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Лека ри ма се сва ко днев но
јавља вели ки број наших
сугра ђа на због ири та ци ја
очи ју и дисај них орга на

Кон цен тра ци ја нај о па сни јег
коро ва већа него про шле
годи не

Цуре ње из носа, често кија ње, оте жа -
но диса ње и суже ње очи ју само су
неки од симп то ма на које се ових
дана жале наши сугра ђа ни који су
алер гич ни на амбро зи ју.

На сај ту Заво да за јав но здра вље
Пан че во обја вље но је алар мант но
упо зо ре ње да нај но ви ја испи ти ва ња
која оба вља ју струч ња ци те здрав -
стве не уста но ве пока зу ју да је кон -
цен тра ци ја поле на амбро зи је у
вазду ху више стру ко већа у одно су на
прет ход ни пери од и да је пре ма ши ла
про шло го ди шње мак си мал не коли -
чи не.

У том упо зо ре њу пише и да се у
наред ним неде ља ма оче ку је још
више овог алер ге на у вазду ху и саве -
ту је се опрез свим осе тљи вим осо ба -
ма које због тога има ју здрав стве не
про бле ме.

Прим. др Дубрав ка Нико лов ски,
спе ци ја ли ста хиги је не и начел ник
Одсе ка за про мо ци ју здра вља и
здрав стве но вас пи та ње у Заво ду за
јав но здра вље, изја ви ла је за „Пан че -
вац” да је про шле неде ље изме ре на
мак си мал на ово го ди шња кон цен тра -
ци ја поле на амбро зи је, која је изно -
си ла 1.236 зрна по куб ном метру
вазду ха.

– Ово је пери од када је амбро зи ја
нај ак тив ни ја, а то је крај авгу ста и
поче так сеп тем бра. Још увек се не
оче ку је пад кон цен тра ци ја поле на у
вазду ху, а наша прог но за је да ће

И ОВЕ ГОДИ НЕ СТА РИ ПРО БЛЕМ

АМБРО ЗИ ЈА ПОНО ВО МУЧИ АЛЕР ГИЧ НЕ
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Ускоро почиње да ради
затворени базен
» страна 9

„Вукови” пишу 
нову историју...
» страна 30

ситу а ци ја поче ти да се побољ ша ва
тек за неких девет-десет дана, одно -
сно сре ди ном месе ца. Интен зив ном
ово го ди шњем буја њу амбро зи је и
шире њу њеног поле на нај ви ше су
пого до ва ле непо вољ не вре мен ске
при ли ке. Под се ћам да је било мно го
дана без кише и да су вла да ле вели ке
вру ћи не. То су све фак то ри који
повољ но ути чу на раз мно жа ва ње
амбро зи је, која је агре сив на биљ на
врста, јер се лако шири, а дуго оста је
и не угро жа ва само људе, већ и пољо -
при вред не кул ту ре – иста кла је др
Дубрав ка Нико лов ски.

Она је апе ло ва ла да се сви у гра ду
укљу че у коше ње и уни шта ва ње тог
коро ва. Дода ла је и да амбро зи је нај -
ви ше има ван гра да, на земљи шти ма

цен тра ци ја ма амбро зи је и дру гих
алер ге на при сут них у вазду ху, да
воде лич ни днев ник у коме ће беле -
жи ти сво је здрав стве не тего бе и да
доби ју нео п ход не саве те. Ако пла ни -
ра ју путо ва ње у ино стран ство, на том
сај ту могу про чи та ти и каква је ситу -
а ци ја са амбро зи јом и дру гим алер -
ге ни ма ван гра ни ца наше земље.

На сај ту При род но-мате ма тич ког
факул те та у Новом Саду пише да је
полен амбро зи је изу зет но опа сан јер,
ако се удах не, ула зи у очи, нос и плу -
ћа, где се трај но задр жа ва и може да
иза зо ве напа де аст ме.

Осо ба ма које се жале на алер гиј ске
реак ци је, саве ту је се да током пери о -
да када је дело ва ње амбро зи је нај ин -
тен зив ни је, што мање бора ве напо љу,
а да ако већ мора ју да буду на отво ре -
ном, оба ве зно носе нао ча ре за сун це.

Таквим осо ба ма се саве ту је и да
без стра ха про во де вре ме на отво ре -
ном само у дани ма када пада киша, а
не пре по ру чу је се да косе трав ња ке.
Уко ли ко то мора ју да раде, тре ба ло
би да носе маске на лицу све док не
завр ше тај посао.

Наши сугра ђа ни који се жале на
алер гиј ске реак ци је у пери о ду нај ин -
тен зив ни јег деј ства амбро зи је, не
тре ба ни да мно го отва ра ју про зо ре у
кућа ма и ста но ви ма у који ма живе,
као ни про зо ре ауто мо би ла. Пожељ -
но је да у затво ре ном про сто ру у
којем они бора ве, што дуже раде
кли ма-уре ђа ји, зато што сма њу ју
унос поле на и њего во дело ва ње.
Саве ту је им се и сва ко днев но уми ва -
ње и пра ње косе када се вра те кући,
као и избе га ва ње суше ња веша на
отво ре ном.

Ове пре по ру ке лека ра тре ба да се
при ме њу ју све док тем пе ра ту ре не
пад ну и не поч ну кише. Тада би тре -
ба ло да алер гиј ске реак ци је пре ста ну.

М. Глигорић

која су у инди ви ду ал ном вла сни штву
и која се не косе. Под се ти ла је да су
сви оба ве зни да косе и уни шта ва ју ову
биљ ку и да то тре ба да раде, јер она
иза зи ва вели ке здрав стве не тего бе.

Скре ну ла је пажњу сви ма који осе -
ћа ју симп то ме ири та ци је дисај них
орга на да се што пре обра те свом иза -
бра ном лека ру како би се утвр ди ло
да ли су алер гич ни баш на амбро зи ју
или на неки дру ги полен, те да би
доби ли одго ва ра ју ћу тера пи ју.

Др Дубрав ка Нико лов ски саве ту је
и да сви који се жале на алер гиј ске
реак ци је пра те веб-сајт www.nspo-
len.com, који воде струч ња ци При -
род но-мате ма тич ког факул те та у
Новом Саду. Тамо могу да про чи та ју
нај но ви је инфор ма ци је у вези с кон -



У преводу, да бисмо разумели
зашто и богати плачу, морамо прво
да се обогатимо. У ствари – најпре
треба да се отргнемо из загрљаја
сиромаштва и свих духовних, душев-
них и материјалних аномалија које
из њега проистичу.

Ј. Ф.

Будала и дан гу ба
Како човек уме дан да потро ши раде -
ћи и да му после испла ћи ва ња зара -
ђе не пла те увек фали за још нешто.
Осе ћа се као дан гу ба.

Ајде да не при чам о дру ги ма, боље
је у овом слу ча ју прво лице јед ни не,
пре шао сам са собом на ти. Гле дам се
у огле да лу. Немам боре иако сам у
сред њим годи на ма. Имам, зато, под -
оч ња ке. Разни фак то ри на то ути чу.
Кажу да нисам лош у свом послу, да
умем да ређам те речи и зна ко ве интер -
пунк ци је. Веру јем им, ако ни због чега
дру гог зато што сва ко воли да о себи
чује нешто лепо и пози тив но.

Пла та је код нас редов на и, у поре -
ђе њу и с нови нар ском стру ком и с
про се ком у држа ви, више него при -
стој на.

Дакле, није у томе про блем. Мој
про блем је што сам иди от: не умем
да зара дим паре раде ћи са стра не, а
камо ли да умем да их изми слим
леже ћи потр бу шке. Или кон тра: на
стра ни леже ћи и потр бу шке раде ћи.

Буда ла. Ма, јок, још горе, имам
син дром који хва та већи ну у Срби ји
2017. Ја сам завид на буда ла, јер има
људи који не раде ништа, чак и не
одла зе на посао, а узи ма ју кин ту да
се забле са виш. Забу да лиш.

Имам мане које се могу назва ти и
про бле мом. Мно го. Јед на од њих је
та што волим, с вре ме на на вре ме, да
попи јем. Доду ше, не као неки позна -
ти град ски лико ви.

А, реци мо, Нико ла Дан гу бић, локал -
ни шеф СПС-а, од 1. сеп тем бра „ради”
у „Срби ја га су” као Баја то ви ћев савет -
ник за тех нич ка пита ња. Не знам да ли
потр бу шке или са стра не, као ни да ли,
месеч но, за сома или два-три сома
евра...

С. Т.

– Џон Клис – у интервјуу који је дао
тамошњим медијима, попут његовог
славног колеге и земљака, беспоштед-
но је ударио по „здруженој Европи”.
Најпрепознатљивији „пајтоновац” је
истакао да њоме владају људи с пар-
тикуларним интересима, а још
непријатељски настројени према
његовој домовини. Притом није био
нимало благоглагољив ни према при-
ликама у родној Енглеској, оштро
критикујући неслободу новинарства,
пре свега штампане медије, које је
оквалификовао као опскурна пропа-
гандна гласила.

Ипак, главни акценат је ставио на
то да Старим континентом управља-
ју све саме бирократе. Дакле, није се
разликовао од Кејна, као да су се
договорили...

Но пустимо надобудне Енглезе да
уз чај и кекс бистре високу полити-
ку, него да видимо ко су заправо те
озлоглашене бирократе.

За дивно чудо, њих је суштински
„установио” нико други него Макс
Вебер, и то онај надалеко познати
социолог Карл Емил (никако онај
„погрешни” Карл Вилхелм, зоолог, с
проказане насловнице „Времена”).

Елем, тај „прави” Макс, на којег се
често (у најпозитивнијем контексту)
позива и актуелни председник, озна-
чио је појам бирократије као идеа-
лан управљачки модел за велике
организације које стреме рационал-
ним циљевима уз јасну поделу рада.
Ма, јасно ко дан...

Поред осталог, Вебер наводи да су
главне карактеристике бирократског
система ефикасност и предвидивост,
а највећи недостаци неиновативност
и нефлексибилност.

Очигледно је да су на својеврстан
начин и Вебер и Кејн и Клис сагла-
сни да је (европска) бирократија нај-
блаже речено крута.

Да се не лажемо, нама те ствари и
нису превише јасне, већ очигледно
још увек верујемо да се неочекивана
сила (у виду Европске уније) изнена-
да појављује и решава све наше про-
блеме. Можда и зато што ни близу
нисмо испунили предуслове за кри-
тично промишљање на том цивили-
зацијским нивоу.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Време је!

Сваког дана у једној панчевачкој радионици

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НИКАД НЕ СЛУШАЈТЕ ОНЕ КОЈИ ЛОШЕ ГОВОРЕ О ДРУГИМА, 

А ДОБРО О ВАМА.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Лав Николајевич Толстој

Еврократија
Недавно су се два енглеска глумачка
великана сaгласила у томе да њихова
земља треба да буде ван Европске уни-
је. Творевине којој тежимо као ожед-
нели ка мало спасоносне водице у
прегорелој пустињи.

Један од њих, сер Мајкл Кејн, пре
неки дан је, иза кулиса филмског
фестивала у Венецији, изјавио да зду-
шно подржава „Брегзит”, јер су му се
смучиле бахате бирократе из Брисе-
ла. Посебно „онај” Јункер из неке
смешне „радио-државице” зване Лук-
сембург. И додао је времешни Бри-
танац како би радије био сиромашни
господар своје судбине него богати
слуга туђе. (Ех, колико је сирома-
шан...)

Некако у исто време, у Сарајеву,
такође у оквиру још једног фестивала
(зове се слично као панчевачки), један
од најчувенијих комичара на планети

Земља између...
Дого ди ло се и то! Фуд ба ле ри Срби је су усред Дабли на савла да ли
репре зен та ци ју Репу бли ке Ирске и дошли на корак до Свет ског првен -
ства у Руси ји наред ног лета. После девет годи на пла сман на нај ве ћу
спорт ску смо тру може се сма тра ти успе хом, али не тре ба саго ре ти у
еуфо ри ји. Ем Репу бли ка Ирска сигур но не спа да у сам свет ски фуд -
бал ски врх (иако је оства ри ла запа жен резул тат на шам пи о на ту Ста -
рог кон ти нен та), ем је наша побе да била мини мал на, ем су нас „зеле -
ни” добро „при че пи ли” у фини шу утак ми це, па једва нека ко
„пре те ко смо”... Али добро, што би струч ња ци рекли – данас сви игра -
ју фуд бал.

Дру штве не мре же уве ли ко „горе”, пишу се хва ло спе ви о „орло ви -
ма”, од наших фуд ба ле ра се ства ра ју супер хе ро ји... А шта и када оду
у Руси ју? Дај боже да запад не мо у неку коли ко-толи ко лак шу гру пу,
да нам се осмех не сре ћа, па да избег не мо Бра зил, Шпа ни ју, Енгле -
ску, Немач ку, Бел ги ју, Иран, Јапан, Мек си ко... Па да се нека ко „пор -
ве мо” са оним „сла би ји ма” и избо ри мо про лаз у дру гу рун ду. Макар
и на пена ле.

Тако наш оби чан човек раз ми шља, увек нека ко изме ђу, јер њему је
Руси ја све тло сним годи на ма дале ко. Чари Москве ће, баш као и оне
даблин ске, као гости ФСС-а, осе ти ти број ни гра до на чел ни ци и град -
ски мена џе ри из наше земље, разни секре та ри и „важни” чинов ни -
ци...

Фуд бал одав но није само игра, па се ваљ да и због тога сва ки успех
про сла вља на сва зво на. Да се чује што јаче и што боље – напла ти.
Ако је могу ће.

Па ко се још у Срби ји сећа европ ске брон зе одбој ка ша, или свет -
ских шам пи о на – рва ча Вик то ра Неме ша и џуди сте Нема ње Мај до ва.
О оста ли ма који су бри љи ра ли овог лета да и не гово ри мо.

* * *
Поче ла је нова школ ска годи на. Као сва ког 1. сеп тем бра, нај стре сни -
ја је ђаци ма прва ци ма и њихо вим роди те љи ма.

Ново пе че ни шко лар ци мора ју да забо ра ве на лего коц ке и бар би ке,
а тре ба да поч ну да носе тешке тор бе, да уста ју на вре ме, да олов ке
држе исправ но, да пажљи во слу ша ју учи те љи це док им пре да ју, да
поне кад до зво на које озна ча ва крај часа мора ју да истр пе када им се
пишки, да у шко лу иду сва ки дан, па чак и онда када је јако хлад но,
када пада ју снег или киша...

Саве то ва ће роди те љи сво је прва чи ће, поку ша ва ће да им олак ша ју
пут у новом живот ном добу, нада ће се да ће поста ти добри људи,
одлич ни ђаци...

Да ће потом упи са ти и жеље ну сред њу шко лу, па факул тет, да ће
дипло ми ра ти и – оти ћи у бели свет.

Негде где све што су им при ча ли кад су били мали, ствар но има сми -
сла. По могућ ству, у неку од запад них зема ља, попут Немач ке, Швај -
цар ске, Фран цу ске, Аме ри ке... Уко ли ко желе, нека сло бод но воле Руси -
ју... Нека и они буду негде изме ђу – срце на исто ку, џеп на запа ду...

* * *
Изгле да да ова наша пољо при вред на земљи шта нису добра и да се у
срп ским башта ма ништа не при ма како ваља! Јер како дру га чи је обја -
сни ти пода так да у нашу земљу из уво за сти же ско ро све повр ће. И у
вели ким коли чи на ма. Чак и из нај у да ље ни јих зема ља.

Опет смо се нашли нека ко изме ђу, па тако из Егип та, Изра е ла и
Аме ри ке уво зи мо кром пир, пара дајз дола зи из Маро ка, љута папри -
чи ца из Мозам би ка, Сене га ла и Тан за ни је, а вла шац из Кени је... Да
бисмо спра ви ли наш чуве ни спе ци ја ли тет, срп ску сала ту, иско ри сти -
ће мо и пара дајз и кра ста вац из Алба ни је или Тур ске, црни лук из
Холан ди је или Маке до ни је, а папри ку из Грч ке. Суше ни црни лук
сти гао је из Инди је, а с Новог Зелан да – гра шак!?

Од њиве до трпе зе баш уме да буде дуга чак пут. Поне кад за уку сан
зало гај тре ба саче ка ти и лет дуг више хиља да кило ме та ра!

Срби ја – земља изме ђу...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић



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

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

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

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

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

АКТУЕЛНО
Петак, 8. септембар 2017.

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

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

УСКО РО ПОЧЕ ТАК РАДО ВА У ОПШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА ИНТЕР НОГ 
КРЕ ЋЕ У ОКТО БРУ?

Пот пи сан уго вор са
изво ђа чем

Чека се крај тен де ра
за струч ни над зор

Ако је при ча о рекон струк ци ји
Интер ни стич ког бло ка пан че -
вач ке Опште бол ни це у апри -
лу ове годи не обич ном посма -
тра чу изгле да ла попут трач ка
све тло сти који се тек нази рао
на кра ју дугач ког туне ла, сада
је већ изве сно да је бол ни ца
пред самим изла зом из тог
туне ла.

Иако се, када је 31. мар та
Упра ва за капи тал на ула га ња
АП Вој во ди не пре не ла Општој
бол ни ци 500 мили о на дина ра
наме ње них рекон струк ци ји и
адап та ци ји Интер ног, опти ми -
стич но оче ки ва ло да би радо -
ви могли поче ти већ у јуну, тај
рок је из оправ да них, махом
адми ни стра тив но-биро крат -
ских раз ло га поме рен.

Пре о кре ти
И таман када је, 17. јула,
дирек тор Упра ве за капи тал на
ула га ња Недељ ко Кова че вић
донео одлу ку да се уго вор о јав -
ној набав ци доде ли пред у зе ћу
„Моду лор” д. о. о. из Бео гра да,
дого дио се пре о крет: дру ги
пону ђач, пред у зе ће „Tron Tex”
д. о. о. из Новог Сада, уло жио
је жал бу и јави ла се опа сност
да ако она буде ува же на, чита -
ва јав на набав ка буде обо ре на.

Међу тим, Репу блич ка коми -
си ја за зашти ту пра ва пону ђа -
ча одго во ри ла је нега тив но на
уло же ну жал бу и потвр ди ла

одлу ку коми си је Упра ве за
капи тал на ула га ња којом је за
носи о ца посла про гла ше на
фир ма „Моду лор”. То пред у зе -
ће пону ди ло је цену од
467.411.960,14 дина ра с ПДВ-
ом и рок за изво ђе ње радо ва од
180 кален дар ских дана.

Све ча но пот пи си ва ње уго во -
ра са ода бра ним изво ђа чем при -
ре ђе но је у уто рак, 5. сеп тем бра,
а сво је пара фе на тај доку мент
ста ви ли су Дамир Дунић, заме -
ник дирек то ра „Моду ло ра”, и др

тер мо ма шин ске и гра ђе вин ске
радо ве на шест ета жа згра де,
одно сно на при бли жно 8.000
ква драт них мета ра про сто ра.

– Сма тра мо да би радо ви
могли поче ти у окто бру, али све
зави си од тен де ра за ода бир
изво ђа ча струч ног над зо ра. Ми
ћемо сва ка ко кре ну ти с при -
прем ним радо ви ма на пре гле ду
про јект не доку мен та ци је. Већ
смо пре гле да ли обје кат, а оби -
ћи ћемо га још неко ли ко пута,
тако да буде мо спрем ни за старт

Пројекције на три
локације

Хорори у поноћ у
„Аполу”

Четврти интернационални так-
мичарски фестивал ауторског
дугометражног и кратког фил-
ма ПАФФ биће свечано отво-
рен у среду, 6. септембра, у
20.30, у дворани Културног
центра Панчева, пројекцијом
дугометражног првенца младе
хрватске редитељке Хане
Јушић – „Не гледај ми у пијат”,
који је након премијере у Вене-
цији приказан на бројним
фестивалима широм света.

Посетиоци „Панчево филм
фестивала” могу очекивати
богат програм, који је подељен
на такмичарски део (селекције

ПРОГРАМ „ПАНЧЕВО ФИЛМ ФЕСТИВАЛА”

Седамдесет остварења из целог света

Пан чев ка Али са Ора вец из Вој ло ви -
це тре нут но је у фина лу так ми че ња
„Мис фол клор 2017”, које ће зва нич -
но бити завр ше но 15. сеп тем бра у
месту Доно ва ли у Сло вач кој.

Али са је јед на од три кан ди дат ки -
ње из Срби је које су успе ле да се пла -
си ра ју међу једа на ест нај леп ших дево -
ја ка. За нашу сугра ђан ку може те
гла са ти на интер нет стра ни ци
http://zenskyweb.sk/clanok/37914-
miss-folklor-slovenka-2017-hlasovanie,
под ред ним бро јем 1.

Може се гла са ти и пре ко „Феј сбук” стра ни це folklor.sk, где
су пред ста вље не фото гра фи је свих фина лист ки ња. Потреб но
је испод сли ке напи са ти „toto je moja MISS FOLKLOR 2017”.

Након про гла ше ња резул та та, 15. сеп тем бра, биће награ ђен
и неко од гла са ча који су дали глас побед ни ци так ми че ња.

М. М. В.

МИС ФОЛ КЛОР 2017.

Гла сај те да побе ди
наша сугра ђан ка

врши ти струч ни над зор над
изво ђе њем радо ва. Без тога не
може мо поче ти, јер еки па која
буде врши ла струч ни над зор,
тре ба нај пре да сни ми посто -
је ће ста ње у згра ди. Отва ра ње
пону да зака за но је за 11. сеп -
тем бар, након чега сле ди рок
за доно ше ње одлу ке и евен ту -
ал не жал бе. У иде ал ним усло -
ви ма уго вор с фир мом ода бра -
ном за врше ње над зо ра
може мо оче ки ва ти до кра ја
месе ца и тада би се ство ри ли

НОЋНИ ПРЕВОЗ

Организатори „Панчево филм фестивала” обезбедили су посе-
тиоцима из Београда бесплатан ноћни превоз током трајања
фестивала. Аутобуси ће полазити након завршетка програма
са стајалишта у близини Културног центра (угао Војводе Радо-
мира Путника и Војводе Живојина Мишића – Корзо) и вози-
ће путнике до Трга републике.

Поласци ће у среду, четвртак и недељу, 6, 7. и 10. септем-
бра, бити у 2 сата после поноћи, а у петак и суботу, 8. и 9. сеп-
тембра, биће по два ноћна поласка: у 1 и у 3 сата.

„Светионици” и „Рани радови”)
и на ревијалне, ауторске и
тематске сегменте (селекције
„ПАФФорама”, „Поноћна језа”,
„Светла будућност”, селекција
филмског критичара Нила Јан-
га „Shim me ring Beasts: a Side -
ways Sur vey of Cur rent Que bec
Cine ma” и ретроспектива фил-
мова Николауса Гејрхалтера).

У дворани „Аполо”, од 22.30,
биће приказан филм „The Chal -
len ge” (Yuri Anca ra ni), који се
налази у такмичарској селекци-
ји „Светионици”.

У четвртак ће фестивалски
дан почети мастер-класом
Николауса Гејрхалтера. Друже-
ње са аустријским документа-
ристом у Светосавском дому
заказано је за 15 сати. Филм
„Хлеб наш насушни” биће при-
казан у четвртак у 21.15, „Годи-
на након Дејтона” у петак у

(Jonat han Vinel и Caro li ne Pog -
gi), „The Sata nic Thic ket –
THREE” (Willy Hans), „Никог
нема” (Јелена Гавриловић),
„Ујед пчеле у Великим Пчели-
цама” (Марко Ђорђевић) и
„Cila os” (Cami lo Ras tre po).

У Културном центру Панче-
ва, од 20 сати, у оквиру селек-
ције „ПАФФорама” биће при-
казан филм „Они само долазе
и одлазе” Бориса Пољака, док
ће из такмичарске селекције
„Светионици” у истој сали бити
представљени филмови „Крат-
ки излет” и, од 22 сата, филм
„Аraby” (Joao Dumans).

Последње вечери фестивала,
у недељу, 10. септембра, посе-
тиоци „Панчево филм фести-
вала” моћи ће да погледају још
пет филмова из селекције
„Рани радови”. Од 17 сати, у
дворани „Аполо”, биће одржа-
не пројекције филмова „After
Party” (Vik tor Zah ti la), „Bri tish
by the Gra ce of God” (Sean
Dunn), „Sig na tu re” (Kei Chi ka -
u ra), „13 +” (Niki ca Zdu nić) и
„Empty on the Out si de” (Edu ar -
do BP).

Фестивал ће затворити дома-
ћи филм „Реквијем за госпођу
Ј” у режији Бојана Вулетића,
који ће бити приказан у 20 сати
у Културном центру Панчева.

М. М. В.

20.30, а „Хомо сапијенс” у петак
у 21 сат у Светосавском дому.

Филмско вече почеће у 17
сати у дворани „Аполо” Дома
омладине филмом из такми-
чарске селекције „Светионици”.
Биће приказани филмови „Сви
северни градови” и „Fan tasy
Sen ten ces” (Дане Комљен), а већ
од 19 сати у дворани „Аполо”
Дома омладине у оквиру про-
јекције филмова из селекције
„Рани радови” публика ће моћи
да погледа „The Silen ce” (Far no -
osh Sama di и Ali Asga ri), „Loop”
(Матија Глушчевић), „A Gen tle
Night” (Qiu Yang), „Soa” (Душан
Касалица) и „Shma ma” (Мики
Полонски). Од 20 сати у двора-
ни Културног центра биће при-
казан филм „Playing Man”
Матјажа Иванишина („Светио-
ници”), чиме ће друго фести-
валско вече бити завршено.

У петак, 8. септембра, у Све-
тосавском дому од 15 сати биће
одржан мастер-клас Саломе
Ламаш, а од 17 сати у дворани
„Аполо” Дома омладине биће
приказан филм „El Mar La Mar”
(Jos hua Bon net ta и J. P. Sni a -
dec ki, селекција „Светионици”).
Од 19 сати, у оквиру селекције
„Рани радови”, публика ће
моћи да погледа филмове
„Stars of Gao me i gu” (Markо
Grbа Singh), „Mano do pe ra”

(Lou ki a nos Mos ho nas), „Arma -
ged don 2” (Corey Huges), „Val -
pa ra i so” (Car lo Siro ni) и „Ella’s
Men” (Oren Adaf). Треће фести-
валско вече биће завршено
филмом „Mil la” (Vale rie Mas sa -
dian, селекција „Светионици”),
који ће почети у 22 сата у Кул-
турном центру Панчева.

У овогодишњој ревијалној и
ауторској селекцији „Светла
будућност” биће представљена
ретроспектива кратких филмо-
ва младог аутора Микија
Полонског, чијих ће пет крат-
ких филмова („Albi na 12”, „Ten

Buil dings Away”, „1 Bul ding and
40 Peo ple Dan cing”, „The Hol -
low Man”, „Livor no 32”) бити
приказано 9. и 10. септембра у
дворани „Аполо”, од 15 сати.
После пројекција уследиће
разговор са аутором.

Након мастер-класа, од
16.30, на истом месту биће
приказан филм „Срећно!” (Ben
Rus sel) из селекције „Светио-
ници”, након којег ће уследи-
ти филмови из селекције „Рани
радови”. Од 19 сати публика ће
моћи да погледа филмове
„After School Kni fe Fight”
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„Моду лор” чека знак за старт

ВРЕД НЕ ДОНА ЦИ ЈЕ

У Општу бол ни цу је пре неко ли ко дана сти гла изу зет но вред -

на дона ци ја хума ни тар не орга ни за ци је „Хлеб живо та” и

пред у зе ћа АКО МЕД из Бео гра да. Бол ни ца је, наи ме, доби -

ла помоћ у виду боле снич ких кре ве та, душе ка, леже ћих коли -

ца, као и пра те ће опре ме. Захва љу ју ћи акци ја ма овог типа

до сада је на раз ли чи тим оде ље њи ма заме ње но 57 кре ве та.

Кра јем про шлог месе ца бол ни ца је, тако ђе захва љу ју ћи

хума ним поје дин ци ма и орга ни за ци ја ма, доби ла и већи број

кли ма-уре ђа ја.

Сло бо дан Ову ка, дирек тор
Опште бол ни це.

– Дра го ми је што је јав на
набав ка за избор изво ђа ча
радо ва успе шно завр ше на и
што ће рекон струк ци ја Интер -
ни стич ког бло ка моћи уско ро
да поч не. Да би се то дого ди -
ло, мора мо саче ка ти и крај тен -
де ра за избор пред у зе ћа које ће

сви усло ви за поче так радо ва –
обја снио је Ову ка.

Он је додао и то да ће се о
рас по ре ду пре ме шта ња паци -
је на та са Интер ног на дру га
оде ље ња дого ва ра ти у ходу са
изво ђа чи ма.
– Један део паци је на та биће
пре ме штен у хирур шки блок
наше згра де, док ће оста ли
бити упу ћи ва ни у бол ни це у
Бео гра ду и јужном Бана ту. У
сва ком слу ча ју, није дан паци -
јент неће бити ускра ћен за
здрав стве ну зашти ту, без обзи -
ра на то да ли ће бити хоспи -
та ли зо ван код нас или у некој
од нај бли жих окол них уста но -
ва – нагла сио је Ову ка.

Иску ство обе ћа ва
Како је под се тио Дамир Дунић,
заме ник дирек то ра фир ме
„Моду лор”, рекон струк ци ја ће
обу хва ти ти све инста ла тер ске,

чим струч ни над зор буде ода -
бран – иста као је Дунић.

Пре ма њего вим речи ма,
„Моду лор” је до сада радио
рекон струк ци ју бол ни це „Др
Дра ги ша Мишо вић” у Бео гра -
ду, Опште бол ни це у Новом
Паза ру и ГАК „Народ ни
фронт”.

– Добро смо упо зна ти са
овим типом рекон струк ци ја,
раз у ме мо шта зна чи ради ти
јед ну бол ни цу и раз у ме мо да је
пошто ва ње роко ва ту изу зет но
бит но. Сто га ћемо насто ја ти да
радо ве изве де мо и пре исте ка
рока од 180 дана пре ци зи ра ног
уго во ром – додао је Дунић.

У гру пи изво ђа ча радо ва на
пан че вач кој бол ни ци, на чијем
је челу „Моду лор”, нала зе се и
фир ме „Steelsoft”, „Елкомс”,
„Тесла систе ми”, „Елек тро нет”
и „Euromed group”.

Д. Кожан



рено управља Покрајинска вла-
да, а то је, отприлике, једна
његова трећина. Две трећине
су трансферна средства, и то
према локалним самоуправа-
ма и запосленима у образова-
њу на територији Војводине.
Дакле, трећина буџета износи
око двадесет милијарди дина-
ра – објашњава Лазаров.

Покрајински посланици
одлучују о томе које ће се јав-
не политике финансирати из
тог фонда у години у којој се
доноси буџет.

– Покрајина је била презаду-
жена, при чему она сада више
нема приватизационих прихо-
да, ни динара, а уз то, за разли-
ку од Републике, нема ни
инструменте фискалне и моне-
тарне политике. Постоје усту-
пљени приходи, попут дела
пореза на добит и зараду. На дуг
од 9,1 милијарде динара треба
додати и високе каматне стопе;
познат је случај Развојне банке
Војводине. Други део приче је
да је за време Пајтића Покра-
јина достигла 27 одсто незапо-
слености. Због свега наведеног
први потез Покрајинске владе
био је да на две ангио-сале у
Новом Саду, од којих, успут,
једна није радила, дода, одно-
сно ребалансом обезбеди сред-
ства за оспособљавање трију
ангио-сала, и то у Суботици,
Сомбору и Зрењанину, јер
њихово постојање има смисла
само ако пацијенти с претрпље-
ним срчаним или можданим
ударом стигну у року од сат вре-
мена. Поступци јавних набавки
су при крају. Поправљање
лошег стања у здравству један
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тичу Тесле и Град ског ста ди о -
на. Изгла са на је потом Одлу ка
о одре ђи ва њу аку стич них зона
и зашти ти од буке на тери то -
ри ји гра да Пан че ва, пре не то је
оба вља ње делат но сти про из -
вод ње и дистри бу ци је воде за
насе ље но место Јабу ка с ЈКП-а
„Вод-ком” на ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја”, бин ска кон -
струк ци ја дата је на кори шће -
ње Дому омла ди не...

Усво је но је затим неко ли ко
одлу ка о рас по де ли доби ти јав -
них пред у зе ћа (о чему смо
опшир ни је писа ли у наја ви
сед ни це), као и реше ња о раз -
ре ше њу и име но ва њу чла но ва
школ ских одбо ра.

Ново пред у зе ће, ста ра пра ва
и оба ве зе
Засе да ње број два тог дана –
пет на е ста сед ни ца – било је
само мало садр жај ни је. Запо -
че то је дру гим ово го ди шњим
реба лан сом град ског буџе та,

који је обра зло жио заме ник
гра до на чел ни ка Пре драг Жив -
ко вић.

Он је рекао да је реба ланс
напра вљен 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.

За говор ни цу је иза шао
Срђан Гла мо ча нин (СРС), али
не да би при чао о финан си ја -
ма, већ да би заме рио Жив ко -
ви ћу на избо ру коме ће се прво
обра ти ти. Мла ко је то зву ча ло.

Реба ланс је био сво је вр стан
увод у тему због које су и зака -
за не две сед ни це: хва та ње
послед њег рока да се фор мал -
но прав но завр ши тран сфор ма -
ци ја ЈП Дирек ци је у ЈП „Урба -
ни зам”, јер пред у зе ћа која су
инди рект ни кори сни ци буџе та
закон ски више не могу да
посто је.

Члан Град ског већа Алек сан -
дар Сте ва но вић рекао је да ће
ЈП „Урба ни зам” задр жа ти пра -
ва и оба ве зе ЈП Дирек ци је, па
је додао:

– Ново пред у зе ће наста ви ће
да се бави изра дом план ске
доку мен та ци је за потре бе гра -
да, као и да упра вља путе ви ма

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић

Екс пре сно усва ја ње
одлу ка

„Урба ни зму” 
пре ба че но 
117 мили о на дина ра

Послед њи кора ци 
у тран сфор ма ци ји

Изра зи ли смо про шле неде ље
наду да ће се на прет ход ном
скуп штин ском засе да њу про -
бу ђе на опо зи ци ја сада раз го ро -
па ди ти, јер су се у истом дану
одви ја ла два састан ка одбор -
ни ка, али ништа од тога: 31.
авгу ста, током две скуп штин -
ске сед ни це, тек неко ли ко пута
су за говор ни цу изла зи ли њени
пред став ни ци.

Да ли је раз лог поврат ка у
апа ти ју неин спи ра тив ност
тема или нешто дру го, тек,
четр на е ста сед ни ца с мно -
штвом тача ка днев ног реда
завр ше на је за четр де сет мину -
та, док је пет на е ста, која је
поче ла одмах по окон ча њу
четр на е сте, тра ја ла за нијан су
дуже.

Реше ња о раз ре ше њу
Овог пута је прва од две сед ни -
це запо че та неу спе шним поку -
ша јем Душа на Сто ји ћа (ДС) да
се днев ни ред допу ни рас пра -
вом о Апо те ци Пан че во, раду
коми си је за инфор ми са ње,
при сту пач но сти јав них про сто -
ра у гра ду, функ ци о ни са њу
скуп штин ских рад них тела и
кишној кана ли за ци ји у МЗ
Мла дост.

Вла да ју ћа већи на је потом
екс пре сно усво ји ла одлу ке у
вези с пла но ви ма детаљ не регу -
ла ци је уну тра шњег бло ка 40,
оиви че ног ули ца ма: Све тог
Саве, Иве Кур јач ког, Мати је
Гуп ца и Кара ђор ђе вом, дела
бло ка 113 на Коте жу 1, као и
акти ма слич не при ро де који се

ОДР ЖА НЕ ДВЕ СЕД НИ ЦЕ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ДРУ ГИ ОВО ГО ДИ ШЊИ РЕБА ЛАНС И ОДЛА ЗАК ДИРЕК ЦИ ЈЕ У ИСТО РИ ЈУ

ОДЈЕЦИ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

Градска управо, дајте пројекте, хитно!

и деч јим одма ра ли штем на
Див чи ба ра ма. Убу ду ће ће се
јав не набав ке за посло ве ниско -
град ње и висо ко град ње спро во -
ди ти у скло пу Секре та ри ја та за
јав не набав ке. Инве сти ци о не
посло ве Дирек ци је пре у зе ће
Секре та ри јат за инве сти ци је.

Нико ла Ћур чин (ДС) казао
је да су про шлог децем бра ско -
ро сви оста ли гра до ви завр ши -
ли овај посао, а да се код нас
чекао послед њи тре ну так.

– Изгу би ли смо годи ну. Крај -
њи биланс инве сти ци ја пока -
за ће да ће бити после ди ца по
јав не набав ке и реа ли за ци ју
разних ства ри. Ипак, Демо -
крат ска стран ка неће опстру и -
са ти ова кву одлу ку, пошто би
онда Град морао да пла ћа
казне – рекао је он.

Још неко ли ко доне тих одлу -
ка зна чи ло је да су учи ње ни
послед њи кора ци у тран сфор -
ма ци ји.

Први при хва ће ни аманд ман
Са овим у вези је и под но ше ње
остав ке Маје Вит ман на место
дирек то ра Дирек ци је, одно сно
име но ва ње Ђури це Доло вач ког
за врши о ца дужно сти дирек то -
ра ЈП „Урба ни зам”. Гра до на -
чел ник Саша Павлов иза шао је
за говор ни цу како би рекао да
је Дирек ци ја била важно пред -
у зе ће за град и додао:

– Маја Вит ман и њен тим су
мно го тога ура ди ли. Желим да
јој захва лим на све му; ово није
сме на, после ди ца је тран сфор -
ма ци је пред у зе ћа. На новој
функ ци ји, коју је заслу жи ла
тру дом и енер ги јом, пока за ће
коли ко зна.

Реч је тра жио Дејан Јова но -
вић (ДЈБ). Био је врло иро ни -
чан и сар ка сти чан:

– Пока зао бих дивље ње пре -
ма Маји Вит ман, јер ће као
глав ни мена џер поста ти део
гра до на чел ни ко вог тима. Док
је била дирек тор Дирек ци је, за
пла то испред згра де Град ске
упра ве дато је 35 мили о на са
обра зло же њем да ће тиме бити
при ву че не нове инве сти ци је!?
Надам се да ће и даље успе шно
тро ши ти зајед нич ке паре.

На Пред лог одлу ке о послов -
ном, мага цин ском про сто ру и
гара жа ма гра да седам аманд -
ма на под нео је Нико ла Ћур -
чин. Веће није усво ји ло шест
од седам аманд ма на, па су
одбор ни ци при хва ти ли један:
онај који се одно си на члан 28
тог пред ло га, а тиче се испра -
вља ња тех нич ке гре шке.

Ћур чин је, гово ре ћи о томе
пред коле ги ни ца ма и коле га -
ма из одбор нич ких клу па,
рекао сле де ће:

– Коли ко ми је позна то, ово је
први аманд ман који је акту ел на
власт у Пан че ву у овом сази ву
при хва ти ла. Жао ми је што није
неки од оних суштин ских које
сам под нео, већ тех нич ки, али
ни ово није лоше за поче так.

Дру ги пут су изме ње ни
послов ни план ЈКП-а Кача ре -
во, због финан сиј ске инјек ци -
је из град ског буџе та, као и
Про грам посло ва ња ЈКП-а Гло -
гоњ, да би се ускла дио 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.

Већ у под не се и дру га сед -
ни ца одр жа на 31. авгу ста
завр ши ла.

„Рефинансирањем
покрајинског дуга
дошло се до уштеде
од преко три милиона
евра само у 2016”,
каже Лазаров

Потенцијал за нову
расподелу је укупно
1,472 милијарде
динара

Истог дана када је локални
парламентаризам заживео –
31. августа – одржана је и 14.
седница Скупштине АП Војво-
дине. Било је десетак тачака
дневног реда, а најзначајнија
је други овогодишњи ребаланс
покрајинског буџета. Има наш
град у Новом Саду неколико
представника, али за коментар
у вези с новцем најкомпетент-
нији је покрајински посланик
Јован Лазаров, председник
скупштинског Одбора за буџет
и финансије и, како сам каже,
овлашћени представник СНС-
а за изјаве на те теме.

Он је замолио да најпре при-
ча о томе какво је било затечено
стање, како би читаоцима била
јаснија данашња ситуација.

Покрајина била презадужена
– Важна је у овом случају
ретроспектива. Покрајинска
влада је формирана 20. јуна
2016. Одмах је зацртала неко-
лико праваца деловања. Зате-
чени јавни дуг износио је 9,1
милијарду динара, што је
огромна сума у односу на опе-
ративни део буџета којим суве-

милиона и укупног дефицита
за 490 милиона динара.

– То доприноси консолида-
цији републичких јавних
финансија. Оно што је јако
важно, јесте да тренутно на
располагању стоје огромна
средства код Управе за капи-
тална улагања. Као Панчевац
апелујем на Градску управу
града Панчева да својим про-
јектима конкурише и да кори-
сти своје посланичке лобије у
покрајинској скупштини како
би што већи део новца од 780
милиона динара био усмерен
ка нашем граду. Неопходни су
нам квалитетни пројекти, с гра-
ђевинским дозволама и уред-
ном документацијом. Успе-ли
смо раније да обезбедимо 500
милиона динара за Интерно
одељење Опште болнице Пан-
чево, на томе се не смемо зау-
ставити... – закључује Лазаров.

У наредним данима Управа
за капитална улагања АП Вој-
водине завршиће послове око
расписивања конкурса за које
треба аплицирати до утрошка
средстава. Дакле, времена
нема напретек, нема га уоп-
ште. Запослени у Градској
управи који радите на ствара-
њу валидне документације,
постоје две кључне речи: про-
јекти, хитно!је од приоритета Покрајинске

владе – каже посланик и додаје
да се одмах ушло у процес
рефинансирања јавног дуга.

Други прошлогодишњи реба-
ланс је, стога, био искључиво
техничког карактера. Лазаров
прича:

– Смањили смо знатно
каматне стопе, а самим рефи-
нансирањем дуга дошло се до

уштеде од преко три милиона
евра само у 2016. Овогодишњи
први ребаланс у јуну и изве-
штај за претходну годину који
смо добили показују да посто-
ји огроман раст наплате поре-
за на добит и на зараде, што
говори о позитивним привред-
ним кретањима на територији
Покрајине. Ту нема лажи и пре-
варе, то је чиста математика; ти

приходи долазе у буџет, стоје
на рачуну. У јуну смо рекли да
идемо на нову скупштину ако
се покаже да је пројекција
добра, па смо зато 31. августа
имали овај нови ребаланс,
којим опредељујемо 1,24
милијарде динара. Тај новац је
на располагању и хоћемо да га
ставимо у функцију.

Локалпатриотски апел
Потенцијал за нову расподелу
је укупно 1,472 милијарде дина-
ра, јер су постојале и уштеде.

– Добро је да нема нове теку-
ће потрошње, па цела сума иде
у инвестициона улагања. За
подршку капиталним пројек-
тима издвојено је 780 милио-
на, и то за саобраћај 430 мили-
она, локални и регионални
економски развој 200 милио-
на и водопривреду и заштиту
животне средине 150 милиона
динара. За израду техничке
документације и техничку кон-
тролу за изградњу система за
наводњавање опредељено је
126 милиона, што је важно јер
Војводина мора да буде у ста-
њу да активира расположивих
100 милиона долара из ино-
странства за развој пољопри-
вреде. Додатно је уложено у
фонд за израду техничке доку-
ментације за инвестициона
улагања у објекте социјалне
заштите: 44 милиона динара –
наводи Лазаров.

Средства сталне буџетске
резерве ребалансом су ојачана
за 30 милиона, а постигнута је
и нова превремена отплата јав-
ног дуга за око 491 милион
динара, што је резултирало
смањењем јавног дуга за 470
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Четвр ту годи ну заре дом у нашем гра -
ду се одр жа ва фести вал аутор ског
дуго ме тра жног и крат ког фил ма под
нази вом ПАФФ. За вре ме тра ја ња
фести ва ла кроз наш град про ђе вели -
ки број посе ти ла ца, али и филм ских
рад ни ка и ауто ра, с који ма публи ка
често има при ли ку и да се лич но упо -
зна и раз го ва ра о умет но сти. Љуби -
те љи ма фил ма је то једин стве на при -
ли ка да за неко ли ко дана погле да ју
више десе ти на фил мо ва пот пу но бес -
плат но, да упо зна ју неке нове ауто ре
и нове при ја те ље са слич ним инте ре -
со ва њи ма.

Овим пово дом пита ли смо наше
сугра ђа не да ли одла зе на фести ва ле
и у био скоп, или нај че шће фил мо ве
гле да ју с поро ди цом код куће.

САША ДОБРИЋ, 
машин ски тех ни чар:

– Фил мо ве гле дам, али у послед -
ње вре ме вео ма рет ко. Живим мало
у Фран цу ској, мало овде, па немам
пуно сло бод ног вре ме на. Када угра -
бим вре ме, гле дам фил мо ве на
интер не ту. Теле ви зи ју уоп ште не гле -
дам, нити идем у био скоп. Поне кад
када сам у Фран цу ској, одем да
погле дам неки филм. Нај ви ше
волим коме ди је и фан та сти ку. Све
чешће се ипак одлу чу јем за сери је,

па тако тре нут но пра тим „Игру пре -
сто ла” и „Викин ге”.

ЈОВАН КА ЛУГО ЊА, дома ћи ца:
– Волим да гле дам фил мо ве, али

пра тим и сери је. Ево баш се тре нут но
поно во репри зи ра сери ја „Село гори, а
баба се чешља”. Не знам баш напа мет
како се зову, ја сам ста ри ја жена, имам
73 годи не. Гле дам доста теле ви зи ју, али
избе га вам фил мо ве у који ма има туча
и насил них ства ри. Више волим да гле -
дам дома ће фил мо ве и сери је. Оми ље -
на глу ми ца ми је Миле на Дра вић.

МИР КО ДРА ЖИЋ, пен зи о нер: 
– Не гле дам фил мо ве у био ско пу,

углав ном на теле ви зи ји. Када имам
вре ме на, волим да погле дам и дома -
ће и стра не фил мо ве. Сада пра тим
јед ну тур ску сери ју која се зове „Суд -
би на”. Могу рећи да ско ро нисам гле -
дао неки филм, али за сери је увек
нађем вре ме на.

НЕВЕ НА УЗЕ ЛАЦ ЂУРИЋ, 
адми ни стра тор: 

– У прин ци пу не пра тим деша ва ња
на „Пан че во филм фести ва лу”, али
можда ћу ове годи не издво ји ти вре ме
за то. Волим фил мо ве, и то нај ви ше
дома ће жан ро ве. Нешто ново, што ради
Здрав ко Шотра, то баш обо жа вам да

гле дам. Што се стра них фил мо ва тиче,
дав но сам пре ста ла да их гле дам, јер
немам вре ме на. У прин ци пу сла бо гле -
дам и теле ви зи ју. Оми ље ни глум ци су
ми Дра ган Нико лић и Вели мир Бата
Живо ји но вић, а од стра них Кија ну Ривс. 

РАДОШ ЗУБИЋ, 
рад ник у хем. инду стри ји:

– Ја сам баш фил мо фил. У послед -
њих неко ли ко годи на због посла не
могу да пра тим град ске дога ђа је, али
када имам вре ме на, гле дам фил мо ве
код куће. Углав ном више гле дам стра -
не фил мо ве, и то хоро ре и акци је.
Нека да успем да погле дам два-три
фил ма недељ но. Пла ни рам да уско -
ро погле дам филм „Ана бел 2”. То би
тре ба ло да буде добар хорор. 

БАР БА РА ЗДИ МИ РО ВИЋ, уго сти тељ:
– Знам да почи ње „Пан че во филм

фести вал”, али нећу има ти вре ме на да
то про пра тим. Фил мо ве гле дам, али
углав ном код куће, и то нај че шће викен -
дом када завр шим посао. Нај ви ше
волим акци је, али поне кад гле дам и дра -
ме, када ми тре ба да се испла чем и изба -
цим емо ци је. Фил мо ве гле дам пре ко
сате лит ске, и то углав ном стра не. Оми -
ље на глу ми ца ми је Анђе ли на Џоли.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Н. УЗЕЛАЦ ЂУРИЋМ. ДРАЖИЋ Р. ЗУБИЋ Б. ЗДИМИРОВИЋ

НАША АНКЕТА

КОЛИ КО ЧЕСТО ГЛЕ ДА ТЕ ФИЛ МО ВЕ?

Викенд је вре ме за кућ ни био скоп

Ј. ЛУГОЊАС. ДОБРИЋ

ХРОНИКА

ђач ког доба и пола ска у први раз ред
упу ће них нај мла ђим шко лар ци ма,
над ле жни из Град ске упра ве гово ри -
ли су о сао бра ћај ној кул ту ри и пона -
ша њу уче сни ка у сао бра ћа ју. Пред -
став ни ци гра да наја ви ли су сре ди ном
сеп тем бра поче так обу ке и за ово го -
ди шњу гене ра ци ју прва ка на сао бра -
ћај ном поли го ну.

Гра до на чел ник Саша Павлов том
при ли ком је рекао:

– За нас је заи ста леп дан када ова -
ко започ не, оби ла ском ђака прва ка.
Поже ле ли смо деци сре ћан ула зак у
нај леп ше, ђач ко доба. Поде ли ли смо
им ове чуве не прслу ке и буква ре, који
ука зу ју на нека основ на пра ви ла у сао -
бра ћа ју, наја ви ли поли го не. Мислим
да је то у овом тре нут ку нај ва жни је,
јер је њихо ва без бед ност на нашим
ули ца ма оба ве за свих нас. Прет по ста -
вљам да ће прва ке њихо ве баке и деке
пре све га, али и маме и тате, један
дужи пери од пра ти ти до шко ле и
назад. Свим ђаци ма прва ци ма, али и
свој деци још јед ном желим сре ћан
пола зак у шко лу, да стек ну нова при -
ја тељ ства, да им шко ла оста не у нај -
леп шем сећа њу и да, нарав но, мно го
тога нау че, јер је ово и јед на вели ка
шко ла живо та.

Стро ги нор ма тив
Мр Татја на Божић при дру жи ла се
честит ка ма гра до на чел ни ка и иста -
кла да је ове годи не 1.170 ђака упи са -
ло први раз ред, што је стан дард ни
про сек за нашу локал ну зајед ни цу.
Она је рекла да се послед њих годи на
сма њу је број оде ље ња прва ка, али да
је један од раз ло га и тај што се она
фор ми ра ју на осно ву кри те ри ју ма и
пра вил ни ка Мини стар ства про све те,
нау ке и тех но ло шког раз во ја – пре ма
јасно дефи ни са ним пра ви ли ма јед но
оде ље ње мора има ти мини мум 25
уче ни ка и уче ни ца.

Заме ник гра до на чел ни ка Пре драг
Жив ко вић и члан Град ског већа заду -
жен за кому нал ну делат ност и пред -
сед ник Коми те та за без бед ност сао бра -
ћа ја Алек сан дар Сте ва но вић посе ти ли
су у петак, 1. сеп тем бра, ОШ „Иси до -
ра Секу лић”. Заме ник гра до на чел ни -
ка је том при ли ком рекао да му је при -
чи ни ло задо вољ ство то што је у име
гра ђа на Пан че ва прва ци ма уру чио
прслу ке и сао бра ћај не буква ре.

– Сво је вр сни поклон обез бе дио је
Коми тет за без бед ност сао бра ћа ја.
Овом при ли ком желим да наја вим да
ћемо кра јем сеп тем бра или почет ком
окто бра орга ни зо ва ти и прак тич ни део
наста ве који се одно си на сао бра ћај ни
поли гон. С обзи ром на то да је поче -
так школ ске годи не, желим да апе лу -
јем и на све воза че да пове ћа ју опрез у
бли зи ни шко ла – рекао је Жив ко вић.

Да под се ти мо, Пан че во је набавилo
мобил ни сао бра ћај ни поли гон и про -
шле годи не је поче ла орга ни зо ва на еду -
ка ци ја шко ла ра ца о сао бра ћај ним про -
пи си ма и без бед но сти нај у гро же ни јих
гру па. З. Ста ни жан

При ред бе и поздрав ни
гово ри за ново при до шле
ђаке

Почи ње обу ка ђака прва ка
на сао бра ћај ном поли го ну

Настав ни ци, учи те љи, про фе со ри и
ђаци су се, као и сва ке годи не, потру -
ди ли да први дан шко ле про тек не
пре те жно у све ча ној атмос фе ри. То се
наро чи то одно си на основ не шко ле.
Ста ри ји уче ни ци су у петак, 1. сеп -
тем бра, за при до шли це – ђаке прва ке
и њихо ве роди те ље при ре ди ли при -
го дан кул тур но-умет нич ки про грам у
знак подр шке и добро до шли це.

Песмом, игром, реци та ли ма, музич -
ким тач ка ма, ске че ви ма под маска ма,
у ношња ма, доче ка ли су нову гене ра -
ци ју првих раз ре да. Дирек то ри су их
у сво јим поздрав ним гово ри ма бодри -
ли, ука зи ва ли на важност обра зо ва ња
и с поно сом упо зна ва ли при сут не са
школ ском исто ри јом, доса да шњим
успе си ма ђака, пла но ви ма и буду ћим
про јек ти ма. Холо ви и ход ни ци, панои
и зидо ви били су укра ше ни кола жи ма
и црте жи ма, а поје ди не уста но ве
потру ди ле су се да на видео-биму
пред ста ве ђач ки живот.

Све у све му, све ча не при ред бе и
рас ко шни енте ри је ри умно го ме су
допри не ли да први дан про тек не лепо
и да оста не упам ћен. Више је било
све ча но него рад но, а то се пре те жно
одно си на оне који су први пут сели у
школ ске клу пе.

Две деле га ци је
Деле га ци је локал не само у пра ве су 1.
сеп тем бра посе ти ле две основ не шко -
ле. Гра до на чел ник Пан че ва Саша
Павлов и чла ни ца Град ског већа заду -
же на за обра зо ва ње мр Татја на Божић
оби шли су прва ке у ОШ „Васа Жив -
ко вић”, а заме ник гра до на чел ни ка
Пре драг Жив ко вић и члан Град ског
већа заду жен за кому нал ну област и
пред сед ник Коми те та за без бед ност
сао бра ћа ја Алек сан дар Сте ва но вић
поздра ви ли су ђаке у ОШ „Иси до ра
Секу лић”.

Овом при ли ком поде ље ни су сао -
бра ћај ни паке ти (без бед но сни прслу -
ци и сао бра ћај ни буква ри), а поред
срдач них честит ки пово дом почет ка

ПОЧЕ ЛА НОВА ШКОЛ СКА ГОДИ НА

ПРИ О РИ ТЕТ БЕЗ БЕД НО СТИ 
ДЕЦЕ НА УЛИ ЦА МА

Чети ри тач ке днев ног реда биле су
на „мени ју” град ских већ ни ка у сре -
ду, 6. сеп тем бра. Нај пре су про шли
кроз редо ван финан сиј ски изве штај
ЈП Град ска стам бе на аген ци ја за
пери од 1. децем бар – 31. децем бар
2016. Јед но ме сеч ни при каз при хо -
да и рас хо да тог јав ног пред у зе ћа
при хва ћен је и упу ћен Скуп шти ни
гра да ради инфор ми са ња.

Изме не и допу не Про гра ма кори -
шће ња сред ста ва буџет ског фон да за
зашти ту живот не сре ди не гра да Пан -
че ва за 2017. биће тема засеб ног тек -
ста у јед ном од наред них бро је ва
нашег листа. Финан сиј ска сред ства
буџет ског фон да пла ни ра на су за
реа ли за ци ју сле де ћих про гра ма: про -
гра ми који се реа ли зу ју у Секре та -
ри ја ту за зашти ту живот не сре ди не
ГУ Пан че во, оба ве зе из прет ход не
годи не, сузби ја ње амбро зи је, уна пре -
ђе ње шум ског фон да, при о ри те ти из
ЛЕАП-а, тран сак ци је веза не за јав ни
дуг, енер гет ска ефи ка сност...

Одлу ка о изме на ма Одлу ке о
финан сиј ској подр шци поро ди ци с
децом на тери то ри ји гра да садр жа -
ла је козме тич ке про ме не у вези с
тран сфор ма ци јом ЈП Дирек ци ја у
ЈП „Урба ни зам”.

На кра ју, пред лог пра вил ни ка о
уну тра шњем уре ђе њу и систе ма ти -
за ци ји рад них места у Град ској упра -
ви, Град ској слу жби за буџет ску
инспек ци ју, Слу жби интер не реви -
зи је гра да Пан че ва, Град ском пра во -
бра ни ла штву и струч ној слу жби
заштит ни ка гра ђа на про шао је пошто
га је пред ста вио Мило рад Мили ће -
вић, начел ник Град ске упра ве.

Он је рекао да је 22. авгу ста Скуп -
шти на гра да усво ји ла Одлу ку о спро -
во ђе њу одлу ке о мак си мал ном бро -
ју запо сле них на нео д ре ђе но вре ме,
те да се у овом слу ча ју ради о ускла -
ђи ва њу с тим про пи сом, одно сно
испу ња ва њу оба ве зе. Пре ма њего вим
речи ма, од запо сле них 329 осо ба
дошло се, при ме њи ва њем про пи са,
до 287 запо сле них. То зна чи да је за
четр де сет дво је сма њен уку пан број
анга жо ва них у систе му.

На нови нар ско пита ње како је
врше на селек ци ја оних што су мора -
ли да оду, одго во рио је кон ста та ци -
јом да је шесна е сто ро људи оти шло
добро вољ но, уз про грам, а да оста -
лих прак тич но није ни било, да се
ту ради ло о при род ном одли ву.

Сед ни ца је брзо завр ше на.

С. Т.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА ВЕЋА

Ван Град ске упра ве 
шесна е сто ро добро во ља ца



Пре ма Свет ској мете о ро ло -
шкој орга ни за ци ји, гло бал -
не про ме не су про ме не у
нео р ган ском и орган ском
све ту, као и у чове ко вој
актив но сти и у дру штву у
цели ни. Оне наста ју као
после ди ца дело ва ња кли -
мат ских про ме на, које се
директ но или инди рект но
при пи су ју људ ским актив -
но сти ма, а које мења ју
састав атмос фе ре и беле же
се током дужег пери о да.

Пољо при вре да је по сво -
јој при ро ди висо ко зави сна
од кли мат ских про ме на.
Она умно го ме зави си од
при род них еко си сте ма и
про це са у њима. Мера ма
зашти те и очу ва ња при род -
них вред но сти могу се убла -
жи ти и непо вољ ни кли мат -
ски ути ца ји на локал ним
ниво и ма: поди за ње висо ке
веге та ци је уз пољо при вред -
не повр ши не и ветро за штит -
них поја се ва, очу ва ње вла -
жних ста ни шта...

Осмо тре не сред ње годи -
шње тем пе ра ту ре у послед -
њих педе сет годи на пока зу -
ју пози ти ван тренд на
под руч ју гото во целе Срби -
је. Пораст изно си до 0,04° Ц
по годи ни, док је у неким
под руч ји ма на исто ку и југо -
и сто ку земље забе ле жен
нега ти ван тренд до – 0,05°
Ц по годи ни. Нај ве ћи пораст
тем пе ра ту ре беле жен је у
јесе њем пери о ду. С дру ге
стра не, коли чи на пада ви на

има пози ти ван тренд на
већем делу тери то ри је Срби -
је. Сма ње ње коли чи на пада -
ви на осмо тре но је у источ -
ном и југо и сточ ном делу
Срби је; на запа ду земље
забе ле жен је пораст до 16
мили ме та ра по годи ни, а на
југо за па ду пад коли чи не
пада ви на за осам мили ме та -
ра по годи ни.

Пре ма већи ни прог но за,
Срби ју као и цео реги он
југо и сточ не Евро пе оче ку ју
зна чај не про ме не кли ме у
ско ри јој будућ но сти: пове -
ћа ње тем пе ра ту ре, про стор -
на и вре мен ска изме на
режи ма пада ви на. Пред ви -
ђа се да ће пораст про сеч не
тем пе ра ту ре на годи шњем
нивоу до кра ја овог века
изно си ти од 2,4° Ц до 2,8°
Ц пре ма опти ми стич ном, а
од 3,4° Ц до 3,8° Ц пре ма
песи ми стич ном сце на ри ју.
Посто ји могућ ност да се
сма њи коли чи на пада ви на
на целој тери то ри ји Срби је,
уз нешто сла би је изра же но
сма ње ње у Вој во ди ни и
неким дело ви ма источ не

Срби је, а гово ри се и о опци -
ји да се у Вој во ди ни пове ћа
коли чи на пада ви на.

Услед кли мат ских про ме -
на врло је веро ват но да ће
се Срби ја у ско ри јој будућ -
но сти суо чи ти и с пове ћа -
ним бро јем еле мен тар них
непо го да (попла ве, суше,
пожа ри). У пољо при вред ној
про из вод њи про јек то ван је
пад при но са за ско ро све
ратар ске врсте, једи но се
код куку ру за, уз интен зив -
но навод ња ва ње, оче ку је
бла ги пораст при но са. За
тери то ри ју Вој во ди не про -
јек то ва но је да ће пораст
тем пе ра ту ре и лет ње суше
гене рал но зна чај ни је угро -
зи ти при но се про лећ них
усе ва него што ће то бити
слу чај са ози мим. Код ози -
мих усе ва оче ку је се да ће
пози тив ни ефек ти (про ду -
же ње веге та ци о не сезо не)
над ма ши ти инди рект не
нега тив не ефек те.

Пољо при вред ну про из -
вод њу могу угро зи ти и раз -
не врсте боле сти и пара зи та,
чије би се уче ста лост и
раши ре ност могле изме ни -
ти услед кли мат ских про ме -
на. Про ду же ње веге та ци о не
сезо не због пове ћа ња зим -
ских и рано про лећ них тем -
пе ра ту ра дове ло би и до веће
могућ но сти раз во ја боле сти
и ште то чи на. Код неких
попу ла ци ја инсе ка та, и то
оних који зави се од вла жно -
сти земљи шта, може доћи до

сма ње ња број но сти услед
про ду же ња сушних пери о да.

Оче ки ван пораст поја ва
попла ва и висо ких вода
сигур но ће ути ца ти на интен -
зи тет воде не еро зи је у поје -
ди ним кра је ви ма. Еро зи ја
ветра којој је изло жен вели -
ки део Вој во ди не може бити
зна чај но поја ча на услед про -
ду же них пери о да суше и
висо ких тем пе ра ту ра.

Кон крет не мере које нам
сто је на рас по ла га њу су:
избор нових сор ти/раса,
изме на начи на обра де
земљи шта, гаје ње нових
биља ка/живо ти ња које до
сада нису гаје не на датим
про сто ри ма, одр жи во уво -
ђе ње навод ња ва ња, изме на
начи на кори шће ња и врста
ђубри ва, изме не у вре ме ну
засни ва ња усе ва, при ме на
заштит них мера (про тив -
град не мре же, дефрост мре -
же), уна пре ђе ње меха ни за -
ци је, оси гу ра ва ње усе ва и
сто ке, фор ми ра ње задру га.
О неким од ових мера већ
смо писа ли, а биће их и у
наред ним бро је ви ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кли мат ске про ме не –
ути цај на пољо при вре ду

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ЈЕД НА ОД ПОСЛЕ ДИ ЦА ЛЕТ ЊЕ СУШЕ

РАТА РИ СЛО ЖНО ЗА СВО ЈУ СТВАР

Поред поме ну тих, зах те ви
саве за три ју удру же ња пољо -
при вред ни ка које ће они изне -
ти саго вор ни ци ма јесу да се
2017. про гла си годи ном еле -
мен тар них непо го да, првен -
стве но због суше, што би тре -
ба ло да пову че све еле мен те
соци јал не, егзи стен ци јал не и
рад но-про фе си о нал не зашти те
пољо при вред ни ка.

Не би било изне на ђе ње да
пре по ру ка Вла де на кра ју буде
да локал не само у пра ве доно се
одлу ке које би могле бити у
корист оште ће них пољо при -
вред них про из во ђа ча.

С. Трај ко вић

чети ри до пет пута мање од
про шло го ди шњег рода куку ру -
за. Прва откуп на цена куку ру -
за ово го ди шњег рода је 13,5
дина ра за кило грам, што јасно
ука зу је на финан сиј ски колапс
пољо при вред ни ка, посеб но
рата ра који нема ју дру гу про -
из вод њу. Има пар це ла на који -
ма неће бити ника квог рода
куку ру за, па се оне тару пи ра ју
или пре о ра ва ју – каже Него ван.

Он обја шња ва да ће ове годи -
не куку ру за, изгле да, бити само
на пар це ла ма које су про шле
годи не биле под пше ни цом.

– Доса да шњим уви дом у
прве резул та те бер бе куку ру за,

а с обзи ром и на оне на уга ру,
еле мен тар на непо го да – суша
узе ла је данак у виси ни од 70
одсто при но са. Сви су вео ма
угро же ни: мали број рата ра ће
се спа сти, под усло вом да
држа ва конач но помог не у
виду сма ње ња сво јих мега ло -
ман ских наме та, као што су
разни поре зи и допри но си, а
наро чи то наме та на дизел-
гори во у виси ни од 80 дина ра
по сва ком литру, што мно го
под се ћа на харач тур ских дахи -
ја – сли ко ви то обја шња ва пред -
сед ник „Пан че вач ких рата ра”,
под вла че ћи да би помо гло
нена пла ћи ва ње акци за.

Пољо при вред ни ци
тра же саста нак на
нај ви шем нивоу

Про грам ски бли зак савез који
чине два удру же ња пољо при -
вред ни ка – „Гра ђан ска непо слу -
шност Доло во” и „Пан че вач ки
рата ри”’, те Асо ци ја ци ја аграр -
ни форум Пан че во, насту пио је
ових дана зајед но с мол бом
упућенoм нај ви шим држав ним
инсти ту ци ја ма да се у нај кра -
ћем могу ћем року саста ну пред -
став ни ци две ју стра на, како би
се на нај бо љи могу ћи начин
пре ва зи шли про бле ми наста ли
услед лето шње суше. О томе су
оба ве ште ни и меди ји.

Пред сед ник „Пан че вач ких
рата ра” Јован Него ван каже да
је зах тев за дија лог послат 15.
авгу ста на чети ри адре се: каби -
не ту пре ми је ра, Мини стар ству
пољо при вре де, шумар ства и
водо при вре де, Мини стар ству
финан си ја и Град ској упра ви
Пан че ва. Од тада, сем незва -
нич них кон сул та ци ја са запо -
сле ни ма у тим инсти ту ци ја ма
систе ма, ништа се кон крет но
није дого ди ло.

– Крах рата ра већ сада је
јасно иска зан нега тив ним
финан сиј ским билан сом свих
основ них ратар ских кул ту ра:
пше ни це, сун цо кре та и куку -
ру за. У Доло ву је ових дана
поче ла бер ба куку ру за из гру -
пе зре ња 400, 500 и 600. При -
но си се кре ћу од 1.250 до 1.300
кило гра ма по лан цу, одно сно
две тоне по хек та ру, што је за

Уговори у вези с реализацијом
програма стручне праксе у
2017. години свечано су уруче-
ни 5. септембра у Градској
управи Панчева. Том догађају
су присуствовали Саша
Павлов, градоначелник,
Миленко Чучковић, члан Град-
ског већа задужен за рад, запо-
шљавање и социјална питања,
као и Ђорђе Лукач, директор
Националне служба за запо-
шљавање – Филијала Панчево.

Ради се о мери из локалног
акционог плана запошљавања
коју спроводи Град Панчево у
сарадњи с НСЗ-ом. Средства из
буџета Града предвиђена спо-
разумом износе 9.346.500. Кон-
курс је расписан 19. маја, а
затворен 16. јуна. Изабрано је
25 послодаваца и 46 особа до
35 година старости које ће про-
ћи стручну праксу. Мера траје
до шест месеци за средњу, а
годину дана за високу стручну
спрему. Представници инсти-
туција система подвукли су да
је основни циљ стратегије
политике запошљавања Града
Панчева повећање образовања
незапослених, социјална укљу-
ченост маргинализованих гру-
па и успостављање стабилног и
одрживог раста запослености.

Павлов је истакао да је
локални акциони план запо-

шљавања дефинисао седам до
осам мера које се спроводе у
континуитету.

– Ниједна мера прве године
не може дати резултат, јер је
врло тешко избалансирати
дата средства и ефективност

самих пројеката. Ове године
смо дефинисали осам програ-
ма, у сарадњи с привредом,
који ће отворити 150 потенци-
јалних радних места. Такође
знамо да НИС у оквиру својих
капацитета спроводи стручну
праксу за лица са средњом и
високом стручном спремом. С

обзиром на искуство из прет-
ходних година кад је спрово-
ђен овај програм, велики број
наших суграђана који се пока-
жу кроз стручну праксу уједно
нађе и радно место – рекао је
градоначелник.

Лукач је изјавио да је у про-
грамима запошљавања Панче-
во лидер у јужном Банату и
додао:

– Значајна средства су одво-
јена за стручну праксу током
које ће наши млади суграђани
добити прилику да се у својој
струци покажу код послодава-

ца. На тај начин се дешавало
да преко 35 и 40 одсто људи
остане да ради. Ове године су
Република, Покрајина и Град
одвојили преко 200 милиона
динара.

Речима да је „у оквиру
локалног акционог плана Град
прошле године издвојио пет, а
ове девет милиона динара за
стручну праксу”, присутнима
се обратио Чучковић.

Млади људи људи су озбиљ-
но схватили да им је указана
шанса да граде своју каријеру.
Јасна Поповић, дипломирани
политиколог за међународне
послове, каже:

– Добила сам праксу у Оде-
љењу за односе с јавношћу,
односно у протоколу и пи-ар
служби Градске управе. Врло
сам задовољна што сам доби-
ла шансу да у свом граду стек-
нем практично знање, то јест
прилику да ме искусни профе-
сионалци уведу у посао. Једно
је оно што се учи на факулте-
ту, а сасвим друго пракса. То
треба објединити.

Ако буде била елоквентна
као у овом свом првом јавном
наступу, Јасна ће сигурно успе-
ти да искористи прилику, а
управо то желимо свим особа-
ма које су укључене у овај про-
грам.

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ О СТРУЧНОЈ ПРАКСИ

Знањем искористити шансу

ПРИ ВРЕД НА КОМО РА

Еко Тамиш – нови тури стич ки про из вод
Пово дом почет ка реа ли за ци је
про јек та „Еко Тамиш – нови
тури стич ки про из вод”, који
финан си ра ЕУ у окви ру INER-
REG IPA про гра ма пре ко гра -
нич не сарад ње Руму ни ја –Ср би ја,
6. сеп тем бра, у про сто ри ја ма
При вред не комо ре Срби је –
Реги о нал на при вред на комо ра
Јужно ба нат ског управ ног окру -
га у Пан че ву, одр жа на је кон -
фе рен ци ја за нови на ре.

На њој су пред ста вље ни
циље ви и оче ки ва ни резул та ти
про јек та, чији је буџет око
мили он евра, као и ско ро све
про јект не актив но сти. Про је кат
ће тра ја ти осам на ест месе ци, а
реа ли зо ва ће га наши сугра ђа -
ни из Покре та гора на као воде -
ћи парт нер, у сарад њи с Реги о -
нал ном при вред ном комо ром
Пан че во, Асо ци ја ци јом „Мил -
то ни ја” из Теми шва ра и Асо ци -

ја ци јом за про мо ци ју тури зма
и раз вој из истог гра да.

Увод ну реч имао је Дра ган
Босиљ, в. д. дирек то ра РПК
Пан че во. Он је гово рио о циље -
ви ма про јек та. Про јект-мена џер
Бори слав Вулић детаљ ни је је
пред ста вио актив но сти у вези с
про јек том и одр жао кра ћу пре -
зен та ци ју. Сушти на је у зашти -
ти при ро де и уло зи Тами ша у
тој важној миси ји.

При сут ни ма су се на кра ју
обра ти ли пред став ни ци две ју
асо ци ја ци ја из Теми шва ра.

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић



На осно ву Уго во ра о пра ће њу
ква ли те та повр шин ских вода
на под руч ју гра да Пан че ва
који је Завод за јав но здра вље
Пан че во скло пио с Град ском
упра вом, струч ња ци из Заво -
да током лета редов но испи -
ту ју ква ли тет воде за купа ње.
Током сезо не купа ња редов но
се врши микро би о ло шка ана -
ли за воде с пан че вач ких купа -
ли шта, која обу хва та утвр ђи ва -
ње нивоа фекал них коли-
форм них бак те ри ја и аероб них
хете ро тро фа, као и физич ко-
хемиј ска ана ли за (при су ство
суспен до ва них мате ри ја,

нитри та, нитра та, хло ри да
итд.).

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји вода, све воде које не
при па да ју првој, дру гој и тре -
ћој кла си могу бити ризич не
по здра вље купа ча. Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не и Завод за јав но здра -
вље, након ана ли зе резул та та
дру ге ово го ди шње кам па ње
испи ти ва ња при су ства опа -
сних и зага ђу ју ћих мате ри ја
у води (узор ко ва ње оба вље но
30. авгу ста), закљу чи ли су да
Пан чев ци могу да се купа ју
на Тами шу у Пан че ву, Јабу -
ци и Гло го њу, као и на попу -
лар ном дунав ском купа ли -
шту Бела сте на (десно од

шпи ца). Ква ли тет ових вода
је у ран гу тре ће кла се, оне
има ју уме рен еко ло шки ста -
тус и могу се кори сти ти за
купа ње и рекре а ци ју. Исти
ста тус има вода у кача ре вач -
ком језе ру, тако да је гра ђа -
ни могу кори сти ти у рекре а -
тив не свр хе. Над ле жни
упо зо ра ва ју да је вода лево од
шпи ца на Белој сте ни лошег
еко ло шког ква ли те та.

Ана ли за узо ра ка с реке
Поња ви це пока зу је да у њој
има вели ке коли чи не мате ри -
ја које могу угро зи ти здра вље
купа ча, тако да струч ња ци из

Заво да и Секре та ри ја та за
зашти ту живот не сре ди не
упо зо ра ва ју гра ђа не да избе -
га ва ју купа ли шта у Банат -
ском Бре стов цу, док у Омо -
љи ци Поња ви ца задо во ља ва
кри те ри ју ме тре ће кла се и
може се кори сти ти у рекре а -
тив не свр хе. У Ива но ву је
лабо ра то риј ским испи ти ва -
њи ма утвр ђе но да је вода тре -
ће кла се и сме се кори сти ти
за купа ње.

Србија ће до 2020. године
имати око 600 мегавата стру-
је из обновљивих извора
енергије и то ће бити у скла-
ду са европским оквирима.
Наша земља ће до тада мора-
ти да инвестира још 700 до
900 милиона евра како би до
предвиђеног рока остварила
500 мегавата електричне
енергије добијене помоћу
ветра, а око 100 мегавата
коришћењем енергије воде и
биомасе.

Србија на данашњи дан из
обновљивих извора (205 елек-
трана) добија 97,5 мегавата, а
крајем септембра прорадиће

ветропарк у Алибунару, који
ће додати свега осам мегава-
та. У наредне две године у
плану је да се добије још 262
мегавата реализацијом енер-
гетског пројекта у Ковачици

и завршетком ветропарка
„Чибук”. Јужни Банат у ско-
рије време треба да добије и
ветропарк од 102 мегавата у
Пландишту. Треба истаћи да
је Србија у обавези да уложи
велика средства у постојеће
енергетске системе за произ-
водњу струје како би они
могли да наставе рад у скла-
ду са свим европским дирек-
тивама (неопходно је решити
проблем честичног загађења).

Европа бележи раст произ-
водње струје из обновљивих
извора енергије захваљујући
пре свега државним субвен-
цијама. Примера ради, про-

изводња струје из обновљи-
вих извора енергије у
Немачкој се субвенционише
с више од 30 евра по мегават-
-сату, а код нас са свега 0,77
евра.

ПРОСВЕТА/ДРУШТВО
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РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА ДОДЕ ЛУ ПРИ ЗНА ЊА „ДР ЂОР ЂЕ НАТО ШЕ ВИЋ” ЗА 2016/2017.

НАГРА ДА ЗА НАЈ БО ЉУ ВАС ПИТ НО-
-ОБРА ЗОВ НУ УСТА НО ВУ У ВОЈ ВО ДИ НИ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ

Банатски 
ветропаркови

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Пред став ни ци ма свих три на -
ест вој во ђан ских шко ла за
обра зо ва ње деце са смет ња ма у
раз во ју про шле неде ље, у про -
сто ри ја ма Покра јин ске вла де,
уру че ни су вау че ри за купо ви -
ну школ ских ран че ва за уче ни -
ке. Пово дом почет ка нове
школ ске годи не Покра ји на је
покло ни ла укуп но 1.217 ран че -
ва и тор би уче ни ци ма од првог
до осмог раз ре да који поха ђа ју
ове спе ци јал не шко ле на тери -
то ри ји АП Вој во ди не. Међу
њима је и 140 ђака пан че вач ке
шко ле „Мара Ман дић”.

Дома ћи ни при је ма за дирек -
то ре школ ских уста но ва за
обра зо ва ње ђака са смет ња ма у
раз во ју, пот пред сед ник Покра -
јин ске вла де и покра јин ски
секре тар за обра зо ва ње, про пи -
се, упра ву и наци о нал не мањи не
– наци о нал не зајед ни це Михаљ

Њилаш и покра јин ски секре -
тар за висо ко обра зо ва ње и
науч но и стра жи вач ку делат -
ност проф. др Зоран Мило ше -
вић у сво јим поздрав ним гово -
ри ма иста кли су да је реч о
акци ји која има немер љив зна -
чај, јер је реч о помо ћи мали -

ша ни ма који и поред сво јих
про бле ма тре ба да се рав но -
прав но обра зу ју.

– У сарад њи с Покра јин ским
секре та ри ја том за висо ко обра -
зо ва ње, на рас по ла га њу има мо
4.000 школ ских ран че ва. Данас
је део упу ћен деци у поме ну тим

шко ла ма. При сагле да ва њу
укуп не поли ти ке у обра зо ва њу
закљу че но је да су ове шко ле
међу при о ри те ти ма и када је
реч о изво ђе њу радо ва у окви ру
њихо ве сана ци је и рекон струк -
ци је, за шта ће у покра јин ском
буџе ту за наред ну годи ну бити
још више сред ста ва – рекао је
овим пово дом Њилаш.

С дру ге с стра не, проф. др
Зоран Мило ше вић иста као је
да је ово нај бо ља честит ка деци,
роди те љи ма и настав ни ци ма за
поче так нове школ ске годи не
и додао да ова деца никад неће
бити сама. Над ле жни у Покра -
ји ни напо ме ну ли су да посто ји
свест о томе да се може и више,
а да овај сим бо ли чан поклон
пред ста вља жељу да се буде
пра ве дан и да се пру жи подр -
шка они ма који ма је ова ква
помоћ нај по треб ни ја.

ПОМОЋ УЧЕ НИ ЦИ МА

Ран че ви и тор бе

При ја ве под не ти до
30. сеп тем бра

Пове ља, пла ке та 
и новац 
за нај у спе шни је

Покра јин ски секре та ри јат за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
наци о нал не мањи не – наци о -
нал не зајед ни це рас пи сао је
кон курс за доде лу при зна ња
„Др Ђор ђе Нато ше вић”. Реч је
о при зна њу које се доде љу је
нај у спе шни јим вас пит но-обра -
зов ним уста но ва ма и про свет -
ним рад ни ци ма у Ауто ном ној
Покра ји ни Вој во ди ни.

Ова награ да уста но вље на је на
осно ву одлу ке Скуп шти не АП
Вој во ди не 1996. годи не, а доде -
љу је се пред школ ским уста но ва -
ма, основ ним и сред њим шко ла -
ма, вас пи та чи ма, настав ни ци ма,
пси хо ло зи ма и педа го зи ма из
наше покра ји не који су оства ри -
ли изу зет не резул та те у прет ход -
не две годи не у вас пит но-обра -
зов ном раду, настав ном про це су,
сарад њи с роди те љи ма, кул тур -
ној и јав ној делат но сти. Поред
тога, награ ђу ју се и уста но ве које
су обез бе ди ле ква ли те тан рад и
раз ви ле толе ран ци ју и при хва -
та ње раз ли чи то сти међу уче нич -
ком попу ла ци јом.

Пра ви ла и дока зи
Пра во уче шћа има ју пред -
школ ске уста но ве, затим
основ не, сред ње, музич ке,
балет ске и умет нич ке шко ле,
шко ле за основ но и сред ње
обра зо ва ње деце са смет ња ма
у раз во ју са седи штем у Ауто -
ном ној Покра ји ни Вој во ди ни,
као и вас пи та чи, настав ни ци,
струч ни сарад ни ци и сарад ни -
ци – у скла ду с пра вил ни ком о

про гра му рада струч них сарад -
ни ка у тим уста но ва ма. При ја -
ву на кон курс могу под не ти
вој во ђан ске вас пит но-обра зов -
не уста но ве и лица запо сле на
у њима, као и уче ни ци, роди -
те љи, орга ни локал не само у -
пра ве, струч на удру же ња и дру -
га прав на и физич ка лица.

Уче сник на кон кур су, одно -
сно пред ла гач, дужан је да при -
ло жи кон крет не дока зе о испу -
ња ва њу усло ва из кон кур са – да
је поје ди нац или уста но ва
оства рио/оства ри ла изу зет не
резул та те у прет ход не две
школ ске годи не при ме ном
савре ме них мето да у вас пит но-
обра зов ном раду и наста ви на
под руч ји ма пред школ ског вас -
пи та ња и обра зо ва ња, раду с
тален то ва ном и нада ре ном
децом пред школ ског узра ста и
тален то ва ним и нада ре ним
уче ни ци ма итд.

Бран ко ва шко ла
Да под се ти мо, про шло го ди -
шњи лау ре ат овог пре сти жног

покра јин ског при зна ња у
обла сти вас пи та ња и обра зо -
ва ња била је и пан че вач ка
Основ на шко ла „Бран ко Ради -
че вић”. Нашу шко лу над ле -
жни су сагле да ли као отво ре ну
уста но ву у којој се приме њу ју
флек си бил ни савре ме ни про -
гра ми и у којој је оства рен
ква ли те тан међу људ ски
однос. Успех „Бран ко ве шко -
ле” уте ме љен је на посве ће -
ном раду ква ли тет них настав -
ни ка.

Одбор за доде лу поме ну тог
при зна ња, који је име но ва ла
Покра јин ска вла да, награ дио је
уста но ве и поје дин це на осно -
ву утвр ђе них мери ла за вред -
но ва ње свих наве де них сег ме -
на та рада уста но ве, одно сно
рада поје ди на ца. У јед ној годи -
ни може се доде ли ти нај ви ше
пет при зна ња, која се састо је
од пове ље, пла ке те и нов ча не
награ де. На осно ву утвр ђе ног
бро ја бодо ва за школ ску
2015/2016. годи ну, награ ђе не

су Основ на шко ла „Бран ко
Ради че вић” у Пан че ву; Тех нич -
ка шко ла „Иван Сарић” у Субо -
ти ци; Пред школ ска уста но ва
„Поле та рац” у Оџа ци ма; Миле -
на Гми јо вић, настав ни ца раз -
ред не наста ве у Основ ној шко -
ли „Здрав ко Гло жан ски” у
Бече ју, и Алек сан дра Секу лић,
настав ни ца срп ског јези ка у
Еко ном ско-трго вин ској шко ли
у Кули.

Када је реч о ово го ди шњем
кон кур су, послов ник о раду
Одбо ра за доде лу награ де „Др
Ђор ђе Нато ше вић”, еле мен те за
вред но ва ње постиг ну тих резул -
та та за доде лу овог при зна ња,
као и обра сце за при ја ву на кон -
курс, заин те ре со ва ни могу наћи
на интер нет адре си Покра јин -
ског секре та ри ја та за обра зо ва -
ње, про пи се, упра ву и наци о -
нал не мањи не – наци о нал не
зајед ни це: www.puma.vojvodi-
na.gov.rs.

Кон курс је отво рен од 1. до
30. сеп тем бра 2017. годи не.

Про шло го ди шњи добит ни ци пре сти жне награ де

КУПА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Бела сте на кри тич на

Министарство просвете, науке
и технолошког развоја позива
ученике и њихове родитеље да
до 30. септембра конкуришу за
добијање ученичких стипенди-
ја у школској 2017/2108. Пра-
во на помоћ државе, у складу
са законом, имају ђаци основ-
них и средњих школа чији је
оснивач Република Србија,
аутономна покрајина или једи-
ница локалне самоуправе, који
су први пут уписани у одређе-
ни разред у текућој школској
години, чије се школовање
финансира из буџета и који
поседују држављанство Србије.

Држава ће стипендирати уче-
нике и ученице који постижу
одличне резултате у учењу и
владању (општи успех од 4,50
до 5).

Кандидати из осетљивих
друштвених група (ученици без
родитељског старања, једноро-
дитељске породице, ромска
национална мањина, ученици
са инвалидитетом, ученици с
хроничним болестима, учени-
ци чији су родитељи нестали
или су киднаповани на терито-
рији Косова и Метохије и на
територији република бивше
СФРЈ, избеглице и расељени

ученици, повратници по спора-
зуму о реадмисији и депорто-
вани ученици) имају право да
поднесу захтев да се посебно
рангирају у оквиру наменски
опредељеног броја, применом
блажих критеријума, у складу
са законом и правилником.

Редослед кандидата за доде-
лу ученичке стипендије утвр-
ђује се на основу успеха оства-
реног у претходном школовању
и социјалноекономског стату-
са породице (просек укупних
месечних прихода по члану
породице ученика за период
јануар–јун текуће године). Кад

је реч о број ученичких стипен-
дија, он се утврђује према рас-
положивим средствима у буџе-
ту Републике Србије за ову
годину.

Обрасци за пријављивање на
конкурс за доделу ученичких
стипендија и кредита за школ-
ску 2017/2018. годину, који су
штампани у виду брошуре
„Ученичке стипендије и креди-
ти 2017/2018”, могу се наручи-
ти преко школе коју ученик
похађа, почев од 1. септембра,
или купити у књижари „Про-
светни преглед” у Дечанској 6
у Београду.

ПОЗИВ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Стипендирање одличних ученика у школској 2017/2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ако сте овог лета лепо и
здраво поцрнели, поштујући
сва правила сигурног излага-
ња сунцу, онда тај резултат
треба задржати што дуже уз
адекватну негу. Кожа је лепа
и глатка уколико сте је него-
вали и хранили за време и
после сунчања, али она се,
неминовно, после сунца
обнавља и полако љушти.

Кожа има свој живот и
ћелије површинског слоја
непрестано отпадају, а заме-
њују их друге, нове ћелије.
Да би се то дешавало посте-
пено, треба да се туширате
благим сапунима и да сваки
пут након купања нанесете
хидратантно млеко за тело,
и то одмах док је кожа још
влажна, јер се тако најбоље
упија. Можете користити и

креме које дају осунчани тен.
Ако имате мало времена,
осунчајте се на тераси или у
дворишту у време када сун-
це не може да вам нашкоди.
На тај начин ће вам кожа и
даље тамнети и дуже задржа-
ти стечену боју.

Када кожа ипак почне да
се перута, урадите пилинг
целог тела, а одмах потом и
масажу. Тако ћете одједном
уклонити све изумрле ћели-
је коже и добити равномер-
ну боју тена. Што се перута-
ња лица тиче, најбоље је
урадити у салону одговарају-
ћи третман лица којим ће се
скинути изумрле ћелије,
нахранити лице, ублажити
евентуалне флеке и урадити
дубока хидратација и тако
регенерисати еластична и
колагена влакна угрожена
сунчевим зрацима.

Сами можете направити
природну маску од сока од
лубенице помешаног са
обичним пшеничним бра-
шном, мало меда и кашиком
павлаке. Нанесите маску на
лице, врат и деколте и оста-
вите двадесет минута. Затим
је исперите млаком па хлад-
ном водом и нанесите одго-
варајућу крему. Ова маска
освежава и храни преплану-
лу кожу.

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

Сачувајте 
препланули тен

ЗДРАВА ИСХРАНА

Соч но, слат ко или кисел ка -
сто, гро жђе пред ста вља јед -
ну од нај ле ко ви ти јих воћ ки
на нашем јелов ни ку, а вино
се сма тра пићем које, ако се
кон зу ми ра у мањим коли -
чи на ма, чува наше здра вље.

Гро жђе се пре по ру чу је
сви ма, осим дија бе ти ча ри -
ма, који ову воћ ку мора ју

пажљи во да кори сте због
висо ког садр жа ја шеће ра.
Упо тре бља ва се у исхра ни
као десерт, сала та, ужи на,
зачин, дода так јели ма… Нај -
бо ље и нај бо га ти је кори сним
састој ци ма јесте све же гро -
жђе, па вам пре по ру чу је мо
да испро ба те ову нео бич ну,
али фан та стич ну сала ту.

Потреб но: 85 г зеле не сала те, 50 г белог гро жђа, 150 г белог меса,

чаша јогур та, каши чи ца сен фа, пола каши чи це суве нане, пола

каши чи це сувог мајо ра на, со и бибер.

При пре ма: месо исе ћи што сит ни је и ску ва ти у сла ној води, па про -

це ди ти. За пре лив поме ша ти јогурт, сенф и зачи не. Гро жђе исе ћи

на поло ви не. Изме ша ти зеле ну сала ту, гро жђе и месо, а непо сред -

но пре слу же ња поме ша ти с пре ли вом.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Сала та са гро жђем

У Србији годишње
100–150 особа умре
од последица узимања
прекомерне дозе дроге

Држава нема адекватан
одговор на проблем

Психоактивне 
супстанце већа 
претња од опијата

– Био сам хероински зависник
нешто више од десет година, а
укупно сам се дрогирао четр-
наест година. Када је реч о
смрти од последица узимања
прекомерне дозе дроге, на
основу личног искуства знам
једну ствар: не, не дешава се то
неком другом тамо! Ја сам био
физички врло јак чак и док сам

ОБЕЛЕЖЕН СВЕТСКИ ДАН БОРБЕ ПРОТИВ ПРЕДОЗИРАЊА

ЧИСТИМО ПАУЧИНУ 
УМЕСТО ДА УБИЈЕМО ПАУКА

су то само биле последице до
којих је довела употреба ових
супстанци – објаснио је Брани-
слав Принцип, активиста орга-
низације „Нова +”.

Не рат, већ смањење штете
У свету је проблем са употре-
бом дроге постао видљив
шездесетих година прошлог
века, а прва реакција већине
земаља тада је била да се про-
тив наркоманије поведе рат уз
употребу репресивних мера –
хапшењa и кажњавањa прода-
ваца и уживалаца дроге и униш-
тавањa поља и лабораторијa где
се дрога производи. Међутим,
четрдесетак година касније,
статистика је показала да се
број корисника упркос свему
константно повећава.

– Очигледно је да је нешто у
политици према дрогама
погрешно. Уместо рата против
дрога, сада се, стога, развија
концепт смањења штете. Он је
настао под утицајем епидеми-
је ХИВ-а и сиде и заснива се на
идеји да, ако неко већ користи
дрогу, треба бар смањити
последице и зауставити шире-
ње инфективних болести –
додао је Принцип.

О томе колико је наш град
спреман да адекватно реагује
када неко узме прекомерну
дозу опијата, говорио је Осман
Хамзагић, виши струковни
медицински техничар из Заво-
да за јавно здравље Панчево.

– Кад сам чуо да ћу гостова-
ти на овом скупу, отишао сам
на своје бивше радно место, а
то је Ургентна службa Опште
болнице Панчево, да се распи-
там да ли се нешто променило
у последњих петнаест година,
од када сам напустио болницу.
Питао сам постоји ли могућ-
ност да се у случају овердози-
рања учини било шта да се
људима помогне. Одговор је
био исти као и пре петнаест
година: не. Болница може само
да констатује стање, а да би се
дао било какав антидот – а
имамо га само за хероин – и да
би се помогло таквој особи,
морала би да се уради лабора-
торијска анализа, како би се
утврдило која врста психоак-
тивне супстанце је изазвала

оним забрањеним. Оне су ужа-
сно опасне за организам и раз-
ликују се од традиционалних
супстанци, против којих се
систем до сада борио и имао
какве-такве програме за сма-
њење штете и едукацију. На
нове хемијске дроге апсолутно
нико нема одговор ни у сми-
слу превенције ни у смислу
медицинске помоћи – нагла-
сила је Ирена Молнар.

Према речима Александра
Жугића, НВО „Излазак” је, с
неколико партнерских органи-
зација, 26. јуна ове године, на
Међународни дан борбе про-
тив злоупотребе дрога, у Срби-
ји, Црној Гори и Босни и Хер-
цеговини покренуо бесплатну
телефонску линију 0800/104-
100, као и сајт www.bira mo po -
ra vak.rs. Реч је о анонимном
саветовалишту за проблемати-
ку злоупотребе дрога, у оквиру
кога се пружа подршка сваком
појединцу током целог пута
опоравка, од првог позива па
све до посттретманског проце-
са и ресоцијализације.

– Предвиђам да ће за око три
године у Србију стићи нове
дроге, а систем за њих неће
бити спреман, као што је то био
случај са опијатима пре неко-
лико деценија. Проблем је у
томе да се ми бавимо само
последицама, што изгледа као
да свакодневно чистимо пау-
чину уместо да убијемо паука
– рекао је Жугић.

Он је додао и то да верује да
рад на проблему превенције
треба да буде децентрализован
и спуштен на локални ниво, у
коме потом треба увезати све
системе – од здравствених заво-
да, преко центара за социјални
рад и полиције, до просвете и
невладиног сектора, како би
они дали заједнички одговор на
ову пошаст данашњице.

Акту ел ност или уче ста лост
неког здрав стве ног про бле -
ма у попу ла ци ји увек су пра -
ви мотив да каже мо коју реч
више о томе. Вак ци на ци је су
честа тема када гово ри мо о
пре вен ци ји зара зних боле сти
и разу мљи вом стра ху који
оне иза зи ва ју.

Пита ње је, међу тим, како
се вак ци ни са ти од епи де ми -
је про сто те, агре сив но сти и
опште нела го де и неиз ве сно -
сти у сва ко днев ном живо ту.
Мно ги при бе га ва ју тера пи ји
бега од ствар но сти и при ме -
ни при лич но јеф ти ног лека
– више ча сов не ТВ зани ма ци -
је. Не спо ри мо ефи ка сност
овог трет ма на из вре ме на
када су ТВ про ду цен ти ула -
га ли мно го тру да и сред ста -
ва да би кре и ра ли про гра ме
умет нич ке вред но сти, који
су инспи ри са ли и опле ме њи -
ва ли наше живо те. Данас је,
међу тим, тај лек поме шан с
мно гим ком по нен та ма које
ште те нашем мен тал ном и
физич ком здра вљу а да често
нисмо ни све сни тога.

Вара те се ако мисли те да
је ово спе ци фич но само за
наше дру штво. У пита њу је
епи де ми ја свет ских раз ме ра,
а овде ћемо наве сти при ме -
ре с тери то ри је ода кле је
зара за кре ну ла. Мисле ћи
Аме ри кан ци твр де да је
„рија ли ти” све само не оно
што та реч тре ба да зна чи.
Ради веће гле да но сти и већег
про фи та у ову врсту про гра -
ма дово де се обич но нео ства -

ре ни људи, без тален та или
с крат ко трај ним успе си ма у
сво јим кари је ра ма које желе
инстант начи ном да повра -
те, и нарав но спрем них да
испу не све зах те ве који се
пред њих поста вља ју. Дру -
гим речи ма, ове осо бе се
пони жа ва ју и дово де у кон -
фликт не ситу а ци је, а све
зарад ства ра ња већег узбу ђе -
ња и гле да но сти. Еми си је
оби лу ју лошом глу мом и
режи јом чији је циљ да при -
ка же нај го ре људ ске осо би -
не. Све је под ре ђе но томе да
се агре си ја, псов ке, увре де,
пони же ња, алко хо ли зам и
про ми ску и тет при ка жу при -
хва тљи вим, чак и пожељ ним
у овим еми си ја ма. Да ли нас
онда чуди да се ова кво пона -
ша ње све више при хва та као
нор ма у међу људ ским одно -
си ма?

Неко ли ко је важних чиње -
ни ца које гово ре о штет но -
сти „рија ли ти” про гра ма за
дру штво у цели ни. Они охра -
бру ју себич ност и спрем ност
да се ура ди све како би се
дошло до циља. Угро жа ва ју
поро дич не вред но сти про мо -
ви шу ћи суко бе и нездра ве
одно се међу нај бли жим чла -
но ви ма поро ди це. Љубав не
везе оства ру ју се на брз и
повр шан начин, а коке ти ра -
ње и сек су ал ност поста ју
доми нант ни. Мла ди про це -
њу ју соп стве не вред но сти на
теме љу тога коли ко су попу -
лар ни и вред но ва ни међу
вршња ци ма. Начин да се
реши сукоб није раз го вор,
већ агре си ја, псов ке, баца ње
пред ме та и песни че ње. Отво -
ре но изла га ње нај ин тим ни -
јих дета ља из при ват ног
живо та и при бе га ва ње чес-
тим пијан стви ма поста ју све
при хва тљи ви ји.

Прет по ста вљам да ће нас
само неки при ме ри штет ног
деј ства „рија ли ти” про гра ма
моти ви са ти да се ока ни мо
ове врсте заба ве и да се
посве ти мо актив но сти ма ко-
је су мно го садр жај ни је и
вред ни је у нашим живо ти ма.

Епи де ми ја про сто те

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Молнар, представница органи-
зације „Регенерација” и Мре-
же за политике према дрогама
у југоисточној Европи.

– Како је закон репресиван
и забрањује ствари попут екста-
зија, спида и сличних супстан-
ци, сада се у свету константно
појављују нове психоактивне
супстанце као еквиваленти

теми, која у себи садржи много
изазова – од превентиве, преко
питања шта радити с корисни-
цима дрога који су решили да
се с њих „скину” и да се ресо-
цијализују, до дилеме како
повезати невладин сектор и
државу и учинити их сарадни-
цима на хитном проналажењу
решења за постојеће и оне тек
надолазеће проблеме.

– Код нас не постоји тачна
статистика о броју преминулих
од предозирања, али је проце-
на Светске здравствене органи-
зације да у Србији око 100 до
150 особа годишње умре од
прекомерне дозе дроге. Тешко
је установити прецизне цифре,
јер породица често крије такве
ствари, а постоји и тај проблем
што се у случају хемијских дро-
га и лекова једноставно не зна
да ли је смрт проузроковао
срчани или мождани удар, или

предозирање. Наравно, наша
болница нeма могућности нити
особље обучено за то, па само
од сплета срећних околности
зависи да ли ће пацијент у
рекордном року стићи до Бео-
града – до Инфективне клини-
ке или ВМА, и евентуално се
спасти. Нажалост, како време
не ради за особе које су се пре-
дозирале, у већини случајева
се све несрећно завршава у
самој панчевачкој болници –
рекао је Хамзагић.

Рекреативни хорор
На чињеницу да читавом све-
ту, па и Србији, данас све већа
опасност прети не толико од
опијата, колико од различитих
врста психоактивних супстан-
ци, које млади узимају рекреа-
тивно, углавном викендом (на
журкама, фестивалима, код
куће), пажњу је скренула Ирена

се дрогирао и мислио сам да
нема шансе да се то мени деси,
већ да се то дешава ликовима
из филмова, неким мојим
ортацима, познаницима... Тако
сам мислио док се нисам први
пут пробудио у болници. Могао
сам заиста да завршим мртав.
Имао сам два „овера” и данас
сам жив само захваљујући
сплету неких чудних околно-
сти, захваљујући Богу у крај-
њем случају. Не знам како то
другачије да објасним. Али –
не, не дешава се то неком дру-
гом тамо. Сви корисници опи-
јата и психоактивних супстан-
ци који мисле да не могу да се
предозирају, а таквих има мно-
го, у великој су заблуди – тако
о свом искуству говори Алек-
сандар Жугић, активиста и
један од оснивача Организаци-
је за борбу против наркомани-
је „Излазак” из Београда.

Ову причу могли су чути
присутни на трибини „Време
сећања – време за акцију”, која
је поводом Међународног дана
борбе против предозирања одр-
жана у четвртак, 31. августа, у
дворани „Аполо”, у организа-
цији „Нове +”. Ово је, иначе,
био први пут да се у нашој
држави обележава тај датум, а
Панчево се, као вероватно једи-
ни град у Србији, нашао на
мапи локалних средина које су
му посветиле значајну пажњу.

Комплексан проблем
Акција је почела још у пре-
подневним сатима на платоу
испред Градске управе, где су
паљене свеће у знак сећања
на преминуле од предозира-
ња, а грађанима су активисти
„Нове +” делили одговарају-
ћи информативни материјал
и брошуре.

На скупу у „Аполу” стручња-
ци за лечење последица нарко-
маније и представници устано-
ва које се баве превенцијом
узимања дрога говорили су о
овој комплексној и вишеслојној

Не, то се не дешава неком другом



Пово дом тек ста обја вље ног у
прет ход ном бро ју „Пан чев ца”
под насло вом „Могу ли се опа -
сни пси чува ти у гра ду”, жели -
мо да опо врг не мо тврд ње да су
пси који се нала зе у „јед ном
дво ри шту у Ули ци Петра Пре -
ра до ви ћа” (како је писа ло у
тек сту) уоп ште агре сив ни и
опа сни по људе.

Сма тра мо да је тре ба ло да
аутор пре обја вљи ва ња про ве -
ри обе стра не и да пита и нас

за мишље ње. У том слу ча ју би
чуо да су аме рич ки ста форд и
меша нац (а не пит бул тери јер,
како је писа ло у вашем тек сту)
у дво ри шту у Ули ци Петра
Пре ра до ви ћа соци ја ли зо ва ни,
одра сли с децом и уред но вак -
ци ни са ни.

Осим тога, ника да нису
пушта ни да се без над зо ра кре -
ћу дво ри штем. Хте ли бисмо да
скре не мо пажњу и на то да није -
дан од паса у дво ри шту у Ули ци

Петра Пре ра до ви ћа није онај на
фото гра фи ји која је обја вље на у
про шлом „Пан чев цу”.

Изно ше ње у јав ност опту жби
на рачун наших паса да су опа -
сни и агре сив ни може има ти јако
непо вољ не после ди це како по
њих, тако и по дру ге живо ти ње.

Недо пу сти во је да неду жна
бића испа шта ју због лоших међу -
људ ских одно са у зајед нич ком
дво ри шту. Срам но је наво ди ти
да је пас режао на мало дете ако

за то нема дока за. Као што је
пред сед ник Дру штва љуби те ља
живо ти ња „Љубим ци” изја вио у
вашем тек сту, „само од људи
зави си да ли ће пси опа сних раса
поста ти агре сив ни”. То зна чи да
ника ко не сме те да им без про -
ве ре доде ли те ту осо би ну.

Сан дра Радо вић 

и Анђе ли ја Анђел ков

(Одго вор нашег нови на ра
обја ви ће мо у иду ћем бро ју)

ДРУШТВО
Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Књи га која већ више од пола
века чита о ци ма пру жа инспи -
ра ци ју и уте ху.

Бест се лер слав ног немач -
ког фило зо фа и соци о ло га не
доно си гото ва, инстант упут -
ства о уме ћу љуба ви.

То је књи га која жели да
пока же како љубав није осе -
ћа ње којем сва ко може лако
да се пре пу сти, без обзи ра на
достиг ну ти сте пен зре ло сти,
и насто ји да уве ри чита о ца у
то да су сва њего ва насто ја -
ња око љуба ви осу ђе на на
про паст уко ли ко не поку ша
да раз ви је сво ју цело куп ну
лич ност.

Љубав је, како нам Фром
пору чу је, оно за чим чезне -

мо. Љубав нас дефи ни ше,
она је реше ње про бле ма људ -
ског посто ја ња.

Два чита о ца који до сре де, 13. септем брa, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
поша љу нај ин спи ра тив ни ји одго вор на пита ње: „Која књи га је на вас оста -
ви ла нај ја чи ути сак овог лета?”, награ ди ће мо по јед ним при мер ком „Уме -
ћа љуба ви” Ери ха Фро ма. Нај бо ље одго во ре ћемо обја ви ти у наред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а награ де се могу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„Београд без сна” 
Владимира Ђурића Ђуре

„Уме ће љуба ви” Ери ха Фро ма

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас ко вам
пома же у спре ма њу зим ни -
це. „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 „Хро но исхра -
на у 3 фазе” Але на Дела боа
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:

„Имам фан та стич ну помоћ
у при пре ми зим ни це, зове се
све кр ва, у наро ду позна ти ја
као ’све кри ва’. Она све при -
пре ми и спа ку је ми да поне -
сем, баш ми пома же.”
060/6266...

„Пома жу ми про да ва чи це
из про дав ни це у ком ши лу ку:
ја пока жем на поли ци коју
ћу теглу, оне дохва те, отку -
ца ју, а моје је само да пла -
тим.” 064/5214...

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 шта чита ју деци пред спа -
ва ње. Они ће осво ји ти по
један при ме рак књи ге
„Лагум” Све тла не Вел мар
Јан ко вић.

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:

„Од бај ки које сам им дав -
но чита ла пред спа ва ње ста -
са ли су у прин ца и прин це зу
који сада живе неке сво је бај -
ке.” 063/3114...

„Не усу ђу јем се да про бам,
тако да не знам како би реа -
го ва ло оно моје мага рен це
од пре ко два де сет лета кад
бих оти шла да му про чи там
нешто пред спа ва ње након
што се у касне сате вра ти из
про во да.” 060/2746...

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

За све кри ва

КРАЈ ЛЕТ ЊЕ СЕЗО НЕ КУПА ЊА КОД ХАЛЕ СПОР ТО ВА

УСКО РО ПОЧИ ЊЕ
ДА РАДИ ЗАТВО РЕ НИ БАЗЕН

је напо ме ну ти и да су цене кара -
та на базе ну у Пан че ву биле упо -
ла ниже него на базе ни ма у Бео -
гра ду и Кова чи ци.

О без бед но сти купа ча на
отво ре ном базе ну овог лета је
бри ну ло више спа си ла ца, а
Завод за јав но здра вље Пан че -
во је, као и рани јих годи на,
често кон тро ли сао чисто ћу и
ква ли тет воде. Резул та ти су
пока за ли да она нијед ном није

била испод пред ви ђе них стан -
дар да.

Овог лета на вели ком базе -
ну није било орга ни зо ва но ноћ -
но купа ње, јер за то није било
вели ког инте ре со ва ња.

Под се ћа мо, кра јем про шле
годи не први пут је поста вљен
вели ки балон којим је покри -
вен отво ре ни базен. Пока за ло
се да је то био добар потез, јер
је тиме омо гу ће но пли ва чи ма,

Цене купа ња током
лета биле упо ла ниже
од оних у Бео гра ду

После сва ке кон тро ле
чисто ће воде резул та -
ти су били добри

Дирек тор ЈКП-а „Мла дост”
Пре драг Сто ја ди нов изја вио је
да се после гото во два и по
месе ца завр ша ва сезо на купа -
ња на отво ре ном базе ну код
Хале спор то ва на Стре ли шту.
Он је наја вио да ће уско ро
поче ти да ради затво ре ни
базен.

– Наши рад ни ци ових дана
оба вља ју завр шне радо ве на
њего вом кори ту и про ве ра ва ју
инста ла ци је у под ста ни ци.
Учи ни ће мо све да се пла ни ра -
ни радо ви завр ше на вре ме и
да нај ка сни је сре ди ном месе -
ца затво ре ни базен у пот пу но -
сти буде оспо со бљен за купа че
– иста као је Сто ја ди нов.

Под се ћа мо, сезо на купа ња
на отво ре ном базе ну поче ла је
23. јуна. Он је био отво рен од
10 до 18 сати, а за раз ли ку од
прет ход них годи на, радио је и
поне дељ ком. Цене кара та су
биле исте као и про шлог лета
– 150 дина ра за децу и 100
дина ра за одра сле.

Оне су одр жа не на про шло -
го ди шњем нивоу, с обзи ром на
то да вели ки број наших сугра -
ђа на због тешке финан сиј ске
ситу а ци је није могао да при у -
шти одла зак на лето ва ње. Важно

РЕА ГО ВА ЊЕ

Нема опа сних паса у Ули ци Петра Пре ра до ви ћа

После запа же ног успе ха који
су пости гли на тур ни ру у Врба -
су, пан че вач ки стре ли ча ри су
у поне де љак, 4. сеп тем бра,
дожи ве ли више него непри јат -
но изне на ђе ње.

На тере ну иза Хале спор то -
ва на Стре ли шту, који они
кори сте за тре нин ге, засад
непо зна ти ван да ли поло ми ли
су и уни шти ли више мета које
им слу же за вежба ње.

Стре ли чар ском клу бу Пан -
че во се то није деси ло први
пут, јер им је и про шле годи не
неко уни штио и чак спа лио
мете. Да би коли ко-толи ко
олак шао усло ве за вежба ње,
клуб сва ког про ле ћа орга ни зу -
је рад не акци је за поста вља ње
мета и попра вља их током целе
годи не. Зна тан део нео п ход ног
мате ри ја ла чла но ви Стре ли -
чар ског клу ба купу ју соп стве -
ним нов цем. Посто ји могућ -
ност да се на посто ља мета
поста вља ју вели ка лица, али су
ску па, а ван да ли их цепа ју већ
након јед ног дана.

Ван да ли зам који се дого дио
у поне де љак на стре ли чар ском
тере ну, поред нов ча них, има и
спорт ске после ди це. У неде љу,

10. сеп тем бра, чла но ви Стре -
ли чар ског клу ба Пан че во уче -
ство ва ће на држав ном првен -

ству. Иако је у пита њу изу зет -
но важан спорт ски дога ђај,
њима је оне мо гу ће но да тре ни -

ра ју и да се спре ма ју за њега,
јер ће поправ ка уни ште них
мета потра ја ти.

ДИВЉА ЊЕ ВАН ДА ЛА КОД ХАЛЕ СПОР ТО ВА

Уни шти ли мете стре ли ча ри ма

ватер по ли сти ма и дру гим
спор ти сти ма да тре ни ра ју и
током зиме и да не мора ју да
путу ју за Бео град.

Почет ком лета балон ски
кров је ски нут да би отво ре ни
базен могли да кори сте и гра -
ђа ни. Да ли ће покри вач ове
јесе ни поно во бити вра ћен,
уско ро ће одлу чи ти над ле жни,
а „Пан че вац” ће о томе оба ве -
сти ти чита о це.

Кроз низ љубавних аванту-
ра младог београдског
песника Барона пратимо
уметничку сцену и слику
Београда као балканског
Њујорка у периоду 1979. до
1983. године. Аутор говори и
о новоталасним бендовима,
о тадашњим чувеним журка-
ма, култу Кинотеке, панку и
новим ритмовима града и о
својој генерацији, тако да у
овој књизи можемо срести
стварне ликове из музичких
група: „Идоли”, „Шарло акро-
бата”, „Филм”, „Партибреј-
керс”, „Боа”… Наравно, град-
ску уметничку сцену чине и
девојке у које се главни јунак
заљубљује. Једна од њих
постаће Баронова принцеза,
изабраница краља без краљев-

ства, кога на крају приче оче-
кује кључ сопственог порекла,
што можда даје додатни сми-
сао његовом надимку…

Два читаоца који до среде, 13. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Када сте се
први пут учланили у библиотеку?”, наградићемо по једним пример-
ком књиге „Београд без сна” Владимира Ђурића Ђуре. Најбоље одго-
воре 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



Сарадња наших полицајаца с колегама из
Хрватске и Црне Горе током овогодишње
туристичке сезоне била је добра, а захва-
љујући њиховом заједничком раду и раз-
мени информација остварени су добри
резултати у превенцији и сузбијању кри-
минала – објавио је интернет портал
„Полиција данас”.

Припадници МУП-а Србије током летњих
месеци били су ангажовани у центрима без-
бедности у Бару, Херцег Новом и Будви.

Сарадња наших инспектора полиције с
црногорским колегама била је на изузет-
но високом професионалном нивоу, о
чему, између осталог, сведочи податак да
су контролисали угоститељске објекте у
којима се очекивало да ће се појавити без-
бедносно интересантна лица како из Црне
Горе, тако и из Србије.

Током боравка српских полицајаца на
Црногорском приморју није било већих
нарушавања јавног реда и мира у којима
су учествовали држављани Србије, нити је
било ко од њих био ухапшен због сумње
да је извршио неко кривично дело.

Позитивна искуства има и инспектор
београдске полиције Душан Илић, који је
током туристичке сезоне сарађивао с
хрватским полицајцима у Опатији. Према

његовим речима, тамо је отишао са
задатком да помаже колегама из тог
туристичког града у случају да неки
држављанин Србије изврши кривично
дело, али и да буде на услузи нашим гра-
ђанима који су летовали тамо ако су има-
ли неки проблем.

Илић је рекао да током његовог борав-
ка у Опатији није било већих безбедно-
сних изазова у које су били укључени наши

грађани, иако их је било доста у том лето-
валишту и у околини.

Говорећи о свом раду током туристичке
сезоне, навео је као пример да је у неколико
наврата помагао хрватским полицајцима у
проверама које су се тицале наших држа-
вљана. У једном од тих случајева сарађивао
је након што је откривено да је једна жена
из Србије улазила у куће у Опатији и крала.

Према његовим речима, она није има-
ла лична документа код себе, па је због
тога задржана у тамошњој полицији.

Након провере њеног идентитета, која
је извршена у Србији, испоставило се да
је за њом расписана потрага у нашој земљи
и да је требало да код нас буде упућена у
затвор јер је извршила више кривичних
дела. Међутим, у складу с начелом да се
сваки починилац кривичног дела проце-
суира у месту где га је починио, хрватски
правосудни органи одредили су тој жени
притвор у Ријеци.

Инспектор београдске полиције Душан
Илић изјавио је и да осим тога и неколи-
ко саобраћајних прекршаја није било дру-
гих проблема које су у Опатији правили
наши држављани. Он је додао и да они
нису имали већих непријатности током
боравка у том летовалишту.

У НАРЕД НИХ МЕСЕЦ ДАНА

Сао бра ћај на поли ци ја дежу ра поред шко ла

ХРОНИКА
Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У наред них месец дана поред
свих шко ла биће поја ча не
патро ле сао бра ћај не поли ци је
због почет ка школ ске годи не.
Њихов при ма ран зада так биће
да скре ћу пажњу воза чи ма на
при су ство деце и тиме допри -
но се њихо вој без бед но сти.

Сао бра ћај ни поли цај ци ће
кон тро ли са ти пошту ју ли воза -
чи про пи се о мак си мал но дозво -
ље ној брзи ни (под се ћа мо, она у
бли зи ни шко ла не сме бити већа
од 30 кило ме та ра на сат), да ли
про пу шта ју ђаке који пре ла зе
пре ко обе ле же них пешач ких
пре ла за, да ли они и дру га лица
у њихо вим ауто мо би ли ма везу -
ју сигур но сне поја се ве и да ли
кори сте спе ци јал на седи шта за
пре воз деце. О томе ће се бри -
ну ти више од 1.500 поли ца ја ца
широм Срби је.

Акци ја „Шко ла”, како гла си
зва ни чан назив ове јед но ме -
сеч не кон тро ле, спро во ди ће се
и у Пан че ву. Сао бра ћај ни

поли цај ци води ће нај ви ше
рачу на о без бед но сти прва ка,
па ће им пома га ти при ли ком
пре ла ска ули це и оба ве шта ва -
ће их како да нај бе збед ни је
дођу до сво јих шко ла.

Пред ви ђе но је и да током
овог и наред ног месе ца сао бра -
ћај ни поли цај ци држе пре да -
ва ња прва ци ма о без бед ном
уче шћу у сао бра ћа ју. Про шле

годи не широм Срби је одр жа но
је 1.200 таквих пре да ва ња, а
њима је било обу хва ће но
35.000 ђака.

Њихо ви ста ри ји дру га ри,
уче ни ци четвр тих и шестих
раз ре да, моћи ће да слу ша ју о
ово ме, али и о дру гим тема ма
на часо ви ма из новог пред ме -
та – Осно ви без бед но сти деце,
који ће им држа ти актив ни и

пен зи о ни са ни при пад ни ци Ми-
ни стар ства уну тра шњих посло -
ва. Та пре да ва ња ће се одр жа ва -
ти јед ном месеч но и прису ство
на њима биће оба ве зно, али
неће бити оце њи ва ња.

Под се ћа мо, про шле годи не
у зона ма шко ла није стра да ло
нијед но дете у сао бра ћа ју, а
један од циље ва Наци о нал не
стра те ги је за без бед ност сао -
бра ћа ја у Срби ји јесте да се тај
пово љан тренд наста ви.

Један од усло ва за то је да и
роди те љи буду узор сво јој деци.
Они не тре ба да пре ла зе ули цу
ван пешач ког пре ла за, на црве -
но, да пре тр ча ва ју и да седа ју
за волан уко ли ко су под деј -
ством алко хо ла.

УСПЕШНА САРАДЊА СРПСКЕ, ЦРНОГОРСКЕ И ХРВАТСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Мало криминала током туристичке сезоне
У едукативном центру ITEC -
CION у Војловици у петак, 8.
септембра, биће свечано обе-
лежен почетак реализације
заједничког српско-румунског
пројекта „Нова шанса за соци-
јалну инклузију осуђеника”, у
коме учествују Окружни
затвор у Панчеву и затвор у
Темишвару. Главни финанси-
јер је Европска унија.

Том приликом биће пред-
стављено како се осуђеници
могу подржати и како им се
може помоћи обучавањем за
рад на сушењу воћа, поврћа и
лековитог биља, да би се, када
одслуже затворску казну,
поново и што брже укључили
у нормалну свакодневицу.

Интеграција бивших осу-
ђеника у уобичајен живот
највећи је проблем бројних

држава које покушавају да
им олакшају уклапање у дру-
штво. Многи од њих, када
изађу из затвора, не успевају
да се запосле и да обезбеде
егзистенцију, па почињу
поново да краду и крше зако-
не како би обезбедили новац
за живот. Велики број њих се
зато поново враћа у затвор,
што је негативно.

ПОЧИЊЕ СПРОВОЂЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКОГ

ПРОЈЕКТА

Како помоћи 
бившим робијашима

Наши сугра ђа ни и сугра ђан -
ке који су неза по сле ни, а
воле ли би да раде у Вој сци
Срби је, могу се при ја ви ти на
кон курс који је отво рен до
кра ја годи не. Нај ва жни ји
усло ви за то јесу да су мла ђи
од три де сет годи на и да су
одслу жи ли вој ни рок са
оруж јем.

Уко ли ко то задо во ља ва ју,
тре ба да попу не обра сце и да
их рад ним дани ма од 8 до
14 сати доста ве на при јав ни -
ца ма пан че вач ких касар ни
које још увек тра же вој ни ке.
То су вој не поште у касар на -
ма „Сте ви ца Јова но вић” и

„Аеро дром”, као и у касар ни
у Кача ре ву.

Након тога избор кан ди да -
та за попу ну рад них места
про фе си о нал них вој ни ка биће
реа ли зо ван у три дела. У
првом, који тра је један дан,
кан ди да ти ће ићи на лекар ски
пре глед, а биће про ве ре на и
њихо ва физич ка спо соб ност.

Због тога мора ју да са
собом поне су спорт ску опре -
му: пати ке, тре нер ку, шортс
и маји цу. Сутра дан ће бити
под врг ну ти пси хо ло шкој
про це ни, а након тога понов -
ној меди цин ско-здрав стве ној
про це ни.

ШАН СА ЗА НЕЗА ПО СЛЕ НЕ

Вој ска и даље нуди
посао

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Полиција удаљава
насилнике на 
48 сати, а судови 
на 30 дана

Онај ко прекрши
наредбу да се не 
приближава жртви,
иде у затвор

После три месеца, колико је
прошло од почетка примене
Закона о спречавању насиља у
породици, неоспорно је да има
резултата и да је однос државе
према овом, годинама зата-
шкаваном проблему почео да
се мења набоље.

Један од кључних разлога за
то је што полиција, судови и
тужилаштва сада имају право
да нареде удаљавање насилни-
ка из куће или стана ако они
живе заједно са жртвама које
су их пријавиле за насиље, као
и да им забране да им прилазе.

Хитне мере против насилни-
ка, по новом закону, могу пред-
лагати полиција и тужилаштва,
а усвајају их судови. У случају
да их изрекну судије, оне трају
30 дана, а када то учини поли-
ција, 48 сати. Заједничко и за
једне и за друге јесте да се
морају поштовати. Они који их
прекрше, кажњавају се са 60
дана затвора.

Уколико се некоме одреди
забрана контаката са жртвом,

УСПЕШНА ПРИМЕНА НОВОГ ЗАКОНА О СПРЕЧАВАЊУ НАСИЉА

ХИТНЕ МЕРЕ ЗА СИЛЕЏИЈЕ

то не значи само да он не сме
да улази у њену кућу или стан,
већ му је забрањено и да јој
прилази на улици, у пошти,
продавници итд. Ова мера под-
разумева и забрану телефон-
ских позива и слања СМС
порука, као и вређања жртава
преко „Фејсбука” и других дру-
штвених мрежа.

Подједнако је ригорозна и
друга мера – удаљавање насил-
ника из кућа и станова у којима
живе са жртвама које су их при-
јавиле за злостављање. Особа
којој се изрекне та мера након
тога може да се врати само при-
времено, да би узела личне ства-
ри, али у пратњи полиције.

Од почетка јуна па до краја
јула полиција је за 910 мушка-
раца широм Србије донела

мере на основу којих су они
удаљени из станова, као и 1.716
мера о забрани прилазака
насилника жртвама. С друге
стране, према подацима Мини-
старства правде, тужилаштва
су против 1.800 лица предло-
жила хитне мере, а усвојено је
1.300 предлога.

Један од резултата приме-
не Закона о спречавању наси-
ља у породици јесте и форми-
рање 66 координационих
група за реаговање у случаје-
вима породичног насиља.
Њихови чланови су представ-
ници полиције, центара за
социјални рад и надлежних
тужилаштава.

Новост је и то да сада поли-
цајци могу бити присутни у
центрима за социјални рад

У тешкој саобраћајној нес-
рећи која се догодила 6.
септембра у раним јутар-
њим сатима у Старчеву
погинуо је С. М., рођен
1997. године. Према незва-
ничним информацијама, он
је пре удеса возио изузетно
брзо и у једном тренутку је
изгубио контролу над вола-
ном. Зато је излетео с пута,
а потом је ударио у дрво, па
у кућу. Због чега се то дого-
дило, биће накнадно утвр-
ђено.

Како „Панчевац” сазнаје,
ових дана је повећан број сао-
браћајних несрећа на терито-
рији нашег града. У среду, 6.
септембра, догодиле су се две
незгоде у којима је било
повређених, али они нису
животно угрожени. У првом
од тих удеса возач је интуби-
ран због повреда главе које је
задобио, а у другом је возач
сломио потколеницу. Апелу-
јемо на возаче да не седају за
волан под дејством алкохола
и да не возе пребрзо.

ОПЕТ ТЕЖАК УДЕС У СТАРЧЕВУ

Погинуо због 
пребрзе вожње

током сусрета супружника који
су оцењени као ризични.

Подсећамо, Панчево је први
град у Србији у коме је кон-
кретно примењен Закон о спре-
чавању насиља у породици. Све
је почело када је припадник
Полицијске управе Панчево
који је прошао специјалну обу-
ку за поступање у таквим слу-
чајевима одредио једном
нашем суграђанину четрдесе-
тосмочасовни притвор зато
што га је супруга пријавила
полицији због иживљавања.

Он јој је, под дејством алко-
хола, претио да ће је убити, а
те претње је упутио у присуству
њиховог малолетног детета.
Због тога су га полицајци под-
вргли алко-тесту (на шта тако-
ђе имају право по новом зако-
ну) и утврђено је да је имао
2,25 промила алкохола у крви.

На предлог Основног јавног
тужилаштва у нашем граду,
њему је због тога изречена хит-
на мера удаљења из стана, као и
привремена забрана контаката
са жртвом. Након тога Основни
суд је одредио да ће обе мере
трајати месец дана. Међутим, он
се поново вратио у стан. Супру-
га га је опет пријавила полици-
ји, због чега је он приведен у
Прекршајни суд у нашем граду,
с обзиром на то да је прекршио
забране коју му је изрекао суди-
ја. Због тога може поново да буде
кажњен притвором, али овог
пута у трајању од шездесет дана.



ПОЧЕ ЛИ „ДАНИ МАКЕ ДОН СКЕ КУЛ ТУ РЕ”

Дво је зич ко књи жев но вече у Гло го њу
„Дани маке дон ске кул ту ре”
поче ли су у поне де љак, 4. сеп -
тем бра, у Дому кул ту ре у Гло -
го њу. Ову мани фе ста ци ју од
2011. годи не у ово доба годи не
при ре ђу је локал но удру же ње
„Гер ман”.

Пред сед ник те орга ни за ци је
Сре ћан Крстић први је поздра -
вио при сут не, а потом су, у име
инсти ту ци ја сарад ни ка на овом
про јек ту, који је подр жао Град
Пан че во, то учи ни ли и Маја Геор -
ги јев ска, струч на сарад ни ца за
ама те ри зам, испред Дома омла -
ди не Пан че во, и Вик тор Шеће -

ро ски, први човек Новин ско-
-изда вач ке уста но ве Маке дон -
ски инфор ма тив ни и изда вач -
ки цен тар (НИУ МИИЦ).

Овај пре ка ље ни књи жев ник
је и водио про грам, а читао је

и сво је радо ве, међу који ма и
песму „Живот и шах”, што се
публи ци вео ма допа ло. Затим
је на ред дошао Рат ко Мар ко -
вић Риђа нин, из чијег бога тог
опу са се издво ји ла „Чежња”,

а Вио ле та Паче ска је пред ста -
ви ла сво ју љубав ну пое зи ју.
Она је напо слет ку, на мол бу
публи ке, одре ци то ва ла и чу-
ве ну песму Кон стан ти на Ми-
ла ди но ва – „Т’га за југ”. Усле -
дио је буран апла уз, а неки од
при сут них били су гану ти до
суза.

Песме су чита не на два јези -
ка – маке дон ском и срп ском.
Тре ба иста ћи и то да су сви
поме ну ти ства ра о ци чла но ви
Удру же ња књи жев ни ка Срби је.

„Дани маке дон ске кул ту ре”,
чији је циљ да се чује маке дон -
ска реч и афир ми ше маке дон -
ско-срп ска кул тур на сарад ња,
као и маке дон ско књи жев но
ства ра ла штво, биће наста вље -
ни наред ног поне дељ ка, 11.
сеп тем бра, од 19 сати, у Дому
кул ту ре у Јабу ци.

Банатски Брестовац: Запо-
слени у Покрајинском секре-
таријату за урбанизам оби-
шли су у среду, 6. септембра,
Парк природе Поњавица
ради израде детаљног плана
регулације. Месна заједница
је покренула иницијативу за
уградњу грејања у сали Дома
омладине.

Банатско Ново Село: Дан
румунског језика обележен је
концертом песме и игре, који
је одржан у недељу, 3. сеп-
тембра, у спортској хали,
када су поред домаћих саста-
ва наступиле и звезде народ-
не музике из Румуније.

Долово: Осамнаеста „Доло-
вачка штрудлијада” одржана
је у суботу, 2. септембра, а
када је реч о конкуренцији
домаћих штрудли, победила
је Негица Стокић. Месна
заједница је уредила плато
испред Дома културе. На том
месту је у среду, 6. септем-
бра, одржано вече хармони-
ке, када је наступило дваде-
сетак свирача и десетак
вокалних солиста.

Глогоњ: Омладинска органи-
зација спровела је акцију
добровољног давања крви у
петак, 1. септембра, у Дому
културе. На истом месту у
понедељак, 4. септембра,
приређено је књижевно вече
у оквиру „Дана македонске
културе”.

Иваново: Обављен је посту-
пак јавне набавке за израду
паркинга испред гробља, а
посао је добила фирма ЈМД.
Део ученика основне школе
учествоваће идућег викенда
на међународном спортском
такмичењу „Спартакијада” у
бугарском месту Четеларе.
Каталин Чала из МКУД-а
„Боназ Шандор” освојила је
прво место у такмичењу за
гостинску штрудлу у суботу,
2. септембра, у Долову.

Јабука: Месна заједница и
ЈКП „Вод-ком” обогатили су

парк у центру села са по две
клупе и шаховске табле.
Комунално предузеће наста-

вља санацију кишних канала
на приоритетним местима,
као и кошење амброзије и
уређење дечјих игралишта.
Књижевно вече у оквиру
„Дана македонске културе”
биће уприличено у понеде-
љак, 11. септембра, од 19
сати, у Дому културе. 

Качарево: Званична сезона
купања на СРЦ-у „Језеро”
завршена је у недељу, 3. сеп-
тембра, и од тог дана неће
радити спасилачка служба,
па ће свако ко улази у воду,
то чинити на сопствену одго-
ворност. Комунално предузе-
ће планира да ускоро попра-
ви багер који неко време
стоји на депонији.

Омољица: Запослени у Пок-
рајинском секретаријату за
урбанизам обишли су у сре-
ду, 6. септембра, Парк при-
роде Поњавица ради израде
детаљног плана регулације.
Део ученика основне школе
учествоваће идућег викенда
на међународном спортском
такмичењу „Спартакијада” у
бугарском месту Четеларе.

Старчево: Стартовала је дру-
га фаза радова на рекон-
струкцији Трга неолита одно-
сно на уређењу пијаце.
Мушка екипа Одреда извиђа-
ча „Надел” освојила је друго
место протеклог викенда на
републичким играма у Нишу,
а женској екипи је за длаку
измакло треће место.

Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Само у пет места по
три оде ље ња

У Стар че ву нај ви ше
упи са них, сле ди Ново
Село

Један од нај ва жни јих дана у
живо ту сва ког чове ка – отка ко
се без обра зо ва ња у модер ној
ери чове чан ства гото во не
може пре жи ве ти – сва ка ко је
1. сеп тем бар. Тог дату ма мали -
ша ни први пут кре ћу у реа лан
свет, одно сно у бор бу за опста -
нак, што ће их у разним појав -
ним обли ци ма пра ти ти до кра -
ја живо та.

Не тре ба ни тро ши ти речи на
то коли ко је то бит но за њихо -
ве роди те ље, али исто тако и за
њихо ве учи те ље. За њих, па и
за дру ге про свет не рад ни ке, од
живот не је важно сти коли ко ће
деце пре ко ра чи ти школ ски
праг и зато што од тога зави си
и њихо во рад но место.

С дру ге стра не, јасно је да на
овим про сто ри ма годи на ма
госпо да ри „бела куга”, па је
веро ват но и број прва ка у том
погле ду илу стра ти ван.

А када је реч о тако зва ним
рурал ним сре ди на ма, тај број
је у при мет ном опа да њу, па
није зго рег сагле да ти коли ко је
деце ове годи не први пут кро -
чи ло у сео ске шко ле.

У нај ви ше места по шезде се -
так уче ни ка
Иако нај ве ће од свих девет
пан че вач ких насе ље них места
– Стар че во – лане није има ло
нај ви ше нових ђака, ове годи -
не ства ри су дошле на сво је
место, па је од 1. сеп тем бра у
три оде ље ња првог раз ре да
Основ не шко ле „Вук Ст. Кара -
џић” рас по ре ђе но седам де сет
шест мали ша на. По све му

прва ка. Дру га пози ци ја по том
кри те ри ју му при па ла је ново се -
љан ској шко ли „Жар ко Зре ња -
нин”, у којој ће у три оде ље ња
нова зна ња сти ца ти шезде сет
пето ро уче ни ка. При том тре ба
нагла си ти да у том месту посто -
ји јед на гру па по раз ре ду која
наста ву поха ђа на румун ском
јези ку. Овог пута она ће бро ја -
ти два на е сто ро деча ка и девој -
чи ца, што одго ва ра доса да -
шњем про се ку од десет. Поред
тога, у пред школ ском узра сту у
три гру пе на срп ском и јед ној
гру пи на румун ском биће
отпри ли ке исто деце, тако да
Ново се ља ни засад не мора ју да
зази ру од пада ната ли те та.

СЕЛО

У СВЕ ТЛУ ПОЧЕТ КА НОВЕ ШКОЛ СКЕ ГОДИ НЕ

СВЕ МАЊЕ ЂАКА ПРВА КА

У КАЧАРЕВАЧКОЈ ШКОЛИ ТОКОМ РАСПУСТА

Летња учионица
и нови прозори

Институт за културу Румуније
из Букурешта, у сарадњи са
Заједницом Румуна у Србији и
Генералним конзулатом Руму-
није из Вршца, обележио је
Дан румунског језика концер-
том одржаним у недељу, 3. сеп-
тембра, у новосељанској спорт-
ској хали.

Догађај су отворили члано-
ви КУД-а „Др Раду Флора” из
Новог Села, који су одиграли
две традиционалне кореогра-
фије Румуна са ових простора.
У наставку програма вокални
солисти Теодора Мик, Николе-
та Царан, Габријела Петровић,
Катарина Бугарин, Кристина
Мик и Магдалена Рошу пред-
ставили су румунски мелос.

После тих уводних тачака
уследио је целовечерњи концерт

у режији Института за културу
Румуније, а бројне љубитеље ове

врсте музике разгалиле су про-
слављене уметнице које негују
аутентичан фолклор. Тако је
Флорика Заха публици прибли-
жила регију Бихор, док је Вале-
рија Арнауту „заступала” Банат.

Ова манифестација окупила
је многе уважене званице, као
што су Дан Константин, пред-
ставник Генералног конзулата
Румуније из Вршца, Алексан-
дар Петар, секретар Амбасаде
Румуније у Београду, Данијел
Магду и Стеван Михајлов,
председник и потпредседник
Заједнице Румуна у Србији,
Емануел Тапалага, викар
Румунске православне цркве,
Ђорђе Јанеш, протојереј РПЦ
из Панчева...

КОНЦЕРТ ПЕСМЕ И ИГРЕ У НОВОМ СЕЛУ

Дан румунског језика

поде ље но у два циклу са. У
нижим раз ре ди ма је пет на е сто -
ро заин те ре со ва них, а у вишим
тро је мање.

У слич ној пози ци ји је Јабу -
ка, која је на сле де ћем месту
по бро ју прва ка. У ОШ „Гоце
Дел чев” у почет ни раз ред кре -
нуо је један уче ник мање
(шезде сет дво је), док их је у
„заба ви шту” тре нут но четр де -
сет деве то ро.

Омо љич ка шко ла „Доси теј
Обра до вић” завр ша ва опа да ју -
ћи низ, јер има шезде сет јед -
ног прва ка, а њоме се завр ша -
ва спи сак сео ских шко ла које
има ју по три оде ље ња. У исто
толи ко „пред школ ских” учи о -

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ни ца кре ну ло је шезде сет кли -
на ца и клин це за.

А у Ива но ву сед мо ро
Доло вач ка шко ла „Аксен ти је
Мак си мо вић” има у два оде ље -
ња педе сет дво је нових уче ни -
ка. Од тог бро ја јед но дете
наста ву поха ђа на румун ском
јези ку и зајед но с још тро је
чини ком би но ва ну гру пу од
првог до четвр тог раз ре да.

Сле де два места с при бли -
жно истим бро јем ста нов ни ка
– Бре сто вац и Гло гоњ. И тамо
ће прва ци бити поде ље ни у две
учи о ни це. Тако је у шко лу
„Олга Петров” пре неко ли ко
дана кре ну ло три де сет пето ро
нових лица. У петак, 1. сеп тем -
бра, праг уста но ве „4. окто бар”
пре шао је три де сет један првак.
У оба места оба ве зан при прем -
ни пред школ ски про грам поха -
ђа сли чан број мали ша на.

И напо слет ку, у ива но вач кој
шко ли „Моша Пија де”, као и
увек, има убе дљи во нај ма ње
новај ли ја – све га седам у,
нарав но, јед ном оде ље њу. Али
за поме ну те при ли ке то је чак
и соли дан број, с обзи ром на
то да их је поне кад било и
мање. Охра бру ју ће је то што их
је тре нут но у „заба ви шту” деве -
то ро. У том месту с нај ме шо -
ви ти јом наци о нал ном струк ту -
ром при пад ни ци ма два ју
наро да омо гу ће но је да уче
пред мет матер њи језик са еле -
мен ти ма наци о нал не кул ту ре.
Тако ће у мађар ској гру пи бити
три де сет дво је, а у бугар ској –
три на е сто ро.

У сва ком слу ча ју, пад бро -
ја упи са них прва ка из годи не
у годи ну је еви ден тан. То и не
тре ба пре ви ше да чуди ако се
зна коли ко роди те љи ма у ова -
квој еко ном ској ситу а ци ји
тешко иде шко ло ва ње деце.
Иако је оно зва нич но бес -
плат но...

суде ћи, такав тренд неће бити
наста вљен, ако се зна да оба ве -
зан при прем ни пред школ ски
про грам (или заба ви ште) поха -
ђа знат но мање деце – све га
педе сет четво ро.

Након нај мно го људ ни је сео -
ске месне зајед ни це сле де три
с гото во исто вет ним бро јем

Исто и ме на кача ре вач ка об-
ра зов на уста но ва има шезде сет
тро је ђака прва ка, а у три пред -
школ ске про сто ри је сва ко днев -
но ће дола зи ти шезде се то ро
мали ша на. Ина че, поме ну та
шко ла чека одго вор над ле жних
када је реч о уче њу маке дон -
ског јези ка, које тре ба да буде

Основна школа „Жарко Зре-
њанин” из Качарева доживела
је током летњег распуста упа-
дљиве позитивне промене.

Према речима директорке
те образовне установе Слобо-
данке Ђукић, радило се на
уређењу како зграде, тако и
дворишног простора.

– Захваљујући новцу доби-
јеном од Града Панчева, у
износу од милион и двеста
хиљада динара, замењени су
стари прозори у сва три ход-
ника школске зграде. Уместо
њих, постављени су нови, алу-
минијумски. Радови су успе-
шно окончани до почетка
школске године, а успели смо
и да уштедимо око триста

хиљада динара од поменуте
суме, па чекамо ребаланс град-
ског буџета, да и у забавишту
заменимо прозоре. Поред тога,
у првој половини распуста, уз
помоћ сопствених снага и
Покрајинског секретаријата за
спорт и омладину, који је
издвојио двеста хиљада дина-
ра, уредили смо део дворишта
око вртића. Најпре је багери-
ма изравнато тле, а вишак
земље је уклоњен, након чега
смо саградили волијеру, коју
називамо летња учионица –
навела је директорка качаре-
вачке школе.

Нови објекат се изузетно
допао и онима којима је наме-
њен – самим ученицима.

Дочек првака у Омољици



Књига за децу „Заистинска
српска бајка” Гордане Влајић,
књижевнице из Панчева, про-
мовисана је на два значајна
фестивала у Србији.

Прва промоција одржана је
26. августа у Ивањици, на
„Нушићијади”, а потом и у
Витешком селу, у оквиру Међу-
народног витешког фестивала
„Деспот Стефан Лазаревић –
Just Out”, који се већ трећи пут
одржава код манастира Мана-
сија, а чији је покровитељ ове
године био председник Србије.

Захваљујући ангажовању Из-
давачке куће „Клет”, збирка
прича из српске историје, од
Светог Саве до данас, сабраних
у луксузно илустровано издање

под насловом „Заистинска српска
бајка” и с поднасловом „Чудесна
прича од које се постаје заиста

неизгубљив”, представљена је
деци у виду позоришне предста-
ве, радосног игроказа који су

приказали млади глумци позо-
ришта „Дадов”: Николина,
Симона, Алекса и Жарко, и који
су на овај начин књигу Гордане
Влајић учинили још занимљи-
вијом за будуће читаоце.

Књига која је намењена деци
предшколског и школског узра-
ста током прошле године је на
две културне манифестације
проглашена најбољом књигом
за децу.

КУЛТУРА
Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВЕЧЕ РИ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ РОКЕН РО ЛА

МУЗИ КА КОЈА СПА ЈА ЉУДЕ
Два дана рокен ро ла

Девет бен до ва 
сви ра ло аутор ске
нуме ре

На пла тоу испред Кул тур ног
цен тра Пан че ва у сре ду и
четвр так, 30. и 31. авгу ста,
при ре ђе не су четвр ти пут
„Вече ри пан че вач ког рокен ро -
ла”, на који ма је уче ство ва ло
девет изво ђа ча из нашег гра да
и око ли не.

Ова мани фе ста ци ја се одр -
жа ва захва љу ју ћи ини ци ја ти ви
Удру же ња рок музи ча ра Пан -
че ва, чија је основ на иде ја била
да про мо ви шу дугу тра ди ци ју
рок музи ке у нашем гра ду, која
је 2013. годи не навр ши ла педе -
сет годи на. Тада се овим пово -
дом оку пио вели ки број музи -
ча ра, што је поста ла прак са и
сва ке наред не годи не до сада.

– Наша иде ја је да напра ви -
мо неку река пи ту ла ци ју пан че -
вач ких зби ва ња током годи не
и види мо ко се бави рокен ро -
лом. Прин ци пи су нам да свакe
годи не буду засту пље не све ге-
не ра ци је, да су при сут ни сви
жан ро ви и да има мо што више
аутор ских бен до ва – рекао је
Зоран Илић, пот пред сед ник
Удру же ња рок музи ча ра Пан -
че ва.

Прве вече ри насту пио је мла -
ди бенд „Син дром”, који се ове
годи не нашао и пред публи ком
чуве ног бео град ског „Beer Fest-
a”. Нашим сугра ђа ни ма пред -
ста вио је сво јих девет аутор -
ских нуме ра.

Born to Run

МОЈ избор МОЈ

Миле на Чабри лов ски, 

опе ра тер у сер ви сном цен тру

МУЗИ КА: Аме рич ки музи -
чар Џеј сон Избел издао је
нови албум, „The Nashville
Sound”, пре леп и искрен, у
ком се интим не испо ве сти из
при ват ног живо та пре пли ћу
с про бле ми ма савре ме ног
чове ка, од нара ста ју ћег раси -
зма, пре ко бор бе са уну тра -
шњим демо ни ма из про шло -
сти, до анк си о зно сти и
пот пу не неси гур но сти у себе
и бли жње. Мени лич но он је
ста ри ји брат, који ме раз у ме,
уме да саслу ша и пру жи
добар савет, реша ва про бле -
ме и вра ћа ме на пра ви коло -
сек. На две нуме ре тре ба
посеб но обра ти ти пажњу:
„White Man’s World” и „Hope
the High Road”. Чак и ако
нисте љуби тељ аме рич ког
тако зва ног алтер на тив ног
кан три ја, пру жи те му шан су,
биће те изне на ђе ни.

ФИЛМ: „Three Flavours Cor-
netto Trilogy”, сери ја бри тан -
ских коме ди ја коју је режи -
рао Едгар Рајт. Сце на рио су
писа ли Рајт и бри тан ски глу -
мац Сај мон Пег, који уз Ника
Фро ста игра глав ну уло гу у
сва три дела. „Shaun of the
Dead”, „Hot Fuzz” и „The
Worlds End” јесу паро ди је на
зом би, поли циј ске и сајенс-
фикшн фил мо ве, сва ки део
засеб но обра ђу је јед ну од ове
три данас попу лар не филм -
ске теме. Урне бе сно су сме -
шни, а на тре нут ке забри ња -
ва ју ће ири тант ни. У сва три
дела зајед ни ца се окре ће
про тив мање гру пе енту зи ја -
ста који поку ша ва ју да про -

на ђу начин да пре жи ве – да
ли зом би је („Shaun of the
Dead”), да ли моћ ни савез
ком ши ја, сериј ских уби ца
(„Hot Fuzz”) или робо те ван -
зе маљ це („The Worlds End”).
Савр ше но је да се погле да
одјед ном, када се одлу чи да
се чита вог дана буде лењ.

КЊИ ГА: Брус Спринг стин,
„Born to Run”. Заи ста посеб -
на ауто би о гра фи ја, до дета ља
испри ча не при че, од самог
рође ња, пре ко одра ста ња у
ита ли јан ско-ирској поро ди -
ци, до тога како је сва ко од
тих насле ђа ути ца ло на његов
даљи живот. Затим при ча о
бор би са изу зет но тешком
депре си јом, с којом се бори
и данас, непри хва та ње да се
буде ишта мање од савр ше -
ног. Опи са на је јед на импо -
зант на музич ка кари је ра, која
сре ћом и даље тра је и може
пру жи ти још мно го тога.
Једи на замер ка, и то озбиљ -
на, јесте при лич но несре тан
пре вод, тако да би можда и
ути сак био мно го леп ши када
би се про чи та ло у ори ги на лу
или у неком бољем пре во ду
на срп ски језик.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ПАНЧЕВАЧКЕ КЊИЖЕВНИЦЕ

„Заистинска српска бајка” на домаћим фестивалима

Проф. др Сне жа на Јов чић
Олђа, сли кар ка из Пан че ва,
пред ста ви ла се публи ци у
Теми шва ру ретро спек тив ном
изло жбом „Моза и ци” у гале ри -
ји „Хели ос”.

Изло жбу су 24. авгу ста отво -
ри ли др Адри јан Ардец, дирек -
тор архе о ло шког пар ка „Тиби -
скум” у Каран се бе шу, и Јоан
Секер њеш, пред сед ник теми -
швар ске фили ја ле Удру же ња
ликов них умет ни ка Руму ни је
и ликов ни кри ти чар, који је на
почет ку иста као зна чај про мо -
ви са ња моза и ка ради већег
при су ства и кори шће ња широ -

ких могућ но сти ове тех ни ке у
савре ме ном ликов ном изра зу.
Отва ра њу су при су ство ва ли
струч ња ци из обла сти архе о ло -
ги је рим ског пери о да на тери -
то ри ји Руму ни је, умет ни ци и
ликов на публи ка.

Изло жба истра жу је везу која
посто ји изме ђу рим ских моза и -
ка, непре ва зи ђе них у тех но ло -
шком аспек ту, има ги на ци ји и
зна ча ју по раз вој ове тех ни ке и
савре ме ног моза и ка Сне жа не

Јов чић Олђе, која није засно ва -
на на копи сти ци и подра жа ва -
њу, већ на зајед нич ком пола зи -
шту у моза ич кој интер пре та ци ји
реал них при ка за. Ретро спек тив -
на постав ка пред ста вља све фазе
у раз во ју моза ич ког руко пи са
аутор ке у обла сти моза и ка с
тема ма из при ро де од моза и ка
инспи ри са них рим ском епо хом
у темат ском, естет ском и тех но -
ло шком сми слу, до моза и ка пот -
пу но осо бе ног руко пи са који
при ро ду кори сте само као пола -
зи ште и ини ци ја ци ју за лич ни
емо тив ни и естет ски израз. Пор -
тре ти, фло рал ни и зоо морф ни
моти ви, пред ста вље ни су на
изло жби ори ги нал ним радо ви -
ма и прин то ви ма моза и ка вели -
ких фор ма та, угра ђе них моза и -
ка и моза и ка који се нала зе у
при ват ним колек ци ја ма. Моза -
и ци су изве де ни инверз ном
мето дом изли ва ња у бето ну и
изра ђе ни су искљу чи во од при -
род ног каме на.

Изло жба је тра ја ла до 6. сеп -
тем бра 2017. и реа ли зо ва на је
уз подр шку Гра да Пан че ва.

ИЗЛО ЖБА РАДО ВА СНЕ ЖА НЕ ЈОВ ЧИЋ ОЛЂЕ

„Моза и ци” у Теми шва ру

Мажо рет ки ње Пан че ва нас-
ту пи ле су про шлог викен да
на Међу на род ном фести ва -
лу „Kaštela Dance Open”, који
је одр жан у Каште ли ма код
Спли та у субо ту, 2. сеп тем -
бра, и осво ји ле шест меда ља.
У кате го ри ји соло штап Бог -
дан ка Кел ча осво ји ла је злат -
ну меда љу, Бог да на Кел ча
сре бро, а Асја Бог да но вић
брон зу.

У кате го ри ји дуо штап Катја
Бог да но вић и Јова на Оку ка
заслу жи ле су зла то, а за наступ
у кате го ри ји трио штап сре бро
су осво ји ле Бог дан ка Кел ча,
Ири на Бог да но вић и Бог да на
Кел ча. Тео до ра Стан ко вић,
Ани та Милен ков, Јова на Оку -
ка, Асја и Катја Бог да но вић у
кате го ри ји мини фор ма ци ја
штап тако ђе су биле одлич не
и осво ји ле сре бр ну меда љу.

ПЛЕ СНО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ХРВАТ СКОЈ

Мажо рет ки ње 
доне ле шест меда ља

Музи ка
Петак, 8. сеп тем бар, поноћ, пла то испред Кул тур ног цен -
тра: ПАФФ – кон церт бен да „Consecration”.

Темат ски про грам
Четвр так, 7. сеп тем бар, 15 сати, Све то сав ски дом: ПАФФ,
мастер-клас Нико ла у са Гејр хал те ра.

Четвр так, 7. сеп тем бар, 19 сати, Све то сав ски дом: ПАФФ,
пред ста вља ње књи ге „Пуње не тикви це са Лењи но вим мозгом
– филм ски сце на рио” Сање Дома зет и Сло бо да на Шија на.

Петак, 8. сеп тем бар, 15 сати, Све то сав ски дом: ПАФФ,
мастер-клас Сало ме Ламаш.

Субо та, 9. сеп тем бар, 19 сати, Све то сав ски дом: ПАФФ,
пред ста вља ње књи ге „Мала откри ћа” Алек сан дра Зогра фа.

ОД МОЗА ИЧ КОГ ПОР ТРЕ ТА ДО ИКО НЕ

Проф. др Сне жа на Олђа рође на је 1967. годи не у Јабу ци.
Дипло ми ра ла је на Сли кар ском одсе ку Факул те та ликов них
умет но сти (ФЛУ) у Бео гра ду 1991. годи не. Маги стри ра ла је
1994. годи не на пред ме ту Зид но сли кар ство – моза ик на ФЛУ
у Бео гра ду и док то ри ра ла 2015. годи не док тор ским умет нич -
ким про јек том „Од моза ич ког пор тре та до ико не”. Члан је
Удру же ња ликов них умет ни ка Срби је од 1993. годи не.
Доцент је на ФЛУ у Бео гра ду, на пред ме ту Зид но сли кар ство
– моза ик. Добит ни ца је зна чај них ликов них при зна ња.

– Живи мо за рокен рол. Бори -
мо се за нашу сце ну, која је тре -
нут но вео ма добра. Тру ди мо се
зајед нич ким сна га ма с мла дим
људи ма, али и са ста ри јом гар -
дом, да ожи ви мо рокен рол у
нашој око ли ни, нашој ули ци,
нашем насе љу и нашем гра ду –
изја вио је Мио мир Ада мо вић
из бен да „Син дром”.

Након сјај не свир ке мла дог
бен да сво је аутор ске песме
одсви рао је Бане Глу ва ков,
афир ми са ни музи чар, кога
Пан чев ци вео ма воле и радо
слу ша ју.

– Први пут уче ству јем.
Мислим да је ово добро за Пан -
че во, јер овај град има дугу тра -
ди ци ју рок музи ча ра и бен до -
ва. Тако ђе, ово је добра при ли ка
за мла де бен до ве да пред ста ве
аутор ску музи ку сво јим сугра -
ђа ни ма – иста као је Глу ва ков.

Атмос фе ру је вео ма загре јао
бенд „The Frižideri”, који већ
пет-шест годи на нај че шће може -
мо чути на мото-ску по ви ма.
Сјај не обра де позна тих рок
хито ва раз мр да ле су посе ти о -
це, од мали ша на па до сти дљи -
вих госпо ђа, које су игра ле у
поза ди ни.

– Лепа је сва ка жива свир ка
било где да се деси у нашем
гра ду. Омла ди на ради, ком по -
ну је, па и ста ри ји, али је у
Пан че ву сце на сла ба, нема где
да се насту пи и сва ка при ли ка
да се про мо ви шу мла ди бен -
до ви добро дође. Лепо је чути
мало живе музи ке, јер та енер -
ги ја која дола зи од музи ча ра
када је жива свир ка у пита њу,
не може заме ни ти није дан
носач зву ка – рекао је Дра шко
Патић, певач гру пе „The Friži-
deri”.

Дру ге вече ри насту пио је
састав „200 +”, који чине про -
фе со ри Гим на зи је, адво ка ти и
послов ни људи из нашег гра да,
а за њима и сјај ни мом ци из
бен да „Рам па”, мла дог бен да
који посто ји тек годи ну дана,
али иза себе има већ шест
аутор ских нуме ра.

– Нама је бит но дру же ње,
али и да стек не мо ново иску -
ство. Сва ка свир ка нам је зна -
чај на – рекао је Иван Соло мун,
буб њар овог саста ва.

Соло наступ имао је Вла да
Неде ља, који се већ дуго бави
музи ком и до сада је обја вио
чети ри албу ма. Познат је и као
аутор књи ге „Хели коп тер на
гла ви”, у којој је опи са на исто -
ри ја рок кул ту ре у Пан че ву.

– Орга ни за ци ја је чиста десет -
ка. Усред ове апа ти је лепо је
виде ти људе да се весе ле. То је
јед на побе да и то је глав но шта
људи тре ба да схва те. Ова кви
дога ђа ји пози тив но ути чу на рас -
по ло же ње и енер ги ју овог гра да
– нагла сио је Вла да Неде ља.

Послед њи је насту пио фјужн
састав „Гуњ”, у чијем су саста -
ву позна ти пан че вач ки музи -
ча ри, који су доне ли неки
сасвим нови звук и чије ћемо
аутор ске нуме ре тек бити у
при ли ци да слу ша мо.

Још јед ном се пока за ло да
наш град има широк спек тар
ква ли тет них музи ча ра свих
гене ра ци ја. Јед на див на иде ја
изро ди ла се у одлич ну мани -
фе ста ци ју, која нам сва ке годи -
не дока зу је да рокен рол и даље
живи и да се раз ви ја захва љу -
ју ћи тален то ва ним људи ма
који веру ју у музи ку.



ХИТ НО про да јем то мос
АПН 6, од ли чан, очу ван, са
са об. до зво лом 063/173-
11-90. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ка ми он мер це -
дес 207, по вољ но. 060/506-
50-59. (СМС)

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)

ПУН ТО кла сик, 2009,
50.000 км, плин, ку ка, че -
ти ри зим ске гу ме. 064/243-
87-20, 061/131-26-35.
(245626)

ЛАН ЧИ ЈА 1.2, пун то мо тор,
2001. го ди ште, це на 1.100
евра. Тел. 062/803-71-88.
(246999)

ФЛО РИ ДА ин, очу ва на,
2005, бен зин, плин, тек ре -
ги стро ван, 750 евра.
062/846-96-00. (247039)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву ју го 65,
2002, ре ги стро ван, од ли -
чан, по вољ но. Тел.
063/430-454. (247044)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 21, тур бо
ди зел, 1993. го ди ште, по -
вољ но. Тел. 063/430-454.
(247044)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то,
2009, пре шао 37.000, црн.
Тел. 064/234-36-02. (2471)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат пун то
1.2, 2004. кли ма, аларм,
да љин ски, бен зин-гас , фа -
брич ко ста ње, вре ди ви де -
ти. 065/346-20-20. (24716)

ФИ ЈАТ СТИ ЛО 1.9 ЈТД, 85
кв, 2002, ре ги стра ци ја до
ав гу ста 2018, 4/5 вра та,
1.650 евра. 064/179-16-84.
(247175)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
0673/892-08-35. (247310)

ПУН ТО, 2010, 5 Б, пр ва бо -
ја, фа брич ко ста ње, кли ма,
3.300 евра. 065/809-11-83.
(247312)

ОПЕЛ кор са 1.0 Б, увоз из
Не мач ке, це на 1.999 евра.
Л064/668-85-53. (247319)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4, 1991.
го ди не, у до бром ста њу,м
ре ги стро ван до 16. апри ла
2018. Мо бил ни 064/228-
64-78. (247330)

ПРО ДА ЈЕМ ау ди А 5, 2.0
ТДИ, 2013, 41.000 км, вла -
сник. 060/177-76-00.
(247340)

ПРО ДА ЈЕМ хон ду civic 1.4,
2014, 31.000 км, вла сник.
060/177-76-00.  (247340)

ПРО ДА ЈЕМ то јо ту aygo,
1.0, 2010, 60.000 км, вла -
сник. 060/177-76-00.
(247340)

ФИ ЈАТ до бло, 2004, по ви -
ше ни пик-ап, ме тан.
061/629-80-40. (247341)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 ди зел,
2006, пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник. 064/130-
36-02. (247345)

СТИ ЛО 1.2, 16 В, 2002, пе -
то ра вра та, шест бр зи на,
фул опре ма, вла сник.
064/130-36-02. (247345)

ХИТ НО про да јем ве о ма до -
бру ка ро се ри ју мер це дес
124, са па пи ри ма. 064/949-
92-72. (247350)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
2007, ре ги стро ван.
061/353-00-77. (247353)

ФИ ЈАТ сти ло ка ра ван 1.6,
2003, на име. 064/593-64-
86. (247356)

ОПЕЛ ме ри ва 1.4, 2006, на
име. 062/556-585. (247356)

ГОЛФ 4, ТДИ, 2001, 3 В, на
име. 064/109-93-79,
(247356)

ТО МОС ау то ма тик, 1989.
го ди ште, трај но ре ги стро -
ван, од ли чан, 330 евра.
064/171-22-13. (247358)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го -
ди ште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (247369)

ПЕ ЖО 307, SW, 1.6,  бен -
зин, па но ра ма кров, 2004.
го ди ште, 3.000 евра.
064/514-05-06ч. (247396)

ОПЕЛ астра 500, кец, 2006.
го ди ште и пик-ап 2003, на
про да ју. 063/305-082.
(247380)

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-
59-15. (246307)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла
до 3.000 евра. 
065/809-11-83. (247312)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 3.000 евра.
063/165-83-75. (247333)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.300 евра. 062/193-36-05.
(247333)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то ма тик
и АПН, ис прав не-не ис прав -
не. 064/171-22-12.(247350)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
одва ја ње ко шти ца из во ћа.
064/201-72-16. (246944)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
506, мо чи це, точ ко ви, из лаз
за ко су, очу ван. Тел.
063/320-608. (247003)

ТРАК ТОР 558, у до бром
ста њу, ма ло ра дио.
063/823-29-61. (247204)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР, 50
евра, ИМТ, са опре мом,
до го вор.  (247301)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ
506, до го вор. 
064/267-28-20.

ТВ по лов ни, 37, 52, 72,
шпо рет на др ва ал фа.
066/348-975. (246993)

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. (247121)

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.
(247258)

ПРО ДА ЈЕМ гер ма ши ну за
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ју.
060/506-50-59. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ви бро ле тву
тор на до хон да 3 м.
060/506-50-59. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ви бро пло чу пм
100, хон да. 060/506-50-59.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ хе ли коп тер ls
60, мо но фа зна, за ко шу љи -
це. 060/506-50-59. (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.
(246695)

ЗА МР ЗИ ВАЧ сан ду чар 310
л – 410 л, ТА пећ 3,5 кв,
фри жи дер 180 л, веш-ма -
ши на, елек трич ни шпо рет,
уга о на гар ни ту ра, ор ман,
ка уч, тро сед мој ца. Тел.
063/861-82-66. (247275)

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)

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

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

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)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја: сто ли це од 1.6000,
сто ло ви од 3.5000, кре ве ти
од 11.900. „Ста ра Утва”,
060/600-14-52. (247055)

СТО ЛАР СКА ма ши на са
ви ше опе ра ци ја, вре ди по -
гле да ти. 065/290-27-69.
(247065)

ПРО ДА ЈЕМ бе ко веш-ма -
ши не, ис прав на. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(247032)

ПРО ДА ЈЕМ ора хо во др во,
но ве да ске, ми ни шпо рет.
344-931. (247071)

ПРО ДА ЈЕМ угаљ су ше ни
вре о ци. Зве здан, 063/224-
435. (246974)

НА ПРО ДА ЈУ ли вад ско се -
но 100 ди на ра ба ла.
062/240-643. (246967)

КОМ ПЈУ ТЕР СКИ сто ло ви,
ка уч, ви три на, ко мо да, сто -
ли ћи, гре ја ли це, ку хи ња,
ход ник. 065/353-07-57.
(246989)

КА ЗАН за ра ки ју 90 ли та -
ра, др ља ча че тво ро крил на,
плуг ИМТ 755, ви со ки.
061/689-86-11. (246984)

ПРО ДА ЈЕМ хит но ко мо ду,
ор ма ри ће, ви три ну, ПВЦ
сто, сто ли це. 066/944-55-
82, Пан че во. (247001)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не ра ди ја -
то ре, деч ји кре ве тић и
шпо рет на чвр сто го ри во.
064/040-82-72. (247169)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -
мон то ва не ТА пе ћи свих кв
и про из во ђа ча, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја, по -
вољ но. 061/641-30-36. 

ПРО ДА ЈЕМ по ли цу за књи -
ге, ТВ, рад ни сто у екс тра
ста њу и два ора мра са ви -
три ном 1950/60 – орах, у
до бром ста њу. 063/821-02-
41. (247136)

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. (247118)

ПРО ДА ЈЕМ сли ке С. Тру -
мић, Б. Ра до вић, уља на
пла ту – ра ни ра до ви.
063/289-336, 066/333-892.
(247106)

ПРО ДА ЈЕМ сад ни це ли му -
на, са ро дом ман да ри не,
уве зе но из Грч ке, ли јан де -
ре. Фа брич ку но ву ме тал ну
ва гу. 063/278-519. (24712)

ПРЕ КРУ ПАЧ/КРУ ЊАЧ, пи -
са ћи сто ста ри, вра та ула -
зна, соб на. 064/139-04-48.
(247087)

АУ ТО ГЕ НЕ бо це, ком плет
се вер мо тор, нов, бру си ли -
ца ве ли ка. 
013/348-453. 
(247088)

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. (247470)

ПО ЛО ВАН тро сед на из -
вла че ње, ле жај еко-ко жа,
5.000 ди на ра. Л064/866-
25-83. (247152)

ПРО ДА ЈЕМ др ве на вра та,
200 х 100 цм, дво крил не
мер де ви не 1.5  и 2 м, деч ји
кре ве тац, тран сфор ма тор
220 на 110 в. 064/194-03-
87. (247158)

ПРО ДА ЈЕМ пи са ћи сто од
ора хо вог др ве та, по вољ но.
063/709-44-97. (247188)

ДВА ЛАН ЦА за снег – ка -
ми он ских точ ко ва, гу ме
дим. 365/80 R 20. 064/245-
90-07. (247223)

РАД КАП НЕ рас па ре не за
ви ше ти по ва ау то мо би ла.
064/245-90-07. (247223)

ШПОР ЕТ пла мен 850, Сл.
По же га, на чвр сто го ри во.
061/657-57-60. 
(247223)

ПРО ДА ЈЕМ му ља чу за ви -
но, гро жђе, 250 евра, про -
да јем ма ши ну за бру ше ње
мер ме ра, те ра ца, про фе си -
о нал на. 063/853-92-07. 

НА ПРО ДА ЈУ штен ци злат -
ног ре три ве ра. Тел.
066/358-201. (247246)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
по вољ но. 063/898-00-82.
(247262)

ПРО ДА ЈЕМ ку хи њу са де -
сном су до пе ром и по ни би -
ци кли. 064/898-45-18. (24)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну
го ре ње и ма ши ну за су до ве
кан ди. 063/892-08-35.
(247310)

РА ДИ ЗА ТВА РА ЊА Second
hend рад ње про да јем пре о -
ста ле раз не ства ри.
069/417-41-20. (247309)

ВЕШ-МА ШИ НУ ари стон,
ста ру шест го ди на, као но -
ву, ди ги тал ну, са га ран ци -
јом. 013/361-361, 064/122-
68-05. (247357)
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ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та жа,
го ди ну да на га ран ци је.
065/339-44-48. (247364)

ПРО ДА ЈЕМ две фо те ље у
до бром ста њу. 064/224-16-
59. (247366)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи од 2 до 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-930.
(247364)

НА ПРО ДА ЈУ: ре гал, фран -
цу ски ле жај, ор ма ни, уга о -
на, кре ве ти, сто и сто ли ца,
ку хи ња, ко мо де, ви три не,
деч ја со ба, ду ше ци и др.
064/155-38-13. (247387)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач,
веш-ма ши ну, те ле ви зор 55
екран. 346-790, 064/129-
73-60. (247383)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, по лов не плин ске бо -
це, ку хињ ске уга о не гар ни -
ту ре и оста ло. 066/900-79-
04. (246985)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,
ор де ње, но вац, са то ве, пен -
ка ла. 013/313-458,
063/199-60-36, 064481-14-
77. (246987)

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.
(246813)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пећ и ма њи
фри жи дер. 064/370-96-83.
(246946)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи, до бро пла -
ћам. 061/641-30-36.
(247145)

КУ ПУ ЈЕМ ме да ље, ор де ње,
пен ка ла, са то ве, ста ре па -
ре, ра зни алат. 064/867-48-
11. (247122)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе, ма -
ши не, фри жи де ре и оста ло.
061/627-07-31. (247100)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 062/148-
49-94. (242762)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,
ме синг, ста ре сла ви не,
фри жи де ре, за мр зи ва че,
веш-ма ши не и оста ли ме -
тал ни от пад. 060/521-93-
40. (247269)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
веш-ма ши не, шпо ре те,
фри жи де ре и све од ме та -
ла. Злат ко, 063/196-54-56,
061/144-82-80. (247149)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих ве -
ли чи на, ис прав не, не ис -
прав не. 064/366-57-87,
335-930. (247364)

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

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

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у ве о ма
до бром ста њу, од мах усе -
љи ва, са цен трал ним гре ја -
њем, кли мом... у Бан. Но -
вом Се лу, са по моћ ним
објек том у ви ду две про сто -
ри је, ве ли ке те ра се, за тим
по моћ ним објек ти ма у ви ду
пар за тво ре них шу па, ам -
ба ра. Иза све га то га по сто -
ји и ба шта. Кон такт тел.
063/787-31-94 (СМС)

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)

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

ВИ КЕН ДИ ЦА/КУ ЋА на Де -
во јач ком бу на ру, 200 м са
асфал та, 60 м2, уред на,
вла сник. 063/161-95-55.
(246955)

ДВЕ одво је не стам бе не је -
ди ни це, га ра жа са ка на -
лом, по вољ но. 064/124-48-
15. (246978)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, плац 68 ари,
ши ри не 28 ме та ра, до зво -
ље на град ња, до бра ло ка -
ци ја. 063/369-846.
(246983)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Ста ром
Та ми шу, на пла цу од 6 ари.
065/263-80-51. (247204)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у стро гом
цен тру, 7 ари плац.
064/271-56-61. (246991)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ Вој -
ло ви ца, ку ћа или стан у
дво ри шту, 60 + 50 м2 и гар -
со ње ра 16,44. 
061/174-34-98. 
(246991)

СА МОШ, про да јем ку ћу од
ци гли, 130 м2, 15 ари пла -
ца. 065/600-23-84.
(247002)

НО ВА МИ СА, про да јем ку -
ћу у за вр шним ра до ви ма,
бр зо усе љи ва. 064/221-36-
12. (247011)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, екс тра ло ка -
ци ја, но ва укро вље на ку ћа,
155 м2 бру то, мо же за вр ше -
так исте по си сте му – кључ
у ру ке, по до го во ру.
063/637-673. (247020)

ПРО ДА ЈЕМ 6 ари пла ца на
Ста ром Та ми шу, под во -
ћем. 061/162-50-25.
(247024)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са
пла цем 30 ари у Ба нат ском
Но вом Се лу. 063/863-80-
15. (247031)

КУ ЋА на про да ју у Стар че -
ву. 062/388-111. (247041)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари
са га ра жом, за по че тим
објек том, стру ја, во да.
064/260-05-34. (247040)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Трг Му -
че ни ка 18, и ко ли ца и кре -
ве тац. Тел. 064/167-04-77.
(247050)

ХИТ НО ку ћа, До ло во, 15
ари, зва ти по сле 16 са ти.
061/134-37-08. (2470669

ПРО ДА ЈЕМ плац 4.5 ара у
Пе ли стер ској ули ци са ле -
га ли зо ва ним објек том и
усе љи ву ку ћу у Вој ло ви ци
на 5,5 ари пла ца. Тел.
064/266-84-91. (247063)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу
на Ја буч ком пу ту пре ко
Сер ви са „Пи ва ше вић”.
065/219-14-22, 060/348-19-
88. (247068)

КУ ЋА, Ба ња  Вруј ци, 60 м2,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (247069)

ЦЕН ТАР, ку ћа 100 м2, 2
ара, 69.000; 170 м2, 5 ари,
75.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (247070)

ШИ РИ цен тар, 3,2 ара,
32.000; 4.5 ара, 35.000; 6
ари 36.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (247070)

ФАР МА за тов пи ли ћа, са
ви кен ди цом, ви кенд на се ље
До ло во. 063/760-49-87.
(247075)

НО ВА  МИ СА, ку ћа 160 м2,
по друм и га ра жа 160.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50.(247138)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2, 8
ари, 95.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 170 м2, 3
ара, 65.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

УЖИ ЦЕН ТАР, 130 м2, 5
асри, 66.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

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. (247112)

БА РА КА на 8 ари, има во -
ду, стру ју и ка на ли за ци ју.
069/213-97-37. (247090)

МА ЊА ха ла на 5 ари, зи да -
на, мо гућ ност тран сфор ма -
ци је у ку ћу. 069/213-97-37.
(247090)

ЈА БУЧ КИ пут, 4 ара, 17 м
фронт, ули ца, ши ри не 14
м. 069/213-97-37. (247090)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2,
Пан че во, ши ри цен тар,
29.000, сва ко ја ки до го вор.
064/902-28-80. (247089)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Стар че во,
Рад нич ка 59, фик сно 5.500
евра. Тел. 065/405-77-29,
Та ња. (247091)

КА РА У ЛА, но ва ку ћа 86 м2,
енер гет ски па сош, укњи же -
на, вла сник. 065/258-87-77.
(247094)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2, 1.8 ари
плац, 42.000. (238), „Те сла
не крет ни не, 064/668-89-15.
(247150)

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. (247150)

СА МОШ, ку ћа 80 м2, 8 ари,
8.000. (238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(247150)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,
1,25 ари, 62.000. (238),
„Те сла не крет ни не,
064/668-89-15. (247150)

КУ ЋА на про да ју, од чвр -
стог ма те ри ја ла, от це пљен
плац, мо же те по гле да ти.
062/967-66-45. (247146)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-50-
00. (247455)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, усе љи ву,
на Ку де ља ра цу, на 9 ари
пла ца. 064/040-82-72.
(247169)

ТЕ СЛА, 150 м2, 3 ара,
42.000, То по ла 50 м2, 4
ара, 12.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816, 063/803-10-
52. (247171)

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. (247159)

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. 

ПРО ДА ЈЕМ је дан хек тар
зе мље у се лу Ја бу ка код
Пан че ва, 200 ме та ра од се -
ла. 066/511-58-30.
(247182)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Ба ран -
ди. 062/157-50-03.
(247201)

ЦЕН ТАР, на 2 ара за ру ше -
ње, 32.000, ста ра Ми са,
120 м2, 5,5 ари, 27.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(247206)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те сли,
мо же и за ме на за стан, уз
до пла ту, по зва ти по сле 16
са ти. Тел. 064/280-22-80.
(247205)

ПРО ДА ЈЕМ у Вој ло ви ци ку -
ћу 120 м2 + дво ри шна ку ћа
85 м2, 8 ари пла ца.
062/185-86-73. 

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. (247159)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак на Ку -
де љар ском на си пу, 18 ари.
063/472-669. (247230)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, 60
м2, 13,5 ари, 26.500. „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(247234)

ПО ВОЉ НО про да јем плац
на Ка ра у ли. Тел. 062/198-
13-88. (247232)

ПРО ДА ЈЕМ два хек та ра зе -
мље на Ма лом На де лу. Тел.
062/198-13-88. (247232)

НА ПРО ДА ЈУ плац у Ја бу ци,
10 ари, ста ра ку ћа и дру га
но ви је град ње. Тел.
063/825-28-34. Це на
15.000. (247243)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за ста но ва ње и при -
ват ни би знис. 063/329-464,
066/001-050. (247255)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те сли,
мо гу ће ста но ва ње, а и дру -
ге на ме не, 110 м2, 3 ара.
064/387-84-70. (247244)

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. (247254)

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.
(247254)

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.
(247254)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2, три
стам бе не це ли не на 3,38
ари, 60.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(247254)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Ста ра
Ми са. 069/223-24-25.
(247226)

КУ ЋА у Жар ка Зре ња ни на,
90 м2, 4 ара, 42.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба нат -
ском Но вом Се лу, Осло бо -
ђе ња 55, са 12,50 ари пла -
ца. 25.000 евра. 069/744-
245. (247277)

ПРО ДА ЈЕМ две стам бе не
је ди ни це, 160 м2, спо је не,
по моћ не објек те на пла цу
5,40  ари, 1/1. Пан че во,
Ца ра Ду ша на бр. 64. Тел.
013/342-585, 064/119-65-
63. (247294)

ПРО ДА ЈЕМ плац. 063/114-
52-49. (247298)

ПРО ДА ЈА пла це ва, укњи -
же ни, Пе ли стер ска.
063/894-88-11. (247311)

КУ ЋА на про да ју, Ка ча ре -
во, до бра ло ка ци ја, га ра жа
и плац од 6,8 ари. Це на до -
го вор. 064/436-65-46,
065/532-65-63, од 9 до 19
са ти. (247306)

ПРО ДА ЈЕМ нај леп ше ку ће
у Пан че ву и око ли ни.  „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(4729)

КУ ЋА на про да ју са 10 ари
пла ца, Гор њи град.
064/133-32-02. (247332)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,
плац 3,8 ари, Мак си ма Гор -
ког. 063/301-360. (247342)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, Ба нат ско
Но во Се ло, 100 м2, на 6 ари
пла ца. 062/398-458.
(247314)

ГРА ЂЕ ВИН СКИХ 50 ари,
се вер на зо на, ас фалт, стру -
ја, во да, 8.000. 063/894-84-
23. (247346)

ПРО ДА ЈЕМ хит но плац на
Ста ром Та ми шу. 060/714-
81-38. (247381)

НА ПРО ДА ЈУ њи ва 1.3 хек -
та ра, гра ђе вин ско зе мљи -
ште, на ула зу у Ба нат ски
Бре сто вац, по ред ау то бу -
ског ста ја ли шта код игра -
ли шта. Тел. 063/161-13-11.
(247374)

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

ПО ТРЕБ НА ку ћа, ши ри
цен тар, плац нај ма ње 3,5
ара. „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. 

ПО ТРЕБ НА пра зна ку ћа са
дво ри штем на ду жи пе ри -
од. 069/404-40-10.
(247316)

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

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)

КОД аме рич ке про да јем
дво со бан сре ђен стан, у
Са мач ком гар со ње ру.
062/361-676. (246989)
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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.
(246682)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, 44
м2, ТА, II, Стре ли ште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)

ПРО ДА ЈА ста на, при зе мље,
све но во, цен тар или за ме -
на за ку ћу. 344-931.
(147071)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со бан,
хит но, 26.000; 64 м2, тро со -
бан, 38.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (247070)

КО ТЕЖ, 60 м2, дво со бан,
33.000; 80 м2, тро со бан
49.500. „Го ца”, 063/899-77-
00. (247070)

СО ДА РА, 57 м2, дво со бан,
29.000; 74 м2, тро и по со бан,
40.000. „Го ца”, 063/899-77-
00. (247070)

МИ СА, 38 м2, јед но и по со -
бан, 16.500, 68 м2, тро со -
бан, 32.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (247070)

КО ТЕЖ 1, 52 м2, дво со бан,
ре но ви ран, 35.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (247070)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 47 м2, дво со -
бан, 22.500; 58 м2, дво и по -
со бан, 29.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (247070)

ШИ РИ цен тар, гар со ње ра,
18 м2, 13.000; 25 м2, јед но -
со бан, 17.500.„Го ца”,
063/899-77-00.( 247070)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ста ром
Та ми шу, са спра том, усе -
љи ва. 061/162-50-25.
(247024)

НО ВА МИ СА, стан 85 м2,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (247023)

ТЕ СЛА, тро со бан, IV, ре но -
ви ран, це на по ви ђе њу.
063/827-58-58. (247042)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, при зе -
мље, 58 м2, ЦГ, 30.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(247281)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, 58 м2, IV спрат, ПВЦ,
ТА, 24.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (247281)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 51 м2,
ВПР, ПВЦ, ТА, 31.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,
46 м2, IV, ЦГ, 25.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)

СО ДА РА, јед но со бан, 35
м2, VI, ЦГ, 22.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (247281)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 20.000
евра, до го вор, но ва Ми са.
Вла сник. 063/304-222. (24)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, 55 м2, Ста ри Та миш,
14.500 евра. 060/067-73-
33. (247284)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, ВП,
ЦГ, сре ђен + га ра жа,
45.000; дво со бан за сре ђи -
ва ње, I, ЦГ, 31.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)

КО ТЕЖ 1, 1.0, 43 м2, ЦГ,
26.000 евра; цен тар 3.0, 90
м2, ЦГ, 55.000 евра. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(247093)

СО ДА РА, 1.0, 28 м2, ЦГ,
20.000 евра, плац  у гра ду,
2,25 ари, 27.000 евра.
(338), „Јан ко вић”, 348-025.
(247093)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,
ЦГ, 16.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.(247138)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,
ЦГ, IV, 27.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-
50.(247138)

ТРО СО БАН, 83 м2, две
одво је не спа ва ће со бе, сре -
ђен. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.(247138)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 62 м2,
III, 34.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.(247138)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI, усе -
љив, ни је зад њи, лифт.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (247120)

СО ДА РА, 75 м2, ЦГ, II, усе -
љив, два лиф та, две те ра -
сењ, 40.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

СО ДА РА, 37 м2, Цг, VII, два
лиф та, 25.500. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(247120)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 72 м2, ЦГ, V,
Вељ ка Пе тро ви ћа, 41.000.
(679), „Трем 01”, 063/836-
23-83. (247120)

ЦЕН ТАР, јед но со бан , 38
м2, нов, гре ја ње, при зе мље,
вла сник, 30.000. 066/200-
514. (247107)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 52 м2,
II, но ви ји, ета жно, 35.000,
вла сник. 066/200-514.
(247107)

КО ТЕЖ 2, тро и по со бан, 83
м2, VI, 49.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (247150)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79
м2, II, ТА, 48.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (247150)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 70
м2,  43.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (247150)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40 м2,
ВПР, 24.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (247150)

НА ПРО ДА ЈУ сре ђен дво со -
бан стан, Ко теж 1. 
062/182-14-51. 

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви ран,
I спрат, Д. Град, 22.5000
евра, за ве ћи. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (247165)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, 57
м2, те ра са, 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (247165)

ШИ РИ цен тар170 м2, 3 ара,
65.000. 

ДВО СО БАН, Те сла, 52 м2,
те ра са, 27.000. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (247165)

ДВО И ПО СО БАН, Те сла,
две те ра се, АЛУ, ЕГ, ку хи -
ња, по вољ но. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(247165)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, 28
м2, 21.000, ЦГ, усе љи ва од -
мах. (470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(247165)

ТЕ СЛА, нов дво со бан, 50
м2, I, 850 евра/ква драт.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (247171)

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.
(247171)

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. (247171)

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.  
(247171)

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.
(247159)

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.
(247159)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(247159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 65
м2, IV, лифт, ЦГ, 33.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (247159)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 39
м2, при зе мље, ЦГ, 19.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (247159)

ПРО ДА ЈЕМ стан 68 м2, у
стро гом цен тру гра да, без
по сред ни ка. Тел. 064/511-
25-10. (247176)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан 61 м2, га ра жа, ба шта,
укњи жен, 17.500. 061/147-
82-23. (247178)

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. 

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2, Стре -
ли ште, 21.000; Ко теж,
23.000; цен тар, 15.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (246735) 

СТРО ГИ цен тар, дво и по со -
бан, ЦГ, 4/5, од мах усе љив,
по вољ но. 061/324-40-85.
(247184)

ПЕ ПЕ ЉА РЕ, дво и по со бан,
58 м2, ЕГ, при зе мље,
22.000. (069), „Стан плус”,
063/771-75-96. (247186)

ХИТ НО, по вољ но про да јем
стан у цен тру, 60 м2, по -
вољ но за по слов ни про -
стор, ста но ва ње. 064/927-
53-03, 927-53-03. (247193)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво -
и по со бан, I, TA, за сре ђи -
ва ње, 31.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, ком плет но ре -
но ви ран, при зе мље, 27.000;
II, 38 м2, 23.500. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)

КО ТЕЖ 2, 67 м2, III, из вор -
но 41.000, при зе мље, 58 м2,
30.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (247206)

СО ДА РА, од лич на згра да,
III, ЦГ, 83 м2, из вор но
42.000; исти сре ђен, I, са
га ра жом 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)

СО ДА РА, вој не, дво и по со -
бан, V, лифт, са по гле дом
на Та миш, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (247206)

ЦЕН ТАР ду плекс 136 м2,
90.000, нов дво со бан,
42.000 и тро со бан, 90 м2,
69.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (247206)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Стре ли -
шту 54 м2 са га ра жом, ТА +
чвр сто го ри во. Тел.
064/212-74-03. 

ПРО ДА ЈЕМ два тро соб на
ду плек са, за вр шна фа за из -
град ње. Тел. 013/341-789. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52
м2, VI, ЦГ, уре дан, 24.500.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58.  (247230)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,
ВП, уре дан, 30.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.  
(247230)

ТЕ СЛА, дво со бан, пре тво -
рен у дво и по со бан, ВП, ЦГ,
59 м2, две те ра се, 33.500.
(49), „Му станг”, 
069/226-66-58.  
(247230)

КО ТЕЖ 1, ни ско при зе мље,
ЦГ, 37 м2, 18.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.  
(247230)

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.
(247230)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво со -
бан, 53 м2, IV, 21.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (247257)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, од ли чан
дво со бан, 53 м2, ВП, те ра -
се, 33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (247257)

КОД РО ДИ ЋА, стан 22 м2,
дво ри шни, 8.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(247257)

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.
(247254)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со -
бан, 42 м2, ТА, 18.000; дво -
со бан, 53 м2, 21.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(247254)

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.
(247254)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42 м2,
TA, при зе мље, дво ри ште,
22.000.  (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (247254)

МИ СА, дво со бан, пр ви
спрат, 46 м2, 24.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(247254)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2,
лифт, ЦГ, 34.000.  (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(247254)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ стан
на Ко те жу 2, за Те слу, стан
је 40 м2, јед но и по со бан.
Тел. 060/180-19-85.
(247271)

КО ТЕЖ 1, 42 м2, три со бе,
ре но ви ран, усе љив, 29.000.
063/808-95-53. (247274)

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. (247273)

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. 
(247273)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 68 м2,
III, ЦГ, усе љив, 50.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (247273)

СО ДА РА, дво со бан, 57 м2,
IV, ЦГ, усе љив, 30.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (247273)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, II,
TA, 37.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(247273)

КО ТЕЖ 2, 63 м2, дво со бан,
III, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (247273)
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со -
бан, II, ЦГ, 43.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.  (247273)

7. ЈУ ЛА, 44 м2, јед но и по со -
бан, сре ђен, II, ТА, 24.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951.  (247273)

СТРО ГИ цен тар, са лон ски,
гар со ње ра, 27 м2, ВПР, ТА,
18.500. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (247231)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53
м2, II, ТА, 27.000. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(247231)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2,
сре ђен, III, ТА, 29.000.
(49), „Му станг”, 064/151-
18-93. (247231)

МИ СА, но ви ји, 34 м2, те ра -
са, II, укњи жен, 20.000.
(49), „Му станг”, 064/151-
18-93. (247231)

ГЕ ОР ГИ ДИ МИ ТРО ВА, дво -
и по со бан, 63 м2, V, ЦГ,
39.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. 
(247231)

ХИТ НО на про да ју стан,
по во љан, но ва град ња, 130
м2, са га ра жом, ши ва ћа ма -
ши на про фи, пулт и кан це -
ла риј ски сто. 063/359-314,
062/185-86-74. (247096)

ПРО ДА ЈЕМ стан, две со бе,
58 м2, Ко теж 2, укњи жен,
вла сник, 30.000 евра.
064/068-39-54. (247288)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,
90 м2, три спа ва ће со бе,
днев на со ба, тр пе за ри ја,
два мо кра чво ра, два шпај -
за, две те ра се, ре но ви ран.
063/238-454. (247293)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли. 062/960-82-
46. (247307)

ТЕ СЛА, дво со бан стан, I
спрат, ЦГ, те ра са, по друм.
062/112-32-80. (247331)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2, 43 м2. 069/129-19-87.
(247347)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ВПР,
ТА, 24.000. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (247348)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, но во град ња,
103 м2, 76.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (247348)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 60
м2, I, 34.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(247348)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 39 м2, ЦГ, Стре ли ште.
063/803-05-69. (247370)

МИ СА, пот кро вље, 100 м2,
укњи же но, си ва фа за са
свим при кључ ци ма.
065/333-55-25. (247368)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, но во -
град ња, усе љив, гас, те ра -
са, оста ва, пот кро вље.
069/822-48-24. (247372)

ТЕ СЛА, ду плекс, но во град -
ња, те ра са, дво стран, пар -
кинг ме сто, ЦГ, од ин ве сти -
то ра. 069/822-48-24.
(247372)

КУ ЋА/СТАН, Па три јар ха
Чар но је ви ћа, два пар кин га,
гас, 100 м2. 069/822-48-24.
(247372)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со -
бан, но во град ња, пот кро -
вље, 50 м2. 069/822-48-24.
(247372)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру 24
м2, са по дру мом, у цен тру
гра да. Тел. 061/517-76-88.
(247338)

НА ПРО ДА ЈУ гар со ње ра,
36 м2, цен тар гра да, Штро -
сма је ро ва ули ца, ле га ли зо -
ван, укњи жен. 060/025-52-
05. (247351)

ХИТ НО, Стре ли ште, нов 54
м2, укњи жен, тро со бан,
кли ма, ПВЦ, пар кинг,
27.000 евра. 062/269-566.
(247385)

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.
(4729)

СТРЕ ЛИ ШЕ, Стре ли ште, V,
31.000; Стре ли ште, I,
22.000. „Ве сна 2”, 066/937-
00-13. (4729)

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 „Те сла не крет -
ни не”, по треб ни ста но ви
свих струк ту ра. 
064/668-89-15. 
(247150)

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. 
(247154)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не,
Пан че во, Бе о град – за по -
зна те куп це. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(247186)

КУ ПУ ЈЕМ ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. „Пер фект”,
064/348-05-68. (247254)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве, кеш
ис пла та. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (247348)

ИЗ ДА ЈЕМ ста но ве, Д. Ту цо -
ви ћа, бли зу Пре о бра жењ -
ске цр кве, Мар ги та.
063/313-005. (СМС)

Из да јем ма њу ку ћу у Гор -
њем гра ду. 060/057-69-19.
(СМС)

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

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но опре -
мљен дво со бан стан – кли -
ма, ка блов ска, ра чу ни ура -
чу на ти у ки ри ју. 063/693-
944, 063/693-291. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме ште не но -
ве ста но ве као стам бе ни
или по слов ни обје кат у
стро гом цен тру гра да, 55
м2 и 38 м2. 063/693-944,
063/693-291. (ф)

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

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

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
од 45 м2, по лу на ме штен, на
Стре ли шту. Тел. 345-709.
(246565/р)

ЦЕН ТАР, дво со бан, дво ри -
шни стан, 55 м2, не на ме -
штен, код Мак си ја.
064/143-91-40. 
(246765)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру, 64
м2, ЦГ, пра зан. 
062/131-59-93. 
(246945)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру на Ко -
те жу 2. Тел. 063/748-59-93.
((246947)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру, 120 евра. 
064/086-20-51. (246951)

ИЗ ДА ЈЕ се по лу на ме штен
стан 49 м2, са ТА пе ћи и
ин тер не том. Сам ци ма.
063/275-514 (247092)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме штен
стан на Те сли, пар но гре ја -
ње. 064/393-14-75
(247140)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пот пу -
но на ме штен стан у цен тру.
062/644-925 (247192)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру и по -
тре бан стан без гре ја ња на
ду же. 063/617-421 (24712)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан на но вој Ми си.
063/839-56-81 (247117)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке
и сам це. 064/305-73-01
(247110)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 74 м2, Ко -
теж 2, дру ги спрат.
060/488-38-15 (247108)

ИЗ ДА ЈЕ се стан, ве ћи, по -
лу на ме штен, но ва Ми са.
063/865-80-77 (247151)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу
сам цу, са упо тре бом ку хи -
ње и ку па ти ла. 013/321-408
(247167)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те сли, 53
м2, IV спрат, Кра ља Ми ла -
на Обре но ви ћа 12, пра зан.
063/804-03-44 (247194)

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 (247191)

У СА МАЧ КОМ из да јем на -
ме ште ну гар со ње ру, 80
евра. 065/353-07-57
(246989)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
и по со бан стан, стро ги цен -
тар, тре ћи спрат, цен трал -
но гре ја ње, те ле фон, ка -
блов ска, ин тер нет.
063/190-71-45 (247187)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, на ме -
ште ну, ЦГ, Те сла. Дво со -
бан, ТА, Зе лен го ра, на ме -
штен. 064/137-63-19 
(4728)

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

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
Те сла, I, ЦГ, кли ма, од мах
усе љив, на ме штен.
065/898-76-12. (247212)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 43 м2, у ули -
ци Иве Кур јач ког 70б, на
тре ћем спра ту, пот пу но на -
ме штен. 065/205-10-52.
(247240)

СТАН че тво ро со бан, у ку -
ћи, гре ја ње, га ра жа, ма га -
цин, ле по, мир но, Ко теж.
061/225-16-43 
(247282)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни, дво -
со бан стан са ба штом, по -
се бан улаз, Глав ни пут у
Стар че ву 65, лет њи ко вац,
ба зен, шу па, по вољ но. Жа -
лац Иван 064/058-59-96
(246981)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан на
Стре ли шту. 063/199-24-05
(246990)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у цен тру,
100 м2, са дво ри штем, сре -
ђе на, 350 евра. 
062/504-504 (247070)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да ри
од 56 м2. 063/861-42-91
(247000)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу
уче ни ци са упо тре бом ку -
хи ње и ку па ти ла, Ко теж 2.
318-321, 064/908-02-94
(246997)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
екс тра ло ка ци ја, Ко теж 2.
064/425-36-00 (247004)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки на ме штен
јед но со бан стан на Стре ли -
шту, ТА, ка блов ска, ин тер -
нет. 061/202-29-69
(247043)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же, за две
осо бе, на ме штен дво со бан
стан, цен тар, при зе мље,
пар кинг, те ле фон, гре ја ње,
ин тер фон, кли ма. Пла ћа ње
ме сеч но плус де по зит.
064/199-20-18 (247053)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру.
064/238-07-27, 064/357-
85-83 (247074)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со бан
стан на Ко те жу 1, по вољ но.
064/115-92-79 (247080)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу. Упо тре ба
ку хи ње и ку па ти ла, Те сла.
064/316-60-40 (247083)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан, на ме -
штен стан, Ко теж 1, ЦГ,
100 евра плус де по зит.
064/264-00-95 (247078)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по лу -
на ме штен стан у цен тру,
ЦГ, са ка ло ри ме тром.
063/691-169. (247295)

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, 8. 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 це лу ета жу, но ва
Ми са. 064/019-64-00.
(247302)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну  гар -
со ње ру, на Ко те жу 2, на ду -
жи пе ри од. 066/342-242.
(247320)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,
но ва Ми са. 060/163-88-58.
(247329)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен стан, пр ви спрат, ЦГ,
на Стре ли шту. Тел.
065/315-15-55. (247336)

ИЗ ДА ЈЕМ у но вој ку ћи ве ћу
со бу са ку хи њом и тр пе за -
ри јом. 064/130-36-02.
(247345)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
стан, пра зан, гар со ње ру на -
ме ште ну, сам цу, цен тар.
061/131-79-04. (247360)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на ме -
штен на Ко те жу 2. 063/498-
981. (247161)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен стан са
ЦГ, са ми ци или са ми ци или
уче ни ци. Тел. 378-093.
247375)

ИЗ ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ или
про да јем са лон на ме шта ја.
Ла ва Тол сто ја 6, Пан че во.
063/212-882. (247223)

ЛО КАЛ за из да ва ње, Стре -
ли ште, 17 м2. Тел. 063/478-
480. (245-750)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, Ја -
буч ки пут, 170 м2 и 70 м2.
063/759-12-47.  (245301)

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 26 м2, Ул.
Бра ће Јо ва но вић 63/а, Тел.
064163-02-18. 
(247022)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 15 м2, у
Ње го ше вој 2, пре ко пу та
„Хе до ни ста”. Тел. 064/184-
87-50. (247029)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал од 26 м2,
Не ма њи на 8. Тел. 064/184-
87-50. (247029)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло -
кал, 18 м2, пр ви спрат,
„Тру бач”. 063/856-74-02.
(246979)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал. 062/852-
48-50. (246982)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, из да јем
ло кал 45 м2, три га ра жна
ме ста, но во. Тел. 060/152-
87-70. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, из да -
јем ло кал, ме тал ни ша ло ни,
нов, 16 м2. 065/966-66-61. 

ЛО КАЛ 50 м2, Ми са, на ме -
њен за рад њу, мо же ма њи
ма га цин ски про стор и ма -
ња про из вод на де лат ност.
Све по до го во ру.
063/871-80-48. 
(247131)

МА ГА ЦИН 120 м2 + дво ри -
ште, сва ин фра струк ту ра,
ве ли ки пар кинг. 
061/139-28-10. 
(247119)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2 у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на на
са мој рас кр сни ци код Тур -
ске гла ве, Од лич на ло ка ци -
ја. Тел. 065/543-15-15,
064/133-53-32. (247114/15)

ИЗ ДА ЈЕМ два но ва ло ка ла
у цен тру, јед на опре мљен
са лон ле по те. 063/734-82-
31. (247098)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, бли -
зи на пи ја це, Ла ва Тол сто ја.
333-058. (247095)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 88 м2, 120
евра, Сем бе риј ска 2, Пан -
че во. Те ло. 370-333,
065/413-52-55. (247168)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни обје -
кат у цен тру 500 м2 и 1.650
м2. 060/312-90-00. 

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, из -
лог до ули це, цен тар.
063/314-803. (247235)

ПРО ДА ЈЕ се ло кал у цен -
тру, Змај јо ви на, 16 м2,
16.000, до го вор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898.
(2472739

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
160 м2, уго сти тељ ство и
дру ге де лат но сти, бив ши
„Рас пу ћин”. 063/436-778.
(247270)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у
цен тру. 063/882-23-77.
(247267)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2, Ла ва
Тол сто ја 5. 063/194-81-95.
(247834)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ ТИЧ -
КИ са лон, нов, ком плет но
сре ђен, Те сла, 200 евра.
064/514-05-06. (247369)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Зе ле не
пи ја це и три шко ле.
060/351-03-56. (247354)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Стан ко -
вић” по тре бан ме ха ни чар.
061/637-72-06 i 065/551-
67-45. (СМС)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
на ин ду стриј ским ма ши на -
ма.Те л. 062/872-05-24
(СМС)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на Зе -
ле ној пи ја ци. Тел. 063/354-
337 (СМС)

ТРА ЖИМ во за ча Ц и Е ка -
те го ри је. 063/666-755.
(СМС)

ФИР МИ ДОО „Три је ра” по -
тре бан опе ра тер на  CNC
гло да ли ци, мо же и без ис -
ку ства. О усло ви ма до го вор
на са мом раз го во ру за по -
сао. Кон такт 060/348-92-
79.  (ф)

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 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 ку ва ри са ис ку -
ством. 061/277-48-03,
„Magnolija lux” Пан че во.
(и)

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. 

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 НИ рад ни ци за из -
ра ду и уград њу ПВЦ и АЛУ
сто ла ри је. 063/254-155.
(246953)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за рад
Caffe „Petica, код Ау то бу -
ске ста ни це. 064/997-79-
09. (247025)

ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „Wordtrade”
при ма у рад ни од нос рад -
ни ка са зна њем ра да на ра -
чу на ру, про грам ски па кет
officce, зна њем ен гле ског
је зи ка и ин тер нет мар ке -
тин га. При ја ве сла ти на тел.
063/878-40-52, сва ког да на
од 18 до 21 сат. 
(247030)
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ЧА СО ВИ не мач ког и ен гле -
ског за све уз ра сте. Пре во -
ђе ње тек сто ва. Тел.
064/486-05-98. (247061)

ПО ТРЕ БАН му шко-жен ски
фри зер, при ја ва од мах.
065/610-82-64. (247057)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у про -
да ји за ре сто ран „Пи ле ћи
ду ћан”. 013/377-230,
064/643-41-22. (247084)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за ши -
ве ње на ин ду стриј ским ма -
ши на ма, усло ви од лич ни.
СЗТР „Mimitex”. Тел.
064/062-22-79.  (247077)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад у пи це ри ји. 065/512-
13-91. (247088)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на ин ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 066/318-324.
(247097)

ПРЕ ХР МА БЕ НОЈ про дав ни -
ци по тре бан рад ник ста ро -
сти до 45 го ди на. Во зач ка Б
ка те го ри је, ССС, уред ност,
ко му ни ка тив ност. Би о гра -
фи је са сли ком сла ти на
адре су: Ду нав ска 4/25,
Пан че во – за кон курс.
(247113)

ПО ТРЕ БАН рад ник у пи ља -
ри са зна њем ра да на ка си,
Б ка те го ри јом  са ис ку -
ством во жње ком би ја.
063/862-11-47. (247159)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по треб -
не рад ни це и во зач. До ћи
лич но по сле 17 са ти. 

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за ки -
оск Hot doga у Авив пар ку.
064231-59-39. 
(247177)

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. (247190)

POCO LOCO ре сто ра ну по -
треб ни ку ва ри, по моћ но
осо бље и че ке ри. 064/874-
03-01. (247197)

FAST FООD грил „Бум”
(код ке ве) по треб на же на
за рад на ро шти љу.
064/323-92-77. (247197)

ПО ТРЕ БАН ко но бар за рад
у нар ги ла ба ру „Са ха ра”.
064/272-11-14. (247211)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пе -
ка ри у про да ји. 
064/122-21-56. (247198)

ПО ТРЕБ НИ во за чи Б ка те -
го ри је за пре воз пе ци ва,
пут обез бе ђен.
060/864-07-71. 
(247225)

ОБЈЕК ТУ за сме штај по -
треб на спре ма чи ца, до 40
го ди на ста ро сти. 
060/043-52-98. 

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у
ки о ску, у цен тру гра да.
064/149-99-73. (247240)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца са ис -
ку ством. Пла та по до го во -
ру. Тел. 068/420-49-20.
(247238)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ „Да ча”
по треб на рад ник са ис ку -
ством, мо гућ ност до бре за -
ра де. Тел. 063/508-090.
(247241)

ПО ТРЕ БАН рад ник за вул -
ка ни зер ску рад њу у Стар -
че ву. Кон такт тел. 
064/888-61-12. (247286)

ПО ТРЕ БАН пе кар или рад -
ни ца за пе ка ру. 063/307-
782. (247289)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за пе -
ка ру.  063/130-75-40.
(247289)

ПЕ КА РИ по треб на рад ни ца
из Пан че ва, за пе че ње и
про да ју. Зва ти од 12 до 16
са ти на тел. 063/835-08-48.
(247367)

СА ЛО НУ на ме шта ја „Home
art” по тре бан  рад ник за
тран спорт и мон та жу ро бе.
До ћи лич но у су бо ту, 9.
сеп тем бра 2017, из ме ђу 8 и
11 са ти, на адре су: Вој во де
Пе тра Бо јо ви ћа 12.
(247291)

CAFFE-u CRUISER по треб -
ни ко но ба ри/иц е са зна њем
и ис ку ством за стал ни рад -
ни од нос. 064/136-00-27.
(2473878)

ПО ТРЕБ НИ вред ни љу ди за
по сао мон те ра ске ле. Зва ти
од 8 до 14 рад ним да ни ма.
013/633-560. (247299)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пре -
хра ни, са ис ку ством.
060/661-11-07. (242319)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки рад -
ни ци. Тел. 064/949-92-72.
(247350)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци у ло -
ка лу бр зе хра не „Код То му
Ле сков ча ни на”. Тел.
069/900-50-08. (247371)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад
у књи го ве зни ци, при ја ве од
9 до 12 са ти рад ним да ни -
ма. 063/861-42-84.
(247362)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за ку -
ва ње ка фе на бу вља ку.
064/973-60-66. (247366)

УР „Ма ри не ра” по треб ни
рад ни ци за ку хи њу и ро -
штиљ мај сто ри. 069/822-
48-23. 

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и ку ва -
ри це и рад ни ци за ме са ру.
063/470-009. (247376)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца.
060/300-93-09, 063/550-
166. (247382)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ

ра до ви, мај сто ри из Ко ва -

чи це. 060/066-08-60.

(СМС)

ЧУ ВА ЊЕ де це про фе си о -
нал но и од го вор но. Учи те -
љи ца. 060/057-69-19.
(СМС)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(246004)

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)

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)

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. (246983)

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 1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (246597)

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)

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)

ТВ и са те лит ска ан те на,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја,
ва шег ТВ-а, ан те на плус и
IPTV. 064/866-20-70.
(247015)

ЧА СО ВЕ не мач ког да јем
по вољ но уче ни ци ма.
066/425-193. (246971)

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.
(246992)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
ра ди ја то ра, ле пље ње та пе -
та, тра жи по сао. 064/174-
03-23, 065/523-07-49.
(247038)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де, сто ла -
ри ја, гипс, об ра де око про -
зо ра. Ком плет не адап та ци -
је. 063/893-39-94. (247067)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ка ста рих, мон та жа
но вих це ви, мон та жа са ни -
та ри је, од гу ше ња. 
062/382-394. (247049)

ПО ПРАВ КА: сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа бој ле ра, шпо ре та,
гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. 
(247060)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гипс, де мит фа са де, по вољ -
но, пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (247072)

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. (247027)
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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. (245359)

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. (246485) 

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. (246554)

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. 
(246202)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу, ме -
тал не под у пи ра че, ме ша ли -
це за бе тон. 064/351-11-73.
(246995)

СЕР ВИС те ле ив зо ра, ау то-
ра ди ја, ау то-кљу че ва, ЦО 2
апа ра та, ре монт аку ба те -
ри ја. 063/800-01-96.
(247018)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО И
ДЕЗ ИН ФЕК ЦИ О НО Ду бин -
ско пра ње на ме шта ја у ва -
шем ста ну. 
066/001-050, 
063/329-464. 
(247018)

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.  (24668)

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)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе са ка, се ја нац,
ри зла, шут, уто вар.
063/246-368. (247052)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, олу ци,
окап ни це, лајс не, кро во по -
кри вач ки ра до ви, са на ци је
цу ре ња, кро во ви, пре прав -
ке, пра вље ње но вих, хи дро,
тер мо и зо ла ци је. Нај јеф ти -
ни је. 064/929-19-46.                                                      

НА ТА ША, пра ње те пи ха,
ду бин ско пра ње на ме шта ја,
ау то мо би ла. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-
474. (247059)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, нај по вољ ни је у гра -
ду, про ве ри те, пен зи о не ри
по пуст. 061/141-38-02,
062/832-36-45. (247073)

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. (247181)

МА ШИН СКО це па ње др ва
без ко ри шће ња ва ше стру је.
Бран ко - 064/000-61-59,
Бо јан, 064/130-64-87.
(247192)

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је -
мо ПВЦ и АЛУ сто ла ри ју,
си гур но сна вра та, ве не ци ја -
не ри, ко мар ни ци, ро лет не,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (247145)

ВР ШИМ услу ге чи шће ња
по дру ма, ста но ва, се лид бе,
по нај по вољ ни јим це на ма.
061/625-64-64. (247202)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (247200)

ДУ БИН СКО пра ње те пи ха и
ме бла. 302-820, 064/129-
63-79. (247233)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја, уто -
вар-ис то вар, се лид бе, ру -
ше ња, ко па ње, се че ње др ва,
ко ше ње, чи шће ње и сви
слич ни по сло ви. Де јан,
061/626-14-50. (247250)

ПРЕ ВОЗ пик-апом и ком би -
јем, се лид бе, уто вар/ис то -
вар. Де јан, 061/626-14-50.
(247250)

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. 

СПРЕ МАМ ку ће и ста но ве,
ако вам тре ба по зо ви те.
064/278-71-20. (247244)

ПЕ ДИ КИР, ура сли нок ти,
кур је очи, ма са жа ре лакс,
те ра пе ут ска, пар ци јал на.
061/308-95-86. (24723)

ОД ГО ВОР НА и озбиљ на же -
на чу ва ла би ва ше де те, во -
ди ла, до во ди ла из вр ти ћа.
Тел. 062/143-64-72.
(247236)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и дез -
ин фек ци о но ду бин ско пра -
ње на ме шта ја у ва шем ста -
ну. 066/001-050, 063/329-
464. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин ста -
ла ци је по вољ но. 060/521-
93-40. (247269)

КЕ РА МИ ЧАР по во љан и пе -
дан тан и мо лер тра жи по -
сао. 061/203-70-87. (24733)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (247341)

ПРЕ ВОЗ ства ри ком би јем –
061/616-27-87, или пик-
апом 061/629-80-40.
(247341)

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. (247343)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли и ин -
ста ла ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (247244)

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. 

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та. 064/341-79-60.
(247359)

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.
(247327)

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. 061/670-51-56.
(247386)

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)

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)

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. 

СВЕ што се по ква ри ваш до -
мар по пра ви. За вр шни ра -
до ви у гра ђе ви нар ству:
стру ја, во да, мо ле рај.
065/334-31-75, 061/614-88-
32. (247019)

ПЕ ЧЕМ услу жно ра ки ју, ка -
зан 200 ли та ра, мо ја во да,
стру ја, др ва. 063/816-26-89.
(247021)

ЦЕ ПАМ, уно сим, сла жем
др ва, уно сим угаљ. 061/641-
30-36. (247145)

МА ДЕ РО ТЕ РАП ЧИ ЈА, ан ти -
це лу лит ма са жа, пр ви трет -
ман гра тис. 060/650-51-20.
(247141)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, чи шће ње олу ка.
065/535-24-56. (247137)

РА ДИ МО  ру ше ња, ис ко пе,
бе то ни ра ња, ко ше ње, оба -
ра е ње др ве ћа, итд. .
060/035-47-40. (247130)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, шу па,  бе то -
на, бе то ни ра ња, од но ше ње
не по треб них ства ри, оба ра -
ње ста ба ла. 064/122-69-78.
(247130)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро ва
три ме ром, ко са чи цом, трак -
то ром, орем ба ште.
064/867-48-11. (247122)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ке, пре прав ке ку па ти ла,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 061/193-00-
09. (247118)

МЕ ЊАМ пе ле не, спре мам
по ку ћи. 061/660-31-84.
(247111)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре, да ва -
ње те ра пи је, ку па ње и не га
бо ле сни ка. 063/737-59-60.
(247099)

ВР ШИМ све вр сте се лид би,
чи стим по дру ме, та ва не,
дво ри шта и оста ло.
061/627-07-31. (247100)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти ка,
фи зи ка, ин фор ма ти ка, мо -
гућ ност ме сеч ног пла ћа ња,
про фе сор. Цен тар. 013/353-
569, 066/405-336, 061/603-
94-94. (247088)

ЧИ СТИМ шут, та ва не, по -
дру ме, ру шим ста ре објек те,
по вољ но. Злат ко. 063/196-
54-56, 061/194-82-80.
(247149)

ВР ШИМ се лид бе у свим
прав ци ма, са рад ни ци ма,
ту ра 1.000 ди на ра. Злат ко.
063/196-54-56, 061/194-82-
80. (247149)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-7880. (247153)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње и
бе то ни ра ње.
061/659-70-31. 
(247174)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста гра -
ђе вин ских ра до ва. 
064/866-25-76. 
(247173)

ДОК ТОР на у ка да је ча со ве
из тер мо ди на ми ке и ме ха -
ни ке флу и да. Тел. 063/895-
67-97. (247317)
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ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

Са вет ро ди те ља Основ не шко ле „Вук Сте фа но вић Ка -

ра џић” Стар че во

О  Г  Л  А  Ш  А  В  А
ПРИ КУ ПЉА ЊЕ   ПО НУ ДА    

1.    За ди стри бу ци ју ђач ке ужи не у пе ри о ду од

01.10.2017 го ди не до 01.10 2018 го ди не.

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  „HACCP” 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 : Са вет ро ди те ља Основ не шко ле „Вук Сте фа -

но вић Ка ра џић” Стар че во, Ул. Иве Ло ле Ри ба ра бр. 2.

нај ка сни је до 12. 09. 2017 го ди не (уто рак) до 15,00

са ти.

      

Не бла го вре ме не и не пот пу не по ну де се не ће раз ма -

тра ти.                                                                                              

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 05. 09. 2017. го ди не, до нео је

ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -

ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја

ре зер во а ра ТК – 1101А, скла ди ште при мар ног бен зи -

на, у фа бри ци Ети лен у ком плек су „ХИП Пе тро хе ми -

ја”, на к.п бр. 15993 КО Пан че во.

      Но си лац про јек та је ХИП-Пе тро хе ми ја а. д. Пан -

че во, Ули ца Спољ но стар че вач ка бр. 82.

      Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти, у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на

до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња

овог оба ве ште ња.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до не том ре ше њу о не при сту па њу из ра ди сту ди је

о про це ни ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну

     По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, да на 30. 08. 2017. го ди не, до нео је

ре ше ње о не при сту па њу из ра ди сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк -

ци ја ре зер во а ра ФБ - 0805 у Бло ку 8, у скло пу РНП, на

к. п. бр. 3547 КО Вој ло ви ца, но си о ца про јек та НИС а.

д. Но ви Сад из Но вог Са да, Ули ца На род ног фрон та

бр. 12.

Ре ше ње о не при сту па њу из ра ди Сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат

мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -

ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -

ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла

Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на до не -

то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња овог

оба ве ште ња.

DOO „PAN-LE DI”

Ритска бр. 14, Панчево

оглашава потребу за возачима

Потребни услови: 

– возачка дозвола Ц и Е категорије

– положен ADR испит

– пожељно претходно радно искуство

Сви заинтересовани се могу јавити на телефон:

064/824-17-07



СВЕ ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ра до ве,
ра ди мо ква ли тет но, по вољ -
но. Зи да ње, бе то ни ра ње,
оправ ка ста рих, но вих кро -
во ва, раз не фа са де.
013/664-491, 
063/162-53-89. 
(247018)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње ку па ти ла, су до пе ре,
адап та ци је, по прав ке, за ме -
на. 013/331-657, 
064/495-71-59, 
063/777-18-21. 
(247032)

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. 
(247104)

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. 
(247168)

ЛА ЛЕ -  пре во зим ки пе ром,
по вољ но:  шљу нак, пе сак,
се ја нац, др ва, од во зим шут.
064/354-69-94, 
063/754-02-72. 
(247276)

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. (247357)

ТРА ЖИМ же ну од 45 до 50
го ди на, удо вац. 
063/768-01-24. 
(246941)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
го ди шњу кар ту за пре воз,
из да ту од АТП-а на име 
На да По пов. (246948)

МУ ШКА РАЦ, 54 го ди не,
тра жи же ну за дру же ње.
065/642-37-02. 
(244087)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на, ма -
те ри јал но обез бе ђен, же ли
да упо зна же ну или де вој ку
до 40 го ди на, ра ди дру же -
ња, из ла за ка, зва ти око 21
сат. 013/352-203. 
(247261)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
ди пло му о за вр ше ној шко ли
„Бран ко Ра ди че вић”, из да ту
1979. го ди не на име Јо ван
Рац. (247349)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла -
ти бо ру, цен тар, КТВ, ин тер -
нет. 063/759-98-77.
(245424)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла -
ти бо ру, ба зен, СПА, ин тер -
нет, ка блов ска. 
063/719-98-30. (246254)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра, по вољ но.
063/709-44-97. (247188)

СО КО БА ЊА, из да јем нов
че тво ро кре вет ни апарт ман.
Тел. 064/507-20-84.
(247196)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Firma Brako Wire products d.o.o. iz Pančeva, 

objavljuje oglas za sledeće radno mesto:

Mašinski inženjer

Kriterijumi:

– Radno iskustvo od minimum 1 godine u metaloprera-

di

ili sličnoj industriji na rukovodećoj poziciji

– Poznavanje engleskog jezika

– Odlično poznavanje MS Office paketa

– Vozačka dozvola B kategorije

Obrazovanje:

Diplomirani mašinski inženjer ili 

diplomirani inženjer tehnologije

      Vašu biografiju i potrebnu dokumentaciju možete 

poslati elektronskim putem na: info@brako.rs

На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/2007 и 83/2014 - др.закон и 101/2016 – др.за-

кон), Законa о контроли државне помоћи („Службени гласник РС”, бр. 51/09), члана 21. тачка 9) Статута града Панчева („Службе-

ни лист града Панчева” бр. 25/15 - пречишћен текст и 12/16), Одлуке о додели бесповратних средстава предузетницима, микро

и малим правним лицима - привредним субјектима са територије града Панчева за набавку машина и опреме („Службени лист

града Панчева” број 13/17), Одлуке о буџету града Панчева за 2017. годину („Службени лист града Панчева” бр. 37/16, 12/17 и

20/17), Стратегије развоја града Панчева 2014-2020 и Закључка градоначелника Града Панчева број II-06-020-2/2017-676 од 04.

09. 2017. године, градоначелник града Панчева расписује

Јавни конкурс 
за доделу бесповратних средстава  предузетницима, микро и малим правним лицима – привредним субјектима са тери-

торије града Панчева за набавку машина и опреме  за 2017. годину 

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Град Панчево додељује бесповратна средства предузетницима, микро и малим правним лицима привредним субјектима са тери-

торије града Панчева за набавку машине и опрема за 2017. годину, која су опредељена Одлуком о буџету града Панчева за 2017.

годину (“Службени лист града Панчева” бр. 37/16 , 12/17 и 20/17) на Разделу 4 - Градска управа, глава 4.1- Градска управа, ши-

фра програмске класификације 1501, Програм 3 - Локални економски развој, Пројекат: 1501- П3 Подршка МСПП сектору-уна-

пређење услова пословања, Функција 474 - Вишенаменски развојни пројeкти, позиција 137, економска класификација 454- По-

дршка микро и малим предузећима и предузетницима – конкурс, у износу од 5.000.000,00 динара.

Јавни конкурс за доделу средстава представља основ за добијање de mi ni mis државне помоћи.

2. НАМЕНА СРЕДСТАВА:

Бесповратна средства се додељују за набавку искључиво нових основних средстава од значаја за унапређење пословне делатно-

сти.

Под основним средствима у овом смислу подразумевају се машине и опрема, која се прибављају од привредног субјекта.

Бесповратна средства се додељују за набавку основних средстава која је започета или започета и реализована након расписива-

ња овог Јавног конкурса.

Подносилац пријаве може да учествује на Јавном конкурсу са највише једном пријавом.

3. ВИСИНА СРЕДСТАВА:

Минималан износ који се додељује је 100.000,00 динара, а максималан износ је 500.000,00 динара.     

Средства се додељују највише до 50% вредности купопродајне цене основних средстава, без пореза на додату вредност (ПДВ).

Средства се дозначују на текући рачун подносиоца пријаве, тек након што подносилац пријаве прикаже извод из банке да је пла-

тио минимално 50% или преостали износ до пуне купопродајне цене ако су из буџета Града додељена средства у мањем износу

од 50% од вредности купопродајне цене, укључујући плаћен ПДВ на укупан износ.

Износ одобрених средстава може бити мањи од износа тражених средстава.

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:

Право на доделу средстава имају предузетници, микро и мала правна лица – привредни субјекти регистровани код Агенције за

привредне регистре (АПР), који испуњавају следеће услове:

– да имају седиште на територији града Панчева;

– да обављају делатност најмање 12 месеци пре расписивања овог Конкурса;

– да обављају производну или услужну делатност;

– да подносиоцу пријаве није био блокиран рачун дуже од седам дана у претходних 12 месеци, пре расписивања овог Конкурса;

– да је подносилац пријаве измирио доспеле обавезе по основу јавних прихода Републике Србије и изворних јавних прихода је-

динице локалне самоуправе;

– да није у групи повезаних привредних субјеката у којој су неки од чланова средња и велика правна лица;

– да подносилац пријаве и добављач/продавац машине или опреме која се набавља, нису повезана лица у смислу Закона о при-

вредним друштвима;

– да је сврха и намена инвестирања у основно средство у складу са делатношћу коју обавља привредни субјекат;

– да над привредним субјектом није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације;

– да није у тешкоћама, а према дефиницији привредног субјекта у тешкоћама, у складу са Уредбом о правилима за доделу др-

жавне помоћи;   

– да подносиоцу пријаве није додељена de mi ni mis државна помоћ у текућој и претходне две фискалне године у укупном износу

већем од 23.000.000,00 динара;

– да није примио бесповратна средства из јавних средстава на републичком и покрајинском нивоу, а за исте намене,  у текућој

години

– да заступник подносиоца пријаве није кривично гоњен и осуђиван;

– да се машине и опрема прибављају искључиво од привредног субјекта.

Средства се не додељују :

– за програме примарнe пољопривредне производње;

– за било који облик трговинске, туристичке и угоститељске делатности, изузев делатности хотелијерства, пекара са производњом

и продајом, посластичарница са производњом и продајом колача и торти и услуга кетеринга;

– за делатност забавних игара и игара на срећу;

–за куповину путничких возила и транспортних средстава;

– за консултантске, маркетиншке и рачуноводствене услуге;

– за извођење грађевинских радова (осим производње грађевинских производа).

5. ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА СЕ ОБАВЕЗНО ПОДНОСИ:

1.    пријава за Конкурс;

2.    решење о регистрацији привредног субјекта у АПР-у, не старијe од 6 месеци;

3.    оснивачки акт (за микро и мала правна лица);

4.    фотокопија биланса успеха, биланса стања, статистичког извештаја и пореског биланса по усвојеном завршном рачуну за

2015. и 2016. годину;

5.    потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности рачуна у претходних 12 месеци, пре дана расписивања овог

Конкурса;

6.    уверење Секретаријата за пореску администрацију Градске управе Града Панчева о измирености доспелих пореских обавеза

по основу изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, не старије од седам дана од дана подношења пријаве;

7.    уверење Пореске управе Министарства финансија - филијала Панчево о измиреним пореским обавезама; 

8.    потписана изјава о прихватању услова за доделу средстава (изјава бр. 1);

9.    потписана изјава о сагласности за коришћење датих података (изјава бр. 2);

10.  потписана изјава о свим раније примљеним (de minimis) државним помоћима, које су подносиоцу захтева додељене у текућој

и претходне две фискалне године са републичког, покрајинског и градског нивоа (изјава бр.3);

11.  потписана изјава о непостојању неизмирених обавеза (изјава бр. 4);

12.  потписана изјава о повезаним лицима (изјава бр. 5);

13.  потписана изјава о броју запослених у 2015. и 2016. години (изјава бр. 6);

14.  потписана изјава о досадашњем коришћењу средстава Града Панчева (изјава бр. 7)

15.  предрачун/авансни рачун/рачун у зависности од степена реализације плаћања, издат након расписивања овог Конкурса;

16.  извод из банке (уколико је плаћање извршено, делимично или у целости);

17.  уверење о некажњавању законског заступника које издаје полицијска управа;

18.  уверење да против законског заступника подносиоца пријаве није покренут кривични поступак које издаје основни суд;

19.  уверење да против законског заступника подносиоца пријаве није покренута истрага које издаје основно јавно тужилаштво.

Комисије за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним лицима - привредним субјектима са тери-

торије града Панчева за набавку машина и опреме (у даљем тексту: Комисија) задржава право да затражи допуну поднете доку-

ментације и оригинале одређене документације на увид.

6. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА

Пријава са пратећом документацијом подноси се, на обрасцима који се могу преузети на интернет презентацији града Панчева

www.pancevo.rs, у модулу услуге/конкурси и јавни позиви, у Градском услужном центру, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4.

Пријава са пратећом документацијом може се поднети до утрошка средстава, а најкасније до 01.12.2017. године, у затвореној ко-

верти на адресу: Град Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2 - 4, поштом или лично предајом на писарници Градске управе Града Пан-

чева, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ – Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава предузетницима, микро и малим правним

лицима у 2017. години”.

Неће се узимати у разматрање неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве.

7. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлуку о додели средстава доноси градоначелник Града Панчева, на предлог Комисије. 

Комисија врши проверу приспелих пријава, односно проверу испуњености услова Јавног конкурса и бодовање и рангирање при-

јава, на седницама које се одржавају до 10. у месецу за пријаве пристигле на овај конкурс у претходном месецу. 

Одлука о додели средстава објављује се на званичној интернет презентацији Града Панчева.

Подносилац пријаве којем ће бити одобрена средства у обавези је да отвори наменски рачун код Управе за трезор, Министарство

финансија - Филијала Панчево пре закључења Уговора са Градом Панчевом, којим ће се уредити међусобна права и обавезе уго-

ворних страна.

8. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Јавни конкурс објављује се на интернет презентацији Града Панчева www.pancevo.rs и у недељном листу „Панчевац”.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/361-353, контакт особа: Тања Темишварац, mail:

tanja.temisvarac@pancevo.rs.

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  

План  де таљ не  ре гу ла ци је за при вред ну зо ну- ин -
ду стри ја по себ не на ме не-про стор на це ли на  Ин -

ду стри ја  скро ба  „Ја бу ка” и  фа бри ка  сточ не
хра не „Ја бу ка”  у  на се ље ном  ме сту  Пан че во

      Из ла же се на јав ни увид План  де таљ не  ре гу ла ци -
је за при вред ну зо ну-ин ду стри ја по себ не  на ме не-про -
стор на це ли на Ин ду стри ја скро ба „Ја бу ка” и фа бри ка
сточ не хра не  „Ја бу ка” у на се ље ном ме сту  Пан че во  (у
да љем тек сту План).
      Jавни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 30 да -
на и то по чев од 08. 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 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.

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  

План  де таљ не  ре гу ла ци је  за  под руч је се вер не

ин ду стриј ско-по слов но-про из вод не зо не у Пан че ву

Из ла же се на јав ни увид  План  де таљ не  ре гу ла -

ци је за под руч је се вер не  ин ду стриј ско-по слов но-про -

из вод не зо не 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 08. 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  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 ра ног  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.

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.

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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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.

1. сеп тем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ВИТ КО ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ

1922–2017.
но си лац пар ти зан ске спо ме ни це 1941, ни за од ли ко ва ња

и ок то бар ске на гра де гра да Пан че ва

Са хра на је оба вље на 5. сеп тем бра 2017. го ди не на гро -

бљу Ко теж.

За њим ту гу ју: ћер ка ЉИ ЉА НА 

и син МИ О ДРАГ с по ро ди ца ма
(23/247016)

1. сеп тем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги

ВИТ КО ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ

1922–2017.

Док жи ви мо чу ва ће мо у ср ци ма успо ме ну на див ног, бла гог, пле -

ме ни тог чо ве ка, на шег бу би цу.

Ње го ви: МА ЈА и MICHAEL

(24/247016)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

По во дом смр ти на шег

дра гог Вит ка Дра гој ло -

ви ћа из ја вљу је мо  за -

хвал ност род би ни, при -

ја те љи ма, ком ши ја ма и

ко ле га ма за до сто јан

ис пра ћај.

За хва љу је мо се Вој сци

Ср би је и Са ве зу бо ра ца,

као и здрав стве ним

рад ни ци ма ко ји су се

не се бич но бо ри ли за

ње гов жи вот.

По ро ди це РАН ЧЕВ 

и ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ

(25/247016)

По сле крат ке и те шке бо ле сти, 29. ав гу ста 2017. го ди не, пре ми нуо

је наш

ВУ КО САВ ШЕ ГРТ ВУ ЛЕ

Ожа ло шће ни: си но ви БО ЖО и ТО ДОР, сна је РО СА и ДРА ГА НА,

уну ци ЈО ВА НА, ЈО ВАН и ОГ ЊЕН и зет МАР КО 

(45/

По след њи по здрав ком ши ји

ВУ КО СА ВУ 

ШЕ ГР ТУ
од ком ши ни це 

ВЕ РЕ БА РА ЈИЋ

(17/246997)

По след њи по здрав

РА ДО ШУ РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ
1983–2017.

Отац РА ДО ЈИ ЦА, мај ка СВЕ ТЛА НА, ћер ка ТА ЊА, 
се стра РАД МИ ЛА и брат УРОШ

(87/247251)

По след њи по здрав бра ту

РА ДО ШУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

1983–2017.
Не ма ви ше бра та мог,

мо га бра та је ди ног.

Брат УРОШ, сна ја 

МА РИ ЈА и бра та ни ца

СО ФИ ЈА

(88/247251)

По след њи по здрав

РА ДО ШУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ
1983–2017.

По ро ди ца  ВРА ЧЕ ВИЋ

(89/247251)

По след њи по здрав

РА ДО ШУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

1983–2017.

од НЕ ШЕ 

ЧАН ЧА РЕ ВИ ЋА

(90/247252)

По след њи по здрав 

РА ДО ШУ 

РА ДО СА ВЉЕ ВИ ЋУ

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Од бра та ИВА НА, 

стри ца и стри не

(112/247334)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ 
РА ИЧ КО ВИ ЋУ

Увек ћеш би ти у мо јим
ми сли ма.

Су пру га СУ ЗА НА
(83/247255)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ 

РА ИЧ КО ВИ ЋУ

Увек ћеш би ти део нас.

Ћер ка ДА НИ Е ЛА 

и уну ке СА ЊА,

НЕ ВЕ НА 

и НИ КО ЛИ НА

(84/247253)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ 

РА ИЧ КО ВИ ЋУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ћер ка МИР НА, зет 

ГО РАН и унук МАР КО

(85/247253)

По след њи по здрав

ДУ ША НУ 

РА ИЧ КО ВИ ЋУ

28. IX 1953 – 1. IX 2017.

По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: 

су пру га, ћер ке, 

зет и уну ци

(86/247253)

ИЗЈАВА 

ЗА ХВАЛ НОСТИ

Овим пу тем јав но се за -

хва љу је мо осо бљу Кућ -

ног ле че ња на све срд ној

по мо ћи и без гра нич ној

ху ма но сти у ле че њу на -

шег су пру га, оца и де ке

По ро ди ца РА ИЧ КО ВИЋ

(91/247253)

ИЗЈАВА 

ЗА ХВАЛ НОСТИ
За хва љу јем се на сва кој

по мо ћи и бри зи о на шем

су пру гу, оцу и де ки –  зе -

ту Го ра ну Ми лев ском,

по ро ди ци Ми лев ски,

Ани Јан ков и Сун чи ци

Ди ми три је вић.

Су пру га СУ ЗА НА 

РА ИЧ КО ВИЋ

(92/247253)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ДУ ША НУ 

РА ИЧ КО ВИ ЋУ

Оста ћеш нам у трај ној

успо ме ни.

По ро ди ца МИ ЛЕВ СКИ

(114/247339)

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 буцко, ИЦА, МИ ША и РА ША

(2/и)

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

(3/и)

По след њи по здрав на шој

ДРА ГА НИ

ЦА ЦА, МЛА ДЕН, МИ ЛАН и ЈО ЦА
(6/и)

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

(5/и)

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

(4/и)

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

(9/и)

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

(11/и)

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

(8/и)

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
(13/и)

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

(7/и)

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

(10/и)

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

(12/и)

По след њи по здрав

тет ка КАЈ КИ

од ВЕ СНЕ и НИ КО ЛЕ 

с де цом

(32/247035)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

За хва љу је мо осо бљу До -

ма за ста ре „Га зе ла”, за

бри гу и не гу на ше мај ке

Ђур ђев ке Кра шић.

По ро ди ца

(39/247064)

Нај дра жој ма ми

КА ТИ ЦИ КА РА

Пра зни на оста је, али

се ћа ње на те бе не ће ни -

ка да из бле де ти. 

Хва ла ти ма ма за све,

не ка те чу ва ју ан ђе ли!

Тво ја КЛО ДИ ЈА

(41/247080)

Дра га на ша ба ко

КА ТИ ЦА КА РА
Иа ко те ви ше не ма, жи -

ве ћеш веч но у на шим

ср ци ма. Пам ти ће мо тво -

је осме хе и љу бав ко ју си

нам не се бич но да ва ла,

као и све тре нут ке ра до -

сти про ве де не с то бом!

Тво ја ДО КА и ДА ДА

(42/247080)

По след њи по здрав ба ка

Ка ти ци

КА ТИ ЦА КА РА

Уну ка ИСИ ДО РА 

и зет ДУ ШАН

(43/247080)

По след њи по здрав дра -

гој тет ки

КА ТИ ЦИ КА РА
од СА ШЕ с по ро ди цом

(82/247245)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци и та шти

КА ТИ ЦИ КА РА

Ћер ка КЛО ДИ ЈА 

и зет МИ ЛЕН КО

(97/247268)

По след њи по здрав ба ка

Ка ти ци 

КА ТИ ЦИ КА РА

Пра у ну ка МА ША, 

уну ка ДА НИ ЈЕ ЛА 

и зет СА ВА

(98/247268)

5. сеп тем бра 2017, по сле ду ге и те шке бо ле сти,

на пу стио нас је наш во ље ни

МИ ЛАН СТО ЈА КО ВИЋ

1960–2017.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће на по ро ди ца: мај ка МА РА 

и син ДУ ШАН с по ро ди цом
(106/247300)

По след њи по здрав

стри цу

МИ ЛА НУ 

СТО ЈА КО ВИ ЋУ

од ње го ве ДА ДЕ, зе та

ДРА ГА НА и уну ке ЛА РЕ

(107/247300)

По след њи по здрав дра -

гом дру гу и при ја те љу

МИ ЛА НУ 

СТО ЈА КО ВИ ЋУ

од МИ ЋЕ БУ ДИ ШЕ 

с по ро ди цом

(110/247318)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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9. сеп тем бра 2017. на вр ша ва се сед ма го ди на от ка ко ни -

си с на ма

ЖАР КО ЖА КИ ЈО КО ВИЋ 

1989–2017.

Не, не ма уте хе....

бес крај ну ту гу и бол вре ме не ле чи.

Тво ја по ро ди ца
(80/ф)

Се ћа ње на

ЖАР КА ЈО КО ВИ ЋА

Вре ме те не ће из бри са ти из се ћа ња и од не ти у за бо рав.

Чу ва мо те у ср цу и ми сли ма.

Ко лек тив „MS AUTO”

(81/Ф)

СЕ ЋА ЊЕ

8. IX 2015 – 8. IX 2017.

ЉУ БИ ЦА БО ШКО ВИЋ

Чу ва мо успо ме ну и не за бо ра вља мо тво ју до бро ту.

Тво ји нај ми ли ји
(103/247280)

Пре две го ди не, 7. сеп тем бра, на пу стио нас је

наш дра ги Или ја

ИЛИ ЈА МИ ЛО ШЕВ

1938–2015.

Мно го ми не до ста јеш.

(104/247285)

7. сеп тем бра 2017. на вр ша ва се два де сет се дам

ту жних го ди на от ка да си нас на пу сти ла

НА ДА КО ВАЧ

1990–2017.
Го ди не про ла зе, а бол и се ћа ње на те бе не пре -

стјау.

Чу ва мо те у на шим ср ци ма.

Тво ја мај ка ГРО ЗДА и син МИР КО с по ро ди цом
(113/247335)

По след њи по здрав на шој во ље ној

ЉУ БИ ЦИ ЛИ КИ
21. III 1927 – 30. VIII 2017.

Ње ни нај ми ли ји: ћер ка БЕ БА, 

уну ке СУ ЗА НА, ВА ЛЕН ТИ НА 

и СИ МО НИ ДА с по ро ди ца ма

(35/247053)

У по не де љак, 28. ав гу ста 2017. го ди не упо ко ји ла

се мо ја Ве ли ка се стра

МИ ЛИ ЦА БЕ А ТО ВИЋ

Са хра ње на је 30. ав гу ста на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: ње ни нај ми ли ји, род би на 

и при ја те љи
(20/247007)

25. ав гу ста на пу сти ла нас је на ша дра га

СНЕ ЖА НА СТА МЕ НОВ

рођ. Ми хај лов

1946–2017.

Са хра на је оба вље на 29. ав гу ста, у Срем ској Ка -

ме ни ци

С љу ба вљу веч но у на шем се ћа њу.

НА ТА ША, ИВАН и МИР ЈА НА
(60/247142)

По след њи по здрав

ВЕ РИ ЈО СИ МОВ КА ЈАН
2. VII 1934 – 30. VIII 2017.

Син ЗО РАН, сна ја МА РИ ЈА и уну ци ДА НИ ЈЕЛ 
и СТЕ ФАН

(119/247388)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

Не из мер на за хвал ност,

нај пре ве ли ком чо -

ве ку, па док то ру, др

Зо ра ну Вељ ко ви ћу за

сву ука за ну по моћ у ле -

че њу Бран ка Ву јо ви ћа

За хвал на су пру га

(71/247203)

Во ље на на ша се стри чи но, се стро и тет ка, не ка те

ан ђе ли чу ва ју...

МА РИ ЈА ЦВЕТ КОВ СКА
29. VIII 1969 – 31. VIII 2017.

Тво је: ДУ ШИ ЦА, ДА НИ ЈЕ ЛА, МА ЈА и ТА РА
(14/246978)

Оба ве шта ва мо при ја те ље и по зна ни ке да је 2.

сеп тем бра 2017. пре ми нуо наш во ље ни

РЕ ШАД РОВ ЧА НИН
1962–2017.

Са хра на је оба вље на 5. сеп тем бра 2017, на гро -
бљу у Ба нат ском Бре стов цу.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈА СМИ НА, си но ви СУ АД
и СЕ АД, ћер ка СЕЛ МА, уну ке МИ НА и ДА РИ ЈА,

унук ДА ВИД, зет и сна хе, се стре и бра ћа 
и оста ла род би на и при ја те љи

(116/2473729

По след њи по здрав мом

дра гом

РЕ ША ДУ

Ње го ва ЈА СМИ НА

(117/247371)

По след њи по здрав во -

ље ном уја ку

РЕ ША ДУ

ЗУ МРЕ ТА ТА ША 

с по ро ди цом

(70/247189)

МОМ ЧИ ЛО СТЕ ВИЋ

1929–2017.
4. сеп тем бра 2017. пре ста ло је да ку ца ср це на -

шег во ље ног та те и де де.

Хва ла ти за сву љу бав и па жњу.

Са хра на је оба вље на у Пе тров цу на Мла ви, 6.

сеп тем бра 2017.

Ћер ка МА ЈА с по ро ди цом
(94/247259)

Оста јеш у на шим ср ци ма

БРАН КО ЦВИ ЈАН

БО КА, МА ЧАК и ЦЕ ЦА

(108/247305)

ПЕ РО 

БО РО ТА

На шем уја ку Пе ри ве -

ли ко хва ла на до бро ти

и по што ва њу на ше по -

ро ди це.

По ро ди ца ГА ГИЋ: 

НА ДА, ДАР КО, 

ТА ТЈА НА и ФИ ЛИП

(74/247234)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПО МЕН

МАР ТИ НО ВИЋ

МИ ЋА               ЗОР КА
1967–2017.                  1997–2017.

Веч ни мир и за хвал ност.

Син АЛЕК САН ДАР с по ро ди цом
(56/247127)

НЕ НАД КУ ЖИЋ
20. III 1981 – 12. IX 2008.

Го ди не ту ге, бо ла и без на ђа.

Не у те шна ма ма и брат с по ро ди цом

(63/247155)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДА НА ВУ КО ВИЋ

13. IX 2012 – 13. IX 2017.

С љу ба вљу по ро ди ца

(66/247165)

Дра гом

БО ЈА НУ 

ГО СТИ ЋУ

Ту жна је бол на исти на

да те ви ше не ма.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ПЕ ТРОВ

(67/247180)

Ше сто ме сеч ни по мен

БО ЈА НУ

ГО СТИ ЋУ

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од вре ме на и

за бо ра ва.

Кум БО ШИ 

с по ро ди цом

(40/247074)

9. сеп тем бра 2017, у 11.30, је ше сто ме сеч ни по -

мен на шем дра гом

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ

Не ма да на да те не спо ме не мо и не по же ли мо да

је као пре.

МИ РА, СЕН КА, МА КИ и НИ КО ЛАЈ
(68/247183)

Бол на је и пра зна го ди на без на шег Са ле та.

Јед но го ди шњи по мен да ће мо 9. сеп тем -

бра, у 11 са ти, на Еван ге ли стич ком гро бљу

АЛЕК САН ДАР БА БИЋ

Бес крај ни су љу бав и не до ста ја ње: ре као

си да си и оста јеш „не у мрив”.

МИ ЦА, НО ЛЕ и ОЉА с по ро ди цом

(72/247205)

У су бо ту, 9. сеп тем бра 2017, на гро бљу у

Ја бу ци да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем дра гом си ну и бра ту

БО ЈА НУ ГО СТИ ЋУ ГЕ НИ
из Ја бу ке

1990–2017.

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. Не до ста јеш
нам за све што је про шло, не до ста ја ћеш
нам за све што до ла зи и мно го, мно го нам
не до ста јеш.

Твој отац СА ША, мај ка ВЕ РИ ЦА
и се стра МА РИ ЈА

(15/247237)

БО ЈАН ГО СТИЋ

ГЕ НА

1990–2017.

Шест ме се ци је про шло,

а бол и ту га не по ла зе.

Мно го ми не до ста јеш.

Твој де да ТО НЕ

(76/247237)

У суботу, 9. септембра, дајемо ше сто ме -

сеч ни по мен

ДО БРИ ВО ЈУ ПЕ ШЕВ СКОМ

Остаће у сећању ње го вих нај ми ли јих

(77/ф)

На вр ши ла се го ди на да на од смр ти на шег по -

што ва ног ко ле ге

ПАП БЕ ЛЕ

Са пи је те том се се ћа мо мно го го ди на успе шне

са рад ње.

Ко ле ге из „Тех но мар ке та” 

и по ро ди ца КР ША НИН
(78/ф)

Ше сто ме сеч ни по мен

СЛО БО ДА НУ ЂО КО ВИ ЋУ
Чу ва ће мо те од за бо ра ва и за у век во ле ти.
Не до ста јеш нам пу но.

Тво ја се стра СЛО БА и зет СРЕ ЈА

(79/247242)

СЛО БО ДАН 

ЂО КО ВИЋ

Ку ме дра ги, по ла го ди -

не је про шло. По ми ње -

мо те че сто, не до ста јеш

нам...

Ку мо ви РА КИЋ

(99/247272)

БО ЈАН ГО СТИЋ

Ни смо те мо гли са чу ва ти од смр ти, али

ће мо те са чу ва ти од за бо ра ва. 

Ба ти це мој, увек ћу те во ле ти и ни ка да те

не ћу за бо ра ви ти.

Би ћеш увек с на ма у ми сли ма.

Брат БА НЕ и ба ба СТАН КА

(101/

11. сеп тем бра на вр ша ва се шест ме се ци от ка да је пре ми нуо мој дра -

ги Јо ви ша

АН ТО НИ ЈЕ ЈО ВИ ШИЋ
1949–2017.

а ја још увек не ве ру јем да ни је ов де.

Бес крај но хва ла за љу бав, па жњу, то пли ну, зна ње и до бро ту ко је си
ми не се бич но пру жао и ко је не мо гу да за бо ра вим док по сто јим.

Тво ја су пру га СНЕ ЖА НА

(102/247279)

12. сеп тем бра 2017. на вр ша ва ју се че ти ри го ди -

не от ка да ни си с на ма

СЛА ВИ ЦА ТА СИЋ

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за то бом оста ју.

Си но ви: ЖАР КО, МИ ЛО РАД и МИ ЛОШ 

и су пруг РАТ КО
(118/247379)

ПО МЕН

ЧЕ ДО МИР РА ДО ЈИ ЧИЋ
2006–2017.

Још јед но ту жно се ћа ње на твој пре ра ни од ла зак.
По ро ди ца

(95/247263)

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

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

НЕ МА ЊА 

ТУ ДИЋ

9. IX 1999 – 9. IX 2017.

За то бом ту гу ју и од 

за бо ра ва чу ва ју: ћер ка

КА ЈА, зет СТА НИ МИР 

и је ди ни унук ДУ ШАН

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(15/246986)

У су бо ту, 9. сеп тем бра

2017, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој

МИ ЉИ 
ТРАЈ КО ВИЋ

Ожа ло шће ни ње ни: 
су пруг СТО ЈАН 

и си но ви ПРЕ ДРАГ 
и НЕ НАД с по ро ди ца ма

(16/246988)

11. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се де сет го ди на

от кад ни је с на ма наш

МИ ЛИ ВО ЈЕ

СТЕ ВИЋ

Вре ме про ла зи, а ти си

стал но у на шим ми сли -

ма и при ча ма.

Су пру га са ћер ка ма

(36/247055)

СЕ ЋА ЊЕ

13. IX 2014 – 13. IX 2017.

МИ ЛИ ЦА ФИ ЛИ ПО ВИЋ 

ЛАЦ КО ВИЋ

Про ђо ше три го ди не, а бол и ту га ни ка да.

По ро ди ца
(37/247058)

10. сеп тем бра 2017. на вр ша ва ју се две го ди не от -

ка ко нас је на пу сти ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА СИ МИЋ

Љу ди пре ста ну да жи ве тек ка да умре се ћа ње на

њих, док има ко да их пам ти, ов де су ме ђу на ма.

Тво ји: су пруг МЕ ДА и ћер ке МА РИ НА 

и КА ТА РИ НА
(46/247105)

ЉИ ЉА НА 

СИ МИЋ
Про шле су две го ди не

ка ко си нас на пу сти ла, а

се ћа ње ко је је оста ло у

на шим ср ци ма не мо же

вре ме да из бри ше.

Брат СТЕ ВА

с по ро ди цом

(47/247105)

Дво го ди шњи по мен

дра гој

ЉИ ЉА НИ 

СИ МИЋ

На ша љу бав је ја ча од

вре ме на и за бо ра ва.

Отац МИ ЛО РАД 

и мај ка КО ВИЉ КА

(48/247105)

ЉИ ЉА НА

СИ МИЋ

Две го ди не ту ге и бо ла

за се стром.

Тво ја БО БА 

с по ро ди цом

(49/247105)

СЕ ЋА ЊЕ

УЗЕ ЛАЦ

ДУ ШАН КА          ДУ ШАН            БО ЖИ ЦА

И ре ка су зе да по те че вра тит вас не мо же.

Ва ша МИР ЈА НА

(51/247124)

9. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ша ва се че тр де -

сет да на от кад ни је с на ма мој дра ги

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ

У ве ли кој ту зи оста ће нај леп ша се ћа ња.

Тво ја СУ ЗА НА
(52/247128)

Че тр де се то днев ни по мен дра гом уја ку

РА ДИ ВО ЈУ ДА МЈА НО ВУ

Хва ла ти за сву бри жност и то пли ну. 

За у век ће те се се ћа ти с љу ба вљу и по што ва њем

тво ја се стри чи на СНЕ ЖА НА
(53/247128)

9. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ша ва се че тр де -

сет да на от кад нас је на пу стио наш дра ги

РА ДИ ВОЈ ДА МЈА НОВ
Оста је мо у ду бо ком бо лу.

Ње го ви нај ми ли ји.

Ожа ло шће на се стра ДА РИН КА, се стри чи на

СНЕ ЖА НА са ћер ком ИВОМ и уну ком 

ЈО ВА НОМ, и зе то ви ЗО РАН и МИ ЛАН
(54/247128)

9. сеп тем бра 2017. го ди -

не на вр ша ва се че тр де -

сет да на от кад нас је из -

не на да оста вио наш

дра ги зет

РА ДИ ВОЈ 
ДА МЈА НОВ

Увек у ср цу и ми сли ма.
Тво ја сва сти ка МА РИ ЈА

и ПА ВЕЛ
(55/247128)

СЕ ЋА ЊЕ

Чу ва мо ле пе успо ме не

на на ше дру же ње. 

Тво је дру га ри це САВ КА

и ДА НИ ЦА

(57/247128)

На вр ша ва се го ди ну да на

од смр ти на шег стри ца

БО ЖА 
ВОЈ ВО ДИ ЋА

С по што ва њем у се ћа њу
ДРА ГА НА и МИ ЛА НА

ВОЈ ВО ДИ ЋА 
и ДРА ГИ ЊЕ 

КЛИ ЛИ БАР ДЕ
с по ро ди ца ма

(58/247132)

ВЕ РА 

РИ СТИЋ

2009–2017.

С љу ба вљу 

и по што ва њем син

ДРА ГАН и ћер ка 

МА РИ НА с по ро ди ца ма

(59/247133)

11. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се две го ди не од

смр ти на шег дра гог

БЛА ГО ЈА 

БОЈ КО ВИ ЋА

БА ГИ ЈА
С љу ба вљу и

по што ва њем 

тво ји нај ми ли ји

(61/247143)

Дра гој те ти

МИ ЛИ ЦИ 

ТАН КО

Ве ли ко по што ва ње и

пам ће ње за веч ност.

ЈО ВАН КО МА НОВ 

с по ро ди цом

(62/247154)

11. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ши ће се два де сет

де вет ту жних го ди на от ка да ни је с на ма на ша

СА ВЕ ТА БРАН КО ВИЋ 

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

на шу за јед нич ку сре ћу.

БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(64/247157)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО ПИ ВА ШЕ ВИЋ

1992–2017.

И по сле два де сет пет го ди на, се ћа ње на те бе не

бле ди. Сва ко га да на си при су тан у на шим при ча -

ма, ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји си но ви НО ВАК и ЂУ РО, сна је и уну ци
(105/247286)

ПО МЕН

МИ ЛУ ТИН БО ЖО ВИЋ

1929–2008.

Та ко нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји: ЗОР КА и СР ЂАН
(65/247164)

СЕ ЋА ЊЕ

БИ СЕР КА ГЛИ ГОР АР СИЋ
8. IX 1999 – 8. IX 2017.

С ту гом и љу ба вљу ње ни: МИ ЛА, ШПИ РА, 

ВЕ СНА и ЈА СНА
(109/247308)

СЕ ЋА ЊЕ

7. IX 1993 – 7. IX 2017.

ВЕ СНА ЋУП

Во ле те тво ји нај ми ли ји

(96/247265)

9. сеп тем бра на вр ша ва ју

се три го ди не од смр ти

ЖИ ВО РА ДА

СТО ЈА НО ВИ ЋА
С по што ва њем и љу ба -

вљу чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Кћер ка ЗО РИ ЦА 

с по ро ди цом

(100/247278)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

IN MEMORIAM

Про шло је пет го ди на од смр ти на шег до брог и во ље ног

МИ ЛО МИ РА ЂУР КО ВИ ЋА
про фе со ра ла тин ског и фран цу ског је зи ка у пен зи ји

Се ћа ња не бле де, љу бав и бол не пре ста ју. Увек си у на -

шим ми сли ма.

Су пруга ВЕ РА, род би на и при ја те љи
(1/246626)

У сре ду, 13. сеп тем бра 2017, је че тр де сет ту жних

да на от ка ко је пре ми ну ла на ша дра га

БОР КА РАЈ ЧЕ ВИЋ 

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

По мен ће се одр жа ти на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, у 11 са ти.

Ожа ло шће ни: су пруг ЗО РАН и ћер ка ЈА СМИ НА
(18/247005)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЋО 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

1950–2010.

Тво ји нај ми ли ји

(19/247006)

На вр ша ва ју се две го ди не од смр ти на ше мај ке и

ба ке

АН КЕ ПА У НО ВИЋ

Увек ћеш би ти с на ма, не за бо ра вље на.

По ро ди ца ПА У НО ВИЋ
(21/247010)

ЖУ ТИЋ             ТО ПА ЛО ВИЋ

ек. БРАН КО    СО ФИ ЈА      прим. др

фи нан сиј ски       1997–2017.        РА ДЕН КО
ин спек тор СДК-а                        пе ди ја тар не фро лог

2001–2017.                                     2008–2017.

ДЕ ЈАН и МА ЈА
(22/247013)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

2009–2017.

МИ ХАЈ ЛО 

ТО МА ШЕ ВИЋ

Увек си у на шим ми сли -

ма и ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(26/247017)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 
МА РА ВИЋ

7. IX 2002 – 7. IX 2017.
Жи вот ни је ве чан, али
се ћа ње и успо ме не на
те бе је су.

Тво ји: син РА ДО ВАН,
сна ја ГО ЦА

и ћер ка НА ДА
с по ро ди цом

(27/247025)

9. сеп тем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу да је мо

го ди шњи по мен на шем во ље ном

МИ ЛА НУ СИ МЕ У НО ВИ ЋУ

1935–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, сна ја АНА 

и уну ци МИ ЛИ ЦА и МАР КО
(28/247018)

12. сеп тем бра, пре је да -

на ест го ди на, оти шао је

у не за бо рав

ЖИ ВО ЈИН 

МА РИН КО ВИЋ

ЖИ КА

1937–2006–2017.

Успо ме ну на ње га с љу -

ба вљу и ту гом чу ва ју.

Су пру га ВЕ РА, ћер ке

НА ТА ША и ДУ ШИ ЦА 

с по ро ди цом и се стра

ЈЕ ЛЕ НА

(29/247033)

11. сеп тем бра на вр ша ва

се шест го ди на од смр ти

ДЕ ЈА НА 

КУ МРИ ЋА

1966–2017.

Оста ћеш за у век у ср цу и

чу ва ћу успо ме ну на те бе.

Твој РА ДЕ

(30/247034)

11. сеп тем бра на вр ша ва се шест го ди на от ка ко

ни је са са мном мој је ди ни син

ДЕ ЈАН КУ МРИЋ
1966–2017.

Про шло је шест ту жних го ди на. За бо рав у мај чи -
ном ср цу не по сто ји. По сто је са мо успо ме не ко -
је не бле де, ра не ко је се не ле че, су зе ко је  се не
су ше и веч на ту га за то бом, си не мој.

Не у те шна мај ка ЗО РИ ЦА и син ЛУ КА
(31/247033)

Ту жно се ћа ње на

РА ДО ЈА 

ЛУ КИ НА

1955–2008.
С љу ба вљу и по што ва -

њем но си мо те у ср ци ма

и чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(33/247048)

СЕ ЋА ЊЕ

8. сеп тем бар 2017.

БО РИ СЛА ВА

КРУ ШКА

1944–2009.

СА ША

(34/247050)

ПО МЕН

ЉИ ЉА НА БОЈ КОВ СКИ

13. IX 2016 – 13. IX 2017.
Веч но у ми сли ма и се ћа њу ње них нај ми ли јих

(38/247062)

10. сеп тем бра на вр ша ва

се осам го ди на отка ко

си нас оста вио

ПЕ ТАР 

ЖИ ВА НО ВИЋ

из Стар че ва

1933–2009.

Су пру га ВУ КО СА ВА 

с де цом

(44/247081)

СЕ ЋА ЊЕ

прим. др. 

РА ДЕН КО 

ТО ПА ЛО ВИЋ

2008–2017.

С по што ва њем 

по ро ди ца ИВ КО ВИЋ

(50/247108)

Тро го ди шњи по мен

дра гој су пру зи, ба би и

мај ци

ЕР КИ УВА ЛИН
10. IX 2014 – 10. IX 2017.

да ва ће мо на Пра во -

слав ном гро бљу, 9. сеп -

тем бра 2017, у 11 са ти.

Ње ни нај ми ли ји: 

ЖАР КО, БО РИС

и НА ТА ША

(111/247328)

Го ди не про ла зе

БО ЈАН 

РА ДО ВА НОВ

1980–2004.

а ти ми све ви ше не до -

ста јеш.

Са мо ми бол и ту га сла -

ма ју ср це, ве ли ка че -

жња за то бом, ми ли мој

си не.

Тво ји: мај ка БРАН КА,

се стра САН ДРА 

с по ро ди цом 

и ба ба РУ ЖИ ЦА

(115/247352)

9. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ша ва се

пет го ди на без на шег

ВУ КО МА НА ПЕ ЛА 

АН ЂЕ ЛИ ЋА
Вре ме про ла зи и оно је је ди но мер љи во.

Пра зни ну  ко ја је на ста ла, по пу ња ва мо

жи вим сли ка ма се ћа ња, мно го нам не до -

ста јеш. Био си нам си гур ност и по др шка у

сва ком сми слу тих ре чи. По чи вај у ми ру.

Би ћеш увек с на ма.

Тво ји нај дра жи

(69/247185)

МИ ХА ЛА КИ СЕ КУ ЛО ВИЋ МИ КИ
13. IX 1997 – 13. IX 2017.

Два де сет го ди на ту жног се ћа ња.
Су пру га ДРА ГИ ЦА, син МАР КО, сна ја ИВА НА, уну ци

МИ ЛОШ, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(93/247256)

МИ ЛО РАД АН ДИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДУ ЋА, ВА ЦА, СА ЦА и МИ ЋА

(73/247221)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пе ри од пред ва ма до но си вам
нео че ки ва не обр те и пре ма ло
вре ме на за раз ми шља ње. Мо ра -
ће те да де лу је те бр зо и да пра ти -
те про ме не на по слу. По во љан је
тре ну так за удру жи ва ње с не ким.
Укљу чи те и парт не ра у свој жи -
вот.

Про шлост већ ду же ку ца на вра -
та и тра жи да се све раш чи сти.
По слов ни жи вот до но си мо гућ -
ност ве ли ке за ра де. Играј те се,
ри зи куј те и ис пла ти ће се. Мо гућ
је до би так или не ки вред ни ји по -
клон од ро ђа ка или бли ског при ја -
те ља, што ће вас об ра до ва ти.

На о ру жај те се стр пље њем, али
бу ди те му дри. Пре го во ри ко ји се
већ ду же вре ме во де, а ти чу се
фи нан си ја, мо гли би да се ре а ли -
зу ју. Да ли ће те ус пе ти, за ви си
ис кљу чи во од вас. При хва ти те
оно што вам ну де. Љу бав је на
клац ка ли ци.

Љу бав ни жи вот ће вам би ти
тур бу лен тан, с пу но на бо ја, што
ће се од ра зи ти и на по сао. Во ди -
те ра чу на ко ли ко да ле ко мо же те
ићи и до ко је ме ре мо же те би ти
ди рект ни и про во ка тив ни да вам
до бре по слов не при ли ке не би
од ле те ле.

До дат ни по сло ви, пу но кон та ка -
та и пу то ва ња до не ће вам нов ча -
ну са тис фак ци ју. Ако ра ди те у ве -
ли кој фир ми, во ди те ра чу на да
не до ђе те у су коб са ше фо ви ма.
Чу вај те сво ју ве зу и не ула зи те у
ду пле ком би на ци је.

Не окле вај те пре ви ше и не
дво у ми те се. При хва ти те пред лог
осо бе с ко јом сте већ са ра ђи ва -
ли. То мо же би ти до бра по слов на
при ча, а ни фи нан сиј ски не ће те
ло ше про ћи. Љу бав ни жи вот вам
по ста је пра ва ениг ма. Не вра ћај -
те се у про шлост.

Пе ри од пред ва ма обе ћа ва по -
вољ не ве тро ве за све по слов не
ком би на ци је. Од ре ди те при о ри те те
па тек он да кре ни те у ак ци ју. Љу -
бав ни жи вот ће вам би ти ди на ми -
чан и пун пре о кре та, без об зи ра на
то да ли сте са ми или у ве зи. При -
хва ти те до бро на мер не са ве те.

У пред сто је ћем пе ри о ду на тре -
нут ке не ће те ни са ми се бе пре по -
зна ти. По пу сти ће ва ше коч ни це,
кру тост и ди сци пли на. Иска ка ће -
те из ко ло се ка, што ће вам до не -
ти ве ћу фи нан сиј ску до бит и отво -
ри ти вра та но вим по сло ви ма. Све
што же ли те, мо же те до би ти.

Пе ри од ко ји до ла зи ис ко ри сти -
те да сре ди те сво ју ве зу она ко
ка ко ми сли те да је нај бо ље за
вас. Ако тре ба – се ци те. По сло ви
ко ји су у на ја ви већ ду же вре ме,
по че ће по ла ко да се ре а ли зу ју.
Нај бит ни је је да ће вас сре ћа по -
слу жи ти и ка да се не на да те.

Хра бро за тво ри те вра та јед ног пе -
ри о да свог жи во та и отво ри те но -
ва. Не бу ди те очај ни и обес хра бре -
ни. По тра жи те по моћ при ја те ља
ко га ду го ни сте ви де ли и хра бро
кре ни те у но ве по сло ве. Фи нан си је
вам не ће пред ста вља ти ве ћи про -
блем. Љу бав је на ис пи ту.

Ка ква год да вам ком би на ци ја
па да на па мет, а ни је у скла ду са
за ко ном, за бо ра ви те је. Гле дај те
да из по сто је ћих ре сур са из ву че -
те нај бо ље. Не мој те до зво ли ти
да вас об у зме па ни ка, јер мо же -
те на пра ви ти по гре шне про це не.
Не тр пе љи вост у ве зи ра сте.

Де пре сив ни сте, скеп тич ни и
го то во да сте спрем ни да диг не те
ру ке од све га. Па жљи во иза бе -
ри те са рад ни ке и ком плет но об -
но ви те свој по слов ни жи вот. Не -
мој те па ни чи ти и до но си ти ис хи -
тре не од лу ке, па ће се све ре ша -
ва ти по ла ко.

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
7. ав гу ста: Ле ну – Ва ња Шо ле вић и Ми ки Пе тро вић; 13. ав гу ста: Ле о но ру – Је ле на
Илић, Ха ну – Ја сми на Кла рић и Еду ард Ко кот; 14. ав гу ста: Ан ђе лу – Алек сан дра Кор -
ти је и Дар ко Но ва ков; 16. ав гу ста: Еле ну – Ма ри ја на Бо жа нић; 18. ав гу ста: Миу – Ма -
ри ја на и Мар тин Гло зик; 20. ав гу ста: Са ру – Са ња Жи во ји но вић и Алек сан дар Јо ви -
чин; 21. ав гу ста: Хе ле ну – Ми ле ва и Ан дри ја Ра жна то вић, Ла ну – Ма ри ја Ни ко лић и
Ђор ђе Ђу мић, Иси до ру – Ми ле на и Јо ван Илић; 22. ав гу ста: Ан дреу – Ја сми на Ђу кић
и Дра ган Ви дић, Ана ста си ју – Је ле на и Мар ко Ђор ђе вић; 23. ав гу ста: Еми лију – Ма ри -
на и Да ни јел Бог дан; 26. ав гу ста: Ни ко ли ну – Алек сан дра и Де јан Мар ја нов, Миу – Је -
ле на Ве се ли но вић и Зо ран Јо ва но вић; 27. ав гу ста: Уну – Ма ри ја и Жељ ко Ја но ше вић.

До би ли си на
26. ју ла: Зо ра на – Кри сти на Ар се ни је вић и Фи лип Ђор ђе вић; 27. ју ла: Сил ви ју са –
Ка та ри на Јон; 28. ју ла: Сте фа на – Есте ра Пе тро вић и Зо ран Ста но јев; 5. ав гу ста:
Ема ну е ла – Сла ђа на Ђор ђе вић и Сла ђан Ста мен ко вић; 6. ав гу ста: Еми ла Да и ма –
Сев ди ја Гаш и Го ран Дан; 12. ав гу ста: Ог ње на – Је ле на Мар ко вић и Де јан Јо ва нов,
Ми хај ла – Сла ви ца Сто ја но вић и Ми лан Бо си ка; 19. ав гу ста: Ње го ша – Са ња Вој но -
вић Пе тро вић и Ра до ван Пе тро вић;  23. ав гу ста: Мак си ма – Ми ли ца и Ми лош Ре жа,
Фи ли па – Ива на Мла де нов и Ни ко ла Ши мић, Ма те ју – Та ма ра и Да ни јел То до ро вић,
Ни ко лу – Де ја на и Ла зар Кр ча ди нац, Ду ша на – Ма ри на и Јо ван Ко ро ли ја, То до ра –
Ни на и Ми лош Ра ду ло вић; 24. ав гу ста: Бог да на – Ива на Па влов и Бо јан Цвет ко вић;
25. ав гу ста: Де ја на – Ја сми на и Де јан Миц ков ски; 26. ав гу ста: Ми хај ла – Са ра Сто -
ја но вић и Бра ни слав Лу кин, Ла за ра – Дра га на Жив ко вић и Иван Турк; 27. ав гу ста:
Та ди ју – Ми ли ца и Не над Ма рин, Стра хи њу – Ма ри ја Мир ков Је шин и Алек сан дар Је -
шин, Ду ша на – Ана и Алек сан дар Гру јић; 28. ав гу ста: Фи ли па – Дра га на и Ми лош
Ра до са вље вић.

ВЕН ЧА НИ

26. ав гу ста: Све тла на Лу гер и Вла сти мир Јо ва но вић; Да ни је ла Де чов и Бо бан Ба бо -
вић, Ма ри ја Ба ра је вац и Бра ни слав Свир чев, Ива на Бу гар ски и Ни ко ла Спа сић; 27.
ав гу ста: Дра ги ца Ни ка и Дра ган Ду ми тру, Бра ни сла ва Јо ва но вић и То ми слав Дим -
чић, Ве сна Ла па дат и Не над Ми ла ди но вић, Маг да ле на Ча вић и Де јан Ми ха и ло вић,
Ти ја на Ру жић и Мла ден Ми лој ко вић, Мар ти на Ми ло вић и Бо јан Но ва ков; 31. ав гу -
ста: Са ња Удо ви чић и Ко ста Ду ми тру, Љу би ни ца Во де ни чар и Са ва Во де ни чар.

УМР ЛИ

24. ав гу ста: Ла зар Ив ко вић (1935); 25. ав гу ста: Вла сти мир Сто ил ко вић (1941), Сла -
ви ца Ђор ђе вић (1953), Дра га на Ма рин ко вић (1972), Љи ља на Ау гу стин (1947), Бо жи -
ца Ши мон (1952); 26. ав гу ста: Стан ка По по вић (1931), Ана Ла зић (1951); 27. ав гу -
ста: На да Ђу рић (1961); 28. ав гу ста: Сло бо дан Јан ко вић (1960), Ми ли ца Бе а то вић
(1941), Пе тар Бе љин (1944), Ста ни сав Ву чић (1933), Жи ван Ми лу ти нов (1944), Ми -
хај ло Ми хаљ чић (1932), Бран ко Ву јо вић (1934); 29. ав гу ста: Ра дош Ра до са вље вић
(1983), Ка ти ца Ва сић (1940), Слав ка Ми ло ва но вић (1935), Рад ми ла По ма на (1964),
Дра га на Те шић (1960); 30. ав гу ста: Бран ко Цви јан (1953), Сте ван Ми јал ко вић
(1954), Бран ка Ми тев ски (1945), Љу би ца Ли ка (1927), Ве ра Јо си мов Ка јан (1934); 31.
ав гу ста: Ми лун ка Ђу ри чић (1933), Ка ти ца Ка ра (1931), Пе тар Бо ро та (1930).

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 – Испуњаљка: Боб Дилан, Јанковић, тиранија, менаџери,

штићеник, Ајнтрахт (коначно решење: Бојан Тирменштајн). Стихов-

ни анаграми: (1) Анаксимен, (2) аутсајдер, (3) орлови нокти. Скан-

динавка: око, Молат, до, марина, м, маринат, Илирик, та, Лист,

спор, Лаза Костић, Емс, обавештеност, т, карактеристика, оке, сер,

картон.

„SANTA

MARIA DELLA

SALUTE”

Одмила, од
драгости

Упитна
заменица

Предлог уз
локатив

Острво 
у Јадрану

Британски
тенисер
(Енди)

Врста 
антилопе

Енглески
редитељ
(Дејвид)

Стручњак за
грађу тела

Држава
Татара

Орган 
чула 
вида

Острво у
Карипском

мору

Прва нота
музичке

скале

Лука за јахте

Господин
(енг.)

Ознака 
за метар

Саламура

Врста
тканине

Земља
Илира

Тантал

Врста
штампар-
ских слова

„ПЕРА 

СЕГЕДИНАЦ”

У месту, 
на месту

(лат.)

Старинско
рачунало с
куглицама

Зарија
одмила

Име 
глумице
Гарднер

Композитор
Франц

Бисквит

Тром

Човек без

браде

ПИСАЦ 
СА СЛИКЕ

Река у
Аустрији

Страница
(скр.)

Информи-
саност

Тона

Ауто-ознака
Ковина

Битна 
одлика,
главно 

обележје

Стара мера
за тежину

(мн.)

Енглеска
племићка

титула

Крута
и дебела
хартија

ИСПУЊАЛКА

1

2

3

4

5

6

Слогови: АЈН, БОБ, ВИЋ, ДИ,

ЈА, ЈАН, КО, ЛАН, МЕ, НА, НИ,

НИК, РА, РИ, ТИ, ТРАХТ, ЋЕ,

ЏЕ, ШТИ.

ВОДОРАВНО: 1. амерички пе-

вач, композитор и песник (нобе-

ловац), 2. наша тенисерка (Јеле-

на), 3. окрутна владавина, 4. ди-

ректори, руководиоци (стр.), 5.

лице под старатељством, стара-

ник, 6. немачки фудбалски клуб

из Франкфурта на Мајни.

У посебно обележеним осен-

ченим пољима, читано по па-

ровима слова одозго надоле,

крије се име и презиме познатог панчевачког виолончелисте (на

слици), професора Музичке школе „Јован Бандур”.

НИСАМ НЕКА вајна

свезнајућа фаца,

али знам за старог

хеленског мудраца.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) НИЈЕ ФАВОРИТ

(3) ВРСТА ЦВЕЋА

(1) ГРЧКИ ФИЛОЗОФ

Да победи не би мого,

фаворита има много.

Бориће се, али зна се

ДА ЈЕ СУТРА он без шансе.

Цвет je OВO TРНОЛИКИ,

попут канџи грабљивице,

због лепоте краси многе

куће, баште и улице.
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Потом се у неколико поетски
надахнутих речи присутнима
обратио већник за културу
Немања Ротар, а његова коле-
гиница задужена за област
пољопривреде Зорица Репац
истакла је немерљив значај
оваквог окупљања. (Треба рећи
да су Град Панчево и Влада
Војводине покровитељи овог
догађаја.)

Потом је председница „До-
ловки” Косара Вујчић поделила
захвалнице, као и награде.

На основу одлуке стручног
жирија, најбоље доловачке
штрудле направиле су Негица
Стокић, Марица Спасић и Ђур-
ђевка Јовановић, док су се код
гостинских издвојиле Каталин
Чала (МКУД „Боназ Шандор”
из Иванова), Зуза Чрјепок
(СКУД „Ђетван” из Војловице)
и Аурора Стјеповић (Актив
жена из Ковина). Најлепши
штанд имао је „Ђетван”, испред
Удружења жена „Веште руке” из
Панчева и поменутог ковинског
актива, а награду за ручни рад
добила је Снежана Петровски

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.

Весељаци са Стреле
Ово легло мачића пронађено је у
насељу Стрелиште. Вероватно их
је избацио неки неодговорни вла-
сник који није стерилисао своју
„љубимицу” а да није био спосо-
бан да брине о њеном окоту.

Сада ове разигране и здраве
маце траже домове да не би оста-
ле на улици, где им је загаранто-
вана неизвесна будућност. Кон-
такт-телефон је 060/090-56-04.

Мама и деца
Још једна у низу прича о
избаченим псима и нежеље-
ним штенцима. Ова минија-
турна кујица мешанка, која у
себи има крви јазавичара,
појавила се ниоткуда пре
десетак дана у насељу Сода-
ра са своја два штенета.

Они су привремено збринути, али свако од њих тражи сигу-
ран дом. Можда ће је власник и препознати, па се може јави-
ти да је преузме. Уколико до тога не дође, сви други могу се
информисати путем телефона 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.

Осамнаеста „Доловачка штру-
длијада”, као и многе претход-
не, окупила је десетине жена
из удружења из Панчева, око-
лине и целе Војводине.

Све оне дошле су како би на
делу приказале своје умеће у
справљању вероватно најпозна-
тије и најомиљеније банатске
ђаконије.

Након што је уприличено неко-
лико промоција на панчевач-
ком Корзоу и у петак, 1. сеп-
тембра, отворена изложба
ручних радова, у просторијама
главног организатора „Штру-
длијаде” – Удружења жена
„Доловке” главни дан „најсла-
ђе” манифестације, у суботу, 2.
септембра, почео је предајом
узорака.

Било их је преко сто дваде-
сет, а направиле су их чланице
двадесет две организације које
окупљају припаднице лепшег
пола.

Цело село на штрудлу 
мирисало
Свечани део програма кренуо
је наступом фолклораша из
КУД-а „Банатски вез” и песмом
Лидије Илин из Иланџе, чији
последњи стих јасно говори да
„данас Долово на штрудлу
мирише”.

У име „Доловки”, које су, уз
суорганизаторе Дом културе и
Месну заједницу, успешно
изнеле манифестацију, њихо-
ва потпредседница Драгана
Марић, поред осталог, обаве-
стила је јавност о три јубилеја:
четрдесет година од оснивања
првог доловачког актива жена,
двадесет година од реактиви-
рања удружења и, наравно,
„пунолетство” „Штрудлијаде”.

Осамнаеста „најслађа” мани-
фестација отворена је тако што
је најпре госте поздравила
Миљана Вуковић из Скупшти-
не МЗ „Мита Вукосављев”.

ОДРЖАНА ОСАМНАЕСТА „ДОЛОВАЧКА ШТРУДЛИЈАДА”

ЗАСЛУЖЕНО ПУНОЛЕТСТВО „НАЈСЛАЂЕ” МАНИФЕСТАЦИЈЕ

двано. Преко теста размазати
жуманце разређено водом (да
боја не би била прејака) и пећи
30 минута на 250 степени.

Чак и са укусом пице...
„Новосељанке/Bobo a ce le” тако-
ђе су се представиле разним
штрудлама, међу којима и они-
ма од јабуке и са сиром, па чак
и са укусом пице, коју је пред-
ставила Милена Русалак: раз-
вуче се обично кисело тесто
(које се прави на масти) и на
њега се наренда фил – стишње-
на шунка, качкаваљ, кечап,
мајонез и оригано. Све се то
урола и испече.

Јелка Ђорђевић из удружења
„Веште руке” представила је,
поред осталог, бачку штрудлу: у
тесто иду брашно, шећер, вода,
млеко и павлака. Након меше-
ња смеса мора да одстоји сат вре-
мена и да се премеси. Ова сави-
јача може бити слатка и слана.

Лука Ристић 
бри љи рао 
у Батај ни ци

Мар ко Мила но вић
без прем ца у Спли ту

Дво ји ца мла дих шахи ста, зап-
ра во деце, не пре ста ју да
оду ше вља ва ју сво јим резул -
та ти ма.

Реч је о пан че вач ким мали -
ша ни ма који још увек нису
потро ши ли ни прву деце ни ју
живо та, а већ уве ли ко уби ра ју
тро фе је и наго ве шта ва ју све тлу
будућ ност, не само у овда -
шњим него и у мно го ширим
раз ме ра ма.

Први међу хиља да ма
Један од њих је деве то го ди шњи
Мар ко Мила но вић, који у
дужем пери о ду скре ће пажњу
на себе.

Недав но је тако бри љи рао на
„Спорт ским игра ма мла дих”,

нај ма сов ни јој међу на род ној
спорт ској мани фе ста ци ји на
овим про сто ри ма. У окви ру ње
ове годи не над ме та ло се пре ко
160.000 так ми ча ра који су се
прет ход них месе ци у сво јим
држа ва ма огле да ли у десет
дисци пли на.

У завр шни цу так ми че ња одр -
жа ног у Спли ту од 17. до 22.
авгу ста пла си ра ло се 900 нај бо -
љих, а међу њима и поме ну ти
више стру ки кадет ски првак
наше земље у шаху и побед ник
„Спорт ских ига ра Срби је” у
древ ној игри на 64 поља.

Овај талeнтовани мали шан
нашао се у сплит ском фина лу у
кон ку рен ци ји деце до два на ест
годи на, а упр кос томе што је
поно во био нај мла ђи, Мар ко је
и на том међу на род ном так ми -
че њу, захва љу ју ћи сигур ној игри
и побе да ма про тив директ них
кон ку ре на та из дру гих зема ља,
осво јио злат ну меда љу.

Овај резул тат, поред оста лог,
биће за Мар ка вели ки сти му -
ланс пред пут у Руму ни ју на
зва нич но ово го ди шње европ -
ско првен ство у шаху.

Седам из седам
Дру ги вун дер кинд (или можда
први, сасвим све јед но) јесте
Лука Ристић. Он је, тако ђе,
неко ко из дана у дан поме ра
гра ни це, а недав но, 26. авгу ста,
то је ура дио на Мемо ри јал ном
тур ни ру „Бран ко Бога вац”, јед -
ном од нај ве ћих те врсте у
реги о ну.

На том дога ђа ју уче ство ва ло
је пре ко осам де сет каде та из
нај бо љих шахов ских шко ла,
који су про шли чети ри кру га
ква ли фи ка ци ја. Међу њима је
и Шахов ски клуб „Аље хин”, а
један од пето ри це чла но ва еки -
пе био је и Лука Ристић. Он је
осво јио прво место са импо -

зант ним ско ром – седам бодо -
ва (побе да) из седам пар ти ја.
Тиме је овај дечак наста вио низ
зна чај них резул та та, као што
је, реци мо, пето места на
европ ском јуни ор ском шам пи -
о на ту, одр жа ном у јуну у
Будви.

Нешто скром ни је резул та те
оства ри ли су пре о ста ли пред -
став ни ци ШК-а „Аље хин”: Ања
Рад ма но вић, Нема ња Шапо ња,
Мате ја Мију шко вић и Нико ла
Мијо ко вић, а оправ да но спре -
чен да уче ству је, био је Ђор ђе
Нови ће вић.

Снежана Томашић и Мили-
ца Стефановић из старчевачког
актива жена „Неолит” одале су
своју рецептуру за штрудлу од
мака: у млеко ставити пола ква-
сца и додати три кашике шеће-
ра, а када смеса надође, стави-
ти једну целу павлаку,
децилитар уља и килограм
оштрог брашна. Тесто умесити
да буде мало мекше и након
што одстоји, на њега ставити
надев. Пустити да још мало
надође и тек онда ставити у
рерну и пећи око 45 минута.

Те суботе у Долову није био
изложен само чувени банатски
слаткиш. Рецимо, локални
пчелар Јован Каталина, као и
досад, пружио је могућност да
се штрудла додатно заслади
разним врстама меда – од
багремовог, преко сунцокрето-
вог, до ливадског. Е, од тога
слађе тешко да може...

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

„Доловке”

МКУД „Боназ Шандор”

КУД „Банатски вез”

„Етно-кутак”, Качарево

„Новосељанке/Boboacele”

МЛА ДЕ ШАХОВ СКЕ НАДЕ НИЖУ ПОБЕ ДЕ

СВЕ ТЛА БУДУЋ НОСТ ПРЕД ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ ВУН ДЕР КИН ДИ МА

Најбољу гостинску штрудлу,
и то од мака, направила је
Каталин Чала из МКУД-а
„Боназ Шандор”, а овог пута је,
заједно са Аполонијом Антал,
открила да је суштина у томе
да тесто што дуже одстоји. За
њега је потребно килограм бра-
шна, четири кашике шећера,
квасац, кашичица соли, пола
литра млека и мало воде. Када
се све то умеси, ставити и деци-
литар уља. Потом треба наста-
вити мешење и када тесто пре-
стане да се лепи за руке, посути
га брашном, покрити и након
пола сата може се ставити фил.
У њега за поменуту количину
теста иде око шестсто грама
мака, као и ванил-шећер. Неко
кува фил, неко не.

Важно је да тесто одстоји,
како Ивановчанке кажу, да
мало ускисне, па да се премеси
и да поново, трећи пут, одстоји.
Након тога треба га изручити
да се мало „одмори”, развући,
затим филовати и ставити у
подмазан плех да поново одсто-
ји, јер би у супротном било згру-

Ваневски из удружења грађана
„Панонке”.

Свака има своју тајну
За то време око штандова је
било веома живо, а штрудле су
„летеле” на све стране. Било их
је разних „сорти” и рецептура.
Иако је познато да се такве тај-
не љубоморно чувају, поједине
даме пристале су да открију
неке специјално за читаоце
„Панчевца”.

Тако је на штанду домаћих
„Доловки”, поред банатских
„шпеција” од мака, рогача, ора-
ха и вишања, пажњу привукла
и она с лешником. Марина
Бранка навела је да је посту-
пак припреме сличан као код
осталих врста, само што се раз-
ликује фил. Рецепт иде овако:
за тесто – у по два и по деци-
литра млека и воде ставити
један квасац, 70 грама шећера,
а може и ванил-шећер; за фил
скувати млеко, шећер и самле-
вене лешнике, потом намаза-
ти на тесто и пећи око четрде-
сет минута.

Лука

Марко



Љуби те љи нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту у нашем гра -
ду с мно го пажње пра те игре
Желе зни ча ра и Дина ма 1945 у
Срп ској лиги гру па „Вој во ди -
на”, али очи покло ни ка попу -
лар не „буба ма ре” упр те су и у
вој во ђан ски „Исток”, где се од
ове сезо не над ме ће омо љич ка
Мла дост.

Тре ће коло шам пи о на та
доне ло је први три јумф фуд -
ба ле ра Дина ма 1945. На Град -
ском ста ди о ну је госто вао Рад -
нич ки из Шида, а мом ци које
пред во ди тре нер Алек сан дар
Сте ва но вић испра ти ли су га
кући с пет голо ва у мре жи.
Ефи ка сну игру попу лар ног
„брзог воза” пра ти ло је око 400
гле да ла ца, који могу бити задо -

вољ ни изда њем сво јих љуби ма -
ца, наро чи то после два почет -
на пора за: Дина мо 1945 – Рад -
нич ки 5:0.

Од самог почет ка утак ми -
це било је јасно да Пан чев ци
неће дозво ли ти гости ма ника -
кво изне на ђе ње, па је већ у
шестом мину ту Милан Неду -
чић пости гао пого дак за вођ -
ство свог тима, после којег је
било мно го лак ше и рас те ре -
ће ни је игра ти. Иако до кра ја
првог полу вре ме на није било
про ме не резул та та, у настав -
ку меча раз и гра ли су се и
оста ли фуд ба ле ри Дина ма
1945, па су гости мора ли да
се поми ре са убе дљи вим
пора зом. Голо ве за дома ћу
еки пу пости гли су Лука Јова -

нић (два), Бра ни слав Тошић
и Нико ла Скок на.

Сле де ћег викен да „брзи воз”
путу је у Ста ре Банов це на мег -
дан с дома ћим Дуна вом.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра
поно во нису има ли спорт ске
сре ће, па су и на дру гом госто -
ва њу ове јесе ни пора же ни с
мини мал ним резул та том. Овог
пута мом ци тре не ра Нена да
Стој чи ћа изгу би ли су с 1:0 у
Оџа ци ма од исто и ме ног дома -
ћи на, који у доса да шњем току
шам пи о на та има мак си ма лан
учи нак.

Иако је дома ћин био фаво -
рит и пре почет ка утак ми це,
пан че вач ка „дизел ка” хра бро
је ушла у овај дуел и није
устук ну ла пред опа сним рива -

лом. Жељ ко Стај чић и њего ви
саи гра чи били су рав но пра ван
так мац Оџа ча ни ма, а у поје -
ди ним момен ти ма пот пу но су
их над и гра ли. Ипак, реа ли за -
ци ја напа да Желе зни ча ра
била је и овог пута нешто сла -
би ја, док су број не, вео ма
изглед не при ли ке оти шле уне -
по врат, а онда, по непи са ном
фуд бал ском пра ви лу, увек

сле ди казна. Оџа ци су успе ли
да иско ри сте јед ну од рет ких
при ли ка и да на кра ју осво је
сва три бода.

Овог пута „Жеља” је остао
без бодо ва, али ако наста ви да
пру жа ова кву (и још бољу)
игру, сви про ма ша ји ће доћи
„на напла ту”.

У неде љу, 10. сеп тем бра,
Дани ло Кова че вић и њего ви

саи гра чи на СЦ-у „Мла дост”
доче ку ју прво пла си ра ни Бечеј
1918. Биће то дер би четвр те
рун де, али уз помоћ нави ја ча
лак ше ће се супрот ста ви ти
вели ком рива лу. Утак ми ца
почи ње у 16.30.

Тре ће првен стве но коло оди -
гра но је и у Вој во ђан ској лиги
гру па „Исток”. Фуд ба ле ри
Мла до сти из Омо љи це на свом
тере ну савла да ли су Будућ ност
из Срп ске Црње с 1:0 и тако
наста ви ли успе шан низ осво је -
них бодо ва. 

Иако су доми ни ра ли током
чита вог сусре та с гости ма из
Срп ске Црње, Омољ ча ни су до
зла та вред не побе де сти гли у
послед њим мину ти ма меча,
када је Ђор ђе Павло вић лепим
голом кру ни сао над моћ ност
свог тима.

Мла дост тре нут но зау зи ма
тре ће место на табе ли, са седам
бодо ва, коли ко има ју и воде ћи
Вршац јунај тед и Коза ра. Наред -
ног викен да у Банат ском Вели -
ком Селу биће оди гран пра ви
дер би јесе њег дела сезо не, јер ће
дру го пла си ра на Коза ра, која је
про ле тос води ла (и на сре ћу
нави ја ча из Пан че ва изгу би ла)
вели ку бит ку с Дина мом 1945
за пла сман у виши ранг, уго сти -
ти тре ће пла си ра ну Мла дост.

СПОРТ
Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПИО НИР СКО ПРВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ 

У СТРЕ ЉА ШТВУ

МАРИ ЈА НАЈ ПРЕ ЦИ ЗНИ ЈА

У Срем ској Митро ви ци је
про шлог викен да одр жа но
Првен ство Вој во ди не у гађа -
њу из мало ка ли бар ске пушке
за пио ни ре.

Мушки тим СД-а „Пан че во
1813” у саста ву Сте ван Кали -
нић, Алек са Рако њац и Сте -
фан Рађе но вић осво јио је сре -
бр ну меда љу и у леже ћем
ста ву и у тро ста ву. Еки па пио -
нир ки из наше га гра да, за
коју су насту пи ле Мари ја
Алек сић, Тео до ра Кон дић и
Сара Мале тић, била је дру га

у леже ћем ста ву, а тре ћа у
тро ста ву.

У поје ди нач ном над ме та њу
нај у спе шни ја је била Мари ја
Алек сић, која је с 232 кру га
осво ји ла нај сјај ни је одлич је у
тро ста ву, док је резул тат од
249 кру го ва у леже ћем ста ву
био дово љан за брон за ну
меда љу.

Сви поме ну ти так ми ча ри
над ме та ће се и на Првен ству
Срби је, које ће за десет дана
бити одр жа но тако ђе у Срем -
ској Митро ви ци.

Три јумф у пре ми јер ном
мечу СЕХА лиге

Вред но ЕХФ иску ство
у Лиса бо ну

Дуе ли с тита ни ма

Руко мет ни клуб Дина мо, спорт -
ска ико на наше га гра да без ма -
ло већ седам деце ни ја, после
годи на успо на и сит ни јих падо -
ва, поно во је у жижи инте ре со -
ва ња, и то не само пан че вач ке
јав но сти.

Захва љу ју ћи осва ја њу титу ле
срп ског вице шам пи о на, мом -
ци које пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић ове јесе ни су у Пан -
че во дове ли Евро пу. „Жуто-
црни” су запо че ли над ме та ње
у реги о нал ној СЕХА лиги, с
рива ли ма који се так ми че и у
Лиги шам пи о на Ста рог кон ти -
нен та. Првог и дру гог дана овог
месе ца у глав ном гра ду Пор ту -
га ли је одме ри ли су сна гу с Бен -
фи ком, у првом колу Купа
ЕХФ, дру гог европ ског так ми -
че ња по вред но сти. За Бран ка
Рада но ви ћа и њего ве саи гра че
пра ва иску ше ња тек дола зе, јер
сле де пра ви спорт ски спек та -
кли у рено ви ра ној Хали спор -
то ва на Стре ли шту. Али кре ни -
мо редом.

Деби за пам ће ње
Вољом жре ба Пан чев ци су у
првом колу СЕХА лиге госто -
ва ли у Новом Саду, где су
одме ри ли сна гу са шам пи о -
ном. Срп ски дер би је на три -
би не дво ра не „Сла на бара”
при ву као око 700 љуби те ља
игре с лепљи вом лоп том, који
су могли да виде сјај не мом ке
у жуто-црним дре со ви ма: Вој -
во ди на –Ди на мо 24:29 (16:16).

Тре нер Пет ко вић одлич но је
при пре мио так ти ку за овај дуел,

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

„ВУКО ВИ” ПИШУ НОВУ ИСТО РИ ЈУ...

а што је још важни је, мом ци су
све зами сли шефа спро ве ли у
дело. После рела тив но изјед на -
че не игре у првом полу вре ме ну
Пан чев ци су у настав ку утак ми -
це пот пу но над ви си ли дома ћи -
на и забе ле жи ли су вред ну, сло -
бод но се може рећи и
исто риј ску побе ду, јер ће први
бодо ви у СЕХА лиги оста ти злат -
ним сло ви ма упи са ни у алма -
на си ма РК-а Дина мо.

Тим из наше га гра да играо
је у саста ву: Жујо вић (шест
голо ва), Пили по вић (три),
Буњев че вић (три), Рада но вић,
Сто ја но вић (два), С. Дими трић,
Јелић, Јова но вић, Петро вић
(десет одбра на), Дис тол (један
гол), Бару џић (три), Ст. Дими -
трић, Сла ву љи ца (три), Радо -
ва но вић, Бан ду ка (чети ри) и
Шапо њић (пет).

– Одлич но смо дело ва ли и у
напа ду и у одбра ни, а када се
све му томе дода да смо напра -

ДОЛА ЗИ ГОР ДАН ПЕТРИЋ

У поне де љак, 11. сеп тем бра, у про сто ри ја ма Фуд бал ског саве за

Пан че ва госто ва ће тре нер ФК-а Рад Гор дан Петрић, који ће

заин те ре со ва ним коле га ма из целој јужног Бана та одр жа ти пре -

да ва ње на тему „Так ми чар ски микро ци клус”.

Нема сум ње да ће нека да шњи играч ОФК Бео гра да, Пар ти -

за на, шкот ских Дан ди јунај те да, Рен џер са из Гла зго ва и Хар ста,

енгле ског Кри стал пала са, као и грч ког АЕК-а и дру гих клу бо ва

има ти шта да пре не се коле га ма. Сви заин те ре со ва ни не тре ба

да про пу сте пре да ва ње, које почи ње у 18.30.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

ФУДБАЛЕРИ „БРЗОГ ВОЗА” БРОЈАЛИ ДО ПЕТ

ви ли само чети ри тех нич ке
гре шке, наша побе да је сасвим
заслу же на. А када се зна да је
постиг ну та над више стру ким
уза стоп ним шам пи о ном, још
више доби ја на зна ча ју. Ула зи
у спорт ску исто ри ју – рекао је
тре нер Дина ма Иван Пет ко вић
после три јум фа у Новом Саду.

Европ ско иску ше ње за наук
Пра во из Срп ске Ати не, пре ко
Сеге ди на и Будим пе ште, пан -
че вач ки „вуко ви” сти гли су у
Лиса бон, на мег дан с Бен фи -
ком, у првом колу Купа ЕХФ.
Домаћин је и пре почет ка овог
дво ме ча важио за апсо лут ног
фаво ри та, јер је Бен фи ка тим
с вели ким буџе том и јасним
амби ци ја ма у овом так ми че њу.

Мом ци из наше га гра да,
осла бље ни без Бран ка Рада но -
ви ћа и гол ма на Душа на Петро -
ви ћа, вид но измо ре ни после
напор ног пута, нису могли да
пру же већи отпор, па је пут ник
у дру го коло Купа ЕХФ прак -
тич но био познат већ после
првог меча: Бен фи ка –Ди на мо
39:20.

Већ сутра дан, у субо ту, 2.
сеп тем бра, тако ђе у Лиса бо ну,
оди гран је и реванш меч изме -
ђу Бен фи ке и Дина ма. Усле дио
је нови пораз еки пе из наше га
гра да, пошто су Пор ту гал ци
побе ди ли с 35:28, али је овог
пута у дале ком Лиса бо ну тим
Ива на Пет ко ви ћа пру жио мно -

го бољи отпор рено ми ра ном
рива лу.

Шан су да се опро ба ју про тив
европ ског рива ла, доби ли су
мла ђи игра чи, како би сти ца ли
иску ство за иску ше ња која им
пред сто је. И пока за ли су ква ли -
тет. Пред во дио их је сјај ни
Миљан Буњев че вић, који је мре -
жу Бен фи ке пого дио чак седам
пута и био је пра ви пред вод ник
новог „жуто-црног” тала са.

– Бен фи ка је јако озби љан
тим. Ми смо после побе де у
Новом Саду и исцр пље но сти
игра ча том утак ми цом има ли и
јако напо ран пут од три де се так
сати до Лиса бо на. Као што сам
рекао у наја ви утак ми це, шан су
сам пру жио игра чи ма који
нема ју дово љан број мину та про -
ве де них на тере ну у доса да -
шњим мече ви ма. Желео сам да
се уве рим коли ко они могу да
пру же у настав ку СЕХА лиге.
Било ми је бит но да одмо рим
мом ке који су изне ли побе ду
про тив Вој во ди не – рекао је Пет -
ко вић по поврат ку из Лиса бо на.

Већ у сре ду, 6. сеп тем бра, када
је овај број „Пан чев ца” био закљу -
чен, у Хали спор то ва на Стре ли -
шту оди гра на је утак ми ца дру гог
кола СЕХА лиге. Дина мо је уго -
стио скоп ски Мета лург, који с
клу пе пред во ди леген дар ни
хрват ски тре нер Лино Чер вар. У
уто рак, 12. сеп тем бра, „вуко ви”
ће госто ва ти у Веле њу.

МЕТАЛУРГ ИПАК БОЉИ

У другом колу СЕХА лиге, које је одиграно у среду, 6.

септембра у Хали спортова на Стрелишту, Динамо је угостио

Металург из Скопља. У сјајном амбијенту гости су потврдили

квалитет и славили су победу од 25:20 (16:9). Нај-

ефикаснији у редовима Динама био је Јован Стојановић са

пет постигнутих голова. Миљан Буњевчевић је четири пута

савладао противничког голмана, а по три пута у листу стре-

лаца уписали су се Веселин Јелић и Милан Мирковић.

ТРА ДИ ЦИ ЈА СЕ НАСТА ВЉА

ТУР НИР МАЛИХ ШАМ ПИ О НА
Џудо клуб „Ака де ми ја Јочић”
из Стар че ва орга ни зо ва ће
тре ћи пут сада већ тра ди ци о -
нал но над ме та ње за мла де
бор це под нази вом „Тур нир
малих шам пи о на” у субо ту,
16. сеп тем бра.

Та спорт ска мани фе ста ци ја
нала зи се у кален да ри ма џудо
саве за Вој во ди не и Срби је и за
врло крат ко вре ме поста ла је
јед но од нај пре сти жни јих так -
ми че ња за мла ђе кате го ри је у
џуду. Орга ни за то ри су се
потру ди ли да и овог пута нај -
бо љи бор ци на тур ни ру доби -
ју вред на одлич ја, што посеб -
но раду је так ми ча ре и њихо ве
тре не ре.

Уз помоћ људи из Спорт -
ског саве за наше га гра да,
локал не само у пра ве и ЈКП-а
„Мла дост”, чел ни ци Џудо
клу ба „Ака де ми ја Јочић”
сигур ни су да ће и ово го ди -
шњи тур нир про те ћи на

врхун ском нивоу и да ће свој
град Пан че во пред ста ви ти у
нај леп шем све тлу.

Так ми че ње ће бити одр жа -
но у Хали спор то ва на Стре -
ли шту, а љуби те љи овог спор -
та који му буду при су ство ва ли
– неће погре ши ти.

Први пут у нашем граду



Про шлог викен да у Врба су је
одр жа но сени ор ско Првен ство
Вој во ди не у гађа њу из пишто ља
вели ког кали бра, по Ц-про гра му.

Као што се и оче ки ва ло, еки -
па Стре љач ке дру жи не „Пан -

че во 1813” убе дљи во је три јум -
фо ва ла, са 845 кру го ва, а тим
су чини ли Саша Петро вић,
Јован Павли ца и деби тант Све -
ти слав Поштић, који је успе -
шно заме нио стан дард ног чла -
на еки пе Јови цу Буба ла.

У поје ди нач ном над ме та њу
Саша Петро вић је осво јио злат -
ну меда љу, а до три јум фа је
сти гао врло убе дљи во, пого див -
ши 322 кру га. Јован Павли ца

је заслу жио брон за но одлич је,
са 275 кру го ва. Успе шан је био
и Све ти слав Поштић, који је
упу цао 253 кру га.

За десе так дана у Новом
Саду ће бити одр жа но и Првен -
ство Срби је, када ће се еки пи
при дру жи ти и Јови ца Буба ло.
Због тога се може оче ки ва ти да
ће Пан чев ци наста ви ти тра ди -
ци ју успе шно сти у овој вите -
шкој дисци пли ни.

СПОРТ
Петак, 8. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лд3)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Вели ка неправ да у
ква ли фи ка ци ја ма

С једа на е стог места
до поди ју ма

Наш сугра ђа нин и нај бо љи
српски ауто мо би ли ста Душан
Бор ко вић начи нио је један од
нај ве ћих под ви га у исто ри ји
ауто мо би ли зма, осво јив ши дру-
го место у првој одно сно шесто
место у дру гој трци на ста зи
„Бури рам” током осмог викен -
да TCR свет ског шам пи о на та.
Попу лар ни Дуца се злат ним
сло ви ма упи сао у ана ле ауто-
мото спор та, јер је у неде љу, 3.
сеп тем бра, после неправ де без
пре се да на прет ход ног дана у
ква ли фи ка ци о ним над ме та њи -
ма, у првој трци стар то вао с
једа на е сте, а у дру гој чак с три -
на е сте пози ци је.

Наш ас је у субо ту, 2. сеп тем -
бра, бри љи рао у ква ли фи ка ци -
ја ма, али је због пуца ња зад ње
гуме уда рио у бари је ру, због

НАСТА ВЉЕ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У TCR ШАМ ПИ О НА ТУ

ДУЦИН ШОУ У ТАЈ ЛАН ДУ
мора ли су да се поми ре с тим
да је Бор ко вић у овом тре нут ку
бржи од њих. Конач но, Михе -
лис је због про бле ма с мото ром
морао у бокс, па се Бор ко вић
круг пре кра ја трке доко пао
шестог места, које му је доне ло
нових осам бодо ва у шам пи о -
на ту, од укуп но 26, коли ко их
је осво јио у Тај лан ду.

– Пре сре ћан сам због све га.
Дру го и шесто место после она -
кве одлу ке у ква ли фи ка ци ја ма
су фено ме на лан успех. Стар то -
вао сам на обе трке дале ко од
воде ћих, што је допри не ло да
знат но брже потро шим гуме
пре ти чу ћи рива ле. Имао сам
сре ће да су ми гуме издр жа ле,
као и ауто мо бил. На кра ју сам
пре за до во љан због тога што је
срп ска заста ва опет на поди ју -
му и што сам дока зао коли ко

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ГАЂА ЊУ ИЗ ПИШТО ЉА ВЕЛИ КОГ КАЛИ БРА

ЈОШ ЈЕДАН ТРИ ЈУМФ „ДРУ ЖИ НЕ”

неправ де пору чио да ће на
глав ним трка ма напра ви ти
шоу.

И напра вио га је! Ни нај ве -
ћи опти ми сти нису могли
прет по ста ви ти шта је Дуца
спре мио сво јим нави ја чи ма,
али и свим љуби те љи ма ауто -
мо би ли зма широм све та. Дуго
ће се пре при ча ва ти прва трка,
која ће сасвим сигур но ући и у

три воза ча испред себе сусти -
зао је из кру га у круг, а онда су,
као на тра ци, пред Дуцом пада -
ли и кан ди да ти за титу лу Вер -
не и Таши, а нешто рани је и
Неш. Пра ва дра ма оди гра ла се
у послед ња два кру га. Нај пре
је у прет по след њем кру гу
лидер Хомо ла, због пуца ња
пред ње леве гуме, морао у бокс,
да би на циљ ној рав ни ни, на
ула ску у послед њи круг, отпао
и Ори о ла. Бор ко вић је избио
на дру го место, а да је трка
потра ја ла бар још један круг,
без сум ње би пре сти гао и
Михе ли са.

Без обзи ра на то, наш ас је
осва ја њем дру гог места одр жао
лек ци ју за сва вре ме на у Тај -
лан ду, на чијој се ста зи „Бури -
рам”, као и у прет ход ним TCR
викен ди ма, могао виде ти огро -
ман банер са срп ском заста вом
и пору ком „Инве сти рај те у
Срби ју”.

У дру гој трци Бор ко вић је
стар то вао чак из сед мог реда,
са уда ље не три на е сте пози ци -
је. Ни то му није сме та ло да
поно во кре не ура ган ски, па је
већ у првом кру гу напре до вао
за три места. Мато Хомо ла је
крат ко вре ме био испред Дуце,
а потом је на ред за пре ти ца ње
дошао и шам пи он све та из
2012. годи не Роб Хаф. Један за
дру гим, леген дар ни воза чи

На стреличарском терену у
Кошутњаку у недељу, 3. сеп-
тембра, одржан је традицио-
налан турнир под називом
„Трофеј Београда”, који је орга-
низовао СК Калемегдан. Упр-
кос правом јесењем времену,
али и јакој конкуренцији, чла-
нови СК-а Панчево постигли
су изванредне резултате.

Лазар Андреев је тријумфо-
вао у надметању млађих пио-
нира у гађању олимпијским

стилом, док је сениор Стефан
Жикић био најбољи у компа-
унду. Сребрним одличјима
окитили су се Јован Шпехар,
Урош Јакоб и Небојша Стоја-
новић, као и екипа СК-а Пан-
чево, која се надметала у
саставу: Дејан Форго, Драги-
ша Јевтић и Дејан Јакоб.

Посебно признање припа-
ло је Лазару Андрееву, који је
заслужио пехар намењен нај-
бољем младом стреличару.

СТРЕЛИЧАРСКИ ТУРНИР „ТРОФЕЈ БЕОГРАДА”

ПАНЧЕВЦИМА ПРЕГРШТ МЕДАЉА

Међу на род на рега та „Бегеј
2017” одр жа на је у неде љу, 3.
сеп тем бра, у Зре ња ни ну. Тре -
нер ККК-а Пан че во Зоран
Жив ко вић повео је на то так -
ми че ње једа на ест мла дих
каја ка ша, који су пости гли
сјај не резул та те.

Лука Стан чев ски три јум -
фо вао је у МК-1, а сре бро му
је при па ло у трци каја ка јед -
но се да у пио нир ској кон ку рен -
ци ји. Дво сед који су чини ли

Тео фи ло вић и Вујић осво јио
је брон за ну меда љу, док је
поса да МК-4, у гру пи деча ка
рође них 2004. годи не, осво -
ји ла нај сјај ни је одлич је.
Весла ли су: Стан чев ски, Тео -
фи ло вић, Вујић и Сли јеп че -
вић. Маша Павло вић била је
четвр та у МК-1 за девој чи це.

Каја ка ши ма с Тами ша
пред сто ји уче шће на држав -
ном првен ству, које ће бити
одр жа но на Ади Циган ли ји.

ОДЛИЧ НИ МЛА ДИ КАЈА КА ШИ ПАН ЧЕ ВА

ЗЛАТ НИ ЧЕТВЕ РАЦ

У окви ру при пре ма за јесе њи
део шам пи о на та, али и так -
ми че ња у Купу Срби је, раг би -
сти Дина ма 1954 уче ство ва -
ли су про шлог викен да на
тур ни ру у Зре ња ни ну.

Попу лар ни „дивљи вепро ви”
оди гра ли су чети ри утак ми це,
на који ма су при сут ни могли
виде ти ква ли те тан раг би, али

и спрем ност целе еки пе. Пан -
чев ци су зау зе ли тре ће место,
иза Пар ти за на и Вој во ди не, а
испред Петров гра да и Вршца.

Ако се зна да су на тур ни ру
уче ство ва ли тимо ви из Прве
лиге Срби је, онда се може
рећи да раг би сти Дина ма
1954 спрем но доче ку ју јесе -
ња иску ше ња.

ПРИ ПРЕ МЕ РАГ БИ СТА ДИНА МА 1954

СПРЕМ НИ ЗА ЈЕСЕ ЊА ИСКУ ШЕ ЊА

Нови Сад је прошлог викенда
био атлетски центар Србије, јер
су у том граду одржана два над-
метања за млађе категорије. За
поклонике краљице спортова у

нашем граду најважније је то
што су млади атлетичари има-
ли успеха на оба такмичења.

На Првенству Војводине за
пионире Марија Мркела осво-
јила је сребрну медаљу у трци
на 300 метара, док је Страхи-
ња Стевшић тријумфовао у
трци на 800 метара. Екипни
шампионат Србије за пиони-
ре и пионирке донео је Атлет-
ском клубу Динамо пласман
на седмо место, а најуспешни-
ја такмичарка Динама била је
Миона Бркић, која је трећа
стигла на циљ у трци на 1.500
метара.

Такмичаре су предводили пот-
председник АК-а Динамо Зоран
Божанић и тренери Слободан
Маринков и Филип Влајић.

СА АТЛЕТСКИХ НАДМЕТАЊА

ДИНАМО НИЖЕ УСПЕХЕ

Поје ди нач но Првен ство Вој во -
ди не у атле ти ци за мла ђе пио -
ни ре одр жа но је про шлог
викен да у Новом Саду, на ста -
ди о ну „Кара ђор ђе”. У вео ма
јакој кон ку рен ци ји вели ки
успех оства ри ла је Сања
Марић, чла ни ца АК-а Тамиш
из наше га гра да, која је осво -
ји ла злат ну меда љу у трци на
600 мета ра. Она је ту дис тан цу
истр ча ла за један минут и 42
секун де.

Успех тален то ва не атле ти -
чар ке још више доби ја на зна -
ча ју ако се зна да је у финал -
ном над ме та њу била чак три
годи не мла ђа од сво јих ривал -
ки. Постиг ну ти резул тат је још
један доказ ква ли тет ног и
струч ног рада у АК-у Тамиш. За
два де се так дана Сању Марић
оче ку је поје ди нач но Првен ство
Срби је, а људи у клу бу од ње
оче ку ју висок пла сман и бор бу
за нај сјај ни је одлич је.

УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧАР КЕ ТАМИ ША

САЊА НАЈ БР ЖА У ВОЈ ВО ДИ НИ

Стране припремио

Александар
Живковић

чега су његов ауто мо бил дове -
зли до бок са. После неко ли ко
нера зум них одлу ка орга ни за -
то ра Бор ко ви ћу је забра ње но
да наста ви так ми че ње у ква ли -
фи ка ци ја ма, па је, уме сто с већ
виђе не пол-пози ци је, у неде љу
стар то вао тек из шестог реда.

То, међу тим, није поко ле ба -
ло одлуч ног Дуцу, који је сачу -
вао досто јан ство и одмах после

уџбе ни ке спорт ске вожње. Већ
на самом стар ту Бор ко вић је
„пре ско чио” првог рива ла, а
после првог кру га (од четр на -
ест) мае страл ном вожњом
дошао је до осмог места. Усле -
ди ла су три кру га у који ма је
„дисао за врат” Алто еу, а кад га
је напо кон пре сти гао, осло бо -
дио је „ажда ју” у себи и кре нуо
у – спорт ску исто ри ју. Гру пу од

вре дим. Огром ну захвал ност
дугу јем сви ма који су веро ва -
ли у мене, почев од тима и
спон зо ра до нави ја ча – рекао
је Дуца после трка.

Душан Бор ко вић после ос-
мог викен да зау зи ма шесто
место у гене рал ном пла сма ну,
са 108 бодо ва, само два мање
од пето пла си ра ног Ори о ле.
Наред но иску ше ње у TCR свет -
ском шам пи о на ту биће 7. и 8.
окто бра у кине ском гра ду
Жеђи јан гу.
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Ксе ни ја Чоро гар,
гим на зи јал ка:
     
– Лето сам про ве ла
с поро ди цом, 
с роди те љи ма 
и мла ђим бра том. 
Била сам и на мору 
с дру штвом, а сада 
већ почи њу оба ве зе
око шко ле.

Сан дра Барук чић,
дома ћи ца:
     
– Вре ме углав ном 
про во дим с поро ди цом.
Пре ко лета смо се 
одма ра ли и ишли 
на купа ње. Сада 
су деца кре ну ла 
у шко лу. 

Нико ла Крша нин,
гим на зи ја лац:
     
– Био сам на мору 
с дру га ри ма 
и с поро ди цом. 
Пре ко дана идем 
на неки спорт, 
а уве че иза ђем 
с дру штвом.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Као мало воде
Човек који је сво ју оштро ум ност пла тио гла вом, нај спо соб ни ји

син наших гра ђа на – др Зоран Ђин ђић, често је пара фра зи рао

пра ста ру умо тво ри ну: ако већ мораш да про гу таш три жабе, про -

гу тај прво ону нај ве ћу.

    Жабе не пли ва ју само по бара ма и прља вим водо то ко ви ма,

има их сву да око нас: на ули ци, у шко ли, на факул те ту, послу...

У гла ви! Не тре ба их хра ни ти, не тре ба им дати нима ло воде.

Зао би ђи их ако можеш, про гу тај ако мораш. Знаш којим редом.

Сачу вај поште ње
Да не напи ше мо ону реч што се риму је с „потур че” – хва ле се

мно ги сво јим напо ри ма да обја сне како је при ро да наш нај ва -

жни ји ресурс који се мора сачу ва ти. Како оно беше: нисмо је

насле ди ли од пре да ка, већ позај ми ли од пото ма ка.

    А онда по тим соп стве ним напо ри ма из грла изву ку и зале пе

зеле ну фука ру.

    Чувај при ро ду, али ствар но. И људе, бар оне нај бли же око

себе. Сачу вај себе, сво ју гла ву!

На дла ну
Дођи вамо! Ево, огле да ло је пред тобом, баци поглед и кажи

себи, она ко искре но, шта видиш: инте лек ту ал ца, чоба ни на, гени -

јал ца, сма ра ча... Лепо ти цу? Звер?

    Ма, какво огле да ло, то је изли зан трип када о нече му пишеш.

Важно је бити поштен пре ма себи.

    Сачу вај поште ње као мало воде на дла ну.

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...

Дарко, Весна, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                              Редакција

Поздрав са Сицилије, из села Савока, 

где је сниман филм „Кум”.

Весна Зубић, Танаска Рајића 56

Драги Панчевци, пуно срдачних

поздрава с предивног Каприја.

Дарко Хриб, Светозара Марковића 188


