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Од по чет ка го ди не два на ест
су и ци да у Пан че ву

Осо бе ко је раз ми шља ју да
пре кра те жи вот уна пред
то на ја вљу ју око ли ни

Пре не де љу да на то ком јед не но ћи је -
дан наш су гра ђа нин је од лу чио да пре -
кра ти жи вот, а две осо бе су по ку ша ле
да из вр ше са мо у би ство. Ову су мор ну
се ри ју је упот пу нио 55-го ди шњи му -
шка рац, па ци јент ОРЛ оде ље ња у
Оп штој бол ни ци, ко ји је 3. сеп тем -
бра, око два са та по сле по но ћи, ско -
чио кроз про зор на пр вом спра ту тог
оде ље ња. По во дом то га не ки ме ди ји
су об ја ви ли по да так да је од по чет ка
го ди не два на ест осо ба из вр ши ло са -
мо у би ство у Пан че ву.

Ове ин фо р ма ци је на во де на за -
кљу чак о осет ном по ра сту бро ја су и -
ци да у Пан че ву. Ме ђу тим, на чел ник
Слу жбе хит не по мо ћи др Ми ро слав
Теп шић из ја вио је да та по ја ва у на -
шем гра ду још увек ни је до сти гла
алар мант не раз ме ре.

– Пе ри о дич но се де ша ва да се број
са мо у би ста ва по ве ћа, а он да до ђе до
стаг на ци је. Раз ло зи због ко јих се љу ди
од лу чу ју на та кав ко рак су де пре си ја,
уса мље ност, раз не пси хич ке бо ле сти.
По ве ћа ном ри зи ку од са мо у би ства су
из ло же не и осо бе ко је су до жи ве ле гу -
би так де те та, брач ног парт не ра или
не ког чла на по ро ди це. У те сној ве зи са
су и ци дал ним иде ја ма су и осо бе ко је
пи ју, по го то во ако су у пи та њу им пул -
сив не лич но сти. На јед но ре а ли зо ва но
са мо у би ство има 15–20 по ку ша ја и за -
то сви тре ба да бу де мо опре зни и да, на
при мер, ако чу је мо осо бу ко ја на ја вљу -
је да ће се уби ти, оба ве зно раз го ва ра мо
с њом, са слу ша мо је и по ку ша мо да је
спре чи мо у то ме. Јед на ле па реч је до -
вољ на и мо же мно го да учи ни. До вољ -
но је да са о се ћа ње пре ма осо би ко ја је
об у зе та цр ним ми сли ма по ка жу ком -

ви ше не за ни ма ју при ја те љи с ко ји -
ма су се дру жи ли ни ти хо би ји у ко -
ји ма су не ка да ужи ва ли. По зна ни -
ци ма, ко ле га ма и при ја те љи ма се
жа ле да има ју про бле ма са спа ва -
њем, ко ји се сво де на то да или не
мо гу да за спе до ду го у ноћ или се
бу де ра но ују тру.

Струч ња ци упо зо ра ва ју и да је ва -
жно озбиљ но схва ти ти осо бу ко ја
раз ми шља о са мо у би ству уко ли ко
она од лу чи да се не ком по ве ри. Тре -
ба ло би је па жљи во и до кра ја са слу -
ша ти и ни ка ко не од го ва ра ти ре че -
ни ца ма ти па: гла ву го ре, про ћи ће те
цр не ми сли; ни шта ни је стра шно као
што из гле да; не ма осо бе ко ја не ка да
ни је би ла де пре сив на, ни си је ди ни...

Код осо ба ко је су скло не са мо у би -
ству та кве ре ак ци је не са мо да ни -
шта не ће про ме ни ти већ ће их са мо
учвр сти ти у њи хо вој на ме ри.

М. Глигорић

Хроника
Грађани бирају шта ће

Град финансирати
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Амброзија напунила
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Спорт
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Лето у природи
Од Проклетија до
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СА МО У БИ СТВА СВЕ ЧЕ ШЋА – ИМА ЛИ РАЗ ЛО ГА ЗА ЗА БРИ НУ ТОСТ?

Кад чо ве ка об у зму цр не ми сли

Струч ња ци ко ји се ба ве са мо у би -
стви ма ис ти чу да по сто је од ре ђе ни
зна ци у по на ша њу осо ба ко је раз ми -
шља ју о то ме да пре кра те жи вот и по -
диг ну ру ку на се бе.

Оне су без вољ не, ту жне, нер во зне и
по ву че не. Ка да раз го ва ра ју с не ким о
бу дућ но сти, у њи хо вим ре чи ма пре о -
вла ђу ју пе си ми зам и ста во ви да ни -
ка да не ће би ти бо ље и да се ни шта
не ће про ме ни ти.

Че сто се де ша ва и да се та кве осо -
бе без об ја шња ва ња по здра вља ју с по -
зна ни ци ма и при ја те љи ма, те да им
вра ћа ју ду го ве или по кла ња ју лич не
ства ри за ко је су би ли ја ко ве за ни.

Осо бе ко је раз ми шља ју о су и ци ду
не ма ју апе тит, те шко успе ва ју да се
кон цен три шу на шко лу, по сао и ре -
дов не ак тив но сти, и не за ин те ре со ва -
не су за свој спо ља шњи из глед.

У раз го во ри ма с њи ма је мо гу ће
чу ти да осе ћа ју мр жњу пре ма се би
или гри жу са ве сти, као и то да их

ши ја, ко ле га, члан по ро ди це, при ја тељ,
и та осо ба мо же да од у ста не од од лу ке
о са мо у би ству – ре као је Теп шић.

Он је до дао да и ме ди ји ко ји из ве -
шта ва ју о са мо у би стви ма тре ба да се
кло не че стог сен за ци о на ли зма и за -
ди ра ња у нај ду бљу ин ти му жр та ва и
чла но ва њи хо вих по ро ди ца.

Ка да је реч о бро ју са мо у би ста ва у
на шем гра ду и у дру гим ме сти ма на
те ри то ри ји ју жног Ба на та, си ту а ци ја
ни је алар мант на ни ако се узму у об -
зир ста ти сти ке ко је во ди по ли ци ја.

Ме ђу са мо у би ца ма има нај ви ше ста -
ри јих од пе де сет го ди на, али има и мла -
ђих осо ба. До ми нант ни раз ло зи за та -
кав ко рак су де пре си ја и осе ћај без на ђа
због бо ле сти, си ро ма штва, уса мље но -
сти, рас па да бра ко ва и емо тив них ве за,
не за по сле но сти и гу бит ка по сла.

Пре ма по ли циј ским ста ти сти ка ма,
са мо у би ства се нај че шће вр ше ве ша -
њем, тро ва њем, ско ком с ви си не и у
ре ку, као и ва тре ним оруж јем.

Тражи се идеја вредна
240.000 динара
» страна 6

Елита опет 
у Панчеву
» страна 31



Све у све му, из гле да да су се су ри
„ге не тич ки мо ди фи ко ва ни” обла ци
над ви ли над на шим европ ским гла -
ва ма, бо ље ре че но ор га ни зми ма.

За сад се Ста ри кон ти нент још увек
не ка ко опи ре том „бру тал ном на ср -
та ју”, али бу ду ћи да је ве ли ки но вац
у оп ти ца ју (про це њу је се да би ује ди -
ње но агро хе миј ско-фар ма це ут ско
„чу до ви ште” про фи ти ра ло и до се -
дам де сет ми ли јар ди до ла ра го ди -
шње), ја сно је ка ква нас ре во лу ци ја
че ка на свет ском тр жи шту хра не. А
по зна то је да ре во лу ци ја је де, пар -
дон – про жди ре (сво ју) де цу.

А где смо ми ма ли у све му то ме? Без
ди ле ме, би ће мо про гу та ни у јед ном ср ку.

На ро чи то ма ли про из во ђа чи хра -
не, ко ји и ова ко је два оп ста ју у не -
рав но прав ној тр ци са, у ов да шњим
раз ме ра ма, ве ли ким ла ти фун ди сти -
ма и ра зним узур па то ри ма.

Ипак, си ћу шни тра чак сун ца ко ји
се по ма ља на све мо ди фи ко ва ни јем
не бу мо жда је про из вод ња ор ган ске
хра не. Иа ко под ра зу ме ва не у по ре -
ди во ви ше по сла (јер упо тре ба би ло
ка квих отро ва не до ла зи у об зир) и
ма ње мо гућ но сти за пла сман, то је
ко ли ко-то ли ко опи пљи ва шан са за
по ме ну те вред не ма ле пред у зет ни ке.

Али и за све оне ко ји бу ду оста ли
без по сла у „Галeници” и дру гим одав -
но „пре жа ље ним” пред у зе ћи ма...

Ј. Ф. 

Ем па ти ја, искре ност, вре ме
Те ма ове не де ље у на шим но ви на ма је су са мо у би ства. С раз ло гом: по сле
не ко ли ко по ку ша ја, у Пан че ву је про шле не де ље наш су гра ђа нин се би
успе шно пре кра тио жи вот. Ово се по кло пи ло са Свет ским да ном пре вен -
ци је са мо у би ства, 10. сеп тем бром.

И, тај чо век ни је пр ви пан че вач ки са мо у би ца ове го ди не: бе о град ски
штам па ни ме ди ји, ко ји ма, на рав но, не тре ба ве ро ва ти на реч, об ја ви ли
су да је у пр вих осам ме се ци 2016. го ди не чак два на е сто ро љу ди у на -
шем гра ду ди гло ру ку на се бе. Успе шно. Зва нич ни по да ци о ово ме не
по сто је.

У ан ке ти у овом бро ју на ше су гра ђан ке и на ши су гра ђа ни су, сло -
жно, при ме ти ли шта су глав ни узро ци овој стра шној по ја ви: не до ста -
так фи нан си ја, уса мље ност, по ре ме ће ни си стем вред но сти, без на ђе
због бо ле сти, раз во ди, гу би так во ље не осо бе и код оних не што мла ђих
– не уз вра ће на љу бав.

Пре вен ци ја је, ба рем на ре чи ма, јед но став на: ис ка за на ем па ти ја пре -
ма они ма што на ја вљу ју да ће ди ћи ру ку на се бе, озбиљ ни и ис кре ни раз -
го во ри, по све ћи ва ње вре ме на...

И струч ња ци и ан ке ти ра ни се сла жу да је, ипак, нај сна жни ја пре вен -
ти ва – по вра так по ро ди ци. То пло окру же ње нај ва жни јих љу ди у жи во ту
де лу је ле ко ви то и по ма же ви ше од ме ди ка ме на та, струч ња ка и тап ша ња
по ра ме ну. Отво ри те очи, про ма трај те сво је нај бли же, по мо зи те им ако
вам се са мо и учи ни да су спрем ни да учи не не што лу до!

* * *
Брен ди ра ње Пан че ва, но ва град ска пла жа, ожи вља ва ње при о ба ља, од но -
сно Град ске шу ме, ре кре а тив но-ту ри стич ки про стор с оне стра не Та ми -
ша, ус по ста вља ње зе ле не мре же у бор би про тив по пла ва, из град ња би о -
га сног по стро је ња с ци љем да се про из ве де стру ја за јав но осве тље ње и
град ске уста но ве, по кре та ње кре а тив не ин ду стри је кроз ре ви та ли за ци ју
де ла Ста кла ре...

Ово су са мо не ке од број них од лич них иде ја свр ше них сту де на та Ар -
хи тек тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду ко ји ће би ти део про -
це са пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња Гра да Пан че ва за 2017. Су шти на ове
ле пе при че је да ће струч ња ци на пра ви ти ужи из бор у ве зи са овим иде -
ја ма, а да ће ко нач ну реч о то ме шта ће Град фи нан си ра ти да ти гра ђан -
ке и гра ђа ни.

Ко ја год да од ових или не ких дру гих до брих за ми сли бу де ре а ли зо ва -
на, на до бит ку су Пан чев ке и Пан чев ци. За то, ка да поч не јав на рас пра -
ва, а о тер ми ну ће мо вас бла го вре ме но из ве сти ти, уче ствуј те и ви: на тај
на чин ће те не по сред но ути ца ти на то ка ко ће се наш град раз ви ја ти.

* * *
При вр ша ва се лет ња ше ма „Пан чев ца”. За то, ула зи мо у пу цањ са сјај ним,
срећ ним љу ди ма, ко је су ове ко ве чи ли мом ци из REM-а. На овај на чин
же ли мо и да се „из ву че мо” из пр вог де ла увод ни ка, ко ји је исти нит, али
и мра чан. Осмех на ли це!

На и ме, већ ме се ци ма не мач ки
фар ма це ут ски ги гант „Ба јер” (ко ји
је и про из во ђач пе сти ци да и дру -
гих отро ва) по ку ша ва да пре у зме
нај ве ћег кон ку рен та „пре ко ба ре” –
озло гла ше ни „Мон сан то”! За не у -
пу ће не, тој ком па ни ји, за мно ге
оли че њу аме рич ког кор по ра тив ног
зла, при ка чен је та кав при дев, пре
све га, за то што сто ји иза нај о спо ра -
ва ни јих ге не тич ки мо ди фи ко ва них
се ме на – ку ку ру за, пше ни це, со је,
али и дру гих про из во да, по пут го ве -
ђег хор мо на ра ста (стро го за бра ње -
ног у Евро пи) или, по мно ги ма, кан -
це ро ге ног хер би ци да гли фо са та.

Аме рич ка агро хе миј ска им пе ри ја
већ је од би ла пр ву по ну ду Не ма ца,
иа ко вред ну астро ном ске 62 ми ли -
јар де до ла ра, али ком па ни ја са се -
ди штем у Ле вер ку зе ну не од у ста је,
па спре ма још ве ћу сво ту „зе лем ба -
ћа”. Уко ли ко до ђе до исто риј ске фу -
зи је, а све ми ри ше (бо ље ре ћи, смр -
дуц ка) на то, има ће мо нај моћ ни јег
свет ског го спо да ра у по ме ну тим
обла сти ма.

И нај кон тро верз ни јег! Не са мо с
„ге не тич ки мо ди фи ко ва ном” ре пу та -
ци јом већ и с не из бри си вим бе ле зи ма
из рат них вре ме на. На и ме, „Ба јер” је
као на ци стич ко че до про из во дио гас
ко јим су уби ја ни Је вре ји у Ау шви цу,
а „Мон сан то” бој ни отров ко ри шћен
у Ви јет нам ском ра ту.

Ге не тич ки 
мо ди фи ко ва но
чу до ви ште

Док тра ју спе ку ла ци је о то ме хо ће
ли је ди ни пре о ста ли кан ди дат за ку -
по ви ну, по зна ти бри тан ско-ру ски
фонд, пре у зе ти на ше фар ма це ут ско
че до – „Га ле ни ку” (уз нај ве ро ват ни -
је из у зет но не при ја тан услов – от пу -
шта ње го то во по ло ви не од хи ља ду
пет сто за по сле них), на по мо лу су
епо хал не про ме не баш у том фар ма -
це ут ском (и агро хе миј ском) све ту.

У пи та њу је те жња за ус по ста вља -
њем мо но по ла ка да је реч о гло бал -
ној кон тро ли про из вод ње хра не.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Вау!

У једном градском кафићу, у уторак, 6. септембра

Снимио Владимир Ђурђевић

• Само слога Кинеза спасава. Тако је говорио Конфучије.

• Многи наши политичари не само да су завршили осам разреда
већ су неки и понављали.

• Контејнери су нелегализоване народне кухиње.

• И Американци имају свој југ, али њихове паприке нису ни
принети нашим.

• Посвађао сам се женом и отишао у протестну шетњу до
оближње кафане.

• Кад год се изнервирам, попијем једну да се смирим. А често се
нервирам!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НАПРАВИЛИ СМО ОШТАР ПОЛИТИЧКИ ЗАОКРЕТ 

И ОД ТАДА СЕ ВРТИМО УКРУГ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Shiny happy people laughing
Meet me in the crowd, people, people
Throw your love around, love me, love me
Take it into town, happy, happy
Put it in the ground where the flowers grow
Gold and silver shine

Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

Everyone around, love them, love them
Put it in your hands, take it, take it
There's no time to cry, happy, happy
Put it in your heart where tomorrow shines

Gold and silver shine
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

Whoa, here we go
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people holding hands
Shiny happy people laughing

People, happy people.

SHINY HAPPY PEOPLE



Панчево подржало
своју олимпијку

Наткривање базена
приоритет

Је ди на Пан чев ка ко ја је уче -
ство ва ла на Олим пиј ским
игра ма у Бра зи лу и нај мла ђа
чла ни ца на шег на ци о нал ног
ти ма –пли ва чи ца Ања Цре вар
– би ла је гост на при је му у
град ској ку ћи ко ји су, у од су -
ству гра до на чел ни ка Са ше
Па вло ва, ко ји је на бо ло ва њу,
ор га ни зо ва ли град ски ме на -
џер Алек сан дар Фар каш и за -
ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић.

Нај бо ља срп ска пли ва чи ца
је у Рио де Жа не и ру на сту пи ла
у тр ка ма на 200 и 400 ме та ра
ме шо ви то, у ко ји ма је по сти -
гла за па же не ре зул та те. За јед -
но са Ањом на при је му су би ли
и њен отац Де јан Цре вар, али
и пред сед ник ПК-а „Ди на мо”
Де јан Дра го вић.

– За хва љу јем на овом при је -
му, а по себ но же лим да за хва -
лим Гра ду Пан че ву на по др -
шци ко ју ми је пру жао про шле
го ди не. Је ди но што нам не до -
ста је је сте та „ба лон ка” над
отво ре ним ба зе ном на Стре -
ли шту, али ка ко чу јем, и тај
про блем ће би ти ре шен до 1.
де цем бра, па ћу он да, за јед но
са оста лим пли ва чи ма, има ти
иде ал не усло ве за тре нинг –

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов и пред сед ник Скуп -
шти не гра да Пан че ва Ти -
гран Киш че сти та ју Кур бан-
-бај рам свим гра ђан ка ма и

гра ђа ни ма ислам ске ве ро и -
спо ве сти са же љом да тај
пра зник про ве ду у ми ру, то -
ле ран ци ји, ме ђу соб ном ува -
жа ва њу и у до бром здра вљу.

АКТУЕЛНО
Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кан ди дат за на чел ни ка Ју -
жно ба нат ског управ ног окру -
га је Да ни је ла Лон чар. Уко -
ли ко бу де иза бра на, она ће на
том ме сту за ме ни ти Зо ра на
Та си ћа, ко ји је под нео остав -
ку јер је по стао пред сед ник
Оп шти не Опо во. Она тре нут -
но ра ди на по сло ви ма ше фа
тог од се ка. Од лу ку о име но -
ва њу на чел ни ка Ју жно ба нат -
ског управ ног окру га до но си

Вла да Ср би је, а она је је ди ни
кан ди дат за ту функ ци ју.

Да ни је ла Лон чар ра ди у
Ју жно ба нат ском управ ном
окру гу од 2003. го ди не, а пре
то га је шест го ди на би ла за -
по сле на у Вла ди Ре пу бли ке
Ср би је. Основ ну и сред њу
шко лу за вр ши ла је у род ном
Али бу на ру, а по том Прав ни
фа кул тет у Бе о гра ду. Члан је
СНС-а. М. Д.

ПРОМЕНА У САОБРАЋАЈУ

До 11. новембра 
дуже до Београда

ПРИ ЈЕМ ЗА АЊУ ЦРЕ ВАР У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ

„БА ЛОН” – ПУ ТО КАЗ ЗА ТО КИО

ПРО МЕ НА НА ЧЕ ЛУ 
ЈУ ЖНО БА НАТ СКОГ ОКРУ ГА

Да ни је ла Лон чар 
кан ди дат за на чел ни ка

Стру ја ће од 1. ок то бра би ти
ску пља за 3,8 од сто, што ће
се ви де ти на ра чу ни ма у но -
вем бру – на ја вио је ми ни -
стар енер ге ти ке Алек сан дар
Ан тић.

Пре ма ра чу ни ци ми ни -
стар ства, по ску пље ње ће по
до ма ћин ству из но си ти у

про се ку је дан евро. На про -
сеч ни ра чун, ко ји је око три
и по хи ља де ди на ра, ово ће
би ти по ску пље ње од 120 до
125 ди на ра.

Ово је јед на од ме ра у скло -
пу ре струк ту ри ра ња ЕПС-а, а
по те кла је од ММФ-а.

М. Д.

РА ЧУН У НО ВЕМ БРУ ВЕ ЋИ У ПРО СЕ КУ 
ЗА ОКО 120 ДИ НА РА

Стру ја ску пља 
од 1. ок то бра

Че стит ка по во дом 
Кур бан-бај ра ма

Ви ше од сто пе де се то ро љу ди
оста ло је ис пред пре пу не дво -
ра не Кул тур ног цен тра у сре ду,
7. сеп тем бра, ка да је отво рен
тре ћи ме ђу на род ни „Пан че во
филм фе сти вал” (ПАФФ). Не -
ствар но ве ли ки број Пан че ва -
ца и Пан чев ки, пр вен стве но
мла дих љу ди, ко ји су до шли да
про пра те отва ра ње фе сти ва ла
и про јек ци ју не мач ког фил ма
„То ни Ер ден”, сло жи ће те се,
нај бо ља су вест ко ју у овом
бро ју на шег ли ста до но си мо.
Је дан умет нич ки, а не ко мер -
ци јал ни филм, као и ма ни фе -
ста ци ја ко ја про мо ви ше нај -
ква ли тет ни ја оства ре ња из до -
ме на сед ме умет но сти при ву -
кли су ви ше гле да ла ца не го
што би ико мо гао оче ки ва ти.
За овај град за и ста има на де!

На отва ра њу су при сут не,
из ме ђу оста лих, по здра ви ли
Ог њен Гла во нић, ди рек тор,
се лек тор и је дан од осни ва ча
фе сти ва ла, и Не ма ња Ро тар,
град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру и омла ди ну. Он је и
сам из ра зио оду ше вље ње чи -
ње ни цом да Пан че во има сјај -

ну пу бли ку, ко ја уме да це ни
пра ве вред но сти. Ма ни фе ста -
ци ју су све ча но отво ри ли про -
шло го ди шњи чла но ви жи ри ја
ко ји је оце њи вао крат ко ме тра -
жне фил мо ве: ше сна е сто ро
мла дих љу ди – фил мо фи ла и
фил ма џи ја.

ПАФФ ће тра ја ти до не де -
ље, 11. сеп тем бра, а то ком пе -
то днев ног про гра ма пу бли ка

ће има ти при ли ку да по гле да
око ше зде сет ау тор ских оства -
ре ња свр ста них у шест филм -
ских про грам ских це ли на.
По ред ре ви јал них, по сто је и
две так ми чар ске се лек ци је:
„Све ти о ни ци”, ко ја об у хва та
ду го ме тра жне фил мо ве, и
„Ра ни ра до ви”, с крат ко ме тра -
жним оства ре њи ма. Про гла -
ше ње по бед ни ка и до де ла на -

гра да за ка за ни су за не де љу,
11. сеп тем бар, од 20.15, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра.

Де та љан про грам фе сти ва ла
мо же те про на ћи на сај ту Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, као и
на „Феј сбук” стра ни ци „Пан че -
во филм фе сти вал”, а улаз на
све про јек ци је и пра те ће до га -
ђа је је бес пла тан.

Д. К.

ОТВО РЕН ТРЕ ЋИ „ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕ СТИ ВАЛ”

Би о скоп је по но во у мо ди!

Про фе со ри и уче ни ци Ма -
шин ске шко ле Пан че во по зи -
ва ју гра ђа не Пан че ва и за ин те -
ре со ва ну јав ност да у пе так, 9.
сеп тем бра, у 12 са ти, до ђу у ту
обра зов ну уста но ву на про мо -
ци ју про јек та „Школ ска зе ле на
елек тра на – Ве тро сол МШП
2015”, ко ји је ди зај ни ран и из -
ра ђен у Ма шин ској шко ли
Пан че во, уз по др шку НИС-а
на осно ву кон кур са „За јед ни ци
за јед но“.

Про је кат је де ло про фе со ра и
уче ни ка Ма шин ске шко ле Пан -
че во и пред ста вља је дин ствен
слу чај пре зен то ва ња по тен ци ја -
ла и мо гућ но сти јед не струч не
шко ле у Ср би ји. Тим про фе со ра
ће пред ста ви ти основ не иде је и
ефе кат ра да „Школ ске зе ле не
елек тра не” и ука за ти јав но сти
на зна чај упо тре бе одр жи вих
из во ра енер ги је и по тре бу по -

ди за ња све сти о очу ва њу жи вот -
не сре ди не. По ред то га, ово ће
би ти при ли ка да се ви ди ни во и
ква ли тет тех но ло ги ја ко је ова
обра зов на уста но ва има и ко ји -
ма је овла да ла.

Вре ди ис та ћи да су за по -
сле ни у овој пан че вач кој
сред њој шко ли ишли ко рак
на пред и да су раз ви ли соп -
стве ни кон цепт уче ња – уче ње
на кон крет ним ин же њер ским

про јек ти ма. Уче ни ци су у
при ли ци да про ђу кроз ком -
пле тан си стем ства ра ња про -
из во да – од иде је до ре а ли за -
ци је. По себ ну ди мен зи ју
пред ста вља про цес 3Д мо де -
ло ва ња и у овој шко ли се уче -
ни ци, уз при ме ну нај са вре ме -
ни јих софт ве ра и ве ли ког ин -
же њер ског ис ку ства про фе со -
ра, хва та ју уко штац с ве о ма
сло же ним за да ци ма. У Ма -
шин ској шко ли се већ го ди -
на ма при ме њу ју еле мен ти ду -
ал ног обра зо ва ња – при мен -
љи ва зна ња и ве шти не. 

Овом при ли ком про фе со ри
и уче ни ци же ле да из ра зе ве -
ли ку за хвал ност ком па ни ји
НИС, ко ја по др жа ва кре а тив -
ност и зна чај про је ка та ко ји се
ра ђа ју и спро во де у Ма шин -
ској шко ли.

З. Ст.

ПРО МО ЦИ ЈА „ВЕ ТРО СО ЛА” У МА ШИН СКОЈ ШКО ЛИ

Спре га кре а тив но сти и зна ња

ис та кла је мла да шам пи он ка
Ања Цре вар.

Ју ни ор ска пр ва ки ња Ста рог
кон ти нен та је на по клон до би ла
фо то-апа рат, ко ји јој је уру чио
Пре драг Жив ко вић, а по том су
град ски чел ни ци на ста ви ли
раз го во ре о да љој са рад њи с
ПК-ом „Ди на мо” и по др шци
Ањи Цре вар.

– По но сни смо на Ању, јер је
она сво јим на сту пом у Бра зи -
лу ис пи са ла још јед ну стра ни -
цу исто ри је пан че вач ког спор -

та. Има ли смо по себ ну бу џет -
ску ли ни ју „Рио 2016”, из ко је
смо из дво ји ли сред ства у до -
го во ру с клу бом, ка ко би смо
Ањи олак ша ли при пре ме и
на ступ у Бра зи лу. Си гу ран сам
да ће за сле де ћи олим пиј ски
ци клус по др шка би ти још зна -
чај ни ја и да ће мо гле да ти Ању
и у То ки ју, а искре но ве ру јем
да ће мо до 1. де цем бра ус пе ти
да по диг не мо и „ба лон” на ба -
зе ну, што ће на шој олим пиј ки,
али и оста лим пли ва чи ма,

мно го зна чи ти – ре као је
Алек сан дар Фар каш.

Де јан Дра го вић, пред сед -
ник ПК-а „Ди на мо”, за хва лио
је Гра ду Пан че ву на по др -
шци, као и По кра ји ни Вој во -
ди ни и Олим пиј ском ко ми те -
ту Ср би је, и из ра зио за до вољ -
ство што ће нат кри ва њем
отво ре ног ба зе на на Стре ли -
шту пли ва чи из Пан че ва ко -
нач но има ти усло ве за тре -
нинг у свом гра ду. 

А. Живковић

Успешна спортисткиња с председником клуба и оцем

На ауто-путу Панчево–Београд
до 11. новембра важиће из-
мењени режим саобраћаја –
објавило је Јавно предузеће
„Путеви Србије”.

Та одлука је донета због из-
вођења радова на рекон-

струкцији железничког над-
вожњака на прузи Панчево –
Панчевачки мост. Саобраћај
из Београда ка Панчеву одви-
ја се нормално, а возачи који
долазе из супротног смера
могу да се крећу следећим
саобраћајницама: Панчевач-
ки пут, Северна тангента, пут
за Овчу, Зрењанински пут и
Панчевачки мост.

„Путеви Србије” су саоп-
штили и да ће радови бити

обезбеђени привременом са-
обраћајном сигнализацијом
и апеловали су на све возаче
да брзину прилагоде услови-
ма на путу.

Због ових радова је про-
мењена траса којом се кре-

ћу аутобуси на релацији
Панчево–Београд. Они с
Панчевачког пута скрећу
на пут за Овчу, а потом из-
лазе на Зрењанински пут.
Када дођу до Панчевачког
моста, иду уобичајеном
линијом. С обзиром на те
промене, аутобуси из Пан-
чева путују до Београда
двадесетак минута дуже
него обично.

М. Г.



Ком па ни ја „Лидл Ср би ја” по -
зва ла је за ин те ре со ва не кан -
ди да те да се при ја ве на кон -
курс за бу ду ће ру ко во ди о це
про дав ни ца. Кон курс је отво -
рен до 25. сеп тем бра, а они
ко ји бу ду при мље ни, по че ли
би да ра де у 2018. го ди ни, ка -
да се оче ку је да ће „Лидл”
отво ри ти ви ше про дав ни ца
исто вре ме но. По зив је на ме њен

сви ма ко ји има ју ми ни мум
сред њу струч ну спре му, а ис -
ку ство у ра ду с куп ци ма је
пред ност, али не и оба ве зу ју -
ћи услов – на во ди се у са оп -
ште њу те ком па ни је.

Кан ди да ти се тра же у гра до -
ви ма у ко ји ма „Лидл” пла ни ра
да отво ри сво је про дав ни це, а
реч је о Пан че ву, Бе о гра ду, Бо -
ру, Ва ље ву, Вр шцу, Гор њем

Ми ла нов цу, Зре ња ни ну, Ин -
ђи ји, Ја го ди ни, Ки кин ди, Кра -
гу јев цу, Кру шев цу, Ле сков цу,
Ни шу, Но вом Са ду, Сме де ре -
ву, Сом бо ру, Су бо ти ци, Ужи -
цу, Чач ку и Шап цу. Про дав ни -
ца у Сме де ре ву је за вр ше на, а у
по од ма клој фа зи су и гра ди ли -
шта у Зре ња ни ну, Бо ру, Шап цу
и у Бе о гра ду. У ав гу сту је от по -
че ла град ња на још пет ло ка ци ја:

у Су бо ти ци, Но вом Са ду, Ни -
шу и у две бе о град ске оп шти не
– Бор чи и Ви ди ков цу. У то ку је
и из град ња ве ли ког ло ги стич -
ког цен тра у Ста рој Па зо ви, из
ко га ће се ове про дав ни це
снаб де ва ти. У Пан че ву је
„Лидл” кра јем про шле го ди не
ку пио плац у Мо ше Пи ја де на
ко јем пла ни ра да из гра ди про -
дав ни цу. М. Д.

4 ЕКОНОМИЈА/ПОЛИТИКА

У ор га ни за ци ји Кра ји шког
де мо крат ског фо ру ма, у ма -
лој са ли Град ске упра ве иду -
ћег че тврт ка, 15. сеп тем бра,
у 18 са ти, би ће одр жа на три -
би на по во дом ини ци ја ти ве
за ка но ни за ци ју кар ди на ла
Сте пин ца. При сут ни ма ће
би ти пред ста вље на књи га
„Мо же ли Алој зи је Сте пи -

нац би ти све тац”. О њој ће
го во ри ти ау тор Мом чи ло
Ди клић из Ин сти ту та за
европ ске сту ди је, Ми ле Бо -
снић, пред сед ник Удру же -
ња Кра ји шни ка, и Ми лој ко
Бу ди мир, пред сед ник Асо -
ци ја ци је из бе глич ких удру -
же ња.

М. Г.

Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ИДУ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

Три би на о Сте пин цу

До бар од зив за ин те ре со -
ва них за про да ју на Зе ле -
ној пи ја ци и оства ре ни
при ход од 100.000 ди на ра
– ре зул тат је ли ци та ци је
за сло бод на про дај на ме -
ста ко ја је одр жа на 7. сеп -
тем бра.

„Ови по да ци го во ре у при -
лог то ме да је пи јач на про -
да ја још увек глав ни ка нал
ди стри бу ци је све жих по љо -
при вред них про из во да, мле -
ка, млеч них про из во да, жи -
ви не и ја ја”, са оп шти ло је
„Зе ле ни ло”. М. Г.

СА ОП ШТЕ ЊЕ ЈКП-а „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

Ли ци та ци ја ис пу ни ла
оче ки ва ња

– По пло ча ва ње пла тоа ис -
пред згра де Град ске упра ве,
пе шач ке ста зе и Со ка че та
би ло је оправ да но. Ми слим
да ће то по бољ ша ти имиџ
гра да и ути ца ти на сли ку о
ње му за то што до ста при -
вред них су бје ка та сва ког да -
на до ла зи у згра ду Град ске
упра ве – из ја ви ла је 8. сеп -
тем бра Ма ја Вит ман, ди рек -
тор ка Ди рек ци је за из град -
њу и уре ђе ње гра да.

Она је под се ти ла да је трг
ис пред згра де Град ске упра -
ве по след њи пут по пло чан

1985. го ди не. До да ла је да су
пре ре кон струк ци је, ко ја је
за вр ше на ових да на, спро ве -
де не јав не на бав ке, на ко ји -
ма је иза бра на фи нан сиј ски
нај по вољ ни ја по ну да за из -
во ђе ње тих ра до ва.

Ди рек тор ка Ди рек ци је је
из ја ви ла и да ће по ло ви на
ста рих бе тон ских пло ча ко је
су из ва ђе не и укло ње не при -
ли ком ре кон струк ци је тр га
би ти ис ко ри шће на за по пло -
ча ва ње про сто ра ис пред ка -
ча ре вач ког је зе ра и основ не
шко ле у том се лу. М. Г.

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ 

И УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДА

Поплочавање платоа
је би ло оправ да но

У ре а ли за ци ју про јек та
уло же но три де сет 
ми ли о на евра

Оства рен ви сок 
ни во из два ја ња
угљен-ди ок си да

НИС је у скло пу свог ин ве сти -
ци о ног про гра ма за уна пре ђе -
ње би знис про це са и стал но
уво ђе ње ино ва ци ја у по сло ва -
ње из гра дио у Еле ми ру амин -
ско по стро је ње за пре чи шћа -
ва ње при род ног га са, у окви ру
По го на за при пре му и тран спорт
наф те и га са. Ру ско-срп ски
нафт ни ги гант је за ре а ли за -
ци ју овог по сла из дво јио три -
де сет ми ли о на евра.

Реч је о са вре ме ном по стро -
је њу ко је ће НИС-у омо гу ћи ти
по ве ћа ње ква ли те та до ма ћег
при род ног га са при ме ном тех -
но ло ги је ко ја у про це су про из -
вод ње оства ру је ви сок ни во
из два ја ња угљен-ди ок си да и
дру гих га сних при ме са и са -
мим тим исто вре ме но до при -
но си по ве ћа њу оби ма про из -
вод ње га са. По ред по зи тив ног
ефек та на фи нан сиј ском пла -
ну по сло ва ња, овај про је кат
има и зна чај ну еко ло шку ком -
по нен ту. Пре ма ре чи ма ме -
наџ мен та ове ком па ни је, тех -
но ло ги ја ко ја се ко ри сти у
амин ском по стро је њу је јед на
од еко ло шки нај бе збед ни јих.
На чин пре ра де у овом по стро -
је њу је та кав да у пот пу но сти
спре ча ва до спе ва ње угљен-
-ди ок си да у ат мос фе ру и до -
при но си сма ње њу ефек та
„ста кле не ба ште”.

Са вре ме ни си стем у НИС-
овом по стро је њу у Еле ми ру
HiPACT (High Pressure Acidgas
Capture Technology) спа да у
ред нај е фи ка сни јих по сто је -
ћих ме то да у про це су пре ра де

НИС ПУ СТИО У РАД НО ВО ПО СТРО ЈЕ ЊЕ У ЕЛЕ МИ РУ

СА ВРЕ МЕ НОМ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈОМ 
ДО КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈЕГ ГА СА

га са. Ње го ва при ме на омо гу -
ћа ва уште ду то плот не и елек -
трич не енер ги је, као и по тро -
шних ма те ри ја ла до 25 од сто у
по ре ђе њу с тех но ло ги ја ма ко је
су ра ни је при ме њи ва не. Про -
из вод ни по гон у Еле ми ру је
пр во HiPACT по стро је ње у
Евро пи, те су љу ди у НИС-у

КОН КУРС ОТВО РЕН ДО 25. СЕП ТЕМ БРА

„Лидл” тра жи ру ко во ди о це про дав ни ца

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Град тра жи но вац за на кна ду ште те од не вре ме на
Не до ста је око 292
ми ли о на ди на ра

Оче ку ју по моћ из 
ре пу блич ке 
и по кра јин ске ка се

Чла но ви Град ског ве ћа су на
сед ни ци одр жа ној 8. сеп тем -
бра до не ли од лу ку да упу те
зах те ве вла да ма Ср би је и Вој -
во ди не за до дат на сред ства за
ис пла ту на кна де гра ђа ни ма на
име ма те ри јал не ште те на ста -
ле услед не вре ме на 20. ју на.

Пре ма пре ли ми нар ној про -
це ни чла но ва ко ми си је за про -
це ну ште те, ви си на ште те из -
но си 297.221.885 ди на ра, и то
на 2.727 стам бе них, 1.415 по -
моћ них и на се дам де сет јед -
ном по слов ном објек ту.

Од лу ком о бу џе ту Гра да за
2016. пла ни ра но је два ми ли о -
на ди на ра за ове на ме не, а на
пр вој сед ни ци Скуп шти не гра да

по себ но по но сни, јер су ње го -
вом из град њом још јед ном по -
твр ди ли да су пи о ни ри у при -
ме ни нај са вре ме ни јих тех но -
ло ги ја не са мо у Ср би ји већ на
це лом кон ти нен ту.

Амин ско по стро је ње слу жи
за тре ти ра ње при род ног га са
ами ном – хе миј ским је ди ње -

њем ко је се ефи ка сно ве зу је и
укла ња при ме се по пут угљен-
-ди ок си да и во до ник-сул фи да
из при род ног га са. На тај на -
чин се до би ја при род ни гас
вр хун ског ква ли те та ко ји је
спре ман за јав ну ди стри бу тив -
ну мре жу.

З. Станижан

Чланови Месног одбора
Српске напредне странке на
Тесли прошле суботе су
спровели радну акцију то-
ком које су преуредили деч-
ја игралишта у том насељу.
Они су том приликом офар-
бали клацкалице, клупе и
љуљашке, и најавили да ће
покушати да, у сарадњи с
Месном заједницом и кому-
налним предузећима, по-
ставе нове справе за децу.

– Намеравамо и да ре-
конструишемо постојеће
спортске терене. Желимо
да омогућимо младима и
деци да се што више баве
спортом и излазе напоље
да би се дружили, а не да
проводе највише времена
у затвореном простору –
изјавио је члан МО СНС-а
на Тесли Милан Филипо-
вић.

М. Г.

АКЦИЈА СНС-а НА ТЕСЛИ

Обновили дечја 
игралишта

СРП СКИ ЛИ ДЕР

НИС, чи ји је ва жан еле мент Ра фи не ри ја наф те Пан че во, нај бо ље је ран ги ра на ком па ни ја из

Ср би је на ли сти 500 во де ћих ком па ни ја из цен трал не и ис точ не Евро пе, ко ју об ја вљу је фран -

цу ска гру па за оси гу ра ње кре ди та „Coface”, по оби му про ме та у 2015. го ди ни.

Ру ско-срп ски нафт ни ги гант оства рио је про шле го ди не про мет од 1,6 ми ли јар ди евра и овим

по слов ним ре зул та том за у зео 78. ме сто на тој ли сти и пр во ме ђу ком па ни ја ма из на ше зе мље.

Иза НИС-а је се дам ком па ни ја ко је по слу ју у Ср би ји: Елек тро при вре да Ср би је, „Фи јат –Крај -

слер ау то мо би ли Ср би ја”, „Мер ка тор”, „Те ле ком Ср би ја”, „Ср би ја гас”, „Де лез” и „Ју го рос гас”.

У ана ли зи ко ју је ура ди ла гру па „Coface” на во ди се да су ком па ни је на ли сти у 2015. го ди -

ни по ве ћа ле про мет за 4,2 про цен та и има ле раст про фи та од око 73 про цен та. У нај ве ћих

500 ком па ни ја у про шлој го ди ни ра ди ло је око пет про це на та укуп не рад не сна ге у цен трал -

ној и ис точ ној Евро пи.

„Coface” је јед на од нај ве ћих ком па ни ја у све ту у обла сти оси гу ра ња по тра жи ва ња и сва -

ке го ди не тра ди ци о нал но об ја вљу је ли сте нај у спе шни јих ком па ни ја.

зах те ва за на кна ду ште те, а ко -
ми си ја је при хва ти ла 3.332
зах те ва, и то ис кљу чи во оне ко -
ји се од но се на стам бе не, по -
моћ не и по слов не објек те.

По ред то га, већ ни ци су до -
не ли од лу ку о име но ва њу Зо -
ра на Гр бе за по ве ре ни ка Раз -
вој ног фон да АП Вој во ди не за
област по љо при вре де и Ма ри -
не Ка хрић Ла зић за при вре ду.
Она је од 2014. оба вља ла
функ ци ју по ве ре ни ка Раз вој -
ног фон да. Обо је су за по сле ни
у Град ској упра ви.

Чла но ви Ве ћа су усво ји ли и
фи нан сиј ске из ве шта је ви ше
јав них ко му нал них пред у зе ћа
за 2015. и из ме ну фи нан сиј -
ског пла на МЗ Ка ча ре во за ову
го ди ну на кон ко је је при ход
уве ћан за 423.000 ди на ра
(300.000 ди на ра из бу џе та и
123.000 од На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње за јав не
ра до ве).

М. Д.

одр жа ној на кон не вре ме на
опре де ље но је још 2,5 ми ли о -
на ди на ра, што је укуп но тек
4,5 ми ли о на ди на ра.

Због то га Град Пан че во по -
тра жу је но вац од ре пу блич ких

и по кра јин ских ор га на. Олуј -
ни ве тар с гра дом и ки шом за -
хва тио је 20. ју на Пан че во и
на чи нио ште ту на стам бе ним и
по слов ним објек ти ма су гра ђа -
на. Укуп но је под не то 3.905
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По во дом 10. сеп тем бра, Свет ског да -
на пре вен ци је са мо у би ства, пи та ли
смо на ше су гра ђан ке и су гра ђа не шта
је то што на го ни све ви ше љу ди, па и
мла де, да се са мо по вре ђу ју и ди жу
ру ку на се бе, као и ка ква би пре вен -
ци ја би ла нај у пут ни ја.

БИ ЉА НА БРА ЛУ ШИЋ ЈО ВА НО ВИЋ,
исто ри чар умет но сти:

– Код де це је је ди на успе шна пре -
вен ци ја да осе те љу бав и бри гу пре ма
њи ма, што би тре ба ло да има ју нај -
пре у по ро ди ци. Во ље на де ца има ју
мно го ма њу по тре бу да се по вре ђу ју
и да на тај на чин скре ћу па жњу на се -
бе: ја сам ту, при ме ти ме, во ли ме,
схва ти мо је по тре бе, раз у меј ме, раз -
го ва рај са мном. Жи ви мо у пот пу но
лу до вре ме; еко ном ска кри за при мо -
ра ва љу де да ра де и по не ко ли ко по -
сло ва, па не при ме ћу ју сво ју де цу и
њи хо ве про бле ме, а не при ме ћу ју ни
сво је ро ди те ље. Ми слим да би тре ба -
ло да се љу ди вра те по ро ди ци, да ге -
не ра ци је жи ве под истим кро вом, јер
де ца ста ри ма уно се раз дра га ност, а
ста ри де ци пре но се ис ку ство.

ДА НИ ЈЕЛ СУ БО ТИЋ, 
дипл. инж. гра ђе ви не:

– Све ве ћа кри за у дру штву и не до -
ста так фи нан си ја глав ни су раз ло зи

су и цид них ми сли. Си стем вред но сти
је по ре ме ћен, од но си у дру штву су
ха о тич ни. Ми слим да је нај бит ни ји
еле мент не до ста так ин сти ту ци је по -
ро ди це. Пре вен тив но деј ство има по -
вра так по ро ди ци, а и си стем вред но -
сти мо ра да бу де мно го дру га чи ји од
овог да на шњег. Љу ди тре ба да се вра -
те ве ри, ни је ва жно ко јој; истин ска
ве ра ни шта ло ше не про по ве да.

МИ РО СЛА ВА КО СТИЋ, пен зи о нер ка:
– Ве ро ват но не ма ју нов ца, то је

нај ве ћи раз лог за ди за ње ру ке на се -
бе. Др жав ни врх је крив за све ово
што се де ша ва: нај ви ше ра чу на тре ба
да по ве де о мла ди ма, као и о пен зи о -
не ри ма, ко ји ма су бес прав но од у зе ли
пен зи је. Мо ра ју да за по сле мла де љу -
де да они не би лу та ли це лу ноћ по
ка фи ћи ма. Па да се у де пре си ју због
не ра да, не за по сле ност ства ра ма њак
фи нан си ја, што по вла чи и де пре сив -
но ста ње у ком љу ди до ла зе до су и -
цид них ми сли.

ПЕ ТАР ТА ПА ЛА ГА, пен зи о нер:
– Те жак жи вот мла дих, без на ђе и

не за по сле ност са мо су не ки од раз ло -
га због ко јих љу ди ди жу ру ку на се бе.
Лич ни до хо ци су ве о ма ма ли за мла -
ди брач ни пар, на ро чи то ако има де -
цу. Ми слим да би ве ћа бри га дру штва

о мла ди ма би ла до бра пре вен ци ја.
Мо ра ју се за по сли ти; млад жи вот хо -
ће да иде на пред, да ства ра не што,
али не ма мо гућ но сти. Не мо же сва ко
да бу де ру ко во ди лац, не ко мо ра да
ра ди и обич не по сло ве и то се од но си
на ве ћи ну љу ди ко ји те шко жи ве.

СО ЊА ПЕ ТРОВ, ме ди цин ска се стра:
– Да нас жи ви мо у све ту у ко ме мно -

го љу ди пси хич ки обо ле ва због не ма -
шти не. Ге не рал но, за оног ко хо ће да
ра ди, увек има по сла, па ма кар имао
не ки до дат ни по сао, ко јим би се ба вио
код ку ће. Че шћа дру же ња или не ке
дру га чи је ак тив но сти та ко ђе по ма жу,
ва жно је да су ми сли оку пи ра не не -
чим до брим и по зи тив ним.

ЗО РАН ПЕ ТРО ВИЋ, рад ник:
– Да би не ко ди гао ру ку на се бе,

мо ра ју да му се де ша ва ју не ке мно го
ру жне ства ри. Пре вен ти ва би би ла –
иа ко ми слим да је то да нас не из во -
дљи во – да ти чо ве ку по сао и оку пи -
ра ти га њи ме да не би раз ми шљао о
са мо у би ству. С дру ге стра не, имао би
и ма те ри јал ну си гур ност, па му ве ро -
ват но та кав чин не би пао на па мет.
Нај че шће љу ди по ди жу ру ку на се бе
због фи нан сиј ског ста ту са или емо -
тив них про бле ма.

Ан ке ти рао Вла ди мир Ђур ђе вић

П. ТАПАЛАГАМ. КОСТИЋ С. ПЕТРОВ З. ПЕТРОВИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА НА ГО НИ ЉУ ДЕ ДА СЕ СА МО ПО ВРЕ ЂУ ЈУ?

Не ма шти ну ле чи ти по врат ком по ро ди ци

Д. СУБОТИЋБ. Б. ЈОВАНОВИЋ

Струч ња ци ће се лек то ва ти
нај бо ље иде је, 
а су гра ђа ни ће гла са ти

Ре зул та ти ће би ти по зна ти
за Дан гра да

Ра до ви свр ше них сту де на та Ар хи тек -
тон ског фа кул те та Уни вер зи те та у
Бе о гра ду ко ји ће би ти део про це са
пар ти ци па тив ног бу џе ти ра ња Гра да
Пан че ва за 2017. го ди ну, пред ста -
вље ни су 5, 6. и 7. сеп тем бра у Град -
ској упра ви. Мен тор ски тим фа кул -
те та с до цен том др Да ни је лом Ми ло -
ва но вић Ро дић на че лу и мла ди
струч ња ци ода бра ли су про јек те ко ји
се из два ја ју сво јим ква ли те том.

На кон пре зен та ци је 14 пред ло га
про је ка та струч ња ци из ГУ ће се лек -
то ва ти је дан број њих (на осно ву
ускла ђе но сти с при о ри те ти ма Пан -
че ва, ви си не сред ста ва по треб них за
ре а ли за ци ју про јек та, бр зи не њи хо вог
спро во ђе ња...), а су гра ђа ни ће за тим
иза бра ти онај ко ји ће би ти фи нан си -
ран, с об зи ром на то да је Скуп шти на
гра да Пан че ва на јул ској сед ни ци до -
не ла Од лу ку о укљу чи ва њу гра ђа на
Пан че ва у про цес до но ше ња од лу ке о
рас по де ли де ла сред ста ва бу џе та
Гра да кроз мо дел пар ти ци па тив ног
бу џе ти ра ња. Сред ства за ре а ли за ци ју
нај бо љег про јек та би ће пред ви ђе на
од лу ком о бу џе ту Гра да Пан че ва за
2017. го ди ну – на ја вио је за ме ник
гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко вић
и до дао да је ово дру га го ди на ка ко
Град уче ству је у про це су пар ти ци па -
тив ног бу џе ти ра ња.

– Про шле го ди не је по овој став ци
би ло на ме ње но пет ми ли о на ди на -
ра, а кра јем но вем бра ће се већ зна -

ПРЕД СТА ВЉЕ НО 14 РА ДО ВА СВР ШЕ НИХ СТУ ДЕ НА ТА АР ХИ ТЕК ТОН СКОГ ФА КУЛ ТЕ ТА СА ЗА ЈЕД НИЧ КОМ ТЕ МОМ – ПАН ЧЕ ВО

ГРА ЂА НИ БИ РА ЈУ ШТА ЋЕ ГРАД ФИ НАН СИ РА ТИ

по пла ва. Та ко не што већ по сто ји у
Но вом Са ду, Го луп цу, Бе чу, Пра гу...
Био би на пра вљен ре кре а тив но-ту ри -
стич ки про стор у при о ба љу, а по сто -
је ћи мо чвар ни део би био и у функ -
ци ји од бра не од по пла ва, али и ре -
кре а ци је гра ђа на.

Иде ју о из град њи би о га сног по -
стро је ња у Пан че ву пред ста вио је
Ми хај ло Жи кић из Бо ра. Би о гас би
се до би јао из при род них из во ра (жи -
во тињ ски от пад, ку ку ру зна си ла -
жа...), а све с ци љем да се про из ве де
стру ја за јав но осве тље ње и град ске
уста но ве. У Ср би ји већ по сто је два
ма ња ова ква при ват на по стро је ња.

Бо же на Сто јић же ли да ожи ви ста -
ро град ско је згро на тај на чин што би
Град усту пио пра зне ло ка ле удру же -
њи ма, а њи ма би пак би ло до зво ље но
да оства ру ју при вред ну де лат ност
кроз осни ва ње фир ми.

Иде ју за по кре та ње кре а тив не ин -
ду стри је кроз ре ви та ли за ци ју де ла
Ста кла ре има Су за на Пе тро вић.
Пред у слов је сви ма до бро по знат –
осни ва ње град ског ти ма ко ји би 

них слу жби, али на ко јој би и гра ђа -
ни мо гли да по ста ве сво ју иде ју, или
да про чи та ју ко ји су кри те ри ју ми за
од лу чи ва ње и оце њи ва ње про је ка та,
с ци љем да Град ска упра ва ефи ка -
сни је функ ци о ни ше.

Ми хај ло Ми ка ви ца се ба вио мо -
ни то рин гом по сто је ће стра те ги је
раз во ја Пан че ва и ње ном им пле -
мен та ци јом. За кљу чак је да не по -
сто ји тим ко ји би пра тио спро во ђе -
ње ове стра те ги је, а ње гов про је кат
би до нео из ве шта је о (не)оства ре -
ним иде ја ма.

О ин те грал ном брен ди ра њу Пан -
че ва го во ри ла је Дра га на Јок си мо -
вић. И њен рад са др жи пред лог за
осни ва ње кан це ла ри је ка ко би се
до шло до брен да Пан че ва, али и
осми сли ли про јек ти за ње го ву про -
мо ци ју.

Са ра Ба сто ни има ла је те му:
упра вља ње опа сним от па дом. Њен
про је кат је са чи њен од де вет ма њих
за себ них це ли на у ве зи са еду ка ци -
јом де це и гра ђа на о то ме шта је у
ства ри опа сан от пад, за тим ре гу ли -
са њем прав но-за кон ског окви ра, са -
ку пља њем, ре ци кла жом, ре ви та ли -
за ци јом и са на ци јом ди вљих де по -
ни ја и ста ре град ске де по ни је.

Два про јек та ни су пред ста вље на,
али ће би ти до ста вље ни Град ској
упра ви, јер су ау то ри у ино стран -
ству.

Ре зул та ти гла са ња гра ђа на би ће,
као и про шле го ди не, по зна ти за
Дан гра да Пан че ва, 8. но вем бра.

Град Пан че во и Ар хи тек тон ски
фа кул тет Уни вер зи те та у Бе о гра ду
већ су са ра ђи ва ли на ма стер-те за ма
и ма стер-про јек ти ма у сту диј ском
про гра му „Ин те грал ни ур ба ни зам
то ком про лећ ног се ме стра 2015/16.
школ ске го ди не”. Ре зул тат ове са -
рад ње је 27 про је ка та с те ри то ри је
гра да Пан че ва, а раз вој ни оквир
„Стра те ги ја раз во ја гра да Пан че ва
2014–2020”. За вр шна из ло жба про -
је ка та је одр жа на у Пан че ву у ју лу, у
хо лу Град ске упра ве.

М. Димитрић

ус по ста вио ди ја лог с др жа вом од но -
сно по ве ри о ци ма. Уко ли ко би ис -
ход та квих раз го во ра био по зи ти -
ван, он да би се је дан део фа бри ке
оспо со био за из да ва ње, али на ду жи
пе ри од, а тај но вац би мо гао да бу де
уло жен у по сло ва ње, ис пла ту по ве -
ри ла ца...

Ан ђел ка Вла јић је пред ло жи ла
по кре та ње ин ду стриј ског ту ри зма
(као гра не кул тур ног ту ри зма) кроз
ожи вља ва ње ста ре ин ду стриј ске зо -
не, а кре ну ло би се од Цр ве ног ма га -
ци на.  

И ма стер-про је кат Мар те Ми лић
го во ри о ре ви та ли за ци ји ин ду стриј -
ског на сле ђа, и то Пи ва ре, Сви ла ре
и Цр ве ног ма га ци на. Она је ис тра -
жи ва ла на осно ву че га би Пан че во
мо гло да уђе у европ ску мре жу ин -
ду стриј ског на сле ђа.

Рад „Е-плат фор ма раз вој них иде -
ја” пред ста вио је Бог дан Ни ко ли -
чић. Он је уста но вио да на шем гра -
ду не до ста је елек трон ска плат фор -
ма ко ја би омо гу ћи ла са рад њу и
раз ме ну иде ја и зна ња свих струч -

ХРОНИКА

ти шта ће у 2017. Град фи нан си ра -
ти. Би ће ура ђен и ка та лог са свим
пред ло зи ма про је ка та – ре као је
Жив ко вић.

Др Да ни је ла Ми ло ва но вић Ро дић,
до цент на Ар хи тек тон ском фа кул те -
ту, ко ја је ра ди ла са сту ден ти ма, по -
хва ли ла је Град ску упра ву јер укљу -
чу је и гра ђа не у до но ше ње зна чај них
од лу ка.

– Ово је пи о нир ски по ду хват, а
Пан че во има ло кал ну са мо у пра ву ко -
ја тра га за раз во јем – ре кла је др Да -
ни је ла Ми ло ва но вић Ро дић.

Мла ди струч ња ци у обла сти ур ба -
ни зма и ре ги о нал ног раз во ја пред -
ста ви ли су сво је иде је. Про је кат Је ле -
не Сло вић је о брен ди ра њу Пан че ва,
од но сно о то ме ка ко на пра ви ти од
Пан че ва успе шан бренд, бу ду ћи да је
оста лим ста нов ни ци ма Ср би је пр ва
асо ци ја ци ја на наш град углав ном за -
га ђе ње. Њен пред лог је осни ва ње
кан це ла ри је за брен ди ра ње, а бренд
Пан че ва би би ла но ва град ска пла жа,
на око три ки ло ме тра од цен тра Пан -
че ва (код „Утве”), са свим пра те ћим
са др жа ји ма, по пут оних ко јих има и
на Ади Ци ган ли ји.

Ка та ри на Љу бо је вић се у про јек ту
ба ви ла ожи вља ва њем при о ба ља, од -
но сно Град ске шу ме. Уко ли ко би гра -
ђа ни из гла са ли њен пред лог, до би ли
би на том про сто ру ста зе за шет њу,
клу пе, али и про стор за екс трем не
спор то ве. У по след њој фа зи би би ле
из гра ђе не па са ре ле.

Про је кат Ива не Ја но ше вић но си
на зив „Упра вља ње ри зи ком од по пла -
ва”. Реч је о ло ка ци ји ко ја је, пре ма
ње ним ре чи ма, нај ма ње за шти ће на
од по пла ва, а на ла зи се у про ду жет ку
ке ја. Циљ овог про гра ма је ус по ста -
вља ње зе ле не мре же у бор би про тив

Република издвојила 255
милиона динара, 
а Покрајина 13 милиона
динара за медијске 
садржаје

Рок за реализацију крај
године

У овој години је Министарство кул-
туре и информисања спровело шест
медијских конкурса за пројектно су-
финансирање, Покрајински секрета-
ријат за културу и информисање об-
јавио је четири, а локалне самоупра-
ве их и даље расписују.

Објављивањем резултата конкурса
из области јавног информисања 26.
јула 2016. окончани су овогодишњи
републички медијски конкурси. Ми-
нистарство културе и информисања
спровело је (поред наведеног) још
пет, и то: за информисање на језици-
ма мањина, за информисање српског
народа у земљама региона, за орга-
низовање стручних семинара и уче-
шће на њима, за информисање особа
са инвалидитетом и за медије са се-
диштем на КиМ, а резултати ових
јавних позива су објављени 30. јуна.
Скоро месец дана дуже су чекани ре-
зултати последњег „великог” медиј-
ског конкурса из области јавног ин-
формисања, због неслагања тада-
шњег министра Ивана Тасовца са
члановима стручне комисије која је
оцењивала пројекте. 

У области информисања укупно је
на свих шест републичких конкурса
стигло 898 пријава. Министарство је,
на предлог стручних комисија, подр-
жало 348 пројеката, са око 255 мили-
она динара. Новац је свима уплаћен
на наменске рачуне до 31. августа, а
пројекти треба да буду реализовани
најкасније до краја године.

Покрајински секретаријат за кул-
туру и информисање објавио је 20.
јула резултате из области јавног ин-
формисања за ову годину. Реч је о че-
тири покрајинска конкурса: за јавно
информисање осетљивих група, за
унапређење професионалних стан-
дарда, за медијске садржаје из обла-
сти јавног информисања и за подсти-
цање информисања на српском јези-

ку у земљама у окружењу. Покрајин-
ски секретаријат за културу и инфор-
мисање је у овој години за суфинан-
сирање медијских садржаја издвојио
13 милиона динара, а тим новцем
финансира 76 пројеката.

Да подсетимо, за пројектно суфи-
нансирање је 2014. издвојено тек 93
милиона динара из републичког бу-
џета. У Војводини је била обрнута си-
туација, јер је прошле године за ме-
дијске конкурсе издвојено више нов-
ца – 44 милиона динара.

Иако су и локалне самоуправе ду-
жне да распишу овакве конкурсе, то
нису све учиниле, ни ове ни прошле
године. У првој половини ове године
је 108 од 166 локалних самоуправа
расписало 122 конкурса за пројектно
суфинансирање медија. Током 2015.
конкурси су расписани у 103 града,
општине и градске општине, а нису у
63 локалне самоуправе. Градови и
општине и даље расписују конкурсе
за суфинансирање јавног информи-
сања, а колеге из тих средина су и ове
године негодовале због кашњења тог
посла. Интересантан је и податак да
су поједине општине које немају ме-
дије ипак расписале конкурсе за јав-
но информисање, али и да је у поје-
диним општинама и до чак 90 одсто
новца намењеног за информисање
припало једном медију. Засад може-
мо рећи да је највише новца издвојио
Ниш – око 68 милиона динара, а нај-
мање мале општине, попут Голупца,
Дољевца, Бојника – око 300.000 ди-
нара.

Лист „Панчевац” је такође имао
одобрене медијске пројекте и на ло-
калном и на републичком нивоу.

Подсећамо, Законом о јавном ин-
формисању и медијима и Правилни-
ком о суфинансирању пројеката за
остваривање јавног интереса у обла-
сти јавног информисања предвиђено
је годишње расписивање конкурса за
суфинансирање пројеката производ-
ње медијских садржаја.

Пројектно финансирање и излазак
државе из медија подразумевају да
ће сви актери на јавној сцени, а то
укључује и новинарска удружења,
уреднике и саме новинаре, озбиљно
приступити свом послу. И да ће се
посветити нечему што се зове – јавни
интерес. М. Д.
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За пројекте 268 милиона динара



Три сек то ра на истом за дат ку

Ко зме то ло зи твр де да ста ре -
ње по чи ње у три де се тим го -
ди на ма. Та да на ста ју ми мич -
ке бо ре, ко жа по ста је су вља,
сма њу је се лу че ње ко ла ге на
и ела сти на, што за по сле ди цу
има ства ра ње пр вих бо ра.
Осе тљи ва ко жа око очи ју по -
чи ње да се та њи, под оч ња ци
по ста ју там ни ји и по ја вљу ју
се пр ве фле ке од ло шег ути -
ца ја сун че вих зра ка.

У три де се тим го ди на ма
тре ба за по че ти озбиљ ну и
кон ти ну и ра ну не гу ли ца, а
баш та да не рет ко до ла зи до
„лу та ња” у про на ла же њу
кре ма. Нај че шћи тип ко же
је ком би но ва ни, с ма сни јом
Т-зо ном и су вим обра зи ма.
Осо бе са ова квом ко жом
тре ба да ко ри сте хи дра тант -
не кре ме ко је са др же при -
род не аген се иден тич не
они ма ко ји се и ина че на ла -
зе у ко жи, у ком би на ци ји са

ан ти ок си дан си ма, као што
су ви та мин Е и Ц, као и са
УВ фил те ри ма у днев ној
кре ми.

Та ко ђе, не за мен љи ве су
кре ме са ал фа хи дрок сил -
ном ки се ли ном (АХА), јер
ком пен зу ју гу би так ела стич -
но сти и исто вре ме но под -
сти чу ме ха ни зме ко ји об на -
вља ју ће ли је ко же. Уз то, и
ре ти нол (ви та мин А) об на -
вља ко жу и убла жа ва бо ре.
При ду жој упо тре би да је од -
лич не ре зул та те, а на но си се
као ноћ на кре ма. Ви та мин Ц
у ко зме ти ци има по себ но
ме сто јер осве жа ва ко жу,
убла жа ва де пиг мен та ци ју и
под сти че под мла ђи ва ње.

Ан ти рид по ста је оба ве зан,
јер је ко жа око очи ју тан ка и
не жна и тре ба је не го ва ти
ла га ним флу и ди ма с хи ја лу -
ро ном. Трет ма ни ли ца као
што су ме зо по ра ци ја, хи ги -
јен ски, ки се о ник, воћ не ки -
се ли не, пеп ти ди, ви та мин -
ски или хран љи ви трет ман
тре ба да по ста ну јед но ме -
сеч ни ри ту ал. Јер, упра во у
три де се тим гра ди те пот по ру
и чвр сти ну, про ду жа ва те је -
дри ну, све жи ну, то нус и ела -
стич ност ко же за го ди не ко је
не ми нов но до ла зе. Чи шће ње
ко же за ви си од ти па, али оно
што би мо гло би ти до бро за
све је сте ми це лар на во да.
Њу оба ве зно тре ба ис пра ти и
на кон то га ста ви ти од го ва ра -
ју ћи то ник и кре му.

Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Циљ про јек та „Еду куј
се, за по сли се!” је сте
за по шља ва ње мла ђих
од три де сет го ди на

Би ра се 30 кан ди да та,
а тро је фи на ли ста 
до би ја нов ча ну на гра ду

При ја вљи ва ње до 15.
сеп тем бра

Ре ги о нал ни еду ка тив ни цен -
тар „Ба нат”, у парт нер ству с
Гра дом Пан че вом, Ре ги о нал -
ним цен тром за дру штве но-
-еко ном ски раз вој „Ба нат” и
пред у зе ћем за во ђе ње по слов -
них књи га „Beba Company” из
Пан че ва, ре а ли зу је про је кат
под на зи вом „Еду куј се, за по -
сли се!”, на ме њен на шим су -
гра ђа ни ма мла ђим од три де -
сет го ди на ко ји се на ла зе на
еви ден ци ји На ци о нал не слу -
жбе за за по шља ва ње.

Про је кат је фи нан си ра ло
Ми ни стар ство омла ди не и
спор та Ре пу бли ке Ср би је у
окви ру јав ног кон кур са за про -
гра ме и про јек те по др шке мла -
ди ма у за по шља ва њу. Јав ни по -
зив је рас пи сан 16. ав гу ста и
тра ја ће до 15. сеп тем бра, а иа -
ко су ме ди ји о овом про јек ту
већ де таљ но из ве шта ва ли, до
са да на кон курс ни је при сти гла
још ни јед на при ја ва.

Да би ус пео, мо раш да по ку шаш
Уко ли ко раз ми шља те о то ме
да се при ја ви те, тре ба ло би да
вас охра бри чи ње ни ца да кон -
ку рен ци ја не ће би ти ве ли ка.
До дат ни мо тив сва ка ко је и по -
да так да ће три де сет нај бо љих
уче сни ка с нај пер спек тив ни -
јим иде ја ма до би ти на по клон
ко ри сне кур се ве ко ји би им и
те ка ко мо гли по мо ћи у за по -
чи ња њу соп стве ног би зни са.
Осим то га, за тро је нај бо љих
пред ви ђе не су и нов ча не на -
гра де. Ви ше ин фор ма ци ја о
овом про јек ту за ин те ре со ва ни

ТРА ЈЕ КОН КУРС НА МЕ ЊЕН МЛА ДИМ ПРЕД У ЗЕТ НИ ЦИ МА

ТРА ЖИ СЕ ИДЕ ЈА ВРЕД НА 240.000 ДИ НА РА

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
био ра до зна ло де те ко је је са
оду ше вље њем от кри ва ло се -
бе и свет око се бе. Сва ки
успех је на гра ђи ван одо бра -
ва њем ста ри јих и до би ја ли
смо још ви ше во ље да на -
пре ду је мо у ис тра жи ва њи -
ма. Та да је на ста ла осно ва
на ко јој смо по че ли, та ко
ма ли, да гра ди мо До брог.
Ни смо га од мах би ли све -
сни, на ста јао је као „то не -
што” у на ма што је оду ше -
вље но пље ска ло на шим ус -
пе си ма и те ра ло нас да ис -
тра жу је мо и ши ри мо гра ни -
це на шег ма лог све та. До бар
нам је по ма гао да оте ра мо
„ба ба ро ге” и „ка ра кон џу ле”,
ко је су вре ба ле из мра ка. Уз
ње га смо би ли хра бри ји.

Лош на ста је по сте пе но,
ка да из огле да ла по ла ко
пре ста је да нас гле да на сме -
ја но де те, оду ше вље но сво -
јим ма лим све том. Уз упут -
ства ко ја нам Лош да је, по -
ста је мо не за до вољ ни бун -
тов ник, увек же љан, љу бо -
мо ран, зах те ван, раз о ча -
ран.... То је вре ме ка да те -
жи мо да ис пу ни мо не ке зах -
те ве за до сти за ње „са вр ше -
ног” из гле да, фри зу ре, сти -
ла, реч ни ка... Те стан дар де
су по ста ви ли не ки „не са вр -
ше ни” љу ди ко ји су има ли
тре нут ну моћ и по др шку
ме ди ја. Же ља за „укла па -
њем” је код Ло шег нај и зра -
же ни ја: по сва ку це ну тре ба
би ти је дан од нај слич ни јих
тре нут ним узо ри ма, јер ће

нас ина че до ју че ра шњи
при ја те љи иг но ри са ти, од -
ба ци ти и по ни зи ти. Лош ће
та да сми шља ти раз не на чи -
не да по ста не мо бо љи, ви ђе -
ни ји и при зна ти ји. Та ко
ула зи мо у су ко бе, зах те ва мо
при хва та ње по сва ку це ну и
бо ри мо се за сво је ме сто у
дру штву су ро вих, љу бо мор -
них и зах тев них.

У вре ме ка да Лош ви ше
не ма иде ја ка ко да нас одр -
жи на по вр ши ни илу зи је –
же ље за до па да њем ко ју смо
из гра ди ли – на ста је Зао. Та -
да нас за вист и же ља да бу -
де мо бо љи, успе шни ји, леп -
ши, при зна ти ји... од дру гих
одр жа ва на по вр ши ни илу -
зи је успе ха. Пра ви мо ку ле
за до вољ ства на те ме љи ма
ла жи и пре тва ра ња. Зао нас
те ра да бу де мо као дру ги, да
ра ди мо оно што не же ли мо,
да „во ли мо” оно што нам се
не сви ђа. По ње му, све је бо -
ље не го би ти свој и слу ша ти
уну тра шњи глас сво је ду ше.

Ка да од лу чи мо да од ба -
ци мо ма ске и илу зи је ко је
смо из гра ди ли, схва ти ће мо
да смо је ди но ми од го вор ни
за оно што смо по ста ли. Ако
ни смо за до вољ ни, не тре ба
да тра жи мо кри ви цу у дру -
ги ма. У на ма је још увек и
онај До бар ко јег смо пр во
из гра ди ли. Све три на ше
тво ре ви не чи не его. Ни ко се
још ни је осло бо дио ути ца ја
ега без об зи ра на сте пен ду -
хов ног раз во ја ко ји је до сти -
гао. Са мо спо зна јом да је
све у на ма – и до бро и зло –
мо же мо да би ра мо осло нац.
Его је ко ри стан у ме ри у ко -
јем му до зво ли мо да се „раз -
ма ше” у на шем жи во ту. За -
до вољ ство ура ђе ним по -
слом, по нос на ху ма ност ко -
ју по ка зу је мо, љу бав, за -
хвал ност, си гур ност у се бе и
са мо по у зда ње су од ли ке
осо бе ко ја је по ми ри ла сва
три об ли ка ма ни фе сто ва ња
ега и во ђе на је До брим. Да
ли ће нам у жи во ту пре вла -
да ти До бар, Лош или Зао,
од лу чу је мо са мо ми.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

До бар, Лош, Зао

су мо гли до би ти на кон фе рен -
ци ји одр жа ној у по не де љак, 5.
сеп тем бра, у Град ској упра ви.

– Овај про грам је по себ но
зна ча јан, јер се ти че ду го роч -
ног сма ње ња не за по сле но сти,
што је за Пан че во ја ко бит но.
Град и ина че мно го ула же у
ову област: за про јек те из ло -
кал ног ак ци о ног пла на за за -
по шља ва ње ове го ди не смо из -
дво ји ли око 36 ми ли о на ди на -
ра, од че га 15 ми ли о на са мо за
про је кат са мо за по шља ва ња.
На сто ја ће мо да ову област и
убу ду ће де фи ни ше мо као је -
дан од при о ри те та при фор -
ми ра њу бу џе та. На рав но, екс -
тер ни из во ри при хо да су увек
до бро до шли, а ово је упра во
је дан од њих. По зи вам на ше
мла де су гра ђа не да се де таљ -
ни је упо зна ју са усло ви ма кон -
кур са и да се, уко ли ко има ју
би ло ка кву до бру иде ју, од ва же
да у ње му уче ству ју – ис та као
је Пре драг Жив ко вић, за ме -
ник гра до на чел ни ка.

Згра би шан су!
Ви ше де та ља о усло ви ма кон -
кур са и про це ду ри при ја вљи -
ва ња на кон фе рен ци ји је из -
не ла Све тла на Гла ва шки из
Ре ги о нал ног еду ка тив ног цен -
тра „Ба нат”.

– Про је кат је осми шљен као
ме ђу сек тор ско парт нер ство
из ме ђу при ват ног, јав ног и
ци вил ног сек то ра и све сна ге

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

До ма ћи му сли – гра но ла

Ово је не што што мо же те
на пра ви ти ла ко, за 30 ми -
ну та, и по том ужи ва ти на -
ред них пет на ест да на.
Пред но сти до ма ћег му сли -
ја су у то ме што са ми би ра -
те са стој ке ко је во ли те,
упо ла је јеф ти ни ји, ква ли -
тет ни ји је и здра ви ји од ку -
пов ног, а при том се и јед -
но став но при пре ма.

Са свим фи но мо же по -
слу жи ти уме сто гриц ка ли ца
уз филм, али то из бе га вај те
уко ли ко сте на ди је ти, јер се
оби ље ка ло ри ја кри је у ора -

ша стим пло до ви ма, су вом
во ћу и се мен ка ма. За то је
овај оброк са вр шен за ју тро,
ка да нам је по треб на сна га.
Мо же те са мо да по ме ша те
сво је оми ље не са стој ке и је -
де те му сли та ко, али ова ва -
ри јан та с пре ли ва њем си ру -
пом и пе че њем у рер ни да је
му сли ју ону крц ка вост ко ју
во ли мо код ку пов не ва ри -
јан те. Ко ли чи на из ре цеп та
би јед ној осо би по тра ја ла
пет на ест да на, под усло вом
да је де сва ког ју тра за до ру -
чак пор ци ју од 60 гра ма.

Са стој ци: 75 г ме да, че ти ри су пе не ка ши ке ма сли но вог уља, че ти ри

су пе не ка ши ке во де, јед на су пе на ка ши ка мле ве ног ци ме та, 100 г

ов се них па ху љи ца, 100 г ра жа них па ху љи ца, 50 г јеч ме них па ху љи -

ца, 100 г је згра си ро вог ле шни ка, 100 г је згра си ро вог ба де ма, 50

г је згра си ро вог сун цо кре та, 50 г је згра си ро ве го ли це, 100 г су ве

бру сни це, 100 г су вог гро жђа, 100 г су ве кај си је.

При пре ма: Мед, во ду, уље и ци мет си пај те у шер пи цу и ку вај те до

кљу ча ња, а за тим ме шај те и ку вај те још 2-3 ми ну та док ма са не до -

би је тек сту ру си ру па. Ле шник и ба дем гру бо усит ни те, па по ме шај те

са свим па ху љи ца ма и се мен ка ма. У то си пај те си руп и до бро ме -

шај те док се не рас по ре ди по свим са стој ци ма. Ма су си пај те на плех

од рер не об ло жен па пи ром за пе че ње и по рав нај те. Пе ци те 25 ми -

ну та у рер ни угре ја ној на 150 сте пе ни. На сва ких 10 ми ну та про ме -

шај те. Ка да је пе че но, оста ви те да се про хла ди, а за тим уме шај те

су во во ће. Чу вај те у ста кле ној те гли.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m.

Још јед но ле по дру же ње за ко -
ри сни ке Ге рон то ло шког цен -
тра при ре ђе но је у пе так, 2.
сеп тем бра, ка да су они има ли
при ли ку да у хо лу те уста но ве
по гле да ју за ни мљив филм по -
во дом по чет ка ПАФФ-а
(„Пан че во филм фе сти вал”).

Ве ли ки број на ших нај ста -
ри јих су гра ђан ки и су гра ђа на с
не скри ве ним ин те ре со ва њем
је по гле дао оства ре ње „Ста зе
сла ве” („Paths of Glory”) чу ве -

ног аме рич ког ре ди те ља Стен -
ли ја Кју бри ка, с Кир ком Да -
гла сом у глав ној уло зи. Филм
је за пра во књи жев на адап та ци -
ја сни мље на у Не мач кој 1957.
го ди не, а рад ња је сме ште на у
вре ме Пр вог свет ског ра та.

– Тру ди мо се да на ше ко ри -
сни ке кроз раз ли чи те ак тив но -
сти укљу чи мо у сва ак ту ел на
де ша ва ња у гра ду. У мно гим

слу ча је ви ма фи зич ки је не мо -
гу ће да они при су ству ју од ре -
ђе ним ма ни фе ста ци ја ма, али
до вољ но је ма ло тру да да бар
де лић ат мос фе ре с та квих до -
га ђа ја пре се ли мо у Дом. Та ко
је, на при мер, за вре ме „Да на
Вај фер та” на шу уста но ву по се -
тио сам Ђор ђе Вај ферт, од но -
сно глу мац Ма ри јан Да кић,
ко ји је с на шим ко ри сни ци ма
раз го ва рао о жи во ту тог ис так -
ну тог Пан чев ца. Исто је и ка да

се де ша ва би ло ко ја дру га
град ска ма ни фе ста ци ја, па
смо та ко и са да, уо чи по чет ка
ПАФФ-а, од лу чи ли да сви за -
јед но по гле да мо филм – об ја -
сни ла је Ха ни Шо пов, рад ни
те ра пе ут.

Она је до да ла да су ко ри сни -
ци би ли оду ше вље ни овом иде -
јом, о че му све до чи чи ње ни ца
да су сва ме ста у са ли би ла по -
пу ње на, као и да су про јек ци ју
про пра ти ли оза ре них ли ца, с
тек по не ком су зом ко ју је иза -
зва ла те шка суд би на тро ји це
фран цу ских вој ни ка пред ста -
вље на у „Ста за ма сла ве”.

АК ТИВ НО СТИ У ГЕ РОН ТО ЛО ШКОМ ЦЕН ТРУ

Као не ка да у би о ско пу...
Не га ли ца у три де се тим

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

су усме ре не ка по ве ћа њу за по -
шљи во сти мла дих не за по сле -
них ли ца. При јав ни обра сци
се мо гу на ћи на сај то ви ма
Гра да и Ре ги о нал ног еду ка -
тив ног цен тра „Ба нат”. Мла да
ли ца у фор му ла ру тре ба да
до ста ве основ не ин фор ма ци је
о се би, свом обра зо ва њу, по -
слов ној иде ји и о вре ме ну ко -
је су про ве ли на еви ден ци ји
НСЗ-а. На кон то га струч на ко -
ми си ја ће ода бра ти три де сет
нај бо љих кан ди да та, ко ји ће
по том про ћи основ ну обу ку из
пред у зет ни штва. За тим сле ди
ели ми на ци о но так ми че ње, на
ко јем ће уче сни ци украт ко
пред ста ви ти сво је по слов не
иде је, а де сет нај бо љих ће се
ква ли фи ко ва ти у на ред ну фа -
зу про јек та. Она под ра зу ме ва
на пред ну обу ку из пред у зет -
ни штва, од но сно мен то ринг, у
окви ру че га ће мен то ри два
ме се ца ра ди ти с кан ди да ти ма
на раз во ју њи хо вих по је ди -
нач них по слов них иде ја. По -

том ће на фи нал ном так ми че -
њу би ти про гла ше на три нај -
бо ља по слов на пла на, чи ји ау -
то ри до би ја ју фи нан сиј ску на -
гра ду у из но су од 240.000 ди -
на ра – об ја сни ла је Све тла на
Гла ва шки.

Ка ко је Вла да РС 2016. го ди -
ну про гла си ла го ди ном пред у -
зет ни штва, Све тла на Гла ва -
шки је по ру чи ла мла ди ма да
би тре ба ло да ис ко ри сте и дру -
ге мо де ле ко ји ну де фи нан сиј -
ску по др шку за за по шља ва ње и
да их ком би ну ју ка ко би има ли
што бо љу старт ну по зи ци ју
при за по чи ња њу но вог по сла.
Бра ни слав Ми ло сав из Ре ги о -
нал ног цен тра за дру штве но-
-еко ном ски раз вој „Ба нат”
под се тио је и на то да про је кат
„Еду куј се, за по сли се!” има ве -
ли ки зна чај за цео Ба нат због
то га што се оче ку је да ће он из -
ро ди ти не три но ва рад на ме -
ста, већ три но ва прав на ли ца,
с мо гућ но шћу ин те гри са ња
но вог за по шља ва ња.

ХРОНИКА
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ПАН ЧЕ ВО – КАН ДИ ДАТ ЗА „ЕВРОП СКИ ГРАД МО БИЛ НО СТИ”

ПРО МЕ НИ МО ЛО ШЕ НА ВИ КЕ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Трај на и при вре ме на
ре ше ња за раз вој 
ал тер на тив них 
ви до ва са о бра ћа ја

Ис пу ње ни усло ви 
за ти ту лу „злат ни
уче сник”

Наш град је од 2010. го ди не ак -
тив ни уче сник ак ци је „Европ ска
не де ља мо бил но сти” и, за раз -
ли ку од прет ход них го ди на, ове
го ди не ће има ти ти ту лу „злат ни
уче сник”, по што је ис пу нио
усло ве за зва нич ну кан ди да ту ру
за пре сти жну на гра ду „Европ -
ски град мо бил но сти”.

Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не, уз по др шку
Ка та ри не Ба њаи, чланицe
Град ског ве ћа задуженe за пи -
та ња за шти те жи вот не сре ди -
не, кра јем ав гу ста је на „Ин фо
да ну” у ор га ни за ци ји Стал не
кон фе рен ци је гра до ва и оп -
шти на и на ци о нал ног пред -
став ни ка „Европ ске не де ље
мо бил но сти” при ка зао сво је
до са да шње ак тив но сти, као и
план ак ци ја пред ви ђе них за
Европ ску не де љу мо бил но сти.

Пре зен та ци ја је при ву кла
ве ли ку па жњу при сут них и
наш град је по стао кан ди дат за
на гра ду „Европ ске не де ље мо -
бил но сти” по што је ис пу нио
три нај ва жни ја усло ва за кан -
ди да ту ру и сти ца ње ти ту ле
„злат ни уче сник” ове европ ске
ма ни фе ста ци је.

Во зи ла на стру ју
Пан че во је пред ста ви ло ино ва -
тив на, трај на и при вре ме на ре -

ше ња ко ја тре ба да по мог ну
раз ви ја ње ал тер на тив них ви до -
ва са о бра ћа ја. Мо дел пар ти ци -
па тив ног бу џе ти ра ња омо гу ћио
је на шем гра ду да на ба ви ка та -
ма ран за реч ни са о бра ћај. По -
ред то га, у Пан че ву је у прет -
ход ном пе ри о ду из гра ђе но 6,8
ки ло ме та ра би ци кли стич ких
ста за; на ба вље ни су елек тро а у -
то мо би ли и би ци кли на елек -
тро по гон за по тре бе ло кал не
са мо у пра ве и по ста вље но је
„остр во за одр жи ви са о бра ћај”.

Да под се ти мо, за хва љу ју ћи
до на ци ји про вин ци је Ра ве на, с
ци љем про мо ци је об но вљи вих
из во ра енер ги је и за шти те жи -
вот не сре ди не, Град ска упра ва
ко ри сти два „ика ра” и „ре но
кан гу” за оби ла зак мер них ме -
ста мо ни то ринг си сте ма и
пре воз ин спек то ра за за шти ту

жи вот не сре ди не. Наш град је
пр ви у Ср би ји у ко јем су по -
ста вље ни јав ни пу ња чи за
елек тро во зи ла, а уско ро ће би -
ти про мо ви са ни „би ци кло фо -
ни”, тре на жни би ци кли ко ји
ће би ти постављeни на три ло -
ка ци је у гра ду и гра ђа ни ма ће
слу жи ти за до пу ну ба те ри ја
мо бил них те ле фо на окре та -
њем пе да ла. Пан че во ће би ти
пр ва ло кал на са мо у пра ва у
Ср би ји ко ја ће на овај на чин
про мо ви са ти би ци кли зам и
уште ду елек трич не енер ги је.
Овај про је кат ло кал на са мо у -
пра ва ре а ли зу је у са рад њи с
пан че вач ком Машинскoм
шко лом.

Ре брен ди ра ње Пан че ва
Ка та ри на Ба њаи је ис та кла да
је обе ле жа ва ње Европ ске не де -
ље мо бил но сти још је дан до каз

да Град ула же ве ли ки на пор у
ре брен ди ра ње Пан че ва.

– Пред ра су ду и ло шу ре пу -
та ци ју јед не за га ђе не сре ди -
не ме ња мо у по зи тив ну сли ку
ка ко би смо Пан че во пред ста -
ви ли као зе ле ни и мо де ран
град ко ји бри не о жи вот ној
сре ди ни и здра вљу су гра ђа -
на. Кан ди да ту ром за на гра ду
„Европ ски град мо бил но сти”
про мо ви ше мо наш град.
Овом при ли ком по зи вам све
гра ђа не Пан че ва да уче ству ју
и да ју свој до при нос обе ле -
жа ва њу Европ ске не де ље мо -
бил но сти, јер са мо за јед нич -
ким сна га ма мо же мо осво ји -
ти ову на гра ду и ти ме по ка -
за ти спрем ност да ме ња мо
сво је ло ше на ви ке и да до -
при не се мо очу ва њу жи вот не
сре ди не – ре кла је Ка та ри на
Ба њаи.

Ово го ди шња ма ни фе ста ци ја
по во дом Европ ске не де ље мо -
бил но сти оку пи ће бли зу две
хи ља де европ ских гра до ва, ко -
ји ће од 16. до 22. сеп тем бра
ор га ни зо ва ти ак тив но сти у
скла ду са сло га ном кам па ње:
„Па мет на и одр жи ва мо бил -
ност – ин ве сти ци ја за Евро пу”.
Циљ ове еко ло шке кам па ње је
да ло кал не упра ве ши ром
Евро пе бу ду под стак ну те да
уве ду и про мо ви шу ме ре одр -
жи вог са о бра ћа ја, као и да сво -
јим гра ђа ни ма по ну де ал тер -
на ти ве у пре во зу. Јед на од зна -
чај ни јих ак ци ја, „Дан без ау то -
мо би ла”, спро во ди се 22. сеп -
тем бра, ка да гра до ви ко ји уче -
ству ју у ма ни фе ста ци ји одво је
јед ну или ви ше зо на ис кљу чи -
во за пе ша ке и  би ци кли сте то -
ком це лог да на.

Ви ше де це ниј ски 
не мар угро зио ре ку

Кам па ња за вра ћа ње
ста рог сја ја

Удру же ње спорт ских ри бо ло -
ва ца „На дел” спро ве ло је у не -
де љу, 4. сеп тем бра, но ву ак ци -
ју уре ђе ња ко ри та и при о бал -
ног де ла ре ке На дел. У прет -
ход ним ета па ма њи хо ве ам би -
ци о зне кам па ње очи шћен је
део оба ле код омо љич ко-стар -
че вач ког мо ста, по ко ше на је
тра ва и укло ње ни су ши праж -
је и тр ска на бе де му пре ма
уста ви. У апри лу је ор га ни зо -
ва на ак ци ја чи шће ња и кр че -
ња оба ле, та ко да је ви ше од 50
чла но ва тог удру же ња, уз по -
моћ Во до при вред ног пред у зе -
ћа „Та миш –Ду нав” и ко му -
нал них пред у зе ћа из Пан че ва
и окол них се ла, уре ди ло не ко -
ли ко сто ти на ме та ра оба ле.
Већ та да је уо чен део не ка да -

шње бе тон ске пре лив не бра не,
па су чла но ви удру же ња пред -
у зе ли ко ра ке да се она по но во
ста ви у функ ци ју. Ка ко ка жу,
сми сао чи та ве кам па ње је да
се На де лу вра ти ста ри сјај – за
по че так у де лу од Во ди ца и
Стар че ва до Ива но ва.

Вре ди ис та ћи да је ква ли тет
во де у овом во до то ку су шта су -
прот ност од оно га што се мо же
ви де ти у дру гим пан че вач ким
на се ље ним ме сти ма кроз ко ја
про ла зи ре ка На дел. Два из во -
ра код Во ди ца и из во ри стар че -
вач ког Мир ко вог ка на ла да ју

чи сту во ду, та ко да у де лу код
Стар че ва у ко ри ту ове ре ке жи -
ве ри бе и раз ви ја се при род ни
ше вар, што по ка зу је да у том
де лу На де ла има жи во та. При -
су ство цр вен пер ке, ри бе ко ја
уги не на уди ци, а не од за га ђе -
не во де, по ка зу је да је код Стар -
че ва ви сок ква ли тет во де. Сто га
чла но ви удру же ња пред у зи ма ју
ко ра ке да се та кво ста ње одр -
жи, али и да се уре ђи ва њем
оба ле омо гу ћи љу би те љи ма ре -
ке да ужи ва ју у ње ним ча ри ма.

Гру па гра ђа на – за љу бље ни ка
у ри бо лов и при ро ду осно ва ла
је у мар ту Удру же ње спорт ских
ри бо ло ва ца „На дел”, ко је је у
прет ход ном пе ри о ду ор га ни зо -
ва ло не ко ли ко рад них ак ци ја
на том пан че вач ком во до то ку,
ду гач ком око 80 ки ло ме та ра.
Сво јим ан га жо ва њем они же ле
да под се те јав ност да је На дел
не кад слу жио за на вод ња ва ње и
од вод ња ва ње, али да је на кон
ви ше де це ниј ског не ма ра ста ње
на ре ци ка та стро фал но.

ГРА ЂАН СКА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА СТАР ЧЕ ВА ЦА

Бор ба за На дел се на ста вља

Ту ри стич ка ор га ни за ци ја
Пан че ва тре ћи пут ор га ни зу је
ма ни фе ста ци ју „Пан че вач ки
да ни аван ту ре”. На ред ног ви -
кен да, 10. и 11. сеп тем бра,
љу би те љи спорт ског пе ња ња,
би ци кли зма, пе ша че ња, ори -
јен ти рин га и дру гих ак тив но -
сти има ће мо гућ ност да се
опро ба ју у вој нич ким ди сци -
пли на ма, спорт ском пе ња њу,
стре ли чар ству, сред њо ве ков -
ном ви те штву, ма че ва њу и
ори јен ти рин гу. Ор га ни за то ри
су се по тру ди ли да ове го ди не
по ка жу да На род на ба шта и
парк Ба ру та на спа да ју у гру пу
пан че вач ких јав них про сто ра
у ко ји ма гра ђа ни и ту ри сти
мо гу да се атрак тив но про ве -
ду уз раз ли чи те са др жа је.

Пре ма ре чи ма Бра ни сла ва
Ров ча ни на, ди рек то ра Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че -
ва, иде ја је да се овом ма ни -
фе ста ци јом про мо ви шу ак -
тив ни ту ри зам Пан че ва и
аван ту ри стич ка по ну да гра -
да. Он је под се тио да су по -
ну ђе не ак тив но сти на ме ње -
на свим уз ра сти ма и да су
бес плат не.

Ово го ди шњи „Пан че вач ки
да ни аван ту ре” по чи њу у су -
бо ту, 10. сеп тем бра. Пр ви
аван ту ри сти би ће ма ли ша ни
ко ји ће мо ћи да се оку ша ју
на по ли го ну спрет но сти ко ји
су за њих при пре ми ли Од ред
из ви ђа ча „На дел” и чла но ви
Пла ни нар ско-еко ло шког
клу ба „Со ко”.

ТРЕ ЋИ „ДА НИ АВАН ТУ РЕ”

Ак тив но сти у при ро ди

КОН КУРС „ШТА ЈЕ ТО ОТАЏ БИ НА”

Ср би ја пред објек ти вом ђа ка
Срп ско оде ље ње Ме ђу на род -
ног фон да је дин ства пра во -
слав них на ро да и ча со пис
„Све то сав ско звон це” рас пи са -
ли су фо то-кон курс под на зи -
вом „Шта је то отаџ би на”. Реч
је о кон кур су ко ји се ре а ли зу је
у окви ру про гра ма „Воз же ља”,
уз по др шку РЖД „Ин тер не ше -
не ла”, ћер ке-фир ме „Ру ских
др жав них же ле зни ца”.

Овом при ли ком ор га ни за то -
ри по зи ва ју уче ни ке и уче ни це
пан че вач ких основ них и сред -
њих шко ла да до 30. ок то бра
на имејл адре су konkurs@seni-
ca.rs по ша љу сво је фо то гра фи -
је у ре зо лу ци ји 2480 x 3508 ко -
је тре ба ове ко ве че пу то ва ње
отаџ би ном. Вред не на гра де

би ће по де ље не у две ка те го ри -
је: фо то гра фи ја и фо то гра фи ја
са опи сом. Кан ди да ти тре ба да
осми сле фо то-за пис та ко да
до ча ра ју отаџ би ну, њен зна чај
и сво је са зна ње о њој. С дру ге
стра не, она де ца вич ни ја ли те -
рар ном из ра зу има ју мо гућ -
ност да опи шу за па жа ња и
про ми шља ња о сво јој фо то гра -
фи ји у ка те го ри ји фо то гра фи -
ја са опи сом. При ло же ни текст
не тре ба да бу де ве ћи од јед не
штам па не стра не фор ма та А4
(фонт ве ли чи не 12).

Успо ме не с пу то ва ња про -
же те те зом о отаџ би ни, ду хов -
ност, кул тур но-исто риј ско на -
сле ђе – са мо су не ки од мо ти -
ва ко је ђа ци мо гу ис ко ри сти ти

ка ко би што бо ље од го во ри ли
на за да ту те му. Ра до ви не сме -
ју има ти би ло ка кве на зна ке
екс тре ми зма, ксе но фо би је и
на ру ша ва ња људ ских пра ва, а
ко ми си ја ће на гра ди ти оне
фо то-за пи се и тек сту ал не
опи се ко ји до ча ра ва ју умет -
нич ки при ступ, по се ду ју ори -
ги нал ност и емо ци о нал ну ду -
би ну, и ис ти чу са мо стал ност и
ап стракт но ми шље ње ау то ра.

„Ру ске др жав не же ле зни це”,
ко је по др жа ва ју ре а ли за ци ју
овог фо то-кон кур са, до бро су
по зна те гра ђа ни ма Пан че ва. Да
под се ти мо, гру па уче ни ка из
пан че вач ких основ них шко ла
би ла је гост те ком па ни је про -
шле го ди не. На и ме, ђа ци по бед -

ни ци так ми че ња из по зна ва ња
ру ске исто ри је и кул ту ре, ко је је
ова ру ска ком па ни ја ор га ни зо -
ва ла у апри лу 2015. го ди не у 17
пан че вач ких шко ла, по се ти ли
су Ру си ји у окви ру про гра ма по -
др шке обра зов ним уста но ва ма
ко ји се ре а ли зу је као део про јек -
та из град ње и мо дер ни за ци је
же ле знич ке ин фра струк ту ре у
Ср би ји. „Ру ске др жав не же ле -
зни це” су у окви ру соп стве ног
про гра ма „Гра ди мо за јед но за
бу дућ ност”, ко ји об у хва та са -
рад њу с ло кал ним за јед ни ца ма
на чи јим се те ри то ри ја ма из во -
де ра до ве, про шле го ди не ре но -
ви ра ле ста ру згра ду, ђач ку ку -
хи њу и фи скул тур ну са лу ОШ
„Ва са Жив ко вић”.

КОН КУРС „БУ ДИ ЕКО-МО БИ ЛАН!”

Афир ма ци ја здра вих 
жи вот них на ви ка

КАМ ПА ЊА ДО МА ЗДРА ВЉА

Спре чи мо вр шњач ко
на си ље

Де ле га ци ја Европ ске уни је у
Ре пу бли ци Ср би ји, за јед но са
ор га ни за ци ја ма „ЕУ ин фо
цен тар” и „ЕУ ин фо ку так”,
по зи ва све гра ђа не и гра ђан ке
Ср би је да се при ја ве на фо то-
кон курс „Бу ди еко-мо би лан!”,
рас пи сан по во дом ово го ди -
шњег обе ле жа ва ња Европ ске
не де ље мо бил но сти.

За ин те ре со ва ни тре ба да
по ша љу сво је фо то гра фи је
ко је на кре а ти ван и ори ги на -
лан на чин при ка зу ју став
пре ма ур ба ној мо бил но сти и
за шти ти жи вот не сре ди не.
Шет ња пар ком, бо ра вак у
при ро ди, гра ду, шет ња с љу -
бим цем или во жња би ци -
клом, бро ди ћем, ро ле ри ма,
ску те ром, град ским пре во -
зом или би ло ко јим дру гим
ал тер на тив ним сред ством
пре во за – мо ти ви су ко је пре -
по ру чу ју ор га ни за то ри овог
кон кур са. Уче сни ци тре ба да

при ка жу фо то гра фи јом ка ко
се љу ди од но се пре ма жи вот -
ној сре ди ни, ко ли ко је во ле и
чу ва ју. Иде ја је да се јав но сти
по ша ље по ру ка о то ме шта
мо же мо ура ди ти ка ко би смо
до при не ли очу ва њу ква ли те -
та ва зду ха и сре ди не у ко јој
жи ви мо.

Фо то гра фи је са ори ги нал -
ном по ру ком, у што ве ћој ре зо -
лу ци ји, тре ба по сла ти до пет -
ка, 9. сеп тем бра, имеј лом на
адре су takmicenje@euinfo.rs.
За по бед ни ке пр ве ка те го ри је
обез бе ђе не су вред не на гра де:
пр во ме сто – би цикл; дру го
ме сто – ро ле ри, а тре ће ме сто
– тро ти нет. С дру ге стра не,
по бед ник у ка те го ри ји „Мој
еко-мо бил ни љу би мац” до би -
ће хра ну за љу бим це у вред -
но сти од 120 евра, а дру го -
пла си ра ни и тре ће пла си ра ни
би ће на гра ђе ни опре мом за
кућ не љу бим це.

Дом здра вља је не дав но по -
кре нуо кам па њу за пре вен -
ци ју вр шњач ког на си ља и то -
ком сеп тем бра ће тим струч -
ња ка те здрав стве не уста но ве
одр жа ти низ пре да ва ња у
пан че вач ким шко ла ма. Реч
је о ини ци ја ти ви да се у
основ ним и сред њим шко ла -
ма ко је бу ду за ин те ре со ва не,
ор га ни зу ју пре да ва ња на те -
му вр шњач ког на си ља, по -
што је та дру штве на по ја ва
по ста ла уче ста ла.

На си љем се сма тра сва ки
вид вер бал ног и фи зич ког по -
вре ђи ва ња дру ге осо бе, а циљ

кам па ње је да се по диг не
свест ро ди те ља и про свет них
рад ни ка о ова квом об ли ку
ди вер гент ног по на ша ња и да
они ре а гу ју на вре ме ка ко би
се из бе гле те же по сле ди це.

Овом при ли ком пан че вач -
ки Дом здра вља по зи ва све
за ин те ре со ва не обра зов не
уста но ве да се ја ве.



Син ди кат за по сле них по ли -
ци је по слао је до пи се ми ни -
стру уну тра шњих по сло ва, вр -
ши о цу ду жно сти ди рек то ра
по ли ци је и Упра ви по ли ци је
због про бле ма до ко јих је до -
шло у ве зи с при ја ва ма ко је
гра ђа ни мо гу да под но се на
ра чун по ли ца ја ца.

Овај син ди кат је скре нуо па -
жњу на то да се гра ђа ни ма ко -
ји се пи сме но жа ле због не за -
до вољ ства по на ша њем не ког

по ли цај ца пре до ча ва да мо гу
да оста ну ано ним ни и не мо -
ра ју да се пот пи шу.

„По сту па ју ћи по та квим
при ја ва ма гра ђа на, при пад -
ни ци Сек то ра уну тра шње кон -
тро ле, опе ра тив ни рад ни ци и
не по сред ни ру ко во ди о ци по
не ко ли ко да на по зи ва ју на
раз го вор по ли цај ца на ко га се
жа лио не ко од гра ђа на и узи -
ма ју му из ја ве ра ди утвр ђи ва -
ња чи ње нич ног ста ња. С об зи -

ром на то да се по ли цај ци
про тив ко јих се по кре ну ис -
тра ге до во де у не при јат не и
стре сне си ту а ци је, а да се на -
кон спро ве де них по сту па ка
ве ћи на њих осло ба ђа због
нео сно ва них при ја ва, по треб -
но је да Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва упу ти сле -
де ћу ин струк ци ју ор га ни за ци -
о ним је ди ни ца ма: при ли ком
при ма ња при ја ве не ког гра ђа -
ни на ко ји се жа ли на по на ша ње

не ког по ли цај ца тре ба му
скре ну ти па жњу да мо ра да
пот пи ше при ја ву. То пред ла -
же мо да би се ство ри ла прав -
на мо гућ ност да по ли цај ци
про тив ко јих је не ки гра ђа нин
под нео при ја ву за ко ју се 
ис по ста ви ло да је нео сно ва на
мо же да ту жи тог гра ђа ни на и
тра жи на су ду са тис фак ци ју и
за до во ље ње сво јих пра ва”, пи -
ше у до пи су овог по ли циј ског
син ди ка та.

Ми ни стар ство уну тра шњих
по сло ва је апе ло ва ло на во за -
че да рад ним да ни ма од 7 до
21 сат по шту ју огра ни че ње бр -
зи не по ред основ них и сред -
њих шко ла, ко је из но си 30 ки -
ло ме та ра на час.

Ми ни стар уну тра шњих по -
сло ва Не бој ша Сте фа но вић из -
ја вио је да са о бра ћај на по ли ци -
ја нeће би ти по пу стљи ва ни пре -
ма јед ном во за чу ко ји бу де пре -
кр шио тај про пис. До дао је да се
не ће то ле ри са ти и гле да ти кроз
пр сте они ма ко ји пре ко ра че бр -
зи ну ма кар за је дан ки ло ме тар.

Он је на ја вио да ће по ли ци -
ја учи ни ти све да ове го ди не,
као и про шле, ни јед но де те не
стра да због не ма ра во за ча на
при ла зи ма шко ла ма или у њи -
хо вој не по сред ној бли зи ни.

Под се ћа мо, при пад ни ци са -
о бра ћај не по ли ци је од 1. сеп -
тем бра ши ром Ср би је спро во -
де ак ци ју „Шко ла”, то ком ко је
по ја ча но кон тро ли шу са о бра -
ћај у бли зи ни обра зов них ин -
сти ту ци ја.

Њи хов при о ри тет је кон тро -
ла бр зи не ко јом се кре ћу во за -

чи, а тај по сао оба вља ју руч -
ним ра дар ским уре ђа ји ма и

ме ра чи ма бр зи не у во зи ли ма
без спољ них обе леж ја по ли ци -
је, та ко зва ним пре сре та чи ма.
По ред бр зи не, они кон тро ли -
шу и пре воз де це у во зи ли ма.

Под се ћа мо да је у За ко ну о
без бед но сти са о бра ћа ја на пу -
те ви ма пред ви ђе но да кон тро -
лу са о бра ћа ја у зо ни шко ла
мо гу вр ши ти школ ске са о бра -
ћај не па тро ле, као и оне ко је
мо гу фор ми ра ти са ми гра ђа -
ни. Ме ђу тим, та но ви на, ко ја
је на За па ду одав но уо би ча је -
на, код нас још увек ни је за -
жи ве ла.

На осно ву Пра вил ни ка о
уво ђе њу школ ских па тро ла
ко ји је сту пио на сна гу пре две
го ди не, њи хо ви чла но ви има -
ју пра во да ре гу ли шу са о бра -
ћај у зо на ма шко ла пре и по сле
на ста ве. Њи ма је до зво ље но да
за у ста вља ју во за че док ђа ци
пре ла зе ко ло воз, а они ко ји не
по шту ју њи хо ве на ред бе, би ће
ка жње ни као да су иг но ри са -
ли упо зо ре ње пра вог са о бра -
ћај ца.

СА ОП ШТЕ ЊЕ ПО ЛИ ЦИЈ СКЕ УПРА ВЕ

Од у зе та 102 
ки ло гра ма ду ва на

Пан че вач ка по ли ци ја је под -
не ла кри вич не при ја ве над ле -
жном ту жи ла штву про тив јед -
ног ше зде сет пе то го ди шња ка

и јед ног два де сет дво го ди -
шња ка због осно ва не сум ње
да су по чи ни ли кри вич но де -
ло не до зво љен про мет ак ци -
зних про из во да.

При ли ком кон тро ле ком -
би во зи ла у ко ме су они би -
ли, про на ђе на су 102 ки ло -
гра ма ре за ног ду ва на без по -
ре кла и ак ци зних мар ки ца и
он им је од у зет.

По крет ве те ра на Вој во ди не
ових да на је дао свој до при -
нос бор би про тив на си ља ме -
ђу мла ди ма.

То удру же ње је ор га ни зо ва -
ло окру гли сто на ко јем су уче -
ни ци ма пан че вач ких сред њих
шко ла о овом све ве ћем про -
бле му у на шем дру штву го во -
ри ли је дан уче сник ра то ва де -
ве де се тих го ди на, је дан рат ни
вој ни ин ва лид и члан по ро ди -
це па лог бор ца.

На кон њи хо вих из ла га ња ђа -
ци су мо гли да по ста вља ју пи -
та ња, па се раз ви ла ди ску си ја о
до га ђа ји ма у ве зи с ра то ви ма
ко ји су пре два де сет го ди на во -
ђе ни на на шим про сто ри ма.

Су сре том рат них ве те ра на
и сред њо шко ла ца озна чен је
за вр ше так спро во ђе ња про -
јек та „Ве те ра ни у пре вен ци ји
на си ља код мла дих”, ко ји је
ини ци рао По крет ве те ра на
Вој во ди не. Ту иде ју је по др -
жа ло Ми ни стар ство за рад,
за по шља ва ње, бо рач ка и со -
ци јал на пи та ња.

Пред сед ник По кре та ве те -
ра на Вој во ди не и ко ор ди на -
тор про јек та Бра ни слав Ми -
хај ло вић из ја вио је да су
сред њо школ ци из у зет но по -
зи тив но ре а го ва ли на иде ју
да се го во ри о на си љу ме ђу
мла ди ма и да чу ју ис ку ства
уче сни ка ра то ва.

Пан че вач ки по ли цај -
ци ухап си ли су Л. П.
(1987) из око ли не
Пан че ва због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је
по чи нио кри вич но де -
ло те шка те ле сна по -
вре да.

Он се те ре ти да је 31.
ав гу ста ове го ди не пре -
ту као че тр де сет сед мо -
го ди шњег му шкар ца у
дво ри шту ње го ве ку ће
у Ко ва чи ци. Про тив Л.
П. ће би ти под не та
кри вич на при ја ва над -
ле жном ту жи ла штву.

Ухап ше ни је пре ту -
као Го ра на Хер лин га,
про фе со ра Гим на зи је „Ми -
хај ло Пу пин” у Ко ва чи ци. Он
је из ја вио да је на пад нут због
то га што је на свом бло гу
отво ре но пи сао о до га ђа ји ма

у гим на зи ји у Ко ва чи ци, те да
га ни је на пао деч ко ко ле ги -
ни це ко ју је вре ђао, ка ко су
об ја ви ли по је ди ни бе о град -
ски ме ди ји. 

Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Осу ђе на услов но на
три ме се ца за тво ра

Кри ти ко ва ла то што
др жа ва фи нан си ра
про јек те LGBT 
ор га ни за ци ја

Су ди је у Ср би ји из ре кле су пр -
ву пре су ду због ко мен та ри са -
ња на „Феј сбу ку”. Иа ко је она
услов на, из гле да да се ви ше
не ће то ле ри са ти сло бод но из -
ра жа ва ње раз ли чи тих ста во ва
на нај по зна ти јој дру штве ној
мре жи на све ту.

Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду
је 6. сеп тем бра са оп штио да је
до нео од лу ку о по твр ђи ва њу
пр во сте пе не услов не пре су де
од три ме се ца за тво ра ко ја је
из ре че на сеп тем бра 2011. го -
ди не Је ле ни По по вић Ива но -
вић због то га што је вре ђа ла
хо мо сек су ал це у ко мен та ру
об ја вље ном на ње ном „зи ду”.

Она је, ка ко је обра зло жио
Апе ла ци о ни суд, у том тек сту
„учи ни ла јав но до ступ ним
иде је ко је за го ва ра ју и под -
стре ка ва ју мр жњу про тив хо -
мо сек су ал не по пу ла ци је и
дис кри ми на ци ју”.

У да љем обра зло же њу пре су -
де пи ше да је оп ту же на у свом
тек сту оспо ри ла од лу ке др жав -
них ин сти ту ци ја да до де љу ју
но вац про јек ти ма ко је под но се
ор га ни за ци је хо мо сек су а ла ца и
при том на ве ла низ те шких
увре да на њи хов ра чун.

Су ди је Апе ла ци о ног су да су
на ве ле и да је Је ле на По по вић
Ива но вић ти ме по чи ни ла кри -
вич но де ло ра сна и дру га

Страну припремио

Михајло
Глигорић

СА ОП ШТЕ ЊЕ МУП-а СР БИ ЈЕ

Ухап шен на па дач на
про фе со ра у Ко ва чи ци

ОД ЛУ КА БЕ О ГРАД СКОГ АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУ ДА

ЖЕ НА КА ЖЊЕ НА ЗБОГ ВРЕ ЂА ЊА 
ХО МО СЕК СУ А ЛА ЦА

дис кри ми на ци ја из чла на 387
Кри вич ног за ко на.

Иа ко се оп ту же на жа ли ла
на ту од лу ку, Апе ла ци о ни суд
је на сво јој сед ни ци од био ње -
ну жал бу као нео сно ва ну и по -
твр дио пр во сте пе ну пре су ду.

Су де ћи по оно ме што пи ше
у чла ну 387 Кри вич ног за ко -
на, мо же се ре ћи да је Је ле на
По по вић Ива но вић до бро про -
шла за то што се за де ло за ко -
је је осу ђе на мо же из ре ћи ка -
зна до три го ди не за тво ра.

У том чла ну пи ше и да је по -
себ но ка жњи во ако се мр жња
пре ма од ре ђе ним дру штве ним
гру па ма ши ри об ја вљи ва њем
тек сто ва или фо то гра фи ја и

ако се уз то по зи ва на фи зич ке
на па де и дру ге об ли ке угро жа -
ва ња не ис то ми шље ни ка.

Под се ћа мо, ово ни је пр ви
пут да су ау то ри спор них ко -
мен та ра на „Феј сбу ку” има ли
про бле ма с по ли ци јом и пра -
во суд ним ор га ни ма.

При пад ни ци Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва у
Обре нов цу су у вре ме ка та -
стро фал них по пла ва у том
ме сту по зва ли на ин фор -
ма тив ни раз го вор по зна ту
шмин кер ку Је ле ну Ма ћић
због то га што је на „Феј сбу -
ку” об ја ви ла да др жав ни ор -
га ни кри ју од гра ђа на пра ви
број на стра да лих.

Осим то га, по ли ци ја је Је ле -
ни Ма ћић по чет ком фе бру а ра
ове го ди не ушла у стан и за -
пле ни ла не ко ли ко мо бил них
те ле фо на, јер је на „Тви те ру”
на пи са ла да би пре ми је ра Ву -
чи ћа тре ба ло уби ти.

Прет ње пр вом чо ве ку Вла де
Ср би је и увре де на ње гов ра чун
на „Феј сбу ку” су раз ло зи због
ко ји су би ли ухап ше ни и је дан
бе о град ски адво кат, је дан од
уред ни ка ли ста „Та бло ид”, као
и ма њи број љу ди из не ко ли ко
гра до ва у Ср би ји. Ни ком од
њих ни је од ре ђен при твор, али
сви ма су при вре ме но од у зе ти
ком пју те ри, мо бил ни те ле фо ни
и та бле ти ко је су ко ри сти ли.

ХРОНИКА

СА О БРА ЋАЈ ЦИ НА СТА ВЉАЈУ КОН ТРО ЛЕ ПО РЕД ШКО ЛА

Ко не успо ри, сле ди му ка зна

СИН ДИ КАТ ПИ САО ЧЕЛ НИ ЦИ МА МУП-а

Про бле ми због при ја ва гра ђа на

Ау тор ка ко мен та ра оп ту же на за дис кри ми на ци ју

ПО КРЕТ ВЕ ТЕ РА НА ВОЈ ВО ДИ НЕ

По др жа ли бор бу 
про тив на си ља

Славица Бубњевић Црвени,
портпарол Вишег јавног ту-
жилаштва у Панчеву, изјави-
ла је да је то тужилаштво до-
нело наредбу о спровођењу
истраге против Г. Б. и М. К. из
Ковачице због постојања
основа сумње да су одговорни
за кривична дела злоупотреба
службеног положаја и проду-
жено кривично дело злоупо-
треба службеног положаја у
подстрекивању. Према њеним
речима, постоје основи сумње

да су они починили та кри-
вична дела у периоду од мар-
та 2012. до јуна 2013. године
и да је због тога Општини Ко-
вачица нанета штета у износу
од шест милиона динара.

– Током истраге ће бити
спроведене доказне радње
како би се прикупили сви до-
кази и утврдиле све чињени-
це, а након тога ће бити до-
нета даља јавнотужилачка
одлука – изјавила је Славица
Бубњевић Црвени.

ВИШЕ ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО

Сумње у злоупотребе

Про фе сор Хер линг по сле на па да

Из ла зак пр ва ка из „Зма је ве шко ле”



до бро ка да овим пу тем не би
про ла зи ли те шки ка ми о ни, да
би што ду же остао у до бром
ста њу – из ја ви ла је Ма ја Вит -
ман.

Ми лен ко Чуч ко вић је ре као
да је из град њом при ступ ног
пу та до Ма лог ри та град ска
власт још јед ном по ка за ла
спрем ност да кон крет ним ак -
ци ја ма до при не се по бољ ша њу
усло ва за жи вот при пад ни ка
ром ске по пу ла ци је.

Он је до дао да је из град ског
бу џе та из дво је но око се дам
ми ли о на ди на ра за фи нан си -
ра ње ра да ром ских удру же ња
и не вла ди них ор га ни за ци ја,
као и то да ће ло кал на власт
Ро ми ма фи нан си ра ти ва ђе ње
лич них до ку ме на та.

Чуч ко вић је под се тио да је
град ска власт не дав но до де ли -
ла на гра де од 4.000 ди на ра за
185 ром ских ђа ка ко ји су за вр -
ши ли шко лу с вр ло до брим и
од лич ним успе хом. Ре као је и
да је Град Пан че во не дав но
кон ку ри сао за но вац ко јим би

Ста нов ни ци ром ског на се ља
Ма ли рит има ће убу ду ће мно -
го бо ље усло ве за жи вот не го
до са да.

На ини ци ја ти ву над ле жних
у град ској вла сти, Ди рек ци је
за из град њу и уре ђе ње гра да и
Ме сне за јед ни це Цен тар, не -
дав но је за вр ше но по си па ње
при ступ ног пу та ко ји во ди од
Ули це Мар ка Кра ље ви ћа до
Ма лог ри та ка ме ном под ло -
гом. За хва љу ју ћи то ме ста нов -
ни ци овог на се ља ви ше не ће
мо ра ти да га зе кроз бла то ка да
иду до гра да.

Тим по во дом су Ма ли рит 7.
сеп тем бра об и шли Ма ја Вит -
ман, ди рек тор ка Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње гра да,
Ми лен ко Чуч ко вић, члан
Град ског ве ћа за ду жен за рад,
за по шља ва ње и со ци јал ну по -
ли ти ку, и Зо ран Осто јин,
пред сед ник Скуп шти не Ме сне
за јед ни це Цен тар.

– За фи нан си ра ње ра до ва
ко ји су из ве де ни из дво ји ли
смо два и по ми ли о на ди на ра
од нов ца на ме ње ног за ре дов -
но одр жа ва ње град ских ули ца,
на кон што су нам чел ни ци на -
шег гра да да ли са гла сност за
то. Ко ли ко је ва жно ово што је
ура ђе но, нај бо ље го во ри то да
до са да Ма лом ри ту ни су мо -
гла да при ђу ко ла Хит не по мо -
ћи и дру гих слу жби. Би ло би

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас да ли ће
се Ли ја вра ти ти ста рој љу ба -
ви. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при -
ме рак књи ге „Лет њи бро до -
лом” Ке ти Хоп кинс за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

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

„Ли ја ће упо зна ти Ву ка и
за љу би ће се, а ста ру љу бав ће
за бо ра ви ти.” 064/9694...

„Ли ја је, по пут ли си це, лу -
ка ва, па ће ура ди ти она ко ка ко
је за њу нај бо ље.” 060/6672...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јег од го во ра на пи та -
ње да ли су има ли не ки нео -

би чан су срет. Они ће осво ји -
ти по је дан при ме рак књи ге
„Су срет под нео бич ним
окол но сти ма” Вла да на Ма -
ти је ви ћа.

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

„Ја ни сам, али ко ле ги ни ца
је има ла нео би чан су срет с
му жем и ње го вом ’при ја те -
љи цом’ у свом ста ну. Сад се
раз во ди.” 063/3100...

„О, ка ко да не! До жи вим
нео би чан су срет сва ког ју тра
кад се по гле дам у огле да ло.
Ре дов но се упла шим.”
060/8677...

С до бит ни ци ма ће мо кон -
так ти ра ти на ред них да на,
ка ко би смо њи хо ве по дат ке
про сле ди ли спон зо ри ма. Но -
ва на град на пи та ња по тра -
жи те на стра ни ца ма овог
бро ја „Пан чев ца”. Д. К.
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Про бле ми са 
алер гиј ским 
ре ак ци ја ма на ову
биљ ку сва ке го ди не
по чи њу у ав гу сту 
и тра ју до ок то бра

Цу ре ње из но са,
свраб очи ју и оте жа но
ди са ње нај че шће
алер гиј ске ре ак ци је

У че ка о ни ца ма Спе ци ја ли -
стич ког цен тра пан че вач ке
бол ни це из да на у дан ра сте
број на ших су гра ђа на ко ји се
жа ле на симп то ме ири та ци је
од по ле на ам бро зи је и на дру -
ге алер гиј ске ре ак ци је.

Пре ма ре чи ма др Вељ ка Бо -
жи ћа, на чел ни ка ОРЛ оде ље -
ња пан че вач ке бол ни це, то ме
су пр во то ком про ле ћа по го до -
ва ле че сте ки ше, а са да су
олак ша ва ју ће окол но сти за
по ве ћа ње кон цен тра ци је по -
ле на ам бро зи је у ва зду ху су во
вре ме и вру ћи не.

Бо жић је ре као да про бле ми
са ам бро зи јом по чи њу сва ке го -
ди не сре ди ном ав гу ста и да тра -
ју све до ок то бра. Он је из ја вио
да се сви на ши су гра ђа ни ко ји
ових да на тра же ле кар ску по -
моћ жа ле на слич не те шко ће.

– На при мер, са мо то ком
јед ног пре по дне ва пре гле да но
је сто ти нак па ци је на та и бар
пе де сет је има ло алер гиј ску
ети о ло ги ју. Љу ди код ко јих је
от кри је мо нај че шће се жа ле
на цу ре ње из но са, свраб очи ју
и оте жа но ди са ње. Кад нам до -
ђе не ко с та квим про бле ми ма,
пре пи су је мо спре јо ве за нос,
кор ти ко пре па ра те и ан ти хи -
ста ми ни ке, ко ји сми ру ју алер -
ги је. Он да пра ти мо ка ко ко ре -
а гу је на те ле ко ве, по што је

ОВИХ ДА НА У ОП ШТОЈ БОЛ НИ ЦИ

АМ БРО ЗИ ЈА НА ПУ НИ ЛА 
ЛЕ КАР СКЕ ЧЕ КА О НИ ЦЕ

Страну припремио

Михајло
Глигорић

сва ки ор га ни зам је дин ствен.
Па ци јен ти ма са ве ту је мо и да
из бе га ва ју из ла ске у при ро ду у
вре ме кад је деј ство по ле на
нај ја че. Хтео бих да на гла сим
да нам ни је са мо ам бро зи ја
про блем, јер се ве ли ки број су -
гра ђа на ја вља и тра жи на шу
по моћ и због ре ак ци ја на дру -
ге алер ге не. Ка да је реч о
алер ги ја ма, ни је до бро што се
стал но ме ња ју хе миј ски пре -
па ра ти ко ји ма се у ве ли ким
ко ли чи на ма пр ска ју њи ве на
ко ји ма су по љо при вред не кул -
ту ре. Због че стих вру ћи на ти
пре па ра ти ис па ра ва ју у ат мос -
фе ру и та мо се спа ја ју с хе ми -
ка ли ја ма из ју жне зо не. На тај
на чин на ста ју но ва је ди ње ња
ко ја иза зи ва ју алер гиј ске ре -
ак ци је. На не ка од њих смо от -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Нео би чан су срет 
с му жем

ЗА ВР ШЕН ВА ЖАН КО МУ НАЛ НИ ПО САО

Из гра ђен пут до Ма лог ри та

Јав но ко му нал но пред у зе ће
„Хи ги је на” по сла ће ових да -
на ви ше од де сет хи ља да
опо ме на ду жни ци ма ко ји
још увек ни су пла ти ли све
ра чу не.

Над ле жни у том ЈКП-у су
пре ци зи ра ли да ће 5.313
опо ме на до би ти вла сни ци
ку ћа, а 5.447 на ши су гра ђа ни
ко ји жи ве у ста но ви ма.

Рок за из ми ре ње ду га је се -
дам да на од при је ма опо ме -
не, а они ма ко ји пла те цео из -
нос, не ће се ра чу на ти ка ма та.
Гра ђа ни ко ји за не де љу да на
не из ми ре дуг, до би ће тзв. ре -
ше ња о из вр ше њу, што зна чи
да ће им на вра та за зво ни ти
при ват ни из вр ши те љи.

У том слу ча ју ће они ко ји
ду гу ју „Хи ги је ни” мо ра ти да
пла те не са мо из но се ду го ва
и ка ма те већ и тро шко ве из -
вр ши те ља.

Под се ћа мо, ду жни ци мо гу
без про ви зи је да из ми ре сво -
је оба ве зе „Хи ги је ни” на на -
плат ним ме сти ма тог ЈКП-а,
ко је се на ла зе у Ули ци ца ра
Ла за ра 57 (рад ним да ни ма
7–15 са ти), у Ули ци Ди ми -

три ја Ту цо ви ћа 5 (рад ним
да ни ма 7–19 и су бо том 7–14
са ти), као и у про сто ри ја ма
Рад не је ди ни це „Одр жа ва -
ње”, ко ја се на ла зи на Но во -
се љан ском пу ту б. б. (рад ним
да ни ма 7–21 и су бо том и не -
де љом 7–15 са ти) и у Цен тру
за при ку пља ње и се лек то ва -
ње ма те ри ја ла за ре ци кла жу
у Вла син ској 1 (од 7 до 13 са -
ти).

Би ља на Жи ва нов Ма џа ре -
вић, шеф Оде ље ња ко му нал -
них по сло ва у „Хи ги је ни”,
из ја ви ла је да су мно ги на ши
су гра ђа ни ко ји су ду го ва ли
том јав ном ко му нал ном
пред у зе ћу за не пла ће не ра -
чу не скло пи ли уго вор о от -
пла ти ду го ва на шест ме сеч -
них ра та. Је ди ни услов је био
да јед на ра та не бу де ма ња
од 1.000 ди на ра.

„Хи ги је на” два пу та го ди -
шње ша ље опо ме не за не из -
ми ре не ду го ве. Иа ко гра ђа ни
ду гу ју бли зу 82 ми ли о на ди -
на ра, про це нат на пла те из -
но си ско ро 80 од сто, што је
за до во ља ва ју ће с об зи ром на
оп ште усло ве по сло ва ња.

обо ље ња, као што су кон јунк -
ти ви тис, си ну зи тис, брон хи -
јал на аст ма и на зал на по ли -
по за.

Алер ги ја на ам бро зи ју мо же
се ја ви ти у би ло ком жи вот -
ном до бу, а ве ћи ри зик да је
до би ју има ју осо бе код ко јих
не ко од чла но ва по ро ди це већ
има те про бле ме.

За убла жа ва ње алер гиј ских
ре ак ци ја на ам бро зи ју пре по -
ру чу је се за тва ра ње про зо ра
то ком но ћи у про сто ри ја ма у
ко ји ма се спа ва, за то што је
кон цен тра ци ја по ле на нај ве ћа
у ра ним ју тар њим са ти ма. За
не у тра ли са ње деј ства по ле на
на кон бо рав ка у при ро ди пре -
по ру чу ју се ту ши ра ње, уми ва -
ње, ис пи ра ње но са, пра ње ко се
и ме ња ње оде ће.

се фи нан си ра ла из град ња ко -
му нал не ин фра струк ту ре у
ром ском на се љу Шу ми це.

Пре ма ре чи ма Зо ра на Осто -
ји на, из град ња при ступ ног пу -
та до Ма лог ри та је пр ва ве ћа
ко му нал на ин ве сти ци ја у том
ром ском на се љу ко ја је спро -
ве де на до кра ја у про те клих
че тр де сет го ди на.

Он је до дао да су чла но ви
ру ко вод ства Ме сне за јед ни це
Цен тар ко је је име но ва ла Срп -
ска на пред на стран ка од из бо -
ра на функ ци је ко је оба вља ју
по кре ну ли ви ше ва жних ко -
му нал них ини ци ја ти ва и да с
тим у ве зи оче ку ју са гла сност
над ле жних град ских ин сти ту -
ци ја.

пор ни и не сме та ју нам, али
сва ко днев но се по ја вљу ју не ка
но ва. Ка да се на то до да и
окол ност да то ком греј не се зо -
не на те ри то ри ји Пан че ва са -
го ре ве ли ке ко ли чи не др ва и
угља и про дук ти тог са го ре ва -
ња та ко ђе оду у ва здух, не чу -
ди ста лан по раст оних ко ји се
жа ле на алер гиј ске ре ак ци је –
ис та као је Бо жић.

Он је на гла сио да ће про бле -
ми са ам бро зи јом тра ја ти све
до до ла ска је се ни и по чет ка
ки ша, јер ће оне спра ти по лен
с по вр ши не зе мље и спре чи ти
ње го во ши ре ње.

Ових да на су у не ким ме ди -
ји ма об ја вље на упо зо ре ња ле -
ка ра да код љу ди ко ји су осе -
тљи ви на ам бро зи ју по лен те
биљ ке мо же иза зва ти и дру га

ОД ЛУ КА ЈЕД НОГ КО МУ НАЛ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА

„Хи ги је на” ша ље 
опо ме не ду жни ци ма

ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ 

И УРЕ ЂЕ ЊЕ ГРА ДА 

Одр жа на ли ци та ци ја 
за пра зне ло ка ле

По лен ам бро зи је иза зи ва ви ше стру ке алер гиј ске ре ак ци је

У Ди рек ци ји за из град њу и
уре ђе ње гра да 5. сеп тем бра
је одр жа на ли ци та ци ја за
осам ло ка ла ко ји су у вла -
сни штву Гра да.

Пра во уче шћа су има ли
сви пред у зет ни ци и прав на
ли ца, а по ну ђе ни су им ло ка -
ли ко ји се на ла зе у Сав ској 6,
Др Жар ка Фо га ра ша б. б.,
Мар ка Кра ље ви ћа 1 и 18,
Вељ ка Вла хо ви ћа 17, Осло бо -
ђе ња 31, Ге не ра ла Пе тра Ара -
чи ћа 2 и у Осло бо ђе ња 27.

Ко на чан ре зул тат над ме -
та ња за про сто ре на тим
адре са ма би ће по знат тек
на кон што ис тек не рок за
жал бе. Та да ће се ви де ти да
ли је би ло до вољ но по ну ђа -
ча, с об зи ром на то да су у
пи та њу ло ка ли ко ји се на -
ла зе ван ули ца у цен тру
гра да. За про сто ре ко ји се
на ла зе у њи ма по пра ви лу је
вла да ло нај ве ће ин те ре со -
ва ње на до са да шњим ли ци -
та ци ја ма.

Дирекција за изградњу и уре-
ђење града конкурисаће код
Министарства трговине и ту-
ризма за суму од 13,3 милио-
на динара, која би била иско-
ришћена за наставак започе-
тих радова на реконструкцији
старог градског језгра.

Уколико буде био одобрен
пројекат којим ће наш град апли-

цирати за тај новац, предвиђено
је да се добијеним новцем фи-
нансирају израда колектора за
санитарну отпадну воду и кишну
канализацију до црпне станице
Црвени магацин, уређење Муче-
ничке улице на потезу од Браће
Јовановић до Николе Тесле и ре-
конструкција дворишта око Же-
лезничке амбуланте.

ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ГРАДА 

У плану завршетак 
старог градског језгра



По сле јед но ме сеч не па у зе и
крат ког од мо ра ком пле тан по -
гон ОК-а Од бој ка 013 по чео је
да ра ди. Де вој ке ко је игра ју за
пр ви тим вред но тре ни ра ју под
над зо ром ше фа Ива на Кр го ви -
ћа. Ве жба се два пут днев но, а
оно што је ве о ма ва жно, је сте
да су сти гла два по ја ча ња.

Пре зва нич ног по чет ка при -
пре ма је дан део мла ђих се лек -
ци ја – тач ни је 22 де вој чи це из
Од бој ке 013 и че тр на ест де -
вој чи ца из ОК-а Мла дост из
Омо љи це – бо ра вио је не де љу
да на на при пре ма ма на Див -
чи ба ра ма. По след њу не де љу
ав гу ста пр во тим ке пан че вач -
ког клу ба про ве ле су на при -
пре ма ма у Спли ту, а тро шко ве
пу та и бо рав ка на ших су гра -
ђан ки у Дал ма ци ји сно си ла је
ор га ни за ци ја Спорт ских ига ра

мла дих. У исто вре ме је око
100 де вој чи ца мла ђих се лек -
ци ја тре ни ра ло се дам да на на
Чар да ку.

Се ни ор ска еки па Од бој ке
013 уи гра ва се за по че так се -
зо не у Дру гој ли ги Ср би је. Том
ти му су се при кљу чи ле Ма ри -
на Об ра до вић из Кра ље ва и
Ка та ри на Па у но вић из Ба нат -
ског Но вог Се ла, а пи о нир ску
еки пу ће по ја ча ти Не ве на Па -
нић и Со фи ја Аша нин из омо -
љич ке Мла до сти.

Са рад ња из ме ђу тре не ра и
клу бо ва Од бој ка 013, Мла дост
из Омо љи це и БНС пред ста вља
при мер пра ве спорт ске са рад -
ње, чи ји је је ди ни ин те рес да се
де ца ба ве спор том и да има ју
што бо ље усло ве за то. Јо ва на
Ма рић, про шло го ди шња пр во -
тим ка, ка пи тен ску тра ку је за -

ме ни ла тре нер ском пи штаљ -
ком. И као што са ма на во ди,
ужи ва у ра ду с мла ђим се лек ци -
ја ма и за хвал на је на ука за ној
при ли ци да оста не у клу бу по -
сле за вр ше не играч ке ка ри је ре.

Ак тив но сти у Од бој ци 013
сме њу ју се као тра ци. Ру ко вод -
ство је ор га ни зо ва ло и су срет
сво јих игра чи ца с ре пре зен та -
тив ком Ср би је и идо лом мно гих
де вој чи ца – Ми ле ном Ра шић.

Уско ро кре ће и се ри ја при -
ја тељ ских, кон трол них утак -
ми ца, а тр ка за бо до ве у Дру гој
ли ги Ср би је стар ту је сре ди -
ном ок то бра.

А. Ж.

СК Пан че во ме ђу
нај број ни ји ма

На шим су гра ђа ни ма
че ти ри ме да ље

Град Ниш је про шлог ви -
кен да уго стио нај бо ље стре -
ли ча ре у на шој зе мљи. Исто -
и ме ни клуб до ма ћин је, у са -
рад њи са Стре ли чар ским са -
ве зом Ср би је, ор га ни зо вао
др жав но пр вен ство на отво -
ре ном за се ни о ре, ве те ра не и
мла ђе ка те го ри је. Над ме та ло
се 77 стре ли ча ра из 14 клу -
бо ва, а у та ко ја кој кон ку рен -
ци ји СК Пан че во је још јед -
ном по твр дио да за у зи ма сам
врх овог спор та у на шој зе -
мљи.

Еки па из на ше га гра да
пред ста ви ла се са че тр на ест
сво јих чла но ва, па је би ла
ме ђу нај број ни јим клу бо ви -
ма на шам пи о на ту.

Нај у спе шни ји је био Сте -
фан Жи кић, ко ји је осво јио
ти ту лу пр ва ка Ср би је у га ђа -
њу ком па унд сти лом. По сле
ква ли фи ка ци ја у че тврт фи -
на ле су, као сед мо пла си ра ни
и осмо пла си ра ни, про шли
стре ли ча ри Пан че ва Сте фан

Жи кић и Пе тар Сму ђа. И док
је Пе тар сво је так ми че ње за -
вр шио пла сма ном на пе то
ме сто, Сте фан је из рун де у
рун ду га ђао све пре ци зни је и
ус пео је да се пла си ра у фи на -
ле, у ко јем се са стао са Ог ње -
ном Не дељ ко ви ћем. Би ла је
то же сто ка и вр ло не из ве сна
за вр шни ца Пр вен ства Ср би је.
Оба ри ва ла има ла су скор од
140 по е на, али је, с јед ном де -
сет ком ви ше, Сте фан Жи кић
осво јио ти ту лу на ме ње ну нај -
бо љем стре ли ча ру у на шој зе -
мљи. Сва ка част!

У га ђа њу олим пиј ским
сти лом СК Пан че во је имао
пет пред став ни ка, а за пла -
сман су се из бо ри ли Не над
Ди мић (ше сто ме сто), Пре -
драг Бе кић (сед мо ме сто) и
Де јан Фор го (осмо ме сто).
Ипак, у екип ном над ме та њу
по ме ну ти стре ли ча ри су по -
го ди ли 1.710 кру го ва, па су
осво ји ли брон за но од лич је.
Ис пред њих су би ле еки пе из
Но вог Са да и Ни ша.

Од лич ни су би ли и мла ди
стре ли ча ри СК-а Пан че во.
Ста ри ји пи о ни ри Ана Ве ли -
ми ров и Урош Ја коб оки ти ли
су се ви це шам пи он ским ти -
ту ла ма. А. Ж.
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За хва љу ју ћи Те ни ском клу бу
Ди на мо, Пан че во је у про те -
клих де се так да на, бар за мла -
де те ни се ре, би ло цен тар све та.
Два де се ти пут за ре дом одр жан
је тра ди ци о на лан ме ђу на род -
ни тур нир за игра че до осам -
на ест го ди на, дру ге ка те го ри је,
под на зи вом „ИТФ ин тер на ци -
о нал”. И овог пу та су се мла ди
та лен ти с го то во свих кон ти не -
на та бо ри ли за пр ве бо до ве,
баш као што су то не ка да у
Пан че ву ра ди ли и Но вак Ђо ко -
вић, Ана Ива но вић, Јан ко Тип -

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

СТЕ ФАН ЖИ КИЋ ПР ВАК СР БИ ЈЕ

ОДР ЖАН ДВА ДЕ СЕ ТИ „ИТФ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ”

ТРА ДИ ЦИ ЈА КО ЈА НЕ БЛЕ ДИ

У фи на лу те ни се ра сна ге су
од ме ри ли Фран цуз Мак сенс
Бро вил и наш су на род ник
Мар ко Ми ла ди но вић. Бе о гра -
ђа нин је без ве ли ке му ке са вла -
дао не у год ног про тив ни ка са
2:0, по се то ви ма 6:3 и 6:3, па је
за слу жио ова ци је пу бли ке.

– Пре сре ћан сам. Са да сам
ушао ме ђу пр вих сто те ни се ра
до осам на ест го ди на на ИТФ
ли сти. Тур нир је био из у зет но
јак ове го ди не – ис та као је
Ми ла ди но вић.

И ове го ди не ТК Ди на мо се
по ка зао као из у зе тан ор га ни -
за тор и од ли чан до ма ћин мла -
дим игра чи ма из це лог све та.
Због то га сви ко ји су уче ство -
ва ли у при пре ми овог так ми -
че ња за слу жу ју све по хва ле.

А. Живковић

СПОРТ

ОД БОЈ КА 013 РА ДИ ПУ НОМ ПА РОМ

ДИВ ЧИ БА РЕ, ЧАР ДАК, СПЛИТ, КОНТРОЛНЕ УТАКМИЦЕ...

По сле же сто ког над ме та ња
на шља ци, на те ре ни ма на СЦ-
у „Мла дост”, по зна ти су и по -
бед ни ци. Пе ха ре су осво ји ли
Леа Бо шко вић из Хр ват ске и
Мар ко Ми ла ди но вић из Бе о -
гра да.

Жен ско фи на ле, ко је су од и -
гра ле Да ри ја На зар ки на из Ру -
си је и Леа Бо шко вић, би ло је
из у зет но уз бу дљи во и не из ве сно
до са мог кра ја. Меч је одр жан
по ве ли кој вру ћи ни и тра јао је
три са та, а на кра ју је мла да хр -
ват ска те ни сер ка по бе ди ла са
2:1, по се то ви ма 6:4, 5:7 и 6:3.

– Тур нир је био од ли чан, а
це ла ор га ни за ци ја сјај на.
Уче ство ва ла сам и про шле го -
ди не. Увек је те шко до ћи до
бо до ва у Пан че ву – ре кла је
Леа Бо шко вић.

ТРО ФЕ ЈИ НА ПЕ СКУ

На ши су гра ђа ни Алек сан дар Га ври лов и Ми лош Ми лић и ове го ди не су се над ме та ли у од -

бој ци на пе ску на Пр вен ству Ср би је, али и на тур ни ри ма у ино стран ству.

На др жав ном шам пи о на ту су од и гра ли три тур ни ра. У Кра ље ву су би ли тре ћи, а на Зла -

ти бо ру су за у зе ли че твр то ме сто. Уче ство ва ли су и на так ми че њи ма у Сло ве ни ји, а над ме та -

ли су се и у Хр ват ској,

где су ус пе ли да до ђу

до по лу фи на ла. Осво ји -

ли су тур ни ре у Гра ди -

шки и Ру му ни ји, у

Бу дим пе шти су би ли че -

твр ти, а на Ба ла то ну су

за у зе ли тре ће ме сто.

Га ври лов и Ми лић су

та ко на ста ви ли оства ри -

ва ње до брих ре зул та та

у од бој ци на пе ску, а не

тре ба за бо ра ви ти да су

они про шле го ди не би -

ли тре ћи пар у Ср би ји у

ге не рал ном пла сма ну.

JО ВИ ЦА ЦВЕТ КО ВИЋ У НИ ШУ

Јо ви ца Цвет ко вић, пред сед ник ОК-а Од бој ка 013 и пот пред -

сед ник Од бој ка шког са ве за Вој во ди не, но ви је тре нер ОК-а

Ниш, ко ји се так ми чи у Су пер ли ги Ср би је и ко ји ће на шу зе -

мљу пред ста вља ти у Че ленџ ку пу. Иа ко Ни шли ја ма тре нут -

но не цве та ју ру же јер је мно го игра ча на пу сти ло клуб,

Цвет ко вић се ни је упла шио иза зо ва.

Цвет ко вић је тре нер ску ка ри је ру за по чео у Рад нич ком из

Ко ви на, а пред во дио је и По жа ре вац, Сме де ре во, Цр ве ну

зве зду, стар че вач ки Бо рац, Мар тиг из Фран цу ске, су бо тич -

ки Спар так, као и две иран ске еки пе. Био је и по моћ ни тре -

нер ре пре зен та ци је Ју го сла ви је, с ко јом је од 1995. до 1999.

го ди не осво јио пет ме да ља. Пред во дио је мла ђе уз ра сне се -

лек ци је ре пре зен та ци је Ира на, а био је и се лек тор се ни ор -

ске ре пре зен та ци је Са у диј ске Ара би је.

са ре вић, Вик тор Тро иц ки или
Ол га Да ни ло вић. Овај тур нир
су пре две де це ни је по кре ну ли
та да шњи пред сед ник ТК-а Ди -
на мо Мир ко Бун да ло и Дра го -
мир Ву ко вић.

У Пан че ву су се над ме та ли
мом ци и де вој ке из: Фран цу -
ске, Ја па на, Ру си је, Ита ли је,
Есто ни је, Хо лан ди је, Дан ске,
Ру му ни је, Швај цар ске, Сје ди -
ње них Аме рич ких Др жа ва,
Сло ве ни је, Ау стри је, Нор ве шке,
Фин ске, Сло вач ке, Ау стра ли је,
Бу гар ске, Ки не, Бел ги је, Ве ли ке
Бри та ни је, Не мач ке и, на рав но,
Ср би је, а бо је на ше га гра да бра -
ни ли су Еми ли ја Кој чић у глав -
ном жре бу, као и На та ли ја Ђу -
кић, Ми ла на Ву лин, Ана Вил -
чек, Ана Ми ло ше вић, Дра ган
Ом чи кус и Ко ста Пе тров у ква -
ли фи ка ци ја ма.

Леа Бошковић

Марко Миладиновић



Пред сед ник но во о сно ва ног
Удру же ња ба нат ских Хр ва та
из Зре ња ни на Го ран Ка у рић
по се тио је Стар че во про те кле
не де ље и у про сто ри ја ма ка то -
лич ког па ро хиј ског до ма одр -
жао са ста нак са за ин те ре со ва -
ним гра ђа ни ма.

Он их је на по чет ку упо знао
с мо ти ви ма ко ји су га на ве ли
да фор ми ра удру же ње, те с
ци ље ви ма и пла но ви ма ак тив -
но сти у на ред ним ме се ци ма и
ис та као да су Хр ва ти у том ме -
сту, по ред то га што су нај број -
ни ји у по ре ђе њу с дру гим ба -
нат ским на се љи ма, до не кле
оста ли ком пакт ни.

– Не ко ли ко раз ло га, пре
свих ет нич ка ми ми кри ја и
страх од на ци о нал ног из ја -

шња ва ња, до ве ло је на шу за -
јед ни цу до алар мант не де по -
пу ла ци је. То ме је ку мо вао и
не до ста так кул тур них и по ли -
тич ких удру же ња, ко ја би ква -
ли тет ни је пред ста вља ла ве о ма
бо га то кул тур но-исто риј ско
на сле ђе ба нат ских Хр ва та –
на гла сио је пр ви чо век по ме -
ну те ор га ни за ци је.

Уче сни ци раз го во ра су на
кра ју су сре та за хва ли ли го сту
на по се ти и по ка за ном ен ту зи -
ја зму и при том се са гла си ли с
тим да се осе ћа ју за по ста вље -

но ка ко од кров них удру же ња
вој во ђан ских Хр ва та, та ко и
од сво је ма тич не др жа ве.

С тим у ве зи Ка у рић је за -
кљу чио да при пад ни ци ове за -
јед ни це у Ба на ту тре ба да се
оку пе око јед не гру па ци је ко ја
би их за сту па ла. Сход но то ме
сле де ћи ко рак би под ра зу ме -
вао осни ва ње по дру жни ца
Удру же ња ба нат ских Хр ва та у
Стар че ву и Пан че ву, као и у
свим ме сти ма у ко ји ма за то
по сто ји во ља и ин те ре со ва ње.
Ј. Ф.

Ба нат ски Бре сто вац: Рок
бенд „Рај ко и жи ви зид” одр -
жао je кон церт у су бо ту, 3.
сеп тем бра, на пла тоу До ма
кул ту ре. Пре из ве сног вре -
ме на пао је део пла фо на у
би бли о те ци по ме ну те уста -
но ве, чи је ру ко вод ство на -
сто ји да ре ши про блем.

Ба нат ско Но во Се ло: Дом
кул ту ре је окон чао ра до ве на
ре но ви ра њу ма ле са ле и ула -
за, а на ред них да на ће чла -
но ви ор ке стра во лон тер ски
уче ство ва ти у фар ба њу ге -
лен де ра. Пр ви фол клор ни
ан самбл КУД-а „Др Ра ду
Фло ра” на сту пи ће у су бо ту,
10. сеп тем бра, у ме сту То рак
на до мак Зре ња ни на.

До ло во: „Да ни штру дле” по -
че ли су у сре ду, 31. ав гу ста,
про мо ци ја ма у гра ду, а глав -
ни до га ђај се од и грао у су бо -
ту, 3. сеп тем бра, у цен тру се -
ла. Глум ци Ран ко Го ра но вић
и Љу ба Стан ко вић из ве ли су
у не де љу, 4. сеп тем бра, ко -
мад под на зи вом „Курс за ла -
жо ве и ло по ве”. Се о ска сла -
ва, од но сно дан ка да је ви ше
сто ти на омла ди на ца оти шло
на Срем ски фронт 1944. го -
ди не, обе ле же на је у сре ду, 7.
сеп тем бра, ка да је, по ред
оста лог, по ло жен ве нац на
спо ме ник па лим бор ци ма.

Гло гоњ: На ста вље ни су ра до -
ви на из град њи ка пе ле. Чла -
но ви КУД-а „Ве се ли ја” одр -
жа ли су кон церт у не де љу,
28. ав гу ста, у ме сту То рак на -
до мак Зре ња ни на.

Ива но во: Уско ро ће по че ти
ра до ви на по ста вља њу огра -

де код спорт ских те ре на. На
ини ци ја ти ву Са ве та ро ди те -
ља и Ме сне за јед ни це, по -
кре ну та је про це ду ра за отва -

ра ње гру пе вр ти ћа, на кон че -
га је на адре су Гра да Пан че -
ва упу ћен до пис са зах те вом
за фи нан си ра ње про јект но-
тех нич ке до ку мен та ци је за
адап та ци ју про сто ри је ко ју је
не ка да ко ри сти ло ва тро га -
сно дру штво. По чет ком сеп -
тем бра шко ла је оста ла без
ад ми ни стра тив ног рад ни ка.

Ја бу ка: Ди рек ци ја за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва по сла -
ла је Ме сној за јед ни ци зах -
тев да са чи ни ли сту при о ри -
тет них ин ве сти ци ја за на -
ред ну го ди ну. До кра ја 2016.
го ди не тре ба да бу ду ура ђе не
још над стре шни ца на пи ја -
ци, пе шач ка ста за ис пред
шко ле и отво ре на по зор ни ца
на ру ко мет ном ста ди о ну.
Фуд бал ски клуб је од Спорт -
ског са ве за до био 300.000
ди на ра за по ста вља ње мон -
та жних три би на.

Ка ча ре во: Се зо на ку па ња на
СРЦ-у „Је зе ро” зва нич но је
за вр ше на 3. сеп тем бра. Ме -
сна за је ди ца је од Гра да до -
би ла до на ци ју у ви ду гра ђе -
вин ског шу та, што је ис ко ри -
шће но за по си па ње три ста
ме та ра атар ског пу та ко ји
по ве зу је је зе ро с но вим пу -
тем ка Пан че ву.

Омо љи ца: Из ло жба сли ка Да -
ње До ро шки отво ре на је у пе -
так, 2. сеп тем бра, у 19 са ти, у
га ле ри ји До ма кул ту ре. Упра -
ва шко ле је због по ве ћа ног
бро ја па са лу та ли ца уве ла
ван ред не ме ре без бед но сти.

Стар че во: Из ло жба сли ка из
ко лек ци је др Де ја на Чо ла ко -
ви ћа отво ре на је у че твр так,
1. сеп тем бра, у га ле ри ји „Бо -
ем”. Чла но ви удру же ња
спорт ских ри бо ло ва ца „На -
дел” на ста ви ли су уре ђе ње
ко ри та исто и ме не ре ке. Про -
те клог ви кен да чла но ви Од -
ре да из ви ђа ча „На дел” су на
„Из ви ђач ким игра ма Ср би је”
у Ја го ди ни оства ри ли со лид -
не ре зул та те – мла ђе пла -
нин ке су за у зе ле дру го ме -
сто, а мла ђи из ви ђа чи су би -
ли тре ће пла си ра ни.

СЕЛО
Петак, 9. септембар 2016.
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Тим На род ног му зе ја
већ три го ди не ра ди
на „Ци гла ни”

Пред ме ти да ти ра ју
још из дру гог ве ка

Ових да на на ис точ ној пе ри -
фе ри ји До ло ва, тач ни је на де -
ли блат ском пу ту, у та ко зва -
ном ру мун ском кра ју, у пу ном
је ку су ра до ви на ло ка ли те ту
„Ци гла на”. Та мо у ду жем пе -
ри о ду тим На род ног му зе ја
Пан че во, пред во ђен мр Во ји -
сла вом Ђор ђе ви ћем, ви шим
ку сто сом ар хе о ло гом, оба вља
ар хе о ло шка ис тра жи ва ња с
ци љем да де таљ но ис тра жи
на се о би не ко је су на том ме сту
по сто ја ле још у ан тич ка до ба и
у сред њем ве ку.

– По след њи пут та мо је не ка
ис ко па ва ња из во дио вр шач ки
му зеј, на кон че га је ра дом по -
ме ну те пољ ске ци гла не ло ка -
ли тет био при лич но де ва сти -
ран. У ме ђу вре ме ну су ме шта -
ни ода тле по зајм љи ва ли зе мљу
и при том ва ди ли ар хе о ло шки
ма те ри јал из дав но ра зо ре них
стам бе них обје ка та. То нас је
на ве ло да 2013. го ди не за поч -
не мо сон да жна  ис тра жи ва ња,
ка да смо ло ци ра ли уко пе ар хе -
о ло шких обје ка та, што је био
сиг нал за по че так ис тра жи ва -
ња – на вео је Ђор ђе вић.

Бо га то на ла зи ште
Ка сни је су про на ђе не сто ти не
ар те фа ка та ко ји при па да ју на -
се љи ма из ан тич ког и сред њо -
ве ков ног пе ри о да.

– Убр зо се ис по ста ви ло да је
ло ка ли тет ве о ма бо гат ар хе о -
ло шким ма те ри ја ли ма. Сто га

У ТО КУ АР ХЕ О ЛО ШКА ИС ТРА ЖИ ВА ЊА У ДО ЛО ВУ

НА СЕ О БИ НЕ ИЗ АН ТИЧ КОГ 
И СРЕД ЊО ВЕ КОВ НОГ ДО БА

Месне актуелности 

– Ту се пре пли ћу раз не фа -
зе, а при ме ра ра ди ан тич ки
пе ри од мо же да се да ту је на
осно ву фи бу ла, то јест коп чи
за оде ћу, ко је су из ра ђи ва не од
пле ме ни тих ме та ла. Та кви
пред ме ти су иде ал ни за вре -
мен ско опре де ље ње ар хе о ло -
шких фа за, јер су нам по зна ти
с не ких дру гих на ла зи шта. На
осно ву то га до зна ли смо да је
нај ра ни је на се ље от кри ве но на
„Ци гла ни” на ста ло у дру гом
ве ку, чи је се по сто ја ње про те -
гло и на тре ћи век. По том је, у
пр вој по ло ви ни че твр тог ве ка,
по че ла и се о ба на ро да, а из тог
пе ри о да про на шли смо и на
сто ти не ру ком ра ђе них ке ра -
мич ких пред ме та. Мно ги од
њих пред ста вља ју кул ту ру Да -
ча на. У че твр том ве ку та мо је
ве ро ват но жи ве ло пле ме Сар -
ма та, ко ји су ра то ва ли с Ри -
мља ни ма, чи је су ле ги је свој

смо од лу чи ли да поч не мо да
ра ди мо си сте мат ски – сег мент
по сег мент. Пр ви смо по че ли
да об ра ђу је мо 2014. го ди не, а
дру ги на ред не го ди не. У бли -
зи ни на ла зи шта по сто јао је ве -
ро ват но не ки по ток, ко ји се
ули вао у На дел, па је ме сто
би ло атрак тив но за ста но ва ње.
За те три го ди не смо, све до
да нас, ис тра жи ли се дам де се -
так обје ка та ра зних ка рак те ра
и раз ли чи тих осо би на. Ус пе ли
смо и да уста но ви мо да су ту
по сто ја ла два на се ља – ис та -
као је овај ар хе о лог.

Пр во да ти ра из ан тич ког пе -
ри о да, из ко јег су от кри ве на
три ар хе о ло шким жар го ном
ре че но – хо ри зон та (у пре во -
ду: сло ја), ко ји су кон ста то ва -
ни на око ме тар ду би не, па је
он да ра зним ме то да ма за кљу -
чи ва но да ли је то ку ћа, трап
или пећ.

по след њи по ход на овај део
Ба на та кр ва во за вр ши ле, по -
па лив ши и на се ља на „Ци гла -
ни”. Баш ове го ди не про на шли
смо две над зем не ку ће ко је су
ве ро ват но стра да ле у по жа ру –
ре као је во ђа ти ма На род ног
му зе ја.

Мон гол ске стре ли це
Сле де ћи пе ри од ко ји су ар хе о -
ло зи за бе ле жи ли је сте вре ме
про ди ра ња Ху на, за тим и до ба
на ср та ја ано ним ног пле ме на
При ска, мо гу ће је и пр вих
Сло ве на.

– На кон то га не ма за бе ле -
же них зна ко ва жи во та све до
де ве тог ве ка, а од је да на е стог
до три на е стог ве ка фор ми ра но
је моћ но на се ље, чи је је по сто -
ја ње ве ро ват но за вр ше но ве -
ли ким по хо дом Мон го ла
1242. го ди не, ка да се на мно -
гим ме сти ма, па и у До ло ву,
пре ки да жи вот. С тим у ве зи, у
јед ној на се о би ни про на шли
смо ви ше стре ли ца дел то ид -
ног об ли ка ко је ука зу ју на то
да је ку ћа стра да ла па ље њем
стре лом – на вео је Ђор ђе вић.

Циљ по ме ну тог ти ма је да у
на ред ном пе ри о ду, мо жда и
де се то го ди шњем, ком плет но
за вр ши ис тра жи ва ње, ко је се
са да от при ли ке на ла зи на тре -
ћи ни, и до би је сли ку на се ља -
ва ња на до ло вач ком про сто ру.
Ово го ди шње ра до ве је фи нан -
си ра ло Ми ни стар ство кул ту ре
у окви ру про јек та у ве зи са ар -
хе о ло шким на сле ђем. Сви на -
ла зи би ће кон зер вира ни, а ако
се по ка же ин те ре со ва ње, од
тог про сто ра се мо же не што
на пра ви ти, док би са мо До ло -
во мо гло да до би је не ку ма лу
по став ку.

Омољ ча ни има ју мно го про -
бле ма с пси ма лу та ли ца ма,
тач ни је с на је здом тих на пу -
ште них жи во ти ња ко је у чо -
по ри ма „па тро ли ра ју” нај у -
жим цен тром се ла. Ту спа да -
ју и про стор око пар ка и
Основ не шко ле „До си теј Об -
ра до вић”, као и са мо дво ри -
ште те уста но ве. Пси су се
то ли ко од ва жи ли да не пре -
за ју чак ни да уђу у са му
згра ду.

Су ви шно је и го во ри ти ка -
кве то ри зи ке но си, по себ но
ако се зна ко ли ко је ма ли ша -
на сва ко днев но из ло же но не -
при јат ним си ту а ци ја ма.

У не до стат ку дру гих ре ше -
ња, шко ла је пред у зе ла све
мо гу ће ван ред не ме ре без -
бед но сти. Та ко су од по не -

дељ ка, 5. сеп тем бра, за кљу -
ча не све ка пи је, из у зев глав -
не и слу жбе ног ула за, кроз
ко је про ла зе за по сле ни, уче -
ни ци, ро ди те љи и де ца из вр -
ти ћа.

У ве зи с тим по ста вље на су
оба ве ште ња о про ме ни ме ста
ула ска у шко лу и пред школ -
ску уста но ву, као и то да ће
ка пи ја пре ма пар ку би ти за -
тво ре на до да љег. При том је
де ци ре че но да на пу ту ка
шко ли не тре ба да их пра те
кућ ни љу бим ци, јер на тај
на чин оку пља ју лу та ли це.

О по ме ну тим про бле ми ма
оба ве ште на је слу жба „Зо о -
хи ги је не”, ко ја је већ на ред -
ног да на иза шла на те рен,
али су, на жа лост, ухва ће на
са мо два пса.

ПРО БЛЕ МИ ОМОЉ ЧА НА

Чо по ри па са 
оп се да ју шко лу

Страну припремио

Јордан
Филиповић

У ОМО ЉИ ЦИ 11. СЕП ТЕМ БРА

Са јам по лов них књи га и уџ бе ни ка
Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” ор га ни зо ва ће Са јам по -
лов них књи га и уџ бе ни ка у не -
де љу, 11. сеп тем бра, од 9 до 12
са ти, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре у Омо љи ци. Но ва
школ ска го ди на је и вре ме ка да

је на ре ду сре ђи ва ње ста рих по -
ли ца, па је из ве сно да сва ко мо -
же про на ћи уџ бе ник, ен ци кло -
пе ди ју, лек ти ру, реч ник или не -
што слич но што му ви ше ни је
по треб но. Сто га сви за ин те ре -
со ва ни мо гу до не ти рас хо до ва -

не уџ бе ни ке на по ме ну ти са јам
ка ко би их про да ли, по кло ни ли
или, евен ту ал но, раз ме ни ли с
љу ди ма ко ји ма су нео п ход ни.

По зив ва жи не са мо за љу де
из Омо љи це већ и за ста нов -
ни ке из окол них ме ста.

ПРЕД СЕД НИК УДРУ ЖЕ ЊА БА НАТ СКИХ ХР ВА ТА ПО СЕ ТИО СТАР ЧЕ ВО

Са мо ор га ни зо ва ње пр ви при о ри тет

Друштво пчелара Старчево је са
својих седамдесет чланова јед-
но од најбројнијих, али и најор-
ганизованијих удружења тог ти-
па у окружењу. Основано је дав-
не 1946. године, али је имало
прекид у раду до 2000. године,
када је реактивирано и отад бе-
лежи само добре резултате.

Поред редовних састанака,
предавања еминентних струч-
њака и учешћа на разних ску-
повима, старчевачки пчелари
имају одличну сарадњу с ло-
калним институцијама и
удружењима, као и с колегама

из околних места. Они у ду-
жем периоду приређују и ма-
нифестацију на дан сеоске
славе Огњене Марије, када уз
изложбу пчелињих производа
и пчеларске опреме одрже и
неко интересантно предавање,
што пре свега доприноси еду-
кацији младих пчелара.

Према речима Косте Аће, све
више људи приступа удружењу
чији је он председник. Придо-
шлице на крију одушевљење на-
чином на који Друштво функци-
онише, нарочито реализацијом
двеју школа, јер већина њих

пчеларство види као будуће за-
нимање и главни извор прихода.

– Свесни смо да су могућно-
сти нашег удружења мале, али
трудимо се да учествовањем
на конкурсима Града, Покра-
јине и Републике обезбедимо
средства за даљу едукацију и
егзистенцију. Такође, позива-
мо све пчеларе и остале љуби-
теље природе да удруженим
снагама делују против дистри-
буције лошег и фалсификова-
ног меда и да се врате приро-
ди и провереним вредностима
– навео је Аћа.

Он је додао да ће у сарадњи
са Савезом пчелара Србије
ускоро кренути акција церти-
фиковања проверено квали-
тетног меда, који ће се појави-
ти у продавницама.

Што се тиче даљих активно-
сти старчевачког друштва, се-
зона која због временских
прилика није била на очеки-
ваном нивоу при крају је, па
ће се током хладнијих дана
ови марљиви Старчевци вра-
тити опробаном ритму, одно-
сно едукативним дружењима
средом увече.

БРОЈНЕ АКТИВНОСТИ СТАРЧЕВАЧКИХ ПЧЕЛАРА

Проверено квалитетан мед



Пр ва из ло жба у овој се зо ни,
на кон крат ке лет ње па у зе,
отво ре на је у че твр так, 1. сеп -
тем бра, у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти, а сво је ра до ве из -
ло жио је по зна ти бе о град ски
умет ник Дра ган Здрав ко вић.

Из ло жба но си на зив „Ста ње
хи бер на ци је”, а пред ста вље но је
два на ест акри ла на плат ну, ко ји
су ина че би ли део исто и ме не
Здрав ко ви ће ве по став ке у Му зе ју
са вре ме не умет но сти у Бе о гра ду.

– Из ло жба ни је пре се ље на у
бу квал ном сми слу, бу ду ћи да
сам же лео да је при ла го дим
про сто ру пан че вач ке га ле ри је,
ко ји је за и ста сја јан и чак ми
се чи ни да ра до ви на не ки на -
чин у ње му бо ље сто је. Као
умет ни ку, мно го ми зна чи да
сли ке бу ду из ло же не у раз ли -
чи тим ам би јен ти ма и пред но -
вом пу бли ком, чи је ме
реaкције и ми шље ња по себ но
ин те ре су ју – ис та као је ау тор.

У тек сту „Ста ње хи бер на -
ци је”, ко ји је о овој по став ци
на пи са ла мр Ми ше ла Бла ну -
ша, ви ши ку стос Му зе ја са -
вре ме не умет но сти у Бе о гра -
ду, за Дра га на Здрав ко ви ћа
је ста ње хи бер на ци је ства ра -
ње лич ног про сто ра у ко ме
по пут ком пју те ра „ра ди”, али

ни је у пу ној сна зи, јер ште ди
енер ги ју и при ку пља сна гу
ка ко би се дис тан ци рао од
су ро ве дру штве не ре ал но сти
и ка ко би кроз про цес умет -
нич ког ства ра ња дао свој
мак си мум.

„Здрав ко вић по ку ша ва да,
иза на из глед са вр ше них де ко ра

на сво јим сли ка ма без фи гу ра,
дис крет но ука же и по кре не на
раз ми шља ње о про бле ми ма са -
вре ме ног чо ве ка и ње го вог оту -
ђе ња, услед при ти ска све га оно -
га што нам бр зи на жи вље ња и
на ме та ње дру штве но по ли тич -
ких нор ми да нас до но си. На ње -
го вим плат ни ма вла да ју мир и
ти ши на ко ји под сти чу по сма -
тра ча на ме ди та ци ју о оно ме
што се за и ста де ша ва иза ре а ли -
стич ког при ка за на сли ци, уво -
де ћи нас на тај на чин у соп стве -
на ста ња хи бер на ци је”, на во ди у
тек сту мр Ми ше ла Бла ну ша.

Из ло жба се мо же по гле да ти
до по не дељ ка, 12. сеп тем бра.

КУЛТУРА
Петак, 9. септембар 2016.
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Нај ту жни ја при ча 
ис при ча на 
нај ве дри јим је зи ком

Ро ман ко ји ки да 
ду шу и рас плам са ва
по ле ми ке

Ау тор култ них ро ма на „Топ је
био врео” и „Ка и нов ожи љак”
Вла ди мир Кец ма но вић био је
у че твр так, 1. сеп тем бра, гост
Ву ле та Жу ри ћа у Град ској би -
бли о те ци, у прет по след њој
„епи зо ди” књи жев них ве че ри
ре а ли зо ва них у окви ру ма ни -
фе ста ци је „Пан че вач ко кул -
тур но ле то”.

По вод за Кец ма но ви ће во го -
сто ва ње би ла је про мо ци ја ње -
го вог нај но ви јег ро ма на, под
на сло вом „Оса ма”, ко ји се већ
по ка зао као ни шта ма њи маг -
нет за по ле ми ке у од но су на
прет ход на књи жев на оства ре -
ња овог ау то ра ро ђе ног у Са ра -
је ву, а на ста ње ног у Бе о гра ду.

Кр ме у Те хе ра ну
Иа ко је ро ман об ја вљен пре
са мо го ди ну да на, већ су му
при па ле на гра де Ин сти тут
„Иво Ан дрић” и „Пе чат вре ме -
на”, а и чи та лач ка пу бли ка га
је овен ча ла по зи тив ним ко -
мен та ри ма. Да ли је „Оса ма”
име или ста ње, то јест осе ћај,
они ко ји су про чи та ли ро ман
већ зна ју, а за бу ду ће чи та о це,
ау тор је на књи жев ној ве че ри
по ну дио од го вор.

– На зив „Оса ма” ода брао
сам нај пре због то га што је
цен трал на лич ност ро ма на
мла дић ко ји по лу ди и уми сли
да је Оса ма бин Ла ден. Ме ђу -
тим, то је са мо на по чет ку био
раз лог, а по сле се по ка за ло да
се на слов мо же ак цен то ва ти и
дру га чи је и до би ти са свим
дру го, а оправ да но зна че ње.
По што це лу при чу при ча је дан
ста ри му сли ман из Бо сне, ко ји

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

ОСА МА – ИМЕ ИЛИ СТА ЊЕ?
Културни телекс

Др жи ме за ру ку док хо дам
по тро то а ри ма и гр ли ме
ка да се ују тру про бу дим из
сна о мај ци. Ша пу ће ми да
ме ни ко дру ги не раз у ме и
не пу шта ме да идем ни ку -
да без ње, под се ћа ју ћи ме
на то да ме ни ко ни ка да
не ће во ле ти као она.

Ву чем је са со бом у ре -
сто ра не и ба ро ве, где за јед -
но, по ти ште не, се ди мо у
ћо шку. Спа ва по ред ме не,
а њен ме то пли за гр љај по -
пут се да ти ва др жи ис под
по кри ва ча у ду гим, не по -
треб ним са ти ма. Ту га је си -
ла, а ја сам пот пу но бес по -
моћ на пред њом.

Са са мо че тр на ест го ди -
на, Клер са зна је да су јој
оба ро ди те ља озбиљ но бо -
ле сна. На кон што се не из -
бе жно де си и она оста не
са ма на све ту, не у те шна је
због осе ћа ња да ви ше ни је
ни чи ја нај ва жни ја осо ба.
Тек го ди на ма ка сни је, ка да

се за љу би у чо ве ка свог
жи во та и по ста не мај ка,
успе ва да се из бо ри с бо -
лом. У овом упе ча тљи вом
и не у мо љи во искре ном пр -
вен цу ау тор ка нас под се ћа
на то да смо пред гу бит ком
во ље них сви са мо крх ка
би ћа, по ве за на нај јед но -
став ни јим жи вот ним те -
жња ма.

„Пра ви ла жи во та” 
Клер Би двел Смит

Два чи та о ца ко ји до сре де, 14. сеп тем бра, у 12 са ти,
СМС-ом на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го -
вор на пи та ње: „Ко вам пру жа по др шку у те шким тре ну -
ци ма?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Пра -
ви ла жи во та” Клер Би двел Смит. Нај за ни мљи ви је од го -
во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на -
гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Из ло жбе
Пе так, 9. сеп тем бар, 19 са ти, га ле ри ја „Ход ник” До ма
омла ди не: отва ра ње из ло жбе деч јих ра до ва на ста лих у ра -
ди о ни ци Ни ко ле Дра га ша.

Не де ља, 11. сеп тем бар, 19 са ти, Је вреј ска оп шти на Пан -
че во: отва ра ње из ло жбе „Је зи ци Је вре ја”. У окви ру пра те ћег
про гра ма по се ти о ци ће мо ћи да чу ју је вреј ску му зи ку у из -
во ђе њу Ни ко ле Са ла ћа ни на и да по гле да ју ви део-пре зен та -
ци ју.

Че твр так, 15. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти, фо а је Кул тур ног цен тра, Га ле ри ја Ми ло ра да Ба те
Ми ха и ло ви ћа, би о скоп „Вој во ди на”, Штап ска згра да, Град -
ска упра ва, СК12 (Ул. др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа 12): про -
грам 17. Би је на ла умет но сти.

Филм
Пе так, 9. сеп тем бар, 14.30, дво ра на „Апо ло”: про грам
„Пан че во филм фе сти ва ла”.

Пе так, 9. сеп тем бар, 20.15, дво ра на Кул тур ног цен тра: про -
јек ци ја фил ма „Афе рим!” (ПАФФ).

Пе так, 9. сеп тем бар, 22 са та, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про јек ци ја фил ма „Ја сам на род” (ПАФФ).

Су бо та, 10. сеп тем бар, 14.30, дво ра на „Апо ло”: ма стер-клас
Зво ни ми ра Ју ри ћа. Це ње ни хр ват ски ау тор раз го ва ра ће о
филм ској ре жи ји с мла дим срп ским ре ди те љем Ни ко лом
Љу цом. На кон то га про јек ци је фил мо ва у окви ру ПАФФ-а.

Су бо та, 10. сеп тем бар, 20.15, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про јек ци ја фил ма „Ша у лов син” (ПАФФ).

Су бо та, 10. сеп тем бар, 22 са та, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про јек ци ја фил ма „Пла ни не мо гу да оду” (ПАФФ).

Не де ља, 11. сеп тем бар, 14.30. дво ра на „Апо ло”: про грам
„Пан че во филм фе сти ва ла”.

Не де ља, 11. сеп тем бар, 20.15, дво ра на Кул тур ног цен тра:
про јек ци ја фил ма „Вла жност”, за тва ра ње „Пан че во филм
фе сти ва ла” и до де ла на гра да.

Му зи ка
Че твр так, 15. сеп тем бар, 18 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
све ча но отва ра ње 17. Би је на ла умет но сти „SEE ART Gates:
ста ња ствар но сти” и кон церт са ста ва „James Brown Tribute
Belgrade”.

По зо ри ште
Уто рак, 13. сеп тем бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
по зо ри шна пред ста ва „Гр мач ли ја” Бран ка Ћо пи ћа и Срећ -
ка Мар че те, у из во ђе њу „ДИС те а тра” из Ба ња лу ке, а у ре -
жи ји Но ви це Бог да но ви ћа. Пред ста ва се ре а ли зу је у окви ру
ма ни фе ста ци је „Да ни Срп ске у Ср би ји 2016”, а игра ју Ра де
Ву лин, Ог њен Бог да но вић и Та ња Ђур ђе ка но вић.

Те мат ски про грам
Пе так, 9. сеп тем бар, 12 са ти, Ма шин ска шко ла Пан че во:
про мо ци ја про јек та „Школ ска зе ле на елек тра на – Ве тро сол
МШП 2015”.

Књи га „отво ре них ве на”

ност са Ан дри ћем, ко ја се по -
себ но огле да у ње го вом ду бин -
ском раз у ме ва њу тра ги зма
исто риј ске суд би не бо сан ских
му сли ма на, док Вла ди мир
Пи шта ло за кљу чу је да је „ма -
ло кад ве дри јим је зи ком ис -
при ча на ту жни ја при ча”. Сва
тро ји ца скре ћу па жњу на нео -
би чан и крај ње спе ци фи чан
је зик ро ма на – је зик Кец ма но -
ви ће вог де тињ ства, го вор у ко -
ме су из о ста вље ни во ка ли и
где се, ка ко Ку сту ри ца ка же,
„зна че ња ре чи гу бе у бу ји ци
стра сти и осе ћа ја ко ја ау то ро -
ве ју на ке во де кроз сна жне за -
пле те”. Кец ма но вић је от крио
шта су о та квом ру ко пи су ре -
кли лек то ри и ка ко је овај
крај ње спе ци фи чан стил де ло -
вао на чи та о це.

– Лек то ри ни су ни би ли ан -
га жо ва ни. Кад сам дао ру ко -
пис уред ни ку, ре као сам му да
ту ни је по тре бан лек тор и он
се на кон чи та ња сло жио. За -
што тај је зик? За то што је то
ау тен ти чан је зик на ра то ра. Ја
сам раз ми шљао о том про бле -
му, не за то што би се то мо гло
во ди ти као не пи сме но, већ за -

жи ви у Аме ри ци и ко ји се та -
мо осе ћа као „кр ме у Те хе ра -
ну”, као што сам ка же, он да та
ње го ва уса мље ност и осе ћај
са мо ће пред ста вља ју и до ми -
нан тан осе ћај у ро ма ну, па се
на слов мо же од но си ти и на
оса му као ста ње – ка же Кец -
ма но вић.

„Оста ла сам без тек ста, са
су за ма у очи ма”, „Ср це и ду шу
си ми ис ки до, чи то сам се бе,
сво је ми сли, сво ја сје ћа ња.
По ста вио си ми сва она пи та -
ња ко ја сам се би по ста вљам
све ове го ди не, а на ко ја ни ко
не ма од го во ре...”, „Ту жан ро -
ман, пун емо ци ја, пи сан ау -
тен тич ним бо сан ским улич -
ним је зи ком, крат ким ре че ни -
ца ма, ли ко ви су за ни мљи ви и
упе ча тљи ви. Све до чан ство о
тра гич ној суд би ни бо сан ских
му сли ма на. Вред но чи та ња!” –
са мо су не ки од ко мен та ра чи -
та ла ца на сај ту „Ла гу не”, ко ја
је об ја ви ла овај ро ман.

(Не)чи так ру ко пис
Емир Ку сту ри ца је „Оса му”
свр стао у жа нр: књи га „отво ре -
них ве на”, Му ха рем Ба здуљ
ис ти че Кец ма но ви ће ву слич -

то што би мно гим љу ди ма та -
кав је зик мо гао би ти коч ни ца.
По ми слио сам да би из мар ке -
тин шких раз ло га мо жда би ло
бо ље да сам све убла жио, ме -
ђу тим то би умет нич ки ствар -
но упро па сти ло ствар, та ко да
сам ишао на ра ди кал ну ва ри -
јан ту. Си гур но да је не ких де -
сет по сто чи та ла ца од у ста ло
због је зи ка, али до бро. За ни -
мљи во је да су чак и љу ди ко -
ји ма тај је зик ни је бли зак са -
свим ле по на то ре а го ва ли, као
што су, с дру ге стра не, они ко -
ји го во ре на тај на чин би ли
збу ње ни јер ни кад ни су на па -
пи ру ви де ли ка ко то из гле да.
Ја сам ону Ву ко ву „Пи ши као
што го во риш” до вео го то во до
па ро ди је – ре као је Кец ма но -
вић.

На књи жев ној ве че ри се го -
во ри ло и о фе но ме ну че стих
књи жев них ре ми ни сцен ци ја
на Бо сну, по го то во у вре ме
ра та, ка ко код Кец ма но ви ћа,
та ко и код дру гих ау то ра на
овим про сто ри ма, за тим о
Ан дри ће вом ути ца ју на ау то -
ра, о то ме за што је ро ман
„Топ је био врео” иза звао то -
ли ко по ле ми ка и да ли се
исто оче ку је и од „Оса ме”, као
и ко је и због че га Кец ма но ви -
ћа про гла сио срп ским на ци о -
на ли стом. Ау тор је от крио да
ће се у на ред ном ро ма ну ба -
ви ти Јо си пом Бро зом Ти том,
а на ја вио је и сни ма ње се ри је
по ње го вом тек сту, под рад -
ним на зи вом „Сен ке Бал ка -
на”, у ко јој ће кре а тив ни про -
ду цент и ре ди тељ би ти Дра -
ган Бје ло гр лић.

По след ње дру же ње у Град -
ској би бли о те ци у ово го ди -
шњем се ри ја лу „Пан че вач ко
кул тур но ле то” одр жа но је у
че твр так, 8. сеп тем бра, ка да су
„Ве че са ти ре” при ре ди ли афо -
ри сти чар Зо ран Т. По по вић и
са ти ри чар, драм ски пи сац и
пси хи ја тар Сло бо дан Си мић.

ИЗ ЛО ЖБА У ГА ЛЕ РИ ЈИ СА ВРЕ МЕ НЕ УМЕТ НО СТИ

Увод у ста ње хи бер на ци је

„Методске недоследности”
назив је изложбе цртежа на-
шег суграђанина Бориса Ста-
нића која је отворена у петак,
2. септембра, у фоајеу Култур-
ног центра. Овим програмом
је најављено отварање „Панче-
во филм фестивала” (ПАФФ).

– Циљ изложбе је промови-
сање фестивала, с обзиром на
то да је Борис Станић ове го-
дине био задужен за целокуп-
но графичко решење матери-
јала у вези са овом манифеста-
цијом. Већ је постала традици-
ја да на ПАФФ-у традицио-

нално приређујемо изложбу
по једног стрип-аутора: прве
године је то био Зограф, а про-
шле године Американац Пет
Моријарити. И за графички
изглед фестивала су сваке го-
дине били задужени стрип-ау-
тори из Панчева: пре Бориса
Станића то су били Вук Пали-
брк и Зограф – рекао је Огњен
Главонић, директор ПАФФ-а.

Поставка у Културном центру
обухвата око 90 радова, међу
којима су слободни цртежи, као
и табле стрипова настале током
претходних неколико година.

– С обзиром на то да моји
стрипови нису филмични, већ
су на неки начин фрагментиса-
ни, сваки кадар би могао да се
протумачи као слика за себе,
што ми даје одређену слободу
да манипулишем и да мењам
технике у току цртања једног
стрипа, па отуд и наслов изло-
жбе: „Методска недоследност”
– објаснио је Борис Станић.

Љубитељи ове врсте уметно-
сти моћи ће да погледају Ста-
нићеве радове до понедељка,
12. септембра, када се ПАФФ
завршава.

БОРИС СТАНИЋ ИЗЛАЖЕ У КУЛТУРНОМ ЦЕНТРУ

Слободна манипулација

Страну припремила 
Драгана
Кожан



Жељ ко Ко мо сар је ро ђен у
Пан че ву 1965. го ди не, a са да
жи ви у Бе о гра ду. Ба ви се јед -
ном го то во за бо ра вље ном
умет но шћу за ко ју су по треб ни
та ле нат, пре фи ње ност, осе ћај
за есте ти ку – ка ли гра фи јом
(ле пим пи са њем). Ди пло ми -
рао је на Фа кул те ту ли ков них
умет но сти, а ма ги стри рао на
Фа кул те ту при ме ње них умет -
но сти у Бе о гра ду. Ра дио је као
аси стент и пре да вач за пред -
ме те Пи смо и Ти по гра фи ја на
ви ше умет нич ких фа кул те та и
ака де ми ја у Ср би ји, а са да је
ре дов ни про фе сор за пред мет
Ка ли гра фи је, Ти по гра фи је и
Гра фи ке на Ака де ми ји Срп ске
пра во слав не цр кве и Ака де ми -
ји ле пих умет но сти, обе у Бе о -
гра ду. Ба ви се сли кар ством,
ди зај ном и илу стра ци јом, на -
пи сао је сце на рио и ре жи рао
ТВ се ри ју и не ко ли ко крат ко -
ме тра жних фил мо ва. При ре -
дио је че тр на ест са мо стал них
из ло жби цр те жа, аква ре ла, ка -
ли гра фи је, гра фи ка и илу стра -
ци ја, и уче ство вао на ви ше од
180 ко лек тив них из ло жби у зе -
мљи и ино стран ству. За свој
рад је до био ве ћи број при зна -
ња и на гра да. Члан је Удру же -
ња ли ков них умет ни ка Ср би је,
Удру же ња ли ков них умет ни ка
при ме ње них умет но сти и ди -
зај не ра Ср би је, Удру же ња
филм ских умет ни ка Ср би је и
Удру же ња филм ских и ТВ
умет нич ких са рад ни ка Ср би је
(УЛУС-а, УЛУ ПУДС-а, УФ -
ТУСС-а и УФУС-а).

„ПАН ЧЕ ВАЦ”: От ку да и од ка -
да ин те ре со ва ње за ка ли гра -
фи ју – ле по пи са ње?

Ж. КО МО САР: Ка ко то че -
сто би ва, још у ра ном де тињ -
ству по ка зи вао сам ве ли ку
скло ност ка ле пом цртaњу, а
да ро ви тост за ле по пи са ње се
по ја ви ла на по чет ку основ не

шко ле, раз у ме се, чим сам са -
вла дао слов не зна ке. Та лен ти
као пре ди спо зи ци ја су по сто -
ја ли од де тињ ства, а ра де ћи на
њи ма, раз ви јао сам их до про -
фе си о нал ног ни воа.

• У не ким дав ним вре ме ни ма
без кра сно пи са не би би ло вер -
ских спи са, књи га, а та умет -
ност да нас као да је за бо ра вље -
на. Где она има при ме ну?

– У про шлим ве ко ви ма зна -
чај ка ли гра фи је је био ве лик, о
че му го во ри и чи ње ни ца да су
тек сто ви ис пи си ва ни руч но
све до по ја ве Гу тем бер го ве
штам пе. Ка ли граф ска ве шти -
на се и по сле по ја ве штам пе
ко ри сти ла у сва ко днев ном ад -
ми ни стра тив ном ра ду, све до
кон стру и са ња пи са ћих ма ши -
на, а ка сни је и ра чу на ра. Да на -
шња при ме на ка ли гра фи је се
за сни ва на умет нич ком ис пи -
си ва њу тек сто ва, као и на ис -
пи си ва њу раз ли чи тих ди пло -
ма, пла ке та и по ве ља за раз не
ин сти ту ци је и ма ни фе ста ци је.

• Да ли је за ис пи си ва ње
сло ва по тре бан по се бан при -
бор, алат?

– Сви за на ти има ју по тре бу
за од ре ђе ним ала ти ма и при -

бо ром, па и ка ли гра фи ја има
сво је. У по чет ку су ко ри шће ни
вр ло јед но став ни, ко ји су се ла -
ко про на ла зи ли у при ро ди, као
што су тр ска и птич ја пе ра, а
пи са ло се на пер га мен ту, шта -
вље ној жи во тињ ској ко жи... С
про на ла ском ме тал них пе ра
пи са ње се у зна чај ној ме ри ме -
ња, на ста ју но ви об ли ци пи са -
ма. Да нас има мо ши рок ди ја -
па зон при бо ра и ма те ри ја ла за
пи са ње – од искон ских ала та
као што је тр ска, пре ко раз ли -
чи тих ме тал них про фе си о нал -
них пе ра, до са вре ме них спе -
ци јал но пра вље них мар ке ра. А
пи ше се на раз ли чи тим вр ста -
ма нај фи ни јих па пи ра.

• Угро жа ва ју ли ком пју тер ска
пи сма ваш умет нич ки „за нат”?

– По ја ви са вре ме не тех но -
ло ги је и пи смо се у до број ме -
ри при ла го ђа ва, па су раз ли -

чи та пи сма за хва љу ју ћи ма -
сов ној упо тре би ком пју те ра
по ста ла до ступ на сви ма. Као
што зна мо, ка ли гра фи ја је
умет ност ле пог пи са ња руч но
ис пи са ног тек ста и при ме на
та квог на чи на ра да ни је ви ше
у ши ро кој при ме ни. Он је
остао у умет нич ким окви ри -
ма. Ме ђу тим, у са вре ме ном
при сту пу, ка ли гра фи и ти по -
гра фи и да ље има ју вр ло зна -
чај ну уло гу бу ду ћи да кре и ра -
ју но ве фон то ве и об ли ку ју пи -
сма, а из ра ђу ју и ти по граф ска
ре ше ња за по тре бе штам па -
них и елек трон ских ме ди ја.

• Про фе сор сте ка ли гра фи -
је. Има ли та лен то ва них сту -
де на та? Има ли та умет ност
бу дућ ност?

– На фа кул те ти ма
има сту де на та за ин -
те ре со ва них за пи -
смо, али да би не -
ко по стао про фе -
си о на лац, по ред
ве ли ког та лен -
та, по тре бан је
још ве ћи рад.
Увек се по -
ја ве не ки
кан ди да ти

ко ји има ју и до бре пре ди спо -
зи ци је за ба вље ње овом умет -
но шћу, али та квих ин те ре се -
на та је ма ло. Да би се „ре гру -
то ва ли” бу ду ћи про фе си о нал -
ци, тре ба по че ти још од основ -
ног обра зо ва ња, по но во уве сти
пред мет ле по пи са ње у шко ла -
ма. Та ко би бу дућ ност би ла
из ве сни ја по пи та њу ка ли -
граф ске умет но сти. Ка ли гра -
фи ја ни је са мо ле по ис пи сан
текст: по ред естет ске, има и
зна чај не ду хов не вред но сти.

• Kао сли кар на ги ње те цр те -
жу, аква ре лу...

– У мом ли ков ном ра ду су
по ред цр те жа и аква ре ла при -
сут не и све дру ге тех ни ке. Ме -
ђу тим, као што је по зна то, цр -
теж је нај ва жни ја тех ни ка, ко -
ја је те мељ у ли ков ној и при -
ме ње ној умет но сти, та ко да је
ње гов зна чај ја ко би тан. Аква -
рел, као јед на од нај те жих
тех ни ка, увек ме је при вла чио
сво јом тран спа рент но шћу.
Обе тех ни ке су вр ло зах тев не,
да ју мо гућ ност за но ва ис тра -
жи ва ња и екс пе ри мен ти са ња.
То су еле мен ти ко ји су ми вр -
ло бли ски у ства ра ла штву –
ка ко у тех ни ка ма, та ко и у по -
е ти ци.

• Има ли сте успе ха и као ди -
зај нер и илу стра тор?

– Ди зајн је при ме ње на
умет ност ко ја нас окру жу је и
би ло је при род но да се оку -
шам на том по љу. Ди зај ни рам
ло го ти пе, књи ге, пла ка те за
мно ге фир ме и ин сти ту ци је,
као што су фа кул те ти, филм -
ски фе сти ва ли, по зо -
ри шта... Илу -
стра ци ја ме
при вла чи
исто то -

ли ко. Илу стро вао сам не ко ли -
ко ана том ских атла са и књи га
за Ме ди цин ски фа кул тет у Бе -
о гра ду. То је вр ло зах те ван, ег -
зак тан и од го во ран по сао, где
је умет ност у слу жби на у ке.
Ка да су у пи та њу илу стра ци је
за по пу лар ну ли те ра ту ру, за
деч је књи ге, „По ли ти кин за -
бав ник”, ту се мо же сло бод ни је
кре и ра ти, али је у тим ра до -
ви ма ли ков ни еле мент до ми -
нан тан.

• Сни ми ли сте ТВ се ри ју,
не ко ли ко крат ких и је дан ани -
ми ра ни филм. Ба ви те ли се,
још увек, по крет ним сли ка ма?

– За РТС сам на пи сао сце -
на рио и ре жи рао ТВ се ри ју
„Kaлиграфија”, ко ја у се дам
епи зо да об ра ђу је хро но ло шки
раз ви так пи сма – од рим ских
књи жних до са вре ме них пи -
са ма. У се ри ји „По ста нак и
оп ста нак ћи ри ли це” уче ство -
вао сам у ре а ли за ци ји као
кон сул тант за ћи ри лич на пи -
сма, глу мац-де мон стра тор и
ре а ли за тор цр те жа. Ре а ли зо -
вао сам не ко ли ко до ку мен -
тар них, екс пе ри мен тал них и
ани ми ра них фил мо ва. Филм
је не што што ме је од у век
при вла чи ло, по себ но ау тор -
ска и умет нич ка фор ма. Да -
нас сни ми ти ма ли филм ни је
те шко за хва љу ју ћи до ступ ној
тех ни ци, док су за ве ћи
проjекат по треб на зна чај ни ја
сред ства. Имам не ко ли ко сце -
на ри ја ко ји че ка ју на ре а ли за -
ци ју. Честo на ви ру но ве иде је
ин спи ри са не раз ли чи тим те -

ма ма. 
Филм ска
умет ност има

мно го ли ков -
ног у се би и
та бли ска
по ве за ност
ме при вла -
чи у са мом
ства ра лач -
ком чи ну.
Раз ли ка је

је ди но у
сред ству за

ре а ли за ци ју.

М. Ма нић

На ка фи 
с кне ги њом Љу би цом

КУЛТУРА
Петак, 9. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Од аутора најчитанијих са-
времених француских ро-
мана на свету стиже нова
авантура и невероватна при-
ча о љубави и пријатељству.

Филаделфија, пролеће
2010. Агата бежи из затво-
ра. А остало јој је тако ма-
ло да одслужи казну. За-
што је онда побегла? На
пумпи у близини универ-
зитета она среће Мили и
наметљиво улази у њен ау-
томобил, не објашњавајући
јој шта је посреди.

Агату краси неодољива
животна радост и она у па-
рампарчад разбија Милину
угодну рутину. Иако их дели
генерацијски јаз од триде-
сет година, током путовања
њих две ће поделити своје
снове, које никад није касно
остварити, и разменити
приче о вечним љубавима.
Пет дана су у колима кроз
Сједињене Државе док им је
ФБИ за петама у трци с вре-
меном, током које ће им се
заувек променити живот.

Докле ићи у незаситој
потрази за срећом? Чега се
никад не смемо одрећи?

У овом роману Марк Ле-
ви нам открива снове о љу-
бави који се не гасе и по-
тврђује нашу безусловну
потребу за слободом.

Марк Леви је више од
успешног писца – он је
друштвени феномен. Про-
дато је 35 милиона приме-
рака његових књига, које
су преведене на 49 језика.
По његовим романима су
снимљени филмови и ТВ
серије.

„Другачије замишљена 
срећа” Маркa Левиja

На та ша Де спо то вић,

ди пло ми ра на 

ан дра го шки ња

ФИЛМ: „Shutter Island”
(„За тво ре но остр во”) –
на овом фе но ме нал ном
оства ре њу Мар тин
Скор се зе и Ле о нар до
Ди ка прио са ра ђу ју че -
твр ти пут. Рад ња фил -
ма сме ште на је у 1954.
го ди ну. Рат ни ве те ран и
тре нут ни фе де рал ни
за ступ ник Те ди, ко га
глу ми Ди ка прио, и ње -
гов но ви парт нер Чак
(Марк Ру га ло) од ла зе
тра јек том до „За тво ре -
ног остр ва”, мен тал не
уста но ве на изо ло ва ном
остр ву, где се на ла зе за -
тво ре ни ци с мен тал ним
по ре ме ћа ји ма. Они су по -
сла ти да ис тра же не ста нак
Реј чел Со лан до (Еми ли
Мор ти мер), па ци јент ки ње
при мље не на пси хи ја три ју
на кон што је при зна ла уби -
ство сво је тро је де це. Док -
тор, на чел ник кли ни ке, по -
чи ње да сум ња да му вла сти
баш ни су ре кле пра ву исти -
ну. Да бу де још ком пли ко ва -
ни је, Те ди има сво ју тај ну:
пи ро ман ко ји је убио ње го ву
же ну та ко ђе се на ла зи на
том остр ву. Те ди мо ра да се
из бо ри с па ра но јом у сво јој
гла ви ка ко би раз ре шио слу -
чај. Филм је пре пун ми сте -
ри је и јед но је од нај бо љих
оства ре ња овог жан ра свих
вре ме на.

САЈТ: www.smoothjazz.com
– пра ва му зи ка ко ја опу шта
и мо ти ви ше. Обо жа вам да
пу стим џез пре ко овог сај та

ка да не што тре ба да чи там
или ку цам. Та да се све ми -
сли сло же у тим са вр ше ним
то но ви ма.

АК ТИВ НОСТ: Ка фа код
кне ги ње Љу би це. Уко ли ко
же ли те да се осе ти те као да
сте ушли у вре мен ску кап су -
лу, он да ре зер ви ши те да у
пе так иза ђе те ра ни је с по сла
и да у 17 са ти бу де те у Ко на -
ку кне ги ње Љу би це у Бе о -
гра ду. На ка фи с њом има -
ће те при ли ку да упо зна те
пр ву вла дар ку об но вље не
Ср би је, да се под се ти те нај -
зна чај ни јих до га ђа ја из тог
до ба и да са зна те ка кав су
од нос има ли кнез Ми лош и
она. Оно што је до дат но за -
ни мљи во, је сте то што кне -
ги њу ве ро до стој но пред ста -
вља на ша Пан чев ка Ма ри ја на
Кра кер. Ви ди мо се у пе так
та мо!

Два читаоца који до среде, 14. септембра, у 12 сати, СМС-
ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на
питање: „Како замишљате срећу?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Другачије замишљена срећа”
Марка Левија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: МР ЖЕЉ КО КО МО САР, ПРО ФЕ СОР КА ЛИ ГРА ФИ ЈЕ

УМЕТ НОСТ КРА СНО ПИ СА

„Делиблатска пешчара”, пастел

„Старо Панчево (Штука)”, акварел



„ПА САТ” НА ЧЕ ШКИ НА ЧИН

-пу тем спо је ни Ди сел дорф и
Опла ден, као и Келн и Бон.
Као и код мно гих дру гих ства -
ри тог вре ме на, Адолф Хи -
тлер је и у раз во ју пут не мре -
же имао зна чај ну уло гу. Ње -
го ва иде ја је би ла да се ау то-
-пу т раз ви је и про ши ри, ка ко
би по стао бр за са о бра ћај ни ца
за по тре бе вој ске. До нет је за -
кон о осни ва њу „Пред у зе ћа за
пу те ве Тре ћег рај ха” и ви ше
од сто хи ља да рад ни ка је мо -
мен тал но рас по ре ђе но ши -
ром зе мље ка ко би за по че ли
из град њу. И по ред то га што је
про је кат не ко ли ко пу та био
при вре ме но об у ста вљен због
спо ро ва не мач ких зва нич ни -
ка, 1935. се отва ра бр за пут на
мре жа, а гра до ви ко ји су по ве -
за ни на ован на чин би ли су
Франк фурт и Дарм штат.

Овај део су ко ри сти ли про -
из во ђа чи ау то мо би ла ка ко би

Кра љи ца Ели за бе та је је ди -
на осо ба у Ве ли кој Бри та ни -
ји ко ја мо же да во зи без до -
зво ле или ре ги стар ских
озна ка на ау то мо би лу ко јим
упра вља. Ина че, кра љи ца је
на у чи ла да во зи 1945. го ди -
не, ка да је, за јед но са ћер -
ком Вин сто на Чер чи ла, би -
ла при пад ни ца жен ског
огран ка бри тан ске вој ске.

Ин сек ти уме ју да бу ду пра ва
на паст ка ко у ку ћи, та ко и у
ко ли ма. То ком лет њих ме -
се ци, ка да је њи хов број нај -
ве ћи, че сто њи хо ве остат ке
ски да мо с ве тро бра на и
хлад ња ка ау то мо би ла. Ма -
те ма ти ча ри ма у Хо лан ди ји
је би ло до сад но, па су про -
ра чу на ли да сва ке го ди не

ау то мо би ли у тој др жа ви
уби ју око 500 ми ли јар ди ин -
се ка та. За ми сли те ко ли ки је
тај број на свет ском ни воу.

На пре дак тех но ло ги је не
зна чи са мо бо ље пер фор -
ман се не ког уре ђа ја или ау -
то мо би ла, већ на пре дак у
ње го вој про из вод њи, од но -
сно те жњу ка ни жој це ни.
Ба те ри ја на елек трич ном
ау то мо би лу је ње гов нај ску -
пљи део. Она ко ја обез бе ђу је
ау то но ми ју кре та ња во зи ла
до 150 ки ло ме та ра је 2009.
го ди не ко шта ла око 33.000
до ла ра, а с на прет ком у про -
из вод њи це на ба те ри је слич -
них пер фор ман си у 2015. је
из но си ла 15.000 аме рич ких
до ла ра.

От кад је у вла сни штву „Фол кс-
ва ге на”, че шка „Шко да” про -
из во ди ау то мо би ле на плат -
фор ми во зи ла не мач ке фа -
бри ке. Пр ва ге не ра ци ја „су -
пер ба” ли чи на „фол ксва ген
па сат”, с ко јим де ли и ме ха -
ни ку и мо то ре, али је знат но
јеф ти ни ја.

Као и оста ли ау то мо би ли
„Шко де”, и „су перб” је је дан
од бо љих по лов ња ка ко ји се
мо гу на ћи на на шем тр жи -
шту. Ком фор пут ни ка је
глав ни адут ове „шко де”, та -
ко да ка да го во ри мо о про -
сто ру за пет пут ни ка и ве ћу
ко ли чи ну пр тља га, овај ау -
то мо бил до би ја нај ви ше
оце не.

Со лид не оце не се мо гу
да ти и ма те ри ја ли ма, од но -
сно ква ли те ту ен те ри је ра,
ко ји је на ви со ком ни воу и
на пра вљен је да ду го тра је.
Из до са да шњег опи са сте
за кљу чи ли да је ипак реч о
во зи лу ко је се свр ста ва у ау -
то мо би ле и за по слов не љу -
де, па се удоб ност под ра зу -
ме ва. Ово је усло ви ло не што
мек ше ве ша ње, та ко да се у
кри ви на ма ау то мо бил ма ло
ви ше на ги ње, али да ле ко од
то га да је не ста би лан и не -
бе збе дан.

У по ну ди је шест мо то ра:
три бен зин ца и три ди зел-
-агре га та. Тур бо бен зи нац рад -
не за пре ми не 1.800 ку би ка
по се ду је сна гу од 150 „ко -

ња”, а ње го ва про сеч на по -
тро шња из но си не што ви ше
од се дам ли та ра. Бен зин ски
агре гат без тур бо пу ња ча ку -
би ка же од два ли тра знат но
је сла би ји са сво јих 115 „ко -
ња”, а тро ши прак тич но
исто, али се у екс пло а та ци ји
по ка зао по у зда ни јим. За
оне зах тев ни је по сто ји и
нај ја чи бен зин ски мо тор, од
2,8 ли та ра, са шест ци лин -
да ра. Ка да го во ри мо о „ди -
зе ла ши ма”, 1,9-ли тар ски
ТДИ је сва ка ко до бар из бор,
а за ви сно од вер зи је, њи хо ва
сна га се кре ће од 100 до 130
„ко ња”. Нај сла би ји у по ну ди
ТДИ агре га та је са свим до -
во љан за про сеч ног во за ча,

уз за и ста ни ску по тро шњу
од све га шест ли та ра евро -
ди зе ла.

Ква ро ви ни су спе ци фич -
ни, али је би ло при ту жби
вла сни ка на квар тур би не
код бен зин ских мо то ра с
тур би на ма. При ку по ви ни
обра ти те па жњу на ста ње
тра па и коч ни ца, али и на
ки ло ме тра жу, јер је ве ли ки
број ових ау то мо би ла био и
из бор так си ста.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

ИН СЕК ТИ СУ НАЈ БРОЈ НИ ЈЕ ЖР ТВЕ

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Са о бра ћај на мре жа
Не мач ке

Пр ва тест-ста за 
за тр ка че

По ред чи ње ни це да на по је ди -
ним де ло ви ма ове са о бра ћај -
ни це не ма огра ни че ња бр зи не,
ау то бан у Не мач кој је по знат и
по то ме што је је дан од нај ста -
ри јих и нај бо ље ор га ни зо ва -
них де о ни ца на све ту. Ка да
про сеч ном во за чу по ме не те
реч ау то бан, у гла ви му се
ство ри сли ка о ау то-пу ту с не -
бро је но мно го тра ка и во за чи -
ма ко ји сво јим спорт ским ау -
то мо би ли ма јур ца ју њи ме.

Ко ри дор Тре ћег рај ха
Сли ка у ре ал но сти је са свим
дру га чи ја – ау то бан (не мач ка
реч за ау то-пу т) из гле да као и
све оста ле са о бра ћај ни це овог
ти па, а љу ди по шту ју огра ни -
че ња бр зи не. За што је он да
не мач ки ау то-пу т то ли ко по -
се бан? Ау то бан се сма тра нај -
ста ри јим ау то-пу тем, а иде ја о
из град њи мо дер не са о бра ћај -
ни це на ста ла је у Бер ли ну још
1913. го ди не, ка да су вла сти
та да шње Не мач ке на пра ви ле
екс пе ри мен тал ни пут ду жи не
де вет на ест ки ло ме та ра и ши -
ри не осам ме та ра, са ви ше
тра ка у јед ном сме ру.

Ис по ста ви ло се да су гра ди -
те љи у ста њу да на пра ве пут
ко ји за до во ља ва про пи са не
стан дар де и град ња је до жи -
ве ла екс пан зи ју из ме ђу 1929.
и 1932. У том пе ри о ду су ау то-

ре гу ла ци ји. То зна чи да се
мак си мал на бр зи на кре та ња
од ре ђу је по мо ћу ви ше фак то -
ра: вре мен ских и са о бра ћај -
них усло ва, вр сте во зи ла... Та -
ко огра ни че ње бр зи не мо же
ва ри ра ти од 80 до 130 ки ло -
ме та ра на час, а у зо на ма у ко -
ји ма се од ви ја ју ра до ви, она
се спу шта и на 60 км/ч. Ипак,
нај че шћа мак си мал на бр зи на
ко јом се ау то мо би ли кре ћу је
250 ки ло ме та ра на час, што је
и фа брич ко огра ни че ње ко је
по шту ју го то во сви не мач ки
про из во ђа чи во зи ла.

Па ра док сал но, али и по ред
ве ли ких бр зи на, број уде са на
овом ау то-пу ту знат но је ма њи
не го на оста лим са о бра ћај ни -
ца ма. Про сек је око 500 не зго -
да, у од но су на број од 4.000,
ко ли ко се бе ле жи на дру гим
ру та ма то ком го ди не. У то ку
јед ног да на овим пу те ви ма се
кре ће и до 50.000 во зи ла.

Ин те ре сант но је по ме ну ти
да је сам пут на пра вљен од бе -
то на ко ји је от по ран на ни ске
тем пе ра ту ре, а дуж свих кра -
ко ва по сто је ви део-ка ме ре уз
по моћ ко јих се из цен тра за
упра вља ње над гле да си ту а ци -
ја у са о бра ћа ју. На осно ву по -
да та ка при ку пље них у том
опе ра тив ном цен тру, од ре ђу ју
се пре по ру че не бр зи не кре та -
ња ка ко би се из бе гле са о бра -
ћај не гу жве или не зго де.

АУ ТО БАН – ПО ЈАМ ЗА БР ЗИ НУ

те сти ра ли сво је тр кач ке про -
то ти по ве. Је дан од њих је био
и „Мер це дес –Бенц”, све до
тра ге ди је у ко јој је по ги нуо во -
зач Бернд Ро зма јер. Он је по -
ку шао да обо ри свет ски ре -
корд у бр зи ни, ка да је услед ја -
ких на ле та ве тра из гу био кон -
тро лу над ау то мо би лом и ис -
пао из ње га.

Ал тер на тив на пи ста
То ком Дру гог свет ског ра та
од ре ђе не де о ни це су ко ри шће -
не као ал тер на тив ни ае ро дро -
ми за сле та ње тран спорт них и
бор бе них ави о на, уко ли ко су
при мар ни би ли уни ште ни или
под тре нут ним на па дом Са ве -
зни ка. Осим ово га, не мач ки
са вре ме ни ау то-пу т ни је од и -
грао зна чај ни ју уло гу то ком
нај ве ћег су ко ба у исто ри ји чо -
ве чан ства. На кон кра ха Тре -
ћег рај ха тре ба ло је об но ви ти
зе мљу, па та ко и ау то бан. Ре -
струк ту ри ра ње су за по че ле по -
сле рат не вла сти, а ве ли ки
план је об у хва тао ре кон струк -
ци ју по сто је ће оште ће не мре -
же, као и ње но про ши ре ње,
што је за др жа ву ко ја је мо ра -
ла да пла ти рат ну од ште ту би -
ло го то во не за ми сли во.

И по ред то га што је по знат
као „пут без огра ни че ња бр зи -
не”, на овој са о бра ћај ни ци
огра ни че ња сва ка ко по сто је, а
ре гу ла ци ја и про ток са о бра ћа -
ја за сни ва ју се на ди на мич кој

АУТОМОБИЛИЗАМ
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ПРОДАЈЕМ опел мериву
2003. годиште 1.7 ЦДТИ.
064/144-32-23. (СМС)

ПЕЖО 1.1, 2001, фијеста
2001, као нов. 064/956-
08-66. (226938)

ОБЕЗБЕДИТЕ аутомобил,
комби, камион, ради про-
вале, крађе, новом мето-
дом. 063/800-01-96.
(226991)

ДЕЛОВИ: суза, југо, кец,
мотори, петостепени ме-
њачи, остало. 064/856-60-
65. (227180)

ЈУГО флорида 1.3, плин
атест, 2007. годиште, иве-
ко камион, 1993. годиште,
нерегистрован, продајем.
063/898-53-08. (227176)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, ме-
талик плав, одличан, гара-
жиран, регистрован.
064/142-55-93. (227180)

ФИЈАТ добло 1.9 ЈТД,
2004. годиште, тек реги-
строван, теретни, 1.550
евра. 064/300-40-01.
(227109)

ФОРД фијеста 1.3, 1998.
регистрован, црвен, пето-
ра врата, 800 евра.
064/321-77-99. (227109)

ФОРД фијеста 1.6, 2001,
клима, екстра стање, сив,
1.350 евра. 064/544-93-
04. (227109)

ПРОДАЈЕМ опел астру
2002. годиште, караван,
1.4, бензин, у добром ста-
њу, регистрован до апри-
ла 2017. године, металик
сив. Тел. 063/344-885.
(227082)

ГРАНДЕ пунто 1.3, 2005, 3
В, дизел. Тел. 065/449-87-
75. (227045)

ПРОДАЈЕМ ауто голф,
1997. годиште, прешао
82.0000, тенду 4.80 х 2.80.
061/254-17-08. 
(227072)

ПРОДАЈЕМ мерцедес 100
Д, теретни, носивост 800
к, производња 1993, годи-
не. Регистрован до 25.
априла 2017. Тел.
063/436-918, 013/370-
534. (227105)

ПОЛО 1.4, 2001, 5 В, кли-
ма, одлично стање, нове
гуме, повољно. 062/286-
031 (227238)

КЛИО 1.4 и, 2002, 3 В,
клима, алу фелне, црни,
повољно. 060/010-35-35.
(227238)

ОПЕЛ комбо 1997, 1.7 ди-
зел, власник. 064/149-24-70. 

ПРОДАЈЕМ југо темпо
1.1, 1999. годиште, дуго
регистрована, плин.
061/322-04-94. (227219)

ПРОДАЈЕМ хаварисан ау-
то, опел корсу, 1998. го-
диште, звати суботом и
недељом, после 15 сати.
063/803-59-42. (227228)

СТИЛО 1.6, 2002, све од
опреме, петора врата, се-
квент плин. 064/130-36-
02. (227207)

ФИЈАТ брава 1.6, 1998.
клима, атестиран плин, у
првој боји, 159.000 км.
064/130-36-02. (227207)

ПОЛО 1.2, 12 В, 2002,
троје врата, 129.000 км,
на име. 064/130-36-02.
(227207)

ПРОДАЈЕМ пежо партнер
1.9 Д, 2006. годиште, пут-
нички, гаражиран, вла-
сник, купљен у Верану,
Србија. 063/811-85-46.
(227275)

НИСАН примера 1997. ка-
раван, одличан мотор, ре-
гистрован до 2017.
065/333-55-25. (227277)

ПАНДА 2005, 1.2 бензин,
регистрован, одличан.
063/801-94-89. (227280)

ОТКУП свих врста возила,
акумулатора, катализато-
ра, продаја делова.
069/203-00-44. (226198)

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, акумулатора, ка-
тализатора, гвожђа, про-
даја делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (226198)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 – 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (226987)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању. Од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-
05. (227198)

БЕРАЧ дворедни змај 222,
продајем хитно и повољ-
но. 064/172-44-10.
(226918)

МОТОКУЛТИВАТОР 506
С, прекрупач, круњач на
продају. 347-726,
063/193-78-40. (227087)

КОМУШАЉКА, 10 ваља-
ка, са електромотором
трофазним, 550 евра.
063/738-22-72. (227091)

ЛЕВАТОР 3,3 м, са елек-
тромотором, 250 евра.
063/738-22-72. (227091)

ТРАКТОР ИМТ 577, у од-
личном стању, власник.
064/144-37-63. (227217)

ПЛУГ ИМТ 757, две бра-
зде, тањирача, 28 диска,
дрљача четири крила.
064/197-28-24. ((227208)

ЕЛЕВАТОР 9 м, прскалица
„морава” 440 л, једно-
браздни плуг, круњач
оџачки. 617-460. (227208)

ПРОДАЈЕМ прекрупач
оџаци, грађевинску меша-
лицу, казан за топљење
чварака са ремом, праго-
ви железнички и бандере.
013/231-373. (227273)

ИЗДАЈЕМ гаражу, метал-
ну. Тел. 063/290-712.
(227018)

ПОЛОВНИ телевизори,
37, 55, 72 екран. 348-975,
066/348-975. (226940)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,
16 мм и све врсте видео
касета квалитетно пресни-
мавам на ДВД. 343-563,
063/288-278. (226963)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-05-
10, 063/703-76-07.
(227116)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353-
463. (227271)

НА ПРОДАЈУ брако камп-
кућица у добром стању.
Повољно. 064/074-55-15.
(СМС) 

ПОВОЉНО продајем пре-
остали буков пелет мираја
Краљево. 065/234-16-10,
013/234-16-10. (226067)

ПРОДАЈЕМ полован на-
мештај. 065/592-78-75.
(206508)

АЛУМИНИЈУМСКА стола-
рија, ПВЦ столарија, алу-
минијумске ограде и ге-
лендери. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (226643)

КОКЕ носиље, 200 динара
комад и тритикал – џаки-
ран, доносим. 060/054-
67-70. (226610)

БАГРЕМОВА и церова др-
ва на продају. 060/603-
32-32. (226862)

ПРОДАЈЕМ улазна врата
крило и по, 130 х 210, др-
во-стакло. 063/341-895.
(226892)

ПРОДАЈЕМ половни замр-
зивач беко, 210 литара и
фрижидер ободин.
062/821-44-94. (226896)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв,
цер, ремонтована, 60
евра. 062/633-916.
(226898)

СИПОРЕКС греде за пло-
чу, продајем, дужина 4,30
м. 069/213-97-37.
(226812)

ГАРАЖНА врата дужине 6
х 2.40 м, продајем. Тел.
069/213-97-37. (226912)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, меша-
чи, луле. 331-586,
063/805-74-60. (226935)

ПРОДАЈЕМ крмачу.
013/619-329. (226921)

ПРОДАЈЕМ козе, јариће,
патке, два дечја кревета у
облику аутића. 061/143-
35-20. (226944)

ПРОДАЈЕМ комплет ре-
монтоване ТА пећи, до-
става, повољно. 061/198-
81-42. (226949)

ПРОДАЈЕМ меснату пра-
сад, могућност клања и
печења, достава. 063/314-
454. (226966)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70 –
400 м²), од 2.150 евра,
најекономичније грејање.
062/118-26-81. (226962)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина.
Достава, монтирање, га-
ранција. 064/366-57-87,
335-974. (226971)

ШТЕНДЕР за бицикле на
продају. 064/125-22-20.
(226975)

ПРОДАЈЕМ младе куниће
и свиње расе вијетнамке.
Тел. 013/643-132,
064/458-66-29. (226981)

ПЕЋ – фуруну на дрва и
угаљ продајем. 061/238-
57-49, Саша. (226983)

ПРОДАЈЕМ две младе ко-
зе. Тел. 063/155-81-71.
(226986)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто,
компјутерски сто, канце-
ларијску столицу, бар ко-
лица. Тел. 063/823-38-21. 

КОМБИ гепек троделни,
стаклени балони, више-
делни лежај, медијапан
плоче. 064/928-89-68.
(227001)

РАСПРОДАЈА новог наме-
штаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, угаоне клупице
од 7.000, судопере 3.500.
Стара утва, 060/600-14-
52. (226998)

ЕТЕРНИТ за покривање
крова, дечја колица и кре-
ветац са душеком. Тел.
064/507-20-84. (227184)

ШЉИВА, крушка виља-
мовка, грожђе, дуња, за
ракију продајем. 061/142-
23-69. (227176)

КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, терасни сто,
столице, фотеље,тегле ве-
лике, тепихе и један дечји.
064/955-51-85. (227157)

ПОВОЉНО очувани дрве-
ни прозори, шалони, бал-
конска врата, 5.000 дина-
ра. 062/121-01-48.
(227128)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ у од-
личном стању, због увође-
ња грејања. 064/552-41-
46. (227024)

ЗАМРЗИВАЧ фиокар 240
л, веш-машина, микрота-
ласна, ТА пећ 2,2кв, угао-
на гарнитура, кауч, тросед
мојца, трпезаријски сто са
столицама, сточићи, ши-
ваћа. Тел. 063/861-82-66.
(227114)

ПЕЛЕТ, преостале количи-
не, продајем, одлична ро-
ба. 063/322-847. 
(227099)

ПОЛОВАН цреп Нови Бе-
чеј, 700 ком, мој превоз.
064/144-88-44. (227080)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, 200-500 лита-
ра, веш-машину, телеви-
зор, може ваше неисправ-
но уз доплату. 013/346-
790, 064/129-73-60.
(227096)

МУШКО теле и прегорело
овчије ђубре. 066/354-
791. (227040)

ПРОДАЈЕМ шпорет елек-
тролукс, одличан, веш-ма-
шину, бутан боцу.
060/180-02-83, 062/186-
48-22. (227064)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ добро очува-
ну симпо гарнитуру, тро-
сед, двосед и фотеља ,
150 евра. Тел. 013/362-
771, 060/170-65-85.
(2270739

КОЗЕ и јарићи на продају.
Дејан. 063/641-210.
(227037)

ПРОДАЈЕМ пећ на чврсто
гориво и полован наме-
штај. 060/034-19-58. (227

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-
монтоване ТА пећи свих
кв, достава, монтажа. По-
вољно. 065/284-11-86. 

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, достава, монта-
жа, гаранција, 110 евра.
062/170-43-10. (227253)

ТРАКАСТЕ завесе, повољ-
но, мало коришћене, ши-
рина 150 цм, висина траке
180 цм. 
063/329-418. 
(227248)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА



ПРАСИЋИ, свиње, детели-
на балирана, 150 – 250
динара. Мића, 064/303-
28-68. (2271999

ПИЛИЋИ уређени, исчи-
шћени, на продају.
065/410-97-34. (227199)

ПРОДАЈЕМ цреп мала ки-
кинда, 5 динара комад.
063/720-20-22. (227201)

ПРОДАЈЕМ судопере и
остале кухињске елемен-
те. 013/371-568, 061/135-
73-41. (227287)

НА ПРОДАЈУ регал, кре-
вети, ормани, кревети на
спрат дечји, ТА пећи, ко-
моде, витрине, кухиње,
судопера, мојца фотеља и
др. 064/155-38-13.
(227289)

ПРАСИЋИ и јагањци на
продају, вршим услужно
печење, дрва-ражањ, по-
вољно. 064/997-79-09.
(227290)

МАЛТЕЗЕРИ, четири ме-
сеца, продајем. 063/877-
38-20. (227-297)

ДВОКРИЛНИ прозори са
шалонима 1.0 х 1.20, три
комада, 1.40 х 1.20,  по-
вољно. 063/809-34-18.
(227292)

ПРОДАЈЕМ алуминијум-
ске ролетне са роло-ко-
марницима. 064/876-52-
22. (227276)

ПРОДАЈЕМ регал са мо-
стом и делом за ТВ, кауч
и фотељу за љуљање. Тел.
062/695-551, 062/695-
555. (227283)

ПРОДАЈЕМ половну гар-
деробу и офингере полов-
не. 064/488-38-39.
(227298)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, кухиње, гарнитуре,
остало покућство.
064/148-49-94. (226949)

КУПУЈЕМ веш-машине,
фрижидере и старо гво-
жђе. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (226877)

КУПУЈЕМ очувано покућ-
ство, кухиње, комоде,
плинске боце, столове,
столице. 066/900-79-04.
(226906)

КУПУЈЕМ очуван новији,
старији намештај, столо-
ве, столице, кухињске клу-
пе, кухиње, угаоне гарни-
туре. 062/170-43-10.
(226906)

КУПУЈЕМ исправне/неис-
правне ТА пећи, долазим.
062/170-43-10. 
(226906)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи и остало
покућство. 063/898-00-82.
(226949)

КУПУЈЕМ перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, старе играч-
ке, стару пошту, старо по-
кућство. 063/705-18-18,
335-974. (226971)

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
064/366-57-87, 335-930.
(2269719

КУПУЈЕМ ТА пећи свих
димензија, исправне и не-
исправне. 335-930,
063/705-18-18. (2269719

КУПУЈЕМ исправне и не-
исправне ТА пећи.
065/344-49-30. (226971)

КУПУЈЕМ старе: сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне анти-
квитете... 013/233-35-01,
064/265-82-98. (226992)

КУПУЈЕМ исправне ис-
правне/неисправне ТА пе-
ћи, најбоље плаћам.
065/284-11-86. (227166)

КУПУЈЕМ гвожђе,бакар,
месинг, старе славине,
акумулаторе, стару белу
технику, каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (227041)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац,
пенкала. Тел. 013/313-
458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (227191)

КУПУЈЕМ обојене метале,
гвожђе, веш-машине,
фрижидере, замрзиваче,
телевизоре. 064/484-13-
76. (227219)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-
латоре, бакар, месинг,
алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, долазим.
061/321-77-93. 
(227219)

КУПУЈЕМ алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
шпорете, замрзиваче, те-
левизоре и остало.
061/322-04-94. 
(227219)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-ма-
шине, замрзиваче, алуми-
нијум, бакар, месинг и
остали отпад. 061/206-26-
24. (2272199

КУЋА сређена са два ста-
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)

КУЋА, шири центар Пан-
чева 155 м2 + магацински
простор 300 м2, продаја
или замена за стан + до-
плата или изнајмљивање.
065/335-32-37. (226603)

КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац 5.5
ари. 064/651-16-22. 

ПРОДАЈЕМ седам ланаца
земље. 060/153-25-15.
(226583)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2

на 4 ара, 27.000 евра. Мо-
же замена за стан, Панче-
во. 064/271-74-67.
(226582)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан 54 м2,
плин, паркинг, укњижен,
енергетски. Тел. 063/309-
535. (226552)

КУЋА 120 м2 на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/307-
674. (226483)

КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак, во-
да, струја, детаљније на
интернету. 064/205-73-18.
(226465)

ПРОДАЈЕМ плац у Стар-
чеву, 35 ари, може замена
за стан у Панчеву.
063/206-996. (226521)

ЊИВА, 33 ара, у Скроба-
ри, на самом путу, 3.300
евра. 065/852-71-99.
(226227)

ПРОДАЈЕМ кућу са по-
моћним објектима у Стар-
чеву, Пролетерска 10. Тел.
063/888-92-83. (226287)

ДВА плаца, стара Миса,
укњижена, 1/1, струја,
ограда, димензије 43 х 16.
063/346-811. (225889)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко греја-
ње, клима. 063/378-357. 

КУЋА, Омољица,  две је-
динице, 4.67, 15.000;
Старчево плац са започе-
том кућом, 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4678)

ОМОЉИЦА, 120 м2, 8,64
ара, гараже, пластеник,
реновирано. 064/200-02-
09, 065/961-93-22. (2269)

ПРОДАЈЕМ плац, 6 ари,
са озиданим подрумом
120 м2, стари ПИК „Та-
миш”, 065/366-32-33. (22

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (226935)

ПРОДАЈЕМ две куће на
једном плацу у Стачреву.
064/147-31-75. (226915)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
кућу на 5 ари плаца.
069/213-97-37. (226912)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац, има воду, струју и ка-
нализацију. 069/213-97-37. 

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ло-
кал од 81 м2, у центру
Стрелишта, за стару кућу,
плац, стан. Тел. 064/267-
71-74. (2269369

ПРОДАЈЕМ намештену
усељиву кућу, Јабука, Та-
мишка 43 на плацу 11
ари, могућа замена за
стан, предност Панчево
или Београд. 064/011-34-
65. (226965)

ПРОДАЈЕМ или мењам за
стан део куће + анекс,
укњижено. 064/952-19-80.
(226976)

ХИТНО продајем викен-
дицу са 17,5 ари, Бавани-
штански пут. 320-011, по-
сле 18 сати. (226985)

ПРОДАЈЕМ дворишну ку-
ћу, Ул. Бранка Радичеви-
ћа. 063/746-12-76.
(227002)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (227001)

КУЋА, Тесла, екстра лока-
ција. 063/329-464,
066/001-050. (227297)

ПРОДАЈЕМ плац, Миса,
дозвољена градња.
060/766-23-36. (227288)

ЈАБУКА, кућа 120 м2, 3
ара плаца, приземна, га-
ража + помоћни објекти.
063/765-82-60, 063/185-
47-82. (227284)

ХИТНО продајем кућу у
Банатском Брестовцу. Це-
на 18.000 евра. Тел.
065/628-48-33, 064/470-
97-06, договор. (227282)

КУЋА на продају, Панче-
во, Кочина 3, поред Зеле-
не пијаце. 064/231-60-24.
(227274)

ТРУЈИНО насеље, близина
Беле Цркве, плац 18 ари.
061/273-10-26. (227265)

НОВА КУЋА, Караула, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (227258)

ПРОДАЈЕМ плац са две
стамбене јединице, шири
центар. 060/034-19-58.
(227261)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ ма-
њу кућу на Баваништан-
ском путу. Тел. 377-871.
(227262)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДА-
ЈЕМ/МЕЊАМ велику
спратну кућу са локалом,
излаз на реку, погодна за
дом старих, кетеринг, итд.
063/891-04-99. 
(227250)

НА ПРОДАЈУ плац на Ка-
раули, 30 ари. 064/264-
01-03. (227204)

КОД Турске главе, кућа са
два локала, 150 м2, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(227221)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 140 м2,
2 ара, 39.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (227221) 

ТЕСЛА, кућа 78 м2, 3.5
ара, 48.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227221)

КУДЕЉАРАЦ, кућа 140 м2,
4 ара, 48.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (227221)

СТАРА МИСА, кућа, 300
м2, 6 ари, 65.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227221)

НОВА МИСА, кућа 120
м2, 2 ара, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227221)

ТЕСЛА, кућа нова, 130 м2,
1.5 ар, 95.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 064/668-
89-15. (227221)

ТЕСЛА, типска кућа, 95
м2, 3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари.
063/225-928. (227165)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(227165)

ГОРЊИ град, 450 м2, се-
дам стамбених јединица
на плацу 7 ари, 180.000,
договор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)

ПРОДАЈЕМ плац од 6 ари
са кућом. Повољно. Тана-
ска Рајића. 063/215-844.
(227171)

ПЕЛИСТЕРСКА 18-е, кућа
40 м2, гаража, воћњак, ба-
шта 20 ари. 065/251-56-
89. (227177)

ПРОДАЈЕМ три хектара
мали надо, један хектар
лап, ½ ланца стари цре-
пајски пут. После 16 сати.
064/578-78-73. (227178)

ПРОДАЈА/ЗАМЕНА,  130
м2, на 4.5 ара, близу цен-
тра, договор. „Ивакс”,
062/173-88-45. (227179)

СТРЕЛИШТЕ, 109 м2, 3
ара, 50.000, договор
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(227162)

ПРОДАЈЕМ кућу 80 м2,
Панчево, шири центар,
29.000. Могућ договор.
064/902-28-80. (227192)

75 АРИ уз асфалт, север-
на зона, близу Скробаре.
066/354-791. (227040)

ПОЧЕТАК Војловице, од-
лична, 115 м2, два стана,
7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(227152)

ХИТНО, Горњи град, усе-
љива, 88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (227152)

КУЋА, 288 м2, на Миси,
укњижена, може етажно,
власник, 62.000 евра.
064/123-14-13. (227129)

МАКСИМА ГОРКОГ, ку-
ћа, 31.000; Цара Лазара,
33.000; Горњи град,
35.000. „Лајф”,  061/662-
91-48, 317-634. (227118)

САМОШ, продајем обра-
диво, пољопривредно зе-
мљиште, бунари и до-
бричко поље. 064/226-67-
31. (227118)

КУЋА, Омољица, 120 м2,
подрум 60 м2, централно,
модеран распоред, плац
26 ари, воћњак. 617-310.
(227126)

КУЋА на мирној локацији,
Тесла, 3.5 ара плац, 80 м2

+ 40 м2, 49.000 евра. Стан
и доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227057)

НОВОСЕЉАНСКИ пут,
два плаца са уредним па-
пирима за продају – вода,
струја. 063/337-851.
(227061)

ПЛАЦ на продају, стара
Миса, Козарачка, 8 ари.
065/361-60-11, 013/361-
601. (227085)

ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5 ари,
грејање, 35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)

НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (227074)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. 

ПРОДАЈЕМ кућу без по-
средника. Новосељански
пут, 7 ари, 80 м2. 063/153-
37-70. (227035)

ВИКЕНДИЦА на Новосе-
љанском путу са 15 ари,
на продају. 063/336-461. 

НА ПРОДАЈУ кућа на Те-
сли, око 300 вм, са лока-
лом, на 2.5 ара плаца. Ку-
ћа има и три посебна ма-
ња стана за издавање.
Тел. 063/849-94-07.
(227013)

ПЛАЦ на продају, 8 ари,
Новосељански пут, 200 м
од „Кутка”. 
064/808-72-53. 
(227088)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са
30 ари плаца у Банатском
Новом Селу. 063/863-80-
15. (227097)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (227117)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

КУДЕЉАРСКИ насип,ста-
ра кућа 40 м2, на 29,3
ара. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

ОМОЉИЦА, 130 м2, нова,
приземље и поткровље, 7
ари, 35.000.(679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-23-
83. (227086)

СТАРЧЕВО, 100 м2, 4 ара,
40.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(227086)

СТАРЧЕВО, 80 м2, 7 ари,
22.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83. 

УЖИ центар, 80 м2, 3 ара,
код старог СУП-а, 75.000.
(679), „Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (227086)

ЦЕНТАР, продаја станова
59-120 м2, укњижено, ета-
жирано, 600-850
евра/квадрат са ПДВ-ом.
063/323-584. 
(223414)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, близина школе,
вртића,превоза. Само
28.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. 
(4678)
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ЈЕДНОСОБАН, Маргита,
нов, 18.000; трособан, Те-
сла, две терасе, 29.500.
(67), „Милка”, 063/744-
28-66. (4678)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, II, близина школе,
вртића, може замена, са-
мо 28.500. (67), 063/744-
28-66. (4678)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
32 м2, тераса, 21.000; Ми-
са, ВП, 35, 20.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4678)

ТЕСЛА, двособан, II, 50,
24.500, једнособан, ВП,
43 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4678)

ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45, 33.000; Тесла, I,
лукс, 37.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66. (4678)

ДВОСОБАН, Маргита, II,
29.000; Тип Станко, II,
сређен, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4678)

ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2,
28.000, договор. 060/321-
53-60. (225218)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000 евра,
центар, зграда. 061/670-
97-96. (226354)

У САМАЧКОМ продајем
намештену гарсоњеру.
065/353-07-57. (225673)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за мањи
стан/кућу. 063/771-15-68.
(226128)

МИСА, 14.000, 55 м2, 70
м2 + двориште, 24.000.
063/377-835. (226104)

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, 60 м2, ЦГ. 064/170-
57-10, 065/824-39-44. (и)

КОТЕЖ 2, 68,46, укњи-
жен, двоипособан, угра-
ђен плакар, подрум,
41.000 + ПДВ, централно,
бојлер, клима, близу бео-
градског пута. 013/317-
565, 062/860-79-71.
(225673)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и ба-
штом продајем. 062/885-
43-20. (226468)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-45-
55, 013/331-079. (226530)

ПРОДАЈЕМ стан, центар.
064/074-68-84. (226896)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(226893)

ТЕСЛА, трособан стан, 81
м2 са терасама, ЦГ, IV,
50.000, власник. 013/353-
786. (226943)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
67 м2, две терасе, ЦГ, га-
ража, реновиран.
064/914-73-00. (226951)

ТЕСЛА, новоградња, че-
творособан, прелеп и
функционалан, 86 м2 +
остава, I спрат, два купа-
тила, 65.000 евра, вла-
сник.  064/298-88-35,
065/626-22-66. (226919)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, укњи-
жен, две терасе, подрум,
власник. 069/267-62-16.
(226932)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова
столарија, храстов паркет,
купатило, тераса, власник.
064/260-05-34. (226926)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан у центру, празан.
252-13-66, 064/413-61-65.
(226952)

ПРОДАЈЕМ хитно двори-
шни стан,  23 м2 у Улици
Цара Лазара 23. Панчево.
Тел. 061/215-34-10.
(226964)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан 61 м2, двориште, га-
ража, башта, укњижен.
064/938-41-99. 
(226974)

ПРОДАЈЕМ, Котеж 2, дру-
ги спрат, ЦГ. 063/857-77-
21. (226977)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 68 м2, са намешта-
јем 063/886-85-21,
066/941-74-29. (226980)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
укњижен двособан, сре-
ђен стан, 58 м2. Тел.
064/968-56-80, договор.
(226977)

ПРОДАЈЕМ трособан ком-
форан стан на Тесли са
нуспроторијама, без ула-
гања. 060/488-21-15.
(227047)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен, при-
земље, грејање, власник.
063/727-76-29. (227408)

СТРЕЛИШТЕ, 37 м2, јед-
нособан, 22.000; Миса,
21.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(227050)

КОТЕЖ, 71 м2, двоипосо-
бан, 43.000; 51 м2, 31.500.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (227050)

ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла,
Котеж, 30.000; Стрели-
ште, 22.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (227050)

КОТЕЖ 2, Кикиндска, 45
м2, ЦГ, усељив, 26.000.
063/272-152.  (2270569

ЕКСТРА повољно, двосо-
бан, ЦГ, Содара, одличан
распоред, 27.500 евра, за-
мена. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(227057)

СТРОГИ центар, ТА, 52
м2, III спрат, 28.000 евра,
договор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227057)

ДВОИПОСОБАН, Котеж,
64 м2, двострано орјенти-
сан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (227057)

ОДЛИЧАН двособан, Ми-
са, близу нове цркве, две
терасе, одмах усељив.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 
(227057)

КОТЕЖ 2, двособан, 55,
28.000; једнособан, ЦГ,
16.000. „Јанковић”, 348-
025. (227059)

ТЕСЛА и Содара, једнособ-
ни, од 17.000; Стрелиште,
двособан, ЦГ, 28.000.„Јан-
ковић”, 348-025. (227059) 

ВРЛО повољно, трособан
стан, центар, I спрат, про-
дајем. 065/849-09-38,
061/533-27-40. (227063)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-87-
67. (227015)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(227074)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (227074)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (227074)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (227074)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (227074)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)

НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ,
укњижен, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)

ЦЕНТАР, двоипособан, 64
м2, ТА, III, тераса, 35.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (227071)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(227071)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, једнособан, 30 м2.
Тел. 063/892-38-30,
068/524-52-99. 
(227068)

ИЗНАД СДК двоипособан,
53.000, Карађорђева тро-
ипособан, 63.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 
(227131)

ТЕСЛА, 35 м2, 23.000;
двособан за сређивање,
26.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (227131)

7. ЈУЛА, високо приземље,
39 м2, 17.000; Стрелиште
24 м2, 13.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(227131)

СОДАРА, војне, двоипосо-
бан, 43.000; Доситејева,
троипособан, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48, 317-634. (227131)

КОТЕЖ 2, одличан тросо-
бан, 45.000; двособан,
31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227131)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан 38.500.
(396), „Лајф”, 317-634
,061/662-91-48. (227131)

ТУРСКА ГЛАВА, прелеп
двособан, ЕГ, 38.000, са-
лонски 114 м2, 63.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (227131)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА прода-
јем 70 м2, Тесла, ЦГ, VI.
062/702-280. (227119)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, ТА,
реновиран, одмах усељив.
062/424-128, 064/423-31-
43. (227095)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, Котеж 2 и двособан
– Котеж 1. 061/158-55-96.
(227102)

ПРОДАЈЕМ стан, локација
центар и Котеж. Тел.
063/864-06-52. (227107)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; шири центар
једноипособан, 46 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера 25
м2, 15.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

КОТЕЖ, једноипособан 45
+ 12 м2, 24.500; једносо-
бан, 45 м2, 25.000.(097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (227117)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан 61
м2, 27.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
38.000; трособан 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (227117)

СОДАРА, једнособан, 35
м2, 23.000; двоипособан,
75 м2, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

СОДАРА, двоипособан, 62
м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650 евра,
са ПДВ-ом. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. (22

МАРГИТА, трособан, 64
м2, 40.000; четворособан,
96 м2, 65.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

МИСА, двособан, 47 м2,
25.000; двоипособан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан 61
м2, 34.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(227117)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65 м2, 31.000; тросо-
бан, 80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (227117)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 53 м2, на 7. спрату,
21.000 евра. 063/868-02-
06. (227140)

КОТЕЖ 1, комфоран јед-
нособан, ВП, 37 м2, ЦГ,
реновиран, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(227147)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, пре-
леп, 13.500. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. 

СТРЕЛИШТЕ, леп двоипо-
собан, 63 м2, V, ЦГ,
36.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, дого-
вор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)

ПРОДАЈЕМ стан 104 м2,
Лава Толстоја 58 и стан
68 м2, Граничарска 8, ста-
нови су нови и усељиви.
069/667-264. (227153)

СТАН на продају, замена,
кућа Војловица, Кудеља-
рац, договор. 062/157-86-
27. (227158)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, VII,
30.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(227162)

КОТЕЖ 2, 37 м2, III, сре-
ђен, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште некрет-
нине”, 062/886-56-09.
(227162)

СТРЕЛИШТЕ, 38 м2, II, ЦГ,
25.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (227162)

ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI од X, 32.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-09.
(227162)

ПРОДАЈЕ се стан на Коте-
жу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)

ХИТНО, Стрелиште, одли-
чан двособан, 62 м2,
29.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)

СТРОГИ центар, одличан
двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)

ПОЧЕТАК Котежа, прелеп
двособан, 53 м2, III,
35.500; трособан, 76 м2,
II, 53.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)

ЦЕНТАР, прелеп двори-
шни, 81 м2, гаража,
33.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (227152)

ТЕСЛА, 58 м2, ТА, лифт,
26.000; Миса, приземље,
15.000. „Ивакс”, 062/173-
88-45. (227179)

ТЕСЛА, троипособан, ЦГ,
сређен, 62.000. „Лајф”,
317-634, 061/662-91-48.
(4678)

СТРЕЛИШТЕ, одличан јед-
нособан, 39 м2, III, ЦГ, но-
вија зграда, 24.000, дого-
вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. 

ТЕСЛА, мањи двособан,
47 м2, III, ТА, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)

ЦЕНТАР, већи једнособан,
47 м2, II, ЦГ, усељив,
30.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (227181)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
45 м2, V, ЦГ, лифт, усе-
љив, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)

ТЕСЛА, двоипособан, 64
м2, IV, ЕГ, без улагања,
40.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

КОТЕЖ 2, двособан, 51
м2, ВП, сређен, ЦГ,
31.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (227181)

СТРЕЛИШЕ, двособан, 60
м2, IV, ЦГ, лифт, брзо усе-
љив, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (227181)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
51 м2, ЦГ, лифт, 17.000;
кућа 55 м2, 25.000.
„Ивакс”, 062/173-88-45.
(227179)

ТЕСЛА, двоипособан, VI -
X, ЦГ, лифт, 32.000, дого-
вор. „Ивакс”, 062/173-88-
45. (227179)

НОВИ СВЕТ, сутерен, сре-
ђен, укњижен, 45 м2,
20.000, договор. „Ивакс”,
062/173-88-45. 
(227179)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самач-
ки хотел, гарсоњера, III,
17 м2, ЦГ, 10.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (227293)

ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45 м2, ЦГ, 32.500. „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (227293)

КОТЕЖ 2, једнособан, III,
ЦГ, 45 м2, 25.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (227293)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, ВПР, ЕГ, 44 м2,
23.000. „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(227293)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
V, лифт, 45 м2, ЦГ, 27.000.
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(227293)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 32.000. „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-44-
30. (227293)

СТАНОВИ

ПОНУДА



МИСА, код школе 47 м2 и
52 м2, власник. Тел.
062/310-822. (227239)

ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, брзо
усељив, 41.500. 063/164-
61-52. (227240)

ПРОДАЈЕМ стан на новој
Миси, трособан, комфо-
ран усељив. 063/262-359.
(227243)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 55 м2, ЦГ, кула код
вртића и школе, нова
градња. 063/110-78-00,
без посредника. (227246)

ПРОДАЈЕМ станове и ку-
ће на свим локацијама,
свих структура. (661),
„Весна два”, 066/937-00-
13. (4678)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 2, 30.000.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13. (4678)

СТАН, новоградња, I, упо-
требна, Светозара Миле-
тића, двособан, 49 м2,
35.700. 061/572-93-17.
(227252)

ТЕСЛА, трособан,  63 м2,
две терасе, ЦГ, 38.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 65 м2, ЦГ, топла во-
да, Котеж 2. Војвођански
булевар, први део, II
спрат, 45.000.  063/194-
82-14. (227196)

ТРОСОБАН стан, Стрели-
ште, I, ЦГ, 67 м2, бизина
„Авива”, 34.000. 064/410-
25-86. (227202)

ПРОДАЈЕМ приземни
стан, укњижен, 26 м2, Све-
тозара Милетића 91, град-
ско грејање, клима, сигур-
носна врата, нова градња,
23.000 евра. 060/209-09-
11, Pan Bau Max. (227215)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
две терасе, ЦГ, 30.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)

ТЕСЛА, двоипособан, 69
м2, гаража, ВПР, ЦГ,
45.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-15.
(227212)

ТЕСЛА, двособан, 55 м2,
тераса, ТА, 33.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
ТА, 14.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227212)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 27.500. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (227212)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, тераса, 37.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(227212)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, тераса, ЦГ, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(227212)

КОТЕЖ 2, четворособан,
92 м2, 59.000. (238), „Те-
сла некретнине”, 
064/668-89-15.
(227212)

КУПУЈЕМО једнособан
стан за познатог купца.
(336),„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (227181)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште
некретнине”, купује не-
кретнине на свим локаци-
јама. 062/886-56-09.
(227162)

АГЕНЦИЈА (470), „Дива”,
Ул. Жарка Зрењанина 14,
купује двособан стан.
Предност без грејања.
345-534, 064/246-05-71.
(227057)

АГЕНЦИЈИ „Тесла некрет-
нине” потребни станови,
брза реализација.
064/668-89-15. (227212)

ИЗДАЈЕМ једнособан
функционалан стан, нена-
мештен, Тесла, близу ави-
ва ЦГ. Тел. 063/106-05-47.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ дворишну кућу
самцу у радном односу,
или пензионеру 060/366-
73-51. (СМС)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра. 065/353-
07-57. (225673)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен/ненамештен код
Стоматолошког, факулте-
та, погодан за студенте.
064/386-55-96. (226085)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан у центру, Б. Јовано-
вића, ЦГ, полунамештен.
064/866-21-38. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, ТА, центар, 95
евра + депозит. 064/186-
50-87. (226621)

СТРОГИ центар, једнои-
пособан намештен стан,
издајем за два ученика.
064/069-14-11. (225656)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
од 44 м2, Котеж 2.
064/545-55-81. (226899)

ИЗДАЈЕМ, у вили, спаваћу
собу с радним делом и
гардеробером, женској
пословној особи или сту-
денктињи. Ружина улица.
064/245-15-97. (226902)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за самца, са употребом
купатила. 371-262.
(226958)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ТА, Тесла, Илије Гараша-
нина. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27. (226960)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, лепу, са засебним
улазом, нова Миса.
062/161-48-74, 013/373-
027. (226917)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
празан двособан стан.
Тел. 064/493-00-55.
(226910)

ИЗДАЈЕМ нов стан у кући,
50 м2, ужи центар. 332-
061. (226937)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на новој Миси.
Тел. 063/839-56-81.
(2269429

ГАРСОЊЕРА код Стома-
толошког факултета, на-
мештена, погодна за сту-
денте. 064/386-55-96.
(226950)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру са ЦГ, интернет,
кабловска, у центру. Тел.
063/118-22-09. 
(226968)

ИЗДАЈЕМ кућу, 80 м2, у
Старчеву, са двориштем и
коришћењем баште.
064/403-15-20. 
(226969)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
за једну или две ученице.
Тел. 063/883-43-73.
(226972)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, не-
намештену, 18 м2, ЦГ, тре-
ћи спрат. Георги Дими-
трова 20-а. 063/803-05-
99. (226978)

ИЗДАЈЕМ новију кућу 120
м2, са окућницом, у цен-
тру Старчева. Тел.
063/502-211. 
(226989)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута
„Авив парка”, изнајмљу-
јем на дуже, ненамештен
стан. 060/706-01-11.
(226992)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
строги центар, ученици.
061/401-19-46. (227006)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан у кући, ниско
приземље, Котеж 2, Сара-
јевска улица. 065/353-74-
00. (227148)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на Содари. 060/346-77-
66. (227149)

ИЗДАЈЕМ једнособан не-
намештен стан, Котеж 1.
065/975-00-20. 
(227150)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
двособан комфоран, пра-
зан стан, окречен, сређен,
Содара. 063/802-26-71.
(227154)

ИЗДАЈЕМ стан на дужи
период, комплет наме-
штен, одмах усељив.
066/631-31-80. 
(227159)

ИЗДАЈЕ се намештен јед-
нособан стан на Тесли.
Тел. 069/507-08-88,
060/347-70-77. 
(227160)
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ДВА мања стана издајем,
Миса, Тимочка 32.
013/371-635, 311-007,
064/993-71-74, 064/297-
81-68. (227121)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан. Телефон, ЦГ, на
Стрелишту. 060/030-11-
62. (227124)

ИЗДАЈЕМ двособан пра-
зан стан у кући, Стрели-
ште. 322-051, 062/162-64-
42. (227081)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан
са посебним улазом, цен-
тралним грејањем, кори-
шћење интернета, близу
Спортског центра, пого-
дан за студенте и ђаке.
069/220-26-72, 013/370-
991. (227085)

ПОВОЉНО издајем наме-
штен мањи стан, гарсоње-
ру, ужи центар. 063/810-
92-39. (227093)

ИЗДАЈЕМ намештен јед-
нособан стан у згради са
двориштем, нова Миса.
Тел. 062/213-529.
(227104)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан намештен стан, ТА
пећ. 013/352-710,
066/352-710. (227079)

КУЋА, потребна у закуп за
радионицу и магацин.
064/476-58-00. (227112)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Котеж 1, реновиран.
064/235-38-19. (227039)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан, Котеж 1. Тел.
064/168-56-22. (227042)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
спрат на Миси, Козарач-
ка, између вртића и цр-
кве. 060/878-475.
(227044)

СТАН намештен, са ЦГ,
повољно, изнајмљујем на
дуже. 063/337-851.
(227061)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Стрели-
шту. 063/805-59-36.
(227097)

НЕНАМЕШТЕНА гарсоње-
ра, Котеж 1, на дуже, ле-
па локација. 013/317-864,
064/903-70-76. (227069)

ИЗДАЈЕМ самцу намеште-
ну собу и ученику, употре-
ба кухиње и купатила.
321-408. (227032)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
парно грејање, клима, те-
лефон. Тел. 064/354-69-
01. (227033)

СОБА у центру са греја-
њем, цена по договору.
064/866-24-98, 064/152-
59-91, 061/113-05-20. 

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж 2,
44 м2. Тел. 332-527,
066/332-527. (227016)

НА СТРЕЛИШТУ издајем
комфоран стан са греја-
њем. 061/274-81-39.
(227014)

ИЗДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан. Тел. 014/344-
52-97. (227268)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мешетн стан. 066/209-
400. (227264)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, 30 м2, код Хотела
„Тамиш”, 70 евра.
064/122-48-07. (227267)

БЕСПЛАТНО, кућа за ста-
новање и соба, кухиња,
купатило у Иванову.
064/372-94-71. (2127260)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан стан и намештену
гарсоњеру. 063/617-421.
(227222)

ЈЕДНОСОБАН стан за из-
давање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (227232)

ИЗДАЈЕМ двособан наме-
штен стан, кућа, центар,
ЦГ, усељив. 065/344-85-
77. (227235)

ИЗДАЈЕ се стан, може и за
локал, Цара Душана 38.
062/886-56-02, 013/351-
477. (227241)

ИЗДАЈЕМ собу самцима,
Стрелиште. 320-847.
(227254)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученицима. Тел.
063/738-57-79. (227255)

НАМЕШТЕН СТАН, интер-
нет, каблопвска, грејање,
близу центра, издајем.
064/368-30-89. (227205)

ГАРСОЊЕРА, новије на-
мештена, интернет, ка-
бловска, грејање, близу
центра издајем. 065/870-
27-00. (227205)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
код Дома војске, употреба
купатила и кухиње. Тел.
065/672-33-00. (227206)

ИЗДАЈЕМ велику собу са
кухињом и трпезаријом, у
новој кући. 064/130-36-
02. (227207)

ИЗДАЈЕМ стан, ТА греја-
ње, АЛУ столарија, нова
кухиња, Стрелиште.
064/305-71-60. (227218)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан на Стрелишту, по-
вољно. Тел. 060/090-25-
41. (227223)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру у Самачком.
063/154-22-74. (227300)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
на Тесли код Споменка,
68 м2, новоградња, високо
приземље, 180 евра. Мо-
же и намештен, уз дого-
вор. 064/250-94-94.
(227291)

НАМЕШТЕНА гарсоњера
и једнособан стан, цен-
трално, кабловска, шири
центар. 063/809-34-18.
(227292)

ИЗДАЈЕМ једнособан на-
мештен стан, Котеж 2.
Тел. 062/401-261,
062/401-492. (227303)

СТАН за издавање код
Преображенске цркве.
062/801-55-43. (2273019

ИЗДАЈЕМ локал, 30 ква-
драта, ве-це, излог, клима,
тенда, главна аутобуска.
062/120-29-92. 
(СМС)

ИЗДАЈЕ се локал од 32 м2,
на Стрелишту. 063/782-
53-22. 
(СМС)

ПОТРЕБНА радионица за
услужно шивење.060/738-
69-43. (СМС)

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2, Ди-
митрија Туцовића, код
Водне заједнице. Локал,
плус два бироа и два мо-
кра чвора. 063/130-04-07.
(226108)

ПОВОЉНО издајем локал
у центру Панчева.
063/206-996. (226521)

ИЗДАЈЕМ локал 42 м2,
Светог Саве 85, велики
паркинг. Тел. 063/309-
535. (226552)

ПОТРЕБАН простор, 150
– 300 м2, градски део,
околина не, купујем.
062/140-67-16. (226743)

ПРОДАЈЕМ пословни про-
стор 52 м2, ТЦ Змај Јовина
2. Тел. 060/562-62-96.
(226670)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал, Тржни центар код Су-
да, 14 м2. 069/663-773.
(226638)

ИЗДАЈЕМ канцеларију у
центру града, 60  евра,
два стола. 063/377-345,
013/315-297. (226957)

ИЗДАЈЕМ локал на Стре-
лишту, центар, погодан за
сваку намену. 064/959-98-
83. (226927)

ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2 у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (226936)

ПОТРЕБНА засебна кућа
за приватну делатност.
064/981-77-65. (226993)

ТЦ Змај Јовина, 24 м2,
приземље, 15.000, дого-
вор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (227147)

ЛОКАЛ издајем, Ослобо-
ђења 3, аутобуска стани-
ца, пијаца, 16 м2, теле-
фон, клима, 100 евра.
063/372-124. (227164)

ИЗДАЈЕМ два мања или
један већи локал, Змај Јо-
вина код пијаце. 063/234-
419. (227127)

ПРОДАЈЕМ локал 97 м2,
центар, договор. 064/329-
48-40. (227043)

ИЗДАЈЕМ локал у центру,
за козметички салон ра-
зних профила, може и из-
давање радног места.
065/251-46-66. (227052)

55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(227269)

30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив, тр-
жни центар – Змај Јовина,
приземље. 069/266-98-20.
(227269)

ЛОКАЛ на Зеленој пијаци,
продајем. 061/200-73-09. 

ИЗДАЈЕМ магацински
простор 200 м2. 061/273-
10-26. (227265)

ПРОДАЈЕМ стамбено-по-
словни простор у центру.
063/262-359. (227243)

ПРОДАЈЕМ киоск на глав-
ној аутобуској станици,
могућ сваки договор.
063/879-03-55. (227245)

ИЗДАЈЕМ локал од 76 м2,
на прометном месту, шле-
перски прилаз са две
стране, на углу, кружни
ток, окретница локала, за
све намене. 
064/026-90-54. 
(227247)

ИЗДАЈЕМ локал на Коте-
жу 2, код „Симпа”. Тел.
062/145-41-23. 
(227211)

ИЗДАЈЕМ локал у Панче-
ву, Немањина 8, 26 м2.
Тел. 064/184-87-50.
(227214)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 55 м2, 
у Д. Туцовића 55. 
Тел. 063/281-954.
(227216)

ИЗДАЈЕМ локал код пија-
це, близина три школе.
060/351-03-56. 
(227229)

ПРОДАЈЕМ локал 9 м2, на
Зеленој пијаци, 7.000
евра. 069/129-72-71.
(227230)

ПОТРЕБАН помоћни рад-
ник за рад у вулканизер-
ској радњи. 065/551-17-
22. (СМС)

ПОТРЕБНЕ искусне рад-
нице за шивење на инду-
стријским машинама.
060/738-69-43. (СМС)

ПОТРЕБНИ возачи Ц и Е
категорије са искуством.
062/198-86-62. (СМС

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
064/677-68-15. (225931)

ПОТРЕБНЕ раднице за
роштиљем у ћевабџиници
у центру града. 063/834-
88-10. (226819)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне рад-
нице за кухињу и роштиљ.
063/897-55-04. (226819)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-11-
20. (226847)

ПИЦЕРИЈИ „Piz za shop”,
потребна радница.
064/555-33-34. (226818)

АУТО-ПЕРИОНИЦА тра-
жи перача, са искуством.
064/244-42-19. 
(226888)

ПИЦЕРИЈИ „МИВА” по-
требна девојка за рад. До-
ћи лично у Ул. Б. Јовано-
вића 68. (226961)

ПОТРЕБАН печењар пра-
сића и јагњића, и кувар у
ресторану. 063/892-00-07.
(226933)

ПОТРЕБНО особље за рад
у производњи и продаји у
пекари. CV (са фотогра-
фијом), слати на email:
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
или донети лично у про-
давницу, у Улици Иве Кур-
јачког 87 (226931)

ФИЗИЧКИ радник, возач
потребан дисконту пића.
Тел. 013/333-679, од 8 до
15 сати. (226926)

ПОТРЕБНЕ раднице за
шивење на индустријским
машинама. 064/127-22-
48. (226993)

ПОТРЕБАН столар, може
скраћено радно време,
Панчево. 060/600-14-52.
(226998)

ПОТРЕБАН пекар за хлеб,
сомуне, пециво – са иску-
ством.  064/120-09-42. 

ПОТРЕБНА радница са
искуством у угоститељ-
ству. „Caf fe Pi ca so”.
065/504-91-07, 065/504-
91-09. (227125)

САЛОНУ лепоте „La Vi da
de Ela”, потребне раднице
разних профила. 063/734-
82-31. (227052)

ПОТРЕБНА радница за
шивење на ибердеку, са
искуством. 064/127-57-01. 

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требни: пица-мајстор и
раднице за палачинке.
Доћи лично. (227098)

ПОТРЕБАН вулканизер са
искуством у путничком и
теретном програму. Yu-ni -
ki. 062/309-370. (2271339

ПРОДАВНИЦИ у Старчеву
потребан трговац са иску-
ством. Тел. 064/218-89-
79. (227293)
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ЛИМАРИЈИ „Марковић”
потребни грађевински ли-
мари, бравари, монтаже-
ри сендвич панела, по-
моћни радници. По мо-
гућству са искуством, за
рад на терену. 065/670-
12-43. (227136)

ПОТРЕБНЕ две млађе де-
војке за рад у новоотворе-
ној трговинској радњи на
новој Миси. 062/435-323.
(227138)

ПОТРЕБНЕ помоћне рад-
нице у кухињи, за ресто-
ран „Пилећи дућан”. Тел.
377-230, 064/259-96-62.
(227163)

ПОТРЕБНА женска особа
за рад на бензинској ста-
ници, Панчево. 351-601.
(227299)

ПОТРЕБНА девојка за рад
у кафићу на Стрелишту.
063/800-07-94. 
(227294)

ПОТРЕБНИ физички рад-
ници. Тел. 064/949-92-72.
(227295)

ПОТРЕБНА конобарица за
рад у кафићу. 060/362-
22-21. (227278)

ПОТЕБНА кућна помоћ-
ница за домаћинство у
Старчеву. Пуно радно
време, плата по договору.
061/234-13-40. (227279)

ПОТРЕБАН возач Ц и Е
категорије, за обављање
послова у земљи и ино-
странству. Next Lo gi stics
d.o.o., Банатско Ново Се-
ло. 063/271-907. (227266)

ИГРАОНИЦИ „Нови диван
дан”, потребне аниматор-
ке на одређено време.
063/786-25-63. (227259)

ПОТРЕБНИ радници за
роштиљ и у кухињи, са ис-
куством. 064/218-05-34.
(227237)

ПОТРЕБНА два армирача
и два тесара предузећу
Kiz za. Доћи лично, Жарка
Зрењанина 146-а.
064/648-24-61. (227242)

ПОТРЕБАН искусан возач
Ц категорије са познава-
њем Београда. 062/311-
651. (227251)

РЕСТОРАНУ „Банатски
кутак”, потребна помоћна
радница за рад у кухињи.
Тел. 060/512-59-99.
(227256)

ПОТРЕБНЕ жене са иску-
ством рада на индустриј-
ским шиваћим машинама.
Звати на 064/369-68-92,
искључиво са искуством.
(227213)

ПОТРЕБНИ радници у пе-
рионици аутомобила, са
искуством. Тел. 063/281-
954. (227216)

СПРЕМАЊЕ станова, по-
моћ у кући, повољно. По-
зив, 065/531-47-18. (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, трака-
сте завесе, венецијанери,
уграђујем, поправљам.
063/882-25-09. (224181)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. (223726)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, да-
вање терапије, купање и
нега болесника. 063/737-
59-60. (225870)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зидање,
кречење, реновирање кро-
вова, повољно. 063/865-
80-49. (226455)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање воде,
канализације, кабина,
славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (226093)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, монта-
жа и демонтажа. 063/801-
84-76. (226643)

ТРЕТМАНИ за мигрену,
реики третмани, подизање
имунитета, нервоза, де-
пресија. 065/335-32-37.
(226603)

АЛУ ПВЦ столарија -  ро-
летне, комарници, вене-
цијанери. Уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (226448)

ОЗБИЉНА девојка прави-
ла би друштво старијој ба-
ки. Тел. 062/895-31-77.
(226894)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чи-
сто, повољно, квалитетно.
063/864-67-16. Влада.
(226904)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошколци).
Искусна дипломирана
професорка математике.
Повољно. 343-370.
(226907)

ВОЗАЧ Б категорије, са
возилом, тражи посао.
064/144-37-65. 
(226911)

КОШЕЊЕ траве, корова,
обарање стабала, разбија-
ње бетона, бетонирање,
утовари, итд. 064/122-69-
78. (226922)

РАДИМО све послове: ру-
шења кућа, бетонирања,
кровове, утовари, кошење
траве, шибља, ископи, од-
ношење ствари, итд.
060/035-47-40. 
(226922)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја, аутомо-
била. Наташа, 361-474,
060/361-47-41, 066/361-
474. (226923)

БРАВАРИЈА, капије, тера-
се, ограде, надстрешнице,
ситне поправке, врло по-
вољно. 063/812-48-93.
(226939)

НЕГОВАТЕЉИЦА пружа
сваки вид неге старим, бо-
лесним, на сат. 060/366-
63-69. (226941)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде инсталација, инди-
катори, бојлери, купатила,
ТА. 062/271-661, 061/132-
85-43. (22694)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (226943)

МАТЕМАТИКА, информа-
тика, статистика, физика,
месечно плаћање, профе-
сорка. Центар. 013/353-
569, 061/603-94-94,
066/405-336. (226978)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(226995)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ка/израда инсталација,
бојлера, ТА пећи, најјеф-
тиније у граду. 063/804-
57-99. (227009)

РАДИМ све физичке по-
слове. 064/144-37-65.
(227011)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и лаки-
рање. 061/314-90-18, 601-
892. (227172)

ПОПРАВКЕ једноручних
чесми, санитарија, брзо,
одговорно. 
Тел. 065/221-72-24.
(227174)

ЧУВАЛА бих старију осо-
бу или дете. 
064/439-98-53. 
(227145)

МЕДИЦИНСКА и релакс
масажа, медицински и
естетски педикир. Јасми-
на, 014/351-907, 061/308-
95-86. (227146)
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ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика. 065/334-
23-38. (227187)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, изда-
вање 10 евра дан, позови-
те. 064/235-08-
15.(227135)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227156)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (227112)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (227090)

ПРОФЕСИОНАЛНА изра-
да нових, реконструкција
старих кровова, зидарија,
фасаде, олуци. 063/394-
724. (2270929

ПВЦ и АЛ ролетне, вене-
цијанери, тракасте, ко-
марници. 065/337-04-09,
013/370-409. (227108)

ВРШИМО дубинско пра-
ње и усисавање тепиха и
намештаја најновијом ге-
нерацијом усисавача, до-
лазим на кућну адресу.
064/117-50-75. (227111)

ЕЛЕКТРИЧАР ради инста-
лације, замена табли и
остале поправке, повољ-
но. 060/521-93-40.
(227041)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, ствари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. 
(227046)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских ра-
дова. 064/866-25-76,
013/361-601. 
(227065)

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 22
године искуства. 013/251-
78-97, 063/782-51-48.
(227066)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 
064/120-77-64. 
(227038)

РАДИМ изолацију равних
кровова, тераса, гаража.
345-874, 062/235-839.
(227026)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, пре-
правке, поправке купати-
ла, славине, одгушење ка-
нализације одмах.
063/269-173. (227030)

КЕРАМИЧАР повољан, и
квалитетан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(227272)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 064/341-79-60,
065/543-21-53. 
(227281)

ДАЈЕМ часове енглеског
основцима, грчког свим
узрастима, на територији
Београда и Панчева. Тел.
069/210-79-77. (227248)

КИРБИ дубинско усисава-
ње и прање намештаја и
тепиха. Сервис „Гоша”.
064/338-49-78. (227211)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс фасаде, повољно, чи-
сто, педантно. 061/288-
20-19. (227227)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. 
(227231)

МОЛЕРСКИ радови, ква-
литетно, цена по догово-
ру. Мајстор Неша.
069/444-23-76. 
(227233)

РУШЕЊЕ, реновирање,
изградња свих врста обје-
ката. Цурење кровова, во-
да и канализација.
062/179-67-25. 
(227233)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, крче-
ње, кошење, вађење пање-
ва, сечење дрвећа.
064/196-17-32. (2271949

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови и обра-
да, израда кошуљице,
уградња ламината, стола-
рије. 062/816-33-84.
(227195)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, гипсарски
радови, повољно. Пензио-
нерима попуст. 061/626-
54-06. (227200)

БРАВАРИЈА, надстрешни-
це, ограде, терасе, врата,
капије, рукохвати, ситне
поправке, врло повољно.
Тел. 060/140-54-44, Дуле.
(227203)

ЧАСОВИ математике и
физике, професор.
062/801-55-43. (227301)

КОШЕЊЕ траве, двори-
шта и воћњака, тримером.
Могућност одвоза траве.
061/612-14-50. (227304)

ПРЕВОЗ тамићем кипе-
ром до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50. 
(227304)

ВЛАГА. Решите се влаге
заувек. Машинско сечење
зидова, постављање изо-
лације, гаранција 100%.
Тел. 062/427-614.  (СМС)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ, превоз друге
робе, Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (225465)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (226277)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мене. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (232611)

ПОВОЉНО, превоз робе и
селидбе, комбијем, цена
по договору. 064/147-14-
77, 013/311-514. (226506)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољ-
но. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-
051. (226633)

СЗР „МАКИ”. Паркет: по-
стављање паркета, хобло-
вање, полирање и лакира-
ње. Мајстори из Дебеља-
че. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (225644)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон. 064/351-
11-73. (226958)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, замене, по-
правке. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (226954)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, електри-
чар, ауто-електричар, по-
правка разних електро-
уређаја. 063/800-01-96.
(226991)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, повољно. Проверите.
061/141-38-02, 063/177-
69-74. (226994)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227167)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 са-
та. Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, Поповић. (227113)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
0 6 1 / 2 8 3 - 6 6 - 4 1 , 
064/317-10-05. (227025)

ГРАЂЕВИНСКА радња из-
води све врсте грађевин-
ских радова. 062/894-37-
18, 064/183-16-36.
(227028)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канали-
зације, водоводне адапта-
ције. Замена вирбли, вен-
тила, батерије и санитари-
је. Све за воду, канализа-
цију, од 0-24 сата,
нон.стоп.  Пензионерима
екстра попуст,  013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00. (227054)

КРОВОВИ, поправке, ме-
њање црепова, летви, ста-
рог црепа и поставке но-
вог крова, црепа, рогови,
патошење, изолације, нај-
јефтинији у граду, пензио-
нерима екстра попуст.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(227054)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канали-
зације, водоводне адапта-
ције, замена вирбли, бате-
рија, вентила и санитари-
ја, све за воду, 0-24, пен-
зионерима екстра попуст,
долазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (228’55)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно: песак, шљунак, се-
јанац, ризлу, огрев, одво-
зим шут. 064/354-69-94,
063/754-02-72. (227059)

ОВЛАШЋЕНИ електросер-
вис поправља: веш-маши-
не, фрижидере, бојлере,
шпорете, пећи, електро-
инсталације. 060/180-02-
83, 062/186-48-22.
(227064)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја у вашем стану и
прање тепиха. 
063/329-464, 
066/001-050. 
(227297)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361,
064/122-68-05. 
(227286)

УТОВАР и одвоз шута, ис-
коп канала од 30 цм, пар-
кинзи, мини багери.
063/225-245. 
(227270)

ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља, велики камион.
063/225-245. 
(227270)

СЕЈАНАЦ, шљунaк, песак,
ризла, црна земља. Мали
камион. 064/245-93-48.
(227270)

ПРЕВОЗ десет кубика
шљунка, песка, сејанца,
ризле, само 2.000 динара.
064/245-93-48. 
(227270)

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. (227225)

СЛОБОДАН мушкарац, 53
године, упознао би сло-
бодну, згодну даму.
064/349-94-05. (226956)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати од 21 сат. 013/352-
203. (226996)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи удовицу
пензионерку, саму, без
икаквих обавеза, од 55 до
60 година, ради заједнич-
ког живота. 013/236-72-
95, 064/501-91-05.
(227031)

МАЈКА и син траже наме-
штену кућу на дуже време
у селу, са употребом дво-
ришта, до 50 евра.
062/826-07-99, 063/122-
13-96. (227144)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, ка-
бловска, двориште, ново.
061/636-08-57, www.so ko-
ba nja.or g Зорица.
(200638)
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ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве -

шта ва мо

ко ри -

сни ке

на ших

услу га

да на це -

не огла -

са и чи -

ту ља

одо бра -

ва мо по -

пуст

свим

рад ним

да ни ма

осим

сре дом.

На осно ву Од лу ке Из вр шног од бо ра Оп штег удру же ња
за на тли ја и оста лих пред у зет ни ка Пан че во, рас пи су је се

О Г Л А С
за да ва ње у за куп по слов ног про сто ра

пу тем при ку пља ња 

за тво ре них пи сме них по ну да

По слов ни про стор ко ји се да је у за куп на ла зи се у
Пан че ву, С. Ми ле ти ћа 16, и то:
      – Ре сто ран „Зан зи бар”,  по вр ши не 222 м², 
      – Ре сто ран ска ба шта, по вр ши не 198 м²
По ну де се пре да ју  до 23. 09. 2016. го ди не,  лич но или
по штом, на адре су: Оп ште удру же ње за на тли ја, Пан -
че во С. Ми ле ти ћа 16.
Јав но отва ра ње по ну да ће се вр ши ти 27. 09. 2016, у 12
са ти, у про сто ри ја ма Удру же ња.
Усло ве кон кур са за ин те ре со ва ни мо гу пре у зе ти у
Удру же њу за на тли ја, Све то за ра Ми ле ти ћа 16.

Пред у зе ће „Бе дем-пре воз” д. о.о, по слов ни огра -

нак „Го луб таxи”,  Ма са ри ко ва 3, Пан че во, 

рас пи су је оглас за при јем рад ни ка 

на по сло ве: 

Так си во зач – ви ше из вр ши ла ца 
Усло ви: 

– По ло жен во зач ки ис пит Б ка те го ри је са во зач ким
ста жом од ми ни мум 3 го ди не у овој ка те го ри ји;
– Ле кар ско уве ре ње о пси хо фи зич кој спо соб но сти за
оба вља ње по сла 
– Сер ти фи кат о по зна ва њугра да Пан че ва
– Пред ност ће има ти кан ди да ти мла ђи од 45 го ди не 
При ја ве се под но се у се ди шту пред у зе ћа Ма са ри -

ко ва 3, Пан че во или mailom на 

m.bartolome@bedemprevoz.com

„Тер мо мон те лек тро” д. о. о.
Ба ва ни штан ски пут 247

Пан че во

По тре бан сер ви сер бе ле тех ни ке 

са ис ку ством.
Кон такт те ле фон: 

013/215-54-44

013/377-477                                                                       (ф)

Д. О. О. „ХИ ДРО ВОД” ПАН ЧЕ ВО
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла)

013/347-938

Тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла тер
4. Ке ра ми чар
5. Зи дар-те сар
6. Фи зич ки рад ник
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ном

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О КОН КУР СУ
Гра до на чел ник гра да Пан че ва рас пи су је

К О Н К У Р С
за су/фи нан си ра ње про је ка та из обла сти 

уна пре ђе ња без бед но сти са о бра ћа ја на пу те ви ма

на те ри то ри ји гра да Пан че ва у 2016. го ди ни, 

ко је спро во де удру же ња/ор га ни за ци је

Пра во уче шћа на кон кур су има ју ре ги стро ва на удру -
же ња/ор га ни за ци је са се ди штем на те ри то ри ји Ре пу -
бли ке Ср би је, ко ја су ре ги стро ва на у Аген ци ји за при -
вред не ре ги стре и ко ја са гла сно од ред ба ма сво јих ста ту -
та оства ру ју ци ље ве из обла сти без бед но сти са о бра ћа ја.
Фи нан си ра ње:
Сред ства ко ја се мо гу до би ти за ре а ли за ци ју про јек та
из но се мак си мал но 150.000 ди на ра по гру пи уче сни -

ка у са о бра ћа ју, ко је су пред мет про јек та.
Ро ко ви:
* Рок за кон ку ри са ње на овом Кон кур су је 20. сеп тем -
бар 2016. го ди не за део ко ји се од но си на би ци кли сте
и мо то ци кли сте , од но сно 23. сеп тем бар 2016. го ди не
за део ко ји се од но си на во за че трак то ра, ком бај на,
мо то кул ти ва то ра и сл., од но сно 17. ок то бар за део ко -
ји се од но си на мла де уче сни ке у са о бра ћа ју.
* Про је кат (део про јек та) чи ју ће ре а ли за ци ју фи нан -
си ра ти Град пу тем овог Кон кур са, мо ра би ти ре а ли зо -
ван у ро ку од 21 да на од да на при је ма сред ста ва, а фи -
нал ни на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај пре да је се
до 15. де цем бра 2016. го ди не.
Текст Кон кур са (са де таљ ним ин фор ма ци ја ма) је

об ја вљен на зва нич ној пре зен та ци ји гра да Пан че ва
www.pancevo.rs, на стра ни Кон кур си и јав ни по зи -

ви. Фор му лар за кон ку ри са ње мо же те пре у зе ти у
Аген ци ји за са о бра ћај Град ске упра ве гра да Пан че ва,
Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 307, или са
ин тер нет пре зен та ци је www.pancevo.rs.

Privredno društvo za proizvodnju i distribuciju električ-
ne energije BIOGAS ENERGY DOO ALIBUNAR (ILAN-
DŽA), za svoje potrebe, raspisuje konkurs za poziciju 

GENERALNI DIREKTOR
sa sedištem u Ilandži, opština Alibunar

Biogas Energy d.o.o. je mlado, ambiciozno privredno
društvo iz oblasti obnovljivih izvora energije koje je u
Ilandži sagradilo jedan od najvećih pogona za proizvod-
nju električne energije iz biomase u istočnoj Evropi.
Ovo postrojenje predstavlja pionirski projekat ovakve vr-
ste u Srbiji, i jedan od najvećih u regionu, koji ne obu-
hvata samo postrojenje za proizvodnju biogasa, već i za-
tvaranje celokupnog proizvodnog ciklusa u kom su po-
kriveni svi segmenti proizvodnje – poljoprivedna proiz-
vodnja, proizvodnja električne energije, upotreba toplo-
te i organskog đubriva.

POTREBNE KVALIFIKACIJE
·      Visoka/Viša stručna sprema poljoprivredne struke
·      Minimum 10 godina radnog iskustva od kojih 5 godi-
na na rukovodećim pozicijama 
·      Obavezno znanje engleskog ili  nemačkog jezika
·      Napredno znanje rada na računaru
·      Iskustvo u efikasnom upravljanju timom ljudi 
·      Izražena proaktivnost i dinamičnost
·      Razvijene sposobnosti planiranja
·      Samoinicijativnost i sposobnost strateškog razmiš-
ljanja i planiranja
·      Upornost i usmerenost na rezultate 

ZADACI RADNE POZICIJE
·      Donošenje strateških i operativnih odluka u cilju
održavanja kontinuiranog poslovanja i obezbeđivanja
uslova za povećanje obima poslovanja
·      Rad na organizaciji proizvodnje 
·      Sastavljanje kratkoročnih i dugoročnih planova
·      Raspoređivanje zaduženja
·      Koordiniranje izvršenja zadataka
·      Kontrolisanje rezultata rada
·      Analiza izveštaja o poslovanju i izveštavanje Uprav-
nog odbora
·      Komunikacija sa strateškim partnerima
·      Priprema dinamike razvoja 
Više informacija o nama na na http://glaholding.com/  i
http://www.biogasenergy.rs/sr. 
Propratno pismo i biografiju možete dostaviti najkasnije
do 23. 09. 2016.godine.
Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 4. сеп -

тем бра 2016. го ди не пре ми нуо наш дра ги

ЈАН КО ДОЈ ЧИ НОВ СКИ
1941–2016.

Хва ла ти на све му што си учи нио за нас.

Не у те шни: су пру га ДА НИ ЦА и ћер ке ЉУ БИ ЦА и МИ ЛЕ НА 
с по ро ди ца ма

(47/227027)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ЈАН КУ ДОЈ ЧИ НОВ СКОМ
1941–2016.

Брат ТЕ МЕЛ КО с по ро ди цом
(48/227027)

По след њи по здрав дра гом де ве ру, стри цу и де ди

ЈАН КУ ДОЈ ЧИ НОВ СКОМ
1941–2016.

Веч но ће мо чу ва ти успо ме не на те бе.

Сна ја ЂУ ВЕ ЗА и бра та нац ДУ ШАН с по ро ди цом
(49/227027)

ЗО РАН МИ ЛИЋ
1971–2016.

По след њи по здрав во ље ном си ну и бра ту од мај ке КР СТИ НЕ, оца

ТО МИ СЛА ВА, бра та ГО РА НА, ДРА ГА НА и бра та ни це ДА НИ ЈЕ ЛЕ

(54/227058)

По след њи по здрав дра гој дру га ри ци

ЉИ ЉА НИ ОБ РА ДО ВИЋ
рођ. Ан ђел ков

С љу ба вљу и ту гом ге не ра ци ја 

Гим на зи је 1957-1961.
(89/227182)

У уто рак, 6. сеп тем бра 2016, по сле ду же бо ле сти,

у 79. го ди ни пре ми нуо је

НИ КО ЛА МИ ЛО ВА НОВ
1936–2016.

По чи вај у ми ру, увек ћеш би ти у на шим ср ци ма

и се ћа њу.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГА НА 

и син БРА НИ СЛАВ са сво јом по ро ди цом
(101/227224)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе. 064/616-
33-83. (225434)

СОКОБАЊА, издајем сме-
штај, центар, борићи, ка-
бловска, паркинг, 600 ди-
нара по особи. 063/485-
829. (и)

ИЗДАЈЕМ апартман у цен-
тру Златибора, повољно.
063/709-44-97. (226925)

ИЗДАЈЕМ апартман у Ба-
њи Врујци, пензионерима
попуст. Тел. 064/368-80-
19. (226929)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, ка-
бловска, двориште, ново.
061/636-08-57, Зорица.
(227110)

ТУРИЗАМ

АУТО ЦЕНТАР „ЗОКИ”

тражи:

три (3) инструктора за обуку возача А, Б, Ц 

и Е категорије.

CV са биографијом послати на: Ауто центар 

„Зоки”, Книћанинова 1-а, Панчево, 

до 15. септембра 2016.
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1. сеп тем бра, у 69. го ди ни пре ми ну ла је

на ша дра га

ИЛИН КА СПА СО ЈЕ ВИЋ
20. VII 1947 – 1. IX 2016.

По до бром ће мо те пам ти ти, увек те спо -

ми ња ти, од за бо ра ва са чу ва ти. У ср цу ћеш

нам увек оста ти.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг ПЕ ТАР 

и син РО БЕРТ из Цре па је

(3/226901)

По след њи по здрав ба би

и та шти

НА ДИ 

ТРП ЧЕ ВИЋ

из Ја бу ке

пре ми ну ла 1. сеп тем бра

2016, у 74. го ди ни.

Унук МИ ЛОШ и зет

МИ ЛУ ТИН КО ЧИЋ

(19/226955)

По след њи по здрав дра гој ба ки

ДРА ГИ ЊИ ЈО ВА НИЋ

од уну ка ЛУ КЕ, УРО ША и ИВА НА

(35/227007)

По след њи по здрав мај ци

ДРА ГИ ЊИ ЈО ВА НИЋ
1932–2016.

Си но ви НЕ НАД и МИ О ДРАГ и ћер ка ЉУ БИ ЦА 
с по ро ди ца ма

(36/2270079

По след њи по здрав су пру зи, мај ци и ба ки

АНИ БИ ХЛЕР
1938–2016.

Ње ни нај ми ли ји

(39/227010)

СМИЉ КА ВИ ДА НО ВИЋ ЗОР КА
Оти шла си, а оста ло је не по пи је них ка фа и не ис при ча -

них те ле фон ских раз го во ра...

Тво ји: ДЕ ЈА и ЦЕ ЦА

(32/227003)

По след њи по здрав Ви ди ној ма ми

СМИЉ КИ ВИ ДА НО ВИЋ

Ме сни од бор СНС Гор њи град
(44/22702

По след њи по здрав Ви ди ној ма ми

СМИЉ КИ ВИ ДА НО ВИЋ

Град ски од бор Срп ске на пред не 

стран ке Пан че во
(45/227021)

По след њи по здрав Ви ди ној ма ми

СМИЉ КИ ВИ ДА НО ВИЋ

Од бор нич ка гру па Срп ске на пред не стран ке

Пан че во
(46/227021)

По след њи по здрав при ји

ДРА ГИ ЊИ 

ЈО ВА НИЋ

од при ја те ља МИР КА 

и МИЛ КЕ

(53/227053)

По след њи по здрав ба ки

ДРА ГИ ЊИ 

ЈО ВА НИЋ

од уну ке ЈО ВА НЕ

(61/227078)

По след њи по здрав

ЗОР КИ ВИ ДА НО ВИЋ

Удру же ње спор ти ста и љу би те ља спор та

„Срп ска спар та”

(64/227083)

По след њи по здрав во ље ној ба ки

МИ ЛЕ НИ БОР КО ВИЋ
1939–2016.

Ње ни: НЕ МА ЊА и ЗО РА НА

(65/227094)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

МИ ЛЕ НА БОР КО ВИЋ
1939–2016.

Ожа ло шће ни: муж ИЛИ ЈА, ћер ка ЈА СНА 

и уну ци НЕ МА ЊА и ЗО РА НА
(66/227094)

По след њи по здрав

СМИ ЉИ ВИ ДА НО ВИЋ ЗОР КИ
1966–2016.

3. сеп тем бра пре ста ло је да ку ца ве ли ко и пле ме -

ни то ср це на ше Зор ке.

Тво ји: СТЕ ВА и ВИ ДА
(70/227115)

По след њи по здрав

ПЕ ТРУ ВУ ЈИ ЋУ

1968–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: се стра

СНЕ ЖА НА, отац 

ДРА ГАН и се стрић

ДАР КО

(78/227131)

По след њи по здрав 

СМИ ЉИ ВИ ДА НО ВИЋ 

ЗОР КИ

Ме сна за јед ни ца Гор њи град Пан че во
(79/ф)

По след њи по здрав

СМИ ЉИ 

ВИ ДА НО ВИЋ

ЗО РИ ЦИ

од по ро ди ца 

СТА НИ СА ВЉЕ ВИЋ 

и СТО ЈА НО ВИЋ

(81/227155

По след њи по здрав

СМИ ЉИ 

ВИ ДА НО ВИЋ

ЗОР КИ

од ПЕ РЕ, БРАН КЕ

и НЕ ШЕ

(82/227155)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми Зор ки

од ку мо ва ВЛА ЈИ ЋА

(93/227190)

По след њи по здрав 

ЈУ ЛИ ЈА НИ ЈУЛ КИ ТУР НШЕК
13. XII 1932 – 6. IX 2016.

Не ка јој је ду ша бла го сло ве на.
Ње ни нај ми ли ји

(91/227189)

По след њи по здрав

ЈУЛ КИ ТУР НШЕК
Сна ја РА ДИ ЦА и ње ни уну ци МА ЈА, ЛЕА, ИВАН 

с по ро ди цом

(92/227189)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

10. сеп тем бра на вр ша -

ва ју се три  го ди не од

смр ти на шег дра гог

ЗО РА НА 

СТАН КО ВИ ЋА

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(31/227000)

ПО МЕН

ЧЕ ДО МИР 

РА ДО ЈИ ЧИЋ

2006–2016.

Док је се ћа ња и љу ба ви,

во ље ни не уми ру.

По ро ди ца

(51/227049)

3

ДИН КА 

БА СТА ЈА

рођ. Етин ски

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Си но ви: БРА ТИ СЛАВ 

и БО РИС с по ро ди цом

(60/227077)

МИ ЛИ ВО ЈЕ

СТЕ ВИЋ

1958–2007.

Увек си у на шим ми сли -

ма, при ча ма.

Се стра ЗЛА ТА 

и се стри чи на НА ТА ША

(62/227081)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БО 

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

1992–2016.

Чу ва ће мо успо ме ну на

те бе, и во ле ти те за у век.

Тво ји си но ви НО ВАК

и ЂУ РО с по ро ди ца ма

(73/227130)

СЕ ЋА ЊЕ

БИ СЕР КА ГЛИ ГОР АР СИЋ
8. IX 1999 – 8. IX 2016.

С ту гом и љу ба вљу ње ни: се стра МИ ЛА, зет

ШПИ РО и се стри чи не ВЕ СНА и ЈА СНА
(90/227185)

Го ди шњи по мен на шој нај дра жој

ЉИ ЉА НИ СИ МИЋ
2015–2016.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша љу -

бав, ја ча од вре ме на и за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг МЕ ДА, ћер ке МА РИ НА

и КА ТА РИ НА
(96/227209)

МИР СА ЈО ВА НО ВИЋ
1944–2016.

На ша во ље на, пре ми ну ла је 3. сеп тем бра

2016.

За у век у на шим ср ци ма.

БОР КО ЈО ВА НО ВИЋ

(84/227169)

МИР СА 

ЈО ВА НО ВИЋ
Од ЗЛАТ КА, ЈЕЛ КЕ 

и МИ ЛИ ЦЕ

(85/227170)

БЕ ЛА ПАП

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и при ја -

те љу.

За у век ћеш оста ти у на шем се ћа њу.

По ро ди ца КР ША НИН

(111/Ф)

Во ље ни ни ка да не уми ру

БЕ ЛА ПАП

Ћер ка АНА с по ро ди цом и су пру га МАР ГИ ТА

(43/227020)

БЕ ЛА ПАП

По след њи по здрав дра гом ко ле ги и при ја -

те љу.

Ко лек тив „Тех но мар ке та”

(103//Ф)

По след њи по здрав на шој дра гој ма ми и ба ки

ДРИ НИ ВА СИ ЛИ ЈЕВ
1934–2016.

Син СИ МА, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, унук БО ЈАН и СА ЊА
(40/227012)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при -

ја те ље да је 6. сеп тем бра 2016. го ди не пре -

ми ну ла на ша дра га и во ље на

МИ ЛЕ ВА ЏО КИЋ
1945–2016.

Ожа ло шће ни: су пруг ЉУ БО ДРАГ, си но ви

ГО РАН и НЕ НАД, сна је СНЕ ЖА НА

и ЛИ ДИ ЈА, уну ци НЕ МА ЊА, МАР КО,

СТЕ ФАН и ВЛА ДИ МИР

(98/22722

По след њи по здрав дра гој се стри

МИ ЛЕ ВИ ЏО КИЋ
1945–2016.

Ње на СТА НА с по ро ди цом

(99/227220)

По след њи по здрав дра гој

МИ ЛЕ ВИ ЏО КИЋ
1945–2016.

По ро ди ца НО ВА КОВ

(100/227220)

У Но вој Гра ди шки је 5. сеп тем бра 2016.

умр ла, а 7. сеп тем бра 2016. го ди не са хра -

ње на

ЗО РА ВИ ДА КО ВИЋ
рођ. Ко ма ди на

Хва ла ти што си на ше жи во те ис пу ни ла

љу ба вљу.

Су пруг ИЛИ ЈА, си но ви ГО РАН и ЗО РАН,

сна је СА ЊА и ДА РИ ЈА и уну ци БО РИС,

ИЛИ ЈА, ТА РА, ЛА НА и МА ША

(57/227075)

По след њи по здрав

ЗОР КИ ТА СИЋ

1930–2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви

ЗО РАН и МИ ЋО 

с по ро ди ца ма

(94/227197)

По след њи по здрав ба ки

ЗОР КИ ТА СИЋ

1930–2016.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва!

Од уну ке АЛЕК САН ДРЕ

и зе та ДА ВО РА

с по ро ди цом

(95/227197)

ЖИ ВАН 

ФИ ЛИ ПОВ

По след њи по здрав од

ко лет ки ва „Ау то ре монт

Пи ва ше вић” 

(74/2271130)

ДРА ГО МИР 

РА ДУ

1929–2016.

По след њи по здрав 

дра гом оцу од си на

МИ ЛА НА и ћер ке 

ОЛ ГИ ЦЕ с по ро ди ца ма

(104/227236)

11. сеп тем бра је де вет

го ди на

МИ ЛИ ВО ЈЕ

СТЕ ВИЋ

21. IV 1958 – 11. IX 2007.

Го ди не про ла зе, али ти

си остао у на шим ср ци -

ма.

Су пру га са ћер ка ма

(21/226967)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

15. сеп тем бра 2016, на вр ша ва се је да на ест го ди -

на од смр ти на ше ћер ке

БРАН КЕ ГО ЛУ БО ВИЋ ДИ МИЋ
1968–2005.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Тво ја де ца, отац ЈЕФ ТА, мај ка СТОЈ НА и се стре
(33/227004)

Де сет нај ту жни јих го ди на у мом жи во ту је про -

шло, 13. сеп тем бра за у век ме је оста ви ло мо је је -

ди но де те

ЉУ БИ ЦА ЦИ ЦА ПЛА НИЋ 
рођ. Цве тић

Бол у ср цу, ту га у ду ши не пре ста ју и све су ве ћи.

Не у те шна и не срећ на мај ка ВЕ РА
(37/227008)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА ЦИ ЦА ПЛА НИЋ
2006–2016.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га не пре ста ју. По сто ји
не што што не уми ре, а то је се ћа ње и љу бав на
те бе.
С љу ба вљу те чу ва мо од за бо ра ва.

Тво је ћер ке СМИ ЉА НА и ЈА СМИ НА, унук 
МИ ХАЈ ЛО, уну ка СО ФИ ЈА, зет СА ША

и су пруг НИ КО ЛА
(38/227008)

У су бо ту, 10. сеп тем бра 2016. го ди не, у 11.30, на Ста ром пра во слав -

ном гро бљу, у Пан че ву, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

др МИ РО ЉУ БУ БА ТИ ЖИВ КО ВИ ЋУ
1936–2015.

ра ди о ло гу

Иа ко је про шла го ди на, с на ма си сва ког да на. 

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра  пра ти на ша љу бав, ја ча од вре ме на

и за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДЕ ЖДА, ћер ка СЛА ЂА НА и зет СА ША

(52/227051)

Осмо го ди шњи по мен

дра гом

РА ДО ЈУ 
ЛУ КИ НУ

По сто јиш и тра јеш кроз
нај леп ше успо ме не ко је
под се ћа ју на те бе.

Су пру га ЈА СМИ НА 
и ћер ке МА РИ НА 

и МИР ЈА НА с по ро ди цом

(56/227062)

ПО МЕН

МИ ЛУ ТИН БО ЖО ВИЋ
За у век си у на шим ду ша ма.

Тво ји: ЗОР КА и СР ЂАН

(68/227101)

Про шло је шест го ди на откако ни си с на ма

ЖАР КО ЈО КО ВИЋ

Та мо те чу ва ју ан ђе ли, у на шим ср ци ма си увек...

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

ЦЕ ЦА и ЈА СА
(77/227137)

11. сеп тем бра на вр ша ва се пет го ди на от ка ко ни -

је са м ном мој је ди ни син

ДЕ ЈАН КУ МРИЋ
1966–2016.

Про шло је пет ту жних го ди на. За бо рав у мај чи -

ном ср цу не по сто ји. По сто је успо ме не ко је не

бле де, ра не ко је се не ле че, су зе ко је се не су ше

и  веч на ту га за то бом, де те мо је.

Не у те шна мај ка ЗО РИ ЦА
(58/227076)

11. сеп тем бра на вр ша ва

се пет го ди на од смр ти

ДЕ ЈА НА 

КУ МРИ ЋА

1966–2016.

Оста ћеш за у век у ср цу и

чу ва ћу успо ме ну на те -

бе.

Твој РА ДЕ

(59/227076)

Де да-Пе ро, се ћа ња на

те бе и твој пле ме ни ти

лик ни ка да не бле де

ПЕ ТАР 

МИ ЛЕ ТИЋ

2006–2016. 

Тво ја су пру га МИ ЛЕ ВА

и си но ви БО ЖО 

и ПЕ ТАР с по ро ди ца ма

(97/227210)

У знак се ћа ња

МИ О ДРАГ СУ ВА ЧА РОВ
чи ка МИ ЋА

„Ка фа на Бу ме ранг”

(105/227

У знак се ћа ња

чи ка МИ ЋА

Ве ра, хра брост, част. Увек ћеш би ти део нас.

Ју жни фронт
(106/227244)

10. сеп тем бра, у 11 са ти, оку пи ће мо се да обе ле жи мо ше сто го ди -

шњи по мен

ЖА КИ
1989–2010. 

Шест го ди на је про шло от ка да ни си с на ма.

Не до ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца

(107/ф)

ЖАР КО ЈО КО ВИЋ

Го ди не про ла зе, а се ћа ње на те бе увек оста је.

Ко лек тив „MS auta”
(108/ф)

ЖАР КО ЈО КО ВИЋ

Чу ва мо те од за бо ра ва и по но сно но си мо у ср цу.

По ро ди це ДАМ ЊА НО ВИЋ и БА ЗИЋ
(109/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДА НА ВУ КО ВИЋ
13. IX 2012 – 13. IX 2016.

С на ма си сва ког да на.

По ро ди ца

(110/227285)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА НА КАН ДИЋ
4. IX 2011 – 4. IX 2016.

С љу ба вљу и по што ва њем ње на БО БА

(7/226569)

10. сеп тем бра на вр ша ва

се се дам го ди на ка ко

нас је на пу стио

ПЕ ТАР 

ЖИ ВА НО ВИЋ

из Стар че ва

Тво ји нај ми ли ји:

су пру га ВУ КО СА ВА,

син ЈО ВАН и ћер ка 

ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди ца ма

(11/226924)

10. сеп тем бра 2016, на Ста ром гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо че тр де се то днев ни по -

мен на шем дра гом

РИ СТИ КА РА ВЛИ

Ожа ло шће ни: су пру га СО ФИ ЈА, 

син БА НЕ, сна ја ИВА НА 

и уну ци ДЕ ЈАН и ЈЕ ЛЕ НА

(16/226948)

13. сеп тем бра  на вр ша ва се се дам го ди на

ЦВЕ ТАН ДИ МОВ СКИ ЦИ ЛЕ
1983–2009.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
Тво ји нај ми ли ји

(20/226959)

УЗЕ ЛАЦ

БО ЖИ ЦА ДУ ШАН    ДУ ШАН КА

Вре ме те че, ал’ ту га оста је.

Ва ша МИР ЈА НА
(25/226979)

ПЕ ТАР 

ДО ТЛИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ЗО РАН, сна ја 

НА ДА и бра та ни ца 

МА ЈА с по ро ди цом

(27/226985)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КА 

ШУ МА НАЦ

С по но сом те по ми ње -

мо, од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: СНЕ ЖА НА, 

СТЕ ВАН, СР ЂАН 

и СИ НИ ША

(29/226991)

СЕ ЋА ЊЕ

АН ЂЕЛ КА ШУ МА НАЦ
За бо рав не по сто ји, ту га и бол оста ју.

Су пруг СТА НИ ША

(30/226991)

ПО МЕН

РИ СТА РИ ЛЕ

КА РА ВЛА

4. V 1936 – 3. VIII 2016.

У ср цу те но си мо, од за -

бо ра ва чу ва мо.

Твој брат СВЕ ТО ЗАР

ЦВЕ ЛЕ с по ро ди цом

(34/227005)

9. сеп тем бра 2016, на вр -

ша ва се де вет го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

друг

МАР КО 

БО ЖО ВИЋ

Ко ле га ПЕ РА

(55/227060)

3

ЈЕ ЛИ ЦИ                    МИ ЛАН

ШТР КАЉ                  ШТР КАЉ

1934–2016. 1930–1991.
Дра ги на ши ро ди те љи, пру жа ли сте нам љу бав, па жњу, до -
бро ту, си гур ност и сна гу. За хвал ни смо до бром Бо гу што
смо ва ши и за слу жу је те да вас веч но чу ва мо од за бо ра ва. 

ДРА ГА НА и ГО ЦА
(83/2271689

Оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да ће мо 14. сеп -

тем бра 2016, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу у Пан че ву да -

ти че тр де се то днев ни по мен 

6. сеп тем бра 2016.

на вр ша ва се два де -

сет пет го ди на от ка -

ко ни је с на ма

НЕ БОЈ ША 

ЈО ВА НО ВИЋ

МЕ ДА

1994–2016.

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 13.

сеп тем бра 2016. го ди не,

да ва ти че тр де се то днев -

ни по мен, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу. 

По ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ

(88/227175)

12. сеп тем бра 2016. на вр ши ће се два на ест го ди -

на ка ко ни је с на ма наш во ље ни

ИВАН НЕ СТО РОВ СКИ ИВ КЕ
2004–2016.

Ту гу ју за њим нај ми ли ји
(86/227173)

Во ље ни унук

ИВАН НЕ СТО РОВ СКИ
Вре ме про ла зи, ту га и бол за у век оста ју.

Ба ба БРАН КА

(87/227173)

Про шло је че тр де сет да на от ка да ни је с на ма

наш во ље ни

ДУ ШАН  БА ЛАН 

ЦРЕ ПА ЈАЧ КИ

Веч но те но се у ср цу: твој син ЂУ РА, ћер ка 

ЗВЕ ЗДА НА с по ро ди цом и се стра СЛАВ НА
(42/227019)

9. сеп тем бра 2016, ше -

сто ме сеч ни по мен на -

шој во ље ној

АН КА 
БА ГА ВАЦ 
МА ЛЕ НА

1951–2016.
С љу ба вљу за у век, не до -
ста јеш...

Тво ји нај ми ли ји

(75/227132)

Дра га на ша

ВЕ РА РИ СТИЋ

2009–2016.

Жи виш у на шим ср ци -

ма.

ДРА ГАН и МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(41/227017)

10. сеп тем бра, у 11 са ти,

на Но вом гро бљу обе ле -

жи ће мо по лу го ди шњи

по мен на шем дра гом

си ну и та ји

МИ ЛУ ТИ НУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Да ни про ла зе, а ни је дан

без су за и се ћа ња на те -

бе.

Не у те шни: мај ка 

ЈО ВАН КА и си но ви

УРОШ и ЛУ КА

(76/227134)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВО ЈИН 

СТО ЈА НО ВИЋ

9. IX 2014 – 9. IX 2016.

Тво ји: син ДРА ГАН,

сна ја НА ДА и уну ка

МИ ЛЕ НА

(50/227034)

12. сеп тем бра 2016. на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на од смр ти на шег

ПЕ ТРА 

ДО ТЛИ ЋА

ста кло ре сца

Ни ка да га не ће 

за бо ра ви ти су пру га

МИ ЦА с по ро ди цом

(69/227106)

12.  сеп тем бра је три го -

ди не од смр ти на ше во -

ље не мај ке, су пру ге и

се стре

СЛА ВИ ЦЕ 

ТА СИЋ

1963–2013.

Си но ви: ЖАР КО, 

МИ ЛО РАД и МИ ЛОШ,

су пруг РАТ КО 

и се стра РО СА

(102/227226)

МИ ХА ЛА КИ

СЕ КУ ЛО ВИЋ

МИ КИ

13. IX 1997 – 13. IX 2016.

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, син

МАР КО, сна ја ИВА НА 

и уну ци МИ ЛОШ,

МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(67/227100)

СЕ ЋА ЊЕ

8. сеп тем бар 2016.

БО РИ СЛА ВА

КРУ ШКА

1944–2009.

СА ША

(72/2271239
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9. сеп тем бра на вр ша ва се де сет го ди на от ка да ни је с на ма на ша

дра га НЕ НА – ма ма, ба ка и та шта

ЈЕ ЛЕ НА МИ ЛО ШЕВ
1922–2006.

Про шло је де сет го ди на ту ге от ка ко ни си ви ше с на ма, али ти си за -
у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ћер ка, уну ка и зет

(1/226898)

Дво го ди шњи по мен

ЕМИЛ 

КА ЛА ПИШ 

КА РА ВЛА

Го ди не про ла зе, али ту -

га и бол не.

ЖЕЉ КО и ЕМИ ЛИА

2/

10. сеп тем бра 2016. је

шест ме се ци от ка да ни -

је с на ма

НИ КО ЛА 
МА НОЈ ЛОВ 

ЧА ЂА
С ве ли ком ту гом чу ва мо
успо ме ну на те бе.

По ро ди ца 
БО ЖИ НОВ СКИ

(4/226906)

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

ЛА ЗИЋ

8. IX 2012 – 8. IX 2016.

Во ље ни ни ка да не уми -

ру све док је оних ко ји

их во ле.

Тво ји нај ми ли ји

(5/226908)

МИ ЛЕ ВА 

НО ВА КОВ

13. сеп тем бра на вр ша ва

се ту жна го ди на от ка да

те не ма с  на ма. Увек ће -

мо те во ле ти.

Твој су пруг БРАН КО 

и ћер ка СЕ КА

(6/226909)

БА БО

КРИ СТИ НА                       ЈА НОШ
7. IX 2011.                                       23. IX 2003.

По но сни смо што смо вас има ли. С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо
успо ме ну на вас.

Ћеркa КА ТА РИ НА и си но ви АН ДРИ ЈА и ИВАН с по ро ди ца ма

(8/226913)

СЕ ЋА ЊЕ

ГЛИ ШО ОЦО КО ЉИЋ
12. IX 1993 – 12. IX 2016.

Во ље ни наш, љу бав, се ћа ње и дра ге успо ме не

увек ће тра ја ти.

Тво ја су пру га ЖЕ ЊА, син РА ДЕ, сна ха 

ЉИ ЉА НА и уну ка КСЕ НИ ЈА
(9/226914)

Шест ме се ци ка ко ни је с на ма наш дра ги

СЛО БО ДАН ЗЕЦ

Увек те се ра до се ћа мо.

Тво ји нај ми ли ји
(10/226916)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

НЕ МА ЊА 

ТУ ДИЋ

9. IX 1999 – 9. 9. 2016.

Од за бо ра ва те чу ва ју:

ћер ка КА ЈА, 

зет СТАН КО и је ди ни

унук ДУ ШАН

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

(12/226928)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВЕ ТА 

РА НИ СЛА ВИЋ

11. IX 2004 – 11. IX 2016.

За у век ћеш  би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(13/226930)

МИ ХАЈ ЛО 

ТО МА ШЕ ВИЋ

10. IX 2009 – 2016.

Го ди не про ла зе, а ту га и

се ћа ње не про ла зе.

Ње го ви нај ми ли ји

(14/226934)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

ЈА ЋИ МОВ СКИ

ДА ГЕ

9. IX 2006 – 9. IX 2016.

По ро ди ца

(15/226947)

МИ ЛИ ЦА 

МА РЕН ДИЋ

За у век оста је пра зни на.

Тво ја се стра

(17/2269529

НЕ НАД КУ ЖИЋ
2008–2016.

Знао си ко ли ко Те во ли мо, а ни ка да не ћеш са зна ти ко -
ли ко нам не до ста јеш.

Ма ма и брат с по ро ди цом

(18/226953)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВО ЈИН МА РИН КО ВИЋ 

ЖИ КА
1937–2006–2016.

И по сле де сет го ди на, бол и ту га оста ју за то бом.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Во ле те: су пру га ВЕ РА, ћер ке НА ТА ША 

и ДУ ШИ ЦА с по ро ди цом и се стра ЈЕ ЛЕ НА
(22/226970)

Прим. др РА ДЕН КО 

ТО ПА ЛО ВИЋ
пе ди ја тар-не фро лог

2008–2016.

ДЕ ЈАН и МА ЈА
(23/226973)

СЕ ЋА ЊЕ

Прим. др 

РА ДЕН КО 

ТО ПА ЛО ВИЋ

пе ди ја тар-не фро лог

2008–2016.

По ро ди ца ИВ КО ВИЋ

(24/22697

11. сеп тем бра 2016. го ди не на вр ши ће се два де -

сет осам ту жних го ди на от ка да ни је с на ма на ша

СА ВЕ ТА БРАН КО ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

на шу за јед нич ку сре ћу.

БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(26/226984)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕР ЖА УВА ЛИН

13. IV 1952 – 10. IX 2014.

Ан ђе ле, две го ди не је

ка ко ни си с на ма, али из

на ших ми сли, ду ше и

ср ца ни ка да оти ћи не -

ћеш. Мно го нам не до -

ста јеш.

ЖА РЕ, НА ТА и БО КИ

(28/226989)

Го ди шњи по мен

БО ЈАН 

РА ДО ВА НОВ

2004–2016.

Го ди не про ла зе, а у мом

ср цу ту га и ве ли ка ра на,

у ду ши пра зни на. Мно -

го нам не до ста јеш. Во -

ли мо те.

Тво је: мај ка БРАН КА,

се стра САН ДРА 

с по ро ди цом 

и ба ба РУ ЖИ ЦА

(63/227083)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на без те бе

ДРА ГА НА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

рођ. Ди вац

Не до ста је нам тво ја

искре ност, сми ре ност и

при ја тељ ство.

Тво је: СА ЊА, ЈЕ ЛЕ НА

и ЛИ ДИ ЈА

(71/227172)

9. сеп тем бра 2016. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка да ни је с на ма наш дра ги

ТРА ЈАН БЕЗ ЊА
Да ни про ла зе, а ми те спо ми ње мо и пам ти мо по

до бро ти и ве ли ком ср цу. За бо рав и уте ха на по -

сто је за оне ко ји су те во ле ли.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ РА, ћер ке ВЕ СНА 

и ГОР ДА НА с по ро ди ца ма
(80/227151)



СЛИКАМА
ОВЕКО-
ВЕЧИЛА

ПАНЧЕВО

Бити обузет
очајем

ЊЕНО
ИМЕ

Руска
балерина

(Маја)

Град и лука
у Црној

Гори

Кошар-
кашки клуб

(скр.)

Предлог уз
локатив

Црно
мастило

Мера за
отпор струје

Раздвојити
се

Општински
јавни пра-

вобранилац
(скр.)

Истакнута,
избачена

Гвожђе
велике
тврдоће

Име глуми-
це Турман

Врста плеса

Име
певача
Купера

Техничка
школа (скр.)

Део острва
Нова Гвинеја

Гаврасов
филм

Град у
Француској

Подобан
за јело

Коњска
опрема

Заједничко
тржиште

(скр.)

ПАНЧЕ-
ВАЧКА

СЛИКАРКА

Житељ
Баскије

Списи,
документа

(лат.)

Владарска
палата

17. и 10.
слово
азбуке

Проширење
крвног суда

Белгијски
фудбалер

ЊЕНО
ПРЕЗИМЕ

Хришћански
мисионар

Име глуми-
це Винслет

Рачун (скр.)

Суседна
слова

Симбол
берилијума

Најмањи
троцифрени

број

Бок

Симбол
кисеоника

Љутина,
јарост

Ознака за
темпо

Црвена боја
од хромо-

пласта

Додатак уз
радио

уређај (мн.)

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

До би ће те по вољ ну по ну ду да на
ду же вре ме ре ши те свој по слов -
ни ан га жман. По сто ји мо гућ ност
да то бу де у дру гом ме сту. До бро
раз ми сли те. Фи нан сиј ски по во -
љан пе ри од, с ве ћим до би ци ма.
Ста ње на емо тив ном пла ну ста -
бил но.

На ла зи те се на ве ли кој и бит ној
пре крет ни ци. Иде је и пла но ви ће
ма ло са че ка ти на оства ре ње, али
би ће ис пла ти ви. Дво у мље ње  вам
не ги не: две до бре по ну де и ето
му ке за вас. Ле пи и ди на мич ни
љу бав ни да ни су пред ва ма.

Сле ди те ин ту и ци ју. До бра по -
слов на по ну да о не кој са рад њи из -
не на ди ће вас до те ме ре да ће те
по ми сли ти да је реч о ша ли. Опу -
сти те се и упу сти те. Шкор пи је ко је
су са ме по ла ко ће упа сти у клоп ку,
док оне за у зе те пре ви ше вре ме на
тро ше на отров не ко мен та ре.

Мно ги Би ко ви ће у овом пе ри о ду
оста ти без стал ног парт не ра, а сло -
бод ни ће по же ле ти да нађу сво ју
по ло ви ну. Међутим, при о ри тет вам
је по слов ни план, где ће ис кр сну ти
не ко ли ко сјај них мо гућ но сти, по го -
то во у при ват ном сек то ру или у по -
сло ви ма у ве зи са ино стран ством.

Ка да је реч о до бром по слу или
на пре до ва њу у ка ри је ри, спрем -
ни сте на све вр сте ри зи ка. Мо -
гу ће је да по ну да не ће би ти оно о
че му са ња те, али про бај те, мо же
би ти ис пла ти во. Бу ди те то ле рант -
ни ји пре ма парт не ру.

Ако не што ку пу је те или про да -
је те, мо ра те би ти крај ње опре зни
да вам се не би пот кра ла не ка
гре шка. Ко ли ко год же ле ли да се
ста ци о ни ра те на јед ном ме сту,
при пре ми те се за бу ран пе ри од.
Мо гућ је по сао са стран ци ма или
од ла зак у ино стран ство.

Нај бо ље би би ло да се сми ри те
и кон цен три ше те на ре ша ва ње
про бле ма. Че ка ју вас ма њи по -
тре си на по љу ка ри је ре и пре и -
спи ти ва ње ва шег ра да. Бит но је
да оста не те сми ре ни. Не под ле -
жи те про во ка ци ја ма. На ви ди ку
је но ва љу бав на аван ту ра.

По ма ло сте дез о ри јен ти са ни.
Пре ви ше то га вам се мо та по гла -
ви. Од лу чи те се за јед ну кон крет ну
по ну ду. По моћ ста рог при ја те ља и
из не над на по се та ће вам отво ри ти
мно га вра та. Не су гла си це из про -
шло сти су по но во ак ту ел не. Вре ме
је да то ис те ра те до кра ја.

Нај бо ље од све га што вам се бу -
де до гађало, је сте да ће те ско ро
си гур но до би ти по зив да оде те на
ду жи и ис пла тив пут. То је не што
што ду го че ка те. Ако ис кр сне не -
ки по сао, од ра ди те га. Љу бав је у
не кој чуд но мир ној фа зи за вас.
Ужи вај те.

Ко ли ко год да је си ту а ци ја за пе -
тља на, ус пе ће те да из ње иза ете
као по бед ник. Не тру ди те се пре -
ви ше да је сми ри те. Јед но став но
пу сти те да све иде сво јим то ком,
па не ка сва ко до би је оно што за -
слу жу је. Емо ци је су вам уз бур ка -
не. При знај те сло бод но да во ли те.

Бу ди те упор ни у сво јим на ме ра -
ма да ком плет но из вр ши те ре ор га -
ни за ци ју ако сте при ват ник или
тра жи те аде кват но рад но ме сто
уко ли ко сте у др жав ној фир ми. Фи -
нан си је ни су на за вид ном ни воу,
али уз ра ци о нал но тро ше ње иза ћи
ће те из кри зе. У љу ба ви је на пе то.

Но вац вам при сти же с ви ше
стра на, али ипак сте кон стант но
не за до вољ ни. Во ди те ра чу на о то -
ме шта и ко ме при ча те да не би
би ло озбиљ них про бле ма. Парт -
нер ски од но си су за тег ну ти, а ви
као да же ли те да иза зи ва те суд би -
ну с не ким ва тре ним зна ком.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
8. ав гу ста: Да ни цу – Кри сти на Сто ја нов и Ко ста Кре цуљ; 11. ав гу ста: Ире ну –
Је ле на Јо ва но вић и Не над Вр бља нац; 12. ав гу ста: Цве ту – Да ни ца и Не ма ња
Об ра до вић; 16. ав гу ста: Теу – Ве сна Кр стић и Жар ко  Же бе љан, Миу – Ива на
и Ми хаљ Освалд; 17. ав гу ста: Ла у ру – Су за на и Мар тин Мај длен; 20. ав гу ста:
Ксе ни ју – Ма ри на Јан ко вић и Или ја Ал бу; 22. ав гу ста: Не ве ну – Да ни је ла и Де -
јан Ди ми три је вић; 23. ав гу ста: Ле ну – Дра га на Ди ми три је вић и Бо јан Јој кић;
25. ав гу ста: Ана ста си ју – Алек сан дра Гру јић и Не над Де спи нић; 26. ав гу ста:
Лен ку – Ива на и Гој ко Па ла лић, Ни ко ли ну – Ми ли ца и Мар тин Ла за рев ски, Ва -
њу – Ми ља на и Иван Цви јо вић, Ле ну – Дра га на и Не над Стој ков; 28. ав гу ста:
Ан ђе лу – Ми ли ца и Жи ва Ду ми тру, Ири ну – Би ља на и Мар јан Ву ко са вље вић,
Ду њу – Је ле на и Фи лип Руп так; 30. ав гу ста: На та шу – Да ни је ла и Зо ран Бог -
да но вић, Хе ле ну – Ива на и Де јан Ко стић, Ма ри ну – Та тја на и Го ран Ђур ко вић. 

До би ли си на
15. ав гу ста: Стра хи њу – На та ша Со ро и Вла ди мир Не дељ ко вић, Јан ка – Би ља -
на Си мо нет; 17. ав гу ста: Алек су – Ми ле на и Пе тар Ми ли во је вић; 19. ав гу ста:
Ива на – Зу за на и Ста ни слав Ду даш; 21. ав гу ста: Фи ли па – Дра га на Ша у ла и
Иван Је лић, Алек сан дра – Ли ди ја Ми клош и Де јан Ја коб; 22. ав гу ста: Ог ње на
– Са ња Цвет ко вић и Фе ри Ра да ко вић, Ва њу – Сла ђа на и Дра го слав Ша по ња,
Ла за ра – Та тја на Па лан ча нин и Вла ди мир Об ра до вић; 23. ав гу ста: Ми хај ла –
Ми ле на и Ми ло рад Вуч ко вић; 24. ав гу ста: Ду ша на – Со ња и Са ша Ге цин, Лу ку
– Је ле на и Мар јан Ам бруш; 25. ав гу ста: Адри ја на – Да ни је ла и Ја ро слав Циц -
ка; 26. ав гу ста: То до ра – Је ли ца и Бранко Ива но вић; 28. ав гу ста: Ма те ју – Ма -
ри ја и Ра до ван Чав ка; 29. ав гу ста: Лу ку – Јо ва на и Са ша Му тав џић, Та ди ју –
Ива на и Вла дан Је ре мић.

ВЕН ЧА НИ

27. ав гу ста: Ми ла на Мар ко вић и Бо јан Фи ја тов, Ма ри ја Ко ро ди и Ема ну ел Ла -
па дат; 28. ав гу ста: Ва лен ти на Пер њак и Не дељ ко Ја ре дић, Ма ја Ку дрић и Ма -
рин ко Ше лен ди, Ми ли ја на Му тав џић и Дра ган Ми ла ко вић, Та ња Па пић и Иван
Ра дој чић, Ива на Спа сић и Бог дан Ва сић, Сан дра Па но вић и Вла ди мир Са ва но -
вић; 1. сеп тем бра: Са ра Мо кан и Ђор ђе Ште фља, Сми ља на Јеф тић и Иван Те -
чи, Ануш Фо раи и Зо ран Ра ко вић.

УМР ЛИ

25. ав гу ста: Мил ка Јо ва но вић (1928), Ђор ђе Ма зић (1949); 26. ав гу ста: Дра -
ган Зељ ко вић (1941), Ми лош Се ку лић (1950), Сми ља Де спо тов ски (1949); 27.
ав гу ста: До ла Не шков ски (1939), Ра ко Ђе до вић (1932), Ма ри ја Ку куљ (1936);
28. ав гу ста: Дра ган Јан ке тић (1969), Ро за ли ја Ду даш (1933), Сла во љуб Ко ва -
че вић (1953), Мил ка Ђе лић (1923); 29. ав гу ста: Алек сан дар Да мја но вић (1921),
Див на Ко ри ца (1928); 30. ав гу ста: Ми ле на Ви ри је вић (1951), Ду шан ка Ду бић
(1945), Ана Би хлер (1938), Љу би ца Бим ба шић (1930), Бо сиљ ка Ами џић (1947),
Пе тар Ву јић (1968), Ма ри ја Ће лап (1931); 31. ав гу ста: Ми ло ван Стан ко вић
(1948), Сла ви ца Не дељ ко вић (1962), Зо ран Ми лић (1971); 1. сеп тем бра: Дри -
на Ва си љев (1934), На да Трп че вић (1942).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊЕ – Ма гич ни лик 6 х 8: пра по рац, за пе ва ти, апе ри тив, но -

ви на ри, бра та нац, ма ти ра ње. Ко њи ћев скок: Љу бав је је ди на игра у

ко јој оба игра ча по бе ђу ју. Ша ра да: син – оп ти чар – си ноп ти чар.

Сти хов ни ана гра ми: (1) Да во рин Јен ко,  (2) кри ла ти ца.Скан ди нав -

ка: ОЈП, Ко тор, че лик, Ума, Алис, ТШ, З, је стив, ам, ане у ри зма, Бад -

ње вац Ри стић, Акви ла, Кејт, ји, сто,стра на, бес, ка ро тин, ан те не.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, БРА, ВА, ВИ, ЗА, МА, НА, НАЦ, НО,

ЊЕ, ПЕ, ПЕ, ПО, ПРА, РА, РАЦ, РИ, РИ, ТА, ТИ, ТИ, ТИВ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. звон чић на вра ту ов це, 2. по че ти с пе ва њем, 3.

пи ће ко је се пи је пре је ла, 4. при пад ни ци „сед ме си ле”, жур на ли сти, 5. бра то вљев

син, си но вац, 6. до во ђе ње ша хи сте у без из ла зан по ло жај.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) АУ ТОР НА ШЕ ХИМ НЕ

Хим на „Бо же прав де”,

би сер нот ног вен ца,

КРО ЈЕ НА је ДИВ НО

зна њем тог Сло вен ца.

(2) ДУ ХО ВИ ТА РЕЧ

У овој се ТРА КА ЛИ ЦИ

ла ко мо жеш сна ћи:

пре ме та њем сло ва

г е с л о  ћеш про на ћи.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед ну

му дру ми сао о љу ба ви.

ЉУ- И- У -БЕ- -ДИ.

-ГРА -ЂУ- ЈЕ- -БА КО-

-ГРА- -БАВ -ЈОЈ -НА ПО-

-ЈУ. И- -ЧА ЈЕ О-

ШАРАДА

ДЕ ТЕ С ДВА ЗА НА ТА

Вред но му шко де те

на о ча ре пра ви,

прог но зом вре ме на

по не кад се ба ви.



До ло во је, као и сва ки пут по -
чет ком сеп тем бра, ми ри са ло
на штру длу.

По ред то га, ни дру га чу ла
ни су оста ла ус кра ће на, па су
пре див но укра ше ни штан до ви
и му зи ци ра ње пре ка ље них
там бу ра ша по ја ча ва ли умет -
нич ки ути сак.

А на са ме уку се ове пре по зна -
тљи ве ба нат ске ђа ко ни је бес -
пред мет но је и тро ши ти ре чи...

Ово го ди шњи до ло вач ки „Да ни
штру дле” зва нич но су тра ја ли
од 31. ав гу ста до 3. сеп тем бра,
прем да се не зва нич но од ви ја ју
то ком це ле го ди не. За то су за -
слу жне вред не же не из удру -
же ња „До лов ке”, ко је се тру де
да на ра зним фе сти ва ли ма
ши ром Ср би је пред ста ве сво је
ме сто и под не бље. Ипак, оно
нај сла ђе до ла зи кра јем ав гу ста
и по чет ком сеп тем бра, ка да се
при пре ма ју за „До ло вач ку
штру дли ја ду”.

И ове го ди не су као увер ти ре
за се дам на е сто из да ње сво је
ма ни фе ста ци је при ре ди ле низ
дру же ња. По че ло је де гу ста ци -
јом про из во да од те ста с ра -
зним слат ким фи ло ви ма у Пан -
че ву 31. ав гу ста и 1. сеп тем бра,
ка да су по се ти о ци мо гли да се
уве ре у из глед, ми рис, укус и
све оста ле ча ри до ло вач ке
штру дле. Уо чи са мог до га ђа ја
у пе так, 2. сеп тем бра, „До лов -
ке” су у сво јим про сто ри ја ма у
До му кул ту ре при ре ди ле из ло -
жбу руч них ра до ва.

Нај ве се ли је, нај ми ри сни је и
нај сла ђе би ло је у су бо ту, 3.

ФОТО-РЕПОРТАЖA
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Ка да је реч о сти хо ви ма на
те му штру дле, пред ња чи ли су
они ко је је на пи са ла Те о до ра
Ра до њин, дру го пла си ра на је
би ла Ми ли ца Тра и лов, а тре -
ће ме сто је за у зео Мар ко Ку -
зма но вић. Ди пло му за нај -
мла ђег „сли ка ра” осво јио је
Урош Ку зма но вић, а нај мла -
ђи мла ди пе сник је Ми лан
Ра ки џић.

ШТРУ ДЛА У СТИ ХУ

На ог њи шту вре ло ме сто,

ту До лов ке пе ку те сто.

Ка да штру дла за ми ри ше,

под се ти ме на лет ње ки ше.

Уку сна је штру дла с џе мом,

а још бо ља с еу ро кре мом.

Ви шња, мак или ора си,

мо ја ба ка зна да их укра си.

Древ ни ре цепт мо ја ма ма има,

не ће да га по ка же баш сви ма.

Тај ре цепт во ле ла бих зна ти,

кад по ра стем, она ће ми да ти.

Со си не штру дле јео би сва ко,

али их не ће до би ти ла ко.

У ре ду че ка ју де ке, ба ке, те те,

али пред ност увек има де те.

Те о до ра Ра до њин, 

пр во ме сто у ли те рар ној 

ра ди о ни ци по во дом штру дли ја де

У ДО ЛО ВУ ПРИ РЕ ЂЕ НА НАЈ СЛА ЂА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА

ВИ ШЕ МА КА, МА ЊЕ ТЕ СТА, ТА КВА ЈЕ ШТРУ ДЛА ИЗ НА ШЕГ МЕ СТА

ШТА ЈЕ ЛЕП ШЕ?

Ста ри ји До ло вац се за гле -

дао у је дан штанд пре пун

штру дли, али и да ме ко је

су их уме си ле.

На пи та ње ка ко му се чи -

ни, од го во рио је: „Не мо гу,

де те, да се од лу чим да л’ су

леп ше штру дле или же не

ко је су их ме си ле”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

сеп тем бра, ка да је још од ра -
них ју тар њих ча со ва по чео да
се ша ре ни плоч ник ис пред
Ме сне за јед ни це и Ве ли ке цр -
кве. „До лов ка ма” су у го сте до -
шле да ме из ра зних срод них
удру же ња из окол них ме ста,
по пут Пан че ва, Ко ви на, Ба ва -
ни шта, Ја бу ке, Ка ча ре ва, Гло -

го ња, Стар че ва и Омо љи це,
али и из оних уда ље ни јих, по -
пут Бу ди са ве, Кла ду ро ва и
Илан џе. По ред слат ких и сла -
них ђа ко ни ја од те ста, на
штан до ви ма је би ло ме ста и за
ви но, мед, бом бо не, ми ри шља -
ве са пу не, су ве ни ре...

Не што ка сни је је већ ник за
кул ту ру Не ма ња Ро тар, у име
Гра да Пан че ва, јед ног од по -
кро ви те ља ма ни фе ста ци је, по -
здра вио при сут не. Пре ње га је
то учи нио и Дра го слав Гли го -
ри јев, пред сед ник Ме сне за јед -
ни це, ко ја је, за јед но са ЈКП-ом
„До ло ви”, До мом кул ту ре „25.
мај” и ра зним дру гим спон зо -
ри ма та ко ђе не се бич но по мо -
гла ре а ли за ци ју по ме ну тог
дру же ња.

На кон офи ци јел ног де ла
усле дио је кул тур но-умет нич -
ки про грам, у ко јем су се ни -

за ли сег мен ти му зи ке у из во -
ђе њу „Ба нат ских ки цо ша” (уз
по моћ глум ца Ми ро сла ва
Жу жи ћа) и игре у ре жи ји ма -
ле них фол кло ра ша из КУД-а
„Ба нат ски вез”. Упо ре до с
тим уче сни ци су пре да ва ли
узор ке штру дли за так ми чар -
ски део.

За ни мљи ва так ми че ња од -
ви ја ла су се и у да ни ма ко ји су
прет хо ди ли са мој ма ни фе ста -
ци ји. Ма ли ша ни су у До му
кул ту ре у ра ди о ни ца ма има ли
при ли ку да при ка жу сво је ли -
ков но и ли те рар но ви ђе ње
штру дле, а по бед ни ци ма су до -
де ље не ме да ље и ди пло ме.

Нај бо љи ли ков ни рад је на цр -
тао Ду шан Ста но је вић, сре бр -
ну ме да љу је осво јио Ра до ван
Ан ку цић, а „брон за на” је по -
ста ла Те о до ра Ра до њин.

из Бу ди са ве. Нај бо љу до ло вач -
ку штру длу уме си ла је Ђур ђев -
ка Јо ва но вић, ис пред Не ги це
Сто кић и Ма ри це Спа сић. На -
гра да за нај леп ше уре ђен
штанд при па ла је удру же њу
обо ле лих од мул ти пле скле ро -
зе из Пан че ва.

На кон про гла ше ња по бед -
ни ка на ста вље но је дру же ње уз
му зи ку и, на рав но, штру дле...

„Же но мо ја, што си та к’а,
ме т’и ма ло ви ше ма ка”, по ви -
као је Ла ла с по зор ни це, на шта
му је Со са уз вра ти ла истом ме -
ром: „Ви ше ма ка, ма ње те ста,
сти же штру дла из на шег ме -
ста”. И све то они су ура ди ли
ни ма ње ни ви ше не го ис пред
Бре да Пи та и Ан ђе ли не Џо ли.
Ди рек тор До ма кул ту ре Ми ро -
слав Пр вуљ на пра вио је сце на -
рио по ко јем се тај по зна ти глу -
мач ки пар на шао баш у До ло ву
на „Штру дли ја ди”, а ма ли ша -
ни из КУД-а „Ба нат ски вез” по -
тру ди ли су се да до ча ра ју ово
ша љи во ви ђе ње.

Жи ри је на кон слат ких му ка
до нео од лу ку о нај бо љи ма, у
так ми че њу за ко је је пре да то
109 узо ра ка ра зних штру дли.
Та ко је у кон ку рен ци ји го стин -
ских штру дли по бе ди ла Рад -
ми ла Ба кур ски из Илан џе,
дру го пла си ра на је би ла Ка ча -
рев ка Зу за на Стој ков, а тре ће
ме сто је за у зе ла Ер же бет Бе ла



Као сваки пут прве суботе у
септембру, и ове године је у
Старчеву одржано надметање
у припремању рибље чорбе,
популарна манифестација по-
зната и под именом „Жабари-
јада”. Љубитељи природе, ку-
линари и ентузијасти још јед-
ном су позвали пријатеље на
дружење тик уз реку Надел,

коју неуморно покушавају да
оживе...

У суботу, 3. септембра, вар-
јаче је укрстило двадесетак
искусних мајстора, доказаних
у припремању најпопуларни-
јег рибљег специјалитета. Би-
ло је весело, забавно... За шти-
мунг су били задужени Борко
и Тођа. Иако је одржана „Жа-

баријада”, иако се кувала вр-
хунска рибља чорба, најтраже-
није било је печење. А „врте-
ло” се чак дванаест ражњева –
што прасићи, што јагњићи...

После трочасовног крчкања
„шпеција” у котлићима жири
је изабрао најбоље. Титулу
шампиона овогодишње „Жа-
баријаде” освојио је Брани-

слав Јовановић, популарни
Брана, или још познатији као
Учитељ. Друго место је заузео
још један прекаљени кулинар-
ски ас, прошлогодишњи пр-
вак, Душан Гавриловић Гавра,
а награду намењену трећепла-
сираном такмичару заслужи-
ла је екипа „Мића и врагола-
ни” из Иванова.

ПО ЖЕЉ НО ОД РЕ ДИ ШТЕ ЉУ БИ ТЕ ЉА ПРИ РО ДЕ

Ко вин ска Шљун ка ра – мир но ме сто за опу штен ци ју
Јед но од бо љих ме ста за бек -
ство од вру ћи не у вре ме нај то -
пли јег го ди шњег до ба сва ка ко
је би ло и ве штач ко је зе ро
Шљун ка ра.

У опу шта ју ћем окру же њу на -
до мак Ко ви на, пре пу ном буј ног
ли сто пад ног ра сти ња, љу би те љи
ужи ва ња у при ро ди су то ком це -
лог ле та на ла зи ли уго дан ку так
за опу штен ци ју. Во да је чи ста,

пла жа уред на, а има и пра те ћих
за бав но-уго сти тељ ских са др жа -
ја, као и про сто ра за пик ник.

До ове ло ка ци је ни је те шко
до ћи ни из Пан че ва, с об зи ром
на то да је она уда ље на тек не -
што ви ше од три де се так ки ло -
ме та ра. Та дис тан ца не пред -
ста вља про блем ни утре ни ра -
ни јим би ци кли сти ма. Прем да
не ки пре фе ри ра ју ба ва ни штан -
ски пут, мо жда је жи во пи сни је
пе да ли ра ти пре ко пан че вач ких
ју жних се ла и Ско ре нов ца.

Не ко ли ко ре кре а ти ва ца ен -
ту зи ја ста об ре ло се на Шљун -
ка ри и пр вог сеп тем бар ског
ви кен да...

ЛЕТО У ПРИРОДИ
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ва ло је пре то пло вре ме. С дру -
ге стра не, пла ни на ри ма је ве о -
ма при ја ло ку па ње на Ка пе та -
но вом је зе ру, без об зи ра на то
што се оно на ла зи на ви си ни
од 1.700 ме та ра и ве о ма је
„рас хла ђу ју ће” тем пе ра ту ре.

Хо тит, ко ји се на ла зи на те ри -
то ри ји Ал ба ни је, у за вр шном
де лу би ло је ве о ма на пор но и
ри зич но с об зи ром на ве ли ке
ко ли чи не сне га. На сре ћу, све
је за вр ше но без ика квих по -
сле ди ца. Пан чев ци су се у та
че ти ри да на по пе ли на још је -
дан врх, а због ло шег вре ме на
од у ста ло се од пла ни ра ног
успо на на Ча кор, пре вој пре ко
ко јег је пре сто ти нак го ди на, у
вре ме Пр вог свет ског ра та,
пре шла и срп ска вој ска.

Сле де ћа ак ци ја ор га ни зо ва -
на је сре ди ном ју ла, а „ме та”
су би ли вр хо ви мо рач ких пла -
ни на – Ма га ник, Вој ник и Ма -
ли Жу рим. Екс пе ди ци ја од
два де сет пе то ро Пан че ва ца је,
пре ко Ник ши ћа и Шав ни ка,
сти гла до же ље них од ре ди -
шта. По себ но зах те ван био је
Ма га ник, пре пун рас пу клог
ка ме ња, а до дат не му ке за да -

Пла ни нар ско дру штво „Је -
ле нак” би ло је и овог ле та
из у зет но ак тив но и, као
мно го го ди на уна зад, се би
за цр та ло но ве ци ље ве.

По ред стан дард них пла -
ни нар ских и би ци кли стич -
ких ру та, так ми че ња у тре -
кинг-ли ги и ко лек тив ног
од ла ска на ак ти ван од мор
на Грч ком при мор ју, у фо -
ку су овог дру штва су се на -
шле та ко зва не ви со ко гор -
ске ак ци је на пла ни на ма
чи ји вр хо ви пре ба цу ју над -
мор ску ви си ну од пре ко две
хи ља де ме та ра.

та нов ци ма, Ко сје ри ћу, Со ко -
ба њи...

Ту су и три за ни мљи ве би -
ци кли стич ке ак ци је – во жња
од 130 ки ло ме та ра од Вр шца
пре ко Бе ле Цр кве до Пан че ва,
пе да ли ра ње уз хр ват ску гра -
ни цу код Бач ке Па лан ке и Ка -
ра ђор ђе ва и успон на Ко па о -
ник. Ни су из о ста ле ни пе шач -
ке ту ре у Де ли блат ској пе шча -
ри и Бе лој Цр кви.

По себ на атрак ци ја био је
ак тив ни од мор у грчкој
Аспровалти, у ко јем је уче -
ство ва ло пе де се так Пан че ва ца,
ка да су, по ред оста лог, упра -
жња ва ни и пла ни на ре ње, ве -
жбе и све оста ло.

Стране припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Бо ле
Oш тродлаки не мач ки
пти чар, стар око пет го -
ди на, тре нут но је ве зан у
дво ри шту у обли жњем
се лу.

Бо ле тра жи но ви дом
и жи вот у нор мал ни јим
усло ви ма. Ве о ма је до -
бар и по слу шан и као та -
кав би мо гао да улеп ша
не чи је дво ри ште. За ин -
те ре со ва ни се мо гу ја ви -
ти на кон такт-те ле фон
065/221-13-54.

Омољ ча нин
Муж јак ра сног пса ухва ћен је
пре не ко ли ко да на у Омо љи ци и
из гле дом под се ћа на мин стер -
лен де ра или не ку дру гу ло вач ку
ра су.

С об зи ром на то да ова ку ца
ни је обе ле же на ми кро чи пом, не -
мо гу ће је до ћи до вла сни ка, па је
она спрем на за удо мља ва ње.

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

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

пу та пре ђе на гра ни ца ка Ал ба -
ни ји, на ко јој, ин те ре сант но,
још увек сто ји ка ме ње са озна -
ка ма СФРЈ. На сре ћу, да нас
ви ше ни ко не кон тро ли ше те
пре ла зе, па се пла ни на ри сло -
бод но кре ћу. Пе ња ње на врх

И по след њи, тре ћи по ду хват
„Је лен ка” овог ле та био је успон
на Би оч, ко ји до се же над мор ску
ви си ну од око две хи ља де и че -
ти ри сто ме та ра. Спе ци фич но је
за ње га да се ма ли број пла ни -
на ра та мо ус пи ње. Старт је био
у Гац ку, а за цр та ни циљ на те -
ри то ри ји Цр не Го ре. И та мо је
би ло ку па ња у јед ном ма лом
пла нин ском је зе ру, а у пла ни -
нар ском до му на Би о чу че кан је
из ла зак ме се ца. Због пу ца ња гу -
ме, из о стао је од ла зак на раф -
тинг на Та ри, али то ни ка ко ни -
је ума њи ло оп шти ути сак.

Чла но ви „Је лен ка” уче ство -
ва ли су и на так ми че њи ма
тре кинг-ли ге у Сом бо ру, Чор -

Че тр де сет чла но ва Пла ни нар -
ског дру штва „Је ле нак”, ста ро -
сти од три де сет до ше зде сет
го ди на, сре ди ном ју на се „спа -
ко ва ло” у два ми ни бу са и за -
пу ти ло ка Про кле ти ја ма, што
се сма тра јед ним од зах тев ни -
јих успо на.

Ба за је би ла на те ри то ри ји
Цр не Го ре, у око ли ни ме ста
Гу си ње, али је већ на по ло ви ни

ОДРЖАНА ЈОШ ЈЕДНА СТАРЧЕВАЧКА „ЖАБАРИЈАДА”

Брана и Гавра – прави мајстори варјаче

ЛЕТ ЊЕ АК ЦИ ЈЕ ПЛА НИ НАР СКОГ ДРУ ШТВА „ЈЕ ЛЕ НАК”

ОД ПРО КЛЕ ТИ ЈА ДО БИ О ЧА



Ди на мо 1945 
по ра жен у Ко ва чи ци

Утак ми ца ма че твр тог ко ла
про шлог ви кен да је на ста вље -
на пр вен стве на тр ка за бо до ве
у Срп ској ли ги гру па „Вој во -
ди на”. На СЦ-у „Мла дост”,
пред око 700 љу би те ља нај ва -
жни је спо ред не ства ри на све -
ту, фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су
игра ли не ре ше но с Ду на вом
из Ста рих Ба но ва ца – 1:1.

Мо жда је то био нај ин те ре -
сант ни ји ду ел ове рун де шам -
пи о на та, јер су го сти у но во
пр вен ство ушли при лич но по -
ја ча ни (не ма ју ни је дан по раз)
и с ви со ким ам би ци ја ма, а
мег дан с по пу лар ном „ди зел -
ком” у на шем гра ду сва ка ко је
пред ста вљао те жак ис пит.

Пан чев ци су овај меч од и -
гра ли у са ста ву: Ка та нић, Ру -
ња јић, Илић, Те ки ја шки, Ђу -
ро вић, Гу дан, Јо ва но вић, Стај -
чић, Ко ва че вић, Трип ко вић и
Цр но мар ко вић, а при ли ку су
до би ли и Ан тељ, Но ва ков и
Спа сков ски.

Био је то пра ви пр вен стве ни
окр шај – твр да, бор бе на утак -
ми ца. Иа ко је би ло не ко ли ко
при ли ка на обе стра не, пр во по -
лу вре ме је окон ча но без го ло ва.

У на став ку ме ча фуд ба ле ри
Же ле зни ча ра су по сти гли два
го ла, али су је дан бод мо ра ли
да спа са ва ју. У 75. ми ну ту Ру -
ња јић је дао ау то гол, па је тим
из Ста рих Ба но ва ца та ко по -
вео. Ипак, Пан чев ци се ни су

пре да ва ли, већ су на ста ви ли
да на па да ју ка го лу ри ва ла, а
на гра да за офан зив ну игру
усле ди ла је у са мом фи ни шу
утак ми це, ка да је Да ни ло Ко -
ва че вић по сти гао по го дак за
из јед на че ње и је дан бод.

–  Има ли смо ка дров ске
про бле ме, по вре ђе не игра че,
би ло је ве о ма те шко при пре -
ми ти ову утак ми цу на пра ви
на чин. Игра ли смо под при ти -
ском, све је ишло на ру ку про -
тив ни ку. Искре но се на дам да

ће мо по сле овог пре о кре та,
од но сно осва ја ња бо да у по -
след њем ми ну ту, има ти ви ше
са мо по у зда ња и да ће мо из
утак ми це у утак ми цу по ста ја -
ти све си гур ни ји – ре као је
тре нер Же ле зни ча ра Алек сан -
дар Сте ва но вић.

Пан че вач ка „ди зел ка” је
тре нут но на ше стом ме сту, с
пет бо до ва, а у на ред ном ко -
лу го сту је у Са ку ла ма, где ће
од ме ри ти сна гу с до ма ћим
Бор цем.

Јед но од нај ста ри јих так ми -
че ња у фит не су и бо ди-бил -
дин гу на Бал ка ну, ко је се
тра ди ци о нал но одр жа ва у
Еле ми ру, под на зи вом „Ве -
ли ко го спо јин ски куп”, при -
ре ђе но је и ове го ди не, уз
при су ство ве ли ког бро ја так -
ми ча ра из Ср би је и зе ма ља у
окру же њу.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
сјај не ре зул та те су оства ри ли
и чла но ви Фит нес-клу ба
Флекс из Пан че ва, па је та ко
још јед ном по твр ђе но да тај
ко лек тив, пред во ђен пред -
сед ни ком Ми ла ном Ко сти -
ћем, за у зи ма сам врх овог
спор та у Ср би ји. У наш град
су сти гле две злат не ме да ље!

Ти на Ми ли ће вић је три јум -
фо ва ла у ка те го ри ји мо дел-

-фит нес у кон ку рен ци ји де во -
ја ка до 168 цен ти ме та ра ви -
си не, а нај сјај ни је од лич је за -
слу жио је и Вла ди мир Пет ко -
вић у ка те го ри ји бо ди-кла сик
за ју ни о ре, ко ји је та ко од бра -
нио трон за у зет про шле го ди -
не.

То је би ла нај бо ља при пре -
ма на ших так ми ча ра за Свет -

ско пр вен ство, ко је ће би ти
одр жа но 1. ок то бра у Пан че -
ву, у ор га ни за ци ји Фит нес-
-клу ба Флекс и НА БА фе де -
ра ци је. То ће ујед но би ти и
нај ве ћа ма ни фе ста ци ја ова -
квог ти па ко ја је ика да одр -
жа на у овом ре ги о ну. Фит -
нес-клуб Флекс ће се на ок то -
бар ском спек та клу пред ста -
ви ти са се дам так ми ча ра у
раз ли чи тим ка те го ри ја ма.

СПОРТ
Петак, 9. септембар 2016.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лх2)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

У су бо ту, 10. сеп тем бра,
с Мо ра вом

Лак ше уз по др шку
на ви ја ча

Љу би те љи ру ко ме та у на шем
гра ду и на ви ја чи Ди на ма ко -
нач но су до че ка ли сво јих пет
ми ну та. Њи хо ви ми ље ни ци су
по но во у ели ти. У су бо ту, 10.
сеп тем бра, „жу то-цр ни” за по -
чи њу се зо ну у Су пер А ли ги.
На пре ми је ри, у Ха ли спор то ва
на Стре ли шту, од ме ри ће сна гу
с Мо ра вом из Ве ли ке Пла не.

Пред во ђе ни тре не ром Ива -
ном Пет ко ви ћем, мом ци су
же сто ко ра ди ли у при прем -
ном пе ри о ду. То ком пре ла зног
ро ка жу то-цр ни дрес су за ду -
жи ли и но ви игра чи, пре ка ље -
ни ру ко мет ни бор ци, али и
мла ди та лен то ва ни асо ви чи је
вре ме тек до ла зи... Коц ки це се
сла жу, пр вен стве на тр ка у нај -
ја чој ли ги је на пра гу, а над
Пан че вом леб ди са мо јед на
же ља – да Ди на мо, спорт ска
ико на гра да, по ста не ста би лан
су пер ли гаш!

Ге не рал ну про бу пред по че -
так но вог пр вен ства Пан чев ци
су има ли про шле су бо те, ка да
су с Ру да ром из Ко стол ца на
свом те ре ну игра ли не ре ше но
– 24:24.

Би ла је то од лич на про ве ра
за мом ке из оба ти ма, а број ни
по се ти о ци на три би ни пан че -
вач ке ха ле мо гли су да ви де на
де лу и но ва по ја ча ња Ди на ма.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ЕЛИ ТА ОПЕТ У ПАН ЧЕ ВУ

ка за ти да су ква ли тет ни ји и да
ће мо пред на шим на ви ја чи ма
осво ји ти пр ве бо до ве у ели ти –
ре као је Иван Пет ко вић.

Уз по моћ на ви ја ча „жу то-
-цр ни” ће лак ше сти ћи до свог
ци ља. За то у су бо ту, 10. сеп -
тем бра, не би тре ба ло про пу -
сти ти утак ми цу у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту. Ди на мо
за по чи ње су пер ли га шке бит -
ке, а ње гов пр ви про тив ник је
Мо ра ва из Ве ли ке Пла не. Ри -
вал по ме ри, али и за по што ва -
ње. Тре ба ис ко ри сти ти пред -
ност до ма ћег те ре на. Утак ми -
ца по чи ње у 19 са ти.

ВИКЕНД У ЗНАКУ „ДВОЈКЕ”

Прошлог викенда је настављена трка за бодове и у Првој јужнобанатској лиги, а на програ-

му је било четврто коло. Ову рунду шампионата обележиле су гостујуће екипе, јер су успеле

да освоје бодове на „врућим” теренима. Ипак, дерби је одигран у Качареву, где је домаће

Јединство савладало Младост из Омољице са 2:0.

Старчевачки Борац је у Гају победио Партизан с 3:0, а фудбалери Стреле из Иванова били

су успешни у Уљми. Они су домаћи Партизан надвисили са 2:1. Са истим резултатом је и Сло-

га из Банатског Новог Села однела бодове из Јабуке, где је била боља од домаће Југославије.

Идућег викенда, у петом колу, Младост у Омољици дочекује Црвену звезду. У Влајковцу

ће се састати имењаци – домаће Јединство и Јединство из Качарева, а Слога ће у Банатском

Новом Селу угостити Будућност. Локални дерби ће бити одигран у Иванову, где ће снаге од-

мерити Стрела и Југославија из Јабуке, а Борац у Старчеву дочекује Партизан из Уљме.

Страну припремио

Александар
Живковић

У Но вом Бе че ју је у су бо ту, 3.
сеп тем бра, одр жа но Отво ре -
но пр вен ство Бал ка на у кунг-
фуу, на ко јем су се над ме та -
ли бор ци из: Ира на, Че шке,
Ма ђар ске, БиХ, Ма ке до ни је,
Бу гар ске и Ср би је.

Ре пре зен та ти вац Ср би је и
члан клу ба Дра гон из Сеф ке ри -
на Ни ко ла Стан ков осво јио је
ти ту лу шам пи о на и та ко оства -
рио још је дан ве ли ки успех. Он
је по стао пр вак Бал ка на у по лу -
те шкој ка те го ри ји (до 85 кг).

– Ис пу нио сам сво је обе -
ћа ње, а ова ме да ља до при -
но си мом реј тин гу за бу ду -
ћу про фе си о нал ну ка ри је -
ру. Овом при ли ком по зи -
вам љу би те ље бо ри лач ког
спор та пу ног кон так та би ло
ког сти ла да до ђу у клуб
Дра гон у Сеф ке ри ну и да
тре ни ра мо за јед но – ре као
је Ни ко ла Стан ков.

У кон ку рен ци ји ју ни о ра
Не ма ња Ма нић се оки тио
брон за ним од лич јем.

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ФИТ НЕС-КЛУ БА ФЛЕКС

ЗЛАТ НЕ МЕ ДА ЉЕ – ЗА 
ОК ТО БАР СКИ СПЕК ТАКЛ

КУНГ-ФУ НАДМЕТАЊЕ

СТАН КОВ ПР ВАК БАЛ КА НА

Пан чев ци су од лич но за по че ли
меч. Има ли су и че ти ри го ла
пред но сти (9:5), али су го сти,
ка ко је вре ме од ми ца ло, успе -
ва ли да ану ли ра ју „ми нус”.

У дру гом по лу вре ме ну ис ку -
сни го сти су у пот пу но сти пре -
о кре ну ли ре зул тат у сво ју ко -
рист (18:21), али Ди на мо се
ни је пре да вао, већ је бр зим
кон тра на па ди ма ус пео да из -
јед на чи.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
„жу то-цр них” био је Ми лош
Иво ше вић, ко ји је по сти гао
шест го ло ва. Ми љан Бу њев че -
вић је че ти ри пу та са вла дао

про тив нич ког гол ма на, а по
три пу та су пре ци зни би ли
Ми ло мир Ра до ва но вић и Ми -
лош Ба ру џић.

– Тра жио сам ри ва ла ко ји
игра слич но као наш пр ви ри -
вал у ели ти. Ру дар је „глу мио”
Мо ра ву. Ис ку сна еки па, са
игра чи ма ко ји су го ди на ма на
оку пу. Ни сам не за до во љан из -
да њем свог ти ма. Са мо до -
брим ра дом мо же мо до ћи до
же ље ног ни воа игре и фор ме.
Ма ло нас ре ме те по вре де
игра ча пред по че так шам пи о -
на та, али ја сам оп ти ми ста.
Ве ру јем да ће мо ји мом ци по -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

КО ВА ЧЕ ВИЋ ИЗ ВУ КАО РЕ МИ
Про шлог ви кен да је на ста -

вље но над ме та ње и у Вој во -
ђан ској ли ги гру па „Ис ток”.
Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 го -
сто ва ли су у Ко ва чи ци и по де -
ли ли мег дан с до ма ћом Сла -
ви јом. Пан чев ци су ва жи ли за
ап со лут ног фа во ри та, јер су
пре овог ду е ла има ли мак си -
ма лан учи нак – три по бе де из
три ме ча, док је до ма ћин био у
пот пу но су прот ном по ло жа ју
– три по ра за из три ме ча.

Ком шиј ски ду ел је при ву као
ве ли ки број по се ти ла ца на ста -
ди он у Ко ва чи ци. У ле пој фуд -
бал ској пред ста ви, с мно го по -
го да ка, до ма ћин је на чи нио ве -
ли ко из не на ђе ње и са вла дао
фа во ри та: Сла ви ја –Ди на мо 3:2.

Пан чев ци су игра ли у са ста -
ву: То мић, Ка ран фи лов ски,
Са рић, Лу кић, Не ду чић, Ра до -
је вић, Спа сић, Скок на, Ни ко -
лић, Ар бу ти на и То шић, а
при ли ку су до би ли и Да шић,
Пе ште рац и Сто ја нов ски.

Сла ви ја је већ у пр вих пет на -
е стак ми ну та сти гла до ви со ке
пред но сти од 2:0, а оба по гот ка
је по сти гао Ги го вић. То шић је у
35. ми ну ту ус пео да сма њи и
вра ти не из ве сност у овај меч,
али је у по след њим тре ну ци ма
пр вог по лу вре ме на гол за до -
ма ћи на по сти гао и Ђу риш, па
се на од мор оти шло  пред но -
шћу ти ма из Ко ва чи це од 3:1.

Иа ко је то ком ве ћег де ла
дру гог по лу вре ме на био број -
ча но сла би ји јер је Лу кић у 61.
ми ну ту до био цр ве ни кар тон,
Ди на мо 1945 је ус пео да сма -
њи пред ност до ма ћи на. То -
шић је у 75. ми ну ту дру ги пут
са вла дао гол ма на Тр бо је ви ћа,
али Пан чев ци ни су ус пе ли да
на чи не пот пу ни пре о крет.

Ди на мо је са да на дру гом
ме сту на та бе ли, а иду ћег ви -
кен да на Град ском ста ди о ну
до че ку је ЖАК. Утак ми ца по -
чи ње у 16 са ти.
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Ми ли ца 
Ра ден ко вић, 
уче ни ца:
     
– Би ла сам на мо ру с
ма мом, та том и бра том.
С та том сам тра жи ла
шкољ ке и ни сам их 
на шла у хла до ви ни, 
не го у пли ћа ку.

Ву ка шин Ан тић,
уче ник:
     
– Био сам у Грч кој на
мо ру, а по сле то га сам
оти шао код ба бе и де де.
Вре ме сам про во дио с
дру штвом, а од ла зи ли
смо и у би о скоп.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

�В. Ђур ђе вић, ?� Depeche Mode, превод: С. Трајковић

Лич ни Исус
От криј до дир ве ре! Твој лич ни, пер со нал ни Исус.

Не ко да чу је тво је мо ли тве, не ко ко ме је ста ло.

Твој лич ни, пер со нал ни Исус.

Не ко ко ће чу ти тво је мо ли тве, не ко ко је та мо.

Осе ћа ња не по зна та и ти си са свим са ма.

Ус треп та ла по ред те ле фо на. По диг ни слу ша ли цу, пре тво ри ћу те у

вер ни ка. Про бај из дру ге, те сти рај ме.

Оно што је у тво јим гру ди ма мо раш да ис по ве диш.

Ис по ру чи ћу ти, ти знаш да пра штам.

От криј до дир ве ре! Твој лич ни, пер со нал ни Исус.

Не ко да чу је тво је мо ли тве, не ко ко ме је ста ло.

Ужи вај у ти ши ни
Ре чи као на си ље раз би ја ју ти ши ну, упа да ју у мој ма ли свет.

Бол не за ме не, бу ше ме.

Зар не раз у меш, мо ја ма ла де вој ко, све што сам од у век же лео,

све што ми је од у век тре ба ло, ту је, у мом на руч ју.

Ре чи су пот пу но не по треб не, оне са мо по вре ђу ју.

Ча вр ља ња су из го во ре на да би би ла раз би је на.

Осе ћа ња су ин тен зив на, ре чи су три ви јал не.

За до вољ ства оста ју, баш као и бол.

Ре чи су бе сми сле не и ла ке за за бо рав.

У тво јој со би
У тво јој со би, где вре ме сто ји, или се по ме ра тво јом во љом.

Хо ћеш ли да пу стиш ју тро да до ђе уско ро? Или ћеш ме оста ви ти

да ле жим ов де?

У твом оми ље ном мра ку, тво је оми ље но по лу све тло, тво ја 

оми ље на свест, твој оми ље ни роб.

У тво јој со би, у ко јој ду ше не ста ју, са мо ти по сто јиш ов де.

Хо ћеш ли да ме во диш до тво је фо те ље или ћеш ме оста ви ти 

да ле жим ов де?

Тво ја оми ље на не ви ност, тво ја оми ље на на гра да, 

твој оми ље ни осмех, твој оми ље ни роб.

Ви сим на тво јим ре чи ма, жи вим на твом да ху, 

по и сто ве ћу јем се с тво јом ко жом, хо ћу ли за у век би ти ов де?

У тво јој со би, тво је го ру ће очи на те ра ле су пла ме но ве 

да се по диг ну.

Хо ћеш ли пу сти ти ва тру да уско ро умре, или ћу ја увек би ти ов де?

Тво ја оми ље на страст, тво ја оми ље на игра, 

тво је оми ље но огле да ло, твој оми ље ни роб.

Ми хај ло Бор ка, 
уче ник:
     
– Пр ва по ло ви на ле та
ми је би ла до сад на, 

али ка сни је сам оти шао
на Див чи ба ре, а по сле
то га и на мо ре, па ми 
је би ло ле по.

Наградни конкурс

Пуно поздрава из Паралије од Николе, Жељке и Драгице Мирковић.

Миливоја Блазнавца 7/6

Прелепе боје мора Ситоније, угођај за очи, душу и ум. 

Никола Шалковић, Далматинска 29

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Никола, Мирковићи,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


