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ДУБИНАДУБИНА

Благајна „Панчевца” у 
понедељак ради до 13 сати

У понедељак, 11. новембра, због нерадног дана поводом државног празника
– Дана примирја у Првом светском рату, благајна „Панчевца” радиће у
измењеном времену.

Сви корисници услуга нашег предузећа свој огласни материјал, читуље
и помене у понедељак, 11. новембра, моћи ће да предају од 8 до 13 сати.
Већ у уторак благајна ће радити по регуларном радном времену, од 8 до
18 сати, и тог дана ће важити уобичајени попуст на све наше услуге.
Радно време у среду такође је стандардно – од 8 до 15 сати.

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР, НАЧЕЛНИЦА ОКРУГА

Панчево и Вршац 
су мотори развоја

нашег Округа
страна 2
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ДОГОРЕЛО ДО КАТЕДРЕ

НАСТАВНИЦИ ШТРАЈКОМ ТРАЖЕ
ЗАШТИТУ ОД НАСИЛНИХ УЧЕНИКА

ФЕСТИВАЛ РАКИЈЕ

И ми имамо
добру љуту

страна 12

страна 5

Број 4839, година CLI

НАШИ СУГРАЂАНИ

Они су путовали далеко
страна 9

Петицијом до стазе 
за бициклисте

» страна 4

Нико не поправља
„лимени парк”

» страна 8

ПОТРЕС НА ТРЖИШТУ

ЦЕНЕ НЕКРЕТНИНА У ПОРАСТУ
УОЧИ ДОЛАСКА ИНВЕСТИТОРА

У току једне ноћи квадрат скочио са 600 на 800 еврастрана 7



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 8. новембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

Чо век ко ји
жи ви за

деч ји осмех
За ње га је деч ји осмех не што
нај леп ше на све ту. За че ти ри го -
ди не је без ијед ног ди на ра на -
кна де усре ћио 1.600 де це и њи -
хо ве ро ди те ље и не са мо да за
то ни је тра жио ни ка кву на гра -
ду или про тив у слу гу већ та ко
не што и не оче ку је.

Ово је ски ца за пор трет Ми -
ло ра да Јур ко ви ћа, по зна ти јег
као сто лар Ми ле, чо ве ка ко ји је
у сво јој ра ди о ни ци по ред Бе о -
чи на до са да сам на пра вио
1.600 пре ле пих сто ли ца за хра -
ње ње нај мла ђих, а по сле то га их
бес плат но раз де лио ши ром Ср -
би је.

Ка да је пре че ти ри го ди не по -
чи њао сво ју нео бич ну ху ма ну
ми си ју, имао је са мо сво је две
ру ке, не што ма те ри ја ла и мно -
го до бре во ље. Би ло је до вољ но
да пр ви пут об ја ви на „Феј сбу -
ку” да по кла ња сто ли це за хра -
ње ње де це и по сле то га су га вр -
ло бр зо „за тр па ле” на руџ би не.

Сто лар Ми ле не усре ћу је са -
мо де цу и њи хо ве ро ди те ље. Он
по ма же и си ро ма шним по ро ди -
ца ма и по је дин ци ма да пре жи -
ве, због че га се за ње га с пра вом
мо же ре ћи да је пра ви ху ма ни -
та рац. У но вем бру про шле го -
ди не га је дир ну ла при ча у но -
ви на ма о те шком жи во ту
са мо хра ног оца ко ји по ди же
дво го ди шњег де ча ка. Том чо ве -
ку су због ду го ва ис кљу чи ли
стру ју, а ка да је сто лар Ми ле то
про чи тао, ре шио је да му по -
мог не. Не са мо да је пре ко „Феј -
сбу ка” ани ми рао дру ге да упла -
ћу ју до бро твор не при ло ге већ је
сам по ди гао кре дит да би по мо -
гао ду жни ку да вра ти дуг.

У ме ђу вре ме ну, сто лар Ми ле
је у сво ју ра ди о ни цу укљу чио су -
пру гу, си на и ћер ку, па по ред
сто ли ца за хра ње ње де це, са да
пра ве и кре ве те. До са да су, без
нов ча не на кна де, ра ди ли за бол -
ни це у Тир шо вој, у Не го ти ну и
Ис точ ном Са ра је ву, као и за
кли нич ке цен тре у Но вом Са ду
и Ни шу.

Сто лар Ми ле на ста вља да
усре ћу је дру ге без об зи ра на то
што је под ста нар и што са сво -
јом су пру гом и си ном још ни је
ре шио стам бе но пи та ње. Из др -
жа ва се та ко што сви ра хар мо -
ни ку у јед ној гру пи, још од 1992.
го ди не. Ка да ње га и ње го ве дру -
га ре по зо ву на све ча ност по во -
дом ро ђе ња де це, не са мо да се
увек ода зо ве већ сви ра бес плат -
но. Ка ко ка же, то је ње гов до -
при нос на по ри ма да се у Ср би -
ји по ве ћа на та ли тет. Ка кав
чо век!

Се ди ште управ ног окру га
увек отво ре но за гра ђа не

Од лич на са рад ња с пред -
сед ни ци ма оп шти на и гра -
до на чел ни ци ма

Пан че во је се ди ште Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, од но сно њен ад ми -
ни стра тив ни цен тар. Ста тус гра да на
овој те ри то ри ји има још Вр шац, а по -
ред ње га у ју жном Ба на ту су и оп шти -
не Али бу нар, Бе ла Цр ква, План ди ште,
Опо во, Ко вин и Ко ва чи ца.

Сва ки управ ни округ има и свог на -
чел ни ка: у на шем је то Да ни је ла Лон -
чар. По ку ша ли смо да у раз го во ру с
њом пред ста ви мо ре ги ју у ко јој жи -
ви мо.
ПАН ЧЕ ВАЦ: Ко је су основ не ка рак -
те ри сти ке ју жног Ба на та?

ДА НИ ЈЕ ЛА ЛОН ЧАР: Пре те жно
ле жи на ора ни ца ма, рав ни чар ског је
ти па, па је са мим тим по љо при вред -
ни крај, од но сно нај ве ћи део ста нов -
ни штва ори јен ти сан је ка по љо при -
вред ној про из вод њи. Два ве ли ка гра да
– Пан че во и Вр шац – не ка да су има -
ла ста тус ве ли ких ин ду стриј ских цен -
та ра, а за хва љу ју ћи ак тив но сти ма и
ра ду ре пу блич ке Вла де и пред сед ни -
ка др жа ве Алек сан дра Ву чи ћа, као и
свих нас оста лих по ла ко им вра ћа мо
ста ри сјај; по но во по ста ју мо тор раз -
во ја чи та вог ре ги о на. Јед но од обе -
леж ја и ра ри те та ју жног Ба на та је су и
на ци о нал не ма њи не и ква ли те тан су -
жи вот број них на ци о нал них за јед ни -
ца. То је склад но је дин ство, што је бе -
не фит и би сер ју жног Ба на та, а
гра ђа ни зна ју да га чу ва ју.

l Шта су ин ге рен ци је на чел ни ка
управ ног окру га? Чи ме се ви сва ко -
днев но ба ви те?

– Ге не рал но, над ле жно сти на чел -
ни ка иду у три прав ца. Пр ви је ко ор -
ди на ци ја ра да ин спек циј ских слу жби;
ов де ми слим на оне ко је при па да ју
ре пу блич ким ми ни стар стви ма и по -
кра јин ским се кре та ри ја ти ма, а је ди -
ни це су им у Пан че ву. Дру ги пра вац
ак тив но сти је са рад ња са свим оста -
лим ре пу блич ким и по кра јин ским ор -
га ни ма. Тре ћи сег мент ра да је са рад -
ња с ло кал ним са мо у пра ва ма, што је
на ма на чел ни ци ма кру ци јал но. На -
чел ни ци су и пр ви љу ди шта бо ва за
ван ред не си ту а ци је. Уз на бро ја но,

ПАНЧЕВО И ВРШАЦ МОТОРИ 
РАЗВОЈА РЕГИОНА

Пише: Михајло Глигорић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Уметност…

У Градској шуми, ових дана.

Снимио: Милан Шупица

седи ште на шег управ ног окру га увек
је отво ре но за гра ђа не и оста ле стран -
ке; ту смо за њих сва ко днев но. По што
ко ор ди ни рам рад ин спек циј ских слу -
жби, гра ђа ни углав ном до ђу да се у
ве зи с не ким, по њи хо вом ми шље њу,
по вре ђе ним пра вом, по са ве ту ју или
ма ло по жа ле кад су љу ти, али с об зи -
ром на то да ов де увек бу ду до че ка ни
она ко ка ко то тре ба да бу де – про фе -
си о нал но и по све ће но, уз при су ство
пред став ни ка над ле жне ин спек ци је –
оду за до вољ ни од го во ром, што је
најва жни је.

l Ка ква вам је са рад ња с пред сед -
ни ци ма оп шти на и гра до на чел ни ци -
ма?

– Од лич на. То је је дан од усло ва за
све у куп ни, урав но те же ни и ујед на че -
ни на пре дак свих осам ло кал них са -
мо у пра ва. Јед но од стал них те ла ко је
функ ци о ни ше ов де је сте Са вет управ -
ног окру га, ко ји чи не пред сед ни ци
оп шти на од но сно гра до на чел ни ци
гра до ва с на ше те ри то ри је, као и на -
чел ник окру га као пред се да ва ју ћи.
Са ста је мо се мно го че шће не го на
сва ка два ме се ца, ка ко то за кон ска

ре гу ла ти ва на ла же, у за ви сно сти од
ди на ми ке по сла ко ји је пред на ма. То
је ме сто где пр ви љу ди ло кал них са -
мо у пра ва мо гу да до би ју ин струк ци је
с ви ших ни воа вла сти, а ту пра ти мо и
при ме ну раз ли чи тих за кон ских од ре -
да ба. Ја ко че сто раз го ва ра мо о раз во -
ју ре ги је. Кад по гле да мо сте пен раз -
ви је но сти, пред ња че, на рав но, два
гра да. Али има мо у окру гу и не раз ви -
је не оп шти не и са да је нај ва жни је
опре де ли ти се за прав це раз во ја и ин -
ве сти ра ти у пра ве ства ри. Упра во за -
хва љу ју ћи ме ђу соб ној са рад њи свих
нас, ма ње раз ви је не оп шти не кре ћу
успо ном и то је не што што ге не рал но
обе ле жа ва ју жни Ба нат. Ако на ста ви -
мо овим тем пом, убр зо ће мо ухва ти -
ти ко рак с раз ви је ни јим ре ги ја ма.

l Као не ко ко вр ши ко ор ди на ци ју
ра да ин спек циј ских слу жби си гур но
мо же те да упо ре ди те прет ход ни пе -
ри од с овим да нас.

– По ли ти ка ра да ин спек циј ских
слу жби од 2015. го ди не на о ва мо про -
ме ни ла се до но ше њем За ко на о ин -
спек циј ском над зо ру, ко ји је то тал но
из ме нио до та да шњи курс и сли ку
при вред ног ам би јен та. То се за и ста

осе ћа на те ре ну, у ствар ном жи во ту, а
по ка за тељ за то нам је чи ње ни ца да је
са да мно го, мно го ма ње при ту жби и
пред став ки на рад ин спек циј ских слу -
жби. Јер ни је ви ше при о ри тет ка жња -
ва ње или на ла же ње про пу ста код при -
вред них су бје ка та, већ је
ин спек циј ски над зор усме рен на са -
ве то дав ну кон тро лу, од но сно на по -
моћ при вред ни ку да ста не на сво је но -
ге и ра ди она ко ка ко то сло во за ко на
ка же. Кад је то та ко, он да се ме ња и
од нос при вре де пре ма др жа ви, од но -
сно ин спек ци ји, и та ко и по сло да вац
и за по сле ни осе ћа ју за шти ту др жа ве.

• На овој функ ци ји сте већ ду же од
три го ди не. На ко ји на чин се Пан че -
во про ме ни ло у том пе ри о ду?

– Ја је сам из Али бу на ра и да нас у
ње му жи вим, али Пан че во до жи вља -
вам као свој дру ги-пр ви град. У по -
след ње две го ди не Пан че во је по ста -
ло озби љан за ма јац раз во ја це лог
ју жног Ба на та и ин ве сти то ри ко ји су
ов де на шли сво је ме сто до не ли су и
но ву до бру енер ги ју. Кад љу ди на ђу
си гур но за по сле ње, то од мах ути че и
на ат мос фе ру у са мом гра ду: то се ви -
ди и осе ћа.

l Кра јем мар та ове го ди не би ли сте
до ма ћин са стан ка свих пр вих љу ди
ло кал них са мо у пра ва из на шег окру -
га с пот пред сед ни цом Вла де Зо ра ном
Ми хај ло вић и ње ним ти мом. Та да је
до не то не ко ли ко ва жних од лу ка. Ко -
је од њих су у ме ђу вре ме ну ре а ли зо -
ва не?

– Др жа ва је и он да по ка за ла ко ли ко
озбиљ но на рас по ла га ње ло кал ним са -
мо у пра ва ма ста вља сво је ре сур се и ко -
ли ко је спрем на да се ухва ти уко штац
с про бле ми ма на те ре ну. Се ли смо за
сто и де фи ни са ли про бле ме и при о -
ри те те, па смо на осно ву то га на пра -
ви ли ска лу и план ра да за, са да већ,
прет ход ни пе ри од. До бар део то га је
са да већ за вр шен, на не че му се још
увек ра ди, а је дан ма ли део је остао у
фа зи от по чи ња ња по сло ва. Ре ци мо, у
Пан че ву су фи ни ши ра не са о бра ћај ни -
це око се вер не по слов не зо не, у оп шти -
ни Опо во ура ђен је пут Ба ран да – Са -
ку ле – идвор ска рас кр сни ца, у
Ко ва чи ци та ко ђе јед на тра са пу та, у
оп шти ни Бе ла Цр ква ви ше ули ца... У
оп шти ни Али бу нар за вр шен је пут Вла -
ди ми ро вац – Де во јач ки бу нар, јер Де -
ли блат ска пе шча ра тре ба да бу де пре -
по зна тљив ту ри стич ки бренд ју жног
Ба на та. Јед ним де лом су за вр ше ни и
та да до го во ре ни ра до ви у Вр шцу, та ко
да смо у прин ци пу за до вољ ни.

l Има ли ко ор ди на ци је ра да из ме -
ђу на чел ни ка управ них окру га на ни -
воу Ср би је?

– Да, по сто ји ко ор ди на ци о но те ло,
са ста је мо се јед ном у три ме се ца, а тре -
нут но му и пред се да вам. То нас је до -
ве ло до тле да има мо јед но о бра зно де -
ле ги ра ње и ре ша ва ње про бле ма. Ми
да је мо и чла на за ко ор ди на ци о ну
коми си ју Вла де, ко ја пред ста вља међу -

сек тор ско те ло. Фор ми ра но је с ци љем
да пра ти, ко о р ди ни ра рад и пла но ве,
вр ши ана ли зу ра да ин спек циј ских слу -
жби на те ри то ри ји це ле Ср би је.

l Ка кви су вам пла но ви за пред сто -
је ћи пе ри од?

– Што се ти че управ ног окру га, ми
и да ље ра ди мо на им пле мен та ци ји
За ко на о ин спек циј ском над зо ру, у
скла ду са свим из ме на ма и до пу на -
ма. Оче ку је нас за по шља ва ње мла дих
ин спек то ра, јер има мо ма њи број из -
вр ши ла ца од по треб ног. При род ни
од лив и за бра на за по шља ва ња у јав -
ном сек то ру узе ли су свој да нак; ту су
из вр ши о ци ко ји има ју фе но ме нал но
рад но и струч но ис ку ство, а сад тре ба
да га пре но се на не ке но ве мла де љу -
де, јер су пред пен зи јом. На ста вља мо
са упо тре бом софт ве ра „Е-ин спек тор”,
ко ји слу жи за ди ги та ли за ци ју ком -
плет ног ин спек циј ског над зо ра; он
сма њу је тро шко ве и убр за ва по сту пак,
а уз то над зор је јед но став ни ји и за
ин спек то ра и за при вред ни су бјект ко -
ји се кон тро ли ше. Све 43 ре пу блич ке
ин спек ци је пре шле су на овај софт -
вер, па са да има мо тран спа рен тан
елек трон ски над зор, а ју жни Ба нат је
округ за при мер ка да су у пи та њу ре -
зул та ти ра да ин спек циј ских слу жби.

l С об зи ром на то да овај број „Пан -
чев ца” из ла зи 8. но вем бра, на Дан гра -
да, има те ли не ку лич ну по ру ку за
Пан чев ке и Пан чев це?

– Ле по је жи ве ти у Пан че ву. И све
је леп ше. Град је то пао. Љу ди су то -
пли. Кад ми до ђу ко ле ге из дру гих
гра до ва, на кра ју ми увек ка жу да од -
ла зе ку ћи с не ком но вом, до бр ом ене -
р ги јом. Пан че во има тра ди ци ју у кул -
ту ри, умет но сти, упе ча тљи ву
про шлост. Ра ди мо за јед но на то ме да
има још бо љу бу дућ ност.

С. Трај ко вић

Данијела Лончар

ИН СПЕК ЦИ ЈА РА ДА ПОСЕБ НО ДО БРА

На чел ни ца окру га ка же да све ин спек ци је има ју до бре ре зул та те ра да, а

ин спек ци ја ра да је до би ла по твр ду то га ка да је пре не ко ли ко ме се ци

спро ве де на кон тро ла ра да на цр но. До да је:

– Те ри то ри је ко је по кри ва ју ин спек ци је ме ђу соб но су ме ња не, па су

код нас би ле ко ле ге из дру гих окру га и кон тро ли са ле оно што на ши ин -

спек то ри ов де ина че ра де на те ре ну. С мно го по но са мо гу да ка жем да је

иден ти фи ко ван из у зет но ма ли про це нат, го то во ста ти стич ка гре шка, ра -

да на цр но у ју жном Ба на ту. И у Пан че ву смо има ли од лич не ре зул та те,

па је на ша је ди ни ца ин спек ци је ра да из дво је на као по себ но до бра.

БИ О ГРА ФИ ЈА

Да ни је ла Лон чар је основ ну и

сред њу еко ном ску шко лу за вр ши -

ла у род ном Али бу на ру. Зва ње

ди пло ми ра ног прав ни ка сте кла је

на Прав ном фа кул те ту Уни вер зи -

те та у Бе о гра ду. Чи тав свој рад ни

век про ве ла је у др жав ној упра ви.

Од 1997. го ди не у Вла ди Ср би је,

а од 2003. у Ју жно ба нат ском

управ ном окру гу. Ка ри је ру је по -

све ти ла раз во ју и уна пре ђе њу ра -

да у др жав ној упра ви, а по се ду је

број не ре фе рен це и цер ти фи ка те

из обла сти ру ко во ђе ња и упра -

вља ња др жав ним ор га ни ма.

Осни вач је Уни је же на Али бу -

нар, ко јој по све ћу је пу но па жње и

ула же ве ли ки труд у по ступ ку

еман ци па ци је же на и ја ча њу њи -

хо вих пра ва.

ДАНИЈЕЛА ЛОНЧАР, НАЧЕЛНИЦА ЈУЖНОБАНАТСКОГ ОКРУГА
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БЕ ЛИ ШТРАЈК

Мај сто ри АТП-а
ради ли успо ре но

За по сле ни у га ра жи АТП-а
у уто рак, 5. но вем бра, спро -
ве ли су „бе ли штрајк”. Они
су ре дов но до шли на по сао
и при хва ти ли рад не за дат -
ке на при пре ми во зи ла за
из ла зак на ли ни је, али су
то ра ди ли спо ри је не го
обич но.

Ве ру је се да су на тај на -
чин по ку ша ли да из ну де по -
ве ћа ње пла та, јер су се упра -
во „бе лим штрај ком” по чет -
ком сеп тем бра во за чи у том
пред у зе ћу из бо ри ли за до -
да так на пла те од 10.000 ди -
на ра ме сеч но. Али са мо за
се бе...

Ова кав вид про те ста де -
ли мич но је уро дио пло дом,
јер је ди рек тор АТП-а Бо -
јан Бо ја нић дан ка сни је у
га ра жи раз го ва рао с мај сто -
ри ма, па је штрајк окон чан.

Ни јед на ни дру га стра на
ни су го во ри ле о де та љи ма,
али се са зна је да су ме ха -
ни ча ри ма пла те по ве ћа не у
из ве сној ме ри. Р. П. 

ГРАД СКА УПРА ВА

Че твр та рата за по рез
Се кре та ри јат за по ре ску ад -
ми ни стра ци ју оба ве шта ва да
у че твр так, 14. но вем бра, до -
спе ва че твр та ра та за по рез
на имо ви ну за 2019. го ди ну.

У Се кре та ри ја ту скре ћу па -
жњу по ре ским об ве зни ци ма
ко ји су у ре про гра му за пла -
ћа ње ду го ва ног по ре за на
рате да оба ве зно из ми ру ју
ме сеч не ра те до да ту ма из
ре ше ња и до 14. но вем бра
упла те из нос са уплат ни це
за че твр ту ра ту за по рез на
имо ви ну за 2019. го ди ну.

Та ко ђе се оба ве шта ва ју по -
ре ски об ве зни ци ко ји ни су
под не ли зах тев да пла те ду -
го ва ни по рез на ра те, а ни су
у про пи са ним ро ко ви ма пла -
ћа ли оба ве зе, да из нос за
упла ту чи ни не пла ће на глав -
ни ца по ре ше њи ма уве ћа на
за ка ма ту об ра чу на ту у скла -
ду са за ко ном и из нос че -
твр те ра те за по рез на имо -
ви ну за 2019. го ди ну.

Ови по ре ски об ве зни ци та -
ко ђе мо гу под не ти зах тев да
ду го ва ни по рез пла те на ра те
уз от пис 50% ка ма те. Д. К.

Ми лан Гру јић, ди рек тор „ZF
Serbia” d. o. o., про гла шен је за
по ча сног гра ђа ни на Пан че ва.
Ово при зна ње све ча но му је уру -
чио гра до на чел ник Са ша Па -
влов на све ча ној сед ни ци Скуп -
шти не по во дом Да на гра да.

Гру јић је био ди рек тор пред -
став ни штва ZF-а у Ср би ји, а
про шле го ди не је, са зва нич -
ним до ла ском ком па ни је, по -
стао ди рек тор при вред ног дру -
штва „ZF E-mobility Srbija” d.
o. o. Он је за вр шио Ма шин ски
фа кул тет у Бе о гра ду, го во ри
ен гле ски и не мач ки је зик и има
ви ше од ше сна ест го ди на ис -
ку ства у ау то мо бил ској ин ду -
стри ји у ре ги о ну ју го и сточ не
Евро пе, а за ком па ни ју ZF ра -
дио је ис кљу чи во из Бе о гра да.

Ти ту ла по ча сног гра ђа ни на
до де љу је се лич но сти ма ко је су
да ле зна тан до при нос Пан че ву,
а не жи ве у на шем гра ду. Пан -
чев ци ма ко ји до при но се бо љем
жи во ту су гра ђа на до де љу је се
зва ње „за слу жни гра ђа нин”.

Пр ви по ча сни гра ђа нин Пан -
че ва про гла шен је 2010. го ди -
не. Био је то Фран че ско Ђан -
гран ди, пред сед ник ита ли јан -
ске про вин ци је Ра ве на, ко ји је
на шем гра ду по чео да ша ље
ху ма ни тар ну по моћ у вре ме
НА ТО бом бар до ва ња, а доц ни -
је и по моћ у са ни ра њу за га ђе -
ња жи вот не сре ди не. Нај ви ше
за хва љу ју ћи Ђан гран ди ју, Пан -
че во је до би ло си стем за ме ре -
ње ае ро за га ђе ња.

На ред не, 2011. го ди не ово
зва ње до де ље но је Ки ри лу Крав -
чен ку, та да ге не рал ном ди рек -
то ру НИС-а. У обра зло же њу је
та да би ло на ве де но да је „од
до ла ска Ки ри ла Крав чен ка на
че ло НИС-а са рад ња гра да и
ком па ни је ква ли тет ни ја, што
се огле да у свим сфе ра ма жи -
во та у Пан че ву, по чев од уче -
шћа НИС-а у нај зна чај ни јим
кул тур ним, спорт ским, про -
свет ним, еко ло шким и ху ма -
ни тар ним ак тив но сти ма”.

Наведе но је и да се у Пан че ву
та да ре а ли зо ва ла и нај ве ћа при -
вред на ин ве сти ци ја у Ср би ји,

вред на пре ко 400 ми ли о на евра
(Ра фи не ри ја), и да је НИС „за
две и по го ди не учи нио у по -
гле ду мо дер ни за ци је Ра фи не -
ри је наф те Пан че во ви ше не го

што је ура ђе но по след њих де -
це ни ја, што Пан чев ци осе ћа ју
јер уди шу чи сти ји ва здух”.

При вред ник Ми лан По по -
вић, ши рој јав но сти по знат као
бив ши су пруг пе ва чи це Се ве -
ри не, по стао је по ча сни гра ђа -
нин Пан че ва 2013. го ди не.

„За хва љу ју ћи до на ци ја ма го -
спо ди на Ми ла на По по ви ћа, ко -
је пре ва зи ла зе 10 ми ли о на ди -
на ра, пот пу но је опре мље но

поро ди ли ште Оп ште бол ни це у
Пан че ву. Овом до на ци јом јед -
ног чо ве ка, до бро чи ни те ља и

фи лан тро па, ко ја сво јом ве ли -
чи ном над ма шу је и оне нај ве -
ћих ком па ни ја, функ ци о ни са -
ње оде ље ња пе ди ја три је и ги -
не ко ло ги је пот пу но је по диг ну -
то на ви ши ни во. Дар го спо ди -
на По по ви ћа је ве ли ки и ди -
рек тан, и дат је та мо где је нај -
по треб ни је”, из ја вио је та да шњи
гра до на чел ник Па вле Ра да нов.

Мајкл Да вен порт је од 2010.
био ам ба са дор Ве ли ке Бри та -
ни је у Бе о гра ду, а 1. сеп тем бра
2013. сту пио је на ме сто ше фа
Ми си је Европ ске уни је у на -
шој зе мљи. На Ми тров дан 2014.
про гла шен је за по ча сног Пан -
чев ца због „лич ног до при но са
ко ји је дао на ре а ли за ци ји про -
гра ма ЕУ за стам бе но збри ња -
ва ње из бе гли ца у Пан че ву и
по бољ ша ње стан дар да жи во та
ром ске по пу ла ци је”.

Од та да па до ове го ди не
Скуп шти на гра да Пан че ва ни -
ко ме ни је до де љи ва ла ово при -
зна ње. Р. Т.

НЕ ВИ ЂЕ НИ ВАН ДА ЛИ ЗАМ 

Ху ли га ни де мо ли ра ли про сто ри је 
фуд бал ског клу ба у Иванову

У но ћи из ме ђу про шлог пет ка
и су бо те за сад не по зна ти по -
чи ни о ци оби ли су и де мо ли -
ра ли про сто ри је Фуд бал ског
клу ба „Стре ла” у Ива но ву. Ван -
да ли ко ји су од го вор ни за ово
ди вља ње при чи -
ни ли су клу бу
огром ну ма те -
ри јал ну ште ту, а
шта им је био
по вод за не ви -
ђе но ижи вља ва -
ње, мо же са мо
да се на га ђа.

На осно ву фо -
то гра фи ја ко је је
„Стре ла” об ја ви -
ла на „Феј сбу -
ку”, ви ди се да
су ди вља ци ко ри сти ли и се ки -
ру, ко јом су се кли ка бло ве од
уре ђа ја, као и сто ло ве и сто ли -
це! Осим то га, обо ри ли су и
раз би ли фри жи де ре за пи ће,
уни шти ли ор ма не за гар де ро -
бу и ло ми ли фла ше.

У об ја ви о овом до га ђа ју ко -
ју је Фуд бал ски клуб „Стре ла”
по ста вио на „Феј сбук” пи ше да

нор мал не осо бе та ко не што ни -
су мо гле да ура де.

„Све је де мо ли ра но и из лу -
па но се ки ром! Мо ле се ме шта -
ни ко ји жи ве око ста ди о на, а
има ју ка ме ре на сво јим ку ћа -

ма, да пре гле да -
ју сним ке и да
ин фор ма ци је
про сле де упра -
ви клу ба или
Ме сној за јед ни -
ци Ива но во. Мо -
ли мо вас да по -
де ли те ову об ја -
ву ра ди про на -
ла же ња по чи ни -
ла ца”, пи ше на
стра ни „Стре ле”
на „Феј сбу ку”.

Ива нов ча ни ко ји су ко мен -
та ри са ли овај до га ђај на тој дру -
штве ној мре жи би ли су је дин -
стве ни у осу да ма и не га тив ним
ко мен та ри ма. Сви су пру жи ли
по др шку ива но вач ком клу бу и
по же ле ли да ис тра га што бр же
бу де за вр ше на, а да по чи ни о ци
бу ду бр зо про на ђе ни и при ме -
ре но ка жње ни. М. Г.

И ОВЕ ГО ДИ НЕ СЕ ОДР ЖА ВА ФЕ СТИ ВАЛ „ЕТ НО ГЛАС”

У сла ву тра ди ци је и ет но му зи ке

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра услу га, због чи јег
ква ли те та је већ по стао не -
пре ва зи ђен, и то не са мо по
ми шље њу број них Пан че ва -
ца и Пан чев ки већ и ста нов -
ни ка чи та вог ју жног Ба на та.

Са вре ме ни уре ђа ји, љу ба -
зно осо бље, при ја тан ам би -
јент, бр за и про фе си о нал на
услу га, све ве ћи број пре -
гле да ко ји се у на шем гра ду
не ра де ни на јед ном дру -
гом ме сту – са мо су не ке од
ка рак те ри сти ка ко је су из -
дво ји ли за до вољ ни кли јен -
ти За во да „Пан че вац”.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би ца
Ла зић из Кли нич ког цен тра
Ср би је. До вољ но је рећи да
др Љу би цу Ла зић ко ле ге сма -
тра ју јед ним од нај бо љих ди -
јаг но сти ча ра у на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те ре -
со ва ни мо гу да ура де и све
вр сте ул тра звуч них пре гле -
да ср ца, а уско ро ће се у За -
во ду „Пан че вац” ра ди ти и
пре глед сон дом
пре ко јед ња ка
(ТЕЕ). И за ове
услу ге ан га жо ван
је је дан од во де -
ћих струч ња ка у
тој обла сти – dr
sc. med. Сло бо -
дан То мић, кар -
ди о лог, док тор
ме ди цин ских на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”. Спе ци ја ли -
стич ки пре глед и ЕКГ код
овог ле ка ра ко шта ју 3.000
ди на ра, це на ул тра зву ка ср -
ца је 4.000 ди на ра, а мо гу ће
је ура ди ти и спе ци ја ли стич -
ки пре глед и ул тра звук ср ца
по це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич ке
ОРЛ пре гле де ра ди др Го ран
Ми тев ски из пан че вач ке Оп -
ште бол ни це, ен до кри но ло -
шке др Гор да на Ве љо вић, та -
ко ђе из Оп ште бол ни це, а
уро ло шке њи хов ко ле га из
исте уста но ве др Не бој ша Та -
сић, док је за пре гле де из
обла сти ги не ко ло ги је за ду -
жен др Јо ван Ру дић из ГАК
„На род ни фронт”. Тре ба на -
по ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут но
на ак ци ји, па та ко ком пле -

тан уро ло шки пре глед ко шта
2.000 ди на ра, ул тра звуч ни
уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000 ди на ра, док обе
ове услу ге у па ке ту ко шта ју
3.600 ди на ра.

Сви на бро ја ни спе ци ја ли -
стич ки пре гле ди оба вља ју
се са мо су бо том, а за ка зу ју
се рад ним да ни ма пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра та
и ме ких тки ва. Ове пре гле -
де ис кљу чи во рад ним да ни -
ма оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, шеф од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел -
ни ка Слу жбе ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Оп штој бол -
ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-

-би о хе миј ској ла бо ра то ри -
ји те уста но ве па ци јен ти
већи ну ве ри фи ко ва них, кон -
тро ли са них и су ми ра них
резул та та мо гу до би ти за
све га сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу лант -
на хи рур ги ја, а све интер -
вен ци је, као и до дат не хи -
рур шке и кон сул та тив не пре -
гле де оба вља ће др Го ран До -
дев ски, спе ци ја ли ста аб до -
ми нал не хи рур ги је из Оп -
ште бол ни це Пан че во.

Због све га ово га не чу ди
чи ње ни ца да све
ве ћи број Пан -
чев ки и Пан че -
ва ца би ра За вод
„Пан че вац”, по -
себ но он да ка да
је нео п ход но
ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на
јед ном ме сту и

до би ти ре зул та те што пре.
С тим у ве зи, тре ба под се -
ти ти и на то да се у За во ду,
при ме ра ра ди, све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

Као и увек до са да, и овог
ме се ца су у За во ду за кли -
јен те осми шље ни и но ви па -
ке ти услу га по из у зет но по -
вољ ним це на ма, а ви ше о
то ме, као и о до дат ним по -
год но сти ма ко је оства ру ју
сви они ко ји по се ду ју ло јал -
ти кар ти це Ау то-цен тра „Зо -
ки”, по гле дај те на ре клам -
ним стра на ма на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

Телефон за
информације:
013/21-90-900

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Вука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

ПО СЛЕ ПЕ ТО ГО ДИ ШЊЕ ПА У ЗЕ ДО ДЕ ЉЕ НО НАЈ ВИ ШЕ ПРИ ЗНА ЊЕ ГРА ДА

СВИ НА ШИ ПО ЧА СНИ ПАН ЧЕВ ЦИ

Отва ра њем из ло жбе „Тка ни -
це, по ја се ви, ко ла ни” из зби р -
ке КУД-а „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП” ау то ра Де ја на Три -
фу но ви ћа 7. но вем бра у 12 са -
ти у хо лу Град ске упра ве по че -
ће ово го ди шњи фе сти вал „Ет -
но глас”, ко ји се одр жа ва де -
вет на е сти пут.

Ова ле па ма ни фе ста ци ја, ко -
ја се при ре ђу је ра ди про мо ви -
са ња кул тур не тра ди ци је и ет -
но му зи ке, на ста ви ће се истог
да на, на истом ме сту, али од
18 са ти.

Ор га ни за то ри ово го ди шњег
„Ет но гла са”, ко ји ће тра ја ти до
10. но вем бра, на не ко ли ко ме -
ста у гра ду, је су КУД „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” и пан че -
вач ки Дом омла ди не, а по кро -

ви те љи су Град Пан че во, НИС
и Ми ни стар ство кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је.

Дан ка сни је, 8. но вем бра, у
До му омла ди не ће у 15 са ти би -
ти отво ре на из ло жба деч јих ра -
до ва, а тач но у 20 са ти у До му
Вој ске Ср би је по че ће кон церт
на ко ме ће на сту пи ти фол клор -
на сек ци ја До ма кул ту ре из Сив -
ца, деч ји ан сам бли КУД-а „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП”, као и
омла дин ски и пр ви из во ђач ки
ан самбл, ве те ра ни и на род ни и
там бу ра шки ор ке стар.

Тре ћег да на фе сти ва ла (9.
но вем бра) у би о ско пу „Апо ло”,
од 11 до 14 са ти, би ће одр жа на
ра ди о ни ца о на род ним пе сма -
ма из Ба на та, ко ју ће во ди ти
ет но му зи ко лог Је ле на Ан ђел -

ко вић. На истом ме сту, али у
18 са ти, по че ће до га ђај ко ји не
би тре ба ло про пу сти ти. На сту -
пи ће пе вач ке гру пе из Кра ња,
Гор њег Ми ла нов ца и Кра ље ва,
као и гру па КУД-а „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП”.

По след њи дан фе сти ва ла по -
че ће та ко ђе ра ди о ни цом ко ју
ће во ди ти Је ле на Ан ђел ко вић,
од 11 до 14 са ти, у би о ско пу
„Апо ло”, а на ста ви ће се на
истом ме сту у 17 са ти на сту -
пом гу сла ра Ми ла ди на Кар -
ли чи ћа и Алек сан дра Та у ша -
на и пре да ва њем ет но му зи ко -
ло га Дан ке Ла јић Ми хај ло вић
из Му зи ко ло шког ин сти ту та
СА НУ.

Фе сти вал ће би ти за тво рен
кон цер том пе вач ких гру па из
Кра ња и Бе о гра да, као и на сту -
пи ма Срп ског кул тур но-умет -
нич ког дру штва из Ста ни ши -
ћа, ГА НИП-а из По жа рев ца и 
КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”. Тај до га ђај по чи ње у би о -
ско пу „Апо ло” у 18 са ти. М. Г.

Милан Грујић

Франческо Ђангранди

Кирил Кравченко

Мајкл Давенпорт

Милан Поповић
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Кад се раз ми шља о по бу на ма, сви смо че сто и жр тве
сим пли фи ко ва ног ту ма че ња исто ри је. Чо век кад се при -
се ћа не ких слав них по бу на, као да при род но по ми шља
да је њи ма уна пред био за га ран то ван успех, а ја сно је да
ни је би ло та ко. Мо гао бих чак ре ћи да се но ви је по бу не
обич но га се због, хај де да упо тре би мо ту фра зу, „ола ко
обе ћа не бр зи не”, а пра ва по бу на је за пра во бит ка ко ја
ни ка да ни је до кра ја из во је ва на. Љу ди се да нас бо је ри -
зи ка, нај че шће су скло ни да сло бо ду прет по ста ве си гур -
но сти, а у та квом окви ру по бу не баш и не цве та ју.

(Пи сац Му ха рем Ба здуљ, „Блиц”, 29. ок то бар)

* * *
Ве ру јем да су про те сти на пра ви ли пу ко ти ну у тој ка ме -
ној струк ту ри вла сти и да су по ка за ли да је мо гу ће ше та -
ти за сло бо ду, бо ри ти се за гра ђан ска пра ва. Али исто та -
ко ве ру јем да су они пре ста ли да бу ду на ма ва жни оног
тре нут ка ка да је ак ту ел на опо зи ци ја на пра ви ла пуч. Од
упа да на РТС то ви ше ни су гра ђан ски про те сти, већ про -
те сти опо зи ци је о ко јој ја до зво ља вам се би да не ми слим
ле по. Ко ри сно је да их има, вр ло че сто се по ја вљу ју ва -
жне те ме, али ја и да ље ви ше ве ру јем том по бу ње ном
гра ђа ни ну Ср би је не го би ло ком опо зи ци о ном ли де ру.

(Ре ди тељ Ко кан Мла де но вић, Н1, 3. но вем бар)

* * *
Раз ми шља ју ћи о че му ће мо при ча ти у овом ин тер вјуу,
кон ста то вао сам да у свим тим не ре жим ским гла си ли ма
ми ко ји би смо се мо гли пре по зна ти као исто ми шље ни ци
или као љу ди ко ји слич но ми сле – шта ра ди мо? – так ми -
чи мо се ко ће ду хо ви ти је, ори ги нал ни је или за ни мљи ви -
је ре ћи исту ствар, ко ја је то ли ко очи глед на и ко ја је на -
ма ко ји го во ри мо и ко ји чи та мо одав но ја сна.

(Глу мац Ти хо мир Ти ка Ста нић, „Да нас”, 31. ок то бар)

* * *
Ре ћи ћу не што што је вр ло не по пу лар но, али на жа лост ја
то та ко ви дим. Ми слим да се ов де код нас ра ди о са мо у -
би ству. Ми смо усред јед ног ве ли ког на ци о нал ног ха ра -
ки ри ја. Не ми слим са мо на на та ли тет и од ла зак љу ди из
зе мље, све во ди ка јед ном пот пу но са мо у би лач ком про -
це су и не стан ку на шег на ро да. Сре ћом, не ћу би ти при су -
тан, али ми слим да ће до ћи дан ка да ће мо ми не ста ти са
ли ца зе мље и за то нам ни ко не ће би ти крив. То је је дан
не за у ста вљив, ре као бих, ско ро ми сти чан про цес ка ко је -
дан на род ра ди се би о гла ви. Док год се не са мо у ни шти.

(Ре ди тељ Го ран Мар ко вић, „Но ва еко но ми ја”, 2. но -
вем бар)

* * *

* * *
Пад се на ста вља. Да ли се осе ћам по ра же ним? Да се осе -
ћам по ра же ним, ћу тао бих у не кој миш јој ру пи. И не бих
го во рио све ово што го во рим. А го во рим за то што ми -
слим да се мо ра го во ри ти, да би смо се по ди гли са овог
дна ко је нам се отва ра под но га ма.

(Ака де мик Љу бо мир Си мо вић, „Вре ме”, 31. ок то бар)

* * *
Све отро ве убу ду ће упу ћуј те ме ни, ја сам ту име ном и
пре зи ме ном, не ди рај те по ро ди цу, де цу, не, са мо ме ни,
ни ко ме, ни јед ној јав ној лич но сти, по ли ти ча ру, функ ци -
о не ру са би ло ко је стра не. Све стан сам да ја ни сам ни пр -
ви ни по след њи, али на огром ну жа лост оних ко ји су
уста но ви ли ме то де за стра ши ва ња и ућут ка ва ња сло бод -
но ми сле ћих љу ди, ко год да су они, ја сам до шао да им
ка жем да се ни сам упла шио. Увек сам био сло бо дан чо -
век, го во рио сам сло бод но и не ћу то пре ста ти. Ви ко ји
ово ра ди те ми сли те да је Ср би ја са мо ва ша. За је ба ли сте
сте, ма ло је и мо ја.

(Глу мац Дра ган Бје ло гр лић, „Да нас”, 5. но вем бар)

* * *
Жи вот је ов де по стао не мо гућ. Стра шно је са мо што се
љу ди не бу не због то га. Сва ко се пла ши да не из гу би не ки
основ ни ми ни мум ко ји му је ипак за га ран то ван до са да
био, а са да и тај ми ни мум пре ста је да по сто ји. Вр ло сам
раз о ча ран у љу де ко ји су до зво ли ли да их са хра не и мо -
рал но, и људ ски, до зво ли ли су да их при ја те љи из да ју, да
они из да ју сво је при ја те ље и бра ћу и све жи во, и да се све
то за вр ши у јед ној оп штој ка љу зи. Не ве ру јем да ће но во
ује ди ње ње Ју го сла ви је мо ћи ско ро да се де си за то што су
љу ди на стра да ли, а сва ко је спре ман да по тра жи крив ца
у дру го ме, а не у се би. Кад љу ди на у че да по сма тра ју
ства ри из не ког дру гог угла, не са мо из свог, кад на у че да
раз ми шља ју о то ме да је мо гу ће има ти не ко ли ко исти на
и да пра ва исти на ни кад не по сто ји, да је она вр ло рет ко
на јед ној стра ни, он да ће јед ног да на, мо жда 6800. го ди -
не, то би ти мо гу ће. За сад, људ ски род још ни је на том
ни воу да би мо гао да жи ви у ми ру, ми слим да је ово при -
род но ста ње ства ри.

(In memoriam Ми лан Мла де но вић, по след њи ин тер вју
у не дељ ни ку „Ин тер вју”, 26. но вем бар 1993)
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КОНЦЕПТ

Умет ник Вук Вуч ко вић
до бит ник нај ви шег
град ског при зна ња

Го сти из окру же ња и
ино стран ства

У окви ру обе ле жа ва ња 8. но -
вем бра, Да на гра да Пан че ва,
одр жа но је већ не ко ли ко до га -
ђа ја: отва ра ње 48. Са ло на умет -
но сти Пан че ва у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти и ин фор -
ма ци о но-ре фе рал ног цен тра у
Град ској би бли о те ци, пре сти -
жни „Џез фе сти вал”, на уч ни

скуп „100 го ди на ује ди ње ња
Срп ске Вој во ди не са Ср би јом”,
ма ни фе ста ци је у окви ру „Ет но
гла са”, до де ла на гра да нај у спе -
шни јим уче ни ци ма гра да...

Уз то, по ло же ни су вен ци на
спо ме ник бор ци ма из Пр вог
свет ског ра та на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу, а у да ни ма ко -
ји сле де и на да ље ће би ти жи во.

На сам Дан гра да, 8. но вем -
бра, у под не ће би ти одр жа на
све ча на сед ни ца Скуп шти не
гра да Пан че ва у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Но вем бар ска на -
гра да, нај ви ше град ско призна -
ње, би ће до де ље на ли ков ном
умет ни ку Ву ку Вучкови ћу.

Ка ко нам је ре че но у слу жби
про то ко ла у Град ској упра ви,
на све ча ну сед ни цу по зва ни су
сви бив ши гра до на чел ни ци
Пан че ва и пред сед ни ци не ка -
да шње Оп шти не Пан че во, на -
чел ни ца на шег окру га, пр ви
љу ди свих ју жно ба нат ских оп -
шти на, пред став ни ци број них
ком па ни ја и пред у зе ћа, ди рек -
то ри јав них уста но ва и шко ла.
Ме ђу го сти ма ће би ти и пред -
став ни ци ви ших ни воа вла сти,
као и гра до на чел ни ца ма ђар -
ског Боњ ха да, пан че вач ког гра -
да по бра ти ма.

Ово го ди шњи но вем бар ски ла -
у ре ат Вуч ко вић ће у 19 са ти

пред ста ви ти сво је ра до ве у На -
род ном му зе ју, а из ло жба но си
на зив „Уз бу дљи ви гра до ви – Пан -
че во”. По зо ри шна пред ста ва
„Зве зда ра те а тра” „Љу бав у Сава -
ма ли” би ће од и гра на у КЦП-у.

У на ред ним да ни ма у окви -
ру „Ет но гла са” у дво ра ни „Апо -
ло” би ће ор га ни зо ва не ра ди о -
ни це уче ња на род них пе са ма
из Ба на та, од и гра не две пред -
ста ве деч је сце не „По ђи ту да”,
по том ће се игра ти још три по -
зо ри шна ко ма да, а бес плат не
ула зни це зa све пред ста ве мо -
гу се по ди ћи на бла гај ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва на дан
ка да се од и гра ва ју.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДА НА ПАН ЧЕ ВА

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА, ПРЕД СТА ВЕ...

ДЕ БА ТА НА РО ЂЕН ДАН „ТО ЛЕ РАН ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ”

О из бо ри ма, Вој во ди ни и ме ди ји ма
У ка фе-клу бу „Ку пе”, 5. но вем -
бра, одр жа на је јав на де ба та на
те ме иза ћи на из бо ре или не,
по ло жа ја Вој во ди не и ме ди ја у
Пан че ву. Ор га ни за тор три би -
не би ла је „То ле ран ци ја Ср би -
је”, чи ји је мо то „За мир, за то -
ле ран ци ју, за за јед ни штво”, а
по вод је њен пе ти ро ђен дан.

Би ло је мно го уче сни ка: др
Не бој ша Та сић (По крет сло -
бод них гра ђа на), Де јан Јо ва -
но вић („Сло бод но Пан че во”),
Да на ил Вуч ков ски (ЛСВ), Игор
Гру ден (Но ва стран ка), Ми ле -
на Пу ше ља („До ста је би ло”),
Не ма ња Поп шо го ро вић (На -
род на стран ка), Зо ран Јо ва но -
вић (ДС), Не над Гро зда нић
(Две ри), Ми лош Ђу рин (ДСС),
но ви на ри Вла ди мир Ђо ко вић
и Не над Жив ко вић, као и Јо -
ван Ци цуљ ис пред „То ле ран -
ци је Ср би је”.

Фор мат је био нео би чан, го -
вор ни ци има ли по два и по ми -
ну та да из не су сво је ста во ве у
ве зи с пр ве две те ме, па су сви
од ре да нај пре ре кли да је то ису -
ви ше ма ло вре ме на да би се ду -
бин ски обра зла га ло и ар гу мен -
то ва ло оно што се мисли. Ка да

је реч о из ла ску на из бо ре или
не, пред став ни ци по ли тич ких
пар ти ја би ли су на по ла по де ље -
ни, а о Вој во ди ни се углав ном
го во ри ло као о те ми ко ја тре ба
да се озбиљ но об ра ђу је по што се
ста ње у др жа ви и дру штву сре -
ди. Пу бли ка је би ла рас по ло же -

на за при чу, па је не ко ли ко
озбиљ них го вор ни ка ре кло шта
ми сли, али би ло је ма ло конкрет -
них пи та ња за уче сни ке де ба те.

На из не на ђе ње мно гих, по -
себ но при сут них но ви на ра, о ме -
ди ји ма је би ло нај ма ње при че.
Увод ни чар Ђо ко вић је го во рио
о ге не рал но ло шем ста њу у овој
сфе ри, ко је се пре сли ка ва и у
на шем гра ду, па је пре дао ми -
кро фон уче сни ци ма три би не и
пу бли ци. Не ко ли ко љу ди је по -
твр ди ло из не ту кон ста та ци ју, али
ни ко ни шта ни је имао кон крет -
но да ка же. Ти ме је по сле ви ше
од два са та де ба та за вр ше на.

ПЕ ТИ ЦИ ЈА ГРУ ПЕ ГРА ЂА НА

Панчевци траже би ци кли стич ку ста зу
По мо ћу пе да ла од
Гло го ња до цен тра
гра да

Ра до мир Ор ло вић, пред став -
ник гру пе гра ђа на, об ја снио је
циљ ини ци ја ти ве-пе ти ци је ко -
ја ће би ти упу ће на ка би не ту
гра до на чел ни ка, ди рек то ру ЈП
„Ур ба ни зам”, већ ни ку за ду же -
ном за са о бра ћај и ме сним за -
јед ни ца ма Ја бу ка и Гло гоњ.

– По сто ји ве ли ка по тре ба за
из град њом ас фал ти ра не би ци -
кли стич ке ста зе на се вер ном
де лу те ри то ри је Пан че ва, ко ја
је до дат но по ве ћа на из град њом
ин ду стриј ске зо не. Од ре ђе ни
број рад ни ка до ла зио би на по -
сао би ци клом да за то по сто је
усло ви. Иде ја је да се у пр вој
фа зи ура ди би ци кли стич ка ста -
за од над во жња ка до ула за у
се вер ну зо ну, а за тим и до спо -
ме ни ка Стра ти ште, ко ји се на -
ла зи на осам сто ме та ра од по -
слов ног ком плек са. Да кле, љу -
ди би мо гли да до ђу би ци клом
на по сао, али би и ре кре а тив -
ци има ли ста зу по ко јој мо же
да се во зи без бед но и у свим
вре мен ским усло ви ма – ре као
је Ор ло вић.

Дру га фа за би под ра зу ме ва -
ла из град њу ста зе од Стра ти -
шта до Ја бу ке, а тре ћа до Гло -
го ња. Он до да је да оче ку је да
ће то ком на ја вље не ре кон струк -
ци је Ули це Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа би ти из гра ђе на и би ци кли -
стич ка ста за, чи ме би љу би те -
љи дво точ ка ша по мо ћу пе да ла
мо гли да стиг ну од Гло го ња до
цен тра гра да. Ор ло вић за кљу -
чу је да је не ло гич но да до сад
ор га ни вла сти ни су по ка зи ва -
ли ин те ре со ва ње за из град њу
ста зе с об зи ром на то да је уло -
же но мно го нов ца за ста вља ње
се вер не ин ду стриј ске зо не у

функ ци ју, али и да се на да да
ће са да има ти ви ше слу ха за
ову про бле ма ти ку.

Је дан од про мо те ра ове ак -
ци је гру пе гра ђа на је и Ду шан
Ми лој ков, по зна ти пан че вач -
ки би ци кли ста. Он ка же:

– Не дав но сам до шао из Бел -
ги је и пре ве зао сам 8.352 ки ло -
ме тра про ла зе ћи кроз де вет зе -
ма ља. При ме тио сам да се у њи -
ма ло кал не вла сти так ми че ко -
ја ће има ти ви ше ста за, јер во -
де ра чу на о здра вљу по пу ла ци -
је. По се ду ју и ви со ку еко ло шку
свест и са о бра ћај ну кул ту ру, па
би ци кли сти не стра да ју. Пре

три го ди не сам, во зе ћи би цикл
баш на пу ту за Ја бу ку, имао
„бли ски су срет” с не са ве сним
во за чем ау то мо би ла, по сле че -
га сам опе ри сао кич му, а мо гао
сам и смрт но да стра дам. Ја сно
је за што се он да из лич ног аспек -
та за ла жем за из град њу ста зе
на овом по те зу.

Он при ча и да све ве ћи број
стра них би ци кли ста про ла зи
том ре ла ци јом на пу ту ка „Ду -
нав ској ру ти”. Ми лој ков об ја -
шња ва:

– Ве о ма је бит но и то што се
про ла зи по ред Стра ти шта. Љу -
ди одав но не ма ју на ви ку да ту
за ста ну и ода ју по шту љу ди ма
ко ји су стре ља ни на том ме сту.
ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”
ће ту на пра ви ти че сму. Ве ру -
јем да ће ши ра дру штве на за -
јед ни ца да пот пи ше пе ти ци ју,
јер се ов де не ра ди са мо о би -
ци кли сти ма и они ма ко ји ће
то да по ста ну, већ о свим гра -
ђа ни ма, по што ми слим да ће
сва ко ме од нас пре или ка сни -
је ле кар да ка же: во зи те би -
цикл да би сте ду же жи ве ли.

Гра ђа ни мо гу да пот пи шу
ини ци ја ти ву на ули ца ма Пан -
че ва и окол них ме ста од 4.
но вем бра.

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

КЉУЧ ГРАДА

На род ни му зеј Пан че во

при ли ком отва ра ња из -

ло жбе по све ће не про ти

Ва си Жив ко ви ћу, у че -

твр так, 7. но вем бра, у

13 са ти, пред ста вља

по се ти о ци ма ре кон -

стру и са ни кључ гра да.

Он се на ла зи у Му зе ју

го то во 90 го ди на, а ка -

ко је био у ве о ма ло шем

ста њу, струч ња ци Му -

зе ја од лу чи ли су да

при сту пе ре ста у ра ци ји

и ре кон струк ци ји.

Кључ и при ча о ње -

го вом на стан ку, зна че -

њу и исто ри ји би ће

пре зен то ва ни пу бли ци

то ком обе ле жа ва ња

Да на гра да, тј. то ком

отва ра ња по ме ну те из -

ло жбе, као и 8. но вем -

бра у 19 са ти у Музе ју,

ка да ће по се ти о ци ма

би ти по де љен и при -

годан по клон – гра -

ничник за књи гу с

гра фи ком кљу ча гра да

Пан че ва.
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Све ви ше на си ља над
просвет ним рад ни ци ма

На став ни ци зах те ва ју
хитну ак ци ју Вла де

У 22 пан че вач ке основ не и сред ње шко -
ле у пе так, 8. но вем бра, под па ро лом
„Ко је сле де ћи”, на је дан сат би ће об у -
ста вље на на ста ва у знак про те ста због
на ра ста ју ћег на си ља у шко ла ма, ка ко
ме ђу де цом, та ко и над за по сле ни ма.

Пан че вач ки про све та ри, сви чла -
но ви Асо ци ја ци је про свет них рад ни -
ка, тра же од др жа ве да пре ду зме кон -
крет не ме ре ка ко би се за шти ти ли и
на став ни ци и де ца. Ово је део ак ци је
ко ја се во ди у це лој Ср би ји, а по ру ка
се упу ћу је Вла ди Ре пу бли ке Ср би је.

– Пан че вач ки про све та ри тра же да
се уса гла си рад др жав них слу жби, да
се по о штри ка зне на по ли ти ка и да
про све та ри до би ју ста тус слу жбе ног
ли ца – ре кла је Дра ги ца Та сић, пред -
сед ни ца син ди ка та Асо ци ја ци је про -
свет них рад ни ка Пан че во. Она је до -
да ла да за по сле ни у про све ти не ма ју
до вољ но овла шће ња и да по сто је ћа
про це ду ра ко ја се спро во ди у слу ча ју
на си ља у шко ла ма не да је ре зул та те,
те да је нео п ход но про на ћи но ва ре -
ше ња. Ка ко је ре кла, тог да на би ће
одр жа ни син ди кал ни са стан ци у шко -
ла ма на ко ји ма ће за по сле ни раз го -
ва ра ти о овом про бле му.

Не по сре дан по вод за овај штрајк је
слу чај срем ско ми тро вач ке Основ не
шко ле „Јо ван Јо ва но вић Змај”. Че ти -
ри го ди не ова шко ла је по ку ша ва ла да
ре ши про блем де те та ко је је чи ни ло
на си ље над сво јим вр шња ци ма. Ура -
ђе но је све по про то ко лу и за ко ну, али,
на жа лост, дру ге слу жбе, у кон крет ном
слу ча ју Слу жба за со ци јал ни рад, ни су
пру жи ле по др шку. На кра ју се то за -
вр ши ло на нај го ри на чин – уче ник је
на пао ди рек то ра и те же га по вре дио.

На став ни ци без за шти те

По сле ни за екс трем них об ли ка на си -
ља у шко ла ма ко ји су се од по чет ка
но ве школ ске го ди не до го ди ли у ве -
ли ком бро ју шко ла Уни ја син ди ка та
про свет них рад ни ка Ср би је упу ти ла је
Вла ди Ре пу бли ке Ср би је пи смо у ко -
јем чла но ви овог син ди ка та зах те ва ју
од пред сед ни це Вла де Ане Бр на бић
да се ви ше укљу чи у ре ша ва ње овог
про бле ма. Ка ко ис ти чу, нео п ход но је

ЛЕ ПО ТЕ СР БИ ЈЕ КРОЗ ОБЈЕК ТИВ

Ви зу ел на за шти та
„Оп ста нак пла не те за ви си од свих
нас. Поч ни мо ви зу ел но, оба ве сти -
мо јав ност ко је при род не ле по те
мо ра мо за шти ти ти”, сто ји у по зи -
ву фо то-кон кур са „ЕкО ко”. Уко ли -
ко сте за љу бље ник у при ро ду и сво -
јим фо то-апа ра том бе ле жи те скри -
ве не кут ке срп ске не так ну те при -
ро де, мо же те да по ша ље те сво је
ра до ве у ЈПГ фор ма ту, ми ни мал не
ре зо лу ци је 150 ДПИ, а мак си мал -
на ве ли чи на фај ла 20МБ, до 17.
но вем бра, на мејл адре су konkur-
sdiskurziva@gmail.com.

Фо то-кон курс се за вр ша ва из ло -
жбом фо то гра фи ја и све ча ним уру -
че њем на гра да у Му зе ју при ме ње -
не умет но сти. Кон курс су фи нан -
си ра Ми ни стар ство за шти те жи -
вот не сре ди не, а парт не ри су „На -
ци о нал на ге о гра фи ја”, WWF Ср би -
ја и Цен тар за раз вој фо то гра фи је.

СА СТА НАК

Ре ше ње за „азо тар це”
Пред став ни ци гру пе бив ших рад -
ни ка „ХИ П–А зо та ре” при мље ни су
на са ста нак с по ве ре ни ком сте чајног
управ ни ка Дра га ном Пер ко ви ћем.

– До би ли смо уве ра ва ња да ће у
„Азо та ри” да бу де за вр ше но све
што је по треб но да би по но во по -
че ла про из вод ња. Сте чај ни управ -
ник нам је об ја снио да је што се
ње го вог де ла по сла ти че, као и
Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај -
них управ ни ка, све ура ђе но. Оче -
ку је мо да ће у нај ско ри је вре ме
над ле жни у др жа ви од лу чи ти у ком
ће об ли ку у „Азо та ри” про ра ди ти
про из вод ња амо ни ја ка и сло же них
ве штач ких ђу бри ва – ре као је је -
дан од уче сни ка ових раз го во ра
пред став ни ци ма ме ди ја.

Он је об ја снио и да ће рад ни ци
ко ји су и да ље пре ко при вре ме но-
-по вре ме них по сло ва ан га жо ва ни
у „Азо та ри” убу ду ће би ти пла ћа ни
пре ко сте чај ног, а не као до са да
пре ко „Спе ци јал не лу ке”.

УЧЕ ЊЕ У ПРИ РО ДИ О ПРИ РО ДИ

Раз вој еко ло шке
писмено сти у Пан че ву

Уло га и зна чај ло кал них за јед ни -
ца у про це су очу ва ња при ро де и
за шти те жи вот не сре ди не су не -
мер љи ви и сто га је ја ко ва жно да у
сва ком гра ду, се лу и ме тро по ли
по сто је ја сни и за цр та ни ци ље ви и
стра те ги је ко је ће омо гу ћи ти да се
ре а ли зу ју кон крет не ак ци је у обла -
сти за шти те при ро де и окру же ња.
Ово су са мо не ки од мно го број них
за кљу ча ка струч ног ску па одр жа -
ног кра јем про шле не де ље у на -
шем гра ду.

„Шко ла за оп ста нак”, у окви ру
про јек та „Еко ло шка пи сме ност”,
ко ји су фи нан си ра Ми ни стар ство
за шти те жи вот не сре ди не Ре пу -
бли ке Ср би је, организoвала је у
пе так, 1. но вем бра, у град ској ку -
ћи, се ми нар с те рен ском ра ди о -
ни цом на те му „Уче ње у при ро ди
о при ро ди”. За по сле ни у Град ској
упра ви и уста но ва ма кул ту ре, као
и пред став ни ци ме ди ја би ли су у
при ли ци да се бли же упо зна ју с
по ја ва ма, про це си ма и про ме на -
ма зна чај ним за очу ва ње ди вер зи -
те та при ро де, као и са уло гом чо -
ве ка у ње го вом очу ва њу и оп стан -
ку, на ро чи то из аспек та упра вља -
ња, пра вил ног ко ри шће ња, ин фор -
ми са ња и уче шћа јав но сти у за -
шти ти при ро де и за шти ће них при -
род них до ба ра.

да се бо ље и праг ма тич ни је уве же рад
не ко ли ко ми ни стар ста ва ко ја ду же вас -
пи та ње, обра зо ва ње и за шти ту де це и
за по сле них у про све ти, јер на си ље у
шко ла ма ни је пи та ње са мо шко ла и
оне не мо гу са ме да су зби ју на си ље.
Пан че вач ки про свет ни рад ни ци на ро -
чи то су ре вол ти ра ни по след њим у ни -
зу ин ци де на та, ко ји се до го дио про -
шле не де ље у Бач кој Па лан ци, ка да је
ро ди тељ фи зич ки на ср нуо на де жур -
ног на став ни ка. Је дан ро ди тељ је, пра -
те ћи сво је де те, на ср нуо на јед ног уче -
ни ка, ко ји се на вод но прет ход них да -
на сва ђао с ње го вим де те том. Де жур -
на на став ни ца по сту пи ла је у скла ду с
про пи са ним про це ду ра ма и по ку ша -
ла да за шти ти уче ни ка, али је на сил -
ник свој бес пре у сме рио на њу – гу рао
ју је по ход ни ку, ву као за оде ћу и по -
ку ша вао да је уда ри. Уме шао се дру ги
ро ди тељ ко ји се ту за те као, али ни он
ни је ус пео да спре чи раз ја ре ног ро ди -
те ља и по стао је ње го ва жр тва. Ка ко
ка жу, ово је ја сан при мер да по сто је -
ћи си стем не функ ци о ни ше.

Про све та ри су по себ но кив ни на
над ле жне у др жа ви, јер је учи њен

вели ки пре ступ – на сил ник је истог
да на, на кон ин тер вен ци је по ли ци је,
опет био у шко ли, што ја сно ука зу је
на то да др жа ва ни је пред у зе ла ме ре
да за шти ти де цу и за по сле не.

Ди вљи за пад

У на шем гра ду, на сву сре ћу, не ма
ова квих екс трем них ин ци де на та, али
до га ђа ји из око ли не ја сно по ка зу ју да
шко ле не мо гу и не уме ју да во де рат
про тив на си ља и екс тре ми зма по је -
ди на ца. Са свим је ја сно да по сто је ћи
ме ха ни зми не да ју ре зул та те и да је
без бед ност ђа ка и њи хо вих на став ни -
ка све ви ше угро же на.

Пи та ње је са мо вре ме на – ако се
не по слу ша овај глас за по сле них –
ка да ће на си ље еска ли ра ти, ка ко у
фор ми (већ су до но ше ни пи што љи
и бом бе у учи о ни це), та ко и у те жи -
ни по вре да.

Ако се не ко ме ова кон ста та ци ја чи -
ни пре те ра ном, мо рао би да се при -
се ти де ве де се тих го ди на...

Одав но не жи ви мо у вре ме ну ка да
ле па реч и гво зде на вра та отва ра. Ако
се ова ко на ста ви, за си гур но је да ће

про све та ри мо ра ти да узму ства ри у
сво је ру ке и, ми мо за ко на, при ме не
по зна ти мо дел обез бе ђи ва ња си гур -
ности и се би и ђа ци ма – про пу шта -
њем кроз ша ке…

Ваљ да ће се та да, као што то ра де
са да, над ле жне др жав не слу жбе пра -
ви ти лу дим и не ће го ни ти и за тва ра -
ти на став ни ке и про фе со ре за на но -
ше ње те ле сних по вре да не ва спи та -

ОСВОЈ ТЕ АУ ТО МО БИЛ И ПУН РЕ ЗЕР ВО АР

НИС на гра ђу је
Ком па ни ја НИС по кре ну ла је ве ли ку
на град ну игру „Са на ма на пу ту до
но вог ау то мо би ла”, ко ја са да шњим и
бу ду ћим вер ним по тро ша чи ма НИС-
а пру жа мо гућ ност да осво је вред не
на гра де.

До кра ја но вем бра НИС ће до де ли -
ти укуп но два ау то мо би ла мар ке „фи -
јат 500”, док ће 1.000 срећ них до бит -
ни ка осво ји ти до дат не бо нус по е не
на сво јој кар ти ци ло јал но сти „Са на -
ма на пу ту” у вред но сти од 50 ли та ра
го ри ва.

Пра во уче шћа у на -
град ној игри НИС-а
има ју сви по тро ша чи
ко ји на бен зин ским
ста ни ца ма „НИС Пе -
тр ол” или „Га спром”
на то че пет на ест или
ви ше ли та ра евро пре -
ми ју ма БМБ 95, евро -
ди зе ла, од но сно би ло
ко ју вр сту оп ти или
пре ми јум џи-драјв де -
ри ва та, и при ли ком
пла ћа ња ра чу на ис ко ри сте сво ју кар -
ти цу „Са на ма на пу ту”. На тај на чин,
по ред мо гућ но сти да оства ре мно го -
број не уште де ко је ну ди про грам ло -
јал но сти ком па ни је НИС, уз кар ти цу
„Са на ма на пу ту” по тро ша чи ма се
пру жа при ли ка да уче ству ју у но вем -
бар ској на град ној игри НИС-а и по -
ста ну до бит ни ци вред них на гра да. Ка -
ко би уче ство ва ли у на град ној игри,
по тро ша чи тре ба да по ша љу код с ра -
чу на пу тем СМС по ру ке на број 6600.

Тро шко ве за сла ње по ру ке опе ра тер
на пла ћу је по ре гу лар ној це ни.

Сво ју шан су да осво је ау то мо бил
„фи јат 500”, или пун ре зер во ар го ри -
ва, ко ри сни ци кар ти це ло јал но сти
„Са на ма на пу ту” има ће то ком два
из вла че ња, и то 15. и 30. но вем бра.
Као ком па ни ја ко јој је бри га о по тро -
ша чи ма на пр вом ме сту, на град ном
игром „Са на ма на пу ту до но вог ау -
то мо би ла” НИС же ли да из ра зи за -
хвал ност, као и да на гра ди сво је вер -

не по тро ша че за ука -
за но поверењe, све стан
чи ње ни це да је за до -
вољ ство и ло јал ност
по тро ша ча кључ но ме -
ри ло успе ха ком па ни -
је и глав ни по кре тач
ње ног ду го роч ног раз -
во ја. Упра во во ђен
иде јом да је од го вор -
ност пре ма по тро ша -
чи ма те мељ са да шњег
и бу ду ћег успе ха, НИС
го ди на ма раз ви ја про -

грам ло јал но сти „Са на ма на пу ту”,
ко ји по тро ша чи ма омо гу ћа ва са ку -
пља ње бо нус по е на и оства ри ва ње
зна чај них уште да при ли ком сва ке ку -
по ви не го ри ва, ро бе и услу га на бен -
зин ским ста ни ца ма „НИС Пе тр ол” и
„Га спром”.

Ви ше ин фор ма ци ја о на град ној игри
„Са на ма на пу ту до но вог ау то мо би -
ла” до ступ но је бес плат ним по зи вом
на те ле фон кол-цен тра НИС-а 08-
0000-8888.

ЧУ ДАН АДВО КАТ

Бу џак, не го шта!
По сле тек ста „Адво кат

са обра зом од те фло на”,

об ја вље ног у про шлом

бро ју, ре дак ци ји „Пан -

чев ца” ја вио се адво кат

(?) Сте ван Ва сић пи смом

ко је не ће мо об ја ви ти.

Онај знак пи та ња (?)

ста ви ли смо јер би пра -

ви адво кат мо рао да

зна да од го вор на текст

по За ко ну о јав ном ин -

фор ми са њу МО РА да

бу де исте ду жи не као

текст на ко ји се ре а гу је.

Адво кат (?) Сте ван Ва -

сић по слао је два и по пу та ду же

ре а го ва ње и још је тра жио да га

не скра ћу је мо.

Осим то га, (?) је и због то га што

пра ви адво кат мо ра да зна да се у

од го во ру НЕ СМЕ кле ве та ти ни

вре ђа ти, а пи смо Сте ва на Ва си ћа

вр ви од ин си ну а ци ја, по дло сти и

пот ка зи ва ња ко ле га и кли је на та.

Али ни је ово го ре ни је ди ни ни

основ ни раз лог зна ка чу ђе ња ис -

пред адво кат ског зва ња Сте ва на

Ва си ћа. Јер сва ки пра ви адво кат

(да кле не „адво кат из бу џа ка”) мо -

ра да има ре ги стро ва ну кан це ла -

ри ју и на њој фир му. Уо ста лом,

Ста тут Адво кат ске ко мо ре Ср би је у

чла ну 241 „те жом по вре дом ду -

жно сти адво ка та и угле да адво ка -

ту ре” сма тра и „да ва ње не тач них

по да та ка ко ји ма се ор га ни Ко мо ре

до во де у за блу ду” (упис се ди шта

кан це ла ри је).

Адво кат (?) Ва сић при ја вио је

кан це ла ри ју на адре си Опа тиј ска 1

у Бе о гра ду, али та мо не ма та бле, а

су де ћи по фо то гра фи ји, ни кан це -

ла ри је. А суд ску по шту при ма на

адре си у Пан че ву ко ја ни је

уписанa као се ди ште, ни ти мо же

да бу де – јер је Ва сић члан Адво -

кат ске ко мо ре Бе о гра да.

Па по сле пи ше овај адво кат (?)

да ни је из бу џа ка!

ОПЕТ ШТРАЈК ПРО СВЕ ТА РА, АЛИ ОВОГ ПУ ТА НЕ ЗБОГ ПА РА

НА СТАВ НИ ЦИ ШТРАЈКОМ ТРА ЖЕ ЗА ШТИ ТУ 
ОД НАСИЛНИХ ЂА КА И РОДИТЕЉА

Шансу да освоје
„фијат 500”, или пун
резервоар горива,
имају корисници
картице лојалности
„Са нама на путу”.

Четири године школа је
покушавала да реши
проблем детета које је
чинило насиље над својим
вршњацима. На крају се то
завршило на најгори начин
– ученик је напао директора
и теже га повредио.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Епи ла ци ја је спас од ура слих,
не е стет ских, ја ких, упор них,
там них, све тлих и гу стих дла -
ка. Упра во је је сен иде ал но
вре ме да кре не те са епи ла -
ци јом ка ко би сте до ле та мо -
гли да се по хва ли те глат ком
и не жном ко жом без не же -
ље них ма ља.

Иа ко све апа ра те за епи -
ла ци ју ла ич ки свр ста ва мо у
ла се ре, тре ба зна ти да се ту
ипак ра ди о три тех но ло ги је
укла ња ња дла ка, ко је има ју
сли чан прин цип фо то-те ра -
пи је и исти циљ – укло ни ти
дла ке. Те три тех но ло ги је су

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

Спас за урасле длаке

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

У слу ча ју гла во бо ље, упа ле ми ши -

ћа, ре у мат ских и дру гих бо ло ва,

уме сто ле ко ва и пре па ра та из

апо те ке, мо же те упо тре би ти и

обло ге од ле ко ви тог би ља. Ево

оних ко је су се у прак си по ка за ле

као нај де ло твор ни је.

Обло га про тив гла во бо ље: две

ка ши ке мај чи не ду ши це и јед ну

ка ши ку ла ван де пре лиј те с по ла ли тра кљу ча ле во де. По кло пи те и

оста ви те да од сто ји док се не про хла ди. Ма ли ко мад ва те умо тан у

га зу умо чи те у охла ђе ну теч ност, ис це ди те и ста ви те на че ло.

Про тив упа ле ми ши ћа: по треб но је по ла су пе не ка ши ке су вог кам -

фо ра, тре ћи на су пе не ка ши ке сла чи це и по је дан ли тар тер пен ти на,

уља од сун цо кре та и ал ко хо ла. Кам фор и сла чи цу уме шај те у тер пен -

тин, па до дај те сун цо кре то во уље и ал ко хол (нај бо ље 65%). До бро

про ме шај те пре упо тре бе. Овим ме ле мом на ма жи те бол на ме ста, а

за тим их пре виј те га зом, фла нел ском или ву не ном тка ни ном.

Про тив бо ло ва у ра ме ни ма, лак то ви ма и ко ле ни ма: пре ко све жег

ли шћа ке ља или бе лог ку пу са пре ђи те ста кле ном фла шом док не ис це -

ди те ма ло со ка. Ста ви те ли шће на бол но ме сто и фик си рај те ма ра мом.

Про тив ре у мат ских бо ло ва: на ли тар во де ста ви те по јед ну ша ку

ли ста жал фи је, цве та ка ми ли це, цве та и ли ста мај чи не ду ши це и ли -

ста ви но ве ло зе, па ку вај те де сет ми ну та. У про це ђе ну теч ност умо -

чи те плат не ну кр пу, оце ди те је и то плу ста ви те на бол но ме сто. Пре -

ко то га ста ви те нај лон и по криј те ће бе том. Облог се др жи сат вре ме -

на, а по по тре би се про це ду ра мо же од мах по но ви ти.

Про тив ко жних чи ре ва: у по ла ки ло гра ма ото пље ног во ска по ла ко

до дај те два ки ло гра ма ме да и до бро уме шај те. На но си те два пу та

днев но као ме лем у за во ју.

Обло ге про тив
бо ло ва

Свет ски дан бор бе про тив мо -
жда ног уда ра не мо же ни ка -
ко би ти је ди ни раз лог ко ји
нас мо ти ви ше да се овој те -
ми че сто вра ћа мо. Не у мо љи -
ве чи ње ни це нам го во ре да
жи ви мо у под не бљу ко је се
на ла зи на са мом вр ху европ -
ске ста ти сти ке о уче ста ло сти
шло га. До бро зна ни фак то ри
ри зи ка на ко је мо же мо да
ути че мо је су го ја зност, не до -
вољ на фи зич -
ка ак тив ност,
пу ше ње, стрес,
ал ко хо ли зам и
ло ше на ви ке у
ис хра ни. Мо -
же мо мно го да
учи ни мо у еду -
ко ва њу љу ди
да на вре ме
п р е  п о  з н а  ј у
симп то ме и
зна ке шло га
ка ко би се ума -
њи ле по сле ди -
це и ин ва лид -
ност. Ма ло
смо, ипак, го во ри ли о то ме
ка ко по мо ћи па ци јен ту ко ји
је пре жи вео мо жда ни удар да
се оспо со би за са мо ста лан жи -
вот ко ли ко год је то мо гу ће.

Тре ба пре све га ре ћи да мно -
ги фак то ри ути чу на опо ра -
вак па ци јен та, а то су пре све -
га ње го во здрав стве но ста ње
пре шло га, ве ли чи на и ло ка -
ци ја мо жда ног оште ће ња, мо -
ти ва ци ја обо ле лог, по др шка
по ро ди це, ква ли тет и кван ти -
тет ре ха би ли та ци је. При о ри -

те ти тре ба да бу ду олак ша ње
сва ко днев ног жи во та па ци јен -
та, као и ње го ва мак си мал на
ре ха би ли та ци ја. Исто вре ме -
но, тре ба ума њи ти све фак то -
ре ри зи ка ка ко не би до шло
до по на вља ња мо жда ног уда -
ра. Уку ћа ни тре ба до бро да
упо зна ју те ра пе ут ска свој ства
ле ко ва, али и њи хо ва не же -
ље на деј ства. Исто та ко је ва -
жно да се упо зна ју с ве жба ма
нео п ход ним за ре ха би ли та ци -
ју па ци јен та, као и с хра ном
ко ја ће сма њи ти ри зик од но -
вог ин фарк та мо зга и ко ја ће
по бољ ша ти ње го во оп ште ста -
ње и уна пре ди ти здра вље.

За па же но је да нај ве ћи опо -
ра вак на сту па у пр ва три-че -
ти ри ме се ца по сле мо жда ног
уда ра, али је дан број пре жи -
ве лих на ста вља с до брим опо -
рав ком у пр ве две го ди не.
Симп то ми као што су вр то -
гла ви ца, не ста би лан ход с па -
до ви ма, за ма ра ње по сле ма -
њих на по ра, као и оте жа но
оба вља ње основ них жи вот них
рад њи зах те ва ју до дат но ан -

га жо ва ње фи -
зи о те ра пе у та и
оку па ци о ног
те ра пе у та. Сте -
пен по бољ ша -
ња мо же да се
од ре ђу је по -
себ ним скор-
та бли ца ма ко -
је ме ре на пре -
дак у спо соб -
но сти ко му ни -
ка ци је и кре -
та ња, а ко је за -
пра во од ре ђу -
ју сте пен ње -
го ве оспо со -

бље но сти за са мо стал но функ -
ци о ни са ње. Ве о ма је ва жна
бор ба про тив де пре си је, јер
се она ја вља го то во код сва -
ког дру гог пре жи ве лог од мо -
жда ног уда ра. Де пре си ја мо -
же у пот пу но сти да за у ста ви
про цес опо рав ка. Уку ћа ни та -
ко ђе тре ба да пра те мо ти ви -
са ност па ци јен та за опо ра вак
ка ко би би ли од нај ве ће по -
мо ћи у ње го вој же љи да бу де
што са мо стал ни ји у оба вља -
њу сва ко днев них ак тив но сти.

Опо ра вак од шло га

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ла се ри, IPL и SHR. Као нај -
при ла го дљи ви ји се по ка зао
IPL, јер мо же да се про гра -
ми ра по бо ји и де бљи ни дла -
ке, као и бо ји те на, ка ко би
се успе шно ура ди ла епи ла -
ци ја. SHR је не при ко сно вен
по од су ству пец ка ња или би -
ло ка кве не при јат но сти. Ла -
сер је од ли чан, али са мо код
јед не ду би не ко ре на и ти па
дла ке. Нај бо ље се по ка зао
апа рат ко ји у се би са др жи
две тех но ло ги је, па се трет -
ман мо же при ла го ди ти по
по тре би ка ко би ре зул та ти
би ли нај бо љи.

Епи ла ци ју је иде ал но ра -
ди ти на ме сец да на да би се
об у хва ти ла сва ка фа за дла ке:
ана ге на, ка то ге на и те ло ге на.
Дла чи ца се мо же трај но уни -
шти ти са мо ако се на ла зи у
ана ге ној фа зи, од но сно фа зи
ак тив ног ра ста. Иа ко ре кла -
ме за епи ла ци ју обе ћа ва ју чу -
до на кон три до ла ска, исти на
је да је по треб но од шест до
де сет трет ма на ка ко би се ко -
рен дла ке уни штио на ду жи
пе ри од.

Про блем ура слих дла ка
успе шно се ре ша ва епи ла ци -
јом, јер се ди рект но ути че на
ко рен у ко ме је и на стао про -
блем – фо ли ку ли тис. На кон
ура ђе них шест до де сет епи -
ла ци ја про блем ура слих дла -
ка ла ко ће не ста ти и по но во
ће те мо ћи да ужи ва те и да се
не кри је те ис под ду гих но га -
ви ца, ру ка ва и су ка ња.

Брз тем по жи во та, ло ша ис хра -
на, не до ста так фи зич ке ак тив -
но сти и пре те ра ни стрес мно -
ги ма су да нас сва ко дне ви ца.
Ако то ме до да мо и ду ван ски
дим и ал ко хол, до би ће мо „са -
вр ше не” усло ве за на ста нак број -
них те го ба и озбиљ них акут них
и хро нич них обо ље ња. По ред
кар ди о ва ску лар ног си сте ма, не -
рет ко пр ви стра да ју ор га ни сме -
ште ни у аб до ме ну и ма лој кар -
ли ци, као и штит на жле зда. Ко -
ри го ва ње жи вот них на ви ка, ре -
дов ни пре вен тив ни пре гле ди,
али и бла го вре мен од ла зак код
ле ка ра чим се по ја ве пр ви симп -
то ми бо ле сти – кључ су за очу -
ва ње на шег здра вља.

На ши су гра ђа ни већ до бро
зна ју да у За во ду за здрав стве -
ну за шти ту рад ни ка „Пан че -
вац” све спе ци ја ли стич ке и ла -
бо ра то риј ске пре гле де мо гу ура -
ди ти на јед ном ме сту, по по -
вољ ним це на ма, уз нај са вре -
ме ни ју ди јаг но сти ку. Та ко ђе,
по зна то је да тим ле ка ра За во -
да „Пан че вац” чи не еми нент -
ни струч ња ци ко ји до ла зе из
Кли нич ког цен тра Ср би је, са
Ин сти ту та „Де ди ње” и из Оп -
ште бол ни це Пан че во. Том ти -
му се овог ме се ца при дру жи ла
и др Жељ ка Ко ва че вић, спе ци -
ја ли ста ра ди о ло ги је из Ур гент -
ног цен тра Кли нич ког цен тра
Ср би је. Она ће у За во ду „Пан -
че вац” сва ке су бо те оба вља ти
ул тра звуч не пре гле де аб до ме -
на и ма ле кар ли це, као и штит -
не жле зде. Пре глед мо же те за -
ка за ти пу тем те ле фо на За во да
013/21-90-900 и 013/21-90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта об у хва та ул -
тра звуч ни пре глед аб до ме на и
ма ле кар ли це?

Ж. КО ВА ЧЕ ВИЋ: Као што и
сам на зив го во ри, ово је пре -
глед ко јим уз по моћ ул тра зву -
ка пре гле да мо све ор га не сме -
ште не у аб до ме ну и ма лој кар -
ли ци: је тру, жуч ну ке су, жуч не
пу те ве, пан кре ас, сле зи ну, бу -
бре ге, над бу бре ге, мо краћ ну бе -
ши ку, јај ни ке и ма те ри цу код
же на, про ста ту код му шка ра -
ца… Пре гле да ју се и цре ва. По -
ред ул тра звуч ног пре гле да аб -
до ме на и ма ле кар ли це, у За -
во ду „Пан че вац” оба вља мо и
пре гле де штит не жле зде, бу ду -
ћи да су хи по ти ре о за и хи пер -
ти ре о за, али и раз не ту мор ске
про ме не на штит ња чи обо ље -
ња ко ја да нас го то во да има ју
раз ме ре епи де ми је.

l Ко ли ко тра је пре глед аб -
до ме на и ма ле кар ли це и ка -
ква при пре ма је нео п ход на?

– Пре глед тра је од де се так
ми ну та до по ла са та и зах те ва
аде кват ну при пре мље ност па -
ци јен та. По треб но је да па ци -

се от кри ју на вре ме. Што бо -
лест ви ше уз на пре ду је, то су
шан се за опо ра вак ма ње. Тре -
ба има ти у ви ду и то да код
мно гих обо ље ња по чет ни симп -
то ми уме ју да из о ста ну, па се
де ша ва да се про блем и због
то га уо чи пре ка сно. Упра во за -
то су пре вен тив ни пре гле ди од
пре суд ног зна ча ја. Тре ба ло би
да му шкар ци и же не на кон 40.
или 50. го ди не оба ве зно јед -
ном го ди шње ура де ла бо ра то -
риј ске ана ли зе и да до ђу на ул -
тра звуч ни пре глед ка ко би пре -
кон тро ли са ли сво је ор га не. То
не ко шта мно го, не од у зи ма
пре ви ше вре ме на, а по не кад
вам мо же спа сти жи вот.

l Шта још мо же мо са ми учи -
ни ти ка ко би смо са чу ва ли сво -
је здра вље и пре ве ни ра ли
озбиљ на обо ље ња?

– Ге не ти ка је не што про тив
че га не мо же мо, али има ства -
ри на ко је мо же мо да ути че мо.
Сва ки ле кар ће вам нај пре пре -
по ру чи ти да се здра во хра ни те
и да бу де те фи зич ки ак тив ни и
то су за и ста нај ва жни ји пред у -
сло ви за до бро здра вље. Уз то,
ја бих по себ но ис та кла и стрес,
јер сма трам да је упра во он

окидач за мно га обо ље ња да на -
шњи це. Због то га пре по ру чу јем
сви ма да, у скла ду са сво јим
афи ни те ти ма, про на ђу вре ме за
се бе, да ужи ва ју у хо би ју или
не кој ак тив но сти ко ја их опушта

и да што ви ше вре ме на про во де
у при ро ди. То је и мо ја ан ти -
стрес те ра пи ја: во да и зе ле ни ло
су за и ста ле ко ви ти. Уко ли ко вам
то ни је при влач но, ода бе ри те
би ло шта што вас за и ста опу -
шта и усре ћу је, би ло то игра ње
игри ца, слу ша ње му зи ке, во жња
би ци кла или од ла зак у тр жни
цен тар. Ва жно је да ма кар ви -
кен дом одво ји те вре ме са мо за
се бе и да ра ди те оно у че му ужи -
ва те. Ваш ор га ни зам ће вам би -
ти и те ка ко за хва лан!

јент тог да на не је де и не пи је.
Иде ал но би би ло ура ди ти пре -
глед у ју тар њим са ти ма. Та да се
узме ла га ни ја ве че ра за сно ва на
на на мир ни ца ма без мно го вла -
ка на, а ују тру се на пре глед до -
ла зи без узи ма ња до руч ка, ка -
фе и во де. Ако је пре глед за ка -
зан за по сле по днев не са те, та да
би би ло до бро да се не је де и не
пи је 2-3 са та пре до ла ска. Хро -
нич ни па ци јен ти сва ка ко тре ба
да по пи ју сво ју те ра пи ју. Преглед
је без бо лан, без бе дан, крат ко
тра је и ја ко је ин фор ма ти ван.

l Шта све мо же да се от кри -
је ул тра звуч ним пре гле дом?

– Ско ро сва па то ло ги ја: од
бе ниг них, за па љен ских ста ња,
ци ста, акут них хи рур шких ста -
ња, по пут за па ље ња сле пог цре -
ва, пре ко ко ли ти са, до ту мо ра,
ка ме на у жуч ној ке си или бу -
бре зи ма, те про ме на на ма те -
ри ци, про ста ти или мо краћ ној
бе ши ци. Мо гу ће је ви де ти и
по сле ди це дру гих обо ље ња, као
што су уве ћа ни лим фни чво -
ро ви и слич но.

l Ко ли ко је ква ли тет на опре -
ма ва жна ра ди о ло зи ма?

– Опре ма је, на рав но, од ве -
ли ке ва жно сти. Ова гра на ме -
ди ци не умно го ме за ви си од
тех ни ке, а она се, сре ћом, и те
ка ко раз ви ја, па је сто га бит но
ићи у ко рак с но вим тех но ло -
ги ја ма. Што бо љи уре ђа ји, то
ће пре глед би ти лак ши и пре -
ци зни ји. Апа ра ти у За во ду
„Пан че вац” су нај но ви је ге не -
ра ци је, мо дер ни су и тех нич ки
на пред ни, од лич не ре зо лу ци -
је, што омо гу ћа ва са вр ше но
пре ци зну и по у зда ну ди јаг но -
сти ку.

l Све до ци смо чи ње ни це да
су за па љен ске бо ле сти и ту мо -
ри да нас у по ра сту. Ко ли ко су
пре вен тив ни ул тра звуч ни пре -
гле ди ва жни и ко тре ба да их
оба ви?

– По зна то је да је ве ћи на ма -
лиг них ста ња из ле чи ва уко лико

Преглед можете 
заказати путем 
телефона Завода
013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Требало би да
мушкарци и жене
након 40. или 50.
године обавезно
једном годишње 
ураде лабораторијске
анализе и ултразвучни
преглед како би
преконтролисали своје
органе. Некима је то
спасло живот!

Де пре си ја се ја вља
го то во код сва ког
дру гог пре жи ве лог
од мо жда ног уда ра
и ако се не ле чи,
мо же у пот пу но сти
да за у ста ви про цес
опо рав ка.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: ДР ЖЕЉ КА КО ВА ЧЕ ВИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА РА ДИ О ЛО ГИ ЈЕ

СУ БО ТОМ У ЗА ВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ” ПРЕ ГЛЕ ДИ
АБ ДО МЕ НА, МА ЛЕ КАР ЛИ ЦЕ И ШТИТ НЕ ЖЛЕ ЗДЕ

Др Жељка Ковачевић
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НАКОН НАЈАВЕ НОВИХ ИНВЕСТИТОРА МЕЊА СЕ ВРЕДНОСТ НЕКРЕТНИНА 

ЦЕНЕ ВИШЕ ОД КРОВОВА
Ценкање 
(не) може 
да прође

Приликом купопродаје

станова има и ценкања.

Некада то иде преко аген-

ције, а некада се директ-

но договарају продавац и

купац.

– Из мог искуства успе

свако треће ценкање. На

крају ти договори не оду

ниже од пет до десет од-

сто од почетне цене. Да ли

ће преговори успети, за-

виси од много фактора, а

првенствено од разлога

продаје – од тога да ли се

продавцу жури, да ли од

тих пара треба да купи не-

ку другу некретнину или,

не дај боже, ако је ду-

жан... Премда, у таквим

случајевима, углавном

јавни извршитељи реша-

вају проблем – напомиње

Медић.

Неки продавци 
већ подигли цене

„Панчевац” сондирао
тренутно стање 
на тржишту

Због доласка страних инвести-
тора у Панчево станови доби-
јају на тражњи. Притом, у по-
следње време и све више људи
из Београда и с разних других
страна размишља о досељава-
њу у наш град. А овдашње тр-
жиште некретнина нарочито је
експлодирало откад је пред-
седник Србије најавио да ће у
скорашњој будућности још јед-
на светски реномирана компа-
нија („Bro se”), која се бави про-
изводњом електромотора, у до-
гледно време изградити пого-
не у нашој северној привред-
ној зони.

Он је поводом тога казао да
је Панчевцима „упала секира
у мед”, јер ће у перспективи,
у нашем граду станови вре-
дети „трипут више него у
Београду”.

Са 600 на 800 евра

Председникове речи одмах су
се одразиле на овдашње тржи-
ште некретнина, каже
Александар Медић, који већ
двадесет година води агенцију
„Премијер”, додајући да овакав
удар на цене у досадашњој ка-
ријери није доживео.

– Већина људи, пре свега про-
давци станова, решили су да
искористе ту изјаву, па су по-
дигли цене, може се рећи уне-
доглед. И то преко ноћи. Да ли
ће то на тржишту некретнина
имати реалан и далекосежан
ефекат, тешко је рећи, али је,
према мом мишљењу, то засад
лоше. Наиме, пре те фамозне
изјаве просечна цена, рецимо,
старих станова била је око
шестсто евра по квадрату, а до-
словце већ неко-
лико минута
доцније не-
ки клијен-
ти су ми ја-
вили да,
уместо по-
м е н у т и х
шестсто евра
по квадрату,
т р а ж е
о с а м с т о .
Нема дру-
ге, него да
их је на то
навела на-
јава првог

човека државе да ће у Пан-
чеву, с доласком компаније
„Bro se”, станови коштати три
пута више – наводи Алексан-
дар Медић.

А колика ће тачно бити по-
менута цена, зависи(ће) од мно-
го фактора, попут квадратуре,
положаја или насеља. Ипак, да
ли ће станови ићи по тој или
некој другој тарифи, одлучиће
однос тражње и понуде.

Медић каже да на формира-
ње вредности толико же-
љеног квадрата пресудно
утичу и локација, спрат-
ност и опремљеност.

– Гарсоњере, једно-
собни станови, као и тро-
ипособни и четворособ-
ни увек су били нај-
траженији, односно

скупљи по квадрату. За разли-
ку од, рецимо, двособ-

них... Што се спратова
тиче, најатрактивнији

су увек били други, трећи и
евентуално четврти. Станови у
приземљу и нарочито на по-
следњем спрату по правилу су
јефтинији и до петнаест одсто.
С том разликом што је призе-
мље нешто скупље, док се куп-
ци најтеже опредељују за по-
следње спратове, пре свега за-
то што не верују у овдашње
лифтове, односно у њихове по-
правке. Притом, и равни кро-
вови су велики проблем – ис-
тиче овај Панчевац.

Центар, па Тесла...

Он као значајан хендикеп на-
води и нелегализоване и, на-
рочито, неукњижене станове.

– Када је реч о локацији као
критеријуму, предњачи, нарав-
но, центар града. Тамо ква-
драт добро опремљеног једно-
собног или двособног старог
стана од око 50 до 70 квадрат-
них метара стаје око 700 евра.
Гарсоњере и једнособни ста-
нови могу да иду и до 800 евра.
То подразумева да је некрет-
нина укњижена и да је добра
спратност. После ужег град-
ског језгра најинтересантнија
је Тесла, где се станови крећу
од 600 до 650 евра по квадра-
ту. Следе Котеж 1 и 2, Содара
и Стрелиште, где поменуте ци-
фре варирају од 550 до 600,
па и 650 – истиче овај трговац
некретнинама.

Потенцијалне невоље могу
се очекивати са становима на
последњем спрату, и то пре све-
га код оних изнад којих су рав-
ни кровови.

– То је тешко уочити, а куп-
ци треба да обрате пажњу на
то да ли су плафони замаза-
ни, флекави или вешто скри-
вени. Стање ствари најбоље ће
проверити ако оду на кров те
зграде или код суседа на истом
спрату, које треба темељно да
испитају о свим важним ка-
рактеристикама те зграде, па
и то какве су саме комшије.
Проблематични станови могу
бити и они који су на удару
кошаве, попут зграда на Сода-
ри. Једноставно, препорука
купцима је да се темељно

30 м2 60 м2 Куће

Центар 700–750 600–650 500

Тесла/Котеж 650–700 550–600 450

Стрелиште 570 500 400

Потцењене куће
Цена кућа немерљиво је

јефтинија, а може се рећи и

потцењена у односу на ста-

нове. Тако се цене кућа у

центру крећу од 400 до 500

евра, док се на селима обје-

кат од сто квадрата може

добити и за петнаест до два-

десет хиљада евра. Нарав-

но, најцењенија су она која

су најближа Панчеву, попут

Старчева, Јабуке, Омољи-

це... Кућа у Иванову од

осамдесетак квадрата ишла

је између десет и четрнаест

хиљада евра, што је у рангу

викендица у Песку. Али тре-

нутно их нема...

Сива зона изградње може, али...
Нови станови у изградњи углавном ретко иду

преко агенција, а препорука је да се провери

да ли је такав стан картиран у кaтастру, да ли

је укњижен с постојећом документацијом, без

обзира на то да ли је започета изградња.

Показало се да у Панчеву није било већих

проблема или махинација. Суфинансирање у

сивој фази може да обори цену и за сто до

сто педесет евра по квадрату. Неко се опре-

дели да инвеститору да комплетан новац од-

мах, па после тога грицка нокте док не добије

кључеве. Неко даје у фазама, неко пола нов-

ца одмах, неко при примопредаји, неко при

укњижби...

информишу о будућем дому,
јер кад посао коначно буде
обављен, од кајања помоћи не-
ма – наводи Медић.

Обрни-окрени, купцу би би-
ло најпаметније да се обрати
некој од десетак лиценцира-
них и доказаних панчевачких
агенција, које ће лако прове-
рити сваки стан који је пред-
мет трговине.

– Мислим да је мала могућ-
ност махинације. Могуће је да
неко није оверио уговор код
нотара или није укњижио стан
у Катастру непокретности. Са-

мим тим је себи скочио у сто-
мак. Што се мене тиче, никад
нисам трговао неукњиженим
становима, то јест онима код
којих није регулисана правна
страна – каже Александар.

Напослетку, он додаје и јед-
ну свима интересантну послов-
ну тајну: има периода када
месечно не може да прода ни-
шта, а некад буде и четири-
пет станова. Иначе, у Панче-
ву преко педесет станова про-
мени власнике у току једног
месеца.

Ј. Филиповић

Јагма за издавањем
Ниједна агенција се не бави

издавањем станова. Они ко-

ји се рентирају прилично су

лоши, а и све су скупљи. На

то утиче и све више младих

из региона који долазе да

студирају на стоматолошком

факултету, па је права јагма

у другој половини августа и

у септембру.

Шминка добро дође
Препорука продавцима је да

добро припреме стан за про-

дају, нарочито када је у пи-

тању стари стан, јер то може

прилично да увећа цену.

Кречење се подразумева,

а вреди уложити у замену

столарије и инсталација.

Што се тиче, рецимо, поста-

вљања нових плочица у ку-

патилу, то зависи од

профила купца. У преводу,

можда му се баш та боја не

допада...

Оријентационе процене просечних цена 
по квадрату стамбеног простора (€)

Александар Медић
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Да ли да ва о ци кр ви 
пла ћа ју пар ти ци па ци ју?

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На ша су гра ђан ка ко ја ре дов но до -
бро вољ но да је крв же ле ла је да про -
ве ри да ли је тач на ин фор ма ци ја да
су да ва о ци осло бо ђе ни пла ћа ња пар -
ти ци па ци је.

На пор та лу paragraf.rs ка жу да се, у
скла ду са чла ном 50, тач ке 3 и 4 За -
ко на о здрав стве ном оси гу ра њу, до -
бро вољ ним да ва о ци ма кр ви, без об -
зи ра на број да ва ња, обез бе ђу је здрав -

стве на за шти та у пу ном из но су из
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси -
гу ра ња без пла ћа ња пар ти ци па ци је,
осим за ле ко ве с Ли сте ле ко ва, као и
за ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла и
им план та те. У за ко ну је ја сно на зна -
че но и да да ва о ци ни су осло бо ђе ни
пла ћа ња пар ти ци па ци је до жи вот но,
већ са мо у ро ку од два на ест ме се ци
по сле сва ког да ва ња кр ви.

Сре ђи ва ње фа са да и кро во ва про пи -
са но је За ко ном о ста но ва њу и одр -
жа ва њу згра да, а то су са да са мо не ке
од бро јих оба ве за ста на ра. За кон је -
ди но ни је пред ви део где ће вла сни ци
ста но ва про на ћи но вац за ту ни ма ло
јеф ти ну аван ту ру...

Као што је већ по зна то, по ме ну ти за -
кон оста вио је ста на ри ма рок да до
12. де цем бра 2017. упи шу сво је згра -
де у Ре ги стар стам бе них за јед ни ца.
Ти ме су згра де по ста ле сво је вр сна
пред у зе ћа, до би ле свој ПИБ и те ку ћи
ра чун, као и управ ни ка, а ста на ри су
до би ли до дат не оба ве зе, из дат ке и
гла во бо ље. Већ код оба ве за је за пе ло,
јер ни су још увек сви с њи ма ни упо -
зна ти, па се не рет ко, све сно или не -
све сно, оглу ше о њих.

– Оба ве зе вла сни ка ста но ва су, на
пр вом ме сту, да чу ва ју за јед нич ке де -
ло ве згра де, као и да за јед нич ке про -
сто ри је, по пут ве шер ни ца или би ци -
клар ни ка, ко ри сте сход но њи хо вој на -
ме ни. Тре ба ло би да се ово под ра зу -
ме ва, али у прак си баш и ни је та ко.
По је ди ни ста на ри, на при мер, ку пе
но ви шпо рет или кре вет, а ста ри са -
мо спу сте у по друм, или ста ве веш-
ма ши ну у ход ник, па се он да ту та ло -
жи от пад и све се пре тва ра у ру гло –
ка же Еми на Цвет ко вић, је дан од осам -
на ест пан че вач ких про фе си о нал них
управ ни ка.

На рав не ча сти

Она об ја шња ва да по за ко ну све по -
прав ке и до дат не ра до ве у згра ди пла -
ћа ју сви ста на ри под јед на ко.

– Ка да се ода бе ре управ ник згра де,
на пр вој скуп шти ни се до но си од лу ка
о ме сеч ним тро шко ви ма згра де сход -
но по тре ба ма: за лифт ако по сто ји,
хи дро цил, чи шће ње... Су ма не сме
би ти ни жа од оне пред ви ђе не од лу -
ком ло кал не са мо у пра ве. За те ку ће
одр жа ва ње то је 300,54 ди на ра по ста -
ну, док се за ин ве сти ци о но ула га ње
це на од ре ђу је по ква дра ту. Ка да се

све са бе ре, ис па да да ме сеч ни тро -
шак из но си од 600 до 1.500 ди на ра
по ста ну. Све оста ло се до дат но пла -
ћа. Ако не ко од би ја да пла ти, сле ди
ре дов на про це ду ра из вр ше ња – ка же
на ша са го вор ни ца.

Нај ве ћи про бле ми у го то во сва кој
згра ди у Пан че ву ти чу се упра во сре -
ђи ва ња фа са да и кро во ва.

– Ка мен спо ти ца ња у нај ве ћем бро -
ју слу ча је ва пред ста вља ин ве сти ци о -
но одр жа ва ње, јер су фа са де и кро во -
ви за и ста ве ли ка ин ве сти ци ја и та ми -
ни мал на су ма ко ја је про пи са на град -
ском од лу ком ни је до вољ на, већ ста -
на ри до дат но пла ћа ју ра те за та кве
по прав ке. Сви ра до ви за ви се од пла -
те жне мо ћи вла сни ка ста но ва, а зна
се ка ква је она у ве ћи ни слу ча је ва.
Ми про фе си о нал ни управ ни ци срећ -
ни смо што смо у око 50% згра да

засад ус пе ли да обез бе ди мо про тив -
по жар не апа ра те и што смо за ме ни -
ли не ко ли ко ула зних вра та. И за то
смо по го ди ну да на ску пља ли но вац.
У свим оста лим слу ча је ви ма ра до ви
су не мо гу ћи због не до стат ка нов ца,
по го то во у згра да ма где ве ћи ну ста -
на ра чи не пен зи о не ри – об ја шња ва
Цвет ко ви ће ва.

Да ком ши ји црк не кра ва

Но у згра да ма ни је са мо спо ља ја дац.
Управ ни ци на и ла зе и на мно ге дру ге
про бле ме.

– Са ста на ри ма стал но има мо про -
бле ме, од оних тех нич ких, ко ји се ти -
чу не при ја вљи ва ња под ста на ра или
про ме не бро ја чла но ва до ма ћин ства,
до ло ше са рад ње у слу ча ју хит них ин -
тер вен ци ја. Де ша ва се че сто да бу де
по пла ва и да је два до ђе мо до вла сни -
ка спор ног ста на. Не рет ко су нај ве ћа
пре пре ка упра во ло ши ме ђу људ ски
од но си ме ђу ком ши ја ма. Ве ли ки про -
блем је и не хи ги је на услед ве ли ког
бро ја кућ них љу би ма ца по згра да ма.
Сре ћом, ни је у свим згра да ма та ко и
мо же мо ре ћи да смо ус пе ли до ста то -
га да ре ши мо. По ла ко се и вла сни ци
ста но ва на ви ка ва ју на нов за кон...
Оста је нам да се бо ри мо и да по ку -
ша мо да за јед нич ким сна га ма по бољ -
ша мо усло ве у сва кој стам бе ној за јед -
ни ци – за кљу чу је Еми на Цвет ко вић.

ДО ДАТ НИ ПРИ ХОД ЗА НАЈ СРЕЋ НИ ЈЕ

По је ди не згра де има ју ту „сре ћу” да су сме ште не на ло ка ци ја ма по год -

ним за по ста вља ње ан те на мо бил них опе ра те ра, што им до но си зна ча јан

при ход. Ипак, та квих је слу ча је ва у Пан че ву ма ло.

– При ход ко ји згра де оства ру ју по овом осно ву из но си 300–400 евра,

али на жа лост то не мо же до би ти сва ка згра да, јер се ан те не ста вља ју са -

мо на ма њем бро ју ло ка ци ја, а и у тим слу ча је ви ма гра ђе ви на мо ра има -

ти и од го ва ра ју ће тех нич ке усло ве. Не ко ли ко згра да у ко ји ма ра дим као

про фе си о нал ни управ ник има та кве ан те не, а бо рим се за то да их бу де

још – ка же Цвет ко ви ће ва.

Еко ном ска кри за ути ца ла је на то да
у на шој зе мљи, као пе чур ке по сле ки -
ше, на сва ком ћо шку ни чу про дав ни -
це се конд хенд гар де ро бе. Ку пу је мо и
по лов не ау то мо би ле, на ме штај, књи -
ге, па чак и обу ћу. 

Пи та ли смо на ше су гра ђа не па за ре
ли они по лов ну ро бу или се ра ди је
опре де љу ју за но ву.

НЕ ДЕЉ КО БО РАК, пен зи о нер:
– Ку по вао сам по лов но. Оде ћа на

ме ни, на при мер, ни је но ва. За ау то -
мо бил тре нут но не мам нов ца, па о
то ме и не раз ми шљам. Ко ри шће ни
на ме штај не бих ку по вао.Оде ћа мо -
же да се опе ре, за раз ли ку од ор ма ра.
Половна књи га, исто та ко, мо же да
до ђе у об зир.

ОЛИ ВЕ РА ТИР МЕН ШТАЈН, пен зи о -
нер ка:

– Ку пи ла бих и по лов не књи ге и
на ме штај и ау то мо бил. Пре гле да ла

бих све де таљ но пре не го што бих ку -
пи ла. Је ди но но ше ну оде ћу не бих
ку по ва ла, за то што је ио на ко имам
пре ви ше.

МИР ЈА НА МИ ЛИ НО ВИЋ, уче ни ца:
– Ку по ва ла сам по лов не књи ге. Гар -

де ро бу, искре но, не бих но си ла по сле
не ког. Раз лог је тај што имам до ста
осе тљи ву ко жу и због то га не мам ту
си гур ност као код сво јих ма ји ца и
блу за. По лов на ко ла бих узи ма ла, а
кре ве те и со фе не, из истих раз ло га
као ни веш. Љу ди су на то ме спа ва ли.
Ни је ми хи ги јен ски.

НИ КО ЛИ НА ПО ПО ВИЋ, уче ни ца:
– Књи ге су нам по треб не, ре дов но

их ко ри сти мо, па бих то узи ма ла по -
лов но. Ко ри шће ну оде ћу не ку пу јем,
али знам до ста љу ди ко ји то чи не и
за до вољ ни су. Али не тре ба на сва ка -
квим ме сти ма ку по ва ти гар де ро бу,
тре ба би ра ти. Што се оста лог ти че,

ко ла до ла зе у об зир, а о на ме шта ју
бих већ мо ра ла два пут да раз ми слим.

НЕ БОЈ ША МАР КО ВИЋ, 
ин же њер про из вод ног ма шин ства:

– Но сим по лов ну оде ћу. Што се ко -
ла ти че, са мо пр ви ау то мо бил ко ји
сам имао био је нов. На ред на три су
би ла по лов ња ци. Не же лим да ку пу -
јем ко ри шће ни на ме штај и по лов ну
бе лу тех ни ку. Не знам за што, али не
бих. Књи ге сам ку по вао но ве док је
би ло бо ље вре ме, а ско ро сам ћер ки,
ко ја је про фе сор ка, ку пио ја ко до бро
очу ва ног Ну ши ћа.

ЂОР ЂЕ ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ, рад ник:
– Но ше не ма ји це ку пу јем по 100, а

јак не по 200 ди на ра. Кри за је, сви су
то га све сни. Љу ди че сто ла жу јед ни
дру ге, не же ле да при зна ју ка ко жи ве.
Ку пио бих и већ ко ри шће не ау то мо -
би ле. 

Ј. Ка та на

Н. ПОПОВИЋМ. МИЛИНОВИЋ Н. МАРКОВИЋ Ђ. ДОБРОСАВЉЕВИЋ

НА ША АН КЕ ТА: КУ ПУ ЈЕ ТЕ ЛИ ПО ЛОВ НУ РО БУ?

Као но во, а јеф ти но

О. ТИРМЕНШТАЈНН. БОРАК

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко на ја вљу ју у „Елек -
тро вој во ди ни”, због
пла ни ра них ра до ва,
у пе так, 8. но вем бра,
без стру је ће, од 8 до
12 са ти, би ти део Ру -
жи не ули це од Све то -
за ра Ми ле ти ћа до Мо -
ше Пи ја де и Ру жин про -
сек; од 9 до 13.30 Кај мак ча -
лан ска ули ца од тра фо ста ни це до
пру ге с про се ком (код бро ја 58-а);
од 9.30 до 11 са ти Ули ца Пе ре Се ге -

дин ца, а од 11.30
до 12.30 Лет ња
ули ца.

У по не де љак,
11. но вем бра, од
9.30 до 10.30, ис -
кљу че ња су пла -
ни ра на за део

Стар че ва, и то за део
Зим ске ули це од Ма -

ти је Гуп ца до 4. ок то бра
и део Ули це Пе тра Драп ши на од Зим -
ске до На дел ске ули це.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

Без стру је де ло ви Пан че ва 
и Стар че ва

ЗА ШТО СУ НАМ ЗГРА ДЕ ОРО НУ ЛЕ

ФАСАДА ОГЛЕДАЛО НЕСЛОГЕ СТАНАРА

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ни че му не слу жи, 
а при том и не ра ди

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ

На фасадама се године могу јасно избројати

Суд би на ни је би ла на кло ње на си ро -
том „ли ме ном пар ку” од са мог ње го -
вог на стан ка 2009. го ди не. Иде ја да
се на осун ча ном пла тоу по ста ве клу -
пе с ме тал ним на сло ни ма, ко ји ће ле -
ти би ти уси ја ни, а зи ми ле де ни, ни -
ка да ни ко ме ни је би ла са свим ја сна.
Сто га је трг од мах на кон ре кон струк -
ци је по стао пред мет спрд ње и под -
сме ха, али и из вор не за до вољ ства мно -
гих на ших су гра ђа на. Оправ да но.

Убр зо су и др ве ни де ло ви на ме ње -
ни за се де ње ис тру ли ли, а део њих је
и иш чу пан, па су та ко клу пе по ста ле
пот пу но не у по тре бљи ве. И не са мо
то, зар ђа ли ек се ри ко ји су оста ли на

ме сти ма где да ске не до ста ју пре тво -
ри ли су ове „екс по на те” у озбиљ ну
прет њу по без бед ност свих на ших су -
гра ђа на, по себ но оних нај мла ђих.

И као да све то ни је би ло до вољ но,
ле тос се, у ноћ ним са ти ма, не ко ау то -
мо би лом за ку цао у ове спра ве за му -
че ње, да ју ћи им баш онај „фај нал тач”
– за вр шни гланц, пр сто хват ма ги је,
тре шњи цу на вр ху тор те... На зо ви те
то ка ко же ли те, ре зул тат је сва ка ко
ужа сан. Ко ли ко ће мо се још бла ми -
ра ти са ова квом ин ста ла ци јом у цен -
тру гра да, ни је по зна то, али ни шта не
на го ве шта ва да ће овај про блем би ти
ре шен у ско ри је вре ме.
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Ово је при -
ча о Ви ни
Ап са ри, во -
ље ној пе ва -
чи ци бо -
жан стве ног
гла са, ко ја
је не ста ла
на кон зе -
мљо тре са у
Мек си  ку .
За тим, о
Ор му су Ка -
ми, ње ном
вер ном љу бав ни ку, ко ји је про на -
ла зи, гу би, тра жи, из но ва и из но -
ва, кроз ме ло ди чан сплет жи во та.
И на кра ју, ово је при ча о Ра и ју,
ода ном фо то гра фу ко ји је во лео
Ви ну от кад зна за се бе, из при крај -
ка, увек че ка ју ћи на њен знак.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
ко ли ко је те шко от кри ти сво је пра -
во ја. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Мо је пра во ја ни ко осим ме не
не мо же да ви ди. За оста так све та
сам фи на и љу ба зна, а у ства ри...
бо ље да не зна те.” 064/2003...

„Пи тај те по ли ти ча ре ко ли ко им
је те шко да све ту от кри ју сво је пра -
во ја.” 063/1191...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње шта је за вас не -
ствар но, а ствар но:

„За ме не је не ствар но да жи виш
у зе мљи у ко јој је од ла зак у по зо -
ри ште и би о скоп лук суз. А то је
ствар но.” 064/3903...

„Не ствар но, а ствар но је кад ствар -
но да нас до би јеш пла ту, а она ис -
па ри у ро ку од пар да на и по ста не
не ствар на.” 065/5528... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 13. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „С ким би сте во ле ли да
бу де те са ми на пу стом остр ву?”,
на гра ди ће мо по јед ном књи гом.
Од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред -
ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Лагуна (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

П о  ч е т  к о м
осам на е стог
ве ка, на кон
што из би је
по бу на на
бро ду, Су зан
Бар тон плу -
та на спла ву
и на и ла зи
на остр во
усред бес -
крај ног мо -
ра. Остр во
на се ља ва ју
са мо два ста нов ни ка: чо век по
име ну Кру со и ње гов не ми слу га
Пет ко. С вре ме ном Кру со и Су зан
по ста ју љу бав ни ци. А он да их слу -
чај но про на ла зе, али Кру со не
успе ва да пре жи ви пло вид бу до
Лон до на.

„Фо” 
Џ. М. Куци ја

„Тло под ње ним
но га ма” Сал ма на

Ру жди ја

Два чи та о ца ко ји до 13. но вем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201
по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на
пи та ње: „Због че га сте ви из гу би ли
тло под но га ма?”, на гра ди ће мо по
јед ном књи гом. Од го во ре ће мо об -
ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следе-
ће: укуцајте КО (размак) Алнари (раз-
мак) текст поруке и пошаљите на 1201.
Бруто цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у Вип мрежи, 39,60 динара у Те-
ленор мрежи и 39,60 динара у мтс
мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пу то ва ња су ле ко ви та. Хра не на шу
ду шу и иза зи ва ју ра дост, а чу де сни
пре де ли, за ни мљи ве гра ђе ви не, хра -
на ко ја за во ди, љу ди ко је сре ће мо…
опле ме њу ју нас и за у век оста ју у на -
шем се ћа њу... Не ки на ши су гра ђа ни
ви де ли су ме ста о ко ји ма се ма шта и
са ових пу то ва ња до не ли не сва ки да -
шња ис ку ства…

Ја пан

Је ле на Три фу но вић (40) ра ди као
струч на са рад ни ца за здрав стве ну де -
лат ност и до бро вољ но да ва ла штво кр -
ви у Цр ве ном кр сту Пан че во. Во ли да
пу ту је, а не дав но је са сво јим су пру -
гом бо ра ви ла у да ле ком Ја па ну.

– Мо рам при зна ти да ка да ми је
су пруг пред ло жио да пу ту је мо у Ја -
пан, то ми ни је де ло ва ло при влач но
као не ке дру ге де сти на ци је. Али при -
ста ла сам јер сам зна ла да Ја пан ва -
жи за зе мљу ко ја је спе ци фич на по
мно го че му – при ча Је ле на.

Та зе мља је по зна та по ра зним тех -
но ло шким ино ва ци ја ма, па је Је ле -
на оче ки ва ла да ће све би ти у том
ду ху, али се из не на ди ла кад је ви де -
ла да ни је све та ко „сај бер” као што
је ми сли ла.

– Ја ко су прак тич ни, та мо сва ка сит -
ни ца има сми сао. Оп шти је ути сак да
све са вр ше но функ ци о ни ше и да се
све одр жа ва. На при мер, на ста ни ца -
ма ме троа су са то ви са ска заљ ка ма,
али сви они по ка зу ју исто вре ме, не ма
са та ко ји ка сни или жу ри. Во зо ви до -
ла зе тач но на вре ме, што је за нас пот -
пу но не ве ро ват но. Сви по шту ју пра -
ви ла, па без об зи ра на то што су сву да
гу жве, не ма су да ра ња. Про сто, зна се
ко се ко јом стра ном кре ће и то га се
др же. Вр ло су об зир ни, ти хи, сми ре -
ни, вред ни – при ча нам Је ле на.

То ком по се те оби ла зи ли су исто -
риј ске хра мо ве ко ји де лу ју пот пу но
бај ко ви то.

– Кјо то је на ме не оста вио нај ја чи
ути сак због број них хра мо ва. За ње га
ка жу да је ср це Ја па на, јер се та мо
на ла зи нај ви ше исто риј ских гра ђе ви -
на. У квар ту ко ји се зо ве Ги он мо гу се
ви де ти и геј ше, ко је су атрак ци ја за
ту ри сте. Тај кварт је окру жен др ве -
ним ку ћи ца ма с кли зним вра ти ма и
лам пи о ни ма ко је ви ђа мо на фил мо -
ви ма – об ја шња ва Је ле на.

Ки на

Ми ља на Жу тић (24) по за ни ма њу је
ку ва ри ца, а по след ње че ти ри го ди не
пу ту је по све ту с ран цем на ле ђи ма.
Сним ке са сво јих пу то ва ња по ста вља
на „Ју тјуб” ка нал „Сер би јан тра ве лер”.
Нај у да ље ни је од ре ди ште ко је је по -
се ти ла је сте Ки на.

– У Пе кинг сам из Пан че ва ишла
ау то сто пом, а пут је тра јао два де сет
че ти ри да на. Ни у јед ном гра ду ни -
сам се за у ста вља ла, јер сам пре то га
већ би ла об и шла све зе мље око нас, и
бли же и да ље. Про тут ња ла сам кроз
Ру му ни ју, Укра ји ну, Ру си ју и Ка зах -
стан да бих сти гла до Ки не – при ча
нам Ми ља на.

На њу је та зе мља оста ви ла јак ути -
сак због сво је ве ли чи не, бро ја ста нов -
ни ка и про тив реч но сти ко јих има на
сва ком ко ра ку.

– Хра на у Ки ни је нај бо ља хра на
ко ју сам игде је ла. Има ју све и ни шта
ми ни је не до ста ја ло иа ко сам ве ге та -
ри ја нац. Њи хо ва ку хи ња укљу чу је пу -
но вр ста по вр ћа и во ћа и не ка квих
мор ских тра ва, као и си ре ва, и ја та -
ква је ла ни сам на ла зи ла у дру гим де -
ло ви ма све та. Сви де ло ми се и то што
је ду шта пи ћи ма, јер ја сам и ку ва ри -
ца по про фе си ји и ве ли ки гур ман ко -
ји ужи ва не са мо у уку су и из гле ду
хра не не го во лим и да се играм њо ме
– об ја шња ва Ми ља на.

Ки не зи су ве о ма го сто при мљи ви,
али за Евро пља не не ка да њи хов на -
чин раз ми шља ња не ма сми сла.

– Јед на Ки не ски ња је укра ла мо ју
ка ме ру и мо ра ла сам да се бо рим и
да го во рим да не ћу да одем одан де
док ми је не вра те. Дру ги ње ни су гра -
ђа ни су је пу сти ли да оде, а ме ни ни -
су да ли да је при ја вим. Зна чи, има ју
они и до брих и ло ших осо би на. Во -
лим да бу дем објек тив на и да са гле -
дам све и ка жем увек она ко ка ко је -
сте – при ча нам Ми ља на.

Ми ља на је по се ти ла Ма ђар ску, Сло -
вач ку, Ау стри ју, Ита ли ју, Фран цу ску,
Швај цар ску, Лук сем бург, Не мач ку,
Дан ску, Че шку, Грч ку, Ал ба ни ју, Цр -
ну Го ру, Бо сну и Хер це го ви ну, Хр ват -
ску, Сло ве ни ју, Бу гар ску, Тур ску, Иран,
Пољ ску, Бе ло ру си ју, Укра ји ну, Ру му -
ни ју, Бу гар ску, Изра ел, Па ле сти ну,
Јор дан, Еги пат, Су дан, Гру зи ју, Азер -
беј џан, Јер ме ни ју и мно ге дру ге зе -
мље. Сва та пу то ва ња ути ца ла су на
фор ми ра ње ње не сли ке све та.

– Свет је као сла га ли ца: што ви ше
де ло ва скло пиш, ја сни је ви диш сли -
ку. Сва ко мо је пу то ва ње из о штра ва
ту сли ку – за кљу чу је Ми ља на.

Ха ва ји

Оф тал мо лог др Дра ган Стан ко вић (54)
пр ви пут је оти шао на да ле ко пу то ва -
ње, на кр ста ра ње Ни лом, пре ше сна -
ест го ди на. Са да нај че шће оби ла зи
европ ске зе мље, а Фран цу ска му је
нај дра жа.

– Нај да ља де сти на ци ја на ко јој сам
био су Ха ва ји. Био сам у Ка ли фор ни -
ји и тре ба ло је да део вре ме на про ве -
дем на мо ру, па сам ода брао Хо но лу -
лу. Пла же у Ка ли фор ни ји су ле пе,
али Па ци фик је хла дан. Из Лос Ан ђе -
ле са сам ле тео ско ро шест са ти, а ис -
под ме не је све вре ме био бес крај ни
оке ан. У Хо но лу луу сам био сме штен
под но уга ше ног вул ка на Дај монд Хед,
ода кле се пру жа по глед на не бо де ре
тог ми ли он ског гра да. У уну тра шњост
вул ка на се ула зи кроз ту нел, а ра сти -
ње под се ћа на са ва ну: ви со ка тра ва и
ни ско бо дљи ка во др ве ће. У јед ном

делу на ла зи се ја ко пу но сте пе ни ка ко -
ји во де до обо да кра те ра, ода кле се
пру жа још леп ши по глед на Хо но лу лу
и оке ан – при ча сли ко ви то Стан ко вић.

На Ха ва ји ма је про бао и во ће ко је
је ти пич но за ово под не бље – ма ка да -
ми ју. 

– Јед на од нај леп ших пла жа је Ха -
на у ма Беј, на ко јој се на ла зи ко рал ни
гре бен ко ји је за шти ћен за ко ном, али
нај ја чи ути сак на ме не је оста вио при -
род ни ре зер ват Ку а лоа, са зе ле ним
бр ди ма, не ствар но ле пим, па ни је чуд -
но што је рад ња фил ма „Парк из до ба
ју ре” би ла сме ште на баш та мо – при -
ча нам Стан ко вић. 

Ку ба

Дра ган Бла ну шић (64) ра дио је као
мон та жер у РТС-у, а тре нут но је не -

за по слен и че ка пен зи ју. Пре три го -
ди не брат ње го ве су пру ге по кло нио
им је кар те за до ла зак у Ка на ду,
а за тим су оти шли и на Ку бу.

– Од ла зак на Ку бу ни смо ми
ор га ни зо ва ли и пла ни ра ли, то је
до шло из не на да. Би ли смо оду -
ше вље ни. Бо ра ви ли смо у ол-ин -
клу зив ри зор ту у бли зи ни ме ста
Ва ра де ра – при ча Дра ган.

Љу ди су сми ре ни, го сто љу би -
ви и ве се ли.

– За вре ме на шег бо рав ка би -
ла је не ка про сла ва у хо те лу. Сви
су игра ли и би ли за до вољ ни. Ми
из ста ри је ге не ра ци је пам ти мо
да је та ко не ка да би ло и код нас
– се ћа се с но стал ги јом Дра ган.

Ње га је тај хо тел под се тио на
Хр ват ско при мор је се дам де се тих
го ди на.

– У хо те лу је хра на би ла ра зно -
вр сна, а за ни мљи во је то што се
ве ћи на је ла од ри бе и од ја ја спре -
ма ис пред го ста – при ча нам он.

На овом пу то ва њу по се ти ли
су и град Ва ра де ру и ус пут об и -

шли це ло
остр во.

– Ша ре ни ло
ку ћа и „ле жер -
на” ар хи тек ту -
ра су оно што
од мах при ме -
ти те. Оно што
је по себ но
атрак тив но је су
так си во зи ла.
Так си сти во зе
олд тај ме ре ко -
ји из гле да ју као
пу ту ју ћа исто -
ри ја, а че сто се
у ту ри стич ке
свр хе ко ри сте и
коњ ске за пре ге
– ка же Дра ган.

Свет
Еми ли ја То ђе раш (37), про фе сор ка
ен гле ског је зи ка, ка же да „јед но став -
но во ли да пу ту је”. 

Уме да на ае ро дром стиг не „на -
трон та на”, с ви ше сло је ва гар де ро бе
на се би не го што цр ни лук има љу -
ски, са мо да би мо гла два ме се ца да
пу ту је с ма лим ран цем. 

– Не где у Ма ро ку, у ау то бу су, упо -
знам  јед ну Шве ђан ку, и за јед но из -
нај ми мо со бу.  Он да ми она ис при ча
да је у ју лу 2014. го ди не во зи ла бајс
од Швед ске до Уган де и да је том при -
ли ком про шла кроз Ср би ју. По ка зу је
ми ме ста на ма пи, се ћа се и дво ри шта
у ко ме је по ста ви ла ша тор и нео бич -
них љу ди у пи џа ма ма ко ји су се ују -
тру око ша то ра зна ти жељ но оку пи ли.
И ја он да схва тим  да је реч о Ко ви ну
и да је пре спа ва ла у дво ри шту бол ни -
це, на сто ти нак ме та ра од мог та да -
шњег ста на – при ча Еми ли ја. 

Се ћа се и ка ко је у се о це ту на ју гу
Ита ли је с јед ном мно го бр ој ном по -
ро ди цом за вре ме ло кал ног фе сти ва -
ла пра ви ла пи цу на по ли та ну:

– У по за ди ни тре шти та ран те ла, а
на те ра си ор га ни зо ва ни ха ос: јед на
гру па же на ме си те сто, де ца до да ју
на дев, му шкар ци га уба цу ју у пећ,
дру га де ца на ба цу ју го то ве пи це на
та њи ре и тр че ћи их но се на те згу где
се про да ју. И та ко хи ља ду пи ца сва ке
ве че ри! Сме ју се, пе ва ју, над ви ку ју,
ме не до зи ва ју: „Еми и и ли и и ја!”

– А у Ма ро ку су се ља ни ор га ни зо ва -
ли ти пич ну ма ро кан ску свад бу за Ру са
ко ји је сво ју де вој ку за про сио та ко што
је усред но ћи у пу сти њи на пе ску

направио ва тру у об ли ку ре че ни це „Ра -
ли на, же лиш ли да се удаш за ме не?”.

Би ло је пе сме и игре, ве че ре, тра ди -
ци о нал не но шње и осли ка ва ња ша ка
свих зва ни ца ка ном: пра ва свад ба! –
при ча са осме хом на ли цу Еми ли ја.

Она на „Феј сбу ку” има сво ју стра -
ни цу „Е. Т. на пу ту”, где бе ле жи за ни -
мљи ве ства ри са сво јих пу то ва ња.

– Кад се вра тим у Пан че во, сва ко
ко га срет нем пи та ме ко је је мо је сле -
де ће од ре ди ште, а ја ка жем да не
знам јер пр во мо рам да вра тим ду го -
ве. Иш чу па ћу се, ску пи ћу па ре до сле -
де ћег рас пу ста не ка ко. Не мо рам да
ку пу јем ни шта, из др жа ће чи зме и ову
зи му. А он да... Све че шће по ми шљам
на Гру зи ју. Пре див на је Гру зи ја, ка жу
– ка же са ња лач ки Еми ли ја.

Мир ја на Ма рић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ СУ ПУ ТО ВА ЛИ ДА ЛЕ КО

ША РЕ НИ ЛО УКУ СА, МИ РИ СА И ЉУ ДИ

Јелена Трифуновић

Драган Станковић

Миљана Жутић

Драган Бланушић

Емилија Тођераш
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Алек сан дра Фи ли по вић, 

пи сац

Не сре ћа не до ла зи са ма. Че -
сто јој прет хо де сло бод ни из -
бо ри – ве ли ју нак мог ро ма на
„О кри ли ма и чу ди ма”, ко ји
је об ја ви ла из да вач ка ку ћа
„Ла гу на”. Пре да мном су из -
бо ри ко ји, на дам се, не ће иза -
зва ти ни ка кве не сре ће. Лик
из мо је књи ге би на ово до -
дао: на чин да из бег не те по -
сле ди це је сте да не чи ни те
узро ке. Ме ђу тим, оглу ши ћу
се о са ве те соп стве них ју на ка
и на чи ни ћу узро ке и из бо ре.
Ода бра ћу књи ге, филм и му -
зи ку ко је во лим. Умет ност
има моћ да нам про ме ни жи -
вот, са мо тре ба да јој се пре -
пу сти мо.

КЊИ ГА: Во лим књи ге због
ко јих ма шта бу ја и ко је исто -
вре ме но мо гу да чи та ју и де -
ца и од ра сли. Сто га сам ода -
бра ла две упра во та кве. Пр -
ва је „Са ра и за бо ра вље ни
трг” Зо ра на Пе нев ског. Овај
чу де сни ро ман нас, кроз по -
тра гу де вој чи це Са ре за ба -
ком, упо зна је с не ствар ним
про сто ри ма и ма што ви тим
ли ко ви ма. Уз број не ду хо ви -
те епи зо де и је зич ке игре, у
то ку по тра ге за ба ком, Са ра
исто вре ме но тра га за не чим
ду бо ким и су штин ским што
ће од ре ди ти ње но де тињ ство.
Дру га књи га је збир ка при -
по ве да ка ко ја ми је обе ле -
жи ла мла дост – „Ве че ри у
се о це ту крај Ди кањ ке” Ни -
ко ла ја Ва си ље ви ча Го го ља.
Ђа во ли и ве шти це ов де 

имају осо би не љу ди и че сто
би ва ју и сме шни и бес по -
моћ ни. Док чи та те, у ва ма
се коме ша ју то пли на и је за,
смех и страх. Ју на ке и во -
лите и мр зи те. По не кад
истовре ме но.

ФИЛМ: Бу ду ћи да пи шем
и са ти ру, пр ви филм ко ји ми
пад не на па мет ка да ме не ко
упи та за пре по ру ку је са ти -
рич на дра ма Фе де ри ка Фе -
ли ни ја – „Амар корд”. Та јан -
ствен и по е ти чан, с див ном
фо то гра фи јом, филм на ду -
хо вит и са ти ри чан на чин при -
ка зу је уско гру дост и огра ни -
че ност про вин ци је у Ита ли ји
три де се тих го ди на два де се -
тог ве ка, за вре ме вла да ви не
цр кве и фа ши зма.

МУ ЗИ КА: Је сен је ме ни вре -
ме за То ма Веј тса. Му зич ки
кри ти чар Да ни јел Дур холц је
Веј тсов хра па ви ба ри тон опи -
сао као глас ко ји је био „по -
то пљен у бур бон, оста вљен на
шта вље ње на не ко ли ко ме се -
ци, а он да из нет на по ље и
пре га жен ко ли ма”. Ње го ва
му зи ка је не пред ви дљи ва и
оп сед ну та те ма ма као што су
бо е ми ја, пи ће и па као. Са вр -
ше на за је сен.

О кри ли ма и чу ди ма

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

У пра те ћем про гра му
уче ство ва ли уче ни ци
му зич ких шко ла у
Бео гра ду и Су бо ти ци

Пан че вач ки џез фе сти вал, ко -
ји је Кул тур ни цен тар Пан че ва
ор га ни зо вао већ два де сет дру -
ги пут, за вр шен је у су бо ту, 2.
но вем бра. То ком три фе сти -
вал ска да на на сту пи ло је де вет
са ста ва из САД, Ау стри је, Ита -
ли је, Ма ђар ске, Изра е ла и Ср -
би је.

Пр ве фе сти вал ске ве че ри
сви ра ле су нај ве ће зве зде, са -
став „Cross Currents Trio”, ко ји
чи не ле ген дар ни кон тра ба си -
ста Дејв Хо ланд, сак со фо ни ста
Крис По тер и ин диј ски пер ку -
си о ни ста и та бли ста За кир Ху -
са ин. Кон церт ни про грам отво -
рио је пан че вач ки пи ја ни ста
Дра ган Ћа ли на, ко ји је пред -
ста вио де би тант ски ал бум са
сво јим квар те том, а ве че је за -
тво рио део са ста ва „Little Rosi-
es Kindergarten”. Ау стриј ски
бенд на сту пио је уме сто изра -
ел ског са ста ва „Shay Hazan Qu-
intet”, ко ји је због про бле ма са
ави он ским ле том одр жао кон -
церт на ред ног да на у фо а јеу
Кул тур ног цен тра Пан че ва.

Дру ге ве че ри Пан че вач ког
џез фе сти ва ла, у пе так 1. новем -
бра, одр жа на су три кон цер та

ре но ми ра них са ста ва из Ау -
стри је, САД и Ма ђар ске. Глав -
ни про грам је отво рио не сва -
ки да шњи биг бенд из Ау стри је
„Little Rosies Kindergarten”, са
сво јом ори ги нал ном ви зи јом
аван гард ног џе за. На кон њих
на сту пи ле су зве зде ве че ри:
аме рич ки буб њар Марк Ђу ли -
ја на и ње гов са став „Beat Mu-
sic”, јед на од во де ћих гру па са -
вре ме не свет ске џез сце не. Ве -
че је за тво рио ма ђар ски „Peter
Rozsnyoi Trio”, ко ји на де ли ка -
тан на чин ту ма чи слав ну исто -
ри ју кла ви ра у џе зу.

Тре ће фе сти вал ско ве че, у
су бо ту, 2. но вем бра, отво рио је

та лен то ва ни до ма ћи са став
„МИНГ квар тет”, а глав не зве -
зде на за тва ра њу би ли су дво -
ји ца тру ба ча: Аме ри ка нац
Чарлс То ли вер, ко ји је са сво -
јим бен дом обе ле жио пе де сет
го ди на од из ла ска де би ал бу -
ма „Paper Man”, и је дан од нај -
по зна ти јих европ ских тру ба ча,
Ита ли јан Па о ло Фре зу.

Чарлс То ли вер је ре као да се
и да ље осе ћа мла дим.

– По на чи ну на ко ји из во ди -
мо му зи ку, ми смо за пра во у
на шим два де се тим. Срећ ни смо
што мо же мо да на сту па мо у
на шим го ди на ма. Али ми
брине мо о на шем фи зич ком

здра вљу и до кле год је та ко,
мо ћи ће мо да на сту па мо – ре -
као је То ли вер.

Је дан од нај по зна ти јих ита -
ли јан ских џез му зи ча ра Па о ло
Фре зу свој про је кат „Tempo di
Chet” за по чео је као по зо ри -
шни ко мад.

– Би ли смо че ти ри ме се ца
за јед но на тур не ји, у ве ли ким
по зо ри шти ма, у Ми ла ну, Ве -
не ци ји... Са да смо од лу чи ли да
ис ко ри сти мо тај ма те ри јал за
ре гу лар не кон цер те. Али без
об зи ра на то да ли сви ра мо у
по зо ри шти ма и клу бо ви ма, наш
од нос је увек исти. Ком по ну је -
мо му зи ку о Че ту Беј ке ру и
ком би ну је мо је са стан дар ди -
ма – ре као је Фре зу.

У пра те ћем про гра му фе сти -
ва ла, у фо а јеу Кул тур ног цен -
тра Пан че ва, одр жа не су про -
мо ци је књи ге „Jazz Face” Во ји -
сла ва Пан ти ћа, мо но гра фи је
„Два де сет го ди на Пан че вач ког
џез фе сти ва ла”, као и не ко ли -
ко из да ња Да во ра Хр во ја. Ана
Ан дер лух из са ста ва „Little Ro-
sies Kindergarten” одр жа ла је
со ло на ступ, а пу бли ка је то -
ком три да на мо гла да по гле да
из ло жбу фо то гра фи ја Дра го -
сла ва Не ди ћа. На про гра му су
би ли и јав ни ча со ви уче ни ка
му зич ких шко ла из Бе о гра да и
Су бо ти це, као и тра ди ци о нал -
ни по ноћ ни џем се шни.

Културни телекс
Пред ста ве
Пе так, 8. но вем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Љу бав у Са ва ма ли” Ива на М. Ла ли ћа.

Су бо та, 9. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Ма чак у чи зма ма”. 

Уто рак, 12. но вем бар, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: ка ба ре
„За што баш он?” Зо ра не Бо жо вић.

Сре да, 13. но вем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва „Ви о ли на, да и ре и пе гла” Ни ко ла ја Ко ља де. 

Из ло жбе 
Пе так, 8. но вем бар, 13 са ти,
На род ни му зеј: из ло жба по све -
ће на две сто тој го ди шњи ци ро -
ђе ња про те Ва си ли ја Ва се
Жив ко ви ћа.

Пе так, 8. но вем бар, 15 са ти, га -
ле ри ја До ма омла ди не: отва ра -
ње из ло жбе деч јих ра до ва
„Тка ни це, по ја се ви, ко ла ни”.

Пе так, 8. но вем бар, 19 са ти,
На род ни му зеј: из ло жба сли ка
Ву ка Вуч ко ви ћа под на зи вом
„Уз бу дљи ви гра до ви”.

Сре да, 13. но вем бар, 19 са ти,
Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те Ми ха -
и ло ви ћа: из ло жба сли ка ма лог
фор ма та „Ре зо нан ци ју дај ми,
Бо же” Ја го де Жи ва ди но вић.

Му зи ка 
Пе так, 8. но вем бар, 20 са ти, Дом Вој ске Ср би је: кон церт фол -
клор них ан сам ба ла („Ет но глас”).

Су бо та, 9. но вем бар, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт пе вач ких гру па („Ет но глас”).

Не де ља, 10. но вем бар, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт пе вач ких гру па.

Те мат ски про грам
Су бо та, 9. но вем бар, 11 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: ра ди о ни ца уче ња на род них пе са ма Ба на та („Ет но глас”).

Не де ља, 10. но вем бар, 11 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: ра ди о ни ца уче ња на род них пе са ма из Ба на та.

ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ДЕ ВЕ ТИ СА ЛОН УМЕТ НО СТИ ПАН ЧЕ ВА

Ви ђе ње сло бо де
У Га ле ри ји са вре ме не умет но -
сти у уто рак, 29. ок то бра, отво -
рен је че тр де сет де ве ти Са лон
умет но сти Пан че ва, на ко јем
су пред ста вље на де ла ово го ди -
шњих уче сни ка. Пр ва на гра да
до де ље на је ака дем ском сли -
ка ру Не бој ши Јо ци ћу, а дру га
Зо ра ну Де ра ни ћу. Те ма ово го -
ди шњег са ло на би ла је „При -
нуд на сло бо да”, на ко ју су од -
го во ри ла три де сет два умет ни -
ка, чи ји ће ра до ви би ти из ло -
же ни до 15. но вем бра.

Уче ство ва ли су Пре драг Бач -
ко ња, Ми ми ца Ми ља на Алек -
сић, Га бри је ла Бу ла то вић, Ми -
лан Бу ла то вић, Зо ран Де ра нић,
Ва си ли је До ло вач ки, Ни ко ла
Дра гаш, Ђерђ Ереш, Ми ли ца
Гр бић, Не бој ша Јо цић, Гор ски
Ка ба да ја, Жељ ко Ко мо сар, Ми -
ли ца Кр стић, Дра га на Ку пре -
ша нин, Је ле на Ла лић, Ми лан
Ма нић, Ива на Мар кез Фи ли -
по вић, Ка та ри на Мар че тић,
Алек сан дра Ми ло са вљев, Че -
до мир Ми ло са вље вић, Сне жана
Ми ро тић, мр Вла да на Молдо -

ван, На да Оњин Жу жић, Ми -
ло ван Па нић, Ве сна Па вло вић,
Де јан Рат ко вић, Ми ро слав Сав -
ков, Ше бер ле Шан дор, Емил
Сфе ра, Ми лан Шиљ ко вић, Ива -
на Што пуљ и Иван Ве лич ковић.

Са лон умет но сти Пан че ва
пред ста вља ва жан умет нич ки
до га ђај, ко ји је на стао 1972. го -
ди не по угле ду на Ок то бар ски

са лон Бе о гра да, ре ви јал ну го ди -
шњу из ло жбу ли ков не умет но -
сти. Иа ко је с вре ме ном ме њао
кон цеп ци је, па је та ко у пе ри о -
ду де ве де се тих функ ци о ни сао
као ау тор ска из ло жба, пред ста -
вља ма ни фе ста ци ју с ду гом тра -
ди ци јом и кон ти ну и те том, ко ји
су јој обез бе ди ли ме ђу на род ни
углед. Број не су обла сти ви зу ел -

ног и ли ков ног ис тра жи ва ња за
ко ја се умет ни ци опре де љу ју:
ди зајн, ви део-ар т, скулп ту ра, гра -
фи ка, сце но гра фи ја, ко стим, мо -
за ик, фо то гра фи ја, ке ра ми ка,
гра фич ки ди зајн, ар хи тек ту ра...

Жи ри је од лу чи вао у са ста ву:
мр Бран ко Ра ко вић, исто ри чар
умет но сти Ди ми три је Јо ва нов
и Ива на Мар кез Фи ли по вић.

ЗА ВР ШЕН ДВА ДЕ СЕТ ДРУ ГИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

НА СТУ ПИ ЛЕ СВЕТ СКЕ ЛЕ ГЕН ДЕ ЏЕ ЗА

КУЛ ТУР НО-КЊИ ЖЕВ НА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

Јед на из да вач ка го ди на у јед ном да ну
Но вин ско-из да вач ка уста но ва
„Ли бер та теа” из Пан че ва, ко ја
је је дин стве на и је ди на уста -
но ве та кве вр сте Ру му на из АП
Вој во ди не и Ре пу бли ке Ср би -
је, у че твр так, 31. ок то бра, до -
де ли ла је На гра ду за нај бо љу
књи гу ЦПЕ „Ли бер та теа” из
2017. и 2018. из да вач ке го ди -
не. При зна ње је уру че но у окви -
ру осам на е сте кул тур но-књи -
жев не ма ни фе ста ци је „Јед на
из да вач ка го ди на у јед ном да -
ну”, ко ја је на ста ла 1988. го ди -
не и одр жа ва се, с ма њим или
ве ћим па у за ма, пре ко три де -
сет го ди на, а по све ће на је књи -
га ма и ау то ри ма те уста но ве.
На ред не го ди не она обе ле жа -
ва се дам де сет пет го ди на по -
сто ја ња и ра да, а до са да је об -
ја ви ла око хи ља ду на сло ва књи -
га у кон ти ну и те ту.

Струч ни жи ри у са ста ву пред -
сед ник проф. др Вир ђи ни ја По -
по вић из Но вог Са да и чла но -
ви проф. др Еу фро зи на Гре о -
не анц из Вр шца и Ва са Бар бу,
књи жев ник из Уз ди на, од лучио

је јед но гла сно да На гра ду за
нај бо љу књи гу ИД НИУ „Ли -
бер та теа” из 2017. и 2018. из -
да вач ке го ди не до де ли књи -
жев ни ци Ма ри о ри Сто ја но вић
из Бе о гра да за ро ман на ру -
мун ском је зи ку „Casa de nisip”
(„Ку ћа од пе ска”), ко ји је об ја -
вљен 2018. го ди не. На гра да се
са сто ји од умет нич ке сли ке ака -
дем ског сли ка ра Еми ла Сфе ре

из Пан че ва и је дин стве не ди -
пло ме ко ју је ди зај ни ра ла гра -
фич ка уред ни ца „Ли бер та тее”
Ми ха е ла Да вид Тар бук из Но -
вог Са да.

У кон ку рен ци ји за ову пре -
сти жну на гра ду би ло је ше сна -
ест књи га раз ли чи тих жан ро ва
(бе ле три сти ка за де цу и од расле,
књи жев на кри ти ка, истори ја
књи жев но сти, као и го ди шњаци)

на ру мун ском и у пре во ду на
срп ски је зик, или као дво је зич -
но из да ње – осам из 2017. и
осам из 2018. из да вач ке го ди -
не, сле де ћих ау то ра: из 2017.
го ди не – Ања Ар сић, Ла зар П.
Ма лај ма ре, Ма ри о а ра Ба ба (пост
мор тем), Слав ко Ал ма жан, Си -
мо на Ла за ре а ну По пов, Ма ри -
на Ан ка и цан, Јо ан Ба ба, као и
„Ал ма нах Ли бер та теа”, а из 2018.
го ди не – Јо нел Ла зар, Ла зар П.
Ма лај ма ре, Ма ри о а ра Сто ја но -
вић, Бран ду ша Жуј ка, Мир ча
Ле леа, Фло ри јан Коп ча, као и
„Ал ма нах Ли бер та теа”.

На све ча но сти су го во ри ли
про фе сор ка Ма ри ја на Го ло ме -
јић из Вр шца, ко ја је пред сед -
ни ца Управ ног од бо ра НИУ
„Ли бер та теа”, Ни ку Чо ба ну, ди -
рек тор ку ће „Ли бер та теа”, и
Ва са Бар бу, од го вор ни уред ник
Из да вач ке де лат но сти „Ли бер -
та теа”. При сут ни ма су се обра -
ти ли или про чи та ли од лом ке
или пе сме из сво јих књи га ау -
то ри ко ји су у кон ку рен ци ји за
ову зна чај ну на гра ду.
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Вла ди мир Бо жич ко вић (46), ва -
зду хо плов ни ин же њер, ро ђен је
и од ра стао у Пан че ву. Од ра стао
је уз ави о не, јер му је отац та -
ко ђе био ин же њер и пи лот. До -
ста вре ме на је про во дио на ае -
ро дро му, па ни је ни би ло чуд -
но ка да је по же лео да се опро ба
у пи лот ској шко ли. Имао је до -
ста успе ха у то ме, али се 1992.
го ди не ипак опре де лио за сту -
ди је на Ма шин ском фа кул те ту.
Са оцем је по кре нуо сер вис за
ма ње ави о не, ко ји је ра дио је -
да на ест го ди на. На кон што су
га про да ли, оти шао је у ино -
стран ство и ње гов жи вот ни пут
кре ће у не ком но вом прав цу...

l Ко ли ко вам је зна чи ло то
што сте на по чет ку ка ри је ре
ра ди ли та ко озби љан по сао као
што је сер ви си ра ње ави о на?

– Би ло је ве о ма уз бу дљи во.
Ка ко је вре ме про ла зи ло, сти -
ца ли смо но ве цер ти фи ка те и
ши ри ли по сао. Ра ди ли смо и
ре монт авио-мо то ра, што је ве -
о ма сло жен тех нич ки про цес.
Пу но сам на у чио, јер је то био
од ли чан из вор зна ња и прак се.
У јед ном тре нут ку сам пре шао
на ме на џер ски део по сла. Сер -
ви си ра ње ави о на је ве за но за
ве ли ки но вац, што код нас ни -
ка да ни је био слу чај, а ле те ти
с ма ло нов ца је ри зич но и те -
шко. Од лу чи ли смо да про да -
мо цер ти фи ка те сер ви са 2004.
Нај ве ћа вред ност тог сер ви са
су би ли љу ди ко ји су у ње му
ра ди ли, ко ји су за тим пре шли
у дру га авио-пред у зе ћа у зе -
мљи и ино стран ству.

l Ви у том тре нут ку од ла зи -
те у ино стран ство?

– Пру жи ла ми се шан са да
одем у Ау стри ју, у пред у зе ће
„Панкл”. То је фир ма ко ја се
ба ви про из вод њом ау то-де ло ва
ви со ког ква ли те та. Тач ни је, из -
ра дом де ло ва за тр кач ке ау то -
мо би ле. Ра ди ли су ма ле се ри је,
ко је су уско спе ци ја ли зо ва не и
оп ти ми зо ва не. При ву кла ме је
по ну да да се шко лу јем из обла -
сти ме то де ко нач них еле ме на -
та и да ра дим на оп ти ми за ци ји
ди зај на вр хун ских ау то мо би ла.
При ја вио сам се и при ми ли су
ме. У том тре нут ку сам био оже -
њен и имао јед но де те. Би ло је
те шко од лу чи ти се на од ла зак,
али ка сни је је за мном до шла и
по ро ди ца па је све би ло дру га -
чи је. Мо ја ка ри је ра та мо је тра -
ја ла че ти ри го ди не.

l Шта је ме то да ко нач них
еле ме на та?

– То је по ку шај си му ла ци је
ствар но сти на осно ву ма те ма -
тич ких мо де ла. Мо гу се си му -
ли ра ти раз ли чи те по ја ве, као
што су про ти ца ње ва зду ха или
теч но сти око пред ме та у вир -
ту ел ном про сто ру, де фор ма ци -
ја и на пре за ње у ма те ри ја лу,
елек тро ста тич ке по ја ве... Од -
лич на ме то да ако же ли мо да
оп ти ми зу је мо ди зајн. На ре ла -
тив но јед но ста ван на чин има -
мо увид у по на ша ње ма те ри ја -
ла, та ко да смо у ве ли кој пред -
но сти у од но су на ин же ње ре
ко ји ову ме то ду не ко ри сте. Ова
ме то да се че сто ко ри сти у авио
и ау то ин ду стри ји да би се сма -
њи ла те жи на де ло ва, а ујед но
по ве ћа ла кру тост и рад ни век.

l Да ли је би ло ла ко на пре -
до ва ти у том окру же њу?

– Био сам три ме се ца на
проб ном ра ду, а он да су ме ста -
ви ли у тим с још јед ним ин же -
ње ром. Нас дво ји ца смо ра ди -
ли про ра чу не за ве ли ки тим
ди зај не ра. До би ја ли смо са мо
нај зах тев ни је и нај те же про -
јек те, јер се ме то да ко нач них
еле ме на та ко ри сти са мо за нај -
бит ни је про јек те. Би ло је ја ко
ин те ре сант но у про фе си о нал -
ном сми слу. Имао сам при ли -
ку да ра дим на нај бо љим ау то -
мо би ли ма на све ту, да кон стру -
и шем по гон ску осо ви ну, но сач
точ ка, хо мо ки не тич ке згло бо -
ве итд. Ра дио сам де ло ве за
мно га вр хун ска во зи ла, из међу

оста лог и за не ко ли ко ти мо ва
„Фор му ле 1”, DTM, NASCAR и
ре ли-во зи ла.

l Шта је био нај ве ћи иза зов?
– У прин ци пу је не ка дру га

во зи ла би ло те же ин же њер ски
ра ди ти од „фор му ле 1”. То су
би ла ре ли-во зи ла. Је дан од нај -
дра жих про је ка та та мо је био
по бољ ша ње по гон ске осо ви не
на „фол ксва ге ну ту а ре гу”. До -
био сам за да так да про ду жим
век тра ја ња осо ви не. Уз по моћ

ме то де ко нач них еле ме на та
уста но вио сам да је осо ви на
по при лич но већ оп ти ми зо ва -
на, али про блем је био у ве ли -
кој кру то сти на ле жу ћег де ла.
На осно ву тог за кључ ка, ура -
ди ли смо ди зајн ко ји ни је ли -
чио ни на је дан прет ход ни, та -
ко да је би ло мно го скеп тич -
них ин же ње ра и би ло је иза -
зов но убе ди ти их у та кво ре -
ше ње. По сле про из вод ње смо
га те сти ра ли и би ли смо ве о ма
за до вољ ни про из во дом не ти -
пич ног раз ми шља ња.

l Ипак сте се вра ти ли у 
Ср би ју?

– Ро ди ло се и дру го де те, на -
кон че га смо се вра ти ли ова -
мо. У по чет ку сам ра дио ма ло
пре ко ин тер не та, а и у не ким
бе о град ским фир ма ма, а он да
ми је Ми ло рад Илић, та да шњи
ди рек тор, пред ло жио да до ђем
да ра дим у Ма шин ској шко ли.
Ни сам ни ка да по ми шљао да
ра дим с де цом, али сам про -
ме нио ми шље ње кад сам по -
чео. Овај по сао мо же да бу де и
леп и ин те ре сан тан, по го то во
ка да се ра ди у струч ној шко ли.

l Ра ди ли сте с де цом не ке
ве о ма за ни мљи ве про јек те?

– Ми ло рад је ин си сти рао да
про ме ни мо на чин ра да и да
уве де мо не ки вид ду ал ног обра -
зо ва ња и за че тво ро го ди шње
сме ро ве. За ми слио је да се ра -
де про јек ти у шко ли, а да уче -
ни ци уче ству ју у раз во ју од иде -
је до ре а ли за ци је. До па ла ми
се та иде ја, а и уче ни ци су се
за ин те ре со ва ли. Би ра ли смо
про јек те у ко је је мо гло да бу -
де укљу че но што ви ше ђа ка са
што ви ше сме ро ва. Ко ле га Све -
ти слав Се ку лић је већ ра дио
не ке про јек те ка да сам ја до -
шао – на пра вио је с де цом елек -
трич но во зи ло. Оно ни је са вр -
ше но, али је он сео и с де цом
то на цр тао, раз вио и на пра вио
функ ци о нал ни про то тип. То је
би ло ве о ма ин спи ра тив но за
ме не. Да нас има мо ви ше про -
јект них ти мо ва, али ме ђу соб -
но са ра ђу је мо на раз ли чи тим
про јек ти ма. Ја по ма жем око
оп ти ми за ци је ди зај на, док

Секулић по ма же око из ра де CNC
про гра ма, Зо ран Ра до ва но вић
око елек тро ни ке, Не бој ша Да -
мја нов око про гра ми ра ња итд.

l Ко ји је био ваш пр ви про -
је кат с де цом у шко ли?

– У јед ном тре нут ку сам се
ја ко  за ин те ре со вао за тех но ло -
ги ју 3D штам пе, ко ја је у том
тре нут ку би ла са свим но ва. Ови
уре ђа ји нам до зво ља ва ју сло бо -
ду у про јек то ва њу ка кву до са да
ни смо има ли. Отва ра ју нам нове

мо гућ но сти и си гур но ће ова
тех но ло ги ја има ти ве ли ки ути -
цај на дру штво у бу дућ но сти.
На пра ви ли смо про је кат ко ји је
под ра зу ме вао 3D штам пач и тра -
жи ли смо га од ком па ни је НИС
кроз про грам „За јед ни ци за јед -
но”, ка ко би смо на пра ви ли ве -
тро тур би ну и ге не ра тор за про -
из вод њу елек трич не енер ги је,
као из вор об но вљи ве енер ги је.
При ста ли су и до би ли смо но -
вац за то. Ра ди ли смо на то ме
го ди ну да на и ка да су љу ди из
ком па ни је ви де ли, би ли су ве о -
ма за до вољ ни. Наш про је кат је
ушао у из ве штај о дру штве ној
од го вор но сти и пре зен то ван је
као је дан од про је ка та за при -
мер те го ди не.

l Ко ли ко су ђа ци за ин те ре -
со ва ни за рад на про јек ти ма?

– Не мо гу се увек при ву ћи
сви ђа ци, али ви дим да им је
леп ше да ра де на про јек ти ма
не го те о риј ску на ста ву. Увек се
на ђе до бар део ђа ка ко ји су вр -
ло за ин те ре со ва ни и ле по је
ра ди ти с њи ма. Они до ла зе у
ка би нет и ка да не ма ју ча со ве,
ра де и код ку ће. Ка да по сто ји
та кав осе ћај, ла ко је оста ти и
по сле на ста ве да би се ура ди ло
пла ни ра но. Ево са да, на при -
мер, ра ди мо ро бот ску ру ку. Уче -
ни ци за вр шних го ди на у по -
чет ку су ми сли ли да ни су до -
вољ но спо соб ни за то, али с
вре ме ном су се опу сти ли и по -
ла ко по че ли да раз ми шља ју,
пра ве мо де ле у гла ви, па за -
тим и у вир ту ел ном ком пју тер -
ском све ту.

l Ма шин ска шко ла је у по -
след њих не ко ли ко го ди на сте -
кла озбиљ ну ре пу та ци ју ка да
су ино ва ци је у пи та њу.

– При ча о ве тро ге не ра то ру
и оста лим про јек ти ма,  ко је су
ис пра ти ли и ме ди ји, про чу ла
се. Ен ту зи ја зам је осо би на ко ја
се на кра ју ис пла ти. Ми ни стар -
ство про све те је пре по зна ло на -
шу шко лу као при мер до бре
прак се. Ми та ко ђе све про јек -
те и оно што ра ди мо са ђа ци -
ма др жи мо из ло же но на па но -
и ма у шко ли ка ко би сва ко ко
до ђе ви део на че му смо све

ради ли. Има ли смо пу но де ле -
га ци ја, а до ла зи ли су из ком -
па ни ја као што су НИС, ZF и
МТУ да ви де на ко ји на чин ра -
ди мо и по ка за ли за ин те ре со -
ва ност за по је ди не сме ро ве.

l Шта им је би ло нај ин те ре -
сант ни је?

– Но ви сме ро ви, као што је
ме ха тро ни ка. Мла ди ко ји иза -
бе ру овај смер има ће сјај ну
пер спек ти ву. На ши уче ни ци
овог сме ра успе шно ра де у мно -
гим до ма ћим и стра ним пред -
у зе ћи ма, док не ки с на шом ди -
пло мом има ју ка ри је ре у Не -
мач кој. Ме ха тро ни ча ри су по -
ста ли озбиљ на го спо да и уко -
ли ко има ју зна ња и ве шти не,
ве о ма су це ње ни код по сло да -
ва ца. Овај смер је ин те ре сан -
тан мно гим пред у зе ћи ма у ко -
ји ма је за сту пљен ви ши тех но -
ло шки ни во. Да нас су чак и
трак то ри озбиљ ни ме ха трон -
ски си сте ми, а да не по ми ње -
мо про це се у ин ду стри ја ма као
што су НИС, ZF, МТУ итд.

l Ко ли ко је за де цу зна чај но
ка да до би ју про фе со ра ко ји има
та ко дра го це но ис ку ство?

– У струч ним шко ла ма то је -
сте пред ност. У на шој шко ли
пре да ју ин же ње ри са ис ку ством
из ра зних обла сти. Мо ја пред -
ност је што сам ви део ту стра -
ну ин ду стри је и же лео сам од
по чет ка да на пра ви мо ма ли
про јект ни би ро са уче ни ци ма.
Нај бит ни је је има ти во љу и ин -
те ре сан тан при ступ. То се пре -
по зна и на тај на чин се љу ди
спон та но при ву ку.

l Шта је нај леп ше у овом
по слу?

– Рад с де цом је леп, али мо -
же да бу де и на по ран. Ка да до -
би јеш по врат ну ре ак ци ју, то је
сјај но. На при мер, пре не ких
шест го ди на ин тен зив но смо
по че ли да ра ди мо на ин тер нет
бер зи ра да са уче ни ци ма. Сва -
ком уче ни ку је пре по ру че но да
се ба ви ти ме. Не ки то при хва -
те, не ки не. Ја ко је ле па и ме ђу -
на род на са рад ња. Мно го смо

на у чи ли са ра ђу ју ћи са ин сти -
ту том Ки са ра зу из Ја па на. Ове
го ди не смо их по се ти ли у гра ду
Ки са ра зу бли зу То ки ја. Че ти ри
на став ни ка и шест уче ни ка има -
ло је при ли ку да ви ди и осе ти
ка ко је жи ве ти и сту ди ра ти у
Ја па ну, да се упо зна с но вим
тех но ло ги ја ма и пре све га осе -
ти кул ту ру у Ја па ну. Све то је
на нас оста ви ло ди ван ути сак.
Ле по је ка да ра ди мо не ке ве ли -
ке про јек те за јед но. Та ко смо
са ра ђи ва ли са Укра јин ци ма на
бес пи лот ном во зи лу, са Ау стра -
ли јан ци ма на по љо при вред ним
ма ши на ма, са Аме ри кан ци ма
око про из вод ње но же ва и ску -
те ра за во ду, с Ка на ђа ни ма око
из ра де ма ке та згра да и на рав -
но с Ки не зи ма на про из вод њи
раз ли чи тих де ло ва. Јед но став -
но, из во ђа чи че сто не ма ју вре -
ме на или рас по ло жи ве рад не
сна ге за про јек то ва ње не ких
ком по нен ти, па за то ан га жу ју
љу де пре ко ин тер не та.

l На шта сте нај ви ше по -
носни?

– По но сан сам на сво ју по ро -
ди цу, као и на то што још увек
по сма трам и на гла ша вам до бро
у љу ди ма и што се тру дим да
на гла сим ону ле пу и ве ли чан -
стве ну сли ку све та. Ин спи ра ци -
ја до ла зи из до бро те у љу ди ма,
ко ја нам по ма же да сво јим до -
стиг ну ћи ма жи вот учи ни мо лак -
шим од но сно бо љим за све.

Мир ја на Ма рић

У До ло ву се на ла зе три пра -
во слав не цр кве (две српске и
једна румунска) и све три су
по све ће не пре но су мо шти ју
Све тог оца Николe.

Ме ђу ста нов ни ци ма тог ме -
ста две срп ске цр кве по зна -
ти је су под на зи ви ма Ма ла
(или Гор ња) цр ква и Ве ли ка.
Пр ва је по диг ну та на уз ви ше -
њу, у не по сред ној бли зи ни ку -
ћа, а дру га у цен тру се ла. Тре -
ћа, ру мун ска ор то док сна цр -
ква, на ла зи се из ме ђу ули ца
Ге ор ги ја Ди ми тро ва и Кра ља
Пе тра Пр вог.

Обе срп ске цр кве по зна те
су по то ме што су ико но ста се
у њи ма ра ди ли на ши по зна ти
сли ка ри Јо ван По по вић и Па -
ја Јо ва но вић. Пр ви умет ник
је осли ка вао цр кву у цен тру
До ло ва од 1853. до 1855. го -
ди не, за шта је до био 10.500
фо рин ти, а дру ги je за слу жан
за укра ша ва ње уну тра шњо сти
цр кве из над тог ме ста, 1898.
го ди не.

Ка да је реч о цр кви у цен -
тру До ло ва, она је за ни мљи -
ва и због то га што је ол тар и
на ос те цр кве осли као не по -
зна ти не мач ки сли кар, за ко -
га се, по из бо ру сце на у ол та -
ру, прет по ста вља да је био
след бе ник Мар ти на Лу те ра.
Још леп ши је ико но стас у дру -
гој цр кви, за ко ји је за слу жан
Па ја Јо ва но вић.

Био је то пр ви по ку шај тог
умет ни ка, по зна тог по сво јим
ре а ли стич ким де ли ма, да се
опро ба у ства ра ла штву ин -
спи ри са ном ре ли ги о зним мо -
ти ви ма и успе шно је за вр шен.

У јед ном де лу До ло ва, ко ји
се зо ве Вла шка ма ла, жи ве
при пад ни ци ру мун ске на ци -
о нал не за јед ни це. Ту се на ла -
зи и ру мун ска ор то док сна цр -
ква, као и не ке тр го вач ке рад -
ње. Ку ће, фа са де и ка пи је у
том де лу се ла де ко ри са не су
жи вим бо ја ма ру мун ског фол -
кло ра. По да так да све тим ли -
тур ги ја ма ко је се при ре ђу ју у
ру мун ској цр кви у част лет -
њег Све тог Ни ко ле, по ред Ру -
му на, увек при су ству ју и њи -
хо ве ком ши је Ср би до вољ но
го во ри о склад ним ме ђу на -
ци о нал ним од но си ма и су жи -
во ту раз ли чи тих на ци о нал но -
сти у До ло ву.

Пре пет го ди на, 29. ју на
2014, у До му кул ту ре у До -
ло ву про мо ви са на је књи га
ко ја је об ја вље на по во дом
125-го ди шњи це од осве шта -
ва ња Ма ле цр кве. За ње но
по ја вљи ва ње су нај за слу жни -
ји ау тор ка и исто ри чар ка

умет но сти Дра гој ла Жи ва -
нов и све ште ник Спа со је
Мило ше вић.

Том при ли ком је отво ре на
и из ло жба фо то гра фи ја Де ја -
на Ба ра ји ћа на ко ји ма су пред -
ста вље ни нај ва жни ји до га ђа -
ји у ве зи с Ма лом цр квом.
Ба ра јић је скре нуо па жњу на
то да је ма ло не до ста ја ло да
се ње но зда ње, ко је је би ло у
из у зет но ло шем ста њу, сру -
ши, али то је спре че но за -
хваљу ју ћи ан га жо ва њу до ло -
вач ког све ште ни ка Спа со ја
Ми ло ше ви ћа.

Он је до при нео да Ма ла цр -
ква бу де пот пу но об но вље на,
а да фре ске и ико не ко је је
на сли као Па ја Јо ва но вић бу -
ду спа се не од про па да ња. За -
хва љу ју ћи све ште ни ку Ми ло -
ше ви ћу об но вље ни су и фа -
са да Ма ле цр кве и њен кров,
ко ји је про ки шња вао.

За ни мљи во је да су три цр -
кве у До ло ву све до пре се -
дам го ди на одр жа ва ле за себ -
не ли ти је, са оби ла же њем ули -
ца и усе ва у сво јим па ро хи ја -
ма. Ме ђу тим, та да је од лу че -
но да се овај вер ски об ред об -
је ди ни, па се та ко мно го број -
ни вер ни ци и све ште ни ци из
све три цр кве оку пља ју на јед -
ном ме сту и слу же за јед нич -
ку мо ли тву. До лов ци су са -
гле да ли ва жност и ве ли чи ну
овог до га ђа ја, па се из го ди не
у го ди ну оку пља ју у све ве -
ћем бро ју.

Сре ди ном про шле го ди не
гру па мла дих ен ту зи ја ста из
До ло ва, пред во ђе на Бо ја ном
Вој но вим, сни ми ла је до ку -
мен тар ни филм о том ме сту
„У до ло ви ма рав ни це”, ко ји је
до био пр ву на гра ду на јед ном
ме ђу на род ном фе сти ва лу.

У том оства ре њу при ка за -
ни су про шлост и са да шњост
До ло ва, ње го ва при род на и
кул тур на бо гат ства, оби ча ји
и тра ди ци ја До ло ва ца.

Радио сам делове за
многа врхунска
возила, између
осталог и за неколико
тимова „Формуле 1”…

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Јед но се ло, 
а три цр кве

НАШ ГОСТ: ВЛА ДИ МИР БО ЖИЧ КО ВИЋ, ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НИ ИН ЖЕ ЊЕР

РАДОСТ СТВАРАЊА
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Пред став ни ци ве ћи не пче лар -
ских дру шта ва оку пи ли су се
не дав но на ини ци ја ти ву стар -
че вач ких про из во ђа ча ме да.
Раз ло зи за то су ви ше стру ки,
а мо гу се из дво ји ти те ме као
што су ана ли за ми ну ле се зо не
па ша, ко ја се због не по вољ -
них вре мен ских при ли ка ни -
ка ко не мо же на зва ти из да -
шном, и на ро чи то – све чешћи
слу ча је ви тро ва ња пче ла.

Пред сед ник стар че вач ког
дру штва Ко ста Аћа ка же да
је на овом са стан ку би ло ре -
чи о то ме ка ко ов да шњим
пче ла ри ма гла во бо ље ства ра
и не кон тро ли са но по ста вља -
ње ко шни ца ко ле га из дру гих
де ло ва зе мље, пре све га у вре -
ме цве та ња сун цо кре та.

У том сми слу до бар при -
мер је Кар ло вац, где се сва ки

до ла зак при ја вљу је до ма ћи -
ни ма, па они за јед нич ки с го -
сти ма тра же ло ка ци ју за по -
ста вља ње кон теј не ра. Исто ва -
жи и пред сва ко озбиљ ни је
тре ти ра ње усе ва пе сти ци ди -
ма и дру гим хе ми ка ли ја ма,
ка да та мо шњи пче ла ри и зе -
мљо рад ни ци те сно са ра ђу ју.
Уоп ште, на овом ску пу нај ве -
ћи ак це нат ста вљен је на то
што нео д го вор ни ра та ри пре -
ко мер но и не струч но ко ри сте
отро ве при за шти ти би ља ка.

Због то га ће ова кви ску по -
ви би ти по но во ор га ни зо ва ни.

СЕЛО

Више стотина
излагача и учесника 
у дворишту
Пољопривредне
школе

Победник из Чачка,
дестилерија нашег
Станишића
другопласирана

Наш град је 26. ок то бра био
епи цен тар оку пља ња љу би те ља
до бре ка пљи це, ал’ баш до бре –
мо же се ре ћи и нај бо ље мо гу ће
же сти не на овим про сто ри ма.
У пи та њу је, ка ко су га ор га ни -
за то ри (на кон све га мо ра им се
при зна ти – с пра вом) на зва ли,
Ве ли ки ме ђу на род ни фе сти вал
„Ра ки ја и ра ки ја ши 2019”.

Том при ли ком се у дво ри -
шту По љо при вред не шко ле „Јо -
сиф Пан чић” не ко ли ко сто ти -
на љу ди оку пи ло ка ко би де гу -
сти ра ло (не ки и по ви ше пу та)
пре пе че ни цу на ста лу де сти ла -
ци јом ра зних вр ста во ћа ко је
су кроз сво је ве се ле ма ши не
об ра ди ли мај сто ри из це ле зе -
мље и ре ги о на.

Два на ша Мар ка ме ђу 
ла у ре а ти ма

Ово, дру го оку пља ње про из во -
ђа ча ра ки је има ло је так ми -
чар ски ка рак тер, а еми нент на
струч на ко ми си ја има ла је му -
ке Си зи фо ве да ме ђу де се ти -
на ма узо ра ка уста но ви оне ко -
ји су за ни јан су бо љи од оста -
лих. Да ква ли тет овог ви со ко -
про цент ног ал ко хол ног пи ћа
бу де нај и справ ни је про це њен,
по тру ди ли су се кре ди бил ни
чла но ви по ме ну тог жи ри ја, ко -
јем је пред се да вао про фе сор
док тор Ни но слав Ни ки ће вић с
По љо при вред ног фа кул те та у
Зе му ну, а дру штво су му, по -
ред ко ле ге из те уста но ве др
Ива на Уро ше ви ћа, пра ви ли
про фе сор др Ве ле Те ше вић с
Хе миј ског фа кул те та у Бе о гра -
ду и др Бран ко По по вић са Ин -
сти ту та за во ћар ство Ча чак.

На кон по ду жег ве ћа ња они
су ус пе ли да уса гла се ста во ве у
ве зи са из бо ром по бед ни ка ово -
го ди шњег од ме ра ва ња про из -
во ђа ча ра ки је.

Та ко је на гра ду „Шам пи он
фе сти ва ла” осво ји ла шљи во ви -
ца из 1999. го ди не чи ји је мај -
стор био Сла во мир То шић из
Кња жев ца, а фир ма „Чи ва ва”
из Но вог Се ла да ро ва ла му је
инокс ци стер ну од 480 ли та ра.
С дру ге стра не, за нај бо љу хо -
би де сти ле ри ју про гла ше на је
она у вла сни штву Бо ри са Љу -
би чи ћа из Срем ских Кар ло ва -
ца, ко јем је ком па ни ја ДЕС Су -
бо ти ца по кло ни ла ка зан од 120
ли та ра. Дру ги је био наш су -
гра ђа нин Алек сан дар Ста ни -
шић. Уз ме да ље, њи ма су за
ква ли тет при па ла и при зна ња
у ви ду ра киј ског пи сма.

Одр жа на су и так ми че ња по
ка те го ри ја ма, а ме ђу по бед ни -
ци ма су се на шли и Пан чев ци:
Мар ко Ђу кић имао је нај бо љу
ра ки ју од кру шке, док је ње гов
име њак Мар ко Ву ле тић пред -
ња чио код оних ко ји су за воћ -
ну си ро ви ну ко ри сти ли бре -
скву.

И чу ве ни аме рич ки ба си ста
љу шти пре пе че ни цу

Је дан од ини ци ја то ра ма ни фе -
ста ци је, наш су гра ђа нин Ар -
мин Тот, ис та као је да је за -
пра во ор га ни за тор до га ђа ја
„Феј сбук” гру па „Ра ки ја и ра -
ки ја ши”, ко ја има пре ко се дам
хи ља да чла но ва

– Ме ђу на ма, по ред пред -
став ни ка осам де се так де сти ле -
ри ја и ви ше од сто тех но ло га,
ни је за не мар љив ни број док -
то ра на у ка ко ји сва ко днев но
раз ме њу ју ин фор ма ци је у ве зи
с пра вил ним тех нич ко-тех но -
ло шким про це сом про из вод ње
ра ки је. Што се са мог над ме та -
ња ти че, у кон ку рен ци ји је би -
ло ви ше од че ти ри сто три де -
сет узо ра ка ра ки је и ли ке ра, од
че га сто ти нак из Пан че ва, а на -
ши про из во ђа чи има ли су при -
ли ке да се так ми че с ко ле га ма
из Бо сне и Хер це го ви не, Сло -
ве ни је, Се вер не Ма ке до ни је,
Цр не Го ре, Бу гар ске и Ру му -
ни је. На ро чи то за до вољ ство нам
је то што је ви ше од три де сет
узо ра ка сти гло од же на. Што
се ти че са ме ор га ни за ци је, ве -
ли ку за хвал ност ду гу је мо По -
љо при вред ној шко ли у Пан че -
ву, а још истог да на за по че ли
смо при пре ме за на ред ни фе -
сти вал, ко ји ће би ти одр жан у
истом тер ми ну, кра јем ок то -
бра. Уз си ја сет но вих иде ја, већ
са да се мо же оче ки ва ти ма ни -
фе ста ци ја у ран гу слич них
европ ских, што пред ска зу ју
број не на ја ве уче сни ка из ино -
стран ства – на во ди Тот.

Пред сед ник жи ри ја про фе -
сор Ни но слав Ни ки ће вић
истиче да је ово био нај ве ћи

фе сти вал у овом де лу Евро пе
по бро ју узо ра ка.

– Све је би ло ор га ни зо ва но
на вр хун ском и про фе си о нал -
ном ни воу, а овај до га ђај има
пер спек ти ву да по ста не нај пре -
сти жни ји за про из во ђа че ра -
ки је ко ји ма је то хо би – на го -
ве шта ва Ни ки ће вић.

Ква ли тет но пи ће умно го ме
је до при не ло и осло ба ђа њу упа -
дљи во по зи тив не енер ги је код
љу ди ко ји су по се ти ли фе сти -
вал, без об зи ра на то да ли су у
пи та њу би ли так ми ча ри, из ла -
га чи или го сти, то јест кон зу -
мен ти. По ред ужи ва ња у ча ри -
ма ма гич ног пи ћа, по се ти о ци
су мо гли да слу ша ју пре да ва -
ња вр хун ских струч ња ка, као и
да оби ђу штан до ве про из во ђа -
ча опре ме, по пут ка за на за ра -
ки ју или бу ра ди.

Пан че во је по ста ло цен тар
ра киј ског све та у Ср би ји, што
ни је про шло нео па же но ни пла -
не тар но по зна тим зве зда ма. Је -
дан од тих спе ци јал них го сти -
ју био је Би ли Го улд, ба си ста
гру пе „Faith No More”, ко ји је
у Пан че во до шао ди рект но из
свог Сан Фран ци ска. Овај му -
зи чар и про ду цент по кре нуо је
соп стве ни бренд шљи во ви це,
под на зи вом „Yеби га”, ко ја се
про из во ди у Ср би ји, а про да је
се ши ром Аме ри ке.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ПРЕД СТА ВЉА МО УДРУ ЖЕ ЊА ЖЕ НА – „ДО ЛОВ КЕ” (4)

Штрудла као бренд и још много тога
Ме ђу на род ни дан же на на се -
лу обе ле жа ва се од пре је да на -
ест го ди на сва ког 15. ок то бра.
Ота да се и у на шој зе мљи одр -
жа ва ју раз не при го де, с основ -
ним ци љем да се на зна че уло -
га и до при нос при пад ни ца не -
жни јег по ла пре вас ход но у уна -
пре ђе њу по љо при вред ног и ру -
рал ног раз во ја.

У том по гле ду нај ве ћи до -
при нос, без сум ње, да ју удру -
же ња же на, ко ја функ ци о ни -
шу у свих де вет на се ље них ме -
ста, па ће, по во дом на ве де ног
пра зни ка, сва ко од њих би ти
пред ста вље но.

Нај ду го веч ни је удру же ње же -
на у на шем окру же њу осно ва -
но је пре че тр де сет две го ди не
у До ло ву, са иде јом да се ба ви
очу ва њем тра ди ци је, ор га ни -
зо ва њем ра зних са др жа ја, дру -
штве но ко ри сним и ху ма ни -
тар ним ра дом... У но вом фор -
ма ту „До лов ке” ра де већ два -
де се так го ди на, от ка да је нај -
ве ћи ак це нат ста вљен на по пу -
ла ри за ци ју ста рих је ла и ко ла -
ча, на ро чи то штру дле.

Пред сед ни ца удру же ња Дра -
га на Ма рић ка же да су она и
дру ге чла ни це у по ме ну том пе -
ри о ду тај ло кал ни спе ци ја ли -
тет нај ви ше про мо ви са ле кроз
ма ни фе ста ци ју „До ло вач ка
штру дли ја да”, ко ја је већ де вет

го ди на за шти ће на у За во ду за
за шти ту ин те лек ту ал не сво ји -
не, а пре из ве сног вре ме на При -
вред на ко мо ра Ср би је увр сти -
ла ју је ме ђу нај пре сти жни је
фе сти ва ле хра не у зе мљи.

– На ро чи то смо по но сне на
де вет пр вих ме ста на Ет но-сај -
му хра не и пи ћа у Бе о гра ду и
два са јам ска цер ти фи ка та за
роб ну мар ку. Ових да на „До -
ло вач ка штру дли ја да” увр ште -
на је и у два ка та ло га: „Ри зни -
ца уку са Вој во ди не” и „Ет но-
ма ни фе ста ци је Ба на та”. Ушле
смо и у про грам здра ве хра не,
пре све га за хва љу ју ћи по мо ћи
Ин сти ту та „Та миш”, а уско ро
по чи ње мо да пра ви мо и ор ган -

ску штру длу од хељ ди ног бра -
шна. Ка да је реч о по др шци
на шем ра ду, мо рам да ис так -
нем и са рад њу с Гра дом Пан -
че вом, За во дом за јав но здра -
вље, Са ве том за род ну рав но -

прав ност и дру гим ин сти ту ци -
ја ма – на во ди пред сед ни ца.

Удру же ње тре нут но бро ји
три де сет пет ак тив них чла ни -
ца, ма хом пен зи о нер ки, па је
под мла ђи ва ње је дан од нај ва -
жни јих за да та ка.

– Део ак тив но сти би ће усме -
рен на ра ди о ни це, три би не, са -
ве то ва ња и раз не еду ка ци је, све
у на ме ри да по мог не мо не са -
мо на шим чла ни ца ма већ и дру -
гим су гра ђан ка ма ка ко би се

про на шле у не ком хо би ју или
по слу. На ста ви ће мо и са од ла -
сци ма на кул тур но-исто риј ска
ме ста, као и с ху ма ни тар ним
ра дом. За све то нео п ход не су
нам фи нан си је, ко је при ба вља -
мо од чла на ри на и про да је на -
ших про из во да, као и ре а ли за -
ци јом про је ка та, углав ном из
фон до ва Гра да и По кра ји не –
ис ти че Дра га на Ма рић.

„До лов ке” су од До ма кул ту -
ре пре де се так го ди на до би ле
про сто ри је на бес плат но ко ри -
шће ње, ко је су са ме адап ти ра -
ле у ет но-сти лу. У ме ђу вре ме -
ну су оства ри ле и мно го број не
кон так те с дру гим удру же њи -
ма из бли же и да ље око ли не,
па се ре дов но с њи ма дру же и
по се ћу ју ма ни фе ста ци је по Вој -
во ди ни и остат ку Ср би је.

– На њи ма смо осва ја ле мно -
го број не на гра де, пре све га у ка -
те го ри ја ма ста рих је ла или из -
ра де ве зе них „до ма ћи ца”. Кра -
јем но вем бра из ла га ће мо на два
штан да на Ет но-сај му хра не и
пи ћа у Бе о гра ду, а на кра ју го -
ди не че ка нас „Но во го ди шњи
ба зар” у ор га ни за ци ји ТОП-а и
Гра да. Ра ди мо још мно го то га,
али те шко је све пре зен то ва ти
од јед ном. У сва ком слу ча ју, „Пан -
чев цу” не из мер но хва ла за то што
нас ду ги низ го ди на зду шно пра -
ти – за о кру жу је при чу пр ва ме -
ђу јед на ким „До лов кама”.

ОДР ЖАН ДРУ ГИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ „РА КИ ЈА И РА КИ ЈА ШИ 2019”

СТА РА ШЉИ ВО ВИ ЦА НАЈ БО ЉЕ РАЗ ГА ЉУ ЈЕ

Награђени произвођачи ракије

С једног од ранијих скупова

ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ МЕ ДАРИ У СТАР ЧЕ ВУ

Све те же за пче ла ре

Ба нат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Зе ле ни ло” оре зи -
ва ли су парк у цен тру се ла, а
за по сле ни у ЈКП-у „Ком брест”
са ди ли су је се ње цве ће та ко -
ђе у цен тру. По че ли су ра до -
ви на че о ном зи ду фуд бал -
ског игра ли шта. Еки па Хит -
не по мо ћи је у по не де љак, 4.
но вем бра, одр жа ла обу ку уче -
ни ци ма сед мог раз ре да на те -
му „Из не над ни ср ча ни за стој”.

Ба нат ско Но во Се ло: Ко му -
нал но пред у зе ће би ло је про -
те клих да на ан га жо ва но на
кр пље њу уда р них ру па на ко -
ло во зи ма у се лу, као и на на -
си па њу ри зле у Ули ци 27. мар -
та. На род ни ор ке стар До ма
кул ту ре го сто вао је за ви кенд
у Ло зо ви ку на ма ни фе ста ци -
ји „Су сре ти се ла Ср би је”, на
ко јем му је до де ље на злат на
ме да ља за из у зе тан до при нос
у обу ци и раз во ју сви ра ња на -
род не му зи ке у се лу.

До ло во: Игра ли ште с клу па -
ма по ста вље но је у школ ском
дво ри шту. Но ви „Паб квиз”
би ће упри ли чен у не де љу, 10.
но вем бра, од 19 са ти, у До му
кул ту ре.

Гло гоњ: У зо ни шко ле по ста -
вље ни су и ди ги тал ни по ка -
зи ва чи бр зи не. На хи дран ту
на углу ули ца Бе о град ске и 1.
ма ја ин ста ли ра на је че сма с
ко је ће мо ћи да се то чи ис -
прав на пи ја ћа во да због ис -
кљу че ња у вре ме ра до ва. Ло -
кал на фир ма „Ironworks” до -
ни ра ла је ам бу лан ти јед ну
клу пу. По ста вља њем кор пи за
сме ће, ин фо-та бли и пу то ка -
за за вр ше на је ре а ли за ци ја
про јек та „Еко Та миш – но ви
ту ри стич ки про из вод”.

Ива но во: Вра та про сто ри ја
Фуд бал ског клу ба „Стре ла”
оби ли су за сад не по зна ти по -
чи ни о ци, ко ји су де мо ли ра ли
уну тра шњост и се ки ром по -
лу па ли на ме штај. Сто га се по -
зи ва ју сви ме шта ни ко ји жи -
ве у око ли ни ста ди о на, а има -
ју ка ме ре на сво јим ку ћа ма,
да пре гле да ју сним ке и да ин -
фор ма ци је про сле де упра ви
клу ба или Ме сној за јед ни ци.

Ја бу ка: Удру же ње пен зи о не -
ра упри ли чи ло је са ста нак о
ак ту ел ној про бле ма ти ци, ко -
јем су при су ство ва ли во де ћи
љу ди град ске и се о ске вла -
сти. Удру же ње ви на ра је чла -
но ви ма обез бе ди ло ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца. Ме сна
за јед ни ца је, уз по моћ ЈКП-а
„Вод-ком”, по ста ви ла ду плу
клац ка ли цу у Ри бар ској ули -
ци, на до мак Та ми ша. Пред -
ста ва „Свет” из ве де на је у
сре ду, 6. но вем бра, у До му
кул ту ре. На истом ме сту у
пе так, 9. но вем бра, од 17 са -
ти, би ће одр жа но пре да ва ње
и отво ре на из ло жба фо то гра -
фи ја на те му очу ва ња ма ке -
дон ског је зи ка.

Ка ча ре во: Удру же ње Ма ке -
до на ца „Вар дар Ка ча ре во” у
уто рак, 5. но вем бра, при ре -
ди ло је тра ди ци о нал ну „се -
ден ку”. Пред ста ва „Ау то би о -
гра фи ја”, на ста ла пре ма мо -
ти ви ма из де ла Бра ни сла ва
Ну ши ћа, из ве де на је у че твр -
так, 7. но вем бра, у До му кул -
ту ре, у са рад њи те уста но ве и
шко ле.

Омо љи ца: Пред став ни ци Ме -
сне за јед ни це, на све ча но сти
по во дом „Су сре та се ла Ср би -
је”, у су бо ту, 2. но вем бра, у

се лу Ло зо вик, Оп шти на Ве -
ли ка Пла на, до би ли су на гра -
ду као јед но од три нај у спе -
шни ја се ла од пре ко 5.000
ста нов ни ка.

Стар че во: Дан шко ле обе ле -
жен је у че твр так, 7. но вем -
бра, тра ди ци о нал ном при ред -
бом у До му кул ту ре. Због ра -
до ва на елек тро мре жи у по -
не де љак, 11. но вем бра, од 9.30
до 10.30, без стру је ће би ти
ули це Зим ска (од М. Гуп ца до
4. ок то бра) и Пе тра Драп ши -
на (од Зим ске до На дел ске).

Месне актуелности 
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Већ ду жи низ го ди на „Пан че -
вац” у са рад њи с Дру штвом
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим -
ци” удо мља ва на пу ште не и про -
на ђе не жи во ти ње по мо ћу ре -
дов не ру бри ке „Не ку пуј – удо -
ми”.

И она је за и ста оправ да ла
свој на зив, јер је у про те клих
се дам го ди на кроз њу про шло
на сто ти не па са и ма ча ка, раз -
ли чи тих уз ра ста, ра са и „ме -
ша ви на”.

И сва ко ко је же лео не ког
чу пав ца за сво ју по ро ди цу мо -
гао је ов де да га про на ђе.

Због то га ова пле ме ни та ак -
ци ја би ће на ста вље на уста ље -
ним рит мом.

Про цес удо мља ва ња је при лич -
но јед но ста ван, ка же пред сед -
ник Дру штва при ја те ља жи во -
ти ња „Љу бим ци” Иван Ку ра -
јов, и под ра зу ме ва са мо по пу -
ња ва ње уго во ра о збри ња ва њу
и пре у зи ма њу од го вор но сти но -
вих вла сни ка.

– По жељ ни су и кућ на по се -
та и про ве ра усло ва у ко ји ма
ће пас или мач ка бо ра ви ти, а
не рет ко се до га ђа да љу ди ко ји
се ја вља ју на кра ју овог про це -
са ипак не до би ју же ље ну жи -
во ти њу. То, ре ци мо, ва жи и за
слу чај Пи ти це, жен ке ко ја је
спа се на из не у слов ног дво ри -
шта у ко јем је др жа на на крат -
ком лан цу и на го ми ли от па да.
На кон сте ри ли за ци је и ве те ри -
нар ског трет ма на об ја вље на је
за удо мља ва ње, али на жа лост
ни ко по го дан се ни је ја вио да
јој пру жи но ви дом, бу ду ћи
да су сви ко ји су се ја ви -
ли мо гли са мо да обез -
бе де ње но ве зи ва ње,
што ни је би ло при -
хва тљи во. Пи ти -
ца та ко и да ље
че ка до бру при -
ли ку и од го -
вор не удо ми -
те ље, ко ји ће
јој пру жи ти
до бре усло ве
и до вољ но ме -
ста у сво јој ку -
ћи или дво ри -
шту. С дру ге
стра не, пе ки не -
зер Мр гуд, чи је
име и са мо го во -
ри о ње го вом ка -
рак те ру, имао је ма -
ло шан се да бу де удо -
мљен по што са сво јих де -
вет го ди на ни је био баш са -
вр ше на при ли ка. Али овај
малени де ди ца про на шао је но -
вог вла сни ка и сме стио се у
огром но дво ри ште, где мо же
да тр чи и ужи ва – на во ди
Курајов.

Све у све му, не ко ли ко сто -
ти на жи во ти ња има ло је шан -
су да се на ђе на стра ни ца ма
нај ста ри јег не дељ ни ка у ре ги -
о ну, а ве ли ки број њих ус пео је
упра во за хва љу ју ћи ово ме да
бу де скло њен са ули ца и сме -
штен у но ве по ро ди це.

Мо же и ди рект но из 
при хва ти ли шта

У ру бри ци за удо мља ва ње че -
сто се на ла зе и жи во ти ње ко је
је на ули ци про на шла и у град -
ско при хва ти ли ште при вре ме -
но сме сти ла слу жба „Зо о хи ги -
је не” ЈКП-а „Хи ги је на”.

– Ма ло на ших су гра ђа на за -
пра во зна про це ду ру ко ју је по -
треб но по што ва ти у слу ча ју гу -
бит ка кућ ног љу бим ца, па је
на овај на чин мно го па са по -
но во спо је но са сво јим вла сни -
ци ма. Кључ ни про блем у про -
це су вра ћа ња из гу бље них жи -
во ти ња пред ста вља чи ње ни ца
да је ма ли број њих обе ле жен
ми кро чи пом, што је за кон ска
оба ве за сва ког вла сни ка и у том

слу ча ју би јед но став ним очи -
та ва њем пса он био вра ћен вла -
сни ку у крат ком ро ку. Бу ду ћи
да слу жба „Зо о хи ги је не” про -
на ла зи и збри ња ва нео бе ле же -
не псе, па чак и оне ра сне, ве о -
ма је те шко про на ћи вла сни ке
и об ја вљи ва ње у ме ди ји ма и на
дру штве ним мре жа ма по не кад
је је ди ни на чин да их не ко

препо зна и по мог не њи хо во
вра ћа ње вла сни ци ма – ка же
пред сед ник „Љу би ма ца”.

Исто та ко би тре ба ло да сва -
ки вла сник из гу бље не жи во ти -
ње при ја ви не ста нак по ме ну -
тој слу жби на до бро по зна ти
број ко ји је на ве ден у сва ком
бро ју „Пан чев ца”, са што пре -
ци зни јим опи сом и по мо гућ -
ству фо то гра фи јом, ко ју мо гу
да по ша љу имеј лом ра ди бр -
жег рас по зна ва ња.

У иш че ки ва њу но вог бро ја и
но вих зве зда ру бри ке „Не ку -
пуј – удо ми” на ши су гра ђа ни
мо гу сва ког рад ног да на да по -
се те град ско при хва ти ли ште и
иза бе ру јед ног од ви ше од сто
па са ко ји бо ра ве у тој град ској
уста но ви.

– Је дан од њих је и муж јак
го ни ча про на ђен у кру гу град -
ске бол ни це, на жа лост без ика -
кве озна ке или ми кро чи па, ко -
ји још увек ни је про на шао по -
го дан дом. Он се на шао и на
дру штве ним мре жа ма и у об -
ја ва ма удру же ња „Љу бим ци”,
али и на „Феј сбук” стра ни ци
слу жбе „Зо о хи ги је не”. И на њој
се об ја вљу ју при вре ме ни ста -
нов ни ци ко ји тра же сво је вла -
сни ке или удо ми те ље, бу ду ћи
да је на кон ис те ка за кон ског
ро ка мо гу ће удо ми ти жи во ти -
ње по ко је вла сни ци не до ђу –
на по ми ње Ку ра јов.

У по след ње вре ме се и у ме -
ди ји ма, али и на дру штве ним

мре жа ма жу стро рас пра вља о
про бле ма ти ци на пу ште них жи -
во ти ња и по сле ди ца ма ко је на -
ста ју услед по ве ћа ног бро ја на -
ро чи то па са на ули ца ма гра до -
ва у ре ги о ну.

Шта је од го вор но 
вла сни штво?

И док се јед ни бу не и не же ле
да де ле јав ни про стор са пси -
ма и мач ка ма, дру ги ин си сти -
ра ју да жи во ти ња има ју пра во

да бо ра ве ме ђу на ма, на ро -
чи то уко ли ко не иза зи -

ва ју ни ка кве про бле ме
за окру же ње.

– За бо ра вља
се то да је си ту а -
ци ја ко ју има мо
на јав ним по вр -
ши на ма по сле -
ди ца нео д го вор -
ног вла сни штва,
те да се жи во ти -
ње на ули ци ни -
су на шле сво јом
во љом. Ма ло ко

узи ма у об зир за -
кон ске про пи се,

ко ји не за бра њу ју
хра ње ње или чак у

слу ча ју Гра да Пан че -
ва збри ња ва ње на пу -

ште них жи во ти ња и по -
ста вља ње ку ћи ца за њих,

али исто та ко од ре ђу ју број не
оба ве зе за вла сни ке и ста ра те -
ље. На жа лост, у прет ход ном
пе ри о ду смо има ли слу чај да
је у на шем гра ду из ве сна осо ба
по сег ну ла и за ба ца њем стро го
за бра ње ног отро ва, ри зи ку ју ћи
да за вр ши у за тво ру на тро го -
ди шњем од слу же њу ка зне због
уби ја ња ве ћег бро ја жи во ти ња.
Ова кав кри ми нал ни чин не са -
мо што је угро зио љу де, де цу и
жи во ти ње у на се љу Ко теж 2
већ уоп ште ни је ре шио про -
блем на пу ште них па са, јер су
се убр зо по ја ви ли но ви и на -
ста ни ли то под руч је, ко је су
не ка да чу ва ле по ме ну те отро -
ва не и та мо шњој де ци оми ље -

не скит ни це. Ве ћи на њих су
би ли не чи ји кућ ни љу бим ци,
ко ји су у не ком мо мен ту из ба -
че ни на ули цу – ка же овај љу -
би тељ па са.

Си стем нео п хо дан

Ка ко би се ути ца ло на узрок
од но сно по ја ву но вих на пу ште -
них жи во ти ња, по треб но је ова -
кве про пи се спро ве сти у де ло,
а то под ра зу ме ва оштри ју кон -
тро лу пре све га вла сни ка, на -
ро чи то у сми слу обе ле жа ва ња
жи во ти ња, те при ја вљи ва ње не -
пра вил но сти и оних су гра ђа на
ко ји на пу шта ју, за не ма ру ју или
зло ста вља ју сво је љу бим це.

– Са мо уре ђи ва њем си сте -
ма у овој обла сти, уз по ја чан
ан га жман град ских и ре пу -
блич ких ин спек циј ских ор га -
на, мо гу ће је у до глед ном ро -
ку до ћи до по зи тив них ре зул -
та та. У ве ћи ни уре ђе них за -
пад них зе ма ља рет ко ка да се
мо же ви де ти на пу ште на жи -
во ти ња на јав ној по вр ши ни,
али се до ово га до шло кроз
сло же ни про цес спро во ђе ња
стрикт них про пи са, еду ка ци -
јом ста нов ни штва о пра ви ма
и оба ве за ма по овом пи та њу,
као и сме шта њем и при вре -
ме ним збри ња ва њем жи во ти -
ња. У слу ча ју на шег ре ги о на и
ло кал них са мо у пра ва, на ко -
ји ма је углав ном це ло ку пан
те рет ба вље ња про бле мом на -
пу ште них жи во ти ња, упа дљи -
во је да по сто ји не ра зу ме ва ње
про бле ма, као и не до вољ но
ула га ње у из град њу и одр жа -
ва ње град ских при хва ти ли шта,
ко је је сва ка оп шти на у ко јој
по сто ји про блем ду жна да са -
гра ди и да у скла ду са за ко -
ном и ва же ћим пра вил ни ци -
ма ор га ни зу је њен рад – ис ти -
че Ку ра јов.

За ни мљи во је да је овај про -
блем уо чен као ве о ма ва жан у
го то во сва ком гра ду у ре ги о ну
и на ла зи се у пр вих де се так
при о ри те та у од ре ђе ним ис пи -

ти ва њи ма гра ђа на, али је по
пи та њу бу џет ског фи нан си ра -
ња нео п ход них де лат но сти мал -
те не увек на за че љу.

– Град ске струк ту ре би свакако
мо ра ле да се по за ба ве овом не -
сра зме ром и уре ђе њем система

ко ји им је по ве ри ла др жа ва, а
на ко рист и љу ди и жи во ти ња.
Слу жбе „Зо о хи ги је не” тре ба да
бу ду до бро об у че не и опре мље -
не, а при хва ти ли шта уре ђе на
за оп ти ма лан бо ра вак жи во ти -
ња, с тран спа рент ним про це -
ду ра ма и по сло ва њем. А тре ба
да рас по ла жу и до вољ ним сред -
стви ма за спро во ђе ње свих де -
лат но сти – хва та ња, пре во за,
сме шта ја и бри ге о жи во ти ња -
ма. У ова квим ин сти ту ци ја ма
не ма ме ста ком про ми су и сва -
ка про ме на се од ра жа ва на ква -
ли тет жи во та жи во ти ња и њи -
хо ву до бро бит. На при мер, уко -
ли ко има те ви ше жи во ти ња у
при вре ме ном сме шта ју у од но -
су на пла ни ра ни ка па ци тет, то
по вла чи и по ве ћа ну по тр о шњу
хра не, али и ви ше тро шко ве ве -
те ри нар ских услу га, као и по -
тре бу да се ан га жу је до дат на
рад на сна га – за кљу чу је пред -
сед ник „Љу би ма ца”.

Све у све му, си стем је ком -
плек сан, баш као и про блем
ко јим се ба ви и зах те ва по себ -
ну па жњу, пла ни ра ње и фи нан -
си ра ње за то што се ра ди са жи -
вим би ћи ма – на шим нај бо -
љим при ја те љи ма. То че сто за -
бо ра вља мо свр ста ва ју ћи це лу
ову област у до мен ко му нал не
про бле ма ти ке, прем да је она
де фи ни тив но мно го ви ше од
то га.

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.

Чу па ва фа ми ли ја
Ови пре ле пи ма ли ша ни
хит но тра же дом. Хит но
им је пре све га за то што
су на ули ци са још де вет
од ра слих па са. Див ни су
и ве се ли, не све сни да им
ту ни шта ни је си гур но.

Ста на ри окол них згра -
да не во ле што су они ту.
Стал но псу ју и га ђа ју псе и љу де ко ји их хра не. Сто га би
овим ле по та ни ма мно го зна чио и при вре ме ни сме штај.

Очи шће ни су од па ра зи та и има ју око два и по ме се ца, а
кон такт-те ле фон је 065/280-26-20.

Скро ба рац
Овај бле са про на ђен је бли зу Скро ба ре
у ло шем ста њу и при лич но из глад нео.

Пре ма про це ни ве те ри на ра, ме шан -
ко има око че ти ри и по ме се ца; очи -
шћен је од бу ва и гли ста и вак ци ни сан
про тив ште не ћа ка, а за не ко ли ко да на
тре ба да при ми и јед ну вак ци ну про тив
бе сни ла. Жи ва хан је и енер ги чан, а зна
и да тра жи да иза ђе на по ље да оба ви
ну жду и ко ли ко-то ли ко зна за по во дац.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 
069/220-66-26.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
Удомљени Мргуд

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ДРУ ШТВО „ЉУ БИМ ЦИ” И „ПАН ЧЕ ВАЦ” ВЕЋ ГО ДИ НА МА РЕ ША ВА ЈУ ПРО БЛЕМ

„НЕ КУ ПУЈ – УДО МИ” ПРА ВА ЈЕ И ПЛЕ МЕ НИ ТА СТВАР

Изложба у „Бранковој” поводом овогодишњег Светског дана животиња

Они чекају нове власнике

Иван Курајов
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„БОР ДРВО” ПАНЧЕВО

• Буква, багрем, храст – најповољније

• Брикет 17.990 дин/тона, мешано дрво 2.500 динара/м³

• Акција: буква 2 м³ – 7.000 динара

062/873-19-80; 064/503-30-11

УГАЉ
Ковинска коцка

6.850

Сушени вреоци

12.700

и остале врсте угља

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

до 180 дана

063/832-29-79
069/716-463

(6
/2

8
3

1
5

4
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

НАЈПОВОЉНИЈЕ
• Сирови вреоци

• Сушени вреоци

• Костолац

• Ковински коцка

• Ковински орах

Бесплатна достава
на кућну адресу

061/176‐34‐08

(8
/2

7
5

9
7

8
)

ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

ПРОДАЈЕМ трпезаријске

столице, хоклице.

013/258-04-67. (285294)

КУПУЈЕМ старо гвожђе,

фрижидере, замрзиваче,

веш-машине, телевизоре.

064/158-44-10, 063/101-

11-47. (284763)

КУПУЈЕМ значке, ордење,

медаље, новац, сатове,

пенкала. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (285046)

КУПУЈЕМ полован наме-

штај, перје, боце плинске,

бакар, алуминијум, акуму-

латоре. 066/900-79-04.

(285049)

КУПУЈЕМ стабла лимуна, у
роду, као и мандарина.
064/363-60-08. (285061)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
060/135-00-84. (285151)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност небитна, вршимо
ремонт. 063/705-18-18,
335-930. (285286)

КУПУЈЕМ старе веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче, шпорете, акумула-
торе, каблове. 060/521-93-
40. (285189)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, радимо ре-

монт. 063/705-18-18, 335-

930. (285286)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване

ТА пећи, достава, монта-

жа, гаранција, вршимо по-

правке. 064/588-95-48.

(285288)

ЕЛЕКТРИЧНИ трофазни
шпорет четири рингле на
продају, као нов. 063/837-
61-15. (295291)

ПРОДАЈЕМ повољно ТА
пећ цер, 4.5 кв, исправну,
постоље. 063/354-665.
(285297)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
електрични шпорет, равна
плоча, тв филипс.
063/158-27-50. (285324)

ПРОДАЈЕМ црвено-белу
јуницу, стару 14 месеци.
Тел. 063/459-90-14.
(285311)

НА ПРОДАЈУ коцка и ка-
мени ивичњаци, топола и
врба. 063/423-466.
(285333)

БРИКЕТ буков, у џакови-
ма, достава и моторка, по-
вољно. 064/482-65-53.
(285345)

ПРАСИЋИ, дебела крма-
ча, балирана детелина на
продају. Мића, 064/303-
28-68. (285357)

РАСПРОДАЈА нових сто-
лица од 1.600, столови од
4.500. 060/600-14-52.
(285338)

СУДОПЕРА, остале кухињ-

ске елементе, судопера,

3.000 динара, нова. 371-

568, 063/773-45-97.

(285234)

ПРОДАЈЕМ комбиновани

фрижидер, замрзивач вер-

тикални, веш-машину, мо-

же ваше уз доплату.

064/129-73-60. (285263)

НА ПРОДАЈУ полован ка-
уч, монитор, сто и педи-
кир столица. 063/692-010.
(285155)

РАСПРОДАЈА кућних
ствари, телевизор, лустер,
стазе, нафтариц.а
062/847-13-62. (285172)

ТОВЉЕНИЦИ до 200 кг,
јунећа полутка од 15. но-
вембра. 063/879-03-55.
(285175)

ЗИМСКЕ гуме 15 инча са
фелнама, на продају.
063/822-04-11. (285179)

НА ПРОДАЈУ инвалидска
колица, повољно, скоро
нова, велика. 065/862-22-
39, 231-63-43. (285107)

УСТУПАМ гробницу на
Старом гробљу, уз дого-
вор. 064/(255-61-50.
(285236)

УГАОНА гарнитура, са-
мачки кревет, фотеља мој-
ца, сто, столице, сточићи.
063/861-82-66. (285283)

ВЕШ-МАШИНА, мини

шпорет, кухињски бојлер,

фрижидер и половни де-

лови од веш-машина.

013/252-05-10, 063/703-

76-07. (285147)

ПРОДАЈЕМ апарат за ко-

кице, тремилицу-метал-це-

ви, бушилицу-батерије.

068/401-59-77. (284843)

ПОВОЉНО термо пећ.

Тел. 013/352-114.

(285096)=

КАЗАН за печење ракије

издајем. Дуле, 064/163-

58-85. (284356)

СТАРА грађа, шпорет на

дрва, бојлер 10 литара,

перомат. 061/644-62-07.

(284586/р)

ФРИЖИДЕР, уградна рер-

на, судо-машина, комби-

новани фрижидер, кофер,

шиваћа машина. 063/861-

82-66. (р)

МАГНУЛИЦЕ полутке 220,

јарада 250, шиљеже бело.

062/167-16-81. (284941)

ПРОДАЈЕМ електричну

машину за млевење меса,

топ за кобасице. 063/154-

93-91. (285051)

ГОРИОНИК на нафту, гу-

ме са фелнама, пластична

бурад, телевизор, троти-

нет, видеорикордер.

064/206-30-24. (285086)

ПРОДАЈЕМ две краве сте-

оне и два телета, Панчево.

063/804-32-60. (285126)

ПРОДАЈЕМ трогодишње

тује, 200 динара. Тел.

064/062-38-72. (285136)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне

ТА пећи, достава, монта-

жа, повољно. 061/198-81-

42. (285151)

ТРОСЕД, фотељу, радни

сто, столицу, замрзивач,

компјутер dell, скенер и

штампач, канц. Резач па-

пира. 062/822-35-03.

(285102)

ДВА кауча по 2.000, ТА

пећ 9.000 динара, два лу-

стера, тепих, псат Б 3.

063/382-071. (285153)

КУПУЈЕМ аутомобиле, не-

битно стање, 90 до 1.000

евра. 064/230-52-21,

063/892-08-25. (285281)

КУПУЈЕМ аута до 2.000

евра. 063/165.-83-75.

(285314)

ГАРАЖУ издајем, дупл, ис-

под зграде, струја, грејање

гратис. Тесла. 061/225.16-

43. (285273)

ИЗДАЈЕМ гаражу на Те-

сли. Тел. 063/849-54-32.

(285144)

ПРОДАЈЕМ урсуза 904 Б,
1989. годиште, плуг 757,
ИМТ. 062/174-70-67.
(285632)

КИНО-ФИЛМОВЕ, 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета, квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (285130)

ПРОДАЈЕМ апипонг ма-
шине од 1 м и 2 м, унвир-
зални апи понг, рул маши-
ни и вулцну, сиц машину,
велика. Ул. Петра Прера-
довића бр. 30-ц. Тел.
063/305-217, од 9 до 19
сати. (285209)

ПУНТО 1, 1.1, 1998, троје

врата, атестиран плин.

064/587-50-24. (285254)

ПЕЖО 207, 1.4, 2007, пе-

тора врата, фул опрема.

064/130-36-02. (285254)

ЗАСТАВА 101, 2005, реги-

строван, атестиран гас,

2022, очуван, 650 евра.

063/140-62-92. (285342)

ДАЧИЈА логан 1.5 ДЦИ,

2006/203.000 км, први

власник, одлична.

063/226-446. (285346)

РЕНО МЕГАН, 1.6, 16 В,

2006, плин, исправан, не-

регистрован за делове,

450 евра. 063/864-87-40.

(285372)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп
свих врста возила, катали-
затора, продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44, 066/409-
991. (284801)

ОТКУП возила, алата, гво-
жђа, остало, продаја дело-
ва, долазим на адресу.
063/782-82-69, 061/211-
59-15. (284801)

КУПУЈЕМ возила од 70 до

1.600 евра. 062/193-36-05.

(285314)

ОПЕЛ астра Х, 2004. уве-
жен из Немачке, 1400  цм,
66 кв, бензинац, 2.800
евра. 063/860-35-31.
(285256)

ДАЧИЈА логан 1.4, 2006,
оштећена од града.
064/587-50-24. (285254)

ДОБЛО макси, теретни,
1.4, 2007, атестиран плин,
може замена. 064/587-50-
24. (285254)

ПУНТО 1.2, 8 В, 2001, кли-
ма, алу фелне, гаражиран,
одличан, власник.
064/142-55-93. (1285109)

СЕИЋЕНТО на продају,
регистрован до јула 2020.
Тел. 064/340-26-43.
(285218)

ПУНТО 3, 1.2, 2011/12, пе-
тора врата, атестиран
плин. 064/130-36-02.
(285254)

РЕНО МЕГАН, 1.5 ДЦИ,

2005. годиште. 060/311-

29-64. (285253)

ПРОДАЈЕМ фијат брава

2001. годиште. 063/833-

78-85. (285183)

ХИТНО продајем опел

астру караван 2007,  1900

евра 060/525-41-07 (СМС)

ФОРД фијеста 1999. годи-

ште, нерегистрован, још

један уд еловима, цена до-

говор, звати после 17 сати.

+  46769 207966 vi ber,

064/525-77-85. (285056)

СЕАТ кордоба 1995. годи-

ште, регистрован до маја,

атест гаса до 2023.

064/273-60-62. (285123)

НА ПРОДАЈУ пежо 106 3

В/2001. Тел. 063/252-748.

(285157)
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ПРОДАЈЕМ укњижену не-

покретност – башта, Ново-

сељански пут, прво српско

поље. 064/128-22-06.

(284171)

ПРОДАЈЕМ кућу, Качаре-

во, 55 квм, одмах усељива,

старија, добро очувана,

мало баште, добро место,

папири чисти, продаје ста-

рија особа, паре су ми по-

требне за дом. Хитно. Ви-

ше информација на

061/239-09-87. (284277)

ПРОДАЈЕМ кућу, Омољи-

ца. 013/618-625, може за-

мена за гарсоњеру 28 ква-

драта. (284759/60)

ПРОДАЈЕМ плац са ста-

ром зградом у Панчеву.

013/401-607. (284891)

ПРОДАЈЕМ кућу, три

стамбене јединице, 8 ари

плаца, Горњи град.

063/829-89-48. (284905)

КАЧАРЕВО, кућа 100 квм,

на 11 ари, усељива.

064/172-86-12. (284876)

КУЋА, 140 квм, центар,

Иланџа, 17 ари, замена

доплаћујем.  064/075-23-

67.(285060)

ПРОДАЈЕМ кућу, Војлови-

ца, 70 квм, 6.5 ари плаца,

укњижена, струја, вода,

канализација, 17.000 евра,

договор. 066/341-920.

(285015)

ПРОДАЈЕМ, Скробара 10

ари, ЗФ фабрика. Започе-

та градња, легализација.

060/346-51-11 (и)

ВОЈЛОВИЦА, 74  + 83

квм, 5 ари, 35.000. (49),

„Мустанг ”, 062/226-901.

(285230)

СТАРЧЕВО, усељива кућа,

помоћни објекти 9,5 ари.

Укњижено. 063/725-99-37.

(285058)

КУЋА, Банатско Ново Се-

ло, стамбене површине

123 квм, са помоћним

објектима и плацем од

12,5 ари. Легализована,

власник, 1/1. 063/700-44-

89. (285139)

ПРОДАЈЕМ две парцеле
по 3 ланца, једна мрамо-
рачки атар, друга између
Владимировца и Банатског
Новог Села. 065/974-89-
94. (2852129

ПРОДАЈЕМ плац од 7 ари

код касарне 5000, воће у

пуном роду, бушен бунар,

14 ари, објекат и гараћа,

вреди погледати. 065/833-

47-05. (285121)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље у Качареву. Тел.

064/178-85-36. (р)

МИСА, 83 квм + 50 квм, 4

ара, 32.000. (49), „Мустанг

”, 062/226-901. (285230)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-

љарском насипу, 140 квм,

1/1. Тел. 061/590-24-70.

(285070)

КАРАУЛА, легализована

кућа, 197 квм, 16 ари,

климе, ЕГ, продајем.

063/128-67-56. (285074)

КУЋА, усељива, подрум,

помоћне просторије, вели-

ки плац, Старчево. Тел.

065/262-40-30. (285097)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пе-

листерској. 064/364-83-18

и 064/365-66-27 (СМС)

КУЋА, 49 квм, колонија

Стрелиште, плац 2.5, усе-

љива одмах. 063/852-77-

72. (283758/р)

БЛИЗУ центра, кућа са две

стамбене јединице, дого-

вор, почетак Тополе, сре-

ђен, 5 ари, 29.000. „Лајф”,

061/662-91-48. (285230)

КУПУЈЕМ перје; старински

намештај, слике,с таове,

стари новац, сифон фла-

ше, старо покућство.

063/705-18-18, 335-930.

(285286)

ПЛАЦ на продају 28 ари,

18.000. 064/256-61-64.

(СМС)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-

лације, индикаторе, бојле-

ре, фрижидере, замрзива-

че, шпорете, табле.

060/521-93-40. (285189)

ОТКУПЉУЈЕМ неисправне

ТА пећи, вршимо поправ-

ке. 064/588-95-48.

(285288)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.КУЋА 120 квм, два стана,

5,5 ари, Цара Душана.

064/075-23-67. (285060)

ПРОДАЈЕМ кућу са 19 ари

плаца, Банатско Ново Село.

063/887-84-00. (285053)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 53 квм,

24.000 евра. 063/771-42-

24. (285055)

ПРОДАЈЕМ земљиђште 64

ара, северна индустријска

зона. 063/639-99-52.

(285140)

СТАРЧЕВО, 15 ари, кућа

са локаллом, 240, 45.000.

(338), „Јанковић”. 348-

025. (285191)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу

у Иванову. 062/415-359,

064/828-36-26. (285146)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бавани-

шту са помоћним објекти-

ма и баштом, близу цен-

тра. 063/552-501. (285133)

ПРОДАЈЕМ плац 31 ар,

Пелистерска улица.,

064/131-42-02. (285163)

СТАРЧЕВО, Шумице. 120

квм, 4 ара, 26.000, дого-

вор. (677), „Нишић”, 362-

027, 064/206-55-74.

(285141)

КУЋА, први спрат, М. Гор-
ког, 206 квм + поткровље,
160.000 евра. Тел.
063/804-07-85. (2854368)

НОВА МИСА, плац 8 ари,
18.000. (188), Una Dal li,
064/255-87-50. (285154)

КУЋА, монтажна, нова, 68
квм, усељива, 2,5 ара,
19.000 евра. Тел. 063/804-
07-85. (2854368)

КУЋА, 60 квм, Миса,
12.000 евра. 063/135-29-
76. (285368)

КУЋА, 100 КВМ, 3 АРА,
23.000 евра. 063/135-29-
76. (285368)

ПЛАЦ, Кудељарски 18.5
ари. 063/837-91-30. (285363)

СТАРА кућа на 6 ари, бли-
зина центра. 064/136-42-
00. (285266)

КУЋА, Краљевића Марка
17, 4.5 ари. 063/837-91-
30. (285363)

КУПУЈЕМ кућу у Качареву.

064/369-47-02. (285150)

СЕВЕРНА зона 110 ари,

струја,в ода, 1750 евра ар.

064/136-42-00. (285266)

БАВАНИШТАНСКИ пут,

10.5 ари, струја, вода,

18.000.  (679), „Трем 01”,

063/836-23-83. (285229)

ПРОДАЈЕМ кућу у Бавани-

шту, 146 + 60 квм, на пла-

цу од 28 ари, или мењам

за стан или кућу у Панче-

ву, уз доплату. 061/201-

82-89. (285251)

ПРОДАЈЕМплац на Злати-

бору, цена 800 евра по

ару. 069/158-63-76.

(285298)

ПЛАЦ продајем 2,2 хекта-

ра, Новосељаснки пут, мо-

же парцелисање, повољно.

062/403-241. (2853159

КНИЋАНИНОВА 33, 250

квм, 7 ари плац, 90.000.

„Тесла некретнине”,

064/668-89-15. (285309)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-

мље на Новосељанском

путу. Тел. 063/103-04-33.

(285337)

СТРОГИ центар, кућа 215

квм, 4 ара. (188), Una Dal li,

064/255-87-50. (285154)

ЊИВА 72 ара, Јабучки пут

код Споменика, друга

дуж, 7.000. 060/353-99-10.

(2852049

НОВА МИСА, 180 квм, 2

ара, гаража, 60.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (285224)

КУЋА 130 квм, Миса, ре-

новирана, усељива, 4 ара,

два улаза, два стана,

29.000 евра. Тел. 063/804-

07-85. (2854368)

КУЋА, шири центар, 100

квм, 3 ара, без улагања,

приземна, етажа, колски

улаз, 85.000. (394), „Гоца”,

063/899-77-00. (285276)

ПЛАЦ 6 ари, три стамбене
јединице посебне, 100 +
60 + 70 квм, усељиве, са
посебним улазима, 53.000.
Тел. 063/804-07-85.
(2854368)

ВИКЕНДИЦА, Девојачки
бунар, 100 м Аква парка,
одложено плаћање.
064/450-78-91. (285258)

ПОВОЉНО кућа, Војлови-
ца, 70 квм, 7 ари, одложе-
но плаћање. 064/134-97-
60. (285258)

МАРГИТА, две јединице,
47 + 32, 3 ара, 26.000. Тел.
065/513-87-30. (285219)

ОМОЉИЦА, на продају
плац 75 х 40 квм. 069/714-
128. (285216)

МОНТАЖНА нова кућа 70
квм, 15.000 евра, 2 ара,
Миса. 063/135-29-76.
(285368)

КУПУЈЕМ мању кућу до

15.000 евра. Тел. 064/475-

75-17. (284782)

КУПУЈЕМ кућу или грађе-

винско земљиште у центру

Панчева. Звати, 063/187-

66-07. (284440)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-

нине” потребни плацеви

преко 4 ара, за инвестито-

ре. 064/668-89-15.

(285309)

ПОТРЕБНА кућа на селу

за издавање или магацин.

064/558-42-90. (285103)

СТАН, Кеј Радоја Дакића,

други спрат, 73 квм, два

мокра чвора, поглед на

Тамиш, власник. Цена

60.000. 064/295-52-54.

(285297)

ЗЕЛЕНГОРА, 45 квм, дво-

собан, ВП, ТА, комплет

реновиран, усељив,

30.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951.

(285350)

ПРОДАЈЕМ леп стан у

Панчеву. 066/937-00-13.

(285316)

ОМОЉИЦА, строги цен-

тар, једноипособан, плац

код Бање, 7,6 ари.

064/021-19-31. (и)

НОВА МИСА, нов тросо-

бан, 95 квм, I, ЕГ, 600

евра/квадрат. (300), „Ћур-

чић”, 063/803-10-52.

(285161)

СОДАРА, војне зграде, че-

творособан, II, ЦГ, рено-

виран, 60.000. (353),

„Премиер”, 063/800-44-

30. (285224)

ПРОДАЈЕМ стан, ново-

градња, 67 квм, трособан,

укњижен, грејање гас.

063/215-844. (285083)

ПРОДАЈЕМ двоипособан

стан на Стрелишту 66 квм,

VII спрат, зграда са лиф-

том, леп поглед, близу

школе, обданишта и су-

пермаркет, централно гре-

јање, сигурносна врата,

ПВЦ прозори, подрумска

остава, повољно. Власник.

063/376-191, 063/376-189.

(285004)

СТРЕЛИШТЕ, IV, ЦГ, 96

квм + две терасе без ула-

гања, власник, усељив.

064/163-57-59. (285057)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан до улице, Жарка Зре-
њанина, власник. 061/382-
88-88. (285036)

СТРЕЛИШТЕ, стан 55 квм,
III спрат, ЦГ, без посредни-
ка. 063/199-60-99. (285076)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, III, 39.000. (188),
Una Dal li, 064/255-87-50.
(285154)

ШИРИ центар, нови стано-
ви, 51 квм, 54 квм, 60 квм,
70 квм, власник. 063/208-
352. (285152)

ЦЕНТАР, 49 квм, двосо-
бан, изузетан, 36.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (285158)

НОВА МИСА, нов тросо-

бан, 93 квм, ПР, двори-

ште. (300), „Ћурчић”,

063/803-10-52. (285161)
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA – цена: 700 динара,    fPSA – цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Жељка Ковачевић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

УРОЛОГИЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 4.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА
СВАКИ ПОЈЕДИНАЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.500 динара

(Цене важе од 1. октобра)

др Ненад Маргитин
Општа болница

Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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AKCIJA!
7.11-13.11.2019.

Pileći batak i karabatak 
1 kg

Mleko trajno 2,8% mm 
Moja Kravica 1 l

Maslinovo ulje 
Monini 1 l

11900 
RSD

8999 
RSD

105.99

-15%

99900 
RSD

 1,899.99 

-47%

Pomorandža 
1 kg

19900 
RSD

RSD

00 119

RSD

00 199

 1,899.99 

-47%

RSD

00 999
105.99

-15%

RSD

99 89

ИЗДАЈЕМ двоипособан
полунамештен стан, 50
квм, на Миси, у Панчеву,
усељив одмах. Контакт
063/862-08-58. (285031)

ИЗДАЈЕМ кућу 100 квм, са
гаражом, Баваништански
пут, нова изградња, може
и пословни простор, има
двориште, клима, може са
намештајем. 013/320-367,
+ 436764-733 590. (285073)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, велики, Кара-
ђорђва. 064/994-13-16.
(285095)

ИЗДАЈЕМ стан у Жарка
Зрењанина 53-а, призе-
мље, комплетно опре-
мљен, 29 квм, са терасом.
Тел. 063/772-59-18. (ф)

ДВОРИШНА намештена
гарсоњера, грејање, са-
мац-самица. Стрелиште.
064218-83-45, 013/362-
406. (285069)

ПОТРЕБНА кућа на дуже
за изнајмити или станова-
ње, уз одржавање и чува-
ње. 061/130-72-42.
(1285112)

ЈЕДНОСОБАН двоишрни
стан за издавање.
064/145-47-48, 061/175-
00-15. (285142)

ИЗДАЈЕМ стан, 72 квм, III
спрат, стан празан. Тел.
063/319-133. (285176)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-

бан стан у кући у Доњем

граду. 062/522-000.

(285180)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-

мештен стан, са грејањем,

Котеж 1. 065/681-31-47.

((285118)

ИЗДАЈЕМ намештен једно-

собан стан у кући. Тел.

063/707-18-75. (285111)

ИЗДАЈЕМ собе за раднике

и самце. 064/305-73-01.

(285128)

КУПУЈЕМО станове на

свим локацијама, брза ис-

плата. (353), „Премиер”,

063/800-44-30. (385224)

ИЗДАЈЕ се поптуно празан
стан у центру, 130 евра.
Звати на телефон
060/131-29-08. После 17
сати. (294978)

ИЗДАЈЕМ једнособан пра-
зан стан, зграда, без греја-
ња, Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (285045)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике, самце, студенте,
раднички смештај, центар.
063/502-211. (285072)=

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособанс тан, нова Миса.
Тел. 063/858-47-22.
(285034)

ЦЕНТАР, нов трособан, 96
квм, 73.-000; салонски 136
квм, 90.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (285230)

ШИРИ центар, новија
градња, 91 квм, дуплекс,
III, лифт, ЦГ, 70.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (285228)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потреб-

не куће и станови у Пан-

чеву, брза исплата.

061/662-91-48. (285230)

КУПУЈЕМ једнособан или
једноипособан стан, ис-
плата одмах. 064/385-31-
15. (285207)

АГЕНЦИЈА „Дива”, Жарка
Зрењанина 14, купујем
стан у згради за познатог
купца. 064/246-05-71. (285192)

КУПУЈЕМ једнособан-дво-
собан стан за реновирање,
исплата одмах. 064/206-
55-74. (285141)

ПОТРЕБНИ станови на
свим локацијама, брза ис-
плата. Агенција Нишић,
064/206-55-74. (285141)

КУПУЈЕМО станове, куће,
исплата одмах.  (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(284953)

КУПУЈЕМ станове за рано-
вирање. Исплата одмах.
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (285309)

КОТЕЖ 1, прелеп двосо-
бан, сређен, ВП, тераса,
38.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (285339)

ТОПОЛА, приземни тросо-
бан, 80 квм, двориште,
22.000. (49), „Мустанг ”,
062/226-901. (285230)

МИСА, сређена етажа,
104 квм, I, ЕГ, 38.000.
(49), „Мустанг ”, 062/226-
901. (285230)

ТЕСЛА, 50 квм, без улага-
ња, ВП, ЕГ, 38.500. (49),
„Мустанг ”, 062/226-901.
(285230)

ТЕСЛА, новији дуплекс, 96
квм, наткривен паркинг,
ЦГ, видео надзор, 80.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(285230)

НОВА МИСА, 30 квм, при-
земље, 15.000; дворишни
код Стакларе, договор.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(285230)

СТРЕЛИШТЕ, квалитетно
реновиран двоипособан,
57 квм, I, 41.000.
„Mустанг”, 064/151-18-93.
(285230)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
трособан, реновиран, III,
ЦГ, 63 квм, 51.000.
„Mустанг”, 064/151-18-93.
(285230)

КОТЕЖ 1, двособан, 58
квм, ЦГ, IV, 28.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(285230)

КОТЕЖ 1, квалитетан дво-
собан, X, 57 квм, ЦГ;
40.000. (49), „Мустанг”,
069/226-66-58. (285230)

СОДАРА, 46 квм, ЦГ, III,
лифт, договор. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)

ТЕСЛА, дуплекс, IV, 800
евра по квадрату. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)

КОТЕЖ 2, трособан, ЦГ,
VI II, лифт, 47.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-83.
(285229)

ДВОРИШНИ стан, шири
центар, 25 квм, гарсоње-
ра, I, 15.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(285228)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм, дво-
собан, III, ЦГ; 31.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

ТАМИШ КАПИЈА, 112
квм, III, ЦГ, четворособан,
двостран, усељив, 130.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

КОТЕЖ 2, двособан преу-
ређен у двоипособан, V,
ЦГ, 40.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285228)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, II,
54 квм, ТА, 28.000. (353),
„Премиер”, 063/800-44-
30. (285224)

КОТЕЖ 2,, 65 квм, VI,
двоипособан, ЦГ, 44.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (285350)

СОДАРА, двоипособан, 71
квм, ЦГ,  IX, реновиран.
064/248-95-28, 061/102-
27-46. (285356)

ШИРИ центар, двособан,
очуван, две терасе, II,
35.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (285339)

СОДАРА, војне зграде,
двоипособан, IX спрат,
42.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(285141)

КОТЕЖ 1, 2.0, ЦГ, дого-
вор; дворишни, 34, 10.500.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (285191)

ТРОСОБАН, изузетно ре-
новиран, Пепељаре, гара-
жа, 58,47 квм. (470), „Ди-
ва некретнине”, 064/246-
05-71. (285192)

ПРОДАЈЕМ укњижен јед-
нособан дворишни стан у
центру, новије градње.
066/318-235. (285205)

ТЕСЛА, Авив, једнособан,
III, 35 квм, ЦГ, 30.000.
(353), „Премиер”,
063/800-44-30. (285224)

ПРОДАЈЕМ дворишни
стан, 30 квм, шупа 13 квм,
потребна тотална рекон-
струкција, Димитрија Ту-
цовића 10. 063/208-114.
(285352)

СОДАРА, војна зграда,

двоипособан, 62 квм, ЦГ,

XII спрат, усељив.

064/327-54-10. (285223)

КОТЕЖ 1, 45 квм, двосо-

бан, III, лифт, ЦГ, 35.500.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (285276)

ТЕСЛА, 70 квм, трособан

реновиран, 49.500 евра.

(394), „Гоца”, 063/899-77-

00. (285276)

СОДАРА, двоипособан, X,

ЦГ, 63 квм сређен, 51.000.

(353), „Премиер”,

063/800-44-30. (285224)

СТРЕЛИШТЕ, етажа куће,

90 квм, први спрат,

27.000. (677), „Нишић”,

362-027, 064/206-55-74.

(285141)

МИСА, 133 квм, трособан,
6 ари, гаража, двориште,
46.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(285158)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
70 квм, V, ЦГ, 40.000.
(300), „Ћурчић”, 063/803-
10-52. (285161)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
38 квм, I,ЦГ, тераса,
24.000. (300), „Ћурчић”,
063/803-10-52. (285161)

КОТЕЖ 2, 80 квм, ЦГ, III
lift, 53.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (285229)
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ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159

Лимарији „Марковић”

ПОТРЕБНИ
грађевински

лимари и бравар

Пожељно искуство.
069/117-60-11

(10/284741)

Спортској кладионици Balkan Bet потребне

РАДНИЦЕ ЗА РАД У ШАНКУ И КАЗИНУ

За додатне информације јавите се на број:

064/803-66-90
(8/289235)

ПОТРЕБАН

ХАУСМАЈСТОР

„MAG NO LI JA LUX”,

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ

КУВАРИ
SA ISKUSTVOM

064/393-56-90

ПОТРЕБАН

МЕНАЏЕР
РЕСТОРАНА

064/393-56-90

ПОТРЕБНИ радници

за рад у кухињи 

и за роштиљем.

Почетна плата за 

раднике са искуством

50.000 + пријава 

+ топли оброк, 

без искуства 45.000 +

пријава + топли оброк.

Ћевабџиница „Хало Лековац”

Тел. 063/897-55-04
(6/284892)

СЕЛИДБЕ ПЕТРОВ – ТРАНСПОРТ

У земљи и иностранству превоз робе и селидбе са

радницима и без. Монтажа и демонтажа намештаја.

Тел. 061/324-37-50, Стева (9/285322)

Потребна женска особа

за посао

ПОСЛОВОЂЕ
у ћевабџиници

Плата у зависности 

од искуства + пријава

+ топли оброк.

Ћевабџиница

„Хало Лесковац”

Тел. 062/896-39-78
(7/284892)

(ф)

(ф)

Потребни возачи Д категорије

Плата 60.000.

Инфо на тел. 066/371-101
(ф)

МУШКРАЦ до 30 година
потребан за рад у урамљи-
вачкој радњи Stu dio Ima -
go”. 064/210-68-94. (285120)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за молерско-гипсар-
ске радове, плата до 200
динара на сат. 063/861-
44-00. (285290)

ПЕКАРИ потребан радник,
ноћна смена са Б категори-
јом. 063/307-996. (285295)

ПОТРЕБНА радница за пе-
кару Bu o na Se ra. 063/130-
75-40. (285302)

ТУРИСТИЧКОЈ агенцији
потребан агент продаје ту-
ристичких аранжмана.
Обавезно искуство. CV по-
слати на asun kis stra vel -
srb@g mail.com (285104/5)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије, запослење на
неодређено. 060/033-5610,
061/213-37-66. (285129)

ПОТРЕБНА жена од 30, 40
година за спчремање
апартмана. Пожељно по-
знавање посла. 060/550-
59-76. (285376)

ПОТРЕБНО више радника
за припрему салата и на
роштиљу „Код Тому Ле-
сковчанина”. 065/900-50-
08. (285378)

ПИЦЕРИЈИ Mammy потре-
бан помоћни радник.
060/303-36-37.- (285355)

ГОЛУБ такси тражи возача
таксија. Неопходни услови:
завршена средња соабра-
ћајна школа, пет година ис-
куства на пословима воза-
ча или поседовање Ц кате-
горије,с а било којом сред-
њом школом. Контакт: Ма-
рија Симоновић, 060/663-
64-63, радним данима од 8
до 16 сати. (285162)

ШЉУНАК,  песак сејанац
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика.
064/664-85-31, 013/342-
338 (СМС)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови, кречење, глетова-
ње, столарија, веома по-
вољно. 064/280-26-15. (283511/)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабине, сла-
вина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (283511/)

ЧАСОВИ, основе електро-
технике. Професор са ве-
ликим искуством.
062/801-97-58. (284826)

АЛУ ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, венеција-
нери, тракасте завесе,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (284239)

ЧАСОВИ хармонике, кола,
трилери, песме, УЕУ „Бал-
кан”. 060/632-46-90. (284739)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета.
063/369-846. (285094)

МАТЕМАТИКА, статисти-

ка, физика, информатика,

могућност месечног пла-

ћања, професор. Центар,

013/353-569, 066/405-336,

061/603-94-94. (285259)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
гаранција. Www.bal to -
kad.co.rs 065/347-55-02,
011/288-30-18. (284156)

СЕРВИС и монтажа клима
уређаја, поправка беле
технике. 060/637-07-51.
(285278)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 25
година искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(285285)

ПЛАСТИФИЦИРАЊЕ
оштећених када. 064/354-
08-09. (285138)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке
бојлера, шпорета, индика-
тора, разводних табли, ин-
сталација. Мића. 064/310-
44-88. (285117)

НЕМАЧКИ, часови свим
узрастима, преводи. При-
према за полагање свих
нивоа знања. 061/656-04-
04, 352-892. (285160)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења канализације, адап-
тације купатила, сервис.
013/377-930, 063/115-71-
67. (285171)

ПЕНЗИОНЕР: чувам све
врсте објеката. Повољно.
Звати око 20 сати. Тел.
013/352-203. (285193)

АЛУ ПВЦ СТОЛАРИЈА, ро-
летне, комарници, венеци-
јанери, гуртне! Уграђујем,
поправљам. 064/181-25-
00. (285080)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди
своје услуге. 060/314-13-
80, Ђорђе. (285184)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (285125)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
бетонирање, реновирање,
кровови, стиропор, бава-
лит, фасаде, повољно.
063/865-80-49. (285050)

ВОДОИНСТАЛАТЕРСКИ
радови, повољно. 060/689-
82-23. (285081)

ЧИШЋЕЊЕ олука, висин-
ски радови на крову.
065/535-24-56. (285364)

КЕРАМИЧАР са дугогоди-
шњим искуством, квали-
тетно, педантно, повољно.
064/252-51-75, 062/153-
37-06. (285050)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар.
064/157-20-03. (285245)

РАДИМО све физичке по-
слове, рушења кућа, шупа,
бетона, ископи, бетонира-
ња, одношење ствари.
064/122-69-78. (285287)

МАСАЖА релакс, потпуно
опустите тело са тоталним
уживаљњем. Марија,
064/269-94-87. (285318)

ОБАРАЊЕ стабала, кошење
корова, чишћења тавана,
подрума, одношење ствари.
060/035-47-40. (285287)

ТВ и сателитске антене,
монтажа, дигитализација
вашег ТВ-а, ИПТВ антена
плус. 064/866-20-70. (285359)

ВОДОИНСТАЛАТЕР по-
правке, преправке купати-
ла, славине, вентили, одгу-
шење канализације.
061/193-00-09. (285085)

ЧАСОВИ енглеског језика
и преводи. Професор.
Центар. Тел. 064/190-14-
17. (285079)

РЕСТОРАНУ потребан ку-
вар, куварица, помоћна
радница, конобар, коно-
барица. 063/391-824.
(285243)

ДОО SI LEX тражи раднике
за рад у производњи фа-
садних материјала. Тел.
063/109-78-88, Боре Ши-
поша 9-б, Панчево. (285241)

ПОТРЕБАН багериста, до-
бро плаћамо. Тел.
061/194-61-89. (285239)

ПОТРЕБНЕ девојке за рад
у кафићу. 060/139-05-77,
061/236-32-87. (285257)

ИЗДАЈЕМ локал у Нема-
њиној 8, код Шпица.
065/853-93-29. (285122)

ИЗДАЈЕМ локал 110 квм,
Војводе Путика 29.
063/278-250. (285361)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије за превоз жита-
рица. Пожељно млађи
пензионер. 064/367-96-97
(СМС)

ПОТРЕБАН возач са Ц ка-
тегоријом за развоз по Ср-
бији. 062/889-01-20
(СМС)

РЕСТОРАНУ брзе хране у
граду потребна озбиљна
радница, плата добра.
Обезбеђен бесплатан стан
и храна. Обавезна пријава.
Тел. 066/932-67-51. (ф)

ЦЕНТАР, непушачу издајем
намештен једнособан стан,
I спрат, ТА, телефон, кли-
ма, кабловска, интерфон.
013/251-01-65. (285190)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
Котеж 1, ЦГ, 130 евра.
063/804-12-72. (1285191)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, у центру, цена
180 евра. 069/333-19-39.
(285244)

ИЗДАЈЕМ двособан 80
квм, кмплетно намештен
стан. 062/435-323. (285293)

ИЗДАЈЕМ смештај за рад-
нике. 062/435-323. (285293)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ дво-
ришни, једнособан опре-
мљен стан на Маргити.
060/434-83-48. (285267)

ИЗДАЈЕМ намештену кућу
са двориштем, близу цен-
тра, 450 евра. 062/504-
504. (285276)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
на новој Миси. Тел. 372-
677. (285319)

ИЗДАЈЕМ у центру, једно-
собан намештен, полуна-
мештен стан, ТА, каблов-
ска. 063/742-14-27. (283321)

ИЗДАЈЕ се једнособан на-
мештен стан и магацински
простор, 250 квм, са кан-
целаријом и рампом. Боре
Шипоша 2. Тел. 063/833-
29-88. (285336)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-

штен стан на Стрелишту.

063/839-75-93. (285106)

ТАМИШ капија, локали за
издавање, 107 – 200 квм.
063/338-332 (284185)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (285092)

ИЗДАЈЕМ два сређена по-
словна простора од 170
квм и 75 квм, на Јабучком
главном путу. Vi ber 076
425-03-02. (285100)

ИЗДАЈЕМ локал 24 квм, у
центру, погодан за тргови-
ну или канцеларију.
064/267-72-17. (285108)

ЛОКАЛ у Б. Јовановића 12
квм, 10.000 евра, договор.
„Дива некретнине”,
064/246-05-71. (285192)

ИЗДАЈЕМ локал, Стрели-

ште, код Гомекса, одлична

локација, 34 квм. 064/006-

43-33. (285347)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕТИч-
КИ салон Stu dio NN тражи
женског фризера са иску-
ством . 065/445-84-78
(СМС)

ПОТРЕБАН радник за ма-
гацин, до 45 година старо-
сти. Обавезна возачка до-
звола за Б категорију.
063/348-380, Дејан.
(285280)

ПОТРЕБАН радник за рад
у пољопривредној апота-
ци. 063/436-828. (285101)

ПОТРЕБНИ радници и
раднице за рад у месари.
063/470-009. (284461)

РАДНИК потребан за тре-
ћу смену, трафика код По-
љопривредне школе.
064/317-07-06. (285284)

ПОТРЕБНА старија радни-
ца са искуством за рад у
трафици за слободне дане
и годишњи одмор.
062/146-27-93. (285093)

ПОТРЕБАН радник у тра-
фици за привремене по-
слове. Звати од 12 до 17
сати. 063/550-160. (285353)

КИНЕСКОМ ресторану
Meng Q у Улици Доситеје-
ва б.б. потребни помоћни
радници у кухињи. Радно
време од 8 до 16 сати,
Плата 30.000 динара и
пријаве. Звати на број те-
лефон 069/608-841,
013/352-783. (2853059

ПОТРЕБНА конобарица
или конобар за кафић.
060/362-22-21. (285310)

СЕНДИВЧАРИ потребан
радник. 060/303-36-37.
(285355)

САЛОНУ у центру Панчева
потребни фризери. Плата
30.000. 065/555-54-44.
(284012)

ПОТРЕБНА жена за клање
живине, са искуством.
064/365-65-56. (284706)

СЕЗОНСКИ посао на
спортском објекту. Пред-
ност студенти и спортисти.
069/116-30-31. (284341)

РЕСТОРАНУ Royal у Авив
парку, потребан конобар,
конобарица. 063/216-788.
(284542)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад
у Маркету „Идеал”,
013/333-162, 062/826-65-
02. (284386)

КНД хидро инжењеринг,
потребни мајстори водо-
инсталатери. Тел.
064/037-40-26. (285377)
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Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
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У складу са чланом 45a. Закона о планирању и из-

градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-

ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-

УС и 98/2013-УС, 132/2014 145/2014, 83/18, 31/19

и 37/19-др.закон) 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 

стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД 

Нацрт Плана Измене и допуне Генералног 

урбанистичког плана града Панчева

Излаже се на јавни увид Нацрт Измене и допуне
Генералног урбанистичког плана Града Панчева (у
даљем тексту План).

Јавни увид Плана, одржаће се у трајању од 30 да-
на и то почев од 08. 11. 2019. године.

Наведени плански документ, биће изложен на јав-
ни увид, у згради Градске управе Града Панчева,
ул. Трг краља Петра I бр. 2–4, у холу на шестом
спрату, као и у канцеларији 609, сваког радног дана
од 08:30 до 11.30. Све информације у вези са огла-
сом могу се добити путем телефона 013/353-304

План ће бити доступан јавности и у дигиталном
облику, у трајању јавног увида, на званичној интер-
нет страници Гада Панчева.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе у току трајања јавног увида, ис-
кључиво у писаном облику, Градској управи Града
Панчева, Секретаријату за урбанизам, грађевин-
ске и стамбено-комуналне послове, путем писар-
нице Градске управе Града Панчева, Трг краља
Петра I, бр. 2–4, Панчево. Евидентиране примед-
бе и сугестије могу утицати на планска решења.

Јавна презентација Нацрта изложеног планског
докумената биће организована дана 18. 11.
2019.године у 13 сати, у Малој сали зграде градске
управе Града Панчева.

Јавна седница Комисије за планове биће одржана
17.12. 2019. године, са почетком у 13 сати, у Малој
сали зграде Градске управе Града Панчева.

Уколико дође до промене места или времена одр-
жавања јавне седнице Комисије за планове, огла-
сиће се нови термин и место одржавања седнице
Комисије.

На основу одлуке директора Штампарија „6. окто-

бар” доо Панчево, расписује

ОГЛАС
за следећа радна места:

1. РАДНИК У ПРОИЗВОДЊИ 5 извршилаца

2. ОПЕРАТЕР НА МАШИНИ 3 извршиоца

Вашу пријаву са радном биографијом слати на

адресу: Штампарија „6. октобар” доо Панчево,

Кајмакчаланска 34, или на email: 

jovanaosap@6oktobar.co.rs у року од осам дана од

дана објављивања огласа. За све информације

можете се обратити на број телефона: 069/444-

56-63. 

У складу са чланом 29. Закона о процени утицаја
на животну средину („Службени гласник РС” број
135/04 и 36/09)

ГРАД ПАНЧЕВО

ГРДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Секретаријат за заштиту животне средине је
04.11.2019. године на основу захтева носилаца
пројекта ЈКП „ХИГИЈЕНА'' Панчево, улица Цара
Лазара бр.57, донео решење број: XV-07-501-
206/2019 којим је утврђено да је за ажурирање сту-
дије о процени утицаја на животну средину за
Пројекaт за изградњу, доградњу и реконструкцију
Комплекса комуналне зоне: Хала, надстрешница
за возила, надстрешница за линију за сепарацију,
објекат за запослене са надстрешницом и рекон-
струкција постојеће хала на Кат. Парцели бр 494/4
К.О. Панчево у Панчеву на локацији Панчево, Вла-
синска бр.1, на територији града Панчева, потреб-
на процена утицаја на животну средину.

Увид у решење из предходног става може се оба-
вити у просторијама Секретаријата за заштиту жи-
вотне средине Градске управе Града Панчева,
Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4, соба 617, рад-
ним даном од 10-14 часова.

На донето решење заинтересована јавност може
изјавити жалбу Покрајинском секретаријату за ур-
банизам, градитељство и заштиту животне среди-
не, Нови Сад, у року од 15 дана од дана његовог
објављивања обавештења, а преко овог органа. 

У складу са чланом 45а Закона о планирању и из-
градњи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправ-
ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014, 145/2014, 83/18, 31/19
и 37/19-др.закон)  

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
Секретаријат за урбанизам, грађевинске, 
стамбено-комуналне послове и саобраћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр 1904 К.О.Панчево, за изградњу Ви-
шепородичног стамбеног објекта П+5+Пс, у улици
Светозара Милетића бр.89а, израђен од стране
„Арт Пројект“, Београд , за инвеститорa Панграп
Инвест доо из Панчева.

Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе Града Панчева, Трг Краља
Петра I, бр. 2–4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Сек-
ретаријату за урбанизам, грађевинске, стамбено-
комуналне послове и саобраћај. Информације и
сва обавештења о јавној презентацији можете до-
бити на телефон 013/353-304, канцеларија 609 и
610, у времену од 10 до 12 сати у периоду трајања
јавне презентације од 7 дана, почев од 08. 11. 2019.

Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном обли-
ку, Градској управи Града Панчева, Секретаријату
за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне
послове, путем писарнице Градске управе Града
Панчева, Трг краља Петра I, бр.2 - 4, Панчево. 

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, на основу члана 10. Закона о
процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби 

израде студије о процени утицаја на животну

средину

Носилац пројекта AD „Електромрежа Србије” Бео-
град, улица Кнеза Милоша бр.11, Београд, поднео
је захтев за одлучивање о потреби процене ути-
цаја на животну средину Пројекта далековод
220kV TS HIP 2 – TS NIS, увођење у PRP 220kV
TE-TO Панчево.  

Подаци и документација из захтева носиоца
пројекта могу се добити на увид у просторијама
Покрајинског секретаријата за урбанизам и зашти-
ту животне средине, Булевар Михајла Пупина 16,
Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).

Сви заинтересовани, у року од 10 дана од дана
објављивања овог обавештења, могу доставити
своје мишљење у писаној форми на адресу Сек-
ретаријата.

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав

од породице КОПАЊА

(36/285124)

Последњи поздрав мом најбољем другу

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

Био си ми као брат, никада те нећу забо-

равити, јер лепе успомене и сећања ни-

кад не бледе.

Почивај у миру.

ДЕКИ са породицом

(171/ф)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Почивај у миру Божјем!

Породица СЛОВИЋ

(183/285369)

Адвокатска канцеларија МАНИЋ 

из Панчева, расписује

ОГЛАС

за пријем приправника
у радни однос

Пријaве и CV слати на mail:

manicadv@gmail.com

СЕЛИДБЕ КОМБИЈЕМ

И КАМИОНОМ.

Иван, 061/288-28-38
(3/285078)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: шљунак, песак, се-
јанац, ризлу, црну земљу,
ораницу, одвозимо шут.
064/354-69-94. (285065)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73. 

ТЕПИХ СЕРВИС. Дубинско
прање тепиха, намештаја,
превоз бесплатан. 302-820,
064/129-63-79. (285360)

МОЛЕРСКИ, фарбарски,
гипсарски радови, постав-
ка ламината, керамике,
проверите тип-топ +.
062/816-66-78. (285370)

СЕЛИДБЕ, превоз аута, мо-
тоциклова, робе, изнајмљи-
вање ауто-комби приколи-
ца. 062/816-66-78. (285370)

ПЕНЗИОНЕР, 64 године,
познанство озбиљне шланг
даме до 52 године, друже-
ње. 065/335-53-48. (285188)

МУШКАРАЦ, 56 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203. (285193)

БАЊА ЖДРЕЛО: једноднев-
но купање у термалним во-
дама. превоз комбијем 8 +
1. 064/144-27-40. (285326)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, изра-
да нових, преправка, по-
правка старих, расвета.
063/644-353.- (284960)

ГИПС спуштени плафони,
преградни зидови, термо-
изолација,ф асаде, комлет
адаптације. 060/131-81-
70. (285252)

МОЛЕРАЈ, глетовање, спу-
штени плафони, керами-
ка, изолација, малтериса-
ње, материјал. 060/131-
81-70. (285252)

СЕЛИДБЕ, транспорт ком-
бијем и камионом, демон-
тажа, монтажа намештаја,
изношење непотребних
ствари, кутије за пакова-
ње. 064/047-55-55. (285078)

СЕЛИДБЕ: камионски ком-
би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне
ствари. 064/280-30-16,
063/731-77-67. Владимир.
(285089)

ПЕРФЕКТ: фасаде, малте-
рисање, зидање, кречење,
кровови, керамика, глето-
вање, ламинати. 063/122-
14-39. (285299)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене, одмах. 013/331-657,
064/495-77-59. (285344)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до два кубика. Лаза.
065/334-23-38. (284823)

СЕЛИДБЕ, превоз робе,
мерцедес камионом, рад-
ници, повољно. Вук.
063/278-117, 064/176-91-
85. (283520)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon -
cic.com   (285116)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника. 063/253-
028, 064/444-66-74. (285116)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације
по Србији.   063/253-028,
064/444-66-74.(285116)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан дола-
зак и процена посла. Пла-
ћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-
74. bom bon -
cicb@gmail.com , www.se lid -
be-bom bon cic.com  (285116)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шење купатила, канализа-
ције, водоводне адаптаци-
је, замена вирбли, венти-
ла, батерија, санитарије,
све за воду, 0-24 сата.
Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-
89, Јовичин. (285110)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, Та пећи,
поправљамо са гаранцијом.
„Фриготехник”, 013/361-
361, 064/122-68-05. (285279)

РОЈАЛ МГ:  уградња/по-

правке; ролетне, комарни-

ци, венецијанери, све за-

весе, тенде, хармо-врата,

роло-заштита. 063/816-20-

98, 013/351-498. (285202)

ПОПРАВКА беле технике,
монтажа и сервис клима
уређаја. Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”, 013/310-
300, 063/771-24-16. (284582)

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево-даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2851741)
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Поштованом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
1976–2019.

Последњи поздрав нашем другу Влади.

ФК „Динамо 1945”

(143/2853320)

Последњи поздрав

ВЛАДИ
ВУЈОВИЋУ

ЛЕПА и ЗОРАН
ПЕРИЋ

са породицом

(149/285329)

ВЛАДА
ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав
свом пријатељу Вла-
ди од СТОЈАНЧЕТА
са породицом из Ка-
чарева

(157/2853349)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

од предузећа G. P. „FIN NET-IN ŽE NJE RING” ПАНЧЕВО

(164/Ф)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Почивај у миру и нека те анђели чувају.

Од стрица САВЕ, стрине ВИДЕ, сестре СЛАВИЦЕ
и СЛАЂАНЕ са породицом

(178/ф)

Последњи поздрав нашем зету и драгом течи

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Ниси требао тако брзо да одеш, недостајаћеш нам пуно, увек
ћеш бити у нашим срцима.

Хвала ти за лепе тренутке проведене са нама.

Твоја ДРАГАНА и МАРКО, БРАНКА и МИЛЕНКО МАЦУРА

(179/Ф)

Последњи поздрав драгом зету

ВЛАДИ

Отишао си прерано. 

Почивај у миру и нека те анђели чувају!

МИРА

(177/ф)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ
ВУЈОВИЋУ

од породице
ТРУМБЕТАШ

(22/285877)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав

нашем комшији

Влади од породице

ТАСО

(37/285127)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Искрено саучешће породици Вујовић

ЛАЗАР, СНЕЖАНА и МИЛИЦА ПЕТАКОВИЋ
(163/ф)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИ

од фирме „Ауторемонт Пивашевић” ДОО Панчево

(172/ф)

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 

ПОПУСТ

свим рад ним 

да ни ма 

осим сре дом.

Сви ко ри сни ци услу га на шег пред у зе ћа свој огла сни 

ма те ри јал, чи ту ље и по ме не у по не де љак, 11. но вем бра,

мо ћи ће да пре да ју од 8 до 13 са ти. 

Већ у уто рак бла гај на ће ра ди ти по ре гу лар ном рад ном

вре ме ну, од 8 до 18 са ти, и тог да на ће ва жи ти уо би ча је ни

по пуст на све на ше услу ге. 

Рад но вре ме у сре ду та ко ђе је стан дард но – од 8 до 15 са ти.



Последњи поздрав нашем драгом тати и супругу

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Драги тата, зар је морало овако да буде, да нас оставиш прерано, да не

будеш уз нас када је најпотребније. 

Обећао си да ћеш нас водити у Дизниленд и Лондон (у метро станицу). Не

морамо нигде да идемо само се врати и буди уз нас, да се шетамо и уживамо

као што смо увек радили. 

Трудићемо се да постанемо добри људи, да будеш поносан на нас. 

Недостајаћеш нам пуно и увек ћеш бити у нашим срцима. Нека те анђели

чувају.

Воле те пуно твоји: СТЕФА и ОГЊЕН и ДАНКА

(176/ф)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Чекај нас...

Тата СЛОБОДАН и мама МАРИЈА

(174/ф)



Поштованом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Последњи поздрав Влади.

Породици Вујовић искрено саучешће

НЕША, ЧАЈА, ДУМБА – TA XI PE TROL

(144/285930)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав, почивај у миру.

Породица ПАВЛОВИЋ

(141/285313)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав нашем Влади.

МАЈА, САЛЕ, НЕМАЊА и ЛУКА

(148/285328)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИ

ДУМБА, НЕША, МИЛОЈЕ и МИЛОШ

(137/285306)

Последњи поздрав

драгом куму

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Анђео си био, са ан-

ђелима почивај.

Чувам те од забора-

ва.

Твоја кума САНДРА

ВУЧИНИЋ

(124/285289)

Последњи поздрав

драгом куму

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Лако те је волети.

Остају само лепе

успомене, сећања на

тебе и твоју доброту.

Твоји кумови

ОЛГИЦА и ДУШАН

(125/285289)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Породици Вујовић искрено саучешће

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ са породицом

(181/285366)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Једини мој... кажу људи пази шта желиш можда ти се и оствари.

А ја сада свим срцем желим да мирно путујеш, да ти анђели отворе врата и

да те сачека твоја црно-бела армија.

Твоја сестра ИВАНА, братаница ДУЊА и зет ДЕЈАН

(175/ф)
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Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

од МАРКА ТАДИЋА са породицом

(122/1285277)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Породица

ТАУШАН

(59/285168)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

ЗОРАН вулканизер са породицом

(132/285302)

Последњи поздрав драгом куму

ВЛАДИ

ЗОРАН, ДРАГАНА, ЈЕЛЕНА и ДУШАН

(146/285325)

Последњи поздрав куму

ВЛАДИ

Породица АНКИЋ

(138/285306)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

МАРКО ИЛИЋ, МИЛОШ КРАСАВЧЕВИЋ и БИКАНА

(133/285303)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

ГОРАН КРАСАВЧЕВИЋ с породицом

(134/285303)

„... срешћемо се опет, веруј биће тако, време лечи све, ал’ само једно не,

а то је сећање...”

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Куме драги, почивај у миру.
Породица ГЛУМАЦ

(147/285327)

ВЛАДО

Нека те анђели чувају.

Породица ТЕПИЋ

(140/285308)

Последњи поздрав

драгом

ВЛАДИ

Нека те анђели чува-

ју.

Породица ТАДИЋ

(135/285304)

ВЛАДИ

ВУЈОВИЋУ

последњи поздрав.

ГАНЧЕ, МИЛАНА

и ЂОРЂЕ

(139/285307)

Последњи поздрав

драгом

ВЛАДИ

Нека те анђели чува-

ју. Почивај у миру.

Породица ОПАЛИЋ

(136/285304)

У тишини без речи.

Породица

ВИНКИЋ

(145/285323)

Последњи поздрав драгом пријатељу

ВЛАДИ

Фризерски салон „Срба”

(158/285335)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИ

од ЂУРЕ и МИЛАНА МАРАВИЋА

(169/285354)

Последњи поздрав

драгом

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Почивај у миру, ан-

ђели нека те чувају.

ШАЊИ и АНИТА

са породицом

(57/285166)

300-820, 300-830

Последњи поздрав

ВЛАДИ

Породица СФЕРА
(186/285371)

Последњи поздрав нашем великом другару

ВЛАДИМИРУ

од ЖИКЕ, МИКИЈА и ДУЦЕ
(187/285374)
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(180/f)
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ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Последњи поздрав од породице ДРАГИЋ

(85/285215)

Поштованом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Последњи поздрав нашем пријатељу.

ЗОРАН и ИВАН

STIV IM PEX TRA DE

(70/285196)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Искрено саучешће

породици.

Породица

ПЕЈЧИНОВСКИ

(58/2851678

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Породица

ЗМЕЈКОСКИ

(55/285165)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Породица

СПАСИЋ

(56/285165)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав Влади од фамилије ВУКАШИНОВИЋ и MB

MONT-a

(73/285199)

Последњи поздрав брату

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Када нам одлази неко драг, не боли смрт колико све оно што иде после.

Боли празнина која никада неће бити попуњена. Боле речи које нисмо ре-

кли, успомене, сузе и ћутања...

Боли то што ће он увек бити тај неко који недостаје.

(74/285200)                                                                                                          Брат МИЉАН и снаја ОЛИВЕРА

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Последњи поздрав од породице ПЕТРОВ

(84/285215)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

ИВАНА ЈАРИЋ

са породицом

(72/285198)

ВЛАДИМИР

ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав

драгом пријатељу.

АНДРИЈАНА, 

МАТЕЈА и НИКОЛА

ПАВЛОВИЋ

(64/285181)

Последњи поздрав

драгом

ВЛАДИМИРУ

ВУЈОВИЋУ

Нека те анђели чува-

ју.

ОЛГИЦА и СРЂАН

(97/285237)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Стрина НАДА, сестра МИЛИЦА, 

зет НЕНАД и братаница ПЕТРА

(116/285270)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Колектив бензинске пумпе „Танк”

(102/285246)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

од породице ПАСЕР

Почивај у миру и нека те анђели чувају

(119/285272)

ВЛАДА ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав Огијевом и Стефа-

новом тати од другара и васпитача из

вртића „Чуперак”

(127/285292)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

Увек ћеш живети у нашим сећањима и срцима.

Породица САМАРЏИЈА

(117/285271)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ

ЗОРАН СТАВРЕВСКИ са породицом

(123/285282)

Последњи поздрав драгом куму

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ
Остаћеш заувек у нашим срцима и мислима.

Твој кум САВА ВУЧИНИЋ са породицом
(126/1285289)
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Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Кажу да Бог узима најбоље, а ти си међу њима.

Почивај у миру, нека те анђели чувају!

Од колектива: ДОО „Пан-Леди”, ТР „Леди-МС”, СТР „Леди”

(52/285165)
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Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Памтићемо те као ведрог, насмејаног и позитивног пријатеља

и сарадника.

Колектив „Бедема”

(25/ф-1243)

Са неизмерним болом опраштамо се од

ВЛАДЕ ВУЈОВИЋА
Вечно ћемо памтити његов драги лик. 

Почивај у миру.

Породица БИЛЕК
(51/285164)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Породица ОНДРИК

(54/285165)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Породица ГАГИЋ

(53/285165)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

Саосећамо у болу породице.

ЈОЦА ИЛИЋ са породицом

(61/285173)

Поштованом

ВЛАДИМИРУ ВУЈОВИЋУ

последњи поздрав.
Породица РАДОЈКОВИЋ

(71/285197)

Последњи поздрав сину нашег друга

ВЛАДИ

Слобина генерација рукометаша: МАЈСТОР,

ЈОВА, ВИНКИЛА, КАРЛО, АЦА, КЕЛЕ, ДУЛЕ,

АНДРИЈА, ЈОВАШ, КРАСОЊА, МИКИ, ШИЉА,

ТИХА, БРАТИЋИ и БЕЧ

(90/285225)

Не боли смрт, већ боли све оно што иде после.

Боли живот који се нагло и прерано угасио, а

могао је још да траје. Боли празнина у срцу ње-

гових најмилијих која никада неће бити попу-

њена. Болеће недостајање и сећање на

ВЛАДУ ВУЈОВИЋА

Не постоји реч да умањи бол и пружи утеху.

Треба времена и храбрости да би се пловило

кроз ове тешке воде.

Наше најискреније саучешће породици.

СНЕЖАНА, ИВАНА и НЕВЕНА

(93/285231)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав Влади од тетке ВЕРЕ

(75/285201)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ

Последњи поздрав Влади

Породица ВУЈИЋ

(76/285201)

ВЛАДИМИР ВУЈОВИЋ
1976–2019.

Небо је добило још једну звезду, а земља

остала без једног анђела. Туга велика...

КАТИЦА и ЂУРО ПИВАШЕВИЋ

са породицом

(81/285211)

Последњи поздрав

ВЛАДИ ВУЈОВИЋУ
од ШИЉЕ и КУРТЕ

Мењачница „Премиер”
(105/285250)

30. октобра 2019. преминуо је наш вољени

КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
1941–2019.

С љубављу и поштовањем заувек ћемо те

носити у нашим срцима.

Ожалошћени: супруга РАТКА, син ЗОРАН,

ћерка ВИОЛЕТА, зет ДЕЈАН, снаја ЈЕЛЕНА,

унучад ЕЛЕНА, ЖАРКО и ДЕЈАН и прау-

нуци МАША и ЛУКА

(112/285265)

Нема више наше дра-

ге куме

МИРЈАНЕ

СЈЕКЛОЋЕ

Недостајеш.

Породица АЋИЋ

(92/285227)

ПЕТАР

СТОЈАНОВ
28. VI 1948 – 4. XI 2019.

Увек ћеш бити у нашим
срцима.

Супруга НЕГОСАВА,
син ДЕЈАН, 

ћерка ДАНИЈЕЛА
и сестра ИВАНА

(69/1285195)
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31. октобра 2019, у 61. години, престало је

да куца срца нашег

МИЛАНА ТОШИЋА
26. XII 1958 – 31. X 2019.

Знамо да си се борио... Поносни смо на те-

бе, али биће нам тешко...

Супруга ЈЕЛЕНА, син ИВАН, 

ћерка ИВАНА, унуци ЂОРЂЕ

и ЈОВАНА и зет МИЛОВАН

(8/28054)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

МАНОЈЛОВИЋУ

Станари зграде у

Моше Пијаде 116

(28/285090)

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

МАНОЈЛОВИЋУ

Хвала за све што си

учинио за нас.

Кумови НЕША

и МИЛКА

(29/285090)

Последњи поздрав дра-

гом другару

ЖЕЉКУ

МАНОЈЛОВИЋУ

БАЋУРИ
Пријатељу почивај у
миру

од АЛЕКСАНДРА ТОТА
(32/295113)

Заувек ћеш бити у

нашим срцима

МИЛАН

ТОШИЋ

од ТОШИЋ АНЂЕ,

АЛЕКСАНДРА

и ДЕЈАНА

(35/285119)

Последњи поздрав нашем анђелу

ЖЕЉКУ МАНОЈЛОВИЋУ
1967–2019.

Неутешни: мајка БОСИЉКА, отац ЂУРО, брат ГОРАН, ћерка

НИКОЛЕТА, син СТЕФАН и МИЛКА

(48/285159)

Са неизмерном тугом

опраштамо се од на-

шег кума

ЖЕЉКА

МАНОЈЛОВИЋА

Остаћеш заувек у на-

шим сећањима. Ан-

ђели нека те чувају.

НЕНА и ДАЛЕ

(60/285163)

После кратке и тешке болести, 4. новембра преминула
је наша мајка

ДРАГИЊА КОВАЧЕВИЋ
1933–2019.

Отишла си тихо и неприметно, почивај у миру.

Ожалошћени: ћерке ДРАГИЦА и ГОРДАНА, зет ЈО-
ВАН, унучад МИЛАН, САША, ДРАГАН, ЈОВАНА, ЈЕЛИ-
ЦА и ГОРДАНА, праунуци НИКОЛА, ЛУКА, НИНА и
САРА

(47/285148)

Када умру вољени, део нас умре са њима. Када је
љубав велика, срце порасте, како би део њих за-
увек наставио да живи у нама. Најдража Мија ће
у срцима свих нас да живи вечно и да буде наш
анђео

СМИЉА Душан ВИШЊИЋ
20. VI II 1952 – 4. XI 2019.

Нашу Секу ћемо на вечни починак испратити 7.
новембра 2019. године, у 14 сати, на Новом гро-
бљу у Панчеву.

Вечно ожалошћена породица: мајка НАДА, брат
ДРАГАН, снаја ИВАНКА и братанице ИВАНА и
ЈЕЛЕНА

(80/285210)

ДРАГИЊА

КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав

стрини и баби од

ДРАГИЦЕ са породи-

цом

(91/285226)

Тужна срца обавештавамо рођаке и пријатеље

да је, у 85. години, преминуо наш вољени отац

СВЕТИСЛАВ ДИМИТРОВ ЛАЛА
1934–2019.

из Сакула

Последњи поздрав

ћерке СЛАВИЦА и ЈОВАНКА са породицама

(65/285182)

Последњи поздрав

СТЕВАНУ ГАРЧЕВУ

од супруге ЈЕЛЕНЕ, синова ИВАНА

и ДРАГАНА и унуке АЛЕКСАНДРЕ

(66/285185)

МИЛАН

ТОШИЋ
1958–2019.

Прерано си нас напу-

стио. Радо ћемо те се

сећати.

ДРАГОСЛАВ са

породицом
(114/285268)

Последњи поздрав

драгој куми

ДРАГИЊИ

КОВАЧЕВИЋ

од куме КАТЕ

и ДРАГАНА

са АНИТОМ

и ЖАКЛИНОМ
(120/285274)

С поштовањем по-

следњи поздрав

ДРАГИЊИ

КОВАЧЕВИЋ

Почивај у миру.

ЗОРАН и ЗЛАТА

с породицом

(121/285275)

Нисмо се надали да ће отићи у далеке пределе

вечитог мира и нисмо јој рекли колико нам је

драга

СМИЉА ВИШЊИЋ СЕКА

Док је нас биће у сећањима.

ВИЈАТОВИ, СУЈИЋИ и СУБОТИЋИ

(162/285348)

Нека те анђели чувају

Последњи поздрав

ЖЕЉКУ

МАНОЈЛОВИЋУ

(168/285351)
  ЈОШКА и АНА

ДРАГИЊА

КОВАЧЕВИЋ

Последњи поздрав

стрини и баби од

ШУЦЕ са породицом

(182/285365)

Заувек у нашим

срцима

ПЕРСА

ЛАКИЧИН
1946–2019. 

Твоји: кћерка

ДИВНА, 

унук АЛЕКСА

и зет МИЛАН

(98/285240)

Последњи поздрав

нашој драгој

ПЕРСИ

ЛАКИЧИН
1946–2019.

Заувек у нашим ср-

цима.

Породице: 

ЛАКИЧИН, 

ЦВИЈАНОВИЋ, 

РАДОЈКОВИЋ, 

ТОМОВИЋ

и МАРТИНОВИЋ

(99/285240)

Последњи поздрав

ЗОРИЦИ

БОЖОВИЋ

Саучествујемо са си-

ном Срђаном у болу

за изгубљеном мај-

ком.

ЉИЉА и ИВИЦА

РИСТИЋ

(26/285087)

КИРИЛ ПИСЛЕВИЋ
1941–2019.

Тата за све што долази недостајеш...
Твоја ВИКИ

(113/285265)
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300-820, 300-830

Последњи поздрав драгом пријатељу

ДРАГАНУ ПАУНОВИЋУ
1960–2019.

од другарица и другова

(88/285221)

Последњи поздрав другу

ДРАГАНУ ПАУНОВИЋУ ЗОЗОНУ

Почивај у миру.

БЕКИ, ЧЕДА, ЈОЛЕ, ЦУМЕ и ГУЛА

(38/285131)

Последњи поздрав

ЗОЗОНУ
НЕША, ЗВЕЗДА

и МАРКО
(45/285119)

Последњи поздрав

ЗОЗОНУ
од МАЛОГ ПАТКА

и МАЦЕ
(46/285149)

Последњи поздрав нашем деди

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ КИРИ

Волимо те!
ЕЛЕНА, ЖАРКО и ДЕКИ

(106/285255)

Последњи поздрав драгом

КИРИЛУ ПИСЛЕВИЋУ КИРИ

Породице: ТОПАЛОВИЋ и ВУКОВИЋ
(107/285255)

Драги наш

БОШКО

Ти ћеш за нас увек

бити ту.

ВЕСНА и ПЕРЦЕ

(108/285260)

Последњи поздрав комшиници

ЈЕЛЕНИ ОТАШ

од комшија из зграде

у Војвођанском булевару 32

(86/285217)

28. октобра 2019. преминула је моја мајка, наша

бака и прабака

МИРЈАНА КОЛАРОВ
1934–2019.

Сахрана је обављена 30. октобра, на Новом гро-

бљу у Панчеву.

Живиш у срцима твојих најмилијих: ГОЦЕ,

ИВАНА, ДЕЈАНА, СОФИЈЕ, ЛАЗАРА, БОЈАНЕ

(10/285064)
и МИЛИЦЕ

Драгој тетки

МИРЈАНИ

КОЛАРОВ

Последњи поздрав

од братанца СТЕВЕ

са породицом

(118/285289)

2. новембра 2019, у

73. години, преминуо

је наш вољени

СЛАВКО

ЈАЋИМОВСКИ
1947–2019.

Живећеш вечно у на-

шим срцима. Спавај

са анђелима.

Супруга ДРАГИЦА,

ћерка ЈЕЛЕНА

и ИГОР

(150/285330)

Последњи поздрав

нашем

СЛАВКУ

од брата МИЛЕТА,

снајке ЖИВКЕ

и братанице

МАРИНЕ
(151/285330)

Последњи поздрав

СЛАВКУ

ЈАЋИМОВСКОМ

Тата, никада те неће-

мо заборавити.

Твоја ћерка

ЈАСМИНА

са породицом
(152/285330)

Последњи поздрав

пријатељу

СЛАВКУ

од БЛАГОЈА

и ИГОРА

(153/2853309

Последњи поздрав

СЛАВКУ

ЈАЋИМОВСКОМ

од породица: 

КНЕЖЕВИЋ, 

ТРАЈКОВСКИ

и ПАВЛОВИЋ

(155/285331)

Последњи поздрав зету

СЛАВКУ

ЈАЋИМОВСКОМ

С љубављу и тугом чува-

мо те у нашим срцима.

Породица ЈОВАНОВИЋ

(154/285331)

Последњи поздрав

СЛАВКУ

ЈАЋИМОВСКОМ

од снаје ВЕРЕ

и братанца

НЕБОЈШЕ

са породицом

(166/285349)

Последњи поздрав

СЛАВКУ

ЈАЋИМОВСКОМ

од брата МЛАДЕНА

са породицом

(167/285349)

Последњи поздрав дугогодишњем члану

МИХАИЛУ ШОШКИЋУ

ШОЛЕТУ

Занатлија, уметник, Човек...

Почивај у миру пријатељу.

Удружење занатлија Панчево

(165/ф)

Последњи поздрав нашој драгој мајци и баки

ДАНИЦИ ЛАЗИН

Ћерка СЛАЂАНА, зет ДРАГАН и унук ИВАН

Сахрана ће се обавити 8. новембра 2019, у 14 сати,

на Новом гробљу

(188/285375)
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ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Говорили су ми да време лечи све ране, али ова рана је ве-

лика и не може се излечити.

Са сетом и тугом од стрица СИМЕ, стрине ГОРДАНЕ

и брата АЛЕКСАНДРА

(42/285137)

Навршава се година

откада није са нама

наша

ИВАНКА

МАРИЋ
1941–2018.

С љубављу и тугом

чувамо те од забора-

ва.

Супруг НЕДЕЉКО,

ћерке ГОРДАНА

и ВЕСНА

са породицама

(111/285264)

Навршава се годину

дана откако није с

нама

НЕДЕЉКО

ХИНИЋ

Остаћеш заувек у на-

шем сећању.

Твоји најмилији
(110/285262)

9. октобра, у 11 сати, на Новом гробљу, одржаће се годишњи

помен

МИРОСЛАВ МИЛАНОВИЋ

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, син ИВАН, 

зет ГОРАН, снаја МАЈА, унуци МАРИЈАНА, 

ИВАНА, МАРИНА, МАТЕЈА и МИХАЈЛО

(128/285295)

13. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу у Пан-

чеву, даваћемо четрдесетодневни помен нашој

вољеној

АНИ ЧУКИЋ

Никада те нећемо заборавити.

Твоји најмилији

(130/285300)

ЈЕЛЕНА

ВУЈОВИЋ
1986–2004.

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Мајка НАДА, сестра

МИЛИЦА, зет НЕНАД

и сестричина ПЕТРА

(115/285270)

СЕЋАЊЕ

ОСТОЈА РАДУЛОВИЋ
1956–2007.

Поносни на све што си био, достојанствено те

носимо у нашим срцима сваког трена.

Супруга ДРАГИЦА, син ДАНИЛО

и ћерка НЕВЕНКА

(89/285222)

10. новембра навршава се годину дана откада није ви-
ше са нама наш драги

КАСИМ ЉАТА
2018–2019.

Успомену на њега чувају његови најмилији
(142/285317)

ЈЕЛИЦА РОМИЋ
39 година

ЉУБОМИР и БОРО

(159/28+5340)

МИЛАН РОМИЋ
Четрдесет година

ЉУБОМИР и БОРО

(160/285340)

14. новембра навр-

шава се пет година

откада нас је напу-

стио наш вољени син

ЗОРАН

ПЕТКОВСКИ
14. XI 2014 – 14. XI 2019.

Заувек ћеш остати у

нашим срцима. Не-

достајеш нам. 

Воле те и тугују за то-

бом твоји: мама ДА-

РА и тата ДАНЕ

(156/28332)

Навршило се четрдесет дана од одласка наше драге

ГОРДАНЕ ШИМИЋ
Много нам недостајеш.

Породице ШИМИЋ и СИМИЋ
(161/285341)

СЕЋАЊЕ

Прошло је петнаест тужних година од

смрти наше драге

ЈЕЛЕНЕ ВУЈОВИЋ

Много нам недостајеш.

Стриц СЛОБОДАН ВУЈОВИЋ

са породицом

(170/ф)

У петак, 8. новембра 2019, навршава се десет го-

дина откада нас је напустио наш вољени супруг,

отац и дека

МИЛОЈЕ НЕДИЋ
1934–2009.

Године без њега пролазе лагано, али бол у души

и туга у срцу никада.

Супруга МИЛЕНА и син ЗОРАН са породицом

(185/285373)

У петак, 8. новембра 2019, у 11 сати, на

Старом православном гробљу у Панчеву,

даћемо четрдесет дана нашој драгој

ЉИЉАНИ ЂЕРИЋ

Много нам недостајеш.

Супруг СВЕТОЗАР, син СЛОБОДАН, 

унука МИЛИЦА и снаја БИЉАНА

(50/285157)

После кратке и тешке болести преминула је мо-

ја мама

СНЕЖАНА СТОЈКОВИЋ
1944–2019.

Моје Сунце, светло и ослонац. 

Ожалошћени: ћерка МИЛИЦА, зет НИКОЛА,

унука ХЕЛЕНА и братанци КСЕНИЈА и АЦА

(27/285088)

ЖИВКО ЈОВАНОВСКИ
1. XI 1933 – 31. X 2019.

Последњи поздрав вољеном оцу, свекру, деди и

прадеди од синова ВЛАСТЕ и СЛОБОДАНА, сна-

је СНЕЖАНЕ, унука ЈОВАНЕ, АЛЕКСАНДРА,

ВЛА ДИМИРА, АЊЕ, МАКСЕ и праунука ОГЊЕНА

и ЈАЊЕ

(30/285098)

25. октобра 2019. преминуо је наш драги отац и супруг

РАДОВИН ПЕТКОВИЋ

Последњи поздрав: супруга МАЛИНКА, син СТРАШКО

и ћерке РАДМИЛА и ГОРДАНА
(173/285358)

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 

ПОПУСТ
свим рад ним 

да ни ма 

осим сре дом.
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Пола године откако није са нама

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Наша вољена Зорице, постојиш и трајеш кроз најлепше успо-

мене и сећања. Остаје нам твој лик, твој осмех, твоја доброта и

велика туга која не бледи.

Нека те Анђели чувају.

Деда МИЛЕНКО ЧАКАРЕВИЋ и ујак ДРАГАН са породицом

(12/ф)

Пола године је откако није са нама наша

ЗОРИЦА ТРАВИЦА

Био је мајски дан Зоко наша, обасјавала си цео наш завичај.

Била си наша весела душа пуна топлине и љубави коју си зау-

век оставила у сећању.

Поручујемо ти да те никада нећемо заборавити. 

Тугује тетка МИЛКА, теча СТАНКО и брат ИВАН са породицом

(14/ф)

Нашој вољеној

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Зорице, тешко је рећи недостајеш, јер ти си у сваком нашем дану, речи-

ма и сузама. Бол и туга коју си оставила својим одласком, великог и чи-

стог срца, пуног љубави и доброте према својим вољенима, недостају ре-

чи којима се могу исказати.

Зорице имала си планове, волела да ствараш, судбина те одведе и преки-

ну све твоје снове и надања. За тобом много тугујемо Анђеле наш.

Ожалошћена тетка ЗОРА, течо САВО и браћа МИЛАН и ВОЈИСЛАВ

(16/ф)

Драгој нашој

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Најдража наша Зоко прерано си отишла Анђелима. Заборав не

постоји, остају лепе успомене и поносни смо што си била са на-

ма. Туга у срцу и души не престаје. Оставила си многе успоме-

не које сваког тренутка сећају на тебе Зоко.

Почивај у миру Анђеле наш.

Ујак СРЕДОЈЕ ЧАКАРЕВИЋ и брат ВЛАДИМИР са породицом

(13/ф)

Шест месеци откако ниси са нама сестро

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ
Нема те више тамо где си волела доћи. Нема те у Гучи. Поно-

сни на твоју брижност и доброту. Поносни на твоју племени-

тост и осмех којим си нас обасјавала. Поносни јер си баш ти би-

ла наша сестра.

Заувек ћеш бити међу нама и у мислима и у срцима.

Ожалошћени: браћа МИЛАН, ВОЈИСЛАВ, 

МАРКО и МИЛАДИН са породицом
(15/ф)

Наша вољена

ЗОРИЦЕ ТРАВИЦЕ

Зорице наша најмилија, постојиш и трајеш кроз најмилије успомене.

Отишла си анђеле наш, као да ниси јер сваки дан је сећање на тебе у при-

чама и успоменама које си оставила.

Све што долази лепо у породици ти си и тада у нашим срцима и мислима.

Туга и бол не престају, време нам не помаже, успомене не бледе. Заувек

си са нама Зорице наш добри анђеле.

Тугује тетка СТАНОЈКА, течо РАДЕ, браћа

МАРКО и МИЛАДИН са породицом

(17/)

Сећање на родитеље

МУРГОШ

БРАНКО ЂУРЂЕВКА
1980–2019. 2006–2019.

Теку дани као река, али сећање на вас не бришу.

ЉИЉАНА

(2/285037)

СЕЋАЊЕ

ЦВЕТАН

СТАНОЈКОВИЋ
2001–2019.

Са поносом чувамо

успомену на тебе.

Породица

СТАНОЈКОВИЋ
(3/285038)

ЈОВАНКА

МИЛУТИНОВИЋ
2009–2019.

С љубављу чувамо

успомену на тебе.

Твоји синови

МИША и РАНКО

с породицама
(11/285066)

Десетогодишњи помен

нашем вољеном

ЖИВОЈИНУ

СМИЛИЋУ
12. XI 2012 – 12. XI 2019.

Заувек у нашим срцима.

С љубављу најмилији

(101/285243)

У петак, 8. новембра,
навршава се двадесет
година откако није с на-
ма наш

МИЛУТИН

ЈОВИЋ
25. VI II 1937 – 8. XI 1999.

Заувек у нашим срцима.

Породица
(104/285248)

Три године

СРБИНКА
ГАГИЋ

РИСТИЋ
Заувек ћеш бити у на-
шим срцима.

Твоји: супруг
МИЛОМИР, син

ДАРАГАН и ћерка
НАДА са породицом

(103/285247)

Памћење је река која се увек креће уназад, ра-

станак од мојих родитеља

МАЈСТОРОВИЋ

ЉУБИЦА ЖАРКО
10 година 47 година

Живите у сећањима ваше БОБАНЕ

са породицом
(109/285261)

СЕЋАЊЕ

МИТИЋ

ЉУБИША ВЕРА ДРАГОЉУБ
9. XI 2016 – 9. XI 2019. 27. XI 2017 – 27. XI 2019. 3. V 1978 – 3. V 2019.

Заувек ћете живети у нашим срцима.

Ваши најмилији
(131/285301)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 8. новембар 2019. 35

Обавештавамо родбину и пријатеље, у суботу, 9. новембра 2019. године, у 11 сати,

на Новом гробљу, одржаћемо полугодишњи помен нашој ћерки

ЗОРИЦИ ТРАВИЦИ

Вољена ћерко наша не може се ни срце ни душа стегнути, а ни сузе да не теку.

Живот ти је прерано истргнут из нашег загрљаја и твоја брижност и љубав према

вољенима. Била си нам ослонац, подршка и нада у животу.

Зорице ћери, сваком стазом куда си пролазила оставила си много љубави и сећања

родитељима. Знамо колико си нас волела па је наша туга велика и много болна.

Болујемо али те са поносом носимо у нашим срцима и мислима. Вољено дете наше,

почивај у миру у тишини вечног сна. Једног дана ћемо се срести и бити заједно.

Нек те Анђели чувају.

Сломљени од бола родитељи МАРА и МИЛОШ

(18/ф)
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� Сређивање комплетне документације 

и превоз покојника у земљи и иностранству

� Уз купљену погребну опрему превоз гратис

у општини Панчево и 10% попуста 

на каменорезачке услуге

Панчево, Милоша Требињца 34

063/782-89-59

11. новембра 2019.

године навршавају

се три године од смр-

ти нашег драгог

СТОЈАНА

СТАНИМИРОВИЋА

Никада те неће забо-

равити твоји најми-

лији: супруга СЛА-

ВИЦА, син ИВИЦА,

ћерка БРАНКИЦА,

зет ГОРАН и унуци

ФИЛИП и МИЛАН

(5/285044)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

МАЈА КРСТАНОВИЋ
7. XI 2016 – 7. XI 2019.

Твоја породица

(21/285075)

Обавештавамо родбину и пријатеље да

ћемо у понедељак, 11. новембра дати че-

трдесетодневни помен нашем драгом

МИЛАНУ КНЕЖЕВИЋУ

Ожалошћени: мајка САНДРА, 

брат АЛЕКСАНДАР, деда ЉУБИША, 

баба ГОРДАНА и тетка САЊА

(23/285082)

СЕЋАЊЕ

8. XI 1989 – 8. XI 2019.

Тридесет је година сећања на нашу дивну сестру

МАРУ МИЛОШЕВИЋ
Рођ. Бикић Сејка

С љубављу чувамо те од заборава.

Сестра ВЕРА ДЕОВИЋ и сестра

МИРЈАНА СЛЕПЧЕВИЋ
(24/285084)

12. новембра навршиће се три године откако је отишла од нас наша

вољена

ВАЛЕРИЈА КАНАЧКИ

Остајеш заувек у нашим мислима.
Твоји најмилији

(39/285132)

Шест месеци

РАТОМИР

МАРКОВИЋ

Отишло је моје Сун-

це, неће више да ме

греје. Нема више мо-

га тате да ме пита ка-

ко ми је.

Ћерка ДРАГАНА

са породицом

(40/285134)

И прође пола године нашој вољеној

ДРАГИЊИ ТМУШИЋ

Помен ће се одржати 9. новембра 2019, у 11 сати, на Новом

гробљу.

Често те спомињемо, много нам недостајеш, време не лечи тугу.

Породица ТМУШИЋ

(43/285143)

Драгом супругу, оцу и деди

РАНКУ МИЛОШЕВИЋУ
11. XI 2005 – 11. XI 2019.

Оставио си неизбрисив траг, доброту која се не

заборавља, успомене које не бледе, љубав која се

не прекида, тугу коју време не лечи. Волимо те.

Твоји вољени: супруга СЛОБОДАНКА и наша деца

НЕБОЈША и НАТАША с породицама
(49/285156)

НИКОЛА АНЕВ
12. XI 2011 – 12. XI 2019.

Осам година бола, туге и тишине. Бол не прола-

зи. Туга не престаје, а тишина?!

Свако прича сва својом тишином, а тишина сва-

шта каже.

Твоји: мама, тата и брат
(62/285177)

У суботу, 9. новембра 2019, дајемо полугодишњи

помен нашем

МИЉОЈКУ БИШЕВЦУ
1948–2019.

Све више недостајеш...

Волимо те и памтимо сваки тренутак, сваку реч.

Твоји: РУЖИЦА, ЈЕЛЕНА, ЛЕНКА, 

ЂОРЂЕ и МИЋА
(63/285178)

9. новембра наврши-

ће се година откада

те нема

МАРИЈА

ВУЛИНОВИЋ
1929–2018.

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Твоји: ДРАГАН, 

МИРА, ГОРДАНА,

ТАМАРА и ЛУКА

(67/285186)

11. новембра 2019. го-

дине навршава се го-

дину дана откада ни-

је са нама наш драги

МИРОСЛАВ

ЕРДЕЉАН
2. XI 1940 – 11. XI 2018.

Сестра ЈЕЛЕНА, 

зет СЛОБОДАН

и сестрићи

БРАНИСЛАВ

и ВЛАДИМИР са по-

родицом

(78/285208)

ПОМЕН

СРЕТЕН

ХРЊЕЗ
8. XI 1991 – 8. XI 2019.

Сестра ЈЕЛИЦА

с породицом

(77/285203)

11. новембра 2019. го-

дине навршава се го-

дину дана откада ни-

је са нама наш драги

МИРОСЛАВ

ЕРДЕЉАН
2. XI 1940 – 11. XI 2018.

Ћерке ЗОРАНА

и ДАНИЈЕЛА, 

унуке СИМОНА

и КАТАРИНА

и зет МИОДРАГ

(79/285208)

9. новембра даваћемо

шестомесечни помен

МИРЈАНИ

БУКАЗИЋ

ЦИЦИ

Отац ВЕЛИЗАР, 

брат ЈОВИЦА, 

снаја БРАНКА, 

братаница ГОЦА

и НЕША

(82/285213)

ЖЈАК ПАЛО

Ни после две године туга не престаје......

Недостајеш нам.

(100/285242)

                                                                              Твоји вољени

СЕЋАЊЕ

МИЛУТИН

ДОБРОСАВЉЕВИЋ
12. новембра 2019. навр-
шава се шест тужних го-
дина откако си нас напу-
стио. Тога дана посети-
ћемо твоју вечну кућу.

Твоји најмилији
(94/285232)

ДРАГИЊА ТМУШИЋ

ДРАГА
1929–2019.

Шест месеци смо без тебе,

и пуно нам недостајеш,

спавај са анђелима вољена мајко, бако,

прабако...

Са љубављу, поносом и поштовањем

твоји најмилији.

(184/и)
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МИЛЕ

ПАУЛИЋ
8. XI 2016 – 8. XI 2019.

Прошле су три тужне

године откада ниси

са нама.

Почивај у миру.

Твоји: ДРАГАНА

и МИША

(1/285035)

8. новембра 2019, у 11 сати, даваћемо четрде-

сет дана нашем вољеном

СТАНИШИ САНДАЉУ

Твоји: супруга СВЕТЛАНА, ћерке ЉИЉА, 

БИЉА и МАРИНА, унук ПЕЦА и зет ВАСА

(4/285043)

У суботу, 9. новембра 2019. навршава се шест го-

дина откад није са нама наша драга и непрежа-

љена

СЛОБОДАНКА ВЛАЈКОВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

С љубављу и поштовањем њени најмилији: су-

пруг СЕКУЛА, син ПРЕДРАГ, снаха МАРИЈАНА,

унука ИСКРА и унук ОГЊЕН
(6/285048)

10. новембра навр-

шава се пет година

од смрти мог супруга

МИЛАНА

МИЛАНОВИЋА

Бол и туга се не мере

речима ни временом

које пролази већ

празнином која је

остала после тебе.

Твоја супруга ВЕРА

(7/285052)

9. новембра 2019. године је једанаест година от-
кад нема мог анђела

САЊА ПАЈЕВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Пролазе године а мајка земљом хода и не умире.
Живим у свету бола и патње са црном рупом у
грудима и срцу. У мислима сам с тобом сваког
дана и ноћи и једино ме прича о теби кћери одр-
жава у животу. Молим те Боже узми ме да се мај-
чина душа смири.
Сањице, кћери, анђеле, срећо, лепото, љубави
моја једина, љуби те мајка заувек.

Мама ЉИЉА

(9/285059)

ПОМЕН

СЛАВИЦА ЗРНИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2019.

С љубављу мајка ЛЕПОСАВА

и брат ПЕТАР са породицом

(19/1285067)

СЕЋАЊЕ

МИЛЕНКО ЖЕБЕЉАН
9. XI 1999 – 9. XI 2019.

Двадесет година је прошло, љубав и сећања не

бледе. Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породица ЖЕБЕЉАН

(20/285071)

ДРАГАН

АНЂЕЛОВСКИ

11. новембра 2019.

навршава се седам

тужних година отка-

да ниси са нама.

Твоји најмилији

(31/285099)

Сећање на наше драге

ТОМИЋ ПУЛАНОВИ

др СЛАВКО МОМЧИЛО
1955–2017. 1931–2015.

Њихови најмилији
(33/185114)

У суботу, 9. новем-

бра, у 11 сати, дајемо

годишњи помен на-

шој драгој

ЈЕЛЕНИ

ПЕЈЧИЋ

Њени најмилији

(34/285115)

АЛЕКСАНДАР

РУЖИЋ
2016–2019.

Време пролази, туга,

бол и празнина оста-

ју заувек.

Твоји најмилији: 

супруга АНЂЕЛКА,

син МИЛАН, снаја

ГОРДАНА и унуци

АЛЕКСАНДАР и

ВЛАДИМИР

(41/285135)

У петак, 8. новембра обележићемо годину дана откако није с

нама наша драга и вољена

БОРКА САЛАПУРА

Нека те анђели чувају на небу, а ми ћемо те чувати у срцима од

заборава.

Породица

(44/285144)

Већ је година про-

шла да није са нама

ЈЕЛЕНА

ПЕЈИЋ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима.

Кум ВИКТОР

(68/285194)

СЕЋАЊЕ

БОРКА САЛАПУРА
Рођ. Метлић

8. XI 2018 – 8. XI 2019.

Пролазе дани, пролазе месеци, прошла је година.
Твоја несебична љубав и пожртвованост коју си нам
пружала остаће вечно урезана у нашим срцима.
Сада си окружена својим драгим анђелима чуварима.
Спокој у души!

Твоја НАНА
(83/285214)

Сећања на драге родитеље

ПРАСКАЛО

СЛАВКО МАНДА
15 година 8 година

(87/285220)                                                                       Њихови најмилији

ПОМЕН

БЛАГОЈЕ ПАРЕЖАНИН БАТА
10. XI 1998 – 10. XI 2019.

С љубављу и поштовањем те помињемо, у мислима и
сећањима чувамо од заборава.
(96/285236)

                                                                               Твоја породица

Сећање на нашу мајку

СТАНУ ВУЛОВИЋ
13. XI 2017 – 13. XI 2019.

Најдража наша мајко, остаћеш заувек са нама и

у нашим срцима.

Твоји синови НЕНАД и ПРЕДРАГ

(95/285233)

Двадесет једну годину ниси са нама

БАТА ПАРЕЖАНИН

а заувек у нашим срцима, прерано си отишао.

Породица ПАРЕЖАНИН

(129/285297)

300-820, 300-830
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Бо рац ипак пре јак

На ре ду Но ви Па зар

Пе то ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср би је би ло је на про гра му про -
шлог ви кен да. У до са да шњем
шам пи о на ту Та миш је био ве -
ро ват но на нај ве ћем ис ку ше -
њу. Мом ци тре не ра Бо ја на Јо -
ви чи ћа пу то ва ли су у Ча чак,
где су укр сти ли ко пља с тре -
нут но јед ним од нај бо љих срп -
ских ти мо ва, до ма ћим Бор цем.

Зна ло се и пре по чет ка ме ча
да су до ма ћи ни ап со лут ни фа -
во ри ти, да се не ће опу шта ти и
да ће да ти свој мак си мум ка ко
би оства ри ли и пе ту по бе ду.
На рав но, ни ко шар ка ши из на -
шег гра да ни су оти шли на ово
го сто ва ње са уна пред по диг ну -
том бе лом за ста вом. Ипак, до
из не на ђе ња ни је до шло. Ча ча -
ни су по твр ди ли због че га су
ли де ри: Бо рац –Та миш 90:64,
по че твр ти на ма: 18:18; 32:15;
22:8 и 18:23.

Ко шар ка ши из на шег гра да
су до бро отво ри ли утак ми цу.
За и гра ли су хра бро, ни су се
упла ши ли ри ва ла. Око 1.000
љу би те ља ко шар ке у гра ду на
Мо ра ви ви де ло је рав но прав -
ну утак ми цу у по чет ним ми -
ну ти ма. До ма ћин је сре ди ном
пр ве че твр ти не ус пео да по ве -
де с 15:8, али по сле тајм-ау та
Бо ја на Јо ви чи ћа усле ди ла је
се ри ја Та ми ша од 10:0, па је
по сле пр вих де сет ми ну та на
се ма фо ру пи сао ре зул тат –
18:18.

Са ша Ра до вић и ње го ви дру -
го ви на ста ви ли су хра бро да
игра ју и у дру гој че твр ти ни и
по ку ша ва ли на све на чи не да
па ри ра ју из ра зи том фа во ри ту,
па су у јед ном тре нут ку има ли
и вођ ство – 20:21. Ипак, по сле
то га су Ча ча ни пре у зе ли кон -
тро лу над утак ми цом и из ми -
ну та у ми нут уве ћа ва ли сво ју
пред ност. Ко шар ка ши Бор ца
су за и гра ли у рит му ли де ра и
ни су до зво ља ва ли мом ци ма из
Та ми ша да се по но во вра те у
меч. Та ко се на од мор оти шло
са опи пљи вом пред но шћу до -

ма ћег ти ма од се дам на ест по -
е на – 50:33.

До ма ћи игра чи су на ста ви -
ли да до ми ни ра ју и по сле од -
мо ра. По га ђа ли су кош ри ва -
ла из го то во свих по зи ци ја, а
Та миш ви ше ни је имао сна ге
да од го во ри. Пи та ње по бед -
ни ка би ло је од лу че но већ по -
сле тре ће че твр ти не, да би у
по след њој де о ни ци до ма ћи
тим ру тин ски при вео меч
крају.

Та миш је играо у са ста ву:
Ни ко лић (пет по е на), Ча бри -
ло, Ра до вић (че ти ри), Ва сић

(осам), Па ви ће вић (13), Ву ко -
ји чић (пет), Фил биш (је дан),
Пр ља (11), Јан ко вић (три), Лу -
чић (три), Ро удс (се дам) и Ла -
бу до вић (че ти ри по е на).

Но во ис ку ше ње за ко шар ка -
ше из на шег гра да усле ди ће
већ у су бо ту, 9. но вем бра. У
Пан че во до ла зи Но ви Па зар,
још јед на еки па с ви со ким ам -
би ци ја ма. Утак ми ца у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту по чи -
ње у 20 са ти, а уз по моћ с три -
би на мом ци тре не ра Бо ја на Јо -
ви чи ћа лак ше ће се су прот ста -
ви ти озбиљ ном ри ва лу.

ИГРА С ЈА ЈА СТОМ ЛОП ТОМ

КА ДЕ ТИ БОР ЦА ШАМ ПИ О НИ СР БИ ЈЕ
На спорт ским те ре ни ма ФК-а
Хе рој у Ја јин ци ма, а у ор га ни -
за ци ји РК-а Рад, у су бо ту, 2.
но вем бра, одр жан је фи нал ни
тур нир Пр вен ства Ср би је у раг -
би ју за ка де те. То так ми че ње
је ујед но би ло и тра ди ци о нал -
ни тур нир у игри с ја ја стом
лоп том „Тро феј Бе о гра да”.

Уче ство ва ло је шест еки па,
ко је су би ле по де ље не у две
гру пе, та ко да је сва ки тим од -
и грао по три утак ми це: две у

гру пи и јед ну за пла сман. Над -
ме та ли су се: Вр шац, Цр ве на
зве зда, стар че вач ки Бо рац, Рад,
Ло зни ца и Ди на мо 1954.

Оба пред став ни ка на шег гра -
да би ла су ве о ма успе шна. Бо -
рац је у гру пи са вла дао Вр шац
са 14:0 и Цр ве ну зве зду с 19:0,
док је Ди на мо 1954 био бо љи
од Ло зни це (31:0) и Ра да (7:0).

У фи на лу тур ни ра Ди на мо
1954 по бе дио је Бо рац с 19:5 и
та ко осво јио пе хар по бед ни ка
„Тро феј Бе о гра да”.

Ка да је др жав но пр вен ство у
пи та њу, по сле три од и гра на тур -
ни ра и са би ра ња ре зул та та титу -
лу шам пи о на Ср би је осво ји ла је
еки па Бор ца из Стар че ва, са 28
по е на. Дру го ме сто је за у зео Рад,
тре ћи је Вр шац, а Ди на мо 1945
пла си рао се на че твр то ме сто.

– Ово је ве ли ки успех на шег
ти ма, с об зи ром на то да смо
пр ва ге не ра ци ја Бор ца ко ја се
так ми чи у овом уз ра сту. Мом -
ци и де вој ке из на ше еки пе су
кроз ова три тур ни ра по ка за ли
сјај ну игру и за слу жу ју све по -
хва ле – ре као је Ва си ли је Гор -
дић, ка пи тен Бор ца.

Игра с ја ја стом лоп том на ве -
ли ка вра та се вра ћа та мо где је
не ка да би ла вр ло по пу лар на.

– Срећ ни смо јер смо осво -
ји ли „Тро феј Бе о гра да”, али
оста је ве ли ки жал што ни смо
уче ство ва ли на пр вом тур ни ру
у Стар че ву, јер су ре зул та ти са
ова два тур ни ра по ка за ли да
смо би ли је ди ни пра ви кон ку -
рен ти Бор цу – до дао је ка пи -
тен РК-а Ди на мо 1945 Стра -
хи ња Аџић.

Сре ћу због осва ја ња но вог тро -
фе ја ни су кри ли ни тре не ри
Бор ца Игор То ма шић и Ра ди -
вој Ћо сић, нај за слу жни ји за но -
ви про цват раг би ја у Стар че ву.

– Кон ти ну и тет у осва ја њу
ти ту ла је на ста вљен. У прет -
ход не две се зо не Бо рац је био
пр вак у кон ку рен ци ја ма пе -
тли ћа и пи о ни ра. Ово је тре -
ћа ти ту ла др жав ног шам пи о -
на ко ја сти же у на ше ма ло ме -
сто. Сва ка част де ци ко ја су
сво јим ра дом, за ла га њем и
упор но шћу ово и за слу жи ла –
го то во јед но гла сни у ко -
ментару би ли су То ма шић и
Ћо сић.

Ма ли раг би сти Бор ца – по -
нос Стар че ва!

Мла ди џу ди сти Ди на ма по -
сти гли су из ван ред не ре зул -
та те на ве ли ком ме ђу на род -
ном тур ни ру „Ве ли ка ни Вој -
во ди не”, ко ји је одр жан про -
шлог ви кен да у Но вом Са ду.
У кон ку рен ци ји ви ше од 1.000
бо ра ца из: БиХ, Цр не Го ре,
Хр ват ске, Ма ђар ске, Ма ке до -
ни је, Ру му ни је, Сло ве ни је и
Ср би је, на ши ма ли су гра ђа -
ни су осво ји ли пре гршт на -
гра да.

Злат не ме да ље су за слу жи -
ли: Па вле Ра ди во је вић, Алек -
сан дар По по вић, Фи лип Фар -
каш, Алек са Ђу ро вић, Не ма -
ња и Урош Ђу ри шић и Ми -
ли ца Се ку ло вић. Сре бром су
се оки ти ли Ни ко ла Ра да нов,
Див на Ми ла но вић и Ан ђе ла

Ра ду ло вић, а брон за на од лич -
ја су осво ји ли: Па вле Ћо сић,
Да вид Ма мој ка, Ан дреј Ни -
нић, Ву ка шин Ми ло са вље вић,
Јо ван Бо жић, Ма те ја Сто ја -
нов ски и Го луб Стри гић.

Уче ство ва ли су и: Сер геј
Ма рић, Вик тор Јо ва но вић, Ву -
ка шин Слав ко вић, Лу ка Стан -
ко вић и Фи лип Мак си мо вић.

Сјај не ре зул та те оства ри ли
су так ми ча ри Џу до клу ба Је -
дин ство из Ка ча ре ва.

Злат не ме да ље су осво ји ли
Ан дри ја на Кр те нић и Кри -
сти јан Лех ни. Сре бром су се
оки ти ли Алек сан дра Ди ми -
тров ски и Не ма ња Ни шић, а
брон зе су за ра ди ли Алек са
Лех ни, Да рио Ба лан и Раст ко
Ан ђе ло вић.

ЏУ ДО У НО ВОМ СА ДУ

ВЕ ЛИ КА НИ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Так ми ча ри Ка ра те клу ба Ди -
на мо уче ство ва ли су про шлог
ви кен да на пре сти жном тур -
ни ру „Бе о град ски по бед ник”,
на ко јем су ус пе ли да осво је
пет тро фе ја у из у зет но ја кој
ме ђу на род ној кон ку рен ци ји.

Злат ну ме да љу је осво ји ла
мла ђа се ни ор ка Ја на Ко ји чић
у ка те го ри ји до 55 кг. Сре бр -
на од лич ја су за ра ди ли мла -
ђи се ни ор Урош Пе тро вач ки
(до 67 кг) и ју ни о ри Дар ко
Спа сков ски (до 61 кг) и Ни -
ко ла Ива но вић (ка те го ри ја до
76 кг). Брон зом се оки тио мла -
ђи се ни ор Мар ко Пу ља ре вић
у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

Одлич но су се бо ри ли и: се -
ни ор Алек сан дар Ан ђел ко вић,
ју ни ор Алек сан дар Зде шић и
ка дет ки ње Је ле на Ми лен ти -
је вић и Ан ђе ли ја Си мин.

КА РА ТЕ ТУР НИР У БЕ О ГРА ДУ

ПЕТ ОДЛИЧЈА ЗА ДИ НА МО

Тре ће ко ло Пр ве вој во ђан ске
ли ге од и гра но је про шлог ви -
кен да, а ОК Од бој ка 013 оства -
ри ла је и тре ћу по бе ду. Де -
вој ке ко је пред во де тре не ри
Иван Кр го вић и Вла ди мир Јо -
ван чић пу то ва ле су у Ки кин -
ду, где су у дер би су сре ту од -
ме ри ле сна ге с до ма ћим исто -
и ме ним ти мом.

До ма ћин се мо жда пре ме -
ча и на дао не ком из не на ђе -
њу, евен ту ал ном осва ја њу ма -
кар јед ног бо да, али „ка зне на
екс пе ди ци ја” из Пан че ва од -
и гра ла је и овај меч без гре -
шке, без из гу бље ног се та, баш
као и пр ва два ко ла: Ки кин да
– Од бој ка 013 0:3, по се то ви -
ма: 22:25, 22:25 и 23:25.

Пан чев ке су та ко осво ји ле
но ва три бо да и још ви ше
учвр сти ле пр во ме сто на та -
бе ли Пр ве Вој во ђан ске ли ге
гру па „Југ” – три утак ми це,

три по бе де, без из гу бље ног се -
та, и де вет бо до ва.

Сва ка част!
Од бој ка 013 игра ла је у са -

ста ву: Со фи ја Аша нин, Ма -
ри ја Ма рић, Ми ли ца Ку жић,
Ни ко ли на Ве ско вић, Дра га на
Мар ко вић, Ан ђе ла Ву ја нић,
Ан ђе ли ја Кне же вић, Ка та ри -
на Шо шта рић, Је ле на Пе тр -
ов, Јо ва на Кља јић, Да ни ца До -
бро са вље вић, На та ша Бо жић,
Ми ли ца Сто јић и Алек сан дра
Кр стић.

На ред ног ви кен да На та шу
Бо жић и ње не са и гра чи це оче -
ку је још јед но ве ли ко ис ку ше -
ње. На про гра му је још је дан
дер би, меч с Про ле те ром из
Зре ња ни на. Ова утак ми ца би -
ће од и гра на у Ха ли спор то ва у
Ба нат ском Но вом Се лу у неде -
љу, 10. но вем бра, од 16 са ти.

Де вој ке су за слу жи ле по -
др шку с три би на.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ОД БОЈ КА 013 РУ ШИ РЕ ДОМ...

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БЕЗ ИЗ НЕ НА ЂЕ ЊА У ЧАЧ КУ

Чла но ви Рвач ког клу ба Ди на -
мо би ли су ве о ма успе шни и у
про те клих де се так да на. Уче -
ство ва ли су на не ко ли ко зна -
чај них тур ни ра и са сва ког су
се вра ти ли оки ће ни ме да ља ма.

На так ми че њу под на зи вом
„Тро феј Мо ла” сре бр не ме да -
ље су осво ји ли Сте фан То до -
си је вић, Ле на Ећи мо вић и Јо -
ва на Ви ћен тић, а до бро су се
бо ри ли и Ог њен То до си је вић и
Не ма ња Ти шма.

Ди на мо се на тур ни ру „Дор -
ћол опен” пред ста вио с три бор -
ца и осво јио три тро фе ја.

Но вак Па вло вић и Сте фан
То до си је вић би ли су нај бо љи у

сво јим ка те го ри ја ма, док је Ог -
њен То до си је вић за ра дио сре -
бр но од лич је.

Сја јан ре зул тат мла ди рва чи
Ди на ма оства ри ли су и на тур -
ни ру у Мла де нов цу, где је такође
била изузетна конкуренија.

Је ле на Кр сто вић, Алек са Јо -
вић и Сте фан То до си је вић
осво ји ли су нај вред ни је тро -
фе је. Но вак Па вло вић и Ма -
те ја Че не јац за слу жи ли су сре -
бр на од лич ја, а брон за ним ме -
да ља ма су се оки ти ли Па вле
Ра ди во је вић и Јо ва на Ви ћен -
тић. Бо је РК-а Ди на мо бра ни -
ли су и Ла зар Па вло вић и Ла -
зар Јер ков.

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С РВАЧ КЕ СТРУ ЊА ЧЕ

„ТУ ШИ РА ЈУ” ЗА МЕ ДА ЉЕ

Аџић и Гордић
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ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ДЕ СЕ ТИ ТРИ ЈУМФ „ДИ ЗЕЛ КЕ”, 
„БР ЗИ ВОЗ” СТАО У БАЧ КОЈ

До кра ја је се њег де ла
још три ко ла

Же ле зни чар и Дина мо
1945 домаћини 
овог викенда

Утак ми ца ма два на е стог ко ла,
ко је је би ло на про гра му про -
шлог ви кен да, пр вен стве на тр -
ка за бо до ве у је се њем де лу
шам пи о на та у Срп ској ли ги
гру па „Вој во ди на” ушла је у
сам фи ниш. До кра ја пр вог де -
ла пр вен ства оста ле су још три
рун де, а љу би те љи нај ва жни је
спо ред не ства ри на све ту у Пан -
че ву и око ли ни с не стр пље њем
иш че ку ју рас плет до га ђа ја...

Пред став ни ци на шег гра да у
тре ћем ран гу так ми че ња, Же -
ле зни чар и Ди на мо 1945, и про -
шлог ви кен да по сти гли су по -
ло ви чан успех. По пу лар на „ди -
зел ка”, ли дер шам пи о на та,
оства ри ла је и де се ти пр вен -
стве ни три јумф, док је „бр зи
воз”, по сле се ри је до брих ре -
зул та та, пре тр пео и пе ти по раз.

Пан че вач ка „ди зел ка” је го -
сто ва ла у Са ку ла ма, где је на -
ста ви ла успе шан низ, па је и
да ље је ди ни не по ра же ни тим
у шам пи о на ту и трон не пре -
пу шта ни ко ме: Бо рац –Же ле -
зни чар 0:2 (0:2).

Ка ко то би ва од по чет ка тр ке
за бо до ве, Да ни ло Ко ва че вић и
ње го ви са и гра чи су и овај меч
за по че ли у свом сти лу. Од ста р -
та су на мет ну ли свој тем по игре
и де ло ва ли офан зив но, са же -
љом да што пре стиг ну до по -
гот ка. Ини ци ја ти ва им се ис -
пла ти ла већ у 24. ми ну ту, ка да
је Вла ди мир Ман дић ле пим

удар цем по го дио до њи угао гол -
ма на Бор ца и та ко до вео свој
тим у вођ ство – 0:1. Вођ ство ни -
је успа ва ло мом ке ко је пред во -
ди тре нер Ду шан Је врић. На -
про тив, на ста ви ли су да сте жу
обруч око го ла до ма ћег ти ма, а
го то во све ди ле ме око по бед ни -
ка ре ши ли су већ у пр вом по лу -
вре ме ну. У 40. ми ну ту Лу ка Сто -
ја но вић је мај стор ски пре ва рио

не ко ли ко чу ва ра и упу тио од -
ли чан шут ка го лу ри ва ла, ко ји
је гол ман Бор ца с крај њим на -
по ром ус пео да за у ста ви. Ипак,
лоп та се од би ла до ка пи те на
Же ле зни ча ра Да ни ла Ко ва че -
ви ћа, ко ме ни је би ло те шко да
по го ди циљ и, ка сни је ће се ви -
де ти, по ста ви ко на чан ре зул тат:
Бо рац –Же ле зни чар 0:2.

Шеф струч ног шта ба Ду шан
Је врић имао је на рас по ла га њу
сле де ћи са став: Кне же вић, Јан -
ку лов, Плав шић, Ани чић, Ив -
ко вић, Сто ја но вић, Ко ва че вић,
Илић, Ба ша но вић, Трип ко вић
и Ман дић, а при ли ку су до би -
ли и Сто ја нов и Пе тро вић.

Иа ко је оства рен и де се ти
три јумф, у та бо ру Же ле зни ча -
ра не ма еу фо ри је. Ли дер се при -
пре ма за сле де ћа ис ку ше ња, а
већ пр во на ред но је и но ви дер -
би. У не де љу, 10. но вем бра, на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ће Рад -
нич ки из Зре ња ни на, тре нут но
тре ће пла си ра на еки па на та бе -
ли. Би ће то још јед на пред ста -
ва за фуд бал ске сла до ку сце, а
број ни сим па ти зе ри „ди зел ке”
ве ру ју да ће њи хо ви ми ље ни ци
оства ри ти још је дан до бар ре -
зул тат. Меч по чи ње у 13 са ти.

По сле не ко ли ко успе шних ре -
зул та та и се ри је без по ра за Ди -
на мо 1945 по ра жен је у Су бо ти -
ци. „Бр зи воз” је на меч с дру го -
пла си ра ном еки пом на та бе ли
от пу то вао у не ком плет ном са -
ста ву, због број них по вре да игра -
ча, али ус пео је да одо ле ва фа -
во ри ту све до 67. ми ну та: Бач ка
1901 – Ди на мо 1945 3:1 (0:1).

„Бр зи воз” је до вођ ства сти -
гао већ у де ве том ми ну ту, сјај -
ним по гот ком Ми ло ја Шар че -
ви ћа. Тај гол улио је но ву на ду
љу би те љи ма фуд ба ла у на шем
гра ду да Ди на мо 1945 мо жда
мо же при ре ди ти и из не на ђе ње
у су да ру с ве ли ким фа во ри том.
Бач ка 1901 убр зо је пре у зе ла
те рен ску ини ци ја ти ву, али сви
ње ни на па ди би ли су сла би за
чвр сту од бра ну „бр зог во за”.
Ипак, у фи ни шу пр вог по лу -
вре ме на до су ђен је је да на е сте -
рац за Су бо ти ча не, али је гол -
ман Ди на ма 1945 Ми љан Ан -
џић сјај но ин тер ве ни сао и са -
чу вао сво ју мре жу.

На ста вак утак ми це до нео је
пре о крет из „двој ке” у „ке ца”.
Усле дио је још ја чи при ти сак
еки пе из Су бо ти це. Фуд ба ле ри
Бач ке 1901 за и гра ли су на све
или ни шта, јер су зна ли да им
са мо три јумф до но си на ста вак
тр ке с ли де ром на та бе ли Же -
ле зни ча ром и – ус пе ли су у
сво јим на ме ра ма. У 67. ми ну -
ту се мре жа Ди на ма 1945 за -
њи ха ла пр ви пут на овој утак -
ми ци, а са мо че ти ри ми ну та
ка сни је Су бо ти ча ни су сти гли
до пот пу ног пре о кре та, јер су
по ве ли с 2:1. Тач ку на овај су -
срет до ма ћи фуд ба ле ри ста ви -
ли су у 80. ми ну ту, ка да је по -
ста вљен и ко на чан ре зул тат:
Бач ка 1901 – Ди на мо 1945 3:1.

Тре нер „бр зог во за” Жар ко
То до ро вић су прот ста вио је ри -
ва лу еки пу у са ста ву: Ан џић,
Нин ко вић, Да шић, Тер зић, Не -
ду чић, Сто ја нов, Сто ја нов ски,
Ах чин, Шар че вић, Ста нић и Ђо -
кић, а шан су су до би ли и Зул -
фић, Пе тро вић и Сто ја но вић.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 су
та ко пре тр пе ли и пе ти по раз у
пр вен ству, а при ли ку за по -
прав ни има ће у су бо ту, 9. но -
вем бра, ка да ће на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву го сто ва ти
Рад нич ки из Срем ске Ми тр о -
ви це. Уко ли ко тре нер То до ро -
вић на рас по ла га њу бу де имао
ком пле тан са став, „бр зи воз”
ће у овом ме чу би ти из ра зи ти
фа во рит. Утак ми ца по чи ње у
13 са ти.

У Сме де ре ву је про шлог ви -
кен да одр жан тра ди ци о нал ни,
пе ти ме ђу на род ни тур нир у
стре ља штву за мла де стрел це
под на зи вом „Вал тер куп”.

Иа ко је би ло при ја вље но пет
так ми ча ра, Стре љач ку дру жи -
ну „Пан че во 1813” пред ста вља -
ло је тро је стре ла ца, јер су Те о -
до ра Кон дић и Сте фан Ке шиш -
јан мо ра ли да од у ста ну из здрав -
стве них раз ло га. Кон ку рен ци ја
је би ла вр ло ја ка, јер је уче ство -
ва ло пре ко две ста мла дих так -
ми ча ра из де сет зе ма ља.

Се стра и брат Ива и Алек са
Ра ко њац пр ви пут су на сту пи -
ли у но вој ди сци пли ни – микс
(ме шо ви ти па ро ви).
Они су так ми че ње за вр ши ли
на де се том ме сту. Ива је има -
ла ре зул тат од 387,1 кру га, а

Алек са од 400,8 кру го ва. Има -
ју ћи у ви ду да су би ли убе дљи -
во нај мла ђи пар, ре зул тат уоп -
ште ни је за пот це њи ва ње.

Пан че вач ки стрел ци су бри -
љи ра ли дру гог да на тур ни ра.
Све тро је так ми ча ра оства ри -
ло је лич не ре кор де. У га ђа њу
из пу шке Ива Ра ко њац је по го -
ди ла 604,6 кру го ва, Алек са је
по сти гао ре зул тат од 606,6 кру -
го ва, а у га ђа њу из пи што ља
Ве ли мир Нин ко вић је упу цао
535 кру го ва.

Пред стрел ци ма из на шег гра -
да су ве ли ка ис ку ше ња. Они ће
се так ми чи ти у тре ћем ко лу Ли -
ге пи о ни ра Вој во ди не у Срем -
ској Ми тро ви ци, на ме ђу на род -
ном тур ни ру „Олим пиј ске на -
де” у Њи три, а по том и у дру -
гом ко лу Ку па Ср би је у Ни шу.

Стране припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СА ШКА НАЈ БО ЉА

Отво ре но пр вен ство Вој во ди не
у бенч-пре су одр жа но је 2. новем -
бра у Еле ми ру. КДТ Ди на мо
пред ста вља ла је Са шка Мла дено -
вић, ко ја је про гла ше на за ап со -
лут но нај ја чу так ми чар ку у кон -
ку рен ци ји ка дет ки ња. Она је по -
бе ди ла у ка те го ри ји пре ко 84 кг.

– Са шка се под буд ним оком
тре не ра Сте фа на Др пе при пре -
ма за Пр вен ство Ср би је, ко је
ће би ти одр жа но 30. но вем бра
у Вла ди чи ном Ха ну. Пре то га
ће мо уче ство ва ти на „Тро фе ју
Бе о гра да” у олим пиј ском ди -
за њу те го ва, где ће наш клуб
пред ста вља ти Урош Да шић –
ре као је пред сед ник КДТ-а Ди -
на мо Фи лип Вла јић.

Да кле, до бре ве сти из овог
спорт ског ко лек ти ва тек тре ба
оче ки ва ти.

СА РАД ЊА
Град Пан че во и Атлет ски клуб
Та миш ус по ста ви ли су до бру
са рад њу, па је та ко тај спорт -
ски ко лек тив не дав но до био
но ве спра ве за ве жба ње, као и
но во и згра ђе ну ја му за скок удаљ
и тро скок, ко је су по ста вље не
на уре ђе ној зе ле ној по вр ши ни
у на се љу Ку де љар ски на сип.

Град ска ме на џер ка Ма ја Вит -
ман ис та кла је да је град по зи -
тив но од го во рио на мол бу АК-а
Та миш, па ће тај клуб од сле -
де ће го ди не ор га ни зо ва ти ве -
ли ку улич ну тр ку, ко ја ће ући у
зва нич ни ка лен дар ма ни фе ста -
ци ја Гра да Пан че ва, с ци љем
да по ста не тра ди ци о нал на.

По ред то га, АК Та миш је зва -
нич но кон ку ри сао за ор га ни за -
ци ју по је ди нач ног и екип ног
Пр вен ства Вој во ди не у кро су и
обез бе дио све по треб не га ран -
ци је за так ми че ње, ко је тре ба
да се одр жи кра јем мар та на -
ред не го ди не у На род ној ба шти.
Ор га ни за то ри оче ку ју да ће уче -
ство ва ти ви ше од три де сет клу -
бо ва из Вој во ди не с ви ше од 200
атле ти ча ра у свим ка те го ри јама.

ЗЛАТ НИ ПЕ ТАР

За па же не ре зул та те оства ри -
ли су чла но ви Пли вач ког клу -
ба Ди на мо на ме ђу на род ном
ми тин гу у Зре ња ни ну ко ји је
одр жан про шлог ви кен да.

У кон ку рен ци ји с так ми ча -
ри ма из: Фран цу ске, Ита ли је,
Сло ве ни је, Ма ђар ске, Бо сне и
Хер це го ви не, Ма ке до ни је, Тур -
ске и Ср би је над ме та ла су се и
три пли ва ча Ди на ма.

Пе тар Пе тро вић је осво јио
злат не ме да ље у ди сци пли на -
ма 50 и 100 м леђ но. Кра ћу
дис тан цу је ис пли вао у вре ме -
ну од 24,60 се кун ди, па је та ко
по ста вио но ви лич ни ре корд.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кг7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НО ВО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

ПО ПРА ВЉЕ НИ ЛИЧ НИ РЕ КОР ДИ
То по ла је про шлог
ви кен да би ла ор га -
ни за тор пр вог ово -
се зон ског тур ни ра
у стре ли чар ству, у
за тво ре ном про сто -
ру. Так ми ча ри СК-
а Пан че во су и овог
пу та по твр ди ли свој
ви сок пла сман, па
су осво ји ли че тр на -
ест ме да ља.

Се ни ор ка Ма ри -
ја Љу бин ко вић три -
јум фо ва ла је у га -
ђа њу ком па унд лу -
ком, а за јед но с Да -
ни лом Ми о ко ви ћем
осво ји ла је нај сјај -
ни је од лич је и у
над ме та њу микс-
ти мо ва. Као и увек,
из у зет ни су би ли и
так ми ча ри ко ји су
га ђа ли олим пиј ским лу ком.
Злат не ме да ље су осво ји ли ка -
дет Јо ван Шпе хар, ју ни ор ка
Бар ба ра Бе кић, као и ју ни ор -
ски микс-пар ко ји су чи ни ли
Бар ба ра Бе кић и Сте фан Кља -
јић и ка дет ска еки па СК-а Пан -
че во у са ста ву Те о на Јо ва но -
вић – Јо ван Шпе хар.

Да ни ло Ми о ко вић је за слу -
жио сре бро у над ме та њу се ни -
о ра ко ји су га ђа ли ком па унд
лу ком, баш као и ка де ти Те о на
Јо ва но вић и Ла зар Ан дре ев у
кон ку рен ци ји олим пик. Сре -

бро је за слу жио и се ни ор Пре -
драг Бе кић, али и еки па СК-а
Пан че во ко ју су чи ни ли Пре -
драг Бе кић, Ду шан Гр бић и Не -
над Нај да но вић. У над ме та њу
се ни ор ских микс-ти мо ва Ива -
на Ор лов Га јан и Пре драг Бе -
кић та ко ђе су осво ји ли сре бр -
не ме да ље, а од лич је истог сја -
ја при па ло је и ка дет ској еки -
пи Ла на Нај да но вић – Ла зар
Ан дре ев.

Брон зом се оки тио ју ни ор
Сте фан Кља јић у га ђа њу олим -
пиј ским лу ком.

НАД МЕ ТА ЊЕ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ИЗ ТО ПО ЛЕ СА ЧЕ ТР НА ЕСТ ТРО ФЕ ЈА

Овог викенда
Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: Ц. ЗВЕЗДА – ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Кикинда: КИКИНДА–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Рума: СЛОВЕН–ДОЛОВО
мушкарци

Јабука: ЈАБУКА–ТСК
Долово: ДОЛОВО–ИНЂИЈА
недеља, 16 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – МЛАДОСТ
субота, 15.30

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Љиг: СПАРТАК–ДИНАМО
мушкарци

Панчево: БОРАЦ–СМЕДЕРЕВО
петак, 17 сати

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Б. Н. Село: ОДБОЈКА 013 – ПРОЛЕТЕР
недеља, 16 сати

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ – НОВИ ПАЗАР
субота, 20 сати

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: ВИРТУС БАСКЕТ – КРИС КРОС
субота, 18 сати, ОШ „Јован Јовановић Змај”
Ковин: РАДНИЧКИ–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – РАДНИЧКИ (СМ)
субота, 13 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (З)
недеља, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–БОРАЦ
недеља, 13 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА – ПАРТИЗАН (У)
обе утакмице у недељу, од 13 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ШАМОТ 26:22

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – СЛОГА 36:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Фекетић: ЈАДРАН–ДОЛОВО 34:29
мушкарци

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ 33:26
Ада: ПОТИСЈЕ–ЈАБУКА 27:26

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Србобран: ТРИЈУМФ–ЈАБУКА 22:20
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – БУДУЋНОСТ 35:34

Одбојка

ПРВА ЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ВРАЊЕ 1:3
мушкарци

Младеновац: МЛАДЕНОВАЦ–БОРАЦ 0:3

ПРВА ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА
жене

Кикинда: КИКИНДА – ОДБОЈКА 013 0:3

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Чачак: БОРАЦ–ТАМИШ 90:64

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – РАДНИЧКИ 78:72

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Суботица: БАЧКА 1901 – ДИНАМО 1945 3:1
Сакуле: БОРАЦ–ЖЕЛЕЗНИЧАР 0:2

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Кикинда: ЖАК–МЛАДОСТ 2:0
Старчево: БОРАЦ–БЕГЕЈ 3:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СТРЕЛА 3:2
Уљма: ПАРТИЗАН–СЛОГА 0:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – РАДНИЧКИ (К) 0:0

ТАБЕЛА СРПСКЕ ЛИГЕ ГРУПА „ВОЈВОДИНА”

1. ЖЕЛЕЗНИЧАР 12 10 2 0 21:4 32

2. БАЧКА 1901 12 9 2 1 23:11 29

3. РАДНИЧКИ (З) 12 8 2 2 22:8 26

4. РАДНИЧКИ 1912 12 5 5 2 21:12 20

5. ВРШАЦ 12 6 1 5 17:18 19

6. ДИНАМО 1945 12 5 2 5 20:14 17

7. БЕЧЕЈ 1918 12 5 2 5 21:18 17

8. БРАТСТВО 1946 12 5 2 5 16:13 17

9. РАДНИЧКИ (СМ) 12 4 3 5 14:17 15

10. ПРВИ МАЈ 12 5 0 7 12:15 15

11. БОРАЦ 12 4 2 6 15:23 14

12. ОМЛАДИНАЦ 12 2 7 3 9:9 13

13. ВОЈВОДИНА 1928 12 3 4 5 12:20 13

14. ХАЈДУК 1912 12 3 0 9 11:22 9

15. КОЗАРА 12 2 3 7 9:21 9

16. ДУНАВ 12 1 1 10 12:30 4
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Софија Кривокућа,
гимназијалка:

     – Вероватно ћу 
ићи на журку или 
ћу изаћи напоље с
другарима. У петак 
ми је рођендан.
Провешћу викенд 
што је боље могуће.

Вукашин Поповић,
гимназијалац:

    – Углавном ћу бити
с другарима напољу.
Уколико будем морао
да учим, радићу, али
мислим да неће бити
неопходно. Играћу и
игрице. Сваки викенд
је иначе исти.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Заправо
Нису сви путеви прави.

    Заправо, мало је таквих.

    Лепо ходаш, налетиш на дотад невидљиви зид.

    Добро пливаш, изненада те повуче вир.

    Брзо потрчиш ка циљу, па се саплетеш на кривини.

    Непредвиђене околности ометају.

    Али су ту, део су путева.

    Пригрлити их, прихватити као своје.

Збрка
Понекад човек помисли да нема појма где се налази.

    Има тоталну збрку у глави.

    Да ли је миран на броду на коме плови кроз живот?

    Хоће ли успети да остане такав?

    Да ли успех у томе треба да му уопште буде императив?

    Или је боље да нађе неку другу струју?

    Која ће га пецнути и тргнути.

    И расплести његово тренутно стање учмалости.

Узлет
Дубоки муљ, његово дно.

    Ма, живо блато!

    Угазио си, мислиш, неповратно...

    Батргаш се, а тако се само дубље укопаваш.

    Мирно и полако.

    Дубоко диши.

    Ослободи се страха.

    Увек постоји и време за узлет.

Ју ни ор ски куп Пан че ва у бад мин то ну
одр жан је у не де љу, 3. но вем бра, у Ха ли
спор то ва у Ја бу ци, а ор га ни за то ри так -
ми че ња би ли су БК Пан че во и Бад мин -
тон са вез Ср би је.

Око 60 так ми ча ра из це ле зе мље уче -
ство ва ло је на овом тур ни ру, а пан че вач -
ки игра чи би ли су нај у спе шни ји у ка те -
го ри ји ис под пет на ест го ди на.

Ма ша Алек сић, чла ни ца Бад мин тон клу -
ба Пан че во, осво ји ла је нај сјај ни је од лич -
је. Ма ри ја Са мар џи ја из БК-а Ди на мо оки -
ти ла се сре бром, док је њен клуп ски друг
Ми ха ји ло Виг за ра дио брон за ну ме да љу.

У ка те го ри ји ду бло ва ис под се дам на -
ест го ди на Ма ша Алек сић и Ма ри ја Са -
мар џи ја осво ји ле су брон за ну ме да љу, а
од лич је истог сја ја при па ло је и двој цу
Ди на ма ко ји су чи ни ли Ми ха ји ло Виг и
Ва ња Бо кан.

ЈУ НИ ОР СКИ КУП У БАД МИН ТО НУ

НА ШИ КЛИН ЦИ НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ

Милица Самуилов,
гимназијалка:

     – На крају ове
седмице је омладински
тренинг у КОМПАС-у, 
па ћу тамо бити 
током оба 
дана викенда.

Сјај на пар ти ја де во ја ка
Мар ка Кр сти ћа

На ре ду је меч у Ки кин ди

Ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан че во још јед -
ном су об ра до ва ле сво је на ви ја че, јер су
„ве за ле” и тре ћу уза стоп ну по бе ду у Су -
пер Б ли ги. Про шлог ви кен да су на про -
гра му би ле утак ми це ше стог ко ла, у окви -
ру ко га је у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
го сто ва ла Сло га из Пе тров ца на Мла ви.

Го шће су у наш град сти гле с оре о лом
из ра зи тог фа во ри та, а мно ги их свр ста -
ва ју и у глав не кан ди дат ки ње за пла сман
у срп ску ру ко мет ну ели ту. По ред то га,
Не ве на Џе лај ли ја и ње не дру га ри це ни су
мо гле да ра чу на ју на по моћ ис ку сне Све -
тла не Ни чев ски, ко ја се по вре ди ла у прет -
ход ном ме чу, па им пре по чет ка утак ми -
це ни ко ни је да вао ве ли ке шан се...

Али де вој ке из на шег гра да ни су се
упла ши ле ве ли ког фа во ри та. На про тив,
од и гра ле су из ван ре дан меч, у свим еле -
мен ти ма ру ко ме та над ви си ле су го шће
из Пе тров ца на Мла ви и ра до ва ле се
убе дљи вом три јум фу: Пан че во –Сло га
36:29 (22:13).

Ни је то би ла обич на по бе да, био је то
пра ви час ру ко ме та ко ји су одр жа ле

девој ке ко је пред во ди тре нер Мар ко Кр -
стић. Еки па из на шег гра да је од са мог
по чет ка утак ми це игра ла чвр сто и агре -
сив но у од бра ни, те с мно го до брих ре -
ше ња у на па ду ко ја су про из во ди ла
ефект не го ло ве.

Пан чев ке су игра ле мо ти ви са но и бор -
бе но и ка да су има ле игра чи цу ма ње на
те ре ну, а у јед ној та квој си ту а ци ји, у
сед мом ми ну ту, Ма ри ја Ми трић је по -
ви си ла вођ ство свог ти ма на 5:1. Го шће
ни су зна ле ода кле им пре ти нај ве ћа
опа сност, јер је за и ста цео тим ЖРК-а
Пан че во функ ци о ни сао из ван ред но. Ни
тајм-ау ти про тив нич ког тре не ра ни су
мо гли да за у ста ве рас по ло же не де вој ке
из на шег гра да...

Меч је на го лу по че ла Ми ли ца Илић,
има ла је не ко ли ко фан та стич них од -
бра на, а по том ју је за ме ни ла Ти ја на
Ри стић, ко ја је од лич ним ин тер вен ци -
ја ма да ва ла до дат ну си гур ност свом ти -
му, али је и ма ми ла апла у зе с три би не
пан че вач ког „хра ма спо р та”.

Фу ри о зно пр во по лу вре ме ру ко ме та -
ши це Пан че ва за вр ши ле су ка ко су и
по че ле – фан та стич но. Нај пре су, у 28.
ми ну ту, Ма ри ја Ми трић и Ти ја на Си -
мић из ве ле пра ву мај сто ри ју, а са мо не -
ко ли ко тре ну та ка ка сни је и Зо ра на Мар -
ко вић је ефект но по ен ти ра ла. Пан чев ке

су „мле ле” свог ри ва ла без ми ло сти, а
два де се так се кун ди пре кра ја пр вог по -
лу вре ме на из ве ле су још јед ну из у зет ну
ак ци ју, ко ју је на нај бо љи на чин за вр -
ши ла Не ве на Џе лај ли ја, за 22:13.

Дру го по лу вре ме, са два ле па го ла,
„отво ри ла” је Ти ја на Си мић, а по том је
пред ност до ма ћег ти ма по че ла да се уве -
ћа ва, да би у 48. ми ну ту до се гла и до три -
на ест го ло ва раз ли ке (31:18). Тре нер го -
шћи је по ку шао да „фла сте ри ма” на Ма -
ри ји Ми трић и Не ве ни Џе лај ли ји тактич -
ки по ре ме ти ри ва ла, али ни је вре де ло.

Одав но, баш одав но, пу бли ка у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту ни је ви де ла та -
кву до ми на ци ју ЖРК Пан че ва. Сва ка
част, де вој ке!

Тре нер Мар ко Кр стић на рас по ла га -
њу је имао сле де ћи са став: Ми ли ца
Илић, Ана ста си ја Гр гов ски, Зо ра на Мар -
ко вић (пет го ло ва), Ти ја на Си мић (се -
дам), Аме ли ја Уско ко вић, Не ве на Џе -
лај ли ја (че ти ри), Те о до ра Ста но је вић,
Та ма ра Пе тр ко вић (се дам), Ма ри ја Ми -
трић (де вет), Ана ста зи ја Јам бру шић,
Ти ја на Ри стић, Иво на Пе шић и Алек -
сан дра Ва сић (че ти ри го ла).

У сед мом ко лу Су пер Б ли ге, на ред ног
ви кен да, Пан че во пу ту је у Ки кин ду, на
мег дан са исто и ме ним до ма ћим ти мом.

А. Живковић

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПАН ЧЕ ВО СРУ ШИ ЛО ФА ВО РИ ТА


