте ва -
но вић, логич но, није имао
пре ви ше раз ло га за спо кој,
наро чи то због озбиљ них гре -
ша ка у одбра ни и сла бе реа ли -
за ци је.

– Тре ба при зна ти да је про -
тив ник иску сни ји, јер смо
ипак новај ли је у овом ран гу и
при том има мо вео ма млад
састав, с про се ком годи на
испод два де сет три. Нисмо
има ли ква ли тет завр шног
паса. Оме та ле су нас и повре -
де; неки игра чи су сти сну ли
зубе, неки су се тек опо ра ви -
ли. Сле де ћи ривал, Рад нич ки
из Шида, сли чан је као и
прет ход ни – у пита њу је бор -
бе на еки па, али сва ки про -
тив ник је за респект. Има ли
смо пех, јер је гол ма ну Томи -
ћу у фини шу утак ми це у
Пазо ви пукао мишић, па ће,
пре ма прог но за ма, пау зи ра ти
два месе ца. За то вре ме гол
ће чува ти Чано вић. Про бле ме
с повре да ма има ју и Велич -
ко вић и Адви гов, али избо ра
нема мо: побе де су нам импе -
ра тив – иста као је Сте ва но -
вић.

Ј. Ф.

Нај пре је у 87. мину ту Желе -
зни чар дупли рао вођ ство, када
су одлич но иском би но ва ли
Спа сков ски и Тома ше вић, па
Кова че ви ћу и није било пре ви -
ше тешко да затре се мре жу. У
зау став ном вре ме ну дошло је
до малог опу шта ња дома ћи на,
што су игра чи Цемен та иско -
ри сти ли да убла же пораз
голом Павло ви ћа.

Тре нер дома ћих Ненад
Стој чић чести тао је фуд ба ле -
ри ма оба ју тимо ва на ква ли -
тет ном изда њу буду ћи да су
вла да ли тешки усло ви за игру.

– Мислим да смо заслу же но
побе ди ли без обзи ра на мали
пси хо ло шки при ти сак пред
утак ми цу због пора за у првом
колу. Про тив ник је био одли -
чан, а ја сам пре за до во љан и
игром и резул та том иако смо

про пу сти ли да мно го рани је
реши мо меч. Морам посеб но
да истак нем начин на који
ула зи мо у при ли ке за гол, па
сма трам да ћемо има ти добре
шан се и у наред ном колу, на
госто ва њу у Оџа ци ма, наро чи -
то ако се зна да нам се неки
игра чи вра ћа ју у тим – навео
је Стој чић.

„Брзи воз” поно во „зари бао”
С дру ге стра не, Дина мо 1945
поно во је упи сао нулу. Након
несрећ ног пора за на стар ту од
Бор ца из Саку ла ништа друк -
чи је није било ни у Новој
Пазо ви у мечу с Рад нич ким.
Оди гра на је јед на твр да утак -
ми ца на тешком тере ну, а
„брзи воз” није успео да
намет не свој стил.

У првом полу вре ме ну Пан -
чев ци су одр жа ва ли рав но те жу,

Добра посета на СЦ-у „Младост”
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Иван Ора ша нин,
гим на зи ја лац:
     
– Пре ко лета сам 
се углав ном одма рао.
Про чи тао сам лек ти ру 
и играо игри це 
с дру штвом. 

Јова на Јан ков, 
сту дент ки ња:
     
– Уче ству јем у 
орга ни за ци ји „Пан че во
филм фести ва ла”,
за који су при пре ме в

ећ у току. Тре нут но 
спре ма мо 
про мо-актив но сти 
и сам фести вал.

Нема ња Малу шић,
џез буб њар:
     
– Пуно вежбам бубањ 
и дру жим се с дру штвом.
Овог лета сам тако ђе
уче ство вао у про јек ту
„Music for Human
Rights”, који је 
пре зен то ван 
на фести ва лу 
„FreeDom Art”.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Без

Чуча вац на даму. Игре без гра ни ца, као и оне изми шље не,

посто је сву да око нас. Пита ње је да ли желиш или не желиш да

уче ству јеш у њима.

    Пети ца, сед ми ца, четвор ка, трој ка...

    Неко би рекао да у низу недо ста је шести ца, неко дру ги да се

ради о двој ци, а тре ћи... Све је ствар избо ра, бес ко нач не су

могућ но сти. Али не веруј у сре ћу, већ у себе, без каја ња.

Сло бо да

Нека да, када су у вој ску ишли сви спо соб ни мушкар ци, а посеб -

но буду ћи мини стри вој ни, жица је била сим бол несло бо де.

    Пет на ест, па два на ест, па шест месе ци... Поен та је била у

томе да нађеш начин да се пре ко жице или кроз њу про ву чеш

како би дошао до сло бо де. До даха.

    Вој ске каква је нека да посто ја ла, више нема. А до даха, до сло -

бо де духа, сада се дола зи када пре ђеш пре ко држав не гра ни це.

Раз ми шља ња

Кад видиш сво ју силу е ту пошто те у полу мра ку запљу сне све тло

рет ке улич не расве те – заста неш.

    Да видиш како изгле да вештач ки ство ре на сли ка оно га што те

пра ти. Нека да се сен ком и пои граш. Нај че шће је пустиш на

миру, она је ту па је ту, ради свој посао. Твој је да ходаш не освр -

ћу ћи се.

    Пошто видиш туђе силу е те, сети се да тек о њима нема потре -

бе да раз ми шљаш. Ту су. Раз ми шљај о себи.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Милице, Видо, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                              Редакција

Пуно поздрава из топлог и предивног Абу Дабија!

Мало радимо, мало уживамо :-)

Вида Сабовљев,Синђелићева 10

Порто Монтенегро. Када се о Црној Гори ради, увек

јој се радо враћам, нигде се не осећам као тамо. :-)

Милица Маџаревић Барбу, Стражиловска 17


