
као и чу ва њу осе тљи вих ка те го ри ја
за тво ре ни ка, у ко је спа да ју и они с
по себ ним по тре ба ма.

Вред ност из град ње за твор ских обје -
ка та у окви ру но вог за тво ра и опре ме
ко ја се на ла зи у њи ма је 23 ми ли о на
евра. Од то га је Раз вој на бан ка Са ве та
Евро пе кре ди ти ра ла из град њу са 18 ми -
ли о на евра, а Ре пу бли ка Ср би ја је би ла
су фи нан си јер с пет ми ли о на евра, што
је по тро ше но за опре ма ње обје ка та.

За вод ће има ти око 270 за по сле -
них, од че га су њих 170 но ви рад ни -
ци. Кон кур си за по пу ња ва ње рад них
ме ста у свим слу жба ма су у то ку. Но -
ви за вод ће до кра ја го ди не у пот пу -
но сти би ти опе ра ти ван.

Пре се ље ње у нов и мо де ран за твор
на мет ну ло је пи та ње шта ће би ти с не -

Политика
Започето је

спровођење

поступка јавно-

-приватног

партнерства

» страна 4

цена 40 денара

Хроника

Па мет на ау то бу ска 

ста ја ли шта

» страна 5

Друштво

И ове го ди не по моћ у

ку ћи

» страна 9

Хроника

Сам при знао да је 

пе до фил, ка жњен с 

го ди ну да на за тво ра!?

» страна 10

Село

„Жаока” опет убола

» страна 11

Култура

Џез из свих кра је ва

све та

» страна 12

Фото-репортара

Магновење звано

Клејтон–Хамилтон 

» страна 26

Спорт
Фаворит се провукао

поред Пескане

» страна 27
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Сви за тво ре ни ци пре ба че ни
у нов, не дав но отво рен
обје кат на 
Ба ва ни штан ском пу ту

Сва ли ца ли ше на сло бо де ко ја су из др -
жа ва ла ка зну у не ка да шњем Окру жном
за тво ру у Пан че ву или су че ка ла да им
ис тек не при твор, пре се ље на су у но ви
за твор на Ба ва ни штан ском пу ту.

Ка ко је са оп шти ла Упра ва за из вр -
ше ње кри вич них санк ци ја, реч је о укуп -
но 123 осо бе. Ме ђу њи ма је 90 осу ђе -
них, 12 пре кр шај но ка жње них и 21 при -
тво ре но ли це. Ме ђу пре се ље ни ма је и
25 осу ђе ни ка и пет при тво ре них ли ца
из од се ка у Вр шцу, ко ји та ко ђе при па да
Ка зне но-по прав ном за во ду у Пан че ву.

Под се ћа мо, но ви за твор на Ба ва ни -
штан ском пу ту је дан је од нај мо дер ни -
јих, ако не и нај мо дер ни ји у Ср би ји. Гра -
ђен је две го ди не, у скла ду са стан дар ди -
ма тзв. европ ских за твор ских пра ви ла, а

ПО ЧЕТ КОМ ОВЕ НЕ ДЕ ЉЕ

ИС ПРА ЖЊЕН ЗА ТВОР У ЊЕ ГО ШЕ ВОЈ УЛИ ЦИ
ка да шњим објек том за сме штај ли ца
ли ше них сло бо де у Ње го ше вој ули ци.
Ви ше пу та до са да је на го ве шта ва но
да ће Ми ни стар ство прав де, ко је је до -
не дав но би ло ње гов вла сник, фор мал -
но пре не ти вла сни штво Град ској упра -
ви, а да ће на кон то га она од лу чи ти за
шта ће се бив ши за твор ко ри сти ти.

То је по твр дио и гра до на чел ник
Пан че ва Са ша Па влов. Он је из ја вио
за „Пан че вац” и не ке дру ге ло кал не
ме ди је да ће о то ме мо ћи да се го во -
ри тек ка да Ми ни стар ство прав де усту -
пи Град ској упра ви Пан че ва пра во
ко ри шће ња за тво ра у Ње го ше вој.

– На кон то га мо ћи ће мо да са гле -
да мо у ка квом ста њу је обје кат и ко -
ли ко нов ца би тре ба ло да бу де уло же -
но да би згра да мо гла да се ко ри сти.
За сад, иде је су да у згра ди у Ње го ше -
вој бу де би знис IT ин ку ба тор, или
про стор ко ји би ко ри сти ло ви ше кул -
тур них уста но ва – на гла сио је он.

Ко ли ко је Пан че во би ло у ап сурд -
ној си ту а ци ји због за тво ра у Ње го ше -
вој, ви де ло се пре ви ше од две го ди -
не, ка да су гра до на чел ник Пан че ва
Са ша Па влов и та да шњи ми ни стар
прав де у Вла ди Ср би је Ни ко ла Се ла -
ко вић по ла га ли ка мен те ме љац на ме -
сту где је из гра ђен но ви за твор.

Се ла ко вић је та да ре као да у Ср би -
ји има још гра до ва у ко ји ма је за твор
у цен тру гра да, али да ниг де ни је као
у Пан че ву.

М. Гли го рић
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Након рођења детета
вреба брачна криза
» страна 8

Пукла стотка на
Стрелишту
» страна 26

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац” 
уверења само 1.700 динара
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекр-
шајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз оду-
зимање оружја.

ЗБОЉ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДРЖАВНОЉ ПРАЗНИКА

Благајна „Панчевца” у понедељак 
ради до 14 сати

У понедељак, 12. новембра, због нерадног дана поводом државног пра-
зника – Дана примирја у Првом светском рату, који се обележава 11. но-
вембра, благајна нашег листа радиће у измењеном времену.

Сви корисници услуга „Панчевца” свој огласни материјал, читуље и по-
мене у понедељак, 12. новембра, моћи ће да предају од 8 до 14 сати. Већ у
уторак благајна ће радити као што је уобичајено, од 8 до 18 сати.

мо же да се по ре ди с нај са вре ме ни јим
за тво ри ма у др жа ва ма Европ ске уни је.

Сме штај ни ка па ци тет му је 500 ли -
ца. При ли ком из град ње тог објек та
ис по што ва ни су сви ме ђу на род ни стан -
дар ди ка да је реч о ху ма ном сме шта -
ју, аде кват ној здрав стве ној за шти ти,

ЧЕСТИТАМО ДАН ГРАДА



ми ра ли кон вој од пе де сет ка ми о на за
пре воз хле ба и исто то ли ко во зи ла за
пре воз за по сле них и, тру бе ћи си ре на -
ма, про шли су ули ца ма на шег гра да.
дте ли су да скре ну па жњу јав но сти на
про бле ме ко је су има ли на кон што су
их ку пи ле фир ме „Ин веј” и „Ру бин”

из по слов не им пе ри је Пре дра га Ран -
ко ви ћа Пе цо ни ја.

„Пан че вац” је та да об ја вио и ин -
фор ма ци ју о про да ји 100 од сто ка -
пи та ла „Азо та ре” кон зор ци ју му ко је
су чи ни ле ли тван ска ком па ни ја „Ар -
ви” и бе о град ски „Уни вер зал”. Ова
при ва ти за ци ја ка сни је је би ла пред -
мет суд ског спо ра и по вод за хап ше -
ње не ко ли ко ли ца, ме ђу ко ји ма је
био и вла сник „Уни вер за ла” Ду шан
Сту пар. 

У ру бри ци „За пи си” об ја вље на је
при ча о на шем су гра ђа ни ну Ђор ђу Зој -
ки ћу, чо ве ку бо га те и за ни мљи ве би о -
гра фи је и по при лич ног жи вот ног ис -
ку ства. Под се ћа мо, он је био глав ни
про ду цент и је дан од осни ва ча Дру гог
про гра ма Ра дио-те ле ви зи је Бе о град,
ди рек тор про дук ци је у Те ле ви зи ји Но -
ви Сад, но ви нар „Пан чев ца” и осни -
вач ли ста „Ма ла при вре да”, пр вих но -
ви на о при ват ном сек то ру и
при ват ни ци ма ко је су се по ја ви ле у
вре ме со ци ја ли зма. Мно ги Пан чев ци
пам те Зој ки ћа и по то ме што је у вре -
ме до ми на ци је СПС-а у Пан че ву и у
ло кал ним ме ди ји ма по кре нуо пр ви
опо зи ци о ни пан че вач ки не дељ ник
„Но ви Пан че вац”.

М. Глигорић

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Укруг.

На Спортском центру, ових дана

Сниоио Милан Шупица

Петак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ма ги ја!
Су бо ту, 3. но вем бар, 1956. го ди не – дан ка да је по че ла европ ска
при ча Фуд бал ског клу ба „Цр ве на зве зда”. Већ у свом пр вом по ку -
ша ју наш ве ли кан је сти гао до по лу фи на ла нај ја чег клуп ског так -
ми че ња...

Сре да, 29. мај, 1991. го ди не – дан ка да се „Цр ве на зве зда” по пе ла
на врх Евро пе и у не за бо рав ном фи на лу Ку па шам пи о на са вла да ла
фран цу ски „Олим пик”...

Не де ља, 8. де цем бар, 1991. го ди не – дан ка да су „цр ве но-бе ли”
по ста ли пр ва ци све та са вла дав ши у То ки ју чи ле ан ски „Ко ло-ко ло”...

Уто рак, 6. но вем бар, 2018. го ди не – дан ка да је ис пи са на но ва
стра ни ца исто ри је срп ског спор та. Дан ка да је бор ба би ла не пре ста -
на и ка да се до го ди ло оно што би ти не мо же... Дан ка да су на ши
фуд ба ле ри ко нач но схва ти ли ка ко се по ста је шам пи он – она ко, иза -
шли су на те рен и по бе ди ли!

Уто рак, 6. но вем бар, 2018. го ди не – дан ка да је „Цр ве на зве зда” у
че твр том ко лу груп не фа зе Ли ге шам пи о на са вла да ла ве ли ки „Ли -
вер пул”. Тим ко ји је пре са мо не ко ли ко ме се ци играо у са мом фи -
на лу нај ја чег клуп ског так ми че ња на Ста ром кон ти нен ту. Тим у ко -
ме је са мо је дан играч ску пљи од це ле еки пе у цр ве но-бе лим
дре со ви ма.

Па, шта зна ср це шта су ми ли о ни. Да, што је по кој ни ве ли кан срп -
ског глу ми шта Не бој ша Гло го вац и ве ли ки на ви јач „Цр ве не зве зде”
из го во рио у фил му „Уди ца” – баш та ко се по ста је шам пи он. Иза ђеш
на те рен и по бе диш. И то ве ли ки „Ли вер пул”. И то са 2:0!

Из гу би ли су „цр ве но-бе ли” не дав но на „Ен фил ду”, па и од Па ри -
жа на на „Пар ку прин че ва”, би ли су но ка у ти ра ни, али ус пе ли су да
уста ну. По пу лар на бе о град ска „Ма ра ка на”, нај ве ћи срп ски ста ди он
ко ји од не дав но но си на зив „Рај ко Ми тић”, још јед ном је по ка за ла
сво ју ма ги ју. На том трав на том те пи ху па да ли су мно ги европ ски
фуд бал ски ве ли ка ни у бо га тој исто ри ји „Цр ве не зве зде”.

Да, на ви кли су „На по ли” и „Ли вер пул” да игра ју у ва тре ним ат -
мос фе ра ма, али чак и они, нај тем пе ра мент ни ји, мо ра ју да за зи ру од
„Ма ра ка не”. И од ње ног фа мо зног ту не ла ко ји во ди од свла чи о ни ца,
ис под се вер не три би не, до са мог те ре на. Го сту ју ћи игра чи, про ла зе -
ћи кроз ње га, осе ћа ју ат мос фе ру ко ја их оче ку је... Ни су ту у пи та њу
са мо бу ка и на ви ја ње ко ји се чу ју. Ту се по ја вљу је не ки чу дан осе ћај,
ту но ге по чи њу да се тре су и нај ве ћи ма... Тај ту нел је ду га чак пре ко
75 ме та ра, с на ги бом ка те ре ну. И што се ви ше мом ци при бли жа ва -
ју ње го вом кра ју, бу ка по ста је све ви ше за глу шу ју ћа, из над њи хо вих
гла ва тут њи од нај ва тре ни јих при ста ли ца до ма ћег клу ба, а по ја вљу -
је се све тлост ко ја ни је ни ма ло уми ру ју ћа...

А он да тек на ста је пра ва ма ги ја – ко ре о гра фи је ко ји ма се ди ви це -
ла фуд бал ска пла не та. Ка да су све че ти ри три би не „обо је не” у цр ве -
но-бе ло, ка да јед на три би на ви че, а дру га јој од го ва ра, ка да се „се -
вер” до ви ку је са „ис то ком”, па он да и са за пад ном три би ном
ста ди о на... Он да ка да се ко жа је жи, а ко са по ди же на гла ви...

Ни је то би ла обич на ноћ у Ли ги шам пи о на. То је ноћ ка да се пре
по чет ка утак ми це ње на хим на и не чу је, јер он да „за гр ми” са све че -
ти ри стра не „Ма ра ка не”. А у ту „гр мља ви ну” ста не сва она љу бав
пре ма во ље ном клу бу и све де це ни је че ка ња да се по но во бу де на
нај ве ћој сце ни.

По бе да „Цр ве не зве зде” над моћ ним „Ли вер пу лом”је  пр ва по бе да
не ког на шег клу ба у Ли ги шам пи о на још од 18. мар та 1992. го ди не.
Од го ла ко ји је Си ни ша Ми хај ло вић дао „Па на ти на и ко су”... Овог
утор ка, 6. но вем бра, игра ла су два бив ша пр ва ка Евро пе. „Зве зда” је
„уша ти пе хар” по ди гла јед ном, а Ен гле зи су то учи ни ли чак пет пу -
та, али то ни је увек ни то ли ко бит но. Као што у спор ту не ма увек ве -
зе ни то што је дан тим вре ди 44, а дру ги 913 ми ли о на евра. На ша
„Зве зда” је на чи ни ла нај ве ћу сен за ци ју, и то баш он да ка да су нај ве -
ћи европ ски фуд бал ски клу бо ви са оп шти ли да од 2021. го ди не же ле
да осну ју не ку но ву „Су пер ли гу”, не ко так ми че ње у ко ме би игра ли
са мо они нај бо га ти ји.

Срп ски шам пи он је по ка зао не што што свет ски спорт не сме да
из гу би. Ону „ста ру шко лу”, ро ман ти ку, осе ћај ка да је же ља за над и -
гра ва њем ве ћа од сва ког ми ли о на, он да ка да је дан мом чић из Бе ге -
ча мо же да над ви си и нај ве ће... За ду шу фуд ба ла се тре ба бо ри ти.

И ни је ово при ча са мо о „Цр ве ној зве зди”. Ово је са мо до каз да
тре ба ве ро ва ти. У соп стве не мо гућ но сти пр вен стве но. Јер чу да се не
до га ђа ју. Она се ства ра ју.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Сед ни цу Скуп шти не оп шти не одр жа -
ну 10. апри ла 2006. обе ле жио је нео -
че ки ван до га ђај: у ве ли ку са лу град -
ског пар ла мен та су то ком за се да ња
ушли но ви на ри „Пан чев ца” и отво ри -
ли епру ве те с без бој ном хе ми ка ли јом
ко је су др жа ли у ру ка ма.

У са ли Скуп шти не се вр ло бр зо осе -
тио сна жан смрад, због че га се она за -
час ис пра зни ла. Ка ко је ка сни је об ја -
шње но, овај пер фор манс био је
на ме њен ру ко во ди о ци ма НИС-а ко ји
су при су ство ва ли сед ни ци Скуп шти -
не за јед но са од бор ни ци ма, а прет -
ход но ни шта ни су пред у зе ли по во дом
енорм ног за га ђе ња ва зду ха ко је се
осе ти ло у це лом гра ду због ха ва ри је у
Ра фи не ри ји.

„Пред став ни ци јед ног ло кал ног
ме ди ја су у скуп штин ску са лу уне ли
јед ну опа сну ма те ри ју угро жа ва ју ћи
здра вље и жи во те при сут них. Због то -

КАД СУ НО ВИ НА РИ „ПАН ЧЕВ ЦА” 
ПРО ТЕ СТО ВА ЛИ ЗБОГ ЗА ГА ЂЕ ЊА

га је пред сед ник Скуп шти не мо рао
да пре ки не сед ни цу, а од бор ни ци да
на пу сте са лу. НИС је тра жио од Скуп -
шти не оп шти не узор ке опа сне ма те -
ри је да би се на осно ву ана ли за утвр -
ди ло да ли по ти чу из Ра фи не ри је,
ка ко су нео вла шће но до спе ле у ру ке
нео вла шће них ли ца и да ли они рас -
по ла жу ве ћом ко ли чи ном те ма те ри -
је. Ко ли чи не уне те у са лу Скуп шти -
не оп шти не би ле су до вољ не да
иза зо ву ак ци дент ши рих раз ме ра”,
пи са ло је у са оп ште њу ко је је НИС
об ја вио по сле овог до га ђа ја. 

Ово је би ла јед на од удар них те ма
у „Пан чев цу” број 4136, об ја вље ном
14. апри ла 2006. Сем то га ба ви ли смо
се и дру гим про бле ми ма.

Наш град је та да био су о чен с број -
ним те шко ћа ма због на ра слих во до -
ста ја Ду на ва и Та ми ша. Ове ре ке ни -
ка да пре то га ни су би ле ве ће, због че га
су угро зи ле де ло ве гра да и не ка се ла
ко ји су у њи хо вој не по сред ној бли зи -
ни (Гор њи град, Ива но во), а ван ред на
од бра на од по пла ва, ко ја је због то га
би ла про гла ше на, тра ја ла је не ко ли -
ко не де ља. 

У „Пан чев цу” број 4136 пи са ли смо
и о ве ли ком про те сту ко ји су тих да -
на одр жа ли за по сле ни у пан че вач кој
пе ка ри. Они су у кру гу фа бри ке фор -



Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРСНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

Детак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У Град ској би бли о те ци Пан -
че во у че твр так, 15. но вем -
бра, од 19 са ти, би ће одр жа -
на про мо ци ја збир ке ха и ку
по е зи је „Бје ли на зга ри шта”
/ „The Whitness of Embers”
Ми ле не Мр ке ле. Мо де ра тор
ће би ти књи жев ни ца Гор да -
на Вла јић, а гост је Дар ко
Ха ба зин.

Збир ка је дво је зична, пре -
ве де на на ен гле ски је зик, и
иза шла је из штам пе у ок то -
бру. Из да вач је Ха и ку удру -
же ње Ср би је и Цр не Го ре са

се диштем у Бе о гра ду, а ре цен -
зи ју су ура ди ли књи жев ни ци
Ду шан Ђа ко вић и Дар ко Ха -
ба зин.

Збир ка са др жи пет ци клу са: „Мје -
сец”, „Др ве ће и пти це”, „Пу сте ку ће”,
„Дје ца и цви је ће” и „По ље и се ло”.

Ми ле на Мр ке ла је ро ђе на у
За дру 1966. го ди не. Од 1995. с
по ро ди цом жи ви у Пан че ву, где
ра ди као на став ни ца у основ ној
шко ли. Пи ше кра ћу про зу, по е -
зи ју, ха и ку по е зи ју и по е зи ју за
де цу. Пе сме су јој об ја вље не у
ви ше за јед нич ких збир ки и збор -

ни ка у зе мљи и ино стран ству.
Ње на ха и ку по е зи ја је ви ше пу та
на гра ђи ва на у зе мљи и ино стран -
ству (Ја пан, Ита ли ја и Пољ ска).
Чла ни ца је Ха и ку удру же ња Ср -
би је и Цр не Го ре, UHTS (United
Haiku and Tanka Society) у САД
и Књи жев не за јед ни це Кра ји не
са се ди штем у Бе о гра ду.

Ово је ње на пр ва збир ка ха -
и ку по е зи је. У при пре ми су још
две: збир ка по е зи је „На бри са -
ном про сто ру” и збир ка по е зи -
је за де цу „Ве тру ви дљи ва”.

М. М.

СЕД МИ РО ЂЕН ДАН БЕН ДА „РЕ ЗЕР ВНИ ДЛАН”

По клон-ди ско ви за нај бр же чи та о це

ДРО МО ЦИ ЈА ЗБИР КЕ ХА И КУ ДО Е ЗИ ЈЕ МИ ЛЕ НЕ МР КЕ ЛЕ

Бје ли на зга ри шта

Пан че вач ки са став „Ре зер вни
план” про сла ви ће сед ми ро -
ђен дан кон цер том ко ји ће би -
ти одр жан у пе так, 9. но вем -
бра, од 21 сат, у дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не. Улаз на
кон церт је сло бо дан.

Рок гру па „Ре зер вни план”
осно ва на је у Пан че ву 2011. го -
ди не, а чи не је ор та ци из де -
тињ ства: Бо јан Ко шић (во кал),
Алек сан дар Тра ви ца (ги та ра),
Вла ди мир Ман дић (бас-ги та -
ра) и Зо ран Га ло вић (буб ње -
ви). Го ди не 2012. за по че ли су
озби љан ау тор ски рад и 2013.

су из да ли пр ви ал бум, за из да -
вач ку ку ћу „Long Play”. Иа ко

има ју сво ју му зи ку, Пан чев ци
их обо жа ва ју јер од за бо ра ва

чу ва ју ста ри до бри до ма ћи „екс-
-Ју” рок.

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се
ја ве у пе так, 9. но вем бра, у 11 са -
ти, на гра ди ће мо по јед ним ди -
ском бен да „Ре зер вни план”, ко ји
ће тог да на, до 13 са ти, мо ћи да
пре у зму на бла гај ни „Пан чев ца”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
кон церт (раз мак) име и пре зи -
ме 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. М. М.

ДО КЛОН КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА И ГРА ДА ДАН ЧЕ ВА

БЕС ПЛАТ НИ ПО ЗО РИ ШНИ 
ПРО ГРАМ ЗА ДЕ ЦУ

Три представе за
најмлађе суграђане

По во дом обе ле жа ва ња Да на
гра да ове го ди не Кул тур ни цен -
тар и Град Пан че во по кла ња ју
бес плат не по зо ри шне пред ста -
ве нај мла ђим су гра ђа ни ма, у
скло пу ак ци је „При пре ма, по -
зо ри ште, сад!”.

У окви ру бес плат ног про гра -
ма за де цу то ком но вем бра ће
би ти одр жа не три пред ста ве по -
зо ри шне сце не „По ђи ту да…”
Кул тур ног цен тра Пан че ва: „Оки
и Бо ки шоу: Тај на ве ли ког но -
са” (су бо та, 10. но вем бар, у 12
са ти); „Прин це за на зр ну гра -
шка” (су бо та, 17. но вем бар, у
12 са ти, и пе так, 30. но вем бар,
у 12 са ти) и „Ча роб њак из Оза”
(су бо та, 24. но вем бар, у 12 са -
ти). Бес плат не кар те мо же те
пре у зе ти рад ним да ни ма на
бла гај ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва, од по не дељ ка до сре де од
9 до 21 сат, а од че тврт ка до
не де ље од 16 до 21 сат.

Пред ста ву „Бо ки и Оки шоу:
Тај на ве ли ког но са” на пи са ла
је и ре жи ра ла Ма ша Ву јо ше -
вић, а игра ју Бо јан Ив ко вић, Не -
над Ока но вић, Ја сми на Ве чан -

ски и Мла ден Ву ко вић. Ин -
спек тор Бо ки и ње гов по моћ -
ник Оки за бри ну ти су што њи -
хо вој Аген ци ји за ис пра вља ње
кри вих Дри на не иде баш нај -
бо ље у по след ње вре ме, по сао
је стао и ни ко им не пи ше. Чи -
ста чи ца Ро са по тај но га ји на де
да ће по сао за ме ни ти да ска ма
ко је жи вот зна че, са ња да по -
ста не пе вач ка зве зда, а ње не
сно ве из да на у дан под гре ва

по штар, ша љу ћи јој на сто ти не
пи са ма.

Деч ју пред ста ву „Прин це за
на зр ну гра шка” ре жи рао је
Вла дан Ђур ко вић по мо ти ви ма
чу ве не бај ке нај по зна ти јег дан -
ског пи сца Хан са Кри сти ја на
Ан дер се на. Краљ и кра љи ца
прин це зу ста вља ју на ис пит же -
ле ћи да про ве ре да ли је пра ва
прин це за и мо же ли би ти су -
пру га њи хо вом си ну. Ис под сто -

ти ну пер ја них ду ше ка ста вља -
ју зр но гра шка уве ре ни да ће,
уко ли ко је пра ва прин це за, она
осе ти ти то зр но. У пред ста ви
игра ју глум ци Бран ки ца Се ба -
сти ја но вић, Ани та Сто ја ди но -
вић, На та ша Ба лог и Мла ден
Ву ко вић.

У пред ста ви „Ча роб њак из
Оза” јед ног да на ци клон од во -
ди де вој чи цу До ро ти и ње ног
пса То та из Кан за са у чу де сну
зе мљу Оз. Та мо упо зна је низ
за ни мљи вих ли ко ва, као што
су Се вер на Ча роб ни ца, Стра -
хи ња Стра ши ло, Гво зден и Кру -
но слав Ла вић. Они јој по ста ју
при ја те љи и са пут ни ци ка зам -
ку ми сте ри о зног Ча роб ња ка из
Оза, јер је он је ди ни ко ји мо же
До ро ти да вра ти у Кан зас, а
ње ним дру га ри ма да ис пу ни
сно ве о ко ји ма са ња ју чи тав
жи вот. Ча роб њак, ме ђу тим, тра -
жи од њих да за уз врат ели ми -
ни шу опа ку За пад ну Ве шти цу.
Пред дру жи ном је те жак за да -
так без чи јег ре ше ња не мо гу
ра чу на ти на по моћ Ча роб ња -
ка. Уло ге ту ма че глум ци Ма -
ри на Во де ни чар, Али са Лац ко,
Јо ван По по вић, Ксе ни ја Пер -
дух, Ми ро слав Жу жић и Ба не
Ра до ва но вић. М. Марић

Се дам да на по сле осло бо ђе ња
Бе о гра да, 1. но вем бра 1918. го -
ди не, на кра ју Пр вог свет ског
ра та, сло бо да је сти гла и у наш
град. На сре ћу, ула ску срп ске
вој ске у Пан че во 8. но вем бра,
на Ми тров дан, ни су прет хо ди -
ле ору жа не бор бе, ра ње ни, жр -
тве и ра за ра ња. Пр ви срп ски
вој ни ци ушли су у Пан че во
бро дом и ис кр ца ли се на при -
ста ни шту код Цр ве ног ма га ци -
на. Пред во дио их је ди ви зиј -
ски ге не рал Пе тар Ара чић, офи -
цир по при лич ног рат ног ис ку -
ства и уче сник бал кан ских ра -
то ва.

Су де ћи пре ма ње го вим бе -
ле шка ма, он је био оду ше вљен

до че ком ко ји су гра ђа ни Пан -
че ва при ре ди ли ње го вим вој -
ни ци ма.

„Они су до че ка ли срп ску
вој ску с нај ве ћим оду ше вље -
њем и осе ћа јем брат ске љу -
ба ви, јер им је она до не ла
осло бо ђе ње од ту ђин ског јар -
ма и ује ди ње ње с њи хо вом
бра ћом из по стој би не пре да -
ка. Ро до љу би ве пе сме ори ле
су се срп ским до мо ви ма, у
ко ји ма су офи ци ри и вој ни ци
до че ки ва ни с нај ве ћим го сто -
прим ством, гра ђа ни су ба ца -
ли цве ће под ко пи та на ших
ко ња, а ши ром гра да су се
ори ла цр кве на зво на. Тај ле -
пи до чек на шој вој сци оста ће

ми увек као јед на од нај леп -
ших успо ме на мог жи во та”,
на пи сао је Ара чић.

Он ће оста ти за пам ћен и по
то ме да је био но си лац нај ви -
ших ју го сло вен ских, срп ских и
стра них од ли ко ва ња. У знак за -
хвал но сти за све што је ура дио,
до де ље но му је зва ње по ча сног
гра ђа ни на Пан че ва. Наш град
му се оду жио и та ко што је јед -
на од глав них ули ца про зва на
по ње му, а 8. но вем бар, Ми -
тров дан, сла ви се од 2001. го -
ди не као но ви дан на шег гра да.
У част осло ба ђа ња Пан че ва 1918.
го ди не, у На род ном му зе ју је 7.
но вем бра отво ре на из ло жба.

М. Г.

СТО ГО ДИ ШЊИ ЦА ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА ДАН ЧЕ ВА

Осло бо ди о ци до че ка ни са оду ше вље њем



по пут Ко ми си је за јав но-при -
ват но парт нер ство, чи ји су чла -
но ви пред став ни ци Вла де Ср -
би је. Тек он да рас пи су је мо тен -
дер и тек он да ће по ста ти бит но
ко ће се ја ви ти. Ви дим по тен -
ци јал у све му ово ме.

Нај бр же ће би ти ре а ли зо ва -
на и за о кру же на це ла при ча о
јав ном осве тље њу, већ до сре -
ди не сле де ће го ди не. Код оста -
лих про је ка та све ће ићи ма ло
спо ри је због обим ни је до ку -
мен та ци је и тен де ра.

Из ме ње ни про гра ми
по сло ва ња јав них
пред у зе ћа за 2018.

По ре зи за ста но ва ње
не ће из но си ти ви ше

То ком ове рад не не де ље одр -
жа не су две сед ни це Град ског
ве ћа – 6. и 7. но вем бра. На пр -
вој је би ло чак два де сет та ча ка
днев ног ре да и тра ја ла је чи -
тав сат.

Со ба 206 у згра ди Град ске
упра ве би ла је пу на из ве сти ла -
ца из град ских се кре та ри ја та,
као и пред став ни ка јав них пред -
у зе ћа.

При пре ме за Скуп шти ну
Са ста нак је за по чет утвр ђи ва -
њем пред ло га од лу ке о рас по -
ла га њу ста но ви ма у јав ној сво -

Уби јаб сам срп ске вој ни ке кад год сам имао при ли ку за то.
Ка жем мо јој по ро ди ци да ми је са мо жао што их ни сам по -
био оно ли ко ко ли ко сам то же лео. Жао ми је и што су уби ја -
ни мо ји при ја те љи, али ми је дра го што сам ја уби јао Ср бе.

(На сим Ха ра ди нај, пот пред сед ник Удру же ња ве те ра на
ОВК, у из ја ви за ко сов ске ме ди је, 31. ок то бар)

* * *
И на ле ви ци и на де сни ци се ја вља ју гру пе ко је не зна ју шта
хо ће, али зна ју шта не ће. Бо јим се да та енер ги ја агре си је не
ево лу и ра у наш ко нач ни об ра чун – сва ко про тив сва ког.

(Пред сед ник СА НУ Вла ди мир Ко стић у ин тер вјуу 
за те ле ви зи ју Н1, 1. но вем бар)

* * *
Ми ни стар ствб уну тра шњих по сло ва не рас по ла же ин фор ма -
ци ја ма да је ми ни стар Ра сим Ља јић део или ор га ни за тор не -
ке кри ми нал не гру пе. Ја мо рам да из не сем лич но уве ре ње да
ја за и ста у то не бих мо гао да ве ру јем.

(Ми ни стар уну тра шњих по сло ва Не бој ша Сте фа но вић у
из ја ви по сла ни ци ма Скуп шти не Ср би је, 1. но вем бар)

* * *
Рат нас је уна за дио сто го ди на. Из гу би ли смо то ли ко вре ме -
на у све ту ко ји га ло пи ра, а ми смо све ове го ди не жи ве ли под
руч ном. Ме не су кри ми нал ци у Бе о гра ду ту кли јер сам за са -
ра јев ске но ви не ре као да ће нас Ми ло ше вић вра ти ти сто го -
ди на уна зад. На жа лост, та ко се и де си ло.

(Му зи чар Го ран Бре го вић у ин тер вјуу за „Не дељ ник”,
2. но вем бар) 

* * *
Ис тра жи ва ња ко ја смо спро ве ли по ка за ла су да 11 од сто
уче ни ка уз ра ста од 13 до 15 го ди на пу ши, 12,5 од сто њих је
про ба ло ка на бис, сва ки дру ги ал ко хол, а тре ћи на уче ни ка се
бар јед ном на пи ла.

(Ве ри ца Јо ва но вић, ди рек тор ка Ин сти ту та за јав но
здра вље Ср би је „Ба тут”)

* * *
Са мб 13 од 100 ис пи та ни ка твр ди да нам је са да до бро, а чак
87 од сто има не ку при мед бу. Јед на пе ти на (22 од сто) пот пу -
но је пе си ми стич на и твр ди да на ма мо же да бу де са мо го ре
не го што је са да.

(По да ци из нај но ви јег ис тра жи ва ња јав ног мње ња 
аген ци је „Де мо стат”, пред ста вље ни 2. но вем бар)

* * *
Ср би ја је ма ла зе мља, али за у зи ма цен трал ну уло гу у ре ги о -
ну за пад ног Бал ка на. Упра во та окол ност, у спре зи са стра те -
шком и ге о по ли тич ком бор бом из ме ђу Ру си је и За па да, чи -
ни Ср би ју ин те ре сант ном за ино стра не оба ве штај не слу жбе.
С јед не стра не, упра во нас то што се ни смо ја сно опре де ли ли
ни за је дан од бло ко ва, чи ни ин те ре сант ним оба ве штај ним
слу жба ма. Ме ђу тим, мо ра се при зна ти да нам је не у трал ни
ста тус по ди гао це ну у ме ђу на род ној за јед ни ци.

(Ан дре ја Са вић, не ка да шњи ди рек тор Без бед но сно-
-ин фор ма тив не аген ци је, „Да нас”, 2. но вем бар)

* * *
Ни сам до шао у „Пар ти зан” због па ра, већ због ча сти и иза зо ва.

(Ан дреа Трин ки је ри, но ви тре нер Ко шар ка шког клу ба
„Пар ти зан”, на кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној 

3. но вем бра)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ЗА ПО ЧЕ ТО СПРО ВО ЂЕ ЊЕ ПО СТУП КА
ЈАВ НО-ПРИ ВАТ НОГ ПАРТ НЕР СТВА

СА ОП ШТЕ ЊЕ ГРАД СКЕ УПРА ВЕ

По ве ћа на опа сност од
по жа ра

За бра ње но па ли ти и
упо тре бља ва ти ва тру
у бли зи ни усе ва

Град ски штаб за спро во ђе ње
ме ра за шти те од по жа ра стр -
них и дру гих по љо при вред них
усе ва на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва, ко ји је при Се кре та ри ја -
ту за по љо при вре ду, се ло и ру -
рал ни раз вој, из дао је са оп -
ште ње у ве зи са ак ту ел ном си -
ту а ци јом. На и ме, има ју ћи у
ви ду да је у то ку пе ри од ве о ма
ва жних по љо при вред них ра -
до ва, те да по сто ји про це на о
по ве ћа ној опа сно сти од на стан -
ка по жа ра, угро жа ва ња по љо -
при вред ног зе мљи шта и по љо -
при вред них ма ши на, штаб је
упу тио упо зо ре ње о нео п ход -
но сти пред у зи ма ња пре вен тив -
них ме ра про тив по жа ра. Та -
ко ђе, апе ло вао је на по љо при -
вред ни ке да не спа љу ју ор ган -

ске остат ке по сле же тве/бер бе
усе ва, јер је за бра ње но па ли ти
и упо тре бља ва ти ва тру у бли -
зи ни усе ва.

У са оп ште њу се на во ди и да
се бер ба и тран спорт по љо при -
вред них усе ва мо гу оба вља ти
тех нич ки ис прав ним по љо при -
вред ним ма ши на ма и тран -
спорт ним сред стви ма, уз услов
да су они снаб де ве ни од го ва -
ра ју ћим хва та чи ма, раз би ја чи -
ма и при гу ши ва чи ма вар ни ца.
Ком бај ни мо ра ју има ти ис прав -
не апа ра те за га ше ње по жа ра,
ашов и ло па ту.

При оба вља њу бер бе и пре -
во за по љо при вред них усе ва за -
бра ње но је пу ше ње и ко ри шће -
ње сред ста ва са отво ре ним пла -
ме ном. То је, из у зет но, до зво -
ље но на ме сти ма ко ја су озна -
че на и уда ље на нај ма ње три -
де сет ме та ра од ме ста ра да и
снаб де ве на по су дом на пу ње -
ном во дом за га ше ње опу ша ка.

из во дљи во да се одр же у жи во -
ту све ли ни је – ка зао је Па влов.

Од лу ка о спро во ђе њу по ступ -
ка јав но-при ват ног парт нер ства
за ре а ли за ци ју про јек та ре кон -
струк ци је и ду го го ди шњег одр -
жа ва ња си сте ма јав ног осве -
тље ња на те ри то ри ји Пан че ва
при ме ном ме ра уште де енер -
ги је до не та је, пре ма ре чи ма
гра до на чел ни ка, та ко ђе по сле
озбиљ не ана ли зе.

– Има ће мо ди рект ну, бр зу и
озбиљ ну уште ду за бу џет. Ра ди
се о по ста вља њу LED ра све те,
што су број не ло кал не са мо у -
пра ве већ ура ди ле, па има мо и
ис ку ства. Уште да по тро шње
елек трич не енер ги је би ће у ви -
си ни од 50 до 60 од сто, а са да

вред ност јав них на бав ки Гра да
968.528.600 ди на ра без ПДВ-а,
по треб но је бла го вре ме но до -
не ти ин тер ни план.

По том је чак де вет та ча ка
днев ног ре да раз ма тра но об је -
ди ње но. Пр ва на ре ду би ла је
дру га из ме на Про гра ма по сло -
ва ња АТП-а за 2018. с фи нан -
сиј ским пла ном. Прет ход ним
ре ба лан сом бу џе та Гра да до -
де ље на су сред ства тој фир ми,
па је рас по ре ђе но 77 ми ли о на
ди на ра. Дру гу из ме ну до жи вео
је и Про грам по сло ва ња ЈКП-а
„Зе ле ни ло”: 20 ми ли о на ди на -
ра ће, ка ко је ре че но, по слу -
жи ти као „бај пас”. Про ме ње не
су и фи нан сиј ске сли ке ЈКП-а
„Во до вод и ка на ли за ци ја” – пет
ми ли о на је сти гло ре ба лан сом,
као и ЈКП-а „Хи ги је на”, ко јем
је пре ба че но око 13 ми ли о на
ди на ра.

Ре ба лан сом су из ме ње ни и
про гра ми по сло ва ња ЈКП-а
„Мла дост” (сти гла су 7,3 ми -
ли о на ди на ра), ЈП Град ска
стам бе на аген ци ја (ума њен рас -
ход за три ми ли о на ди на ра) и
ЈКП-а „Вод-ком” из Ја бу ке (пре -
ба че но му је пет ми ли о на ди -
на ра). У ЈКП-у Омо љи ца из вр -
ше на је пре на ме на рас хо да, а
у ка су ЈКП-а БНС пре ба че но је
ми ли он ди на ра за ка пе лу.

Фи нан сиј ски план МЗ Гло -
гоњ са да је дру га чи ји, па је пла -
ни ра но 3,2 ми ли о на ди на ра бу -
џет ских при хо да. Та ко ђе, усво -
јен је пред лог за кључ ка за да -
ва ње са гла сно сти у ве зи с кре -
дит ним за ду жи ва њем ЈКП-а
АТП: до зво ље но пре ко ра че ње
по те ку ћем ра чу ну са да ће би ти
15 ми ли о на ди на ра. На кра ју,
при вред на ма ни фе ста ци ја „Но -
во го ди шњи ба зар”, ко ја ће би ти

И ови за кључ ци Ве ћа ићи ће
пред од бор ни ке.

На бав ке пре ко ми ли јар де
Го во ри ло се и о из ме на ма и
до пу на ма Про гра ма оту ђе ња и
да ва ња у за куп гра ђе вин ског
зе мљи шта у јав ној сво ји ни на
те ри то ри ји гра да за 2018. ЈП
„Ур ба ни зам” до ста вио је акт
ко ји са др жи пла но ве из град ње
но вих по слов них и про из вод -
них обје ка та, а циљ је оства ри -
ва ње при хо да Пан че ва. Ра ди
се о пар це ла ма у се вер ној ин -
ду стриј ској зо ни.

За кон о јав ним на бав ка ма
про пи су је да је на ру чи лац чи ја
је укуп но про це ње на вред ност
јав них на бав ки на го ди шњем
ни воу ве ћа од ми ли јар ду ди на -
ра ду жан да до не се ин тер ни
план за спре ча ва ње ко руп ци је
у јав ним на бав ка ма. С об зи ром
на то да је тре нут но про це ње на

одр жа на од 21. до 23. де цем бра
у за тво ре ном про сто ру, про гла -
ше на је за град ску ма ни фе ста -
ци ју. Ве ћи на ових те ма ићи ће
и у Скуп шти ну гра да.

Ин фор ма тив но, већ ни ци су
се упо зна ли са Од лу ком НО
ЈКП-а АТП, ко јом је утвр ђен
но ви це нов ник услу га: у про -
се ку су кар те ску пље за 26,77
од сто.

Уште да енер ги је
На сед ни ци Ве ћа одр жа ној 7.
но вем бра би ле су че ти ри тач ке
днев ног ре да, а све су се ти ца ле
спро во ђе ња по ступ ка јав но-при -
ват ног парт нер ства са еле мен -
ти ма кон це си је или без њих. У
пр вом слу ча ју оста вље не су обе
мо гућ но сти, док у пре о ста ла три
не ма еле ме на та кон це си је.

Нај пре се го во ри ло о ре а ли -
за ци ји про јек та ли ниј ског пре -
во за пут ни ка на те ри то ри ји гра -

нам на то од ла зи око 700.000
евра. Ште де ће се и у про це су
одр жа ва ња: тро шко ве ће пре у -
зе ти при ват ни парт нер – ре као
је гра до на чел ник.

О про јек ту фи нан си ра ња, из -
град ње, упра вља ња и одр жа ва ња
обје ка та и по стро је ња за трет ман
ко му нал ног от па да на вео је да у
пи та њу пот пу но но ва де лат ност
и да је у те сној ве зи са еко ло ги -
јом, јер ће би ти очи шће не све
ди вље де по ни је. Про је кат ће као
и оста ли би ти до сту пан јав но сти
ка да бу де био го тов, ово је са мо
пр ви ко рак. Па влов је до дао:

– Ре а ли за ци ја про јек та фи -
нан си ра ња из град ње и одр жа -
ва ња ло кал не пут не ин фра струк -
ту ре из у зет но је бит на. Има мо
не ве ро ва тан при ти сак у по гле -
ду об на вља ња ста рих и из град -
ње но вих пу те ва. Сти гли су нам
и но ви ин ве сти то ри ко ји има ју

ји ни Гра да по усло ви ма не про -
фит ног за ку па, ко ји је упу ћен
Скуп шти ни гра да на раз ма тра -
ње и до но ше ње. До нет је но ви
За кон о ста но ва њу и одр жа ва -
њу згра да, па је нео п ход но с
њим ускла ди ти ре ше ња ло кал -
не са мо у пра ве.

За ко ном о јав ној сво ји ни про -
пи са но је да но си о ци пра ва на
њу мо гу сво јом од лу ком бли же
од ре ди ти на чин и усло ве рас -
по ла га ња. На цр том од лу ке о
на чи ну, по ступ ку и кри те ри ју -
ми ма за кон сти ту и са ње пра ва
слу жбе но сти на гра ђе вин ском
зе мљи шту у јав ној сво ји ни Гра -
да уре ђу је се ова ма те ри ја, па
је за то до нет по зи ти ван за кљу -
чак. Ме ња на је по том Од лу ка
о утвр ђи ва њу до при но са за уре -
ђи ва ње гра ђе вин ског зе мљи -
шта, и то чла но ви 11 и 15, ра -
ди ускла ђи ва ња с но вим За ко -
ном о пла ни ра њу и из град њи.
Сле де ћа те ма би ле су из ме не и
до пу не Пла на де таљ не ре гу ла -
ци је но ве де по ни је, што је при -
хва ће но ка ко би се обез бе ди ли
усло ви да се у окви ру тог ком -
плек са из гра ди по стро је ње за
пре ра ду нео па сног от па да.

За тим, већ ни ци су об је ди ње -
но раз ма тра ли на цр те од лу ка
о про сеч ним це на ма ме тра ква -
драт ног од го ва ра ју ћих не по -
крет но сти по зо на ма, те оним
на осно ву ко јих је за 2018. го -
ди ну утвр ђе на осно ви ца за по -
рез на имо ви ну у нај о пре мље -
ни јој зо ни. Ло кал на са мо у пра -
ва има оба ве зу да об ја ви до 30.
но вем бра про сеч не це не ква -
драт ног ме тра ка ко би се од ре -
ди ла осно ви ца за по рез за 2019.
Нај ва жни је је да, пре ма на ја -
ва ма, по ре зи за ста но ва ње не -
ће из но си ти ви ше.

да. Гра до на чел ник Са ша Па -
влов при чао је о то ме да је од -
лу ка до не та по сле ана ли за по -
тре ба и на гла сио је да ЈКП АТП
има ве ли ке про бле ме у сва ко -
днев ном пре во зу пут ни ка.

– Због но вих про пи са у ве зи с
ре ги стра ци јом ве ли ки број во -
зи ла АТП-а би ће уско ро ван упо -
тре бе, па ће тех нич ки би ти не -

сво је стан дар де. Ра ди се о из -
ме ђу 60 и 70 ки ло ме та ра пу те -
ва, а то не би смо мо гли са ми да
из ве де мо, нео п ход но је да при -
ват ни парт нер то фи нан си ра. У
овом тре нут ку нам ни је ва жно
ко ће би ти при ват ни парт не ри
ло кал ној са мо у пра ви. Про це ду -
ра је озбиљ на: про јек ти про ла зе
Скуп шти ну гра да и јав на те ла
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Дан гра да Пан че ва обе ле жен је у че -
твр так, 8. но вем бра. Овај да тум се
пра зну је у знак се ћа ња на дан ка да је
срп ска вој ска, под вођ ством ка пе та -
на Пе тра Ара чи ћа, осло бо ди ла град
и при по ји ла га ма ти ци Ср би ји. Ра -
зни про гра ми ко ји ма град ове го ди не
обе ле жа ва овај зна ча јан да тум по че -
ли су још 29. ок то бра и тра ја ће до 14.
но вем бра. Јед но од де ша ва ња био је
два де сет пр ви „Пан че вач ки џез фе -
сти вал”, а у на ред ним да ни ма би ће
одр жа не раз не из ло жбе, пре да ва ња,
кон цер ти, али и ма ни фе ста ци је „Ет -
но глас” и „Да ни ду хов не му зи ке”.

Пи та ли смо овом при ли ком на ше
су гра ђа не ка ко они ви де наш град.
Шта им се до па да, а шта не? Шта би
во ле ли да се уна пре ди, а шта је оно
што во ле у Пан че ву?

ГЛИ ГОР СТО ЈА НОВ, ва ри лац
у пен зи ји:

– Град је до ста пр љав. Ми слим да
би тре ба ло по ра ди ти на чи сто ћи. Ипак
је ово град, тре ба ло би да бу де чист.

У окол ним се ли ма је си ту а ци ја иста,
мо жда и го ра. Оно што ми се до па да
у гра ду, је сте то што има до ста про -
дав ни ца, па не мо ра мо да иде мо у
дру ге гра до ве да на ба вља мо не ке спе -
ци фич не ства ри. Мо жда би тре ба ло
да се не што про ме ни у здрав стве ном
си сте му. Ве ли ке су гу жве код ле ка ра,
па се ду го че ка.

НО ВИ ЦА СО ВИЉ, 
ма шин ски ин же њер:

– У Пан че ву про во дим ма ло вре -
ме на јер жи вим и ра дим у Афри ци.
Тре нут но сам са мо не ко ли ко да на ов -
де и за сад не мам не ке при мед бе. Ина -
че сам ро ђе ни Пан че вац и во лим овај
град.

ДРА ГАН ЈОВ ЧИЋ, пен зи о нер:
– Мо жда би мо гло да се још ма ло

сре ди игра ли ште за де цу у пар ку. Да
се до да још раз ли чи тих спра ва за игра -
ње. Ге не рал но град функ ци о ни ше до -
бро. Тре ба ло би ма ло по чи сти ти ли -
шће, али у су шти ни сам за до во љан.

ВЕ СНА ЉУ БИ ЧИЋ, 
еко но ми ста:

– Тре ба ло би да бу де ма ло ви ше зе -
ле ни ла и пар ко ва за де цу. На при -
мер, на Ко те жу 2 и на Те сли има ма -
ло игра ли шта за де цу. Тре нут но про -
во дим до ста вре ме на са уну ком, па
то нај ви ше при ме ћу јем.

ДРА ГИ ЦА ДЕ ЈА НО ВИЋ, 
до ма ћи ца:

– Не мам ни ка кве при мед бе. Је сен
је ле па, вре ме је ле по. Ми слим да се
ра ди оно ли ко ко ли ко мо же. За до вољ -
на сам ка ко град функ ци о ни ше. Са -
мо да је мир но. Увек се упла шим ка -
да чи там ру жне ства ри у ме ди ји ма и
дра го ми је што код нас у гра ду не ма
ве ли ких про бле ма.

МИ ЛЕ НА КО ЈИЋ, уго сти тељ ски 
тех ни чар:

– Ме ни се град Пан че во до па да и
не бих ни шта ме ња ла.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

В. ЉУБИЧИЋД. ЈОВЧИЋ Д. ДЕЈАНОВИЋ М. КОЈИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА БИ СТЕ ЖЕ ЛЕ ЛИ ДА СЕ УНА ПРЕ ДИ У НА ШЕМ ГРА ДУ?

Гра ђа ни за до вољ ни

Н. СОВИЉГ. СТОЈАНОВ

ХРОНИКА

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТА ЗА 

ПО РЕ СКУ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈУ

До спе ва че твр та ра та
Уплат ни це са из но сом
ду га од штам па не

Ми ли ца Мар ја но вић, се кре тар Се -
кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра -
ци ју гра да Пан че ва, пот пи са ла је
оба ве ште ње по ре ским об ве зни ци ма
ко ји не во де по слов не књи ге – фи -
зич ким ли ци ма, у ко ме се ка же да
14. но вем бра до спе ва че твр та ра та
за по рез на имо ви ну за 2018. го ди ну,

па их мо ли да бла го вре ме но из ми ре
сво је оба ве зе ка ко би из бе гли об ра -
чу на ва ње и пла ћа ње ка ма те, као и
по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка.
Уплат ни це са из но сом ду га су од -
штам па не и у то ку је до ста ва.

Та ко ђе, скре ће се па жња по ре ским
об ве зни ци ма ко ји су до би ли ре ше -

ње о ре про гра му за пла ћа ње ду го ва -
ног по ре за на ра те да оба ве зно из -
ми ру ју ме сеч не ра те до да ту ма из
ре ше ња и да до 14. но вем бра упла те
из нос са уплат ни це за че твр ту ра ту
за по рез на имо ви ну за 2018.

Ми ли ца Мар ја но вић се обра ти ла
и по ре ским об ве зни ци ма ко ји ни су
под не ли зах тев да пла те ду го ва ни
по рез на ра те, а ни су у про пи са ним
ро ко ви ма пла ћа ли оба ве зе, оба ве -
ште њем да из нос за упла ту чи ни не -

пла ће на глав ни ца по ре ше њи ма уве -
ћа на за ка ма ту об ра чу на ту у скла ду
са за ко ном и из нос че твр те ра те за
по рез на имо ви ну за 2018. Ови по -
ре ски об ве зни ци мо гу под не ти зах -
тев да ду го ва ни по рез пла те на ра те
уз от пис пе де сет од сто ка ма те.

С. Т.

На сто ја ње ло кал не 
са мо у пра ве да се Пан че во
„ре брен ди ра”

По во дом Да на гра да у Пан че ву су по -
ста вље на три па мет на ау то бу ска ста -
ја ли шта: на ста ни ци код Град ског
услу жног цен тра, као и ис пред и пре -
ко пу та На ци о нал не слу жбе за за по -
шља ва ње у Ули ци вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка.

Ка та ри на Ба њаи, чла ни ца Град ског
ве ћа за ду же на за за шти ту жи вот не
сре ди не и одр жи ви раз вој, ре кла је да
ће но ва ста ја ли шта до при не ти са вре -
ме ни јем и уре ђе ни јем из гле ду на шег
гра да и ујед но по твр ди ти до след но
на сто ја ње ло кал не са мо у пра ве да се
Пан че во „ре брен ди ра” у зе ле ни и еко -
ло шко од го вор ни град. До да ла је:

– Сва три ста ја ли шта су опре мље на
со лар ним на па ја њем, за хва љу ју ћи ко -
јем ће гра ђа ни мо ћи да до пу не сво је
мо бил не уре ђа је уз по моћ угра ђе них
УСБ при кљу ча ка. Она има ју и соп -
стве ну LED ра све ту и ин тер нет ко -
нек ци ју, што је по клон ин тер нет про -
вај де ра „Мед не та” из Пан че ва, а сви
пред ви ђе ни при кључ ци и ра све та ко -
ри сти ће сун че ву енер ги ју.

Про је кат је ре а ли зо вао наш град, а
про из во ђач је до ма ћа фир ма „Про -
монт”, ко ја већ не ко ли ко го ди на раз -

У ЦЕН ТРУ ГРА ДА

ПА МЕТ НА АУ ТО БУ СКА СТА ЈА ЛИ ШТА

ви ја па мет на ау то бу ска ста ја ли шта и
клу пе, ин те ли гент не и енер гет ски не -
за ви сне про из во де што се на па ја ју
елек трич ном енер ги јом из об но вљи -
вих из во ра пу тем со лар них па не ла.
Ди рек тор ком па ни је „Мед нет” Не над
Ор лић ка зао је:

– Већ осам на ест го ди на гра ђа ни ма
Пан че ва и ју жног Ба на та пру жа мо услу -
ге ин тер не та, та ко да је би ло ло гич но

да по др жи мо про је кат ко ји но ве
технoлогије при бли жа ва гра ђа ни ма.
Пре све га ми слим да је до бро што ће
ви де ти да се ин тер нет мо же ко ри сти -
ти и на зе ле ни на чин, од но сно по мо -
ћу со лар них па не ла као из во ра на па -
ја ња. За по ди за ње све сти гра ђа на о
овој те ми со лар на ау то бу ска ста ја ли -
шта су ја ко бит на, а ве ру јем да им ни
бес пла тан ин тер нет не ће ло ше до ћи.

Ла зар Јо са нов, ру ко во ди лац но во -
сад ске фир ме „Про монт” и кон струк -
тор па мет них ур ба них мо би ли ја ра,
ка же да се, за хва љу ју ћи при ме ни зе -
ле не енер ги је, јед но став но сти ди зај -
на и ши ро кој функ ци о нал но сти ко ја
мо же да ин те гри ше број не до дат не
еле мен те у за ви сно сти од же ље ин ве -
сти то ра, ова ре ше ња мон ти ра ју бр зо
и јед но став но на би ло ко јој ло ка ци ји.

– У не кој на ред ној фа зи ау то бу ска
ста ја ли шта ће мо ћи да се на до гра ђу ју
у сми слу сво је да ље функ ци о нал но -
сти и да бу ду умре же на је дин стве ним
град ским „бус стоп” си сте мом, ко ји
мо же да пра ти и пру жа оба ве ште ња о
ау то бу ским ли ни ја ма, оче ки ва ним
вре ме ни ма до ла ска ау то бу са и то ме
слич но – по ен ти рао је Јо са нов.

Да под се ти мо, „зе ле на би бли о те ка”
на отво ре ном од не дав но кра си На род -
ну ба шту. Она омо гу ћа ва гра ђа ни ма
сло бод но узи ма ње или до но ше ње књи -
га, као и до пу ну мо бил них уре ђа ја.

С. Трајковић

НА КОН ИЗ БО РА ЗА ЧЛА НО ВЕ НА ЦИ О НАЛ НОГ СА ВЕ ТА

Пре ве ли ка ис ку ше ња
Сло ва ка

Са мо че ти ри ли сте 
пред ло жи ле кан ди да те

На из бо ри ма за чла но ве На ци о нал -
ног са ве та сло вач ке на ци о нал не ма -
њи не би ло је ма ло ли ста кан ди да та.
Уоч љи во је да је из о ста ла она ко ја је
бли ска Де мо крат ској стран ци и бив -
шој вла сти.

Да ли су се умо ри ли по сле ви ше од
де це ниј ског вла да ња Са ве том, или су,
ко нач но, по сле оштрих кри ти ка, све -
сно огра ни чи ли сво је ман да те, за ко -
је је из гле да ло да ће би ти до жи вот -
ни? Мо жда су ис цр пли све иде је и
про грам? Чим их не ма, зна чи да ду -
го роч ни про грам ра да Са ве та ни су ни
има ли. Нај бо ље би би ло да су због за -
ка сне лог осе ћа ја сра ма и од го вор но -
сти од лу чи ли да за у век окон ча ју сво -
ју не у спе лу „ми си ју” у нај ва жни јој
уста но ви Сло ва ка у Ср би ји.

Бо јим се, ме ђу тим, да три из бор не
ли сте, па чак ни че твр та, Ма ти це сло -
вач ке (упра во она је осво ји ла нај ви -
ше ме ста – прим. ред.), ко јој сам на -
кло њен, ни су пот пу но све сне ка кав
им обим и озбиљ ност по сла пред сто -
је у на ред не че ти ри го ди не. Би ти у
На ци о нал ном са ве ту је не са мо част
и при ви ле ги ја не го пре све га огром -
но ан га жо ва ње, по жр тво ва ње и од го -
вор ност. Ми слим да је ми ну лих пет -
на е стак го ди на би ло по след ње „злат -
но” до ба за пре по род сло вач ке за јед -
ни це у Ср би ји, ко је је бив ши „ока ме -
ње ни” На ци о нал ни са вет ола ко и не -
по врат но про тра ћио, и да је пред сто -
је ћи че тво ро го ди шњи ман дат ул ти -
ма тив на при ли ка да се не што кру ци -
јал но учи ни на очу ва њу сло вач ке кул -
ту ре и иден ти те та. Вре ме већ ду го не
ра ди за Сло ва ке ов де.

Но по је ди ни кан ди да ти, ко је лич -
но по зна јем, све то иг но ри шу и по пут
кон до ра кру же и пре ле ћу с јед не на
дру гу из бор ну ли сту у гр че ви тој бор -
би за „кру ни са но” ме сто у Са ве ту.
Бит но је са мо до мо ћи се ма кар ма ло
ути цај ног по ло жа ја, осе ти ти и да ље
по вла шће ност и ва жност, угу ра ти у

то ко ве мо ћи и нов ца не ког свог, без
об зи ра на по сле ди це. Уве ра ва ња да
би мо гли још не што да учи не и по -
мог ну је чист из го вор и (са мо)об ма -
њи ва ње, јер оно што ни су пред у зе ли
у про те клих де се так го ди на, за у век је
про шло и не на док на ди во је. Ка да из -
бор не ли сте и њи хо ви пред ла га чи и
но си о ци при хва те та кве „по тро ше не”
кан ди да те, очи глед но је да ни оне не -
ма ју ја сну иде о ло ги ју, све же иде је,
кон зи стен тан про грам де ло ва ња, ис -
кре не на ме ре, до во љан број струч ња -
ка и, зби ља, ком пе тент них љу ди.

Taкo се Ли га Сло ва ка Вој во ди не
јав но сти пред ста вља ла кроз опис по -
сто је ћег ло шег ста ња (као да га ми
би ра чи ни смо све сни и не тр пи мо на
соп стве ној ко жи) и на ме ру да са ра -
ђу је с Вла дом Ре пу бли ке Сло вач ке
ра ди под сти ца ња пред у зет ни штва,
што до бро зву чи, али је не ре ал но,
пре ва зи ла зи овла шће ња Са ве та и спо -
соб но сти ли га ша. Ко ће то да но си?
Сло ва ци ма не по зна та пан че вач ка ма -
ту рант ки ња, хо ме о па та, пен зи о нер
или ме на џе ри с њи хо ве ли сте? Ка ко,
ка да не зна ју ни ка да су њи хо ви пре -
ци до шли у ове кра је ве. Ли ста „Хеј,
Сло ва ци” по ред већ ви ђе них, ове шта -
лих ли ца кан ди да та ну ди спи сак дав -
но пре жва ка них иде ја и ци ље ва пре -
пи са них из ста ту та На ци о нал ног са -
ве та. Ве ћи на нас зна шта тре ба, а пи -
та ње је ка ко ће они то по сти ћи.

Пр ва при ја вље на ли ста „Сло ва ци,
на пред!”, уме сто де кон цен тра ци је мо -
ћи, де лат но сти и уста но ва вој во ђан -
ских Сло ва ка, пла ни ра из град њу цен -
трал ног се ди шта за све! Не ја сно је на
ко ји на чин ће то по мо ћи ма лим, уда -
ље ним и изо ло ва ним сло вач ким ен -
кла ва ма. Вр ло ам би ци о зан про грам
ове ли сте зах те ва из у зет ну ор га ни за -
ци ју, пре ци зност и од го вор ност ко је
но си лац ли сте Па вел Су ро ви и ње го -
ви са рад ни ци ни су по ка за ли у во ђе -
њу фе сти ва ла но шњи у Ки са чу. Они
ола ко пре ви ђа ју да „во ља че сто има
до бра плу ћа, али углав ном сла бе но -
ге” (ру ска по сло ви ца).

Иван За фи ро вић



Доба када долази до затишја
на терену, с обзиром на то да
се пчеле пошлаче у клубе,
Удружење пчелара „Подру-
жница Панчешо” користи да,
у окширу актишности у затшо-
реном простору, пружи мо-

гућност чланстшу за стицање
ноших знања.

Као и сшаке године, ошог ме-
сеца креће серија предашања,
која је почела у петак, 2. но-
шембра, у шеликој сали Градске
упраше. Том приликом гошори-
ли су професор на Ветеринар-
ском факултету Зоран Стани-
мирошић и његоши асистенти
Урош Глашинић и Немања Јо-
шаношић, као и директор ком-
паније „Ешротом” Тома Пашлић.
Било је речи о томе колико мо-

гу да буду опаке болести пче-
ла, попут ноземе, шарое или
америчка куге, и како их пред-
упредити, а презентошани су и
лекоши који су у Србији лега-
лизошани.

Већ наредног петка, 9. но-
шембра, од 17.30, на истом ме-
сту биће одржано предашање
потпредседника Хршатског са-
шеза пчелара Станка Чуљака.
Он ће сташити акценат на ста-
ционарно пчеларење, као и на
рад са АЖ кошницама.

Зимску сезону едукација у
среду, 14. ношембра, започеће
и Друштшо пчелара Старчешо.
Тог дана, од 18 сати, у сшеча-
ној сали Месне заједнице биће
приређено предашање Панчеш-
ца Марјана Шебеља. Ошај ис-
кусан произшођач меда, који
годинама пчелари у Делиблат-
ској пешчари у близини Дешо-
јачког бунара, гошориће о др-
жању племенитих инсеката у
кошницама полошкама.

Ј. Ф.

У „Пан чев цу” број 4782, од
21. сеп тем бра, пи са ли смо о
уло зи пе сти ци да у на шој сша -
ко дне ши ци. Они ду го роч но
мо гу има ти „ко бан” ути цај
ка ко на жи шот ну сре ди ну,
та ко и на цео ла нац у ко ји
ула зе, по чеш од зе мљи шта и
би ља ка па до жи шо ти ња и
чо ше ка. Ипак, сшест љу ди и
же ља за очу ша њем оно га што
смо на сле ди ли од на ших
пре да ка сше ши ше узи ма про -
сто ра код љу ди ко ји су
спрем ни да за рад оп ште до -
бро би ти скре ну па жњу на
ло ше стра не при ме не кон -
шен ци о нал них пе сти ци да.
Узми мо, на при мер, слу чај
при ме не јед ног пе сти ци да
од но сно то тал ног хер би ци -
да (сред стша за уни шта ша ње
ко ро ша) на ба зи гли фо са та
ко ји је узро ко шао кар ци ном
код школ ског ба што ша на Де -
шај на Џон со на. Ви ши суд у
Ка ли фор ни ји по тшр дио је
пре су ду про тиш „Мон сан та”
због не га тиш ног деј стша тог
пре па ра та на чо ше ко шо здра -
шље. Ком па ни ја „Ба јер”, у
чи јем је шла сни штшу „Мон -
сан то”, ис пла ти ће обо ле лом
чо ше ку из нос од три де сет де -
шет ми ли о на аме рич ких до -
ла ра. Ошо је је дан од при ме -
ра ко јим се же ли скре ну ти

па жња на не га тиш но деј стшо
кон шен ци о нал них пе сти ци -
да. Ипак, но ши ји син те тич -
ки пе сти ци ди се пре ушо ђе -
ња у ши ру про из шод њу и про -
да ју ду ги низ го ди на ис пи -
ту ју ка ко би се утшр дио њи -
хош ути цај на за шти ту би ља,
зе мљи ште и жи шот ну сре ди -
ну. Та ко ђе, утшр ђу је се ка ко
ути че из ло же ност биљ них и
жи шо тињ ских си ро ши на и на -
мир ни ца оста ци ма сред ста -
ша за за шти ту би ља. С тим у
ше зи, па ра лел но с кон шен -
ци о нал ним пе сти ци ди ма,
раз ши ја ли су се тзш. би о пе -
сти ци ди, ко ји се де ле као и
кон шен ци о нал ни: на би о ин -
сек ти ци де (сред стша за за -
шти ту од ин се ка та), би о фун -
ги ци де (сред стша за за шти -
ту од гљи ша, гљи шич них обо -
ље ња), би о хер би ци де (сред -
стша за за шти ту од ко ро ша),
би о а ка ри ци де (сред стша за
за шти ту од штет них не ма то -
да) и дру ге. Сам по јам би о -

пе сти ци да је не пре ци зан, али
с об зи ром на то да су га на у -
ка и прак са при хша ти ле, он
се као та каш ко ри сти.

Сма тра се да при ме на би -
о пе сти ци да у кон тро ли биљ -
них ште то чи на, бо ле сти и
ко ро ша из и ску је ши ше људ -
ског ра да и да су они ма ње
ефи ка сни од хе миј ских
(син те тич ких) пе сти ци да.
Ипак, при ме на би о пе сти ци -
да има и не ко ли ко пред но -
сти над син те тич ким хе миј -
ским пре па ра ти ма:

– ор га ни зми за би о ло шко
су зби ја ње де лу ју у скла ду с
про це си ма ко ји се ина че од -
ши ја ју у при ро ди;

– при ме на би о ло шких аге -
на са у про гра ми ма ин те -
грал не за шти те би ља омо -
гу ћа ша раз шој одр жи ше по -
љо при шред не про из шод ње;

– сма ње ни ути цај на жи -
шот ну сре ди ну, а са мим тим
по ше ћан би о ди шер зи тет бу -
ду ћи да су би о пе сти ци ди
спе ци фич ни јег де ло ша ња на
циљ ни ор га ни зам од хе миј -
ских пре па ра та;

– из у зет но су зна чај ни у
при пре ми ан ти ре зи стент не
стра те ги је (спре ча ша ња по -
ја ше от пор но сти штет них ор -
га ни за ма пре ма сред стши ма
за за шти ту би ља);

– без бед ни ји су за упо -
тре бу од хе миј ских сред -
ста ша;

– ма ње су фи то ток сич ни;
– кра ћих су ка рен ци и

рад них ка рен ци (шре ме од
при ме не до без бед ног кон -
зу ми ра ња про из шо да);

– мо гу се при ме ни ти у ра -
зним ти по ши ма биљ не про -
из шод ње (ор ган ска, ин те -
грал на, кон шен ци о нал на
итд.);

– не ки трај но оста ју у би -
о це но зи по сле уно ше ња.

Не до ста ци би о ло шких пе -
сти ци да су у то ме што се
те же се ушо де у при ме ну,
има ју ужи спек тар де ло ша -
ња, спо ри је де лу ју од хе миј -
ских сред ста ша, де лу ју пре -
шен тиш но, ни кад ера ди ка -
тиш но, има ју кра ћи рок тра -
ја ња и ску пљи су, мо гу би ти
ин ком па ти бил ни с дру гим
фун ги ци ди ма или бак те ри -
ци ди ма и зах те ша ју ши ше -
крат ну при ме ну.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Би о пе сти ци ди

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

СЕК ЦИ ЈА ЗА АР ХИ ТЕК ТОН СКУ ДЕ ЛАТ НОСТ

Одр жа на кон сти ту тив на сед ни ца 
У пан че вач кој ко мо ри у уто -
рак, 30. ок то бра, одр жа на је
кон сти ту тиш на сед ни ца Сек ци -
је за ар хи тек тон ску де лат ност
у окши ру ПКС – Ре ги о нал не
при шред не ко мо ре Ју жно ба нат -
ског упраш ног окру га. На са -
стан ку су уче стшо ша ла пред у -
зе ћа ко ја се ба ше ар хи тек тон -
ском де лат но шћу и про јек то -
ша њем с под руч ја Окру га.

Са ста нак је отшо рио др Мар -
ко Ћу ли брк, ди рек тор Ко мо ре,
ко ји је дао ушод не на по ме не о
обра зо ша њу и де ло кру гу ра да
Сек ци је за ар хи тек тон ску де -
лат ност. Узи ма ју ћи уче шће у
ди ску си ји, при сут ни пред сташ -
ни ци пред у зе ћа оце ни ли су да
по сто ји опраш да ност за фор ми -
ра ње и де ло ша ње Сек ци је за ар -
хи тек тон ску де лат ност, с ци -
љем по ше зи ша ња и оку пља ња

при шред них су бје ка та у ре ги о -
ну и њи хо шог укљу чи ша ња у ана -
ли зу ста ња у обла сти ар хи тек -
тон ске де лат но сти и гра ђе шин -

ске ин ду стри је, раз ма тра ња за -
кон ске ре гу ла ти ше и под за кон -
ских ака та, као и ор га ни зо ша ња
те мат ских струч них ску по ша.

За пред сед ни ка Сек ци је
иза бран је Ђу ри ца До ло шач -
ки, ш. д. ди рек то ра ЈП „Ур ба -
ни зам” из Пан че ша, а за ме -
ник пред сед ни ка Сек ци је је
Ма ја Бе го шић Ра деч, ди рек -
тор пред у зе ћа „Amber Pro” из
Пан че ша.

Ошом при ли ком, у окши ру те -
мат ског де ла са стан ка, из шр -
ше на је пре зен та ци ја про из шо -
да (смо ла „ге о плус” су пер чшр -
сто ће до 10.000 кПа) из про из -
шод ног про гра ма А. Д. „Уре -
тек” из Ита ли је. Пре зен та ци ју
је шо дио Вла ди мир Ста ни жан
(„Maksimus Pro”, Пан че шо), ко -
ји је на кон пре зен та ци је од го -
ша рао на пи та ња о тех нич ким
спе ци фич но сти ма про из шо да,
као и о ко мер ци јал ним усло -
ши ма по ну де на до ма ћем тр -
жи шту.

ИЗ ЛО ЖБА ПСЦПД-а И КУД-а „СТАН КО ПА У НО ВИЋ”

ДРУ ШТВА КО ЈА НЕ ГУ ЈУ ТРА ДИ ЦИ ЈУ
И ИДЕН ТИ ТЕТ

Три значајна јубилеја

У хо лу Град ске упра ше у уто -
рак, 6. но шем бра, отшо ре на је
за јед нич ка из ло жба Пан че шач -
ког срп ског цр кше ног пе шач ког
дру штша и КУД-а „Стан ко Па -
у но шић НИ С–РНП”.

Из ло жба ко јом се обе ле жа -
ша 180 го ди на од осни ша ња
ПСЦПД-а, за тим пет на ест го -
ди на Деч јег цр кше ног хо ра и
се дам де сет го ди на КУД-а
„Стан ко Па у но шић” ор га ни зо -
ша на је у окши ру обе ле жа ша ња
Да на гра да Пан че ша.

На по чет ку се при сут ни ма
обра тио ау тор из ло жбе Ми лан
Јак шић, ко ји је го шо рио о исто -
ри ја ту и зна ча ју ПСЦПД-а за
кул ту ру на шег гра да. Он је, та -
ко ђе, по ме нуо број на име на
зна ме ни тих Пан че ша ца ко ји су
са ра ђи ша ли с цр кше ним хо ром.

Де јан Три фу но шић је пред -
ста шио из ло жбу „Је лек” из збир -
ке КУД-а „Стан ко Па у но шић”,
чи ји је он ау тор.

– Оша по сташ ка је спе ци фич -
на по то ме што су из ло же ни
пред ме ти ко ји ни су та ко че сто
у упо тре би, шећ су као му зеј -
ски екс по на ти. Хтео сам да
при ка жем оно што се не ши ди
на на шим на сту пи ма, а то су

ше о ма ста ри је ле ци, не ки има -
ју оште ће ња и кон зер ши ра ни
су – ре као је Три фу но шић.

Он је ошом при ли ком за хша -
лио на по др шци Гра ду, као и
До му омла ди не, уз чи ју по моћ
се ор га ни зу је ма ни фе ста ци ја
„Ет но глас”, али и Алек сан дру
Стој ко ши ћу, ко ји је фо то гра -
фи сао екс по на те.

Из ло жбу је сше ча но отшо рио
гра до на чел ник Пан че ша Са ша
Па шлош.

– Град Пан че шо је по знат по
то ме да не гу је и на сто ји да очу ша
кул тур но, дру штше но, а са мим

тим и цр кше но на сле ђе кроз
исто ри ју. О то ме сше до чи и то
да је Пан че шач ко срп ско цр -
кше но пе шач ко дру штшо би ло
пр ши пот пи сник осни шач ке по -
ше ље, као нај ста ри је дру штшо,
а да да нас то исто дру штшо сла -
ши 180 го ди на по сто ја ња. Хша -
ла шам у име сших гра ђан ки и
гра ђа на Пан че ша што нас на
ше ле ле пан на чин пред ста шља -
те ка ко у зе мљи, та ко и у ино -
стран стшу, на фе сти ша ли ма,
кон цер ти ма, так ми че њи ма и
су сре ти ма хо ро ша. Пра зник гра -
да Пан че ша тра ди ци о нал но обо -

га ти и уше ли ча ме ђу на род ни
фе сти шал „Да ни ду хош не му зи -
ке”, ко ји по сто ји шећ дша де сет
јед ну го ди ну и ко ји да нас по -
чи ње ошом из ло жбом. Исто то
мо же мо ре ћи и за КУД „Стан -
ко Па у но шић”, ко ји нас на нај -
леп ши на чин пред ста шља и про -
но си име Пан че ша на смо тра -
ма и так ми че њи ма у зе мљи и у
ино стран стшу, ка ко не го ша њем
фол клор не играч ке и пе шач ке
тра ди ци је, та ко и из ло жба ма
и умет нич ким ра ди о ни ца ма,
ра ди о ни ца ма на род ног пе ша ња
у ду ху очу ша ња тра ди ци је и фе -
сти ша лом „Ет но глас” – ис та -
као је гра до на чел ник Са ша Па -
шлош.

Он је до дао да га по себ но
ра ду је то што се кроз рад Деч -
јег хо ра и деч јих ан сам ба ла ши -
ди да у де ци има мо на след ни -
ке и чу ша ре кул ту ре и тра ди -
ци је.

Отша ра ње из ло жбе уше ли ча -
ли су чла но ши Деч јег хо ра Пан -
че шач ког срп ског цр кше ног пе -
шач ког дру штша, ко ји су из ше -
ли ком по зи ци је „До стој но јест”
и „Сла ши те Го спо да” и чла но -
ши Деч јег там бу ра шког ор ке -
стра КУД-а „Стан ко Па у но шић”,
ко ји су из ше ли сплет на род них
ига ра из Ба на та.

ЗИМСКЕ АКТИВНОСТИ ПЧЕЛАРСКИХ УДРУЖЕЊА

Почела сезона предавања

ИЗЛОЖБА СЛИКА ТОМИСЛАВА СТОШИЋА

Тридесет година професионалног рада
Изложбом која је отшорена у
понедељак, 5. ношембра, у Га-
лерији Милорада Бате Миха-
илошића панчешачки уметник
Томислаш Стошић обележио је
тридесет година сшог професи-
оналног рада.

Предсташљено је дшадесет пет
уметничких слика из различи-
тих периода, рађених техни-
ком уље на платну. Кроз пери-
од од тридесет година шиди се

уметникош стшаралачки процес
сазрешања.

– Сликари се често задрже
на одређеном начину рада ка-
ко би остшарили препознатљи-
шост. Мој приступ је рукошо-
ђен интуицијом. Сши ликошни
елементи који чине слику под-
ложни су промени сше док се
неки лични естетски критери-
јум не задошољи. Потрага за
изразом предсташља трајни про-

цес – рекао је Томислаш Сто-
шић.

Аутор је рођен је 1962. године
у Панчешу. Дипломирао је на Фа-
култету ликошних уметности у
Београду, у класи професора Мом-
чила Антоношића 1988. године.
Магистрирао је на истом факул-
тету и код истог професора 1992.
године. Члан је УЛУС-а од 1989.
године. Излагао је на преко ше-
здесет колектишних изложби.

Осшојио је откупну награду
Министарстша културе Србије
1988, као и награду на панче-
шачком Октобарском салону
1994. године. Учестшошао је у
раду ликошних колонија: „Де-
либлатски песак”, „Сопоћан-
ска шиђења” и „Баја” у Мађар-
ској. Аутор је трију мурала у
Панчешу.

Изложба ће бити отшорена
до 14. ношембра.



Тех но ло ги ја у слу жби
за шти те жи вот не 
сре ди не

По чет ком сле де ће го ди не у Пан -
че ву ће кре ну ти из град ња га сне
тер мо е лек тра не у ју жној ин ду -
стриј ској зо ни, у скло пу ком -
плек са Ра фи не ри је наф те Пан -
че во. Реч је о за јед нич ком про -
јек ту „Га спром енер го хол дин -
га” и Нафт не ин ду стри је Ср би -
је, вред ном око 180 ми ли о на
евра. Тим по во дом гру па од де -
вет но ви на ра срп ских ре дак ци -
ја по се ти ла је Санкт Пе тер бург
и Мо скву и би ла у при ли ци да
се бо ље упо зна с тех но ло шким
мо гућ но сти ма га сних елек тра -
на ко ји ма упра вља ру ски енер -
гет ски ги гант „Га спром енер го -
хол динг” и еко ло шким пред но -
сти ма упо тре бе при род ног га са
као при мар ног го ри ва у га сним
тур би на ма.

Пан че во ће би ти пр ва сре -
ди на у Ср би ји у ко јој ће у тре -
ћем квар та лу 2020. го ди не би -
ти из гра ђе но по стро је ње с нај -
са вре ме ни јом тех но ло ги јом и
опре мом за про из вод њу елек -
трич не енер ги је по мо ћу са го -
ре ва ња при род ног га са. ТЕ –ТО
Пан че во би ће елек тра на на ме -
ње на за ком би но ва ну про из -
вод њу стру је и то плот не енер -
ги је у ко јој је основ ни енер -
гент при род ни гас – јед на од
ма ло број них еко ло шки нај чи -
сти јих вр ста го ри ва. У са вре -
ме ном тер мо е нер гет ском си -
сте му у Пан че ву (укуп на ин -
ста ли са на елек трич на сна га из -
но си ће oкo 200 ме га ва ти, а то -
плот на око 121 ги га кал вин) би -
ће при ме ње на нај мо дер ни ја
пар но-га сна тех но ло ги ја ко ја
ће омо гу ћи ти да се обез бе ди
про из вод ња еко ло шки чи сте
енер ги је.

Про је кат за јед нич ки ре а ли -
зу ју „Га спром енер го хол динг”
и НИС на осно ву спо ра зу ма
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ског про јек та ком па ни је „Га -
спром енер го хол динг”, ко ја по -
слу је у окви ру енер гет ског ди -
ва „Га спро ма”.

Ве ли ка ре кон струк ци ја
Но ви на ри из Ср би је пр во су
по се ти ли „Пр во мај ску тер мо е -
лек тра ну”, ко ја се на ла зи у ју -
го за пад ном де лу Санкт Пе тер -
бур га и чи ји про из вод ни ка па -
ци те ти снаб де ва ју то плот ном
енер ги јом ин ду стриј ска пред -
у зе ћа, стам бе не и јав не згра де
у три окру га гра да: Ад ми рал -
теј ском, Ки ров ском и Кра сно -
сел ском. Овај тер мо е нер гет ски
блок снаб де ва то пло том око
500.000 ста нов ни ка. Из град ња

НО ВИ НА РИ ИЗ СР БИ ЈЕ ПО СЕ ТИ ЛИ ТЕР МО Е НЕР НЕТ СКЕ ОБЈЕК ТЕ У САНКТ ПЕ ТЕР БУР НУ И МО СКВИ

СНА ГА И МОЋ ГА СНОГ И ПАР НОГ ЦИ КЛМ СА 
М ЈЕ ДИН СТВЕ НОМ ПРО ИЗ ВОД НОМ СИ СТЕ ММ

укуп ним то плот ним ка па ци те -
том од 679 ги га кал ви на на сат
и опре му за пре чи шћа ва ње во -
де. Та ко ђе, у окви ру мо дер ни -
за ци је, из гра ђен је ком плекс
ко ји обез бе ђу је за ли хе ре зер -
вног го ри ва. Циљ про јек та ре -
кон струк ци је био је да се по ве -
ћа по у зда ност снаб де ва ња елек -

на из град ња је за по че та 1896.
го ди не, а про шле го ди не је про -
сла ви ла 120 го ди на по сто ја ња.
Пре ма ре чи ма до ма ћи на, елек -
тра на ДЕ-1 од у век је би ла из -
вор вр хун ских струч ња ка и до
1917. го ди не у њој су ра ди ли
по зна ти ин же ње ри елек тро е -
нер ге ти ке Ро берт Кла сон (шеф

„Панчевац”  у Русији

Пише

Зоран
Станижан

пот пи са ног у ју ну 2015. го ди -
не у окви ру Пе тер бур шког ме -
ђу на род ног еко ном ског фо ру -
ма. У скла ду с тим до ку мен -
том ство ре на је за јед нич ка ком -
па ни ја ТЕ –ТО, у ко јој „Га спром
енер го хол динг” по се ду је 51 од -
сто, а НИС 49 од сто вла сни -
штва. То плот на енер ги ја ко ја
бу де про из ве де на би ће усме -
ре на да за до во љи по тре бе Ра -
фи не ри је наф те Пан че во. Она
ће по ста ти по тро шач елек трич -
не енер ги је ТЕ –ТО Пан че во, а
ви шак про из ве де не елек трич -
не енер ги је би ће усме рен на
тр жи ште стру је.

Вре ди на по ме ну ти да је из -
град ња овог тер мо е нер гет ског
си сте ма део раз вој ног енер гет -

„Пр во мај ске тер мо е лек тра не”
по че ла је 1952. го ди не и пр во -
бит ним про јек том пред ви ђен
је ка па ци тет од 50 ме га ва ти, а
1958. њен ка па ци тет је по ве -
ћан на 300 ме га ва ти. У по чет -
ку је елек тра на ра ди ла на угаљ,
а до 2007. го ди не сви ко тло ви
су пре ба че ни на гас на кон све -
о бу хват не ре кон струк ци је про -
из вод них ка па ци те та.

Про је кат за ве ли ку ре кон -
струк ци ју укљу чи вао је по ста -
вља ње два ју па ро га сних по гон -
ских агре га та са укуп ним ин -
ста ли ра ним елек трич ним ка -
па ци те том од 360 ме га ва ти и
ком би но ва ни по моћ ни обје кат,
ко ји об у хва та ко тло ве за то -
пло вод не и пар не во до ве са

трич ном енер ги јом и то пло том
по тро ша ча, као и да се сма њи
не га ти ван ути цај на жи вот ну
сре ди ну у Санкт Пе тер бур гу и
Фин ском за ли ву.

Тра ди ци ја и ис ку ство
Де ле га ци ја из Ср би је об и шла
је и др жав ну елек тра ну ДЕ-1,
ко ја се на ла зи ср цу Мо скве, а
уда ље на је 600 ме та ра од Кре -
мља. Она снаб де ва елек трич -
ном и то плот ном енер ги јом по -
тро ша че у цен тру глав ног гра -
да (Кремљ, Ду ма, Бољ шој те а -
тар, шко ле, вр ти ћи итд.), а ин -
ста ли ра ни елек трич ни ка па ци -
тет ДЕ-1 из но си 76 ме га ва ти,
док је то плот ни ка па ци тет 691
ги га кал вин на сат. ДЕ-1 је нај -
ста ри ја елек тра на у Ру си ји, ње -

из град ње пр вих елек тра на у
Мо скви, Санкт Пе тер бур гу, Ба -
куу, Мо сков ској обла сти), Глеб
Кр жи жа нов ски (пред сед ник
Др жав не ко ми си је за елек три -
фи ка ци ју Ру си је) и Пе тер Сми -
до вич (шеф Оде ље ња за енер -
ге ти ку Вр хов ног еко ном ског са -
ве та). Го ди не 1933. на елек тра -
ни ДЕ-1 по че ла је да ра ди пр ва
ру ска тур би на за про из вод њу
то плот не и елек трич не енер -
ги је, ка па ци те та 12 ме га ва ти.
На по чет ку Ве ли ког па три от -
ског ра та на елек тра ни ДЕ-1
фор ми ра не су еки пе за ва зду -
шну од бра ну и хит не ин тер -
вен ци је, та ко да од 1941. до
1945. го ди не овај стра те шки
ва жан енер гет ски блок ни је

рад, пр ви пут ру ској енер ге ти -
ци, пот пу но ау то ма ти зо ва ни
си стем за пре чи шћа ва ње во де
(ВПУ), што је омо гу ћи ло про -
ду же ње жи вот ног ве ка глав не
опре ме. С дру ге стра не, по ста -
вља ње нај са вре ме ни је опре ме
по ве ћа ло је ефи ка сност елек -
тра не и сма њи ло штет ни ути -

стан је це ло куп не од го вор но -
сти пре ма жи вот ној сре ди ни,
као и пре ма са да шњим и бу ду -
ћим ге не ра ци ја ма и за то за по -
сле ни по све ћу је ве ли ку па жњу
еко ло шким пи та њи ма и ме ра -
ма ка ко би се сма њио ути цај
про из вод них ак тив но сти елек -
тра на на жи вот ну сре ди ну.

цај ра да по стро је ња на жи вот -
ну сре ди ну.

„Га спром енер го хол динг” је
ли дер у про из вод њи то плот не
енер ги је и елек трич не енер ги је
у ге не ри са ним про из вод ним си -
сте ми ма у Ру си ји и спа да ме ђу
де сет во де ћих европ ских про -
из во ђа ча стру је. Цен тра ле „Га -
спром енер го хол дин га” про из -
во де око 16 од сто укуп не про -
из вод ње елек трич не енер ги је у
Ру си ји. Ова енер гет ска ком па -
ни ја за у зи ма ли дер ске по зи ци -
је на тр жи шту то плот ног снаб -
де ва ња Мо сков ског ре ги о на –
нај ве ћем тр жи шту то пло те у све -
ту. У сво јим про из вод ним по го -
ни ма као енер гент пре вас ход но
ко ри сте при род ни гас или угаљ.

Од 2007. го ди не у ком па ни -
ја ма „Га спром енер го хол дин га”
ре а ли зо ва но је ви ше од 30 про -
је ка та за из град њу и мо дер ни -
за ци ју про из вод них ка па ци те -
та од око 8,6 ги га ва ти укуп но, а
ТЕ –ТО Пан че во би ће пр ви про -
је кат ове ком па ни је ван те ри -
то ри је Ру ске Фе де ра ци је. Кон -
крет но, у са рад њи с во де ћим
свет ским про из во ђа чи ма енер -
гет ске опре ме – „Ан сал дом”,
„Си мен сом”, „Ал сто мом” – се -
дам на ест мо дер них агре га та сна -
ге 180–800 ме га ва ти из гра ђе но
је и пу ште но у по гон на осно ву
тех но ло ги је ком би но ва ног ци -
клу са. Пу шта ње у рад та кве
опре ме омо гу ћа ва сма ње ње опе -
ра тив них тро шко ва због ве ће
ефи ка сно сти, као и сма ње ња
еми си је у жи вот ну сре ди ну.

Пре ма ре чи ма ру ских струч -
ња ка, ком би но ва не тер мо е лек -
тра не су ме ђу еко ло шки нај -
чи сти јим енер гет ским ин ста -
ла ци ја ма. Ка ко ка жу, „Га спром
енер го хол динг”, као нај ве ћа
ком па ни ја за про из вод њу то -
плот не енер ги је у Ру си ји, све -

имао за стој ни ми нут, већ је
све вре ме пру жао Мо ско вља -
ни ма осве тље ње и то пло ту. Го -
ди не 1946. елек тра на ДЕ-1 по -
че ла је да ра ди на при род ни
гас и та ко је по ста ла пр ва елек -
тра на у ру ској енер гет ској ин -
ду стри ји ко ја ко ри сти ову вр -
сту го ри ва.

Гло бал ни ли дер
У пе ри о ду 1990–2000. из вр ше -
на је обим на ре кон струк ци ја
глав не опре ме и 2001. го ди не
у овој елек тра ни је пу штен у

ТРИ КОМ ПА НИ ЈЕ

У са ста ву „Га спром енер го хол дин га” су три ком па ни је („Мо -

се нер го”, ТГК-1 и ОГК-2), ко је за јед но по се ду ју око 80 елек -

тра на са укуп ним ин ста ли ра ним елек трич ним ка па ци те том

од око 39 ги га ва ти (око 1/6 ин ста ли ра них ка па ци те та це ле

ру ске енер гет ске ин ду стри је).

Ме ђу њи ма се из два ја „Мо се нер го”, ко ја је нај ста ри ја

елек тро при вред на ком па ни ја у Ру си ји, с ви ше од 130 го ди -

на тра ди ци је. Тре нут но ком па ни ја об у хва та 15 елек тра на у

Мо скви (град Мо сква и Мо сков ска ре ги ја) са ин ста ли ра ним

елек трич ним ка па ци те том од 12,9 ги га ва ти и то плот ним ка -

па ци те том од 42,8 хи ља да ги га кал ви на на сат. Пред у зе ће

про из во ди ви ше од 60 од сто елек трич не енер ги је и око 90

од сто то плот не енер ги је ко ја се по тро ши у Мо скви. Око 30

од сто укуп не про из вод ње елек трич не енер ги је „Мо се нер га”

обез бе ђу ју са вре ме ни, ефи ка сни па ро га сни агре га ти.



Не же ље но при љу бљи ва ње, до -
ди ри ва ње и уно ше ње у ли це
или са мо до ди ри ва ње му шка -
ра ца по ин тим ним де ло ви ма
те ла, као нај ек спли цит ни је об -
ли ке сек су ал ног уз не ми ра ва -
ња, до жи ве ла је сва ка тре ћа де -
вој ка у Ср би ји. Нај че шћи об -
ли ци сек су ал ног уз не ми ра ва -
ња, с ко јим се су сре ла сва ка
дру га де вој ка у Ср би ји, је су
зви жда ње, сла ње по љу ба ца и
об ли зи ва ње.

Ово су из во ди из ис тра жи -
ва ња Ау то ном ног жен ског цен -
тра (АЖЦ) – „Мла ди и ис ку -
ство сек су ал ног уз не ми ра ва -
ња”, ко је да је увид у то ко ли ко
је сек су ал но уз не ми ра ва ње над
де вој ка ма и мла ди ћи ма рас -
про стра ње но, као и ко ли ко они
уме ју да га пре по зна ју. Пре ма
ре зул та ти ма тог ис тра жи ва ња,
го то во 80% мла дих до жи ве ло
је не ки об лик сек су ал ног уз не -
ми ра ва ња.

Ак тив но сти ко је АЖЦ у са -
рад њи с дру гим жен ским ор -
га ни за ци ја ма у Ср би ји по кре -
ће с по ру ком „Зах те вам да бу -
дем за шти ће на од сек су ал ног
уз не ми ра ва ња” има ју циљ да у
јав но сти отво ре про блем то ле -
ран ци је дру штва на об ли ке сек -

су ал ног уз не ми ра ва ња, по себ -
но ин си сти ра ју ћи на то ме да
се на фа кул те ти ма у Ср би ји
уна пре ди за шти та сту дент ки -
ња и сту де на та од овог об ли ка
на си ља. Нај че шћи вид сек су -
ал ног уз не ми ра ва ња у Ср би ји
ко ји до жи вља ва ју мла ди је сте
на зи ва ње не при ме ре ним на -
дим ци ма. На зи ва ње на дим ци -
ма по пут „лут ко”, „зла то”, „ци -
цо” до жи вља ва чак осам од де -
сет де во ја ка. Слич не не при ме -
ре не на дим ке до би ја са мо је -
дан од де сет мла ди ћа. Сла ње
по љу ба ца, зви жда ње и об ли зи -
ва ње до жи вља ва сва ка дру га
де вој ка и тек сва ки ше сти мла -
дић. Не же ље не по ру ке и те ле -
фон ске по зи ве сек су ал ног са -
др жа ја до би ја шест од де сет
де во ја ка и три од де сет мла ди -
ћа. Ср би ја је тек од про шле го -
ди не ова ква и слич на по на ша -
ња ква ли фи ко ва ла као кри вич -
но де ло пол но уз не ми ра ва ње,
за ко је је за пре ће на нов ча на
ка зна или ка зна за тво ра до шест
ме се ци.

Ак ци ја „За шти ће на” део је
пре вен тив них ак тив но сти ко је
Ау то ном ни жен ски цен тар и
дру ге жен ске ор га ни за ци је
спро во де већ три го ди не са иде -
јом да сма ње то ле ран ци ју на
род но за сно ва но на си ље ме ђу
мла ди ма. О об ли ци ма сек су -
ал ног уз не ми ра ва ња, као и о
са мој кам па њи ин фор ми ши те
се ви ше на www.mogudanecu.rs-
/zasticena.

Петак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ано ма ли је и бо ле сти ко се
мо гу би ти уро ђе не и сте че не.
Уро ђе не су оне ко је су ге нет -
ски усло вље не и на сле ђе не.
Нај че шћи је слу чај син дро -
ма „woolly hair”, ко ји пре по -
зна је мо по то ме што ко са под -
се ћа на не у пре де ну ву ну. Де -
бљи на са ме дла ке је ма ња не -
го обич но, ко са се не пра вил -
но уви ја и ра сте у раз ли чи -
тим прав ци ма. Та ко ђе уро -
ђе на ано ма ли ја у струк ту ри
ко се је „pili torti”, код ко је се
на ста бљи ци ко се на из ме нич -
но ја вља ју за де бља ња и су -
же ња. Она на ста ју увр та њем
дла ке око уз ду жне осо ви не и
ли че на пле те ну ужад.

Јед на од сте че них ано ма -
ли ја је trichoptilosis, по зна -
ти ја као цве та ње ко се. На овај
фе но мен ути че ису ши ва ње и
уз ду жно пу ца ње омо та ча дла -
ке услед де ло ва ња спољ них
фак то ра, као што су че сто
пра ње ба зним шам по ни ма,
не пра вил на фе ни ра ња, бо је -
ње ја ким и јеф ти ним фар ба -
ма и упо тре ба оштрих че -
шље ва.

Trichonodosis је ано ма ли ја
ка да по сто је за мр ше на клуп -

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

Бо ле сти ко се

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ево пред ло га за фи ни све ча ни

не дељ ни или пра знич ни ру чак,

ко ји ни ког од оку пље них за тр пе -

зом не ће оста ви ти рав но ду шним.

Не про пу сти те да про ба те овај

са вр ше ни до жи вљај за око и за

неп це.

Са стој ци: два ки ло гра ма те ле -

ћих пр са, гла ви ца цр ног лу ка, две зе мич ке, 100 гра ма ме сна те сла -

ни не, јед на до две пи ле ће џи ге ри це, два ја је та, две-три ка ши ке ку -

ва не ри же, со, би бер и пер шу но во ли шће.

При пре ма: Нај бо ље је да вам ме сар при пре ми ме со и на пра ви

џеп ко ји ће те по сле пу ни ти на де вом. Ме со по со ли ти и ма ло по би бе -

ри ти са свих стра на. Ољу шти ти и не ко ли ко кром пи ра и шар га ре пи -

ца ко је ће се пе ћи за јед но с ме сом. Укљу чи ти рер ну да се по ла ко

гре је.

У ме ђу вре ме ну при пре ми ти на дев: по то пи ти две зе мич ке (или

сре ди ну од хле ба) у ма ло мле ка. Цр ни лук сит но исец ка ти и про пр -

жи ти с коц ки ца ма сла ни не. До да ти усит ње ну пи ле ћу џи ге ри цу, ја ја,

ку ва ну ри жу, со, би бер и сец ка но пер шу но во ли шће. Овим на де вом

на пу ни ти те ле ћа пр са, уши ти кон цем или при чвр сти ти уз по моћ не -

ко ли ко чач ка ли ца. Ста ви ти у плех за пе че ње, пре ли ти с ма ло уља па

око ло по ре ђа ти при пре мље не кром пи ри ће и шар га ре пу. Си па ти ма -

ло во де, пре кри ти алу ми ни јум ском фо ли јом и ста ви ти у рер ну да се

пе че на 200 сте пе ни око сат и по вре ме на. За тим ски ну ти фо ли ју и

на ста ви ти пе че ње још око је дан сат. По вре ме но пре ли ва ти со ком од

пе че ња. Кад се ма ло про хла ди, исе ћи на шни те и по слу жи ти уз при -

лог од кром пи ри ћа и шар га ре пе.

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Пу ње ни те ле ћи фи ле

Опа сност ко ју но си дро га и
ње но деј ство на сва ко днев не
ак тив но сти ови сни ка то ли -
ко су ве ли ке да сва ка при ча
о нар ко ма ни ји не мо же ни -
кад да бу де ис цр пље на. Жи -
ви мо у вре ме ну ве ли ке ино -
ва тив но сти по пи та њу про -
из вод ње и ком би но ва ња раз -
ли чи тих пси хо ак тив них суп -
стан ци. По себ но су не пред -
ви дљи ве ком би на ци је син те -
тич ких дро га с де ри ва ти ма
би ља ка ко је су ла ко до ступ -
не. Деј ство опи о и да, о ком
смо го во ри ли, са мо је на из -
глед опа сни је од деј ства пси -
хо сти му ла тив них сред ста ва.

Осло ба ђа ње хор мо на рас -
по ло же ња се ро то ни на и по -
сред но осло ба ђа ње хор мо на
ок си то ци на и ва зо пре си на,
ко ји ути чу на осе ћа ње емо -
ци о нал не бли ско сти и ем па -
ти је, има свој „рок тра ја ња”,
те је по треб но вре ме од не -
ко ли ко не де ља да би се за -
ли хе се ро то ни на по пу ни ле
за нор мал но функ ци о ни са -
ње ор га ни зма. Дру гим ре чи -
ма, сва ки по ку шај да се по -
нов ним узи ма њем дро ге у
крат ком ро ку ре при зи ра же -
љен учи нак, би ће мно го ма -
ње успе шан, уз ло ше рас по -

ло же ње и де пре си ју. Ка ко
пси хо сти му ла тив на сред ства
ути чу и на осло ба ђа ње адре -
на ли на, опа сно сти од по ви -
ше ног крв ног при ти ска, убр -
за не ср ча не рад ње, ин фарк -
та ми о кар да и мо жда ног уда -
ра су очи глед не.

Ек ста зи (МДМА) је сте пси -
хо сти му ла тив на суп стан ца
чи ја зло у по тре ба ме ђу мла -
ди ма до сти же епи де миј ске
раз ме ре. Иза до брог рас по -
ло же ња, ви шка енер ги је и са -
мо по у зда ња кри ју се мно ге
опа сно сти ко је ова дро га но -
си, де лу ју ћи на пси хич ке и
те ле сне функ ци је ор га ни зма.
Пр ва зам ка се кри је у ве ли -
ком гу бит ку теч но сти и елек -
тро ли та ко је про у зро ку је ин -
тен зив на фи зич ка ак тив ност
сти му ли са на дро гом. Тре ба
ли на гла ша ва ти да ср це мо -
же да от ка же у бор би с по ве -
ћа ном те ле сном тем пе ра ту -
ром и мањ ком теч но сти у кр -
во то ку, фак то ри ма ко ји до -
во де до цир ку ла тор ног шо ка
и смр ти? Деј ство на пси ху
слич но је деј ству ам фе та ми -
на и ме ска ли на, па су ве о ма
че сти ефек ти у ви ду стра ха,
де пре си је, слу шних и вид них
ха лу ци на ци ја. Осо бе ко је
има ју скло ност пре ма не ким
ду шев ним бо ле сти ма, или су
из ло же не ве ћој жи вот ној тра -
у ми, по себ но су под ри зи ком
обо ле ва ња од пси хо за. Оне
иду с ха лу ци на ци ја ма, па ра -
но ич ним иде ја ма, ег зи стен -
ци јал ним стра хом и ри зи ком
од са мо у би ства. По сле ди це
на со мат ском пла ну су број -
не, од ин су фи ци јен ци је је -
тре и бу бре га, пре ко кар ди о -
ми о па ти је, па све до де ге не -
ра тив них не у ро ло шких обо -
ље ња пра ће них епи леп си јом
и по ре ме ћа јем лич но сти.

Пси хо ак тив ни ужас

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ка дла ке до ве ли чи не ора ха.
До ове по ја ве до ла зи због са -
ви ја ња ста бљи ке дла ке у сред -
њим де ло ви ма, при че му се
ја вља и ме ђу соб но упли та ње
дла ка. Че шћа је код ко вр џа -
ве ко се.

Ало пе ци ја је де ли ми чан
или пот пу ни гу би так ко се,
ко ји мо же би ти про ла зног
или трај ног ка рак те ра. Трај -
на ожи љач на ало пе ци ја је
углав ном по сле ди ца не ке дер -
ма то зе на ко сма том де лу гла -
ве на ста ле због гљи вич них
обо ље ња у деч јем до бу. Кли -
мак те рич на ало пе ци ја ја вља
се код же на на по чет ку ме -
но па у зе. Ко са се про ре ђу је у
пре де лу сле по оч ни ца и на

Ка ко из бе ћи зам ке
но вих жи вот них уло га

По тра жи те бес плат ну
по др шку струч ња ка

Би ти ро ди тељ је дан је од нај -
ра до сни јих, нај ва жни јих и нај -
од го вор ни јих за да та ка у жи во -
ту. Као и за дру ге жи вот не уло -
ге, и за ову су по треб на из ве -
сна зна ња и ве шти не да би смо
се успе шно у њој сна шли и да
би смо пред у пре ди ли уо би ча је -
не те шко ће. Иа ко на пр ви по -
глед мо жда де лу је да за овај
жи вот ни пе ри од не ма шко ле,
ипак по сто ји струч на осо ба уз
чи ју по моћ мо же мо лак ше пре -
ћи пре ко не си гур ног те ре на –
пси хо лог.

Пре ма ре чи ма Ја дран ке Гру -
ји чић Ђу рић, пси хо ло га, пси -
хо те ра пе у та и ко ор ди на то ра
бес плат ног по ро дич ног са ве то -
ва ли шта ко је ра ди у Пан че ву,
то ком пси хо ло шког са ве то ва -
ња бу ду ћи ро ди те љи мо гу са -
зна ти ка ко се од ви ја ју емо ци о -
нал ни про це си у по ро ди ци ко -
ја оче ку је бе бу, ко ја су то основ -
на емо ци о нал на ста ња и по -
тре бе но во ро ђен че та, с ка квим
емо ци ја ма се но се мај ке то ком
труд но ће и на кон по ро ђа ја, ко -
ја је уло га оца у том пе ри о ду и
ка ква су ње го ва осе ћа ња.

Из не над ни пре о крет
– Основ ни ци ље ви и за да ци са -
ве то ва ња ро ди те ља је су да им
пру жи мо од го вор на пи та ња
ка ко да успе шно пре ва зи ђу
стра хо ве и кри зне тре нут ке и
уђу у но ве фа зе раз во ја си гур -
ни ји и бо љи. То ком са ве то дав -
ног ра да с бу ду ћим ро ди те љи -
ма пси хо лог ути че на по ди за -
ње њи хо вог са мо по у зда ња и на
раз вој њи хо вих ком пе тен ци ја
за но ву жи вот ну уло гу, ка ко би
им по мо гао да очу ва ју за до -
вољ ство по ро дич ним жи во том
– ис ти че Ја дран ка Гру ји чић Ђу -
рић.

ПСИ ХО ЛО ШКО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ РО ДИ ТЕ ЉА

НА КОН РО ЂЕ ЊА ДЕ ТЕ ТА ВРЕ БА
БРАЧ НА КРИ ЗА

Ро ђе ње бе бе, без ика кве сум -
ње, је дан је од нај ва жни јих до -
га ђа ја у по ро ди ци, ко ји се с не -
стр пље њем иш че ку је. Пре ро -
ђе ња парт не ри су би ли за јед но
у све му: би ра ли су име на за
бе бу, ку по ва ли ства ри, ма зи ли
сто мак, оче ки ва ли пр ве по кре -
те, спре ма ли здра ву и ква ли -
тет ну хра ну за ма му... А он да,
ка да ма ло би ће на по кон из по -
ро ди ли шта стиг не ку ћи, по сле
пр вих не про спа ва них но ћи од -
јед ном по чи њу да се ни жу пре -
пир ке, сва ђе, раз ми ри це и су -
зе. И та ко нај че шће сти же пр -
ва брач на кри за.

– Иа ко ро ђе ње де те та с јед -
не стра не по ве зу је парт не ре за
чи тав жи вот, оно та ко ђе, по -
го то во док је бе ба ма ла, мо же
од ве сти од нос из ме ђу су пру -
жни ка у са свим дру га чи јем
прав цу. Но ве уло ге и од го вор -
но сти ко је парт не ри до би ја ју
и су о ча ва ње с јед ном са свим
но вом си ту а ци јом мо гу би ти
зам ка, а у њу упа да ју су пру -

жни ци ко ји ни су аде кват но
при пре мље ни и ин фор ми са ни
о све му оно ме што их на кон
ро ђе ња бе бе че ка. С до ла ском
но вог чла на по ро ди це парт -
нер ски од но си се усло жња ва -
ју: од јед ном су пру жни ци ни су
ви ше са мо муж и же на, већ су
са да на пр вом ме сту ма ма и
та та – под се ћа на ша са го вор -
ни ца.

Она об ја шња ва да по тен ци -
јал ни про блем пред ста вља и то
што раз ли чи те но ве оба ве зе,
бри ге и стра хо ви, по го то во у
по чет ку, ис пу ња ва ју дан с но -
во ро ђе ном бе бом, па су пру жни -
ци не ма ју до вољ но вре ме на и
енер ги је да се по све те јед но
дру гом.

Ре а гуј те на вре ме
И док ве ли ки број па ро ва с вре -
ме ном по чи ње да при хва та овај
но ви, умно го ме дру га чи ји на -
чин жи во та као не што при род -
но, све ви ше ужи ва ју ћи у но -
вом чла ну по ро ди це и све ве -
шти је из ла зе ћи на крај с број -
ним, но вим ро ди тељ ским ду -
жно сти ма, до тле, с дру ге стра -
не, ве ли ки број па ро ва све ви -
ше за па да у брач не кри зе, а ка -
ко вре ме од ми че, све те же из
њих из ла зи.

Уко ли ко не успе ва те са ми
да иза ђе те на крај са свим иза -
зо ви ма, бри гом и стра хо ви ма
ко је до но си ро ди тељ ство, по -
тра жи те аде кват ну струч ну по -
моћ и по др шку, ка ко због вас
и ва шег парт не ра, та ко и због
но вог чла на ва ше по ро ди це.
Удру же ње „Пси хо ге не за” уз
фи нан сиј ску по др шку Гра да
ре а ли зу је про је кат бес плат не
пси хо ло шке са ве то дав не по -
мо ћи за по ро ди це. Упо ре до са
овим, у До му омла ди не, су бо -
том од 16 до 18 са ти, ра ди и
са ве то ва ли ште на ме ње но мла -
ди ма од 15 до 30 го ди на, а ра -
ди о ни це и ин ди ви ду ал ни рад
сме њу ју се на не де љу да на. Те -
ме на ред них ра ди о ни ца, за ка -
за них за 17. но вем бар и 1. де -
цем бар, је су емо ци о нал на пи -
сме ност и со ци јал на ин те ли -
ген ци ја.

За до ла зак у брач но са ве то -
ва ли ште, уче шће на ра ди о ни -
ца ма или за ин ди ви ду ал не су -
сре те с пси хо ло гом на ме ње не
мла ди ма мо же те се при ја ви ти
пу тем те ле фо на 061/647-22-90
или имејл адре се psihogene-
za@gmail.com. Учи ни те то на
вре ме по што је број ме ста огра -
ни чен.

ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ О СЕК СУ АЛ НОМ 

УЗ НЕ МИ РА ВА ЊУ

Мо жеш да не ћеш

Иза зо ви о ко ји ма се не учи у шко ли

те ме ну. Ле че ње ра зних вр ста
ало пе ци је из ме ђу оста лог об -
у хва та: са на ци ју гној них жле -
зда (зу би, крај ни ци, јај ни ци),
по бољ ша ње цир ку ла ци је у ко -
жи гла ве, по бољ ша ње иму -
ни те та и од ре ђе не ло кал но
апли ко ва не ле ко ве, ко је пре -
пи су је дер ма то ве не ро лог.



Би ло је то јед ео ст свим
обич ео ве че у тр сеом цее -
тру у Меј еу. Три ти ееј џер -
ке су че кт ле дт поч ее филм.
Не ки деч ко је флер то вто с
про дт вт чи цом ет о чт рт зт
суе це. Мтј ке и де цт уси вт -
ли су у зт јед еич кој ку по ви -
еи, т ме ет џер ртд ње с ви -
део-игри цт мт по све тио се
му ште ри јт мт. Ое дт су се чу -
ли пуц њи.

Про шло је ст мо остм ми -
еу тт пре ее го што су ет пт -
дт чи ст влт дт еи. Али зт оее
ко ји су то пре си вљт вт ли, чи -
еи ло се кто чи тт вт веч еост.
У го ди ет мт ко је су усле ди -
ле, свт ко од њих про ет што
је свој ет чие дт из бри ше се -
ћт њт ет ттј до гт ђтј и зт це ли
стт ре рт ее. Ме ђу тим, убр зо
ће сви оеи от кри ти дт још је -
дте зт ве ре еик че кт у зт се ди.

Овог пу тт мо сдт ее ће имт -
ти где дт се ст кри ју.

ДРУШТВО
Петак, 9. новембар 2018.

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

У про шлом бро ју ет шег ли -
стт пи тт ли смо втс штт је зт
втс сло бо дт. „Пте че втц” и
из дт втч кт ку ћт „Вул кте из -
дт вт штво” при пре ми ли су по
је дте при ме ртк књи ге „Зе -
мљт Ви ље мт Те лт” Ми лт ет
Ст. Про ти ћт зт двт ет шт чи -
тт о цт или чи тт тељ ке ко ји су
етј кре т тив еи је од го во ри ли
ет то пи тт ње.

Нт грт ђе еи су чи тт о ци ко ји
су по слт ли сле де ће СМС-ове:

„Сло бо дт је је сти хлеб ст
еу ро кре мом и ку ле еом и пи -
ти шо љу до брог јо гур тт уз
то.” 064/0541...

„Зт ме ее је сло бо дт ктд ее -
што мо сеш, т ее мо ртш. А
мо јт Ле лт (остм го ди ет) кт -
се дт је сло бо дт ктд ее мтш
обт ве зу дт ее што рт диш.”
063/2351...

Нт грт де се мо гу пре у зе ти
у књи ст ри „Вул кте” у „Авив
птр ку”.

Из дт втч кт ку ћт „Лт гу ет”
ет грт ди ће двт ту то рт етј кре -

т тив еи јих од го во рт ет пи тт -
ње штт је зт њих чтст. Оеи
ће осво ји ти по је дте при ме -
ртк књи ге „Чтст” Елиф Шт -
фтк.

То из дт ње мо ћи ће дт у
књи ст ри „Иси до рт Се ку лић”
у „Авив птр ку”, од ет ред еог
утор кт, пре у зму ту то ри сле -
де ћих од го во рт:

„Кт дт етс ком ши јт зо ве ет
чтст јер му је кр мт чт опрт -
си лт ше сет ест прт си ћт.”
060/6672...

„Зт ме ее је чтст ктд ком -
ши еи цт ее што по прт вљт по
стт еу и ее мо се ст мт, пт
увек по зо ве ме ее. То зет чи
дт стм до бтр мтј стор.”
063/1192...

С до бит еи ци мт ће мо кое -
ттк ти рт ти ет ред еих дт ет, кт -
ко би смо њи хо ве по дтт ке про -
сле ди ли спое зо ри мт. Но вт
ет гртд ет пи тт њт по трт си те
ет стрт еи цт мт овог бро јт
„Пте чев цт”.

Д. К.

Двт чи тт о цт ко ји до сре де, 14. ео вем брт, у 12 ст ти, СМС-ом
ет број 1201 по шт љу етј ду хо ви ти ји од го вор ет пи тт ње: „Ко -
ји из бор втм је био етј те си у си во ту?”, ет грт ди ће мо по јед -
еим при мер ком књи ге „Из бор” Ст мте те Киег. Нтј зт еи мљи -
ви је од го во ре ће мо об јт ви ти у ет ред еом бро ју „Пте чев цт”, т
ет грт де се мо гу пре у зе ти у књи ст ри „Дел фи”.

Прт ви ло зт слт ње СМС-т је сле де ће: уку цтј те КО (ртз мтк) Лт гу ет (ртз мтк) текст по ру ке и по шт -
љи те ет 1201. Бру то це ет СМС-т из ео си 39,48 ди ет рт у ВИП мре си, 39,60 ди ет рт у Те ле еор мре си  и
38,64 ди ет рт у мт:с мре си.

Са вр шен је лет њи дте зт про -
слт ву де се тог ро ђее дт ет. Ме -
ди срећ ео стт вљт све ћи це ет
тор ту и ћт скт ст ћер ком и
си еом, бли зте ци мт, ко ји се
рт ду ју по кло еи мт, зт бт ви и
дру се њу с при јт те љи мт. Ме -
ђу тим, је дте звук  зво ео ет
улт зеим врт ти мт  до во љте
је дт уее се стреп њу у слт -
вље еич ко ртс по ло се ње. Је -
дте при зор  ве ли кт сее кт
ко јт зт клт њт лет њи дте  до -
во љте је дт у де ли ћу се куе де
сру ши све.

„Изт бе ри, куч ко.” Ме ди је
при еу ђе ет дт до ее се од лу ку
ко ју ее би тре бт ло дт еи јед -
ет мтј кт ет чи еи: дт изт бе ре
ко је ће де те ср тво вт ти, т ко -
је спт сти. Тре еу ттк ко ји ће
ее по вртт ео ути цт ти ет си -
вот це ле по ро ди це.

„Из бор”
Са бан ое Кинг

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗИАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Оба ла се ћа ња” 
Но ре Ро берос

Двт чи тт о цт ко ји до сре де, 14. ео вем брт, у 12 ст ти, СМС-ом
ет број 1201 по шт љу етј ду хо ви ти ји од го вор ет пи тт ње: „Ко је
се ћт ње еи кт дт ее ће те ус пе ти дт из бри ше те?”, ет грт ди ће мо
по јед еим при мер ком књи ге „Обт лт се ћт њт” Но ре Ро бертс.
Нтј зт еи мљи ви је од го во ре ће мо об јт ви ти у ет ред еом бро ју
„Пте чев цт”, т ет грт де се мо гу пре у зе ти у књи ст ри „Вул кте”.

Прт ви ло зт слт ње СМС-т је сле де ће: уку цтј те КО (ртз мтк) Алетри (ртз мтк) текст по ру ке  и по -

шт љи те ет 1201. Бру то це ет СМС-т из ео си 39,48 ди ет рт у ВИП мре си, 39,60 ди ет рт у Те ле еор

мре си и 38,64 ди ет рт у мт:с мре си.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Еу ро кре ба и ку ле на

ЈУ НИ ОР СКИ КУП У БАД МИН ТО НУ

Медаље више и не броје
Чла но ви пте че втч ких бтд мие тое
клу бо вт имт ли су мео го успе хт и
ет ју еи ор ском ку пу одр ст еом
про шлог ви кее дт у Кру шев цу.

У кое ку рее ци ји игрт чт ис -
под три ет ест го ди ет етј бо љи је
био Ми хт ји ло Виг (Ди ет мо),
ко ји је осво јио ти ту ле и у сие -
глу и у ду блу с клуп ским дру гт -
ром Вт њом Бо кт еом. Ди ет мов -
ке Мт ри јт Ст мтр џи јт и Кт тт -
ри ет Виг три јум фо вт ле су у кое -
ку рее ци ји ду бло вт, т Мт ри јт је
у сие глу зт слу си лт и брое зт ео
од лич је. Мт шт Алек сић (БК
Пте че во) осво ји лт је сре бр ее
ме дт ље у сие глу и у ду блу ст

Чтр еом Ми хтј ло вић (БК Клир).
Ми о ет Фи ли по вић (Пте че во)
зт рт ди лт је брое зу у сие глу,
бтш кто и њее клуп ски друг
Пе ттр Рт до еић, ко ји је осво јио
и сре бро у пт ру с Мтр ком Ми -
хтј ло ви ћем (БК Змт је ви).

Нт тт ли јт Бо хт ре вић (Пте че -
во) осво ји лт је брое зт еу ме дт -
љу у сие глу у кое ку рее ци ји де -
вој чи цт ис под пет ет ест го ди -
ет, т Сте фте Ми јт то вић (Пте -
че во) зт слу сио је од лич је истог
сјт јт у кое ку рее ци ји де чт кт ис -
под се дтм ет ест го ди ет, у пт ру
с Лу ком Ми ли ћем (БК Рт веес).

А. Ж.

Ор га ни за ци јом ве ли ког ме ђу -
ет род еог кт дет ског тур еи рт,
ко ји је ее дтв ео одр сте у ет -
шем грт ду, де фи еи тив ео је по -
твр ђе ео дт је Пте че во по стт ло
етј ве ћи шт хов ски цее ттр у ре -
ги о еу. Штх клуб „Аље хие” је
ет свом ттк ми че њу оку пио 162
млт дт игрт чт из Ру му еи је, Мт -
ђтр ске, Ре пу бли ке Срп ске, БиХ
и Ср би је, т етд ме тт ње се од ви -
јт ло у че ти ри стт ро сее гру пе.

Чел еи љу ди ШК-т „Аље хие”
по ео се се ор гт еи зт ци јом овт -
ко ве ли ког тур еи рт, тли и ре -
зул тт ти мт сво јих члт ео вт. Ве -
ли ку по моћ око одр ст вт њт ове
ле пе мт еи фе стт ци је „Аље хие”
је имто и од Спорт ског ст ве зт

Пте че вт, ШСВ-т, Шт хов ског
ст ве зт Пте че вт, ПАШК-т и По -
љо при вред ее шко ле „Јо сиф
Пте чић”.

Члт ео ви ШК-т „Аље хие”
имт ли су мео го ре зул ттт ских
успе хт и ет тур еи ру ко ји је
одр сте у Бт еов ци мт.

Ми ли цт Ами џић је осво ји лт
сре бр еу ме дт љу, Вук Кт етч ки
се оки тио брое зом, т до бре птр -
ти је при кт зт ли су и Ањт Ртд -
мт ео вић и Мтр ко Фор ђт ри еи.

Тре ее ри ШК-т „Аље хие” с
по ео сом ис ти чу дт је по бро ју
осво је еих ме дт љт ово јед ет од
етј бо љих се зо ет у де се то го ди -
шњој исто ри ји тог спорт ског
ко лек ти вт. А. Ж.

УСЛУ ГА УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

И ОВЕ ГО ДИ НЕ ПО МОЋ У КУ ЋИ
Ви до ви по др шке 
за ви се од струч не
про це не

Зт хвт љу ју ћи по др шци Грт дт
Пте че вт и По крт јие ског се -
кре тт ри јт тт зт со ци јтл еу по -
ли ти ку, де мо грт фи ју и ртв ео -
пртв еост по ло вт, удру се ње „Нт
по лт пу тт” ет стт ви ће и ове го -
ди ее дт пру ст услу ге по мо ћи
у ку ћи зт де цу, млт де и од рт -
сле ст ие те лек ту тл еим те шко -
ћт мт и њи хо ве по ро ди це.

Ово удру се ње по ме еу ту услу -
гу кое ти еу и рт ео пру ст од 2014.
го ди ее, т зт то по се ду је и ли -
цее цу етд ле сеог ми еи сттр ствт.

– Услу гт по мо ћи у ку ћи под -
рт зу ме вт дт еду ко вт еи и при -
пре мље еи ст ртд еи ци – ее го вт -
те љи пру ст ју по др шку ко ри -
сеи ку и члт ео ви мт ње го ве по -
ро ди це, и то у ње го вом до му и
окру се њу. Ви до ви по др шке зт -
ви се од струч ее про це ее, ет
осео ву ко је се из рт ђу ју ие ди -
ви ду тл еи плт ео ви. Кроз ову
услу гу омо гу ћт вт мо очу вт ње и
по ди зт ње квт ли те тт си во тт, кто
и ст др стј еи је и ор гт еи зо вт еи је
сло бод ео вре ме ко ри сеи кт. Ко -
ри сеи ци тт ко ђе оствт ру ју ео вт

при јт тељ ствт и уче ству ју у ртз -
ли чи тим тк тив ео сти мт у зт јед -
еи ци. Оео што је вт сео, је сте
дт се овом услу гом обез бе ђу је
по др шкт и члт ео ви мт по ро ди -
це, ко ји до би јт ју ви ше сло бод -
еог вре ме ет, тли и струч еу по -

др шку кт ко би ојт чт ли ро ди -
тељ ске кт пт ци те те, смт њи ли
стрес и, што је етј вт сеи је, отво -
ри ли сво ју по ро ди цу кт ши рем
со ци јтл еом окру се њу – об јт -
сеи лт је Мт ри ет Ку риљ, из вр -
шет ди рек тор кт удру се њт.

Сви зт ие те ре со вт еи мо гу до -
би ти до дтт ее ие фор мт ци је или
при јт ви ти сво је уче шће у про -
јек ту свт ког ртд еог дт ет од 9
до 15 ст ти пу тем те ле фо ет 341-
960.

Д. Кожан

НО ВИ УС ПЕ СИ ШК-а „АЉЕ ХИН”

Пан че во – нај ве ћи ша хов ски цен оар

ЛИ ГА РЕ ША ВА ЧА СР БИ ЈЕ

Серафибовић не да орон
У про сто ри ја ма ЕТШ „Ни ко лт
Те слт” про шле су бо те је се дтм -
ет е сти пут одр ст ео ео вем бтр -
ско ттк ми че ње у ре шт вт њу шт -
хов ских про бле мт. Од ове го -
ди ее, у зетк се ћт њт ет ет шег
ее дтв ео пре ми еу лог ие тер ет -
ци о етл еог мтј сто рт шт хт и ду -
го го ди шњег по кро ви те љт, етд -
ме тт ње у Пте че ву ео си ет зив
Ме мо ри јтл „Пт вле Ор лов”.

Већ по трт ди ци ји, су дио је
мтј стор про блем ског шт хт Зо -
рте Си би ео вић, т ре зул тт ти су
се бо до вт ли зт пе то, прет по -
след ње ко ло Ли ге ре шт вт чт Ср -
би је зт 2018. го ди еу. Зт по бед -
еи ке су би ле обез бе ђе ее ди пло -
ме и вред ее умет еич ке сли ке.

Млт ди Пте че втц Или јт Се рт -
фи мо вић у кое ку рее ци ји ет ших
етј бо љих ре шт вт чт до стој ео је
брт еио бо је свог грт дт и зт у зео је
тре ће ме сто, од мтх изт дво ји це
ре пре зее тт ти вт цт, ве ле мтј сто рт.
По себ еу вред еост овом ре зул тт -
ту дт је чи ње еи цт дт је млт ди Се -
рт фи мо вић зт др сто вођ ство у
ге ее ртл еом плт смт еу и већ ст дт
обез бе дио јед еу од ме дт љт.

Сре ди еом де цем брт у Бе о -
грт ду ће би ти одр ст ео ше сто,
по след ње ко ло, ко је ће до ее ти
ко ет чте ртс плет и од го вор дт
ли ће Или јт би ти пр ви ју еи ор
ко ји је по стто укуп еи по бед -
еик Ли ге ре шт вт чт шт хов ских
про бле мт Ср би је. А. Ж.



ПРО ПЛОГ ЧЕ ТВРТ КЛ У ПРО СТО РИ ЈЛ МЛ УДРУ ЖЕ ЊЛ БО РЛ ВЛ

Много заинтересованих за ратне дневнице
На ши су гра ђа ни ко ји су би ли
мо би ли са ни то ком рат них су -
ко ба 1999. го ди не мо жда ће
до би ти днев ни це за вре ме ко је
су про ве ли на фрон ту то ком
НА ТО агре си је – чу ло се на
три би ни одр жа ној 1. но вем бра
у са ли Град ског од бо ра Удру -
же ња бо ра ца На род но о сло бо -
ди лач ког ра та.

За то по ку ша ва ју да се из бо -
ре град ски од бо ри ор га ни за -
ци је „Срп ски рат ни ве те ра ни”
и Удру же ња бо ра ца На род но о -
сло бо ди лач ког ра та, за јед но са
адво ка том Ср ђа ном Алек си ћем
из Ни ша. Oн је за сту пао под -
но си о це ко лек тив не ту жбе за
ис пла ту рат них днев ни ца пред
Европ ским су дом за људ ска
пра ва у Стра збу ру.

Ка ко је на три би ни одр жа -
ној у пу ној са ли об ја снио је дан
од са рад ни ка оправ да но од сут -
ног Ср ђа на Алек си ћа, адво кат
из ње го ве кан це ла ри је Ду шан
Бо бол ков, Алек сић је до са да
под нео го то во хи ља ду ту жби у

ви шим су до ви ма у не ко ли ко
гра до ва у Ср би ји, а то је ура -
дио и у Пан че ву.

Бо бол ков је до дао ка ко се
оче ку је да у не ко ли ко слу ча је -
ва ко ји су у то ку у не ко ли ко
гра до ва у Ср би ји бу де пре су -
ђе но у ко рист ре зер ви ста. По -

сле то га би тре ба ло да су ди је
од лу чу ју и по во дом дру гих ту -
жби по ау то ма ти зму.

Ина че, адво кат Ср ђан Алек -
сић је у ту жба ма ко је је под -
нео, ин си сти рао на то ме да
Вла да Ср би је мо ра да ис пла ти
днев ни це свим ре зер ви сти ма

ко ји су би ли мо би ли са ни 1999.
го ди не, с об зи ром на то да су
уче сни ци тих су ко ба у не ко ли -
ко гра до ва већ до би ли но вац.

Алек сић се у ту жба ма чи је
под но си о це за сту па по зи ва на
то да Устав Ср би је за бра њу је
дис кри ми на ци ју по би ло ком
осно ву и да за то сма тра да је
прав но и за кон ски нео др жи во
то што су не ки ре зер ви сти до -
би ли па ре, а ве ћи на њих ни је.

Они ма ко ји су има ли сре ће
па су до би ли тај но вац, ис пла -
ће но је око 200.000 ди на ра. Ва -
жно је на по ме ну ти и то да је
Алек сић пред ла гао на шим др -
жав ним ин сти ту ци ја ма да ни -
је оба ве зно да се ре зер ви сти ма
ис пла ти но вац. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, дуг ре зер ви сти ма
мо же да се вра ти и на дру ге
на чи не, на при мер ван суд ским
по рав на њем, она ко ка ко је ре -
шен про блем вој них пен зи ја,
или осло ба ђа њем од оба ве зе
пла ћа ња по ре за и ра зних до -
при но са др жа ви.

При пад ни ци Спе ци јал не бри -
га де уче ство ва ће на ве ли кој ве -
жби „Век по бед ни ка 1918–2018”,
ко ја ће би ти одр жа на од 8. до
11. но вем бра на де сет ло ка ци ја
ши ром Ср би је у част обе ле жа -
ва ња сто го ди шњи це од за вр -
шет ка Пр вог свет ског ра та.

На тај на чин би ће ода та по -
част срп ским вој ни ци ма ко -
ји су хра бро шћу по ка за ном у
бор ба ма ко је су во ди ли пре
сто го ди на од лу чи ли ис ход
Пр вог свет ског ра та и по бе -
до но сним по хо дом од Со лу -
на до Бе о гра да осло бо ди ли
це лу Ср би ју.

На ја вље но је да ће „Век по -
бед ни ка” би ти нај ве ћа де мон -
стра ци ја об у че но сти и при -
пре мље но сти вој ни ка, офи -

ци ра и под о фи ци ра Вој ске
Ср би је у по след њих не ко ли -
ко го ди на, јер ће у њој уче -
ство ва ти око 8.000 при пад -
ни ка на ше ар ми је, 24 ави о на
и хе ли коп те ра, ви ше сто ти на
бор бе них си сте ма, ар ти ље ри -
ја, оклоп на во зи ла итд. О раз -
ме ра ма ове ве жбе го во ри по -
да так да ће ње ни уче сни ци,
док бу де тра ја ла, ис па ли ти
103 то не му ни ци је, ра ке та,
бом би и дру гих убој них про -
јек ти ла.

Ко ман дант Спе ци јал не бри -
га де бри гад ни ге не рал Ми ро -
слав Та ли јан из ра зио је по себ -
ну за хвал ност чла но ви ма на -
шег др жав ног и вој ног ру ко вод -
ства што су ука за ли част Спе -
ци јал ној бри га ди да у окви ру

ве жбе и обе ле жа ва ња та ко ва -
жног ју би ле ја при ка же на Звор -
нич ком је зе ру оспо со бље ност
сво јих вој ни ка за ре ша ва ње нај -
сло же ни јих ди вер зант ских за -
да та ка.

– Ов де смо да би смо при ка -
за ли вр хун ску так тич ку и ва -
тре ну оспо со бље ност, као и
ефи ка сност и ефек те деј ста ва
из ви ђач ко-ди вер зант ских гру -
па – на гла сио је ко ман дант
Спе ци јал не бри га де ге не рал Та -
ли јан.

Људ ство је ди ни це ко јом
ко ман ду је ве жба ло је то ком
овог ви кен да на Звор нич ком
је зе ру га ђа ње из ау то мат ског
оруж ја па ра лел но с де сан -
том бр зим гу ме ним чам ци -
ма, та ко да не ма сум ње да

ће тач ка ко ју ће при ка за ти
гле да о ци ма ве жбе би ти
атрак тив на.

– Спе ци јал на бри га да је део
Коп не не вој ске Вој ске Ср би је
и та је ди ни ца је на ме ње на да
шти ти и бра ни на шу др жа ву и
обез бе ди мир свим ње ним гра -
ђа ни ма без об зи ра на њи хо ву
на ци о нал ну, вер ску и по ли -
тич ку при пад ност – ре као је
ко ман дант Коп не не вој ске ге -
не рал-пу ков ник Ми ло сав Си -
мо вић.

ХРОНИКА
Петак, 9. новембар 2018.
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Алек сан дар К. ни је
по ри цао да је чу вао у
ком пју те ру 
фо то гра фи је и 
ви део-фил мо ве с 
деч јом 
пор но гра фи јом

На кра ју 
пр во сте пе ног суд ског
про це са су ди је га
пот пу но осло бо ди ле
кри ви це

На пре су ду се жа лио
над ле жни ту жи лац

Иа ко су из да на у дан у на шим
ме ди ји ма све че шћи из ве шта -
ји о ли ци ма ко ја  по ли ци ја хап -
си због ис ко ри шћа ва ња ма ло -
лет них ли ца за пор но гра фи ју
и по се до ва ња пор но граф ских
фо то гра фи ја, фил мо ва и ди -
ско ва на ко ји ма се ви де де ца,
на ше су ди је их и да ље ка жња -
ва ју ису ви ше бла гим ка зна ма.

То се још јед ном ви де ло из дру -
го сте пе не пре су де Алек сан дру К.
ко ју је ових да на до нео бе о град ски
Апе ла ци о ни суд. Он је ка жњен за -
твор ском ка зном у тра ја њу од го -
ди ну да на и од у зи ма њем ком пју -
те ра, иа ко је сам при знао да је ко -
ри стио по се бан ком пју тер ски про -
грам да би до шао до што ве ћег
бро ја фо то гра фи ја ма ло лет ни ка
об ја вље них на ин тер не ту.

НЕ СХВЛ ТЉИ ВЛ БЛЛ ГОСТ СУ ДИ ЈЛ

САМ ПРИ ЗНАО ПА ЈЕ ПЕ ПО ФИЛ, 
КА ЖЊЕН С ГО ПИ НУ ПА НА ЗА ТВО РА!?

Осу ђен је на осно ву чла на
185 став 4 Кри вич ног за ко ни -
ка (по се до ва ње пор но граф ског
ма те ри ја ла и ис ко ри шћа ва ње
ма ло лет ног ли ца за пор но гра -
фи ју). Да све бу де стра шни је,
пр во сте пе ном суд ском од лу -
ком Алек сан дар К. је пот пу но
осло бо ђен кри ви це и је ди на
санк ци ја ко ја му је из ре че на
би ло је од у зи ма ње ком пју те -
ра!?

Ме ђу тим, над ле жно ту жи ла -
штво се жа ли ло на ову сра мот -
ну пре су ду, па је Апе ла ци о ни
суд пре и на чио пр во бит ну пре -
су ду на јед но го ди шњу ка зну за -
тво ра.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

лог у обра зло же њу дру го сте пе -
не пре су де Апе ла ци о ног су да.

Ако је за уте ху, оп ту же ном је
из ре че но још не ко ли ко санк ци -
ја, као што су 20-го ди шња за -
бра на оба вља ња би ло ка квог по -
сла с де цом, ја вља ње пред став -
ни ку Упра ве за из вр ше ње кри -
вич них санк ци ја сва ког ме се ца
ка да од слу жи ка зну, за бра на по -
се ћи ва ња ме ста на ко ји ма се оку -
пља ју ма ло лет на ли ца, оба ве зно
по се ћи ва ње про фе си о нал них са -
ве то ва ли шта и уста но ва, оба ве -
зно оба ве шта ва ње о про ме ни
пре би ва ли шта и рад ног ме ста и
оба ве зно оба ве шта ва ње о сва -
ком пу то ва њу у ино стран ство.

Ка ко вре ме про ла зи, све су
ма ње шан се да уби ство на -
шег бив шег су гра ђа ни на Ми -
ло ша Ви да ко ви ћа, ко ји је ли -
кви ди ран у Бу дви 2013. го -
ди не, бу де ра све тље но, као и
да се са зна ко је ан га жо вао
ње го ве уби це и ко их је пла -
тио.

По вод за ова кав за кљу чак
је од лу ка су ди је ко ји су ди у
слу ча ју уби ства Ви да ко ви ћа
да пре не ко ли ко ме се ци пу -
сти на сло бо ду Ми ло ша Де -
ли ба ши ћа, јед ног од оп ту же -
них за тај до га ђај.

Ту жи ла штво у Спе ци јал -
ном су ду за ор га ни зо ва ни
кри ми нал жа ли ло се Апе ла -
ци о ном су ду на ту од лу ку,
због че га се оче ку је за ка зи -

ва ње дру го сте пе ног су ђе ња.
Ме ђу тим, су ди ја је оце нио
да не ма до ка за ко ји иду у
при лог то ме да је Де ли ба -
шић на ре дио Ви да ко ви ће во
уби ство. Иа ко је то ком пр -
во сте пе ног су ђе ња је дан од
оп ту же них, Ми лош Во ји но -
вић, јав но оп ту жио Де ли ба -
ши ћа да је пу цао у Ви да ко -
ви ћа по ње го вом на ре ђе њу,
су ди ја ни је у то по ве ро вао.

Под се ћа мо, Ми лош Де ли -
ба шић је из ру чен из Цр не Го -
ре Ср би ји да би му се су ди ло
због сум ње да је уче ство вао у
пљач ки бе о град ске ју ве лир -
ни це „Изра ел дај монд цен -
тар” у ју ну 2008. го ди не, али
је и у том слу ча ју осло бо ђен
због не до стат ка до ка за.

– У де сет про це на та свих
при ту жби ко је до би јам од
гра ђа на пре о вла ђу је њи хо во
не за до вољ ство не е фи ка сним
и не а жур ним ра дом су до ва,
а чак че твр ти на гра ђа на с
ко ји ма сам лич но раз го ва -
рао би ла је не за до вољ на ра -
дом суд ске упра ве. Они су
се жа ли ли на ви ше де це ниј -
ска су ђе ња и не из вр ша ва ње
суд ских од лу ка – из ја вио је
Зо ран Па ша лић, за штит ник
гра ђа на, на са стан ку с пред -
став ни ци ма Удру же ња су ди -
ја и ту жи ла ца Ср би је.

Пред сед ник тог удру же ња
Не над Сте фа но вић ре као је
да ће оно, по ред су ди ја и ту -
жи ла ца, оку пља ти и по моћ -
ни ке оних ко ји оба вља ју те
функ ци је у број ним гра до -
ви ма у Ср би ји. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, Удру же ње ће се
за ла га ти за тран спа рент ност
у пра во су ђу, а по себ но за до -
но ше ње и при ме ну за ко на
ко ји ће га ран то ва ти вла да -
ви ну пра ва и не за ви сност

пра во су ђа, ко је де ло твор но
шти ти пра ва свих гра ђа на
под јед на ким усло ви ма.

Па ша лић је под се тио при -
сут не да је не дав но по кре -
нуо ини ци ја ти ву за кон тро -
лу ра да љу ди ко ји оба вља ју

функ ци је у пра во су ђу. Ме -
ђу тим, на гла сио је да под
тим ни је под ра зу ме вао упу -
шта ње у од лу ке ко је до но се,
јер су ту не за ви сни, већ са -
мо ана ли зу бр зи не њи хо вог
ра да.

ОВИХ ДЛ НЛ НЛ ЗВОР НИЧ КОМ ЈЕ ЗЕ РУ

Спе ци јал на бри га да на ве ли кој ве жби

„За хва љу ју ћи жал би јав ног
ту жи о ца утвр ђе но је да је пр -
во сте пе ни суд по гре шно утвр -
дио да ни је до ка за но да је оп -
ту же ни крив за оно што му је
ста вље но на те рет. То ком су -
ђе ња он сам ни је оспо ра вао да
је ко ри стио по се бан пре тра жи -
вач и у ње га уно сио кључ ну реч
да би на тај на чин пре у зео што
ви ше фо то гра фи ја на ко ји ма
се ви де де ца. Сам је при знао
да је пре сни мио у свој ком пју -
тер 2,1 ги га бајт та квог ма те ри -
ја ла и да је на кнад но све из -
бри сао осим че ти ри фај ла с ви -
део-за пи си ма с деч јом пор но -
гра фи јом”, пи ше из ме ђу оста -

КЛ КО ВРЕ МЕ ОД МИ ЧЕ

Убиство Видаковића
све мистериозније

ЗЛ ПТИТ НИК ГРЛ ЂЛ НЛ О ПРИ ТУ ЖБЛ МЛ

КО ЈЕ ДО БИ ЈЛ

Не за до вољ ство ра дом
су до ва

Ме ђу на род ни фе сти вал ма -
лих там бу ра шких са ста ва
„Стар че вач ка там бу ри ца” би -
ће одр жан осам на е сти пут у
су бо ту, 10. но вем бра, од 19
са ти, у До му кул ту ре.

„Пу но лет ство” јед не од нај -
пре сти жни јих ма ни фе ста ци -
ја ста ро град ске му зи ке у ре -
ги о ну уве ли ча ће ор ке стри из
ви ше окол них зе ма ља. Та ко
ће, по ред оста лих, у Стар че -
ву по но во на сту пи ти „Ба ти -
ни бе ћа ри” из Ру му ни је, град -
ски там бу ра шки ор ке стри из
Ба ња лу ке (Ре пу бли ка Срп -
ска) и Пље ва ља (Цр на Го ра),
за тим сло ве нач ки „Кав клер”

и, на рав но, до ма ћи и стар че -
вач ки „Нео лит”.

Са ста ви ће бро ја ти пет до
де сет чла но ва, а пред ста ви ће
се тач ка ма у тра ја њу до че тр -
на ест ми ну та и с нај ма ње че -
ти ри ну ме ре. На кон што тро -
чла ни струч ни жи ри у са ста -
ву: Сло бо дан Ата нац ко вић, Пе -
тар Па влов и Бу ди мир Сто ја -
но вић ода бе ре нај бо ље, на кра -
ју про гра ма би ће им по де ље -
не при год не на гра де.

Ин фор ма ци је о ре зер ва ци -
ја ма мо гу се до би ти у би бли о -
те ци До ма кул ту ре или на те -
ле фон 631-913, рад ним да ни -
ма од 7.30 до 15.30. Ј. Ф.

У СУ БО ТУ ОСЛМ НЛ Е СТЛ „СТЛР ЧЕ ВЛЧ КЛ

ТЛМ БУ РИ ВЛ”

Пу но лет ство лепе
ма ни фе ста ци је



Ве ли ких се дам де сет гд ди на
пд стд ја ња ла не је прд сла вид
Кд њич ки клуб „Дд лд вац”, али
не дав нд је тај ју би леј дд бид
нај ве ћи мд гу ћи пу бли ци тет.
На и ме, у не де љу, 4. нд вем бра,
на Бе д град скдм хи пд дрд му дд -
гд ди лд се да је јед нд (и тд дд -
лд вач кд) удру же ње са мд стал -
нд др га ни зд ва лд че ти ри дд пет
ка сач ких тр ка, а пре д ста лу за -
јед нд с лд кал ним удру же њем
љу би те ља ка са и га лд па.

И баш у тдј нај ду ждј (4.000
ме та ра), пдд на зи вдм „Син -
ги ду нум”, дру гд ме стд дсвд -
ји лд је гр лд чи ји су вла сни ци
дд лд вач ки уз га ји ва чи Мир -
че и Ђдр ђе Бр зд ван („Усу ри
де гер бе рд ју”), ддк је кд би ла
из исте ер ге ле („Га ла”) би ла
тре ћа на ста зи дд 1.600 ме -
та ра.

Ин те ре сант нд је да су на -
гра де нај бд љи ма пре да ва ли
пред став ни ци КК-а „Дд лд вац”
– Мир кд Су бин је тд учи нид
у тр ци пдд име ндм „Ме сна
за јед ни ца ’Ми та Ву кд са вљев’”,
кд ји је и члан тдг др га на;
Слав кд Пд пдв, пред сед ник
Кд њич кдг клу ба „Дд лд вац”,
пе ха ре је дд де љи вад за слу -
жним так ми ча ри ма у над ме -
та њу на зва ндм пд тдм удру -
же њу, а исту при ви ле ги ју има -
ла су јдш два ње гд ва чла на:
Бд јан Кд стић и Пре драг Ку -
лу зић у тр ка ма „Ддм кул ту -
ре” и „ЈКП ’Дд лд ви’”.

Ба нат ски Бре стд вац: Очи шће -
на је се д ска де пд ни ја, а ускд -
рд се дче ку ју ра дд ви на пд -
ња вич кдм мд сту. Шкд ла је у
сре ду, 7. нд вем бра, за уче ни -
ке ни жих раз ре да и пред -
шкдл це при ре ди ла пред ста -
ву „Ве се ле ча рд ли је”. Дан прд -
свет них рад ни ка дбе ле жен је
су тра дан др га ни зд ва њем ча -
сд ва пдд на зи вдм „За ме на
улд га”.

Ба нат скд Нд вд Се лд: Су сре ти
се ла Ср би је, у др га ни за ци ји
Кул тур нд-прд свет не за јед ни це

Ср би је и Ме сне за јед ни це, би -
ће др га ни зд ва ни у не де љу, 11.
нд вем бра, дд 10.30, у Дд му
кул ту ре и Ха ли спдр тд ва, а
уче ствд ва ће пред став ни ци
три де се так ме ста. Стд ма тд -
лд зи пд нд вд ра де у ам бу лан -
ти и шкд ли дд 1. нд вем бра.

Дд лд вд: Дру штвд за пд мдћ
МНРО, у дкви ру прд јек та „Ис -
тра жу је мд, са ди мд, сли ка мд”,
у пе так, 2. нд вем бра, ре а ли -
зд ва лд је сли кар ску ра ди д ни -
цу са удру же њем „Све ти д ник”,
су тра дан – ис тра жи ва ње биљ -
ндг и жи вд тињ скдг све та на
Де вд јач кдм бу на ру, ддк је у
утд рак, 6. нд вем бра, др га ни -
зд ва на сад ња си бир скдг бре -
ста на Спдрт скдм цен тру. Пд -
вд ддм се дам де сет гд ди на пд -
стд ја ња, Кд њич ки клуб „Дд -
лд вац” у не де љу, 4. нд вем бра,
др га ни зд вад је ка сач ки дан
на Бе д град скдм хи пд дрд му.

Глд гдњ: Ме сна за јед ни ца је за -
пд че ла из ра ду прд јект не дд -
ку мен та ци је за из град њу пе -
шач ке ста зе дд грд бља ка се -
лу. За вр ше ни су ра дд ви на уре -
ђе њу атар скдг де бе љач кдг пу -
та. Би бли д те ка Дд ма кул ту ре
пре се ље на је у нд ву згра ду.

Ива нд вд: Шкд ла се при ја ви -
ла на кдн курс „За чи сти је и

зе ле ни је шкд ле у Вдј вд ди ни”
кдд Пд кра јин скдг се кре та ри -
ја та за дбра зд ва ње, а ак тив -
нд сти су пд че ле двдг ме се ца.
Уче ни ци пр вдг раз ре да има -
ли су ак ци ју пдд на зи вдм „Бд -
ље тдр ба у ру ци не гд ке са на
гра ни” и ис пред прд дав ни це
раз гд ва ра ли с гра ђа ни ма и
вд ди ли еви ден ци ју д тд ме кд -
ли кд се кд ри сте ке се, а кд ли -
кд тдр бе.

Ја бу ка: Рад ни ци ЈКП-а „Вдд-
-кдм” су ис пред згра де Ме -
сне за јед ни це за са ди ли је се -
ње ру же у жар ди ње ра ма. За -
вр ше на су сва три атар ска пу -
та у к. д. Ја бу ка. Пд вд ддм пе -
де сет гд ди на ра да би бли д те -
ке у су бд ту, 3. нд вем бра, у
Дд му кул ту ре прд мд ви са на је
књи га „Кд фер из Бер ли на”
Је ле не Ба чић Алим пић.

Ка ча ре вд: Удру же ње „За ви -
чај у ср цу” фдр ми ра нд је у
пд не де љак, 5 нд вем бра. Два
да на ка сни је, у Кул тур ндм
цен тру Пан че ва, Ме сна за јед -
ни ца је дд би ла при зна ње за
дд при ндс да ва њу кр ви, а два
ин сти ту ци ја је пре да ла град -
скдм ме на џе ру прд је кат ре -
кдн струк ци је трд тд а ра у Ули -
ци На рдд ндг фрдн та. Одр жан
је Фе сти вал ху мд ра и са ти ре
пдд на зи вдм „Жа д ка 2018”.
Удру же ње „Кин дер спдр тић”
дд не дав нд у Дд му дмла ди не
спрд вд ди спдрт ске, еду ка тив -
не и кре а тив не ак тив нд сти.

Омд љи ца: На кри тич ним тач -
ка ма у се лу и на де пд ни ји
дба вље на је де ра ти за ци ја.
Прд дав ни ца „Гд мекс” пд нд -
вд ра ди на кдн ре нд ви ра ња.

Стар че вд: Стар че вач ки из -
ви ђа чи уче ствд ва ли су на
Смд три пд ле та ра ца Бе д гра -
да у „Здд-вр ту”. Ре нд ви ра на
би бли д те ка у Дд му кул ту ре
дтвд ре на је у че твр так, 1. нд -
вем бра. Дан шкд ле дбе ле -
жен је у сре ду, 7. нд вем бра.
Фе сти вал там бу ра ша би ће
ддр жан у су бд ту, 10. нд вем -
бра, дд 19 са ти, у Дд му кул -
ту ре, а су тра дан ће би ти при -
ре ђе не и ка сач ке тр ке на хи -
пд дрд му.

Петак, 9. новембар 2018.
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Месне актуелности 
У афо ри сти чар ском
кре му и три да ме

До ма ћи ма ли ша ни
нао у спе шни ои на 
кон кур си ма

Осми фе сти вал ху мд ра и са ти -
ре „Жа д ка” ус пед је да ддр жи
сте че ни ре нд ме, кад и да уз на -
пре ду је ка да је реч за ин те ре -
сд ва нд сти нај мла ђих за дву ли -
те рар ну фдр му. Тд се у дд брдј
ме ри дд нд си и на пу бли ку, кд -
ја је кд нач нд ис пу ни ла са лу
Дд ма дмла ди не у Ка ча ре ву.

На лик на не кд ли кд пд след -
њих гд ди на, два ма ни фе ста ци -
ја у др га ни за ци ји та мд шњег
Дд ма кул ту ре би ла је пд де ље -
на у два де ла – за де цу и дд ра -
сле.

рао мла ђи та лен ти
Пр вд ве че је, кад и дд сад, би лд
пд све ће нд ма ли ша ни ма и њи -
хд вим дд стиг ну ћи ма на кдн -
кур си ма у дбла сти са ти рич не
ре чи и ка ри ка ту ре. Нај ве ћи дд -
зив, дче ки ва нд, бид је из дд ма -
ће Осндв не шкд ле „Жар кд Зре -
ња нин”, а дд дру гих с те ри тд -
ри је гра да пд ма сдв нд сти се
ис та кла Осндв на шкд ла „Бран -
кд Ра ди че вић”.

Ве че је дтвд рид Зд ран Т. Пд -
пд вић, се лек тдр фе сти ва ла, кд -
ји је пд тдм чи тад афд ри зме за
де цу за јед нд с кд ле гдм и при -
ја те љем Алек сан дрдм Чд три -
ћем. Овај бе д град ски са ти ри -
чар унед је нд ви ну та кд штд је
из вд дид де цу на би ну, пд ста -
вљад им пи та ња у ви ду мд зга -
ли ца и дне кд ји су да ва ли тач -
не дд гд вд ре на гра ђи вад књи -
гдм. Ипак, нај мла ђи су пд слд -
вич нд нај бд ље ре а гд ва ли на ма -
ђи д ни ча ра, а бра ву рд зне три -
кд ве пд нд вд је из вд дид Лу ка
Ива нд вић.

Дд де ље на су при зна ња нај у -
спе шни ји ма на пд ме ну тим над -
ме та њи ма за пре стиж на Фе -
сти ва лу са ти ре и ху мд ра „Ма ла

СЕЛО

ОСМИ ФЕ СТИ ВАЛ ХУ МО РА И СА ТИ РЕ ОДР ЖАН У КА ЧА РЕ ВУ

„ЖА О КА” ОПЕТ УБО ЛА

Страну припремид

Јдрдан
Филипдвић

ВЕ ЛИ КА ЧАСТ ЗА КО ЊИЧ КИ КЛУБ

„До ло вац” на 
Бе о град ском ни по дро му

жа д ка”. Пд ред две на ве де не
дсндв не шкд ле, чи ја су де ца је -
ди нд уче ствд ва ла и на ли те -
рар ндм кдн кур су, свд је ли кдв -
не ра дд ве сла ли су и уче ни ци
дбра здв них уста нд ва „Ми ка Ан -
тић”, „Јд ван Јд ва нд вић Змај”,
„Све ти Са ва” и „Гд це Дел чев”
из Ја бу ке. Жи ри, кд ме је пред -
се да ва ла Ми ли ца Ре жа, за пр -
вд пла си ра ну ка ри ка ту ру прд -
гла сид је дну кд ју је ура дид ка -
ча ре вач ки уче ник дсмдг раз -
ре да Ла зар Ша јин, а дру ги и
тре ћи би ли су „пе та ци” Да ни -
лд Стдј кд вић („Бран кд Ра ди -
че вић”) и Сд фи ја Па ре жа нин
(„Јд ван Јд ва нд вић Змај”). Спе -
ци јал не на гра де у двдј дбла сти
за вре де ли су Иван Илић („Гд -
це Дел чев”), Фи лип Алек сић
(„Ми ка Ан тић”) и Са ра Ђур ђев
(„Бран кд Ра ди че вић”).

Ка да је реч д ли те рар ндм
кдн кур су, све на гра де при па -
ле су Ка ча рев ци ма, из у зев пр -
вдг ме ста, кд је је за у зе ла Сте -
ла Гд ра нић, уче ни ца дру гдг
раз ре да ОШ „Бран кд Ра ди че -
вић”. Сле де ћа два ме ста дсвд -
ји ле су Теа Кд цић и Сла ђа Бур -
саћ, а спе ци јал не на гра де су

дд би ли Ма ти ја Дд дев ски и Ива
Бун да лд.

Сви дни су прд чи та ли свд је
ра дд ве пред пу бли кдм.

Пр шта ло од убо ои тих ми сли
Ве че афд ри за ма за дд ра сле у пе -
так, 2. нд вем бра, дтвд ри ла је ди -
рек тдр ка Дд ма кул ту ре Не ве на
Спре мд и пд себ нд је за хва ли ла
пд крд ви те љу Гра ду Пан че ву, кад
и Ме сндј за јед ни ци на кдн стант -
ндј пд др шци, а пд тдм се брдј ндј
пу бли ци дбра тид и се лек тдр фе -
сти ва ла Зд ран Т. Пд пд вић.

Бе д гра ђа нин Ми д драг Стд -
шић, у се би свдј стве ндм ма ни -
ру, ду хд ви тд је на ја вид све гд -
сте, пд чев дд пд ме ну тдг Чд три -
ћа, кд ји се пред ста вид афд ри -
зми ма пд пут „Они с дт пу сним
ли ста ма пре пла ви ли су из бдр -
не ли сте”. Јдш је дан жи тељ срп -
ске пре стд ни це, Слд бд дан Си -
мић, на вед је: „Ка да су у кд а ли -
ци ју ушли ни кд и ни шта, пд -
ста ли су све и свја”, или: „Сви
ла жу. Ве руј те ми!” У истдм ду -
ху на ста вид је и гдст из Звдр ни -
ка (Ре пу бли ка Срп ска) Ста ни -
слав Тд мић: „У Ндр ве шкдј је са -
мд је дан пд стд не пи сме них. Где
све не ће сти ћи на ши љу ди...”

Онд штд је дка рак те ри са лд
двд гд ди шњи фе сти вал, кд ји
већ ду гд др жи зна ме ни тд ме -
стд на ин тер на ци д нал ндј афд -
ри сти чар скдј ма пи, је сте при -
су ствд три ју да ма. Све дне су
при тдм би ле уз ра ме кд ле га -
ма пд сна зи свд јих са же тих
са ти рич ких ми сли, па је та кд
Љуп ка Цве та нд ва из глав ндг
гра да Ма ке дд ни је при ву кла
па жњу свд јим ра дд ви ма: „На
Мар су си гур нд ка жу: пад с Ма -
ке дд ни је” и „Иза ћи ће мд из
кри зе, евд већ па ку је мд кд фе -
ре”; Ма ри на Ари стд Мар кд -
вић из Ни ша ре кла је: „Акд
им дд звд лиш да те да нас би ју,
су тра те не ће би ти”, ддк је На -
да Ка ра џић из Бе д гра да ис та -
кла да се „власт ски да кад је
на рдд гд”. На рав нд, не из бе жан
је бид и гдст-дд ма ћин Зд ран
Т. Пд пд вић („Жи ви сва ки дан
кад да ти је пд след њи. Јед ндм
ће ти се пд сре ћи ти”), ддк је у
па у за ма из ме ђу се тд ва афд ри -
за ма вд ди тељ Ми д драг Стд -
шић с двд ји цдм свд јих при ја -
те ља са аку стич ним ги та ра ма
чи нид и дед кд зер скдг бен да
„Гр ба ве тан ге”.

Уче ни ци Осндв не шкд ле „Ол -
га Пе трдв” дд не дав нд су бд га -
ти ји за че ти ри ра чу на ра, и тд
за хва љу ју ћи дд на ци ји чла нд ва
Рд та ри-клу ба „Ми хај лд Пу пин”
из Пан че ва.

Ра ди се д ре а ли за ци ји прд -
јек та „500 ра чу на ра за 50 шкд -
ла”, а у са мдм чи ну уру че ња у
бре стд вач кдј дбра здв ндј уста -
нд ви уче ствд ва ли су и пред -
став ни ци пд ме ну те др га ни за -
ци је; пд ред Ср ђа на Влај кд ви -
ћа из РК-а „Ми хај лд Пу пин”,
ту је бид и њи хдв ви сд ки пред -
став ник Вла ди мир Ма тић. Овај
гу вер нер Рд та ри-ди стрик та за
Ср би ју и Цр ну Гд ру кад при -
мар ни циљ две ак ци је ис та кад
је на ме ру да бу де дпре мље нд

штд ви ше ка би не та ин фдр ма -
ти ке у дсндв ним шкд ла ма, у
че му су им се дд сад при кљу -
чи ла 52 клу ба из зе мље и инд -
стран ства.

Дд га ђа ју су при су ствд ва ли и
Сне жа на Олу шки Вла чић, на -
чел ни ца шкдл ске упра ве, кад
и Ми лдш Бла гд је вић из Ми -
ни стар ства прд све те, кд ји је на -
пд ме нуд да је на исти на чин
већ стд шкд ла дд би лд кдм пју -
те ре.

Да ли бдр ка Бдј кд вић Бре ти,
ди рек тдр ка ОШ „Ол га Пе трдв”,
ни је кри ла за хвал ндст збдг дд -
на ци је, ни тд кд ли кд је дна
бит на за уче ни ке, бу ду ћи да у
да на шње вре ме ра чу на ри мал -
те не сва кд днев нд на пре ду ју.

РО ТА РИ-КЛУБ ДО НИ РАО ОПРЕ МУ ШКО ЛИ „ОЛ ГА ПЕ ТРОВ”

Ра чу на ри за бре сто вач ке ђа ке

ПРО ЈЕ КАТ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА „ИН ФИ НИ ТУМ” ИЗ ГЛО ГО ЊА

По др шка кур су ру мун ског је зи ка
У Кул тур ном цен тру „Ин фи -
ни тум”, у кд јем де ца из Глд гд -
ња ви кен ддм уче ру мун ски је -
зик, у су бд ту, 3. нд вем бра, на
дснд ву ре зул та та с пи сме ндг
те сти ра ња и за ла га ња у са вла -
да ва њу гра ди ва, уче ни ци су би -
ли на гра ђе ни за хва љу ју ћи прд -
јек ту пдд на зи вдм „Пд др шка
кур су ру мун скдг је зи ка”, кд ји
је ддд брид Се кре та ри јат за пд -
љд при вре ду, се лд и ру рал ни
раз вдј Гра да Пан че ва.

Пре ма ре чи ма прд фе сдр ке
Рд ди ке Мар ја ну, кд ја вд ди пд -
ме ну ти курс у прд стд ри ја ма
Дд ма кул ту ре, на тај на чин
вред ни ђа ци су би ли на гра ђе -
ни нед п хдд ним сред стви ма

ка кд би би ли дмд гу ће ни дп ти -
мал ни услд ви за из у ча ва ње је -
зи ка.

– Два де се так успе шних пд -
ла зни ка кур са, уз ра ста дд 10
дд 15 гд ди на, двим пу тем дд -

би лд је реч ни ке, књи ге, шкдл -
ски при бдр, све ске и ран це, а
вд ка бу лар и гра ма ти ка, кд ји се
кд ри сте на ча сд ви ма, слу же за
кд му ни ка ци ју у сва кд днев ндм
жи вд ту. Реч је д ђа ци ма пд де -
ље ним у две гру пе на дснд ву
ни вда сте че ндг зна ња. И ддк
се нај мла ђи ра ду ју нд вим пе -
сма ма, дни не штд ста ри ји уче
и пд е зи ју, па кад ре зул тат тд га
уче ству ју на ма ни фе ста ци ја ма
кад ре ци та тд ри. Тре нут нд се
не кд ли кд њих при пре ма за на -
ступ на пд лу фи нал ндм так ми -
че њу ре ци та тд ра пдд на зи вдм
„Сти хд ви зи ја” у др га ни за ци ји
удру же ња „Лас хен тес” – на ве -
ла је прд фе сдр ка.



Из ло жза цр те жа и ра до ва на
па пи ру Ни ко ле Ко мо са ра отво -
ре на је у уто рак, 6. но вем бра, у
ва ле ри ји До ма омла ди не.

Ау тор је члан Шко ле цр та -
ња До ма омла ди не од са мов
по чет ка, а овом при ли ком је
пред ста вио ре тро спек ти ву ра -
до ва ко ји су на ста ја ли од де ве -
де се тих па до да на шњев да на.

– Из ло же ни су цр те жи ра ђе -
ни олов ком, фло ма сте ром, ту -
шем, чет ки цом, ла ви ра ним ту -
шем. Ра дим по осе ћа ју, ком -
би ну јем ства ри, пра вим не ке
ком по зи ци је из ко јих не ка да
на ста ну ком плет ни цр те жи, а
не ка да са мо ски це – ре као је
Ни ко ла Ко мо сар.

Он је ис та као да ве ли ку за -
хвал ност за ре а ли за ци ју ове из ло -

жбе ду ву је Зо ра ну Де ра ни ћу,
Све тла ни Ка ро вић Де ра нић и
свом бра ту, ака дем ском сли ка -
ру Жељ ку Ко мо са ру, ко ји су му
би ли сво је вр сни су пер ви зо ри.

Ни ко ла Ко мо сар је ро ђен
1966. во ди не у Пан че ву. За вр -
шио је Ви со ку шко лу ли ков -
них и при ме ње них умет но сти
стру ков них сту ди ја у Бе о вра -
ду, од сек аран жер и де ко ра -
тер. Има де вет са мо стал них и
де ве де сет ко лек тив них из ло -
жби. Члан је УЛУ ПУДС-а. Жи -
ви и ства ра у Пан че ву.

Дра га на Ла ло вгћ, пг-ар

„ХИП –Пе тро хе мг је”

КЊИ ГА: Чи там збир ку при -
ча „Мој муж” Ру ме не Бу жа -
ров ске, ко ја је пре ма ми шље -
њу Лон дон сков сај ма књи ва
увр ште на ме ђу де сет нај за -
ни мљи ви јих мла дих европ -
ских пи са ца, а не дав но сам
за вр ши ла књи ву „Зо вем се
ма ма” Је ли це Гре ва но вић.
Пре по ру чу јем. Див них три -
де сет осам при ча, и сме шних
и ту жних и дир љи вих, о ро -
ди тељ ству и све му што оно
но си. При че јед не ма ме о де -
ци, прот ка не љу ба вљу, али и
кри ти ком. По ро дич не анев -
до те у ко ји ма ће те се пре по -
зна ти. Уз књи ву „Зо вем се
ма ма” схва тиш да жи вот уз
од ра слу де цу ни је мно во дру -
ва чи ји од жи во та уз ма лу.
Као што ка же ау тор ка, чи ни
ми се да си ус пео као ро ди -
тељ ако ти се де ца и као ве -
ли ка обра ћа ју за са вет, има -
ју по тре бу да ти ис при ча ју
шта им се де си ло, же ле да те
чу ју, да се на сме ју с то бом.
И да ти по кло не ову књи ву с
по себ ном по све том, јер су те
про на шла у њој.

ФИЛМ И МУ ЗИ КА: Гле да ла
сам про шле не де ље „A Star
Is Born” и до пао ми се. Сјај -
на аме рич ка ме ло дра ма, од -
лич на му зи ка, бри љант ни
Бре дли Ку пер и Леј ди Га ва.
Ако сте има ли би ло ка кве
пред ра су де о њи ма, овај
филм ће их от кло ни ти. Ку -
пер се при хва тио ре жи је ри -
меј ка овов фил ма, што је у
стар ту ве о ма не звод на по зи -
ци ја. Епи лов је да је то од ра -
дио вр ло зре ло и про фе си о -
нал но, из бе ва ва ју ћи зам ке
ко је но се ова ква оства ре ња.
Му зи ка у фил му је за и ста
до бра. Ку пер, по ред ре жи је,
сви ра и пе ва, што до дат но
при јат но из не на ђу је све оне

ко ји ва до жи вља ва ју са мо као
хо ли вуд сков ле по та на, а Леј -
ди Га ва, ко ју во то во да не
слу шам, по ред то ва што сјај -
но пе ва, од лич но влу ми. Нај -
нов ни ја адап та ци ја о пе вач -
ком па ру Али и Џек со ну про -
бу ди ла је емо ци је вле да ла -
ца, а ну ме ре „Shallow” и „I’ll
Never Love Again” ни ко ва не
оста вља ју рав но ду шним.

СЕ РИ ЈА: У вре ме ка да на ТВ-
у сем мрач них те ма не ма те
шта да по вле да те, по ја ви ла
се се ри ја „This Is Us”. По че -
ла сам да је вле дам про шле
во ди не и по сле пр ве епи зо де
зна ла сам да ћу је од вле да ти
це лу. Ово је ре ал на, не до те -
ра на по ро дич на при ча о жи -
во ту Ре бе ке и Џе ка и њи хо во
тро је де це: Кејт, Ке ви ну и
Рен да лу. О на чи ну ка ко се
по ве зу ју, збли жа ва ју и ути чу
јед ни на дру ве. Се ри ја „This
Is Us” је пра во уто чи ште у
овим је се њим ве че ри ма. Има
ту и су за и сме ха, а по сле две
од вле да не се зо не с не стр пље -
њем ће те иш че ки ва ти тре ћу.
Оно што се ме ни по себ но до -
па да код ове се ри је, је сте то
што вас на те ра да раз ми сли -
те о тре нут ном жи во ту и о
то ме шта би сте мо вли да ис -
пра ви те, јер овај жи вот је је -
дан је ди ни, а они оста ли су
не по у зда на ин фор ма ци ја. По -
вле дај те је оба ве зно!

КУЛТУРА
Петак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗА ВР ШЕН ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ”

ЏЕЗ ИЗ СВИХ КРА ЈЕ ВА СВЕ ТА
Кон оеж те пжа тио 
ве ли ки зжој стжа них
но ви на жа и 
фо то-же пож те жа

Про шле не де ље, од 1. до 4. но -
вем бра, одр жан је два де сет пр -
ви „Пан че вач ки џез фе сти вал”,
у ор ва ни за ци ји Кул тур нов цен -
тра Пан че ва. То ком че ти ри фе -
сти вал ска да на има ли смо при -
ли ку да ви ди мо осам са ста ва
ко ји пред ста вља ју ак ту ел ну сце -
ну до ма ћев, европ сков и свет -
сков џе за.

Пр во ве че обе ле жи ла су два
европ ска џез са ста ва: „Ка фе
Дрек слер” из Ау стри је и трио
„Пе тре ла, Ми ра и Ра би ја” из
Ита ли је, ко ји су на шој пу бли -
ци пред ста ви ли не што но во и
дру ва чи је. Пр ви бенд је већ во -
ди на ма по знат по ком би но ва -
њу елек трон ске и аку стич не
му зи ке, а фронт мен са ста ва Ур -
лих Дрек слер на вла сио је да је
је дан од на чи на ка ко да нас
мла ди ма при бли жи ти џез му -
зи ку упра во до ста им про ви за -
ци је и ком би но ва ње раз ли чи -
тих му зич ких жан ро ва. Ми ке -
ле Ра би ја из три ја „Пе тре ла,
Ми ра и Ра би ја” на пи та ње о
то ме шта су европ ски му зи ча -
ри до не ли џез му зи ци, ре као је
да је то за и ста ве ли ки до при -
нос.

– Исти на је да џез ни је из -
вор но на стао у Евро пи, али до -
ста дру ве пре див не му зи ке је -
сте. Да нас ни је ва жно с ков
кон ти нен та му зи ка до ла зи, јер
се де си ло оно нај бо ље: све се
ком би ну је. Ми ов де има мо не -
ве ро ват ну исто ри ју кла сич не
му зи ке, као и са вре ме не му зи -
ке ко ја ин спи ри ше мно во љу -
ди – на вла сио је Ра би ја.

Дру ве ве че ри су на сту пи ли
„Кри штоф Ба чо трио” и Ру -
дреш Ма хан та па са са ста вом
„Indo-Pak Coalition”. По след -
њи ал бум са ста ва „Кри штоф
Ба чо” про вла шен је за нај бо љи
ма ђар ски џез ал бум 2017. во -
ди не. Овим по во дом Ба чо је
про вла шен за јед нов од пе де -
сет нај у ти цај ни јих љу ди у обла -
сти кул ту ре у ње во вој зе мљи.
Он је ис та као да је ве о ма по -
но сан збов то ва, али да је сво ју
енер ви ју већ усме рио на но ве
про јек те. Ру дреш Ма хан та па је
по знат по ком би но ва њу за пад -

Зо вем се ма ма

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка
Сже да, 7. но вее заж, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан дур”:
јав ни час ученикa свих од се ка.

Че твж так, 8. но вее заж, 19 са ти, дво ра на Кул тур нов цен тра:
кон церт под на зи вом „Отаџ би на у ср цу” хо ра и ор ке стра
„Књаз Ми лош” удру же ња „У име жи вих” из Бе о вра да.

Че твж так, 8. но вее заж, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: про мо ци ја књи ве Вла де Јан ко ви ћа Џе та „Го ди не
на 6” и кон церт вру пе „The Bestbeat”.

Пе так, 9. но вее заж, 18 са ти, Кул тур ни цен тар: кон церт фол -
клор них ан сам ба ла („Ет но влас”).

Пе так, 9. но вее заж, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: ро ђен дан ски кон церт вру пе „Ре зер вни план”.

Пе так и су зо та, 9. и 10. но вее заж, 19 са ти, Храм Ус пе ња
Пре све те Бо во ро ди це: „Да ни ду хов не му зи ке”.

Су зо та, 10. но вее заж, 17 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт пе вач ких вру па („Ет но влас”).

Не де ља, 11. но вее заж, 9.30, Храм Ус пе ња Пре све те Бо во ро -
ди це: „Да ни ду хов не му зи ке”.

Уто жак, 13. но вее заж, 19 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: кон церт уче ни ка со ло пе ва ња Му зич ке шко ле „Др Во -
ји слав Вуч ко вић” из Бе о вра да, кла са проф. Ма је Ђо кић.

Из ло жбе
Че твж так, 8. но вее заж, 17 са ти, ва ле ри ја До ма омла ди не:
из ло жба деч јих ра до ва „Је лек” („Ет но влас”).

Сже да, 14. но вее заж, 19 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из -
ло жбе сли ка Ми ло са ва Уро ше ви ћа.

Те мат ски про грам
Че твж так, 8. но вее заж, 17 са ти, Град ска би бли о те ка: књи -
жев но-сцен ски про врам за основ це „Ле по да ти ка жем”.

Су зо та и не де ља, 10. и 11. но вее заж, од 10 до 14 са ти, дво -
ра на „Апо ло” До ма омла ди не: ра ди о ни ца уче ња на род них
пе са ма из Ба на та.

Пред ста ве
Су зо та, 10. но вее заж, 12 са ти, дво ра на Кул тур нов цен тра:
пред ста ва за де цу „Бо ки и Оки шоу: тај на ве ли ков но са”.

Сже да, 14. но вее заж, 19.30, сце на Кул тур нов цен тра: по зо -
ри шна пред ста ва „Код шеј та на или јед на до бра же на”.

Че твж так, 8. но вее заж, 20 са ти, Кул тур ни цен тар: мул ти ме -
ди јал ни сцен ски при каз „Гол во та у вас крс Ср би је”.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Тре ће ве че је отво рио до ма -
ћи „Шчи ме трио + 1”, ко ји је
овов пу та на сту пио са ита ли -
јан ским пи ја ни стом Ен ри ком
За ни си јем.

– Ком пле тан про врам ко ји смо
из ве ли пи сан је спе ци јал но за
ову при ли ку, јер смо на сту пи ли
са дво ји цом кла ви ја ту ри ста: Са -
вом Ми ле ти ћем и Ен ри ком За -
ни си јем. Ова ком би на ци ја нам
се то ли ко сви ђа да смо од лу чи -
ли да од мах на кон фе сти ва ла
сни ми мо ту му зи ку у сту ди ју –
ре као је Лу ка Ив ња то вић, сак со -
фо ни ста и фронт мен са ста ва.

Ве че је у пот пу но сти би ло у
зна ку на сту па свет ски при зна -
тов аку стич нов ви та ри сте Рал -
фа Та у не ра, ко ји је пре не ко -
ли ко во ди на на „Пан че вач ком

На кон овов сјај нов кон цер та
на сце ни Кул тур нов цен тра на -
сту пио је квар тет Оде да Цу ра.
Иа ко иза се бе већ има зна чај -
ну му зич ку ка ри је ру, на на шим
про сто ри ма је и да ље сла бо по -
знат. Су де ћи по ре ак ци ја ма, ус -
пео је да шар ми ра по се ти о це
фе сти ва ла сво јим ком по зи ци -
ја ма ко је су про же те не ве ро -
ват ним емо ци ја ма.

По след ње ве че ри ужи ва ли
смо у аме рич ком џе зу. Око два -
де сет му зи ча ра Клеј тон –Ха мил -
тон џез ор ке стра, уз прат њу сјај -
не, та лен то ва не Се сил Ме кло -
рин Сал вант, из ма ми ло је оду -
ше вље ње и број не апла у зе.

Џез ди ва Се сил Ме кло рин
Сал вант вра ти ла је до сто јан -
ство и све жи ну из вор ној тра -

то да ли на сту пам со ло или у ве -
ли ком бен ду, ни ка да ни сам има -
ла осе ћај да љу ди вле да ју са мо
ме не, већ смо сви на сце ни јед -
на ки и јед но – на вла си ла је она.

Џон Клеј тон и Џеф Ха мил -
тон иза се бе има ју за вид не ка -
ри је ре то ком ко јих су са ра ђи -
ва ли с нај ве ћим име ни ма свет -
ске џез сце не. Обо ји ца су по -
твр ди ла да су оду ше вље ни што
тре нут но с њи ма на сту па и Се -
сил Ме кло рин Сал вант.

У скло пу пра те ћев про вра ма
два де сет пр вов „Пан че вач ков џез
фе сти ва ла”, отво ре на је из ло жба
фо то вра фи ја „The Jazz Moment”
ис так ну тов бри тан сков фо то вра -
фа Џо на Вот со на, а сва ке ве че ри
по се ти о ци фе сти ва ла ужи ва ли
су уз џем-се шне џез му зи ча ра.

ИЗ ЛА ЖЕ НИ КО ЛА КО МО САР

Цр те жи и ра до ви на па пи ру

СЦЕНСКИ ПРОГРАМ БРАНКА СТЕВАНОВИЋА

Тако стоје ствари
У Гжадској библиотеци Пан-
чево, поводом Дана врада, у
четвртак, 8. новембра, у 17 са-
ти, востоваће дечји песник
Бранко Стевановић.

Песник ће се основцима
представити сценским провра-
мом „Тако стоје ствари”. Овов
песника и публика и критика

сматрају наследником Јована
Јовановића Змаја, а њевови
сценски наступи и дружење с
децом су својеврсни иврокази
који истовремено и едукују и
засмејавају.

Бранко Стевановић (1966)
добитник је мновобројних и
најзначајнијих наврада, међу

којима су: „Дечја књива води-
не” на педесет друвом Међу-
народном беоврадском сајму
књива; „Змајев песнички штап”
на педесет трећим „Змајевим
дечјим иврама”; „Невен” При-
јатеља деце Србије; „Сребрно
Гашино перо” на двадесет тре-
ћем Фестивалу хумора за децу

у Лазаревцу; књижевна навра-
да „Момчило Тешић”; прва на-
врада дечјев читалачков жири-
ја „Доситејево перо”, као и на-
врада на педесет седмим „Зма-
јевим дечјим иврама” за изу-
зетан стваралачки допринос
савременом изразу у књижев-
ности за децу.

не и ин диј ске кар нат ске му зи -
ке. Он је ре као да су ова два
прав ца са вр ше ни спој, јер по -
ка зу ју ње во ву су шти ну.

– Да сам као де те ими вра на -
та сви рао са мо аме рич ки џез,
не бих се осе ћао ком плет ним.
С дру ве стра не, да сам се окре -
нуо са мо ин диј ској му зи ци, ни
тад не бих био пот пу но ис пу -
њен. Му зи ка ми је зна чај на јер
ми пру жа мо вућ ност да ис ка -
жем ко сам за пра во ја – об ја -
снио је Ма хан та па.

џез фе сти ва лу” сви рао са сво -
јом вру пом „Оре вон”. Овов пу -
та на сце ни је био сам, што за
ње ва има по себ ну драж.

– Со ло на ступ зах те ва ве ли ку
од во вор ност, али пред ста вља
пра во ужи ва ње, јер си ти тај ко -
ји од ре ђу је пра вац му зи ци, имаш
сло бо ду из бо ра у сви ра њу, за
раз ли ку од сви ра ња у бен ду, ко -
је зах те ва да пра тиш и оста ле
ин стру мен те и да се при ла во -
ђа ваш оста лим чла но ви ма бен -
да – об ја снио је Та у нер.

ди ци ји во кал нов џе за, а она са -
ма је ис та кла да не пра ви раз -
ли ку из ме ђу фор ма ци ја у ко -
ји ма на сту па, јер сва ки бенд с
ко јим са ра ђу је по сма тра као
це ли ну.

– Ка да сви рам у свом бен ду,
то је јед на ствар, то је мој бенд,
ја пе вам с њи ма во ди на ма, ми
има мо ре пер то ар и не ма мо сет-
ли сте. Ка да сви рам с ве ли ким
бен до ви ма, по пут Клеј тон –Ха -
мил тон џез ор ке стра, ствар је
дру ва чи ја. Ипак, без об зи ра на



МЕР ЦЕ ДЕЕ ви то, ком би, ди -
зел, ре ги стро ван, 2000 го ди -
ште, 1.800 евра. 064/886-50-
26 (ЕМЕ)

КОР ЕА 1.2 б, 1995. го ди ште,
тек ре ги стро ван, плин ате сти -
ран, ис пра ван, вла сник.
064/151-38-96. (269146)

ФОРД ФИ ЈЕ ЕТА, 2001.го ди -
ште, тек ре ги стро ван, 1.200
евра, бен зи нац. 064/000-55-
39. (269119)

ОК ТА ВИ ЈА, А 4, 2008, 1.9
ТДИ, ре ги стро ван, га ра жи ран,
вла сник. 063/345-837.
(269138)

НА ПРО ДА ЈУ пун то 2004, 3  В,
ре ги стро ван до ав гу ста 2019.
063/895-45-80. (269140)

ПА ЕАТ Б 6, 2.0 ФЕИ, 2006,
увоз Швед ска, вла сник.
060/575-07-39. (269190)

ВОЛ ВО 960, 2.0, гас ате сти -
ран, го ди на 1992. го ди ште, ре -
ги стро ван го ди ну, у до бр ом
ста њу, 600 евра. 063/175-07-
39. (269150)

ГОЛФ  3, 1995. го ди ште, ре ги -
стро ван до апри ла 2019.
063/837-48-34. (269170)

ПРО ДА ЈЕМ ре но ме ган 2007,
ди зел, 106 кс, 6 бр зи на, 2/3
вра та, ре дов но одр жа ван.
064/2460-05-71. (269208)

ПЕ ЖО 206, бен зин, 1.4, 2006,
вла сник, ре ги стро ван до ју на
2019. 065/263-28-78. (269213)

ЗИМ ЕКЕ гу ме сем пе рит,
165/70, 14 Т, 1.200 ди на ра ко -
мад. 061/150-05-03. (269223)

ФОРД ескорт 13, ка ра ван, ре -
ги стро ван до апри ла 2019.
061/192-08-04. (269243)

ПО ВОЉ НО ма зда МХ3 16, 16
В, не ре ги стро ван, вла сник,
1991. го ди ште, по вољ но.
065/659-58-01, 063/848-62-45.
(269263)

ПРО ДА ЈЕМ голф 1.3, плин,
ате сти ран, ре ги стро ван, 1988.
го ди ште, 500 евра. 066/322-
780. (269295)

ПРО ДА ЈЕМ ла ду са ма ру,
2000. го ди ште. 060/066-13-05.
(269328)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2002. го ди -
ште, пр ви вла сник, од ли чан.
065/214-00-49. (269330)

ПО ЛО 12, 12 В, 203. тро је вра -
та, фул опре ма, 120.000 км.
064/130-36-02. (269352)

ГОЛФ 4, 19 ТДИ, 2002. пе то ра
вра та, фул опре ма, на име.
064/130-36-02. (269352)

ПО ЛО 1.2, 2003, пе то ра вра та,
у пр вој бо ји, цр ни ме та лик.
064/587-50-24. (269352)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп свих
вр ста во зи ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла зим на
адре су. 069/203-00-44,
066/409-991. (269142)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво жђа,
оста ло, про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15. (269142)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком ста њу, 90 до 1.000 евра
064/230-52-21, 063/892-08-25.
(269250)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би ло
ком та њу од 70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (269350)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла од 80 до
1.500 евра, ста ње не бит но
063/165-83-75. (269351)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор ИМТ 539,
шпе ди тер, плуг, др ља чу, та њи -
ра ча 28 ди ско ва. 064/867-48-
11. (269171)

ТРАК ТОР 533, у до бр ом ста -
њу, ре ги стро ван. 063/823-29-
61. (269245)

ПРИ КЛИ ЦА ки кин да, се тво -
спре мач, дво ред ни шпа р тач,
кру њач-пре кру пач. 063/887-
23-82. (269256)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га ра жу
на Ко те жу 2, на углу код Пи -
ва ре. 063/354-221. (269136)

ГА РА ЖУ ду плу, 30 м2, из да јем,
стру ја, гре ја ње гра тис, зи да на,
Те сла. 061/225-16-43.
(269329)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ, 8 мм , 16
мм, ди ја по зи ти ве  и све вр сте
ви део-ка се та ква ли тет но пре -
ба цу јем на ди ги тал не ме ди је.
343-563, 063/288-278.
(269180)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри жи дер,
за мр зи вач и по лов ни де ло ви
од веш-ма ши на. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(269209)

ЕЕР ВИЕ те ле ви зо ра, мо ни то -
ра, да љин ских, ди ги тал них ри -
си ве ра. „Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463, 063/877-38-21.
(269232)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну го ре -
ње, ис прав на, очу ва на. Тел.
060/359-54-39 (ЕМЕ)

РАЕ ПРО ДА ЈА но вог на ме шта -
ја: сто ли це од 1.600, сто ло ви
од 4.500 ди на ра. 060/600-14-
52. (268396)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви, но ви,
од 12.900, из бор ме бла по же -
љи. 060/600-14-52. (268396)

ПРА ЕИ ЋИ, ба ли ра на де те ли на
на про да ју. Ми ћа. 064/303-28-
68. (269306)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за пра -
вље ње па пир них џа ко ва, обу ка
и куп ци обез бе ђе ни. Тел.
064/424-95-10. (268677)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер, за мр -
зи вач, би цикл. 063/725-85-13.
(269057)

ОР МАР, ко мо да, ду шек, сто,
сто ли це, сто ли ћи, ра ди ја тор,
гре ја ли ца, ка уч. 065/353-07-
57. (269061)

НА ПРО ДА ЈУ уга о на гар ни ту -
ра, деч ји кре ве ти ТА пе ћи, ке -
ка, пећ на др ва, ор ма ни, ко -
мо де, ви три не, дво се ди мој це
фо те ље, ел. Шпо рет, на ме штај
Бо шњач ки, фо те ље, фран цу -
ски ле жај, ви се ћи де ло ви, пли -
це за те ле ви зо ре, пив ске гај бе,
бу тан бо це. 064/155-38-13.
(269255)

ЈУ ГО 55, пра си ћи сви ња, сеч -
ка, при ко ли ца, плу го ви и та -
њи ра ча и кул ти ва тор.  Пе те -
фи је ва 113. 013/323-123.
(269177)

ПРО ДА ЈЕМ јеф ти но не ко ли ко
по лов них др ве них вра та. Тел.
063/836-37-29. (269178)

ФРИ ЖИ ДЕР 135 – 170 л, су до-
ма ши на, веш-ма ши на, шпо рет
плин-стру ја, уга о на гар ни ту ра,
ци пе лар ник, ко мо да, ши ва ћа
ма ши на, брач ни ду шек, сто ли -
це. Тел. 063/861-82-66.
(269194)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (70 – 400
м2), нај е ко но мич ни је гре ја ње,
по у зда ност, ква ли тет, га ран ци -
ја. 062/118-26-81. (269201)

ТР ПЕ ЗА РИЈ ЕКИ сто на раз вла -
че ње, са шест сто ли ца, ма сив,
150 евра. 063/713-52-59.
(269215)

ПРО ДА ЈЕМ ал фа плам 90, за
ета жно гре ја ње, 170 евра.
062/143-64-72. (269220)

ПРО ДА ЈЕМ де бе ле сви ње и
ба гре мо ве сту бо ве 064/555-
41-16. (269220)

ПРО ДА ЈЕМ ши ва ћу ма ши ну
ба гат, ка би нет, ку хињ ски су до -
пе ру де сну, по вољ но. Тел.
066/352-3238. (269233)

МЕ ЕНА ТА пра сад на про да ју,
услу га кла ња гра тис. 060/444-
55-03.  (269074)

НА ПРО ДА ЈУ ар ми рач ки по гон
ком плет и све сто лар ске ма -
ши не. 063/849-54-32.
(269105)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру са по -
сто љем и апа рат за во ду.
061/110-98-10. (269111)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре мон -
то ва не  ТА пе ћи свих кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја, по -
вољ но. 061/641-30-36.
(269129)

ПРА ЕИ ЋИ и ја гањ ци на про -
да ју, вр шим пе че ње на др ва-
ра жањ. По вољ но. Л064/997-
79-09. (269135)

ПРО ДА ЈЕМ сви ње, пр ва кла са.
064/611-37-09. (269139)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви но ви,
12.900, из бор ме бла по же љи.
060/600-14-52. (269142)

ПРО ДА ЈА но вих сто ли ца од
1.600, сто ло ва од 4.500.
060/600-14-52. (269142)

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

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер ком би -
но ван и кре ве тац са ду ше ком,
но вим. 063/734-82-31.
(269101)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не ТА
пе ћи (2, 3, 4, 6 кв), до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја. 064/366-
57-87, 335-930. (269157)

КОН ТРА БАЕ  че шки ¾.
063/887-23-82. (269256)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске по лут ке.
013/632-145, 060/500-30-91.
(269254)

ТА пећ 45 кв, рав на пло ча
бош. Го ца, 062/504-504.
(269262)

ПО ЛОВ НЕ ТА пе ћи, 6 кв – 100
евра, 4.5 кв, 80 евра, ис прав -
но. 064/396-27-64. (269263)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер ве ли ки,
ком би но ва ни, ма њи-ве ли ки,
веш-ма ши ну, мо же за ме на за
не ис прав ну. 064/129-73-60.
(269265)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и оста ле
ку хињ ске еле мен те. Но ва ку -
хи ња 12.000. 371-568,
063/773-45-97. (268922) 

БА ЛИ РА НА де те ли на, пра си -
ћи, му шко ши ље же на про да ју.
061/280-20-35. (268306)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће, мо ће и
кла ње. 066/354-791.  (269324)

ЛР КО ШНИ ЦЕ, Ан ти ва ро зне
под ња че, збег хра ни ли це 5 ли -
та ра, про да јем. Етар че во.
060/660-79-60. (269296)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва ну ТА
пећ цер 4.5 кв, до ста ва и мон -
та жа. 063/714-38-98. (269353)

ПРО ДА ЈЕМ ин ду стриј ске ши -
ва ће ма ши не. 066/661-85-29.
(269358)

ЛЦД, ЛЕД те ле ви зо ри вр хун -
ског ква ли те та из ино стран -
ства, мо же и за ме на за слу па -
не и не ис прав не. 064/564-14-
14. (268260)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де ње, ме -
да ље, но вац, са то ве, пен ка ла.
Тел. 013/313-458, 063/199-60-
36, 064/481-14-77. (269071)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар, ме -
синг, ста ре сла ви не, аку му ла -
то ре, веш-ма ши не, фри жи де -
ре, за мр зи ва че и оста ли ме -
тал ни от пад. 060/521-93-40.
(269089)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -
прав не ТА пе ћи. 
061/149-38-93. (269095)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
ТА пе ћи, оста ло по кућ ство,
ста ро пер је. 062/111148-49-
94. (269095)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис прав не и
не ис прав не. 064/366-57-87,
335-974. (269157)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста ре: сли ке,
са то ве, ста ри но вац, ста ре
играч ке, ста туе, ста ро по кућ -
ство. 063/705-18-18, 335-930,
335-974. (269157)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме штај,
плин ске бо це, ста ро пер је,
гво жђе, аку му ла то ре, оста ло.
066/900-70-04.
(269293)

КУ ПУ ЈЕМ елек трон ски от пад,
фри жи де ре, шпо ре те, ма ши -
не, те ле ви зо ре, по вољ но, до ла -
зим. 061/224-48-09, (268336)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба кар, ме -
синг, алу ми ни јум, оло вом,
веш-ма ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре, до ла зим. 061/321-
77-93. (269357)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме та ле,
гво жђе, аку му ла то ре, алу ми -
ни јум веш-ма ши не, за мр зи ва -
че, све оста ло. 061/206-26-24.
(269357)

КУ ПУ ЈЕ МО све ме та ле,гво жђе,
веш-ма ши не, за мр зи ва че, те -
ле ви зо ре, кре ке-ве со, шпо ре -
те. 061/322-04-94. (269357)

КУ ЋА у Ба ва ни шту на про да ју,
13.000 евра, ни је фик сно.
066/617-21-66. (ЕМЕ)

ПРЕ ЕПАН ЕКА, 88 м2, тро соб -
на на 4.85 ари пла ца, два по -
моћ на објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(269237)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5 ари пла -
ца, сре ђе на, укњи же на.
063/372-428. (266112)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем бра бр. 80.
062/415-359. (267511)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Пан че ву,
Мар ги та, 180 м2, усе љи ва.
063/740-22-41, 013/664-228
(268694)

КУ ЋА, но ва Ми са, три ни воа,
2,3 ара пла ца, укњи же на, 210
м2, вла сник. 063/826-97-09.
(268322)

КУ ЋА, но ва Ми са, три ни воа,
2,3 ара пла ца, укњи же на, 210
м2, вла сник. 063/826-97-09.
(268322)

ЕТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95 м2, по -
друм, га ра жа, шу па (огрев), 3
ара. 064/407-73-77, 063/850-
97-19. (и)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну не по -
крет ност, ба шта, Но во се љан -
ски пут, пр во срп ско по ље.
064/128-22-06. (267997)

БА ВА НИ ШТАН ЕКИ пут, 56
ари, ви кен ди ца, воћ њак, стру -
ја, во да, гра ђе вин ско зе мљи -
ште. 064/280-60-53. (268084)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -
штан ском пу ту, 7 ари, во да,
стру ја. 060/700-50-72,
063/163-97-17. (269074)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11.5 ари,
обје кат у из град њи 200 м2, га -
ра жа, стру ја, во да. 064/260-
05-34. (269077)

ДВА гра ђе вин ска пла ца, укњи -
же на, огра ђе на, 5 ари + 4.5
ара под во ћем. 063/805-63-54.
(268807)

КУ ЋА, Етре ли ште 53 м2 + по -
моћ не  про сто ри је 27 м2, ле га -
ли зо ва но, на 3 ара, 22.000
евра. 063/771-42-24. (269088)

ПРИ ЗЕ МЉЕ ку ће, 2 ста на,
хит но, Етре ли ште, са мо
26.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4789)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман, нов,
од мах усе љив, пре ле па ло ка -
ци ја, Вла ди ми ро вац, 15 ари,
40 м2, 10.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.  (4789)

КУ ЋЕ, Гор њи град, ПР, I, ПК,
ова, 8-93 ара, хит но; Етре ли -
ште, ПР + спрат, хит но. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4789)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 м2, но во,
укњи же но, хит но; цен тар, пре -
ле па при зем на 103 м2, 2,25,
65.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4789)

БРЕ ЕТО ВАЦ, укњи же на, хит -
но, 16.000; Ба ва ни ште, огром -
на ку ћа, огро ман плац, 13.500,
хит но. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4789)

ЕТАР ЧЕ ВО, ве ли ки плац, хит -
но, 55,76 ари, 25.000;  Го лу -
бац, пре ле па, 4.5 ара, 140 м2,
28.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4789)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, по че так,
спрат на, од лич на, Ја бу ка
спрат на, хит но, де лукс, вре ди
по гле да ти. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4789)

НА ПРО ДА ЈУ три хек та ра –
плац у се вер ној зо ни. 066/354-
791. (269116)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де љар -
цу 062/976-85-76. 
(269117)

ПРО ДА ЈЕМ по ла ку ће са при -
па да ју ћим пла цем, Ул. Мил ке
Мар ко вић, Те сла. 064/326-
3837. (269127

МЕ ЊАМ спрат ну ку ћу у Де ли -
блат ској пе шча ри, Ве кер ле,
воћ њак, плац 20 х 20 ме та ра,,
за јед но со бан-дво со бан стан,
Пан че во или Бе о град.
060/034-18-52. 
(269143)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2, ле га -
ли зо ва на, 6.5 ари, по моћ ни
објек ти, вла сник.  064/961-00-
70. 8268802)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу, у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 
063/162-50-00. (269148)

ПРО ДА ЈЕМ плац, Екро ба ра,
10 ари, во до вод, стру ја, за по -
че та град ња. 060/346-51-11.
(и)

ПЛАЦ 12 ари, Ба ва ни штан ски
пут, до пу та, орем ба ште и
фре зу јем. 064/867-48-11.
(169171)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин ски
плац 4 ара, 17 х 24 м.
069/213-97-37. 
(269158)

ПРО ДА ЈЕМ ¾ лан ца зе мље
код На де ла у Етар че ву, 3.000
евра. 061/171-54-06. 

ТЕ ЕЛА, ку ћа 90 м2, 3.5 ара,
од лич на ло ка ци ја, 55.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00. (269179)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни  део ку -
ће. Тел. 069/314-01-55.
(268884)

КУ ЋА, Ка ча ре во, но ви ја, са
два тро соб на ста на, мо же за -
ме на за стан у Пан че ву.  (188),
„UnaDalli”, 064255-87-50.
(269197)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64 м2, 4
ара пла ца, чвр ста град ња,
20.000. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (269207)

ЕТА РА МИ ЕА, 100 м2, 3 ара,
по моћ ни објек ти, 27.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. (269207)

ПЛА ЦЕ ВИ, но во, Етре ли ште,
укњи же но. 063/812-42-09.
(269214)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Илан џи,
120 м2, по друм, плац 27 ари,
22.000 евра 065/342-23-91.
(269217)

КУ ЋА, Омо љи ца, 120 м2, 26
ари, воћ њак, цен трал но. 317-
272, 064/959-93-67. (269225)

ЕТАР ЧЕ ВО, при зем на тро и по -
соб на ре но ви ра на, укњи же на,
17 ари, 29.000. „Пер фект”,
064/348-05-68. (269237)

ГОР ЊИ ГРАД, 80 м2, 4 ара,
са мо 30.000 евра. Хит но.
065/513-87-30. 

ПО ДА ЈЕМ плац код Ро ди ћа, 8
ари, це на по вољ на. 064/223-
83-50. (269249)

ПО ЛА лан ца зе мље (ста ри
цре пај ски пут), плац 8 ари на
Ка ра у ли. 063/887-23-82.
(269262)

БЛИ ЗУ цен тра, ку ћа на 4 ара,
69.000, на 3.8 ари, 45.000; Те -
сла на 3.5 ара, 55.000. „Лајф”,
061/662-91-48 (268893)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа са ло ка лом,
15.000; Ко зјак ку ћа на 16 ари,
12.000. „Лајф”, 061/662-91-48
(268893)

ДО ЊИ ГРАД, 60 м2, тро соб на,
на 2.5 ара, га ра жа, 23.000.
(49), „Му станг”, 062/226-901.
(269258)

БА НАТ ЕКИ БРЕ ЕТО ВАЦ, но -
ви ја, 80 м2, 7.5 ари, до бар,
16.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269258)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа, све ло ка -
ци је. „Го ца”, 063/899-77-00.
(269262)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 60 + 60 м2, 9
ари, хит но, 18.500. „Го ца”,
063/899-77-00. 
(269262)

ТЕ ЕЛА, ку ћа екс тра ло ка ци ја
за при ва тан би знис, ста но ва ње
и ин ве сти то ре. 066/001-050.
(269270)

НО ВА МИ ЕА, три ета же, 6 х
10, из вор но, 56.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(269258)
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МАР ГИ ТА, плац 5,38 ари, 15
ме та ра фронт, плин, стру ја, во -
да, 48.000. (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (269258)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца, пре ле па,
130 м2, 2.3 ара, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269281)

ЦА РА ЛА ЗА РА, ле па, ква ли тет -
на, 140 м2, 4.5 ара, 82.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(269281)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли стер ска
пре ко пру ге, по ла под во ћем.
064/113-47-76. (269282)

НА ПРО ДА ЈУ два лан ца зе мље,
ма ли На дел. 064/447-53-97.
(269291)

УЖИ ЦЕН ТАР, 10 ари ку ћа,
70.000. 063/836-23-83.
(269298)

ПРО ДА ЈЕМ пар це лу бр. 317 у
Стар че ву, 19 ари  и пар це лу
бр. 2713 у Омо љи ци, 13 ари,
13 м2. 066/329-431 (269307)

СКРО БА РА, гра ђе вин ско зе -
мљи ште 124 ара. Л063/325-
566. (269311)

СА ЛАШ и три хек та ра зе мље уз
ас фалт, се вер на зо на. 066/354-
791. (269324)

ПЛАЦ Ма мо рак, 7,29 ари,
фик сно 500 евра или 60.000
ди на ра. 063/808-57-35. (4789)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви ра на, 4
ара, 27.000 евра, Ми са, Ко за -
рач ка, до го вор. 063/804-07-85.
(269362)

МОН ТА ЖНА ку ћа, но ва, усе -
љи ва, 70 м2 + 3 ара пла ца,
Ми са, Ко за рач ка, 19.000 евра,
до го вор. 063/804-07-85.
(269362)

ДЕО ку ће, 60 м2, по се бан улаз,
68 м2, 13.000 евра, Ми са, Ко за -
рач ка. 063/804-07-85. (269362)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри ју ку ћу у цен -
тру, по жељ но у Ули ци Мак си ма
Гор ког. 064/668-97-86.
(268668)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу са окућ ни цом
на Ба ва ни штан ском пу ту, Но -
во се љан ском или Ја буч ком пу -
ту, без по сред ни ка. 064/245-
19-54. (268925)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со да ри,
пре ко пу та об да ни шта, дво и по -
со бан, ЦГ, 67 м2, две ло ђе.
060/077-78-20. (268669)

МИ СА, 30 м2, нов, 12.500, 70
м2 + дво ри ште, 22.500.
063/377-835. (268423)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан стан у
бли зи ни шко ле, вр ти ћа и об да -
ни шта. 063/301-160. (268090)

У СА МАЧ КОМ про да јем на ме -
ште ну гар со ње ру. 065/353-07-
57. (268333)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар, јед но и по -
со бан стан, плац  код ба ње, 7.6
ари. 064/021-19-31.  (и)

ЦЕН ТАР, тро и по со бан, IV
спрат, к83 м2. 066/341-180.
(269087)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 47 м2, II
спрат, лифт, пар кинг, га ра жа
14 м2, гас, вла сник, укњи жен.
063/449-798. 
(269090)

ПРО ДА ЈЕМ на Те сли дво со бан
стан, 55 м2, 26.000 евра. Тел.
066/521-52-63. 
(269082)

ТРО СО БАН, ста ра Ми са, 78
м2, 12 м2 те ра са, пр ви спрат,
укњи жен, 28.000 евра. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064/246-05-
71. (269208)

ПРО ДА ЈЕ се дво со бан стан у
Ка ча ре ву. Укњи жен, по вољ но.
062/163-37-26. (269235)

СА МАЧ КИ 17 м2, 12.000; ши -
ри цен тар дво ри шни, 38 м2,
15.500. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269237)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро со бан,
68 м2, 27.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(269237)

СО ДА РА, дво со бан, 47 м2,
24.000; дво со бан, 52 м2,
30.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (269237)

МАР ГИ ТА, тро со бан, 67 м2,
38.000, IV/5, без лиф та. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(269237)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
29.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269237)

МИ СА, тро со бан, 88 м2,
30.000; јед но и по со бан, 40 м2,
25.000 (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269237)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57 м2,
25.000; тро со бан, 78 м2,
44.000. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269237)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, IV, ТА,
28.000; тро и по со бан, ЦГ,
50.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(269217)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП, ЦГ,
30.000; Ко теж 2, дво со бан, III,
33.000. „Лајф”, 061/662-91-48.
(269217)

КО ТЕЖ 2, ве ћи дво со бан, VI,
сре ђи ван, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (269217)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво ри шни, 40
м2, ре но ви ран, од ли чан,
17.000.  (49), „Му станг”,
062/226-901. (269258)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2, VII,
ЦГ, све тао, 29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901. (269258)

ЦЕН ТАР, на ме ште на, од лич на
гар со ње ра, 20 м2, 16.500. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(269258)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ЦГ, XII, 54
м2, до бар рас по ред, те ра са,
31.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269258)

ДО ЊИ град, дво ри шни, дво и -
по со бан, 56 м2, до бар, 18.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (269258)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, јед но со бан,
39 м2, IV, ЦГ, лифт, 30.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (269258)

НО ВА МИ СА, од ли чан јед но и -
по со бан, 44 м2, II, ТА, 25.000.
(49), „Му станг”, 069/226-66-
58. (269258)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2, тро со бан,
30.000; 74 м2, тро со бан,
40.000. „Го ца”, 063/899-77-00.
(269262)

ТЕ СЛА, 29 м2, јед но со бан,
18.500; 39 м2, дво со бан,
22.000; 54 м2, дво и по со бан,
26.500. „Го ца”, 063/899-77-00.
(269262)

ЦЕН ТАР, 78 м2, тро со бан,
40.000, 154, 580/ ква драт, нов.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(269262)

СО ДА РА, 73 м2, тро со бан,
37.000; 56 м2, дво со бан, ре но -
ви ран, 43.000.  „Го ца”,
063/899-77-00. 
(269262)

ЦЕН ТАР, дво ри шни, 50 м2,
22.000, 60 м2, 27.000.  „Го ца”,
063/899-77-00. (269262)

МИ СА, укњи жен јед но со бан,
37 м2, ве ли ка те ра са, 20.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-64.
(269281)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, стан, при зем ни,
22 м2, 5.500 евра. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269281)

КО ТЕЖ 2, од ли чан стан, 65 м2,
дво и по со бан, III, ЦГ, 42.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269284)

СТРО ГИ цен тар, лукс тро со -
бан, 72 м2, III, ЦГ, пла ка ри,
72.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (269284)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2, дво со бан,
II, ЦГ, ПЋВЦ, леп, 29.500, до -
го вор. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (269284)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2, јед но и по -
со бан, ВП, ЦГ, дво стран,
27.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. (269284)

СТРО ГИ цен тар, ма њи дво со -
бан, 45 м2, VI, ЦГ, од ли чан,
37.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (269284)

СТРО ГИ цен тар, ма њи дво со -
бан, 45 к вм, VI, ЦГ, од ли чан,
37.000. (336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (269284)

ТА МИШ ка пи ја, нов дво и по со -
бан, 60.000; 56 м2, II, ЦГ, усе -
љив. (336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269284)

ТЕ СЛА, 180, ЕГ, 70.000; Ми са,
три ета же, ЕГ, 68.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. (269285)

ЦЕН ТАР, 1.0, ТА, 21.000; тро -
со бан, 85, I, 40.000; гар со ње ра
, 24, ЦГ, 19.500. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (269285)

МИ СА 2.0, I, до го вор, ши ри
цен тар, 34, 15.000. (338), „Јан -
ко вић”, 348-025. (269285)

КО ТЕЖ 1, 58 м2, I, код „Фа бе -
га”, 35.500. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269298)

ПРО ДА ЈЕМ стан 60 м2, плус
та ван ски про стор 120 м2, и 4
ара пла ца Ули ца Вој во де  Ра -
до ми ра Пут ни ка 23 063/497-
070. (269303)

ЦЕН ТАР, јед но со бан дво ри -
шни стан, 10.500. (069), „Стан
плус”, 063/771-75-96.
(269301)

ПРО ДА ЈЕМ или ме њам стан у
Ба нат ском Кар лов цу, за од го -
ва ра ју ћи у Пан че ву. Тел.
066/362-597. (269315)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан на
Стре ли шту и нов јед но и по со -
бан ши ри цен тар. 066/937-00-
13. (269322)

НО ВА МИ СА, дво со бан, II, две
те ра се, ТА, усе љив, 19.000.
(353), „Пре ми ер”, 063/800-44-
30. (269230)

СО ДА РА, дво со бан, II, ТА, две
те ра се, усе љив, 30.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(269230)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и по со бан,
III, 38 м2, ТА, 22.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(269230)

ТЕ СЛА, дво со бан, VII, 49 м2,
ЦГ, 28.500. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (269230)

ТЕ СЛА, тро со бан, ВПР, 71 м2,
ЦГ, пла ка ри, 45.000. (353),
„Пре ми ер”, 063/800-44-30.
(269230)

ТА МИ ШКИ КЕЈ, дво со бан,
при зе мље, сре ђен, 58 м2, ЦГ,
39.000. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (269230)

ВЕ ЋИ тро со бан, цен тар, два
ку па ти ла, тер мо и зо ло ван, ета -
жно, кли ма 18 ин вер тер ска,
без до дат них ула га ња, по вољ -
но. 060/059-57-57. (269355)

ДВО РИ ШНИ стан на про да ју,
Ца ра Ду ша на 39. Тел.
069/351-35-25. (269356)

СТАН, 40 м2, М. Ку ли ћа 32, I
спрат, ре но ви ран, 11.000 евра
фик сно. 063/804-07-85.
(269362)

СО ДА РА, дво и по со бан, 67 м2

и две ло ђе, ЦГ, очу ван, по ред
об да ни шта, по вољ но. 060/077-
78-20. (269360)

КУ ПУ ЈЕМ стан у згра ди са ЦГ,
лиф том. Пред ност ши ри цен -
тар. 064/391-91-87 
(СМС)

ПО ТРЕ БАН јед но и по со бан
стан на Ко те жу 1 или Ко те жу
2, ис пла та од мах. Аген ци ја
„Те сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (269179)

ХИТ НО по тре бан стан на Те -
сли до 25.000. Ис пла та од мах.
Аген ци ја „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.  (269179)

КУ ПУ ЈЕМ стан јед но и по со бан
на Ко те жу 1 или 2. Је ле на,
064/904-50-80. (268841)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво со -
бан стан за ре но ви ра ње. Ис -
пла та од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (269207)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си гур на
ис пла та.  „Пер фект”, 064/348-
05-68. (269237)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан на Те -
сли, Ко те жу, цен тру, без по -
сред ни ка. 064/128-07-20.
(4789)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан стан,
но ва Ми са, ТА пећ, стам бе на
згра да. 064/135-73-59. (4789)

ИЗ ДА ЈЕМ леп, ком фо ран стан
у стам бе ној згра ди, ЦГ, лифт.
060/724-17-25 
(269259)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан, пра зан
стан у згра ди без гре ја ња, Со -
да ра. 013/344-167, 064/950-
23-40 (269072)

ГАР СО ЊЕ РА на ме ште на, цен -
тар, ЦГ, пр ви спрат у згра ди,
по вољ но. 064/306-86-23
(269098)

ДВО СО БАН стан, но ва Ми са,
спорт ски цен тар, сло бо дан од
30. но вем бра. 064/363-60-08
(269109)

ЈЕД НО СО БАН на ме штен стан,
цен трал но гре ја ње, пр ви
спрат, Стре ли ште, 100 евра.
065/315-15-55 (269115)

НА МЕ ШТЕ НА гар со ње ра за
сам ца или са ми цу. Де по зит
оба ве зан. 064/866-21-13
(269121)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан, но -
ва град ња у лук су, ЦГ, пар -
кинг, WF, и дво со бан, ЦГ, WF,
кли ма, пар кинг, опре мље ни,
за се бан улаз. 065/283-53-01
(269116)

ИЗ ДА ЈЕМ стан. 062/976-85-76
(269117)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен тар, око 50
м2, на ме штен, со ба, днев на со -
ба, ку хи ња, ку па ти ло, ин тер -
нет, гре ја ее, кли ма. 063/776-
16-77 (269165)

ЈЕД НО СО БАН стан се из да је,
по лу о пре мљен, Син ђе ли ће ва
58а. 013/352-028 (269167)

ИЗ ДА ЈЕМ дво соб ни стан, по -
лу на ме штен, стан за гру пу
рад ни ка. 061/131-79-04
(269172)

ЈЕД НО СО БАН дво ри шни стан
у Гор њем гра ду, на ме штен, из -
да јем. 343-300, 063/632-774
(269182)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан на Те сли. 063/849-94-07
(269187)

СТАН, Те сла, Пе тра Ко чи ћа, I
спрат, ТА, усе љив од 15. но -
вем бра. 013/321-823, 069/258-
80-08 (269196)

ИЗ ДА ЈЕМ код шко ле на Ми си
на ме штен стан, вр ло по вољ но.
061/811-63-59 (269195)

ИЗ ДА ЈЕМ сзан на Стре ли шту,
ЦГ, до две осо бе, у ку ћи.
064/399-27-16 (269226)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем јед но со -
бан, на ме штен стан. 063/700-
70-99, 063/367-274 (269229)

ЈЕД НО СО БАН пра зан стан на
Со да ри са цен трал ним гре ја -
њем и те ле фо ном. Тел.
060/151-23-55 (268757)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад ни ке и
сам це. 064/305-73-01.
(2690559

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но со бан
стан, не на ме штен. Те сла. Тел.
013/251-57-39. (268746)

КОД Ави ва из да јем на ме ште ну
гар со ње ру са ми ци, 130 евра.
065/353-07-57 (269061)

НА МЕ ШТЕ НА ку ћа, Стар че во,
65 м2, без га зде, ста на ра, 100
евра. 064/305-80-73. 
/269276)
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ПРО ДА ЈЕМ дво со бан, 62 м2,
Ко теж 2, укњи жен, III спрат.
Тел. 064/886-51-81. (269181)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со бан стан
у цен тру Пан че ва. 060/505-54-
25. (269134)

ПО ЛУ СУ ТЕ РЕН, стан 31 м2, но -
ва Ми са, 14.500 евра. 061/171-
54-06. (269168)

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у Све то за -
ра Ми ле ти ћа 5 и Вој во де Ра до -
ми ра Пут ни ка 22/1. Кон такт:
Ма ри ја на, 063/693-944. (ф)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 56 м2,
III спрат, лифт, ЦГ, 29.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (269179)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, III спрат,
лифт, 33.000. (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-89-15.
(269179)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 40 м2,
јед но и по со бан, усе љив, 21.000,
до го вор. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (269181)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво со бан,
28.000, 65 м2, дво и по со бан,
42.000. (324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20. (269181)

МИ СА, стан 85 м2, сре ђен, про -
да јем. 063/272-594, 063/225-
928. (269186)

ДВО СО БАН, 54 м2, Жар ка Зре -
ња ни на 18, 40.000, до го вор.
Тел. 063/771-18-49. (269189)

НО ВА МИ СА, дво и по со бан, 88
м2, III, 28.000. (188), „UnaDal-
li”, 064255-87-50. (269197)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 17 м2, III,
ТА, сре ђе на, 13.500. (188),
„UnaDalli”, 064255-87-50. (269)

ТРО СО БАН, Ми са, II, 74,
31.000; јед но и по со бан, Мар ги -
та, I, те ра са, 28.000, га ра жа.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66. (4789)

ДВО И ПО СО БАН, ши ри цен тар,
при зе мље, ста ро град ња, са мо
25.500, Мар ги та, ПР, нов, 64
м2, укњи жен. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4789)

МИ СА, ду плекс, 42 м2, 21.000;
Те сла, I, 36, сре ђен, 29.000.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66.  (4789)

ГАР СО ЊЕ РЕ, Са мач ки, сре ђе -
на, хит но, Те сла, I, пре ле па, до -
го вор. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4789)

ЈЕД НО СОБ НИ, Тип Стан ко, I,
16.500; Ми са, I, 35, 19.500.
(67), „Мил ка М”, 063/744-28-
66.  (4789)

ПЛАЦ на Ја буч ком пу ту, 30
ари, 25.000. (188), „UnaDalli”,
064255-87-50. (269197)

СТРО ГИ цен тар, 53 м2, ре но ви -
ран, че твр ти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2, пе ти
спрат, лифт, 32.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 м2, дру ги
спрат, ТА гре ја ње, 36.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74. 
(269207)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, трос до бан,
80 м2, сед ми спрат, 40.000.
(677), „Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (269207)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1, 28 м2,
ЦГ, 19.500 евра. (470),  „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(269208)

ДВО СО БАН, Со да ра, ЦГ, пр ви
спрат, усе љив. (470),  „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(269208)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења из дигестивног
тракта)

Цена: 450 динара
ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ЛРОСТАТЕ:

PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ЛРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

ЛОСЕБНА ЛОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ЛЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ЛО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМЛЛЕТАН УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ

ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ЛАКЕТ: КОМЛЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Лрегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



СТАН за сам ца, на ме штен, по -
се бан улаз, но ва Ми са, Спорт -
ски цен тар. 064/207-19-88.
(269303)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен дво со бан
стан у цен тру Стре ли шта, ЦГ.
Тел. 060/372-03-02. (269308)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен тру, ду -
плекс, по лу на ме штен, на ду же.
061/180-99-99. (269314)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе рад ни ци ма,
Вој ло ви ца. 064/960-46-95.
(2693347)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про стор,
су те рен, 52 м2, Змај Јо ви на 2.
Тел. 060/562-62-96. (268406)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ два ло ка ла на
ја буч ком пу ту, 170 м2, 75 м2,
ви бер. 004176 4250302.
(268313)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ ло кал,
18 кв, бли зи „Мак си ја”, из лог,
кли ма, изо ла ци ја, но во град ња.
063/752-04-00. (269009)

ЛО КАЛ за из да ва ње, ви ше на -
мен ски 130 м2, Ње го ше ва 7
Тел. 062/821-44-94. (268823)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про стор,
на ду же, пре ко пу та „Ави ва”,
100 м2, по го дан за ви ше де лат -
но сти. „Го ца”, 063/899-77-00.
(268869)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2, у цен -
тру Пан че ва. 060/333-52-61.
(269063)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал, 200 м2,
у цен тру Пан че ва. 060/414-61-
09. (1269097)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, нов, цен тар,
мо же и опре мљен са лон ле по -
те. 063/734-82-31. (269101)

СУ ТЕ РЕН СКИ про стор, 52 м2,
З. Јо ви на 2, ло кал 2. Тел.
060/562-62-96. (269128)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Пан че ву,
цен тар – Ње го ше ва, ше та ли -
ште, два из ло га 65 м2.
065/334-32-80. (269141)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле од 45 м2 од
100 м2 и кан це ла риј ски про -
стор. „Зве зда”, Сте ва на Шу -
пљик ца 88. 063/278-250.
(269191)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15 м2 и 30 м2

у про ла зу Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 29. 063/278-250.
(269191)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у Жар ка
Зре ња ни на 32, упо треб на до -
зво ла. 345-534, л064/246-05-
71. (269208)

ИЗ ДА ЈЕМ згра ду, шест про сто -
ри ја, два мо кра чво ра, са ку -
па ти лом, 206 м2, по год но за
ви ше де4лат но сти. 063/233-
558. (2690231)

ЛО КАЛ 18 м2, 14.000, нов,
хит но. 063/899-77-00. (2692)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 23 и 3о м2,
код Ау то бу ске ста ни це. 352-
105. (269260)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла. Ца ра
Ду ша на 2. 063/725-71-70.
(269267)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли ште,
код смарт бло ка, из ло зи, ме -
тал ни ша ло ни, 16 м2. 064/474-
99-11. (269288)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12 м2, у цен -
тру, Бра ће Јо ва но вић 11, из -
ме ђу „Poco-Loco” и „Ку пеа”.
066/866-49-00. (269340)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2, угао
Ка ра ђор ђе ве 15 и Бра ће Јо ва -
но вић, 13.000 евра. 065/849-
71-94. (369334)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е ка те -
го ри је са ис ку ством за ме ђу -
на род ни Ру му ни ја и Ма ке до -
ни ја .При ја ва, ста лан по сао.
069/301-17-00 (СМС)

ПО ТРЕ БАН рад ник са ис ку -
ством за рад на от па ду.
065/551-17-22 (СМС)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни зер са рад -
ним ис ку ством. 065/551-17-22 

ПО ТРЕ БАН рад ник за рад у
ау то-пе ри о ни ци у Пан че ву.
Зва ти на 013/331-241. (ф)

СА ЛО НУ у Жар ка Зре ња ни на
(у ра ду 15 го ди на), по тре бан
фри зер са ис ку ством. Усло ви
од лич ни. Тел. 065/555-54-44.
(266939)

ПЕ КА РА „Сми ља нић” тра жи
осо бље за про да ју. CV до не ти
у не ку од на ших по слов ни ца
или mail: pekarasmilja-
nic@mts.rs. Mob. 064/217-48-
56. (268020)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би чић” по -
треб ни са мо стал ни ау то-ме ха -
ни ча ри. 013/344-011, 063/372-
231. (268447)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по треб не
рад ни це. 063/820-87-61
(268784)

ПО ТРЕБ НИ пе ка ри и по моћ ни
рад ни ци пе ка ри „Rex”, Ба нат -
ско Но во Се ло. 063/616-694.
/2688877)

ДОО „Ра ди ја тор” по треб ни
рад ни ци и рад ни це за рад у
ма ло про да ји и ма га ци ну. По -
жељ но је рад но ис ку ство. CV
по сла ти на 
dooradijator@gmail.com
013/343-530. (268839)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат ски ку так”
по тре бан ко но бар/иц а, са или
без ис ку ства. 060/512-59-99.
(269130)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за раз но -
ше ње хра не на бу вља ку, по -
жељ на во зач ка до зво ла Б ка те -
го ри је. 064/128-37-25.
(269070)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у пе -
ка ри. Зва ти од 9 до 12 са ти.
013/342-025. (269120)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у по сла -
сти ча ри. 062/404-144.
(269120)

ПО ТРЕ БАН пор тир за ноћ ни
рад. До ћи лич но у гра ђе вин -
ско пред у зе ће „Kizza”, Жар ка
Зре ња ни на 146-а, у пе так од
13 до 15 са ти или су бо та од 11
до 13 са ти. 
(269159)
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ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри и по моћ -
на рад ни ца у ку хи њи, Ре сто ран
„Зве зда”, Сте ва на Шу пљик ца
88. 063/372-392. (269192)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца за пе -
ка ру и пи це ри ју. 063/130-75-
40. (269207)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це или рад -
ник за рад у мар ке ти ма „Бом -
бон чић”. За све ин фор ма ци је
зва ти на 064/138-07-27. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по треб не
рад ни це за рд у ку хи њи и за
ро шти љем. 063/897-55-04. 

„ЅION GYARDU” по треб ни рад -
ни ци обез бе ђе ња за рад у Ра -
фи не ри ји. За ин те ре со ва ни да се
ја ве 11. но вем бра 2018, у 9 са -
ти, на жел. Ста ни ци Пан че во,
глав на у 9 са ти. 065/315-55-16. 

ПО ТРЕ БАН ко но бар-иц а са ис -
ку ством, Kaffe „Perla”, на нео -
д ре ђе но вре ме. Тел. 065/344-
54-66. (269160)

ПО ТРЕ БАН во зач ка мо на Ц, Е
ка те го ри је. Оба ве зно да има
АДР и ТА ХО кар ти цу.
062/102-77-00. (269236)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца на бу вља -
ку, за раз но ше ње ка фе
062/853-78-18. (1269244)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад у
ку хи њи и у про да ји за ре сто -
ран у „Авив пар ку” 013/377-
230, 064/643-41-22. (269269)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац”
по треб ни рад ни ци са и без ис -
ку ства. 066/001-050. (269270)

РЕ СТО РА НУ „Ста ра пи ва ра”
по треб не: ку ва ри ца и по моћ на
рад ни ца. 060/074ч34-85.
(262175)

СА ЛО НУ по треб на му шко-
жен ска фри зер ка, усло ви ра да
као да ра ди те у свом са ло ну.
064/255-57-31. (269283)

ПО ТРЕ БАН ау то-ме ха ни чар,
по моћ ни рад ник ау то-сер ви су
на Ба ва ни штан ском пу ту. Пла -
та до го вор. 064/235-11-57.
(269294)

КА ФЕУ „Imperijal” по треб нас
де вој ка  за рад. 063/372-221.
(269312)

РЕ СТО РА НУ „Royal” у „Авив
пар ку” по тре бан ко но бар и ку -
вар. 063/216-788. (269323)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са ис ку -
ством, од лич ни усло ви.
064/128-37-25. (269297)

ПО ТРЕБ НА де вој ка/же на за
чу ва ње де те та. 060/341-18-94.
(269299)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за при -
пре му са ла та и на ма за у Ро -
штиљ џи ни ци „Код То му Ле -
сков ча ни на”. Тел. 065/900-50-
08. (269359)

ПО ТРЕ БАН во зач Е ка те го ри је,
за шле пер, са ис ку ством.
065/684-43-95, 013/236-72-82.
(269361)

ПО ТРЕ БАН рад ник у пе ка ри
са и без ис ку ства. 067/705-58-
12. (269342)

ПО ТРЕ БАН рад ник. „Зо ки Ста -
кло”. 064/131-72-85. (269348)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја нац од -
воз шу та ма лим ки пе ром, до
два ку би ка. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ХЕ МИ ЈА ча со ви, основ на и
сред ња ско ла, при јем ни ис пи -
ти. Про фе сор ка. 064/249-80-
45 (СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: уград ња,
одр жа ва ње во де, ка на ли за ци -
је, ка би не, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76
(26917)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, кре че ње, гле то ва ње, сто -
ла ри ја, ве о ма по вољ но.
064/280-26-15. (26917)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко мар ни -
ци, ро лет не, ве не ци ја не ри,
угра ђу јем, по пра вљам, за ме на
гурт ни. 064/181-25-00.
(268399)

БА ШТЕ орем и кул ти ви рам.
063/855-92-70. (268609)

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је мо
ПВЦ АЛУ и др ве ну сто ла ри ју,
си гур но сна вра та, ро лет не,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (268265)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474. (268146)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре но -
ви ра ње кро во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, ба ва лит фа са де.
063/865-80-49. 
(268429)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу ше -
ње су до пе ре, ку па ти ла, адап -
та ци је, по прав ке, за ме на, од -
мах. 013/331-657, 064/495-77-
59. (269069)

КОМ БИ пре воз ро бе и ма ње
се лид бе. 069/129-72-71.Ни ко -
ла. (269073)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње, ре но -
ви ра ње кро во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, ба ва лит фа са де.
063/865-80-49. (269076)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка, хе ми -
ја, ме ха ни ка... ча со ви. Тел.
251-19-81, 063/852-22-43. 

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин ста ла ци -
је, по пра вља ста ре, по прав ке
бој ле ра, ТА пе ћи, ел. Шпо ре та
и оста ли ел. Уре ђа ја. 060/521-
93-40. (269089)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКИ ра до -
ви, по вољ но. 060/689-82-23,
Љу ба. (269110)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ор га ни зо -
ва ње по слов них до га ђа ја (го -
ди шњи ца фир ме, кон фе рен ци -
ја за но ви на ре..). Тел.
061/310-27-81. (269113)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке, фи зи ке
и не мач ког. Про фе сор ка. Тел.
064/054-67-85. (269123)

ДИМ ННИ ЧАР, чи шће ње дим -
ња ка, ко тло ва и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95. (169124)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че ње
пла це ва, ис ко пи, од но ше ње
ства ри, ру ше ње, итд.
060/035-47-40. (269154)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим ро бу,
ства ри, се лид бе и све оста ло.
Нај по вољ ни је. 065/361-13-13 

ПОСАО

ПОНОДА

ПОСАО
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КЕ РА МИ ЧАР, при пре ма и по -
ста вља ње свих вр ста ке ра мич -
ких пло чи ца. По вољ но. Лтел.
063/744-08-24. (269309)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ ке бој ле ра,
шпо ре та ин ди ка то ре, раз вод -
них та бли, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (269290)

МЕ ЊАМ пе ле не, не га по крет -
них, не по крет них. Тел.
061/660-31-84. (2693389

ШЉУ НАК, пе ска, се ја нац, од -
воз шу та ма лим ки пе ром до
два ку би ка. 065/334-23-38.
(269343)

ЧА СО ВЕ не мач ког је зи ка да јем
уче ни ци ма. 066/425-193.
(269354)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе мер це -
дес ка ми о ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117, 064/176-
91-85. (267295)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо блу јем,
мај стор с ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с ма те ри ја -
лом или без ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220, 063/847-
74-38. (4788)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва гла зу -
ре, пла сти фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни ке, мон -
та жа и сер вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис „Фри го Пе -
ђа”, 013/301-300, 064/771-24-
16. (267934)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”  Бо рис,
све ре ла ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, ку ти је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње мо гу -
ће че ко ви ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
bomboncic.com (269210)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” – Бо -
рис, ком би јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са или без рад -
ни ка.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.(269210)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји, от -
куп на ме шта ја.  013/352-536,

063/253-028, 064/444-66-74.
(269210)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе „Бом -
бон чић” – Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па рад ни ка,
мон та жа, де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. bombon-
cicb@gmail.com, www.selidbe-
bomboncic.com (269210)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем И КА МИ О -
НОМ Вој во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по вољ ни је,
Иван. 063/107-78-66.(269210)

СЕ ЛИД БЕ, ро бе и ства ри ком -
би јем и ка ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка, све ре -
ла ци је по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван, 063/107-78-
66.(269210)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви, фа са де, ла ми нат.
061/283-66-41, 064/830-00-87.
(269165)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске лу, ме тал -
не под у пи ра че, ме ша ли це за
бе тон. 064/351-11-73. (269080)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме на
цре па, ле тви, ста рог цре па и
по став ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње, изо ла ци је,
нај јеф ти ни ји у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. 013/404-
560, 064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26,„Елек тро -
и зград ња”.(269169)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу ше ње
ку па ти ла, ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је, са ни та -
ри је, при кључ ка во де и ка на ли -
за ци је. Од 0 - 24 са та, пен зи о -
не ри ма екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00, 062/845-
96-26, „Елек тро и зград ња”.
(269169) 

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац, ру -
ше ње, од воз шу та са уто ва ром
Ата нац ков. 063/771-55-44.
(269166)

РО ЈАЛ МГ: уград ња/по прав ка;
ро лет не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та. 063/816-
20-98, 013/351-498. (269200)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, спу шет ни
пла фо ни, зи до ви, тер мо и зо ла -
ци ја, ке ра ми ка, во да ма те ри ја -
ла. 060/131-81-70. (269217)

ГИПС, спу ште ни пла фо ни, пре -
град ни зи до ви, мо ле рај тер мо -
и зо ал ци ја, ма те ри јал. 060/131-
81-70. (269217)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро бе,
Пан че во-да ље. Це на до го вор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(269252)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050. (269270)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де ре,
за мр зи ва че, кли ме, шпо ре те,
бој ле ре, ТА пе ћи,  по пра вља мо
са га ран ци јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05. 

ТЕ ПИХ СЕР ВИС, ду бин ско пра -
ње на ме шта ја, ау та  и те пи ха.
Пре воз бес пла тан. 302-820,
064/129-63-79. (269300)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на ме -
шта ја, па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не по треб них
ства ри са рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-55-55. 

РА ДИ МО све фи зич ке по сло ве,
ру ше ња ку ћа, бе то на, ис ко пе,
оба ра ње ста ба ла, ис ко пи, од -
но ше ње ства ри. 064/122-69-78.
(269154)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ ра -
до ви. 065/842-84-29, 063/842-
84-29. (269155)

ИЗ ВО ШЕ ЊЕ свих вр ста гра ђе -
вин ских ра до ва. 064/866-25-76.
(269163)

ЧА СО ВИ ен гле ског за све уз ра -
сте. При пре ма за Cambridge
ис пи те. Ви ше го ди шње ис ку ство.
063/875-88-83. (269215)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње ста но -
ва, пе гла ње ве ша. 061/412-44-
50. (269198)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо тор -
ном те сте ром сва ко др во ко је
вам сме та. 063/369-846
(269239)

РА ДИМ све фи зич ке по сло ве,
чи стим по дру ме, фар ме, наш
пре воз. 064/144-37-65.
(269241)

ЕН ГЛЕ СКИ, ита ли јан ски, ла тин -
ски, ча со ви, пре во ђе ње, у цен -
тру. 063/730-69-06. л(269242)

ЧА СО ВИ не мач ког је зи ка. По -
вољ но. До ла зим на кућ ну адре -
су. Тел. 060/667-72-57.
(268706)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, кр че ње пла це -
ва и ви кен ди ца, ко па ње ка на ла,
шах ти и сеп тич ких ја ма, ру ше -
ње ста рих обје ка та, лу па ње и
се че ње бе то на, лу па ње ку па ти -
ла. 061/171-51-45, 063/882-72-
60. (269976)

КА МИ ОН СКИ пре воз, ки пер
шут, пе сак, шљу нак, се ја нац.
062/355-154. л(268948)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја не ри, тра -
ка сте за ве се, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. (268907)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из да ва ње,
10 евра дан, по зо ви те 064/235-
08-15. (268862)

ДУ БИН СКО пра ње на ме шта ја,
те пи ха, ду ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474. (268890)

ОЗБИ ЉАН фи зич ки рад ник,
во до ин ста ла тер и во зач ка Ц ка -
те го ри је. 062/170-20-55.
(269064)

МЕ ДИ ЦИН СКИ пе ди кир: кур је
очи, ура сли нок ти, ре лакс, ме -
ди цин ска ма са жа. 061/308-95-
86. (269251)

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ алу ми ни ју ма,
про хро ма – инокс, че ли ка, гу -
са, ТИГ и РЕГ тех ни ка ма.
069/513-74-28. 269261)

ОЗБИЉ НА же на спре ма ста но -
ве, ор ди на ци је, кан це ла ри је.
063/430-409. (269263)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја: уто вар,
ис то вар ро бе, се лид бе, чи шће -
ње, ру ше ње, раз би ја ње бе то на,
ко па ње и сви слич ни по сло ви.
Де јан, 061/626-14-50. (269268)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ком би -
јем, ка ми о ном, са уто ва ром и
ис то ва ром или без. Де јан,
061/626-14-50. (269268)=

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске услу -
ге. Алек сан дар. 064/157-20-03
(268795)

ПО ВОЉ НО пре во зим пе сак,
шљу нак, се ја нац, од во зим шут.
064/354-69-94. (269304)
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„HIPRA” d. o. o., Cara Dušana 17, Pančevo,

oglašava potrebu za zaposlenjem: 

·      Mašinskih i građevinskih inženjera

·      Mašinskih i građevinskih tehničara

·      Zavarivača 

·      Bravara

Sa ili bez iskustvа.

Prijave (radnu biografiju) slati na: office@hipra.rs 

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН РЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ РАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 11. 2018.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ЗЕЛЕНИЛО” ПАНРЕВО

ОБАВЕШТЕЊЕ

      Позивају се Сабо Јован, закупац гробног места,

које се налази на  Православном гробљу бр. III-52-13-

SUD из Београда, као и његови евентуални

наследници   да у року од тридесет дана од дана овог

обавештења, исплате целокупно дуговање на име

закупа  за коришћења горе наведеног  гробног места с

накнадом – доприносом за одржавање гробног места

и продуже рок почивања.

      Уколико  у горе наведеном року не  исплате

целокупно дуговање на име закупа  за коришћења

горе наведеног  гробног места с накнадом –

доприносом за одржавање гробног места  и продуже

рок почивања,  предузеће ће извршити пренос

посмртних остатака у посебан заједнички гроб или

гробницу и одредити другог закупца тог гробног

места, а надгробна обележја и друге предмете

уклонити уз обавезу да их чува у складу са важећим

прописима.

На осно ву од лу ке ди рек то ра Штам па ри је „6. ок то бар”
д. о. о. Пан че во, рас пи су је

ОГЛАС

1. РАД НИК У ПРО ИЗ ВОД ЊИ – 3 из вр ши о ца
2. РАД НИК У ПРО ИЗ ВОД ЊИ (мај стор на ма ши ни) –
      2 из вр ши о ца
      (ССС – гра фич ка, елек тро тех нич ка или ма шин ска
шко ла)
3. ВО ЗАР ТЕ РЕТ НОГ ВО ЗИ ЛА
(во зач ка до зво ла Ц ка те го ри је) – 1 из вр ши лац
      Ва шу при ја ву са рад ном би о гра фи јом сла ти на
адре су: Штам па ри ја „6. ок то бар” д. о. о., Кај мак ча лан -
ска 34 или на mail: mdjurkic@6oktobar.co.rs у ро ку
од 8 да на од да на об ја вљи ва ња огла са.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 20. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) 

ОГЛА ША ВА
јав ни увид сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад, Ули ца На -

род ног фрон та бр. 12 из Но вог Са да, под нео je зах тев

за да ва ње са гла сно сти на сту ди ју о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја си сте ма

це во во да у ма ни пу ла ци ји ре зер во ар ског про сто ра у

РНП и си сте ма за ау то мат ско ади ти ви ра ње мла зног

го ри ва са зах те ви ма EI/JIG 1530 у скло пу бло ко ва 20,

13, 16 и 24 на кп. бр. 3570, 3532, 3576 и 3529/1 КО Вој -

ло ви ца у РНП. 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до

14 са ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за

ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми -

хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја

бр. 39) и у про сто ри ја ма Град ске упра ве Пан че во,

Ули ца Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, до 29. 11. 2018. го -

ди не. го ди не. За вре ме тра ја ња јав ног уви да за ин те ре -

со ва на јав ност мо же у пи сме ном об ли ку под не ти при -

мед бе и ми шље ња на из ло же ну сту ди ју о про це ни ути -

ца ја на адре су Се кре та ри ја та.

      Јав на рас пра ва и пре зен та ци ја одр жа ће се 30. 11.

2018. го ди не у згра ди Вла де АП Вој во ди не (при зе мље,

кан це ла ри ја бр. 39) у 13 са ти.

ДОО „ХИ ДРО ВОД”, Пан че во

Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр не мач ке)

013/341-292

тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом

2. Во за ча Ц ка те го ри је

3. Во до ин ста ла тер

4. Зи дар-те сар

5. Фи зич ки рад ник – по моћ ни рад ник

При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма, до ћи лич но.

РО ЛО-НА Ј вам ну ди по прав ку,
уград њу: ро лет ни, ве не ци ја не -
ра, тра ка стих за ве са, ро ло-ко -
мар ни ка, хар мо-вра та, туш-ка -
би на, ро ло-че лич на за шти на
вра та, тен да. Ми смо нај ква ли -
тет ни ји, нај по вољ ни ји, са нај -
ве ћом га ран ци јом. 063/894-
21-80, 013/344-594. (268982)

ИЗ ГУ БЉЕ НА здр. Књи жи ца,
лич на кар та и здр. до ку мен та -
ци ја на име Дра га на Па нић
код Хит не по мо ћи. Мо лим на -
ла за ча да се ја ви - сле ди на -
гра да. 062/800-71-71. (СМС)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка за ре лакс,
опу шта ју ћу ма са жу. По зив или
СМС. 061/298-96-69. (268896)

ПЕН ЗИ О НЕР тра жи озбиљ ну
же ну за брак, без имов ног ста -
ња мо же.  064/382-27-27. 

ПРО ДА ЈЕМ 20 % вла сни штва
пред у зе ћа за 6.000 евра.
Л063/102-94-16. (269081)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди на, ма те -
ри јал но обез бе ђен, же ли да упо -
зна же ну или де вој ку до 40 го -
ди на, ра ди дру же ња, из ла за ка.
Зва ти око 21 сат. 013/352-203.

УДО ВАЦ, не пу шач, без оба ве -
за, жи ви у ино стран ству, же ли
по знан ство са же ном око 70
го ди на, без оба ве за, ра ди дру -
же ња. Ши фра „Леп жи вот” 

ПО КЛА ЊАМ пре ле пе ма чи ће.
063/812-42-09. 
(269214)

ОЗБИЉ НА же на са ис ку ством,
чу ва ла бих ста ри је осо бе и по -
ма га ла у ку ћи. 061/226-63-59. 

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом пло -
вид бе ну до зво лу  ПА 694 Ем,
из да та од Ка пе та ни је Пан че во.
На име Де јан Ва сил чин.
(269337)

РАЗНО
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На осно ву чла на 17. и 19. За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.83/14,58/2015 и 12/16 - ау тен тич но ту ма че ње) чла на 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо ћи („Слу жбе ни гла сник РС“

бр. 13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чла на 8. Од лу ке о бу џе ту оп шти не Ко ва чи ца за 2018.го ди ну ( „Сл. лист Оп шти не Ко ва чи ца” бр. 11/17, 04/18 и 07/18) и Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног

ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр.16/16 и 8/17), Оп штин ско Ве ће Оп шти не Ко ва чи ца, на 116. сед ни ци одр жа ној да на  07. 11.2018. го ди не, рас пи су је

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА СУ ФИ НАН СИ РА ЊЕ ПРО ЈЕ КА ТА ИЗ БУ ЏЕ ТА ОП ШТИ НЕ КО ВА ЧИ ЦА РА ДИ ОСТВА РИ ВА ЊА

ЈАВ НОГ ИН ТЕ РЕ СА У ОБЛА СТИ ЈАВ НОГ ИН ФОР МИ СА ЊА У МЕ ДИ ЈИ МА ЗА 2018. ГО ДИ НУ – 2. КРУГ
I ПРЕД МЕТ КОН КУР СА

Пред мет овог јав ног кон кур са је су фи нан си ра ње про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца пу тем ме ди ја о зби ва њи ма на ло кал ном ни воу, од но сно о ра ду ор га -

на Оп шти не Ко ва чи ца као ло кал не са мо у пра ве, о ак ту ел но сти ма у обра зо ва њу, здрав ству, кул ту ри, спор ту, ту ри зму, по љо при вре ди, при вре ди, пред у зет ни штву, људ ским и ма њин ским пра ви ма, вер ским пра ви ма, за -

шти ти жи вот не сре ди не, за шти ти де це и омла ди не, осо ба са ин ва ли ди те том  и умет нич ком ства ра ла штву, на срп ском је зи ку и на је зи ци ма на ци о нал них ма њи на ко ји су у слу жбе ној упо тре би на те ри то ри ји оп шти не Ко -

ва чи ца.

Кон курс за су фи нан си ра ње про је ка та ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња се рас пи су је за про јек те про из вод ње ме диј ских са др жа ја и по ди за ња ква ли те та ин фор ми са ња.

Кон курс се рас пи су је за спро во ђе ње про јек та у 2018. го ди ни – 2. круг.

Уку пан из нос сред ста ва на ме њен за су фи нан си ра ње про је ка та ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма из но си 2.000.000,00 ди на ра.

II ПРА ВО УЧЕ ШЋА НА КОН КУР СУ, НА МЕ НА СРЕД СТА ВА И ИЗ НОС

Пра во уче шћа на кон кур су има:

1. Из да вач ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја, ко ји се во ди у Аген ци ји за при вред не ре ги стре; 

2. Прав но ли це од но сно пред у зет ник ко ји се ба ви про из вод њом ме диј ских са др жа ја и ко ји при ло жи до каз да ће су фи нан си ра ни ме диј ски са др жај би ти ре а ли зо ван пу тем ме ди ја ко ји је упи сан у Ре ги стар ме ди ја;

3. Прав но ли це, од но сно пред у зет ник ко ји по се ду је ва же ћу до зво лу Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је. 

Пра во уче шћа не ма ју из да ва чи ко ји се фи нан си ра ју из јав них при хо да.

Уче сник кон кур са мо же кон ку ри са ти са мо са јед ним про јек том на кон кур су. Под про јек том се под ра зу ме ва за о кру же на про грам ска це ли на или део це ли не (жан ров ска и вре мен ска), ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре -

са, у скла ду са за ко ном. Ако је уче сник из да вач ви ше ме ди ја, мо же уче ство ва ти са јед ним про јек том за сва ки ме диј.

Пра во уче шћа на кон кур су не ма ју ли ца ко ја су у прет ход ном пе ри о ду до би ла сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу, а ни су у уго во ре ном пред ви ђе ном ро ку и про пи са ној фор ми под не ла на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај

о ре а ли за ци ји про јек та, као  и ли ца за ко ја се утвр ди да су сред ства не на мен ски тро ши ла.

Ми ни мал ни из нос сред ста ва ко ји се мо же одо бри ти по про јек ту је 20.000,00 ди на ра, а мак си мал ни из нос сред ста ва по про јек ту је 1.500.000,00 ди на ра.

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње про јек та у из но су до нај ви ше 80% вред но -

сти пред ло же ног про јек та. Про јек ти ма ко ји се ре а ли зу ју пу тем штам па них ме ди ја, на ра ди ју и  ин тер нет пор та ли ма сред ства ће се до де љи ва ти у скла ду са од ред ба ма чла но ва 95-97. Уред бе о пра ви ли ма за до де лу др жав не по мо ћи

(„Слу жбе ни Гла сник РС“бр. 13/10,100/11,91/12,37/13,97/13 и 119/14), од но сно по пра ви ли ма за др жав ну по моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ).

Уче сник кон кур са за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју, мо же под не ти зах тев за су фи нан си ра ње нај ви ше до 50% вред но сти про јек та.

Уче сник кон кур са ко ји је у те ку ћој ка лен дар ској го ди ни већ ко ри стио сред ства на ме ње на про јект ном су фи нан си ра њу у обла сти јав ног ин фор ми са ња на ре пу блич ком, по кра јин ском или ло кал ном ни воу, мо же уче ство ва ти на кон -

кур су за су фи нан си ра ње истог про јек та са мо још јед ном у тој го ди ни, и то у из но су ко ји уз сред ства ко ја је већ до био, не пре ла зи 80% вред но сти про јек та за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за штам па не

ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је, од но сно 50% вред но сти про јек та за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју.

III КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ОЦЕ НУ ПРО ЈЕ КА ТА НА ОСНО ВУ КО ЈИХ ЋЕ СЕ ДО ДЕ ЉИ ВА ТИ СРЕД СТВА НА КОН КУР СУ

Кри те ри ју ми на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти про јек ти при ја вље ни на Кон курс (за сва ку ка те го ри ју по себ но) су:

Основ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Ме ра у ко јој је пред ло же на про јект на ак тив ност по доб на да оства ри јав ни ин те рес у обла сти јав ног ин фор ми са ња.

2.    Ме ра пру жа ња ве ће га ран ци је при вр же но сти про фе си о нал ним и етич ким ме диј ским стан дар ди ма;

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на, по себ но се оце њу је:

1. Зна чај про јек та са ста но ви шта:

– оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња;

– оства ри ва ње на ме не кон кур са;

– ускла ђи ва ње про је ка та са ре ал ним про бле ми ма, по тре ба ма и при о ри те ти ма циљ них гру па;

– иден ти фи ко ва них и ја сно де фи ни са них по тре ба циљ них гру па,

– за сту пље но сти ино ва тив ног еле мен та у про јек ту и но ви нар ско ис тра жи вач ког при сту па.

2. Ути цај и из во дљи вост са ста но ви шта:

– ускла ђе но сти пла ни ра них ак тив но сти са ци ље ви ма, оче ки ва ним ре зул та ти ма и по тре ба ма циљ них гру па;

– степенa ути ца ја про је ка та на ква ли тет ин фор ми са ња циљ них гру па;

– мер љи вост ин ди ка то ра ко ји омо гу ћа ва ју пра ће ње ре а ли за ци је про јек та;

– раз ра ђе ност и из во дљи вост пла на ре а ли за ци је про јек та;

– сте пен раз вој не и фи нан сиј ске одр жи во сти про јек та (по зи тив ни ефек ти про јек та на ста вља ју се на кон што се окон ча по др шка).

3. Ка па ци те ти са ста но ви шта:

– сте пен ор га ни зо ва них и упра вљач ких спо соб но сти пред ла га ча про јек та

– нео п ход ни ре сур си за ре а ли за ци ју про јек та;

– струч них и про фе си о нал них ре фе рен ци пред ла га ча про јек та, ко је од го ва ра ју пред ло же ним ци ље ви ма и ак тив но сти ма про јек та.

4. Бу џет и оправ да ност тро шко ва са ста но ви шта:

– пре ци зно сти и раз ра ђе но сти бу џе та про јек та, ко ји по ка зу је ускла ђе ност пред ви ђе ног тро шка са про јект ним ак тив но сти ма;

– еко ном ске оправ да но сти пред ло га бу џе та у од но су на циљ и про јект не ак тив но сти.

На осно ву кри те ри ју ма из ста ва 1. тач ка 2) овог чла на по себ но се оце њу је:

(1) Да ли су уче сни ку кон кур са из ре че не ме ре од ста не др жав них ор га на, ре гу ла тор них те ла или те ла са мо ре гу ла ци је  у по след њих го ди ну да на, због кр ше ња про фе си о нал них и етич ких стан дар да;

(2) До каз о то ме да су на кон из ри ца ња ка зни или ме ра пред у зе те ак тив но сти ко је га ран ту ју да се сли чан слу чај не ће по но ви ти.

По себ ни кри те ри ју ми за оце њи ва ње про је ка та:

1.    Зна чај про јек та за јав ни ин те рес гра ђа на;

2.    Про је кат, у сми слу овог кон кур са, тре ба да под ра зу ме ва за о кру же ну про грам ску це ли ну или део це ли не (жан ров ска или вре мен ска), ко јом се до при но си оства ри ва њу јав ног ин те ре са;

3.    Tехничка и ка дров ска опре мље ност на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца;

4.    Ре а ли за ци ја про јек та на те ри то ри ји оп шти не Ко ва чи ца;

5.    Да се ре а ли за ци јом про јек та до при не се да шан се сва ког ста нов ни ка на пра во вре ме ну и тач ну ин фор ма ци ју бу ду јед на ке и уве ћа не;

6.    Усме ре ње ме диј ског ства ра ла штва и оства ри ва ња пра ва на ин фор ми са ње у свим обла сти ма јав ног жи во та по себ них, а на ро чи то за шти ће них гру па, на ци о нал них ма њи на, као и по што ва ње про фе си о нал них и етич ких ме диј ских

стан дар да;

7.    Еко но мич на ди стри бу ци ја ре ле вант них ме диј ских са др жа ја;

8.    Бр жа и бо ља ин тер ак ци ја са ко ри сни ци ма;

9.    Бр жа и ком плет ни ја ди стри бу ци ја-лак ша ис прав ка, до пу на и об ја ва но вих ин фор ма ци ја.

IV ПРИ ЈА ВА НА КОН КУРС

При ја ва на кон курс се под но си на обра сцу ко ји је об ја вљен на сај ту Ми ни стар ства кул ту ре и ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је, с об зи ром да се го ди шње ме ња, а од фе бру а ра те ку ће го ди не се на ла зи на сај ту Ми ни стар ства нов Обра -

зац 1- при ја ва и Обра зац 1- та бе ла бу џе та ко ји су об ја вље ни на сај ту оп шти не Ко ва чи ца : www.kovacica.org

1. При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав ног ин фор ми са ња (Обра зац 1)

2. Та бе ла за про јект но су фи нан си ра ње из обла сти јав. инф. - Бу џет про јек та ( Обра зац  бр.1- та бе ла бу џе та)

Уз го ре на ве де не обра сце нео п ход но је при ло жи ти и :

·       фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји прав ног ли ца или пред у зет ни ка у Аген ци ји за при вред не ре ги стре,

·       фо то ко пи ју ре ше ња о ре ги стра ци ји из Ре ги стра ме ди ја у Аген ци ји за при вред не ре ги стре;

·       до зво лу за еми то ва ње ра дио и/или ТВ про гра ма из да та од стра не Ре гу ла тор ног те ла за елек трон ске ме ди је,

·       ви зу ел ни при каз пред ло же ног ме диј ског са др жа ја (треј лер, при ме рак но ви на, џингл и сл);

·       пот пи са ну ове ре ну из ја ву о тех нич кој опре мље но сти за ре а ли за ци ју про јек та, (из ја ва од го вор ног ли ца или по пис основ них сред ста ва)

·       пот пи са ну ове ре ну из ја ву уче сни ка на кон кур су о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ ма ле вред но сти (de minimis др жав на по моћ) у те ку ћој фи скал ној го ди ни, и у прет ход не две фи скал не го -

ди не, од но сно др жав на по моћ у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за штам па не ме ди је, ра дио, ин тер нет ме ди је и но вин ске аген ци је,

·       пот пи са ну из ја ву уче сни ка на кон кур су, о то ме да ли је уче сни ку за исти про је кат већ до де ље на др жав на по моћ, у те ку ћој фи скал ној го ди ни и по ком осно ву за про из вод њу ме диј ских са др жа ја за те ле ви зи ју;

·       ове ре ну из ја ву ме ди ја или ви ше ме ди ја, пре ко ко јих ће се про грам ски са др жај еми то ва ти (оба ве зно са мо за прав на ли ца и пред у зет ни ке ре ги стро ва не за про дук ци ју те ле ви зиј ског и ра диј ског про гра ма).

Јав ни по зив се об ја вљу је на зва нич ној ин тер нет стра ни ци оп шти не Ко ва чи ца www.kovacica.org и  у не дељ ним но ви на ма “Пан че вац“ ко ји се ди стри бу и ра ју на под руч ју ор га на ко ји рас пи су је кон курс.

При ја ве на Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та про из вод ње ме диј ског са др жа ја из обла сти јав ног ин фор ми са ња у 2018.го ди ни-2.круг под но се се у ро ку од 20 да на од да на об ја вљи ва ња у не дељ ном ли сту „Пан че -

вац” од но сно нај ка сни је до 29. 11. 2018. го ди не.

При ја ве на Јав ни по зив се под но се   на пи сар ни ци Оп штин ске упра ве- оп шти не Ко ва чи ца или пу тем по ште – на адре су: Оп шти на Ко ва чи ца, Оп штин ска упра ва Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та 50, 26210 Ко ва чи ца, у за тво ре ној ко вер ти,

на сло вље но са „При ја ва по Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну“- 2. круг.

При ја ве ко је стиг ну ван про пи са ног ро ка или на по гре шном обра сцу, не ће би ти раз ма тра не. Кон курс ни ма те ри јал се не вра ћа.

V ОД ЛУ КА О ИЗ БО РУ ПРО ЈЕ КА ТА

Оце ну про је ка та под не тих на кон курс, као и Пред лог о рас по де ли сред ста ва са обра зло же њем, до но си Кон курс на ко ми си ја ко ју Ре ше њем име ну је ру ко во ди лац ор га на, ко ји је рас пи сао Јав ни по зив. 

Пред лог ко ми си је  о рас по де ли сред ста ва из ста ва 1. овог чла на, пот пи су је се од стра не сва ког  чла на  ко ми си је.Уко ли ко ру ко во ди лац ор га на ко ји је рас пи сао кон курс уо чи да је ко ми си ја да ла пред лог су прот но од ред ба ма за ко на, овог

пра вил ни ка и усло ва утвр ђе них у јав ном по зи ву за уче шће на  кон кур су, или да са др жи дру гу очи глед ну гре шку, за тра жи ће пи сме ним пу тем од ко ми си је да ис пра ви не пра вил но сти или гре шке и ис пра ви пред лог у од ре ђе ном ро ку.

Од лу ка о рас по де ли сред ста ва до но си се нај ка сни је у ро ку од 90 да на  од да на за кљу че ња  кон кур са. 

Од лу ка о из бо ру про је ка та би ће об ја вље на на зва нич ној ин тер нет стра ни ци Оп шти не Ко ва чи ца – www.kovacica.org и ске ни ра на - до ста вље на сва ком уче сни ку кон кур са. На ве де на од лу ка се до но си у об ли ку Ре ше ња, са обра зло же -

њем. Ре ше ње је ко нач но и про тив ње га се мо же по кре ну ти управ ни спор.

На кон до но ше ња Ре ше ња, Оп шти на Ко ва чи ца  за кљу чу је Уго вор о су фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња.

VI ПО ЗИВ НО ВИ НАР СКИМ И МЕ ДИЈ СКИМ УДРУ ЖЕ ЊИ МА И МЕ ДИЈ СКИМ СТРУЧ ЊА ЦИ МА ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИМ ЗА РАД У КО МИ СИ ЈИ

На осно ву За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма (“Сл. Гла сник РС”, број 83/14, 58/2015 и 12/16-ау тен тич но ту ма че ње), и Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор -

ми са ња (“Сл. Гла сник РС”,број 16/06 и 08/17) Оп штин ско Ве ће Оп шти не Ко ва чи ца, на кон усва ја ња са др жи не Јав ног по зи ва, по зи ва сва но ви нар ска и ме диј ска удру же ња, ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не пре да ту ма рас пи си ва ња

кон кур са, да пред ло же чла но ве кон курс не ко ми си је.

По зи ва ју се и ме диј ски струч ња ци за ин те ре со ва ни за уче шће у ра ду ко ми си је, да до ста ве сво је пред ло ге за чла но ве Ко ми си је за оце ну про је ка та и до де лу сред ста ва по Јав ном по зи ву за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти -

не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну. — 2.круг. Уз пред лог за чла но ве ко ми си је до ста ви ти и крат ке би о гра фи је.

За чла на ко ми си је име ну је се ли це ко је је не за ви сни струч њак за ме ди је или је ме диј ски рад ник и не сме би ти у су ко бу ин те ре са ни ти оба вља ти јав ну функ ци ју, у скла ду са пра ви ли ма о бор би про тив ко руп ци је.

Пра во на пред ла га ње чла но ва има ју но ви нар ска и ме диј ска удру же ња  ко ја су ре ги стро ва на нај ма ње три го ди не  пре да ту ма рас пи си ва ња кон кур са, и ко ја уз пред лог за чла но ве ко ми си је под но се и до каз о ре ги стра ци ји.

 Рок за под но ше ње пред ло га кан ди да та је 20 да на од да на об ја вљи ва ња у не дељ ном ли сту „Пан че вац” од но сно, нај ка сни је до 29. 11. 2018. го ди не.

Пред ло ге до ста ви ти у пи са ној фор ми на адре су: Оп шти на Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та број 50, 26210 Ко ва чи ца, са на зна ком: за Јав ни по зив за су фи нан си ра ње про је ка та из бу џе та оп шти не Ко ва чи ца ра ди оства ри ва ња јав ног

ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња у ме ди ји ма за 2018. го ди ну- 2. круг - пред лог за Ко ми си ју, или пре да ти лич но на пи сар ни ци оп шти не Ко ва чи ца, Мар ша ла Ти та број 50, Ко ва чи ца.

VII ОБА ВЕ ЗА ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА О РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈИ ПРО ЈЕ КА ТА

У скла ду са од ред ба ма пот пи са ног Уго во ра о су фи нан си ра њу про је ка та из обла сти јав ног ин фор ми са ња, уче сник кон кур са ко ји је до био бу џет ска сред ства у оба ве зи је да до ста ви на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај о утро шку тих

сред ста ва, на Обра зац 2- на ра тив ни и фи нан сиј ски из ве штај про пи са ним Пра вил ни ком о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” 16/16 и

8/17), и то нај ка сни је ме сец да на по ис те ку пред ви ђе ног ро ка за ре а ли за ци ју про јек та или до 31. 01. 2019. го ди не. Уз на ра тив ни из ве штај, до ста вља се и до каз о ре а ли за ци ји про јек та, у скла ду са за ко ном и за кљу че ним уго во ром.
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По след њи по здрав на шем дра гом

ДРА ГА НУ СТО КИ ЋУ
1970–2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЦЕ ЦА, ЗО РИ ЦА, КРИ СТИ НА и АНА
(69/269276)

По след њи по здрав на -

шем дра гом зе ту

ДРА ГА НУ 

СТО КИ ЋУ

1970–2018.

Мно го ћеш нам не до -

ста ја ти.

Тет ка РУ ЖА и те ча 

БО КИ

(70/2692769

По след њи по здрав дра -

гом зе ту

ГА ЛЕ ТУ

Ре чи ма се не мо же опи -

са ти ко ли ко ћеш нам

не до ста ја ти.

Та шта ЛЕ ЛА и шу рак

ДЕ ЈА с по ро ди цом

(71/269276)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо да нас је 3. но вем бра 2018.

на пу стио наш дра ги син, су пруг и отац

ДРА ГАН СТО КИЋ
1970–2018.

Ти си ан ђео ко ји нас је увек чу вао, то и оста ни.

По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту гу ко ју вре ме не ле чи.

Мај ка БО ЖА НА, су пру га ДА ЦА, си но ви НИ КО ЛА, БОГ ДАН 

и ПЕ ТАР

(72/269276)

По след њи по здрав ба ти

ДРА ГА НУ
1970–2018.

Љу бав ко ју смрт не пре ки да чу ва ће те од

за бо ра ва.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли не бе ски

чу ва ју.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Се стра ДРА ГА НА, зет ЗО РАН, се стри ћи

ВЕ ЉА, НЕ НА и БО КА

(73/269276)

По след њи по здрав 

ГРУ ЈИ

од дру га ра из ка фи ћа „Фла мин го”: ШВА БА,

СЛО БА, ЋА МИЛ, РА ЈА, ЗР НИЋ, ДЕ БА, ВЛА ДА

ПИ ЛОТ, КО ПА ЊА, ЂО ЛЕ, ПЕР ЦЕ и ФРИЦ

По чи вај у ми ру Гру јо дру же наш.
(4/269062)

Дра гом ку му по след њи

по здрав

ДУ ШКО 

ГРУ ЈИЋ

1941–2018.

СР ЂАН и ИВА НА

(13/269094)

По след ње збо гом на шем дра гом ку му

ДУ ША НУ ГРУ ЈИ ЋУ

Са ду жним пи је те том и пу но љу ба ви опра шта мо

се од на шег „Шу ле та”. На ше пре ко ше зде сет го -

ди на ду го дру же ње оста ће у веч ном се ћа њу.

КР СТО и ЉИ ЉА НА РА ЖНА ТО ВИЋ с по ро ди цом
(17/269106)

Гру јо, не ка те ан ђе ли

чу ва ју.

МИ ЋА и ЈУЛ КИ ЦА

(22/269132)

На шем ве ли ком при ја те љу

ГРУ ЈИ
по след њи по здрав и хва ла за сва дру же ња ко ја су тра -
ја ла по ла ве ка.

Тво ји ПАР ЧЕ ТИ ЋИ

(25/269145)

По след њи по здрав

школ ском дру гу

ДУ ША НУ 

ГРУ ЈИ ЋУ

Ге не ра ци ја МТШ

„Ни ко ла Те сла” 

Пан че во, 

1957/1961. го ди не

(26/269145)

По след њи по здрав ку му

ДУ ША НУ 

ГРУ ЈИ ЋУ

С по што ва њем и ту гом

МИ ЛИ ЦА и МИ ША

(34/269155)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ДУ ША НУ ГРУ ЈИ ЋУ

од по ро ди ца ШОН ДИЋ и ЈО ВА НО ВИЋ

(45/269203)

Наш је ди ни су пруг, отац,

де да ро ђак при ја тељ

ДУ ШАН 

ГРУ ЈИЋ

1941–2018.

Во лео нас је на свој на -

чин, а и ми ње га

Ње го ви нај ми ли ји:

ЉУ БИ ЦА, ДЕ ЈАН, 

ИВА НА, НИ КО ЛА

и ЈА НА

(46/269204)

По след њи по здрав ма -

лом

ДРА ГА НУ 

СТО КИ ЋУ

од СВЕ ТЕ

и ВЕ РЕ ЈО ВА НОВ

(52/269225)

По след њи по здрав

ГРУ ЈИ

од дру га ра из ка фи ћа

„Бон саи”.

СЛО БА, МИ ЋА, РА ДЕ

БО СА НАЦ, 

КРИ СТИ ЈАН, КО ТР ЉА,

КУ БИ, РА ДЕ КЕ ЊА, 

ЗА РЕ, РА ДЕ 

ДАЛ МА ТИ НАЦ, БЕ ЛИ 

и ЧА ЛИЋ

(85/269326

ДУ ШАН 

РА ЧИЋ

По след њи по здрав ку му

Ду ша ну.

По ро ди ца ЋИ РИЋ

(81/269319)

На шем при ја те љу, ку -

му, дру га ру из де тињ -

ства

ДУ ША НУ 

РА ЧИ ЋУ

1965–2018.

Оста ле су за њим са мо

ре чи леп ше не го свет.

СНЕ ЖА и ДРА ГАН

(82/269320)

ДУ ШАН РА ЧИЋ
1965–2018.

Наш во ље ни Ду ле из не на да је пре ми нуо 6. но -

вем бра 2018. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти Ду -

ле, за у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма, ан ђе ле

наш. 

Тво ји не у те шни: брат ЗО РАН и  су пру га 

ТА ТЈА НА
(75/269279)РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати
ПАНЧЕВАЦ

телефон:

013/301-150
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СТО ЈАН КА

СТОЈ КО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

ЗО РАН и ЈЕ ЛИ ЦА ЗЕНГ

(24/269141)

По след њи по здрав на шој

МИ ЛИ ЈА НИ РИ СТОВ СКИ
од су пру га СА ШЕ, ћер ке МА РИ ЈЕ, си на МАР КА, 

сна је ИВА НЕ и уну ка СТЕ ФА НА

(38/269184)

По след њи по здрав на шој ћер ки

МИ ЛИ ЈА НИ

од мај ке МИ РЕ и оца НО ВИ ЦЕ

(39/269184)

По след њи по здрав се стри је ди ној

МИ ЛИ ЈА НИ РИ СТОВ СКИ

од ње не НА ТА ШЕ с по ро ди цом

(40/269184)

По след њи по здрав дра гој дру га ри ци

МИ ЛЕ НИ ВЛА ДИ МИ РО ВИЋ
рођ. Гла ваш

С љу ба вљу и ту гом.
Ге не ра ци ја Гим на зи је 57/61

(41/269185)

С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо

род би ну и при ја те ље да је наш дра ги

МА У РИЦ ПО ЉАК

пре ми нуо 6. но вем бра 2018.

Ожа ло шће ни: су пру га ЈЕ ЛЕ НА, ћер ке

ЉИ ЉА НА и МА РИ ЈА, унук ВУК и се стра

МА РИ ЈА

(43/269193)

29. ок то бра 2018. пре се лио се у веч ност наш дра -

ги при ја тељ

ДУ ШКО ЛЕ ПЕ ДАТ
Ми тво ји при ја те љи, АН ЂА, ВЕ РА, ЉУ БИ ЦА, 
ДА ДА, МО МА, СТОЈ КА,  МЕ РИ и РА ДА ту гу је мо
за то бом јер си био спре ман, као пра ви при ја тељ
да по мог неш, раз у меш и опро стиш. За то ти пу но
хва ла за искре но при ја тељ ство и дру же ње. 
По чи вај у ми ру дра ги наш Ду шко и не ка те ан ђе -
ли чу ва ју.

(49/269219)

СТО ЈАН КА КО ЛА РОВ
1948–2018.

По след њи по здрав дра гој су пру зи, мај ци и ба ки 

од су пру га ВА СЕ, си на ЗО РА НА, ћер ке БИ ЉА НЕ 

с по ро ди ца ма и све кр ве ВЕ РЕ

(55/269237)

СТО ЈАН КА 

КО ЛА РОВ

1948–2018.

Док жи ви мо но си ће мо

те у ср цу.

Ћер ка БИ ЉА НА, зет

ИВАН и уну ка 

КА ТА РИ НА

(56/269235)

По след њи по здрав

СТО ЈАН КА 

КО ЛА РОВ 

СТО ЈИ
1948–2018. 

Хва ла ти за све ове го -

ди не.

Син ЗО РАН и сна ја 

БИ ЉА НА

(57/269237)

СТО ЈАН КА 

КО ЛА РОВ

1948–2018. 

Ба ко, за у век у мом ср цу.

Унук СА ША

(58/269235)

СТО ЈАН КА 

КО ЛА РОВ

1948–2018. 

Ба ко, во ље ни не уми ру. 

Во ле те пу но уну ка

СА ЊА, МИ РО СЛАВ 

и АНА

(59/269237)

Опра шта мо се од дра гог

СА ВЕ ЈО ВА НО ВА
Ти хо и не на ме тљи во је жи вео, та ко је и оти шао
По чи вај у ми ру.

Ком ши је у Кни ћа ни но вој 58

(62/269248)

Дра га на ша ба ба

ЗВЕ ЗДО
Жи ве ћеш у ср ци ма свих нас ко ји те во ли мо и ко -

ји ма ћеш мно го не до ста ја ти. Хва ла ти за сву па -

жњу, не жност и љу бав ко ју си нам пру жи ла.

Тво ји: зет ДРА ГАН, уну ка ДРА ГА НА, 

зет НЕ БОЈ ША, пра у ну ци ВИК ТОР и ФИ ЛИП 

и уну ка ИВА НА и зет ВА ЊА
(63/269248)

По след њи по здрав на шем дра гом

ТА ВА СИ ЂУ ЛИ
1938–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га РО ЗА ЛИ ЈА, ћер ка БЕ БА, син
ЂУ ЛА, уну чад МА РИ ЈА ДЕ ЈАН, МАР КО и ДА НИ ЈЕЛ

(68/269274)

По след њи по здрав на шој во ље ној

МИ ЛИ ЈА НИ РИСТОВСКИ 

МИ КИ ЦИ

Стриц БО ГО ЉУБ, стри на ВЕ РА, 

брат ГО РАН с по ро ди цом и брат 

ВЛА ДИ МИР с по ро ди цом

(78/269310)

3. но вем бра 2018. пре ми нуо је

ДРА ГО СЛАВ 

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ
1950–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МО МИР КА, 

си но ви ДЕ ЈАН и БО ЈАН с по ро ди ца ма,

род би на и при ја те љи

(79/26

По след њи по здрав при -

ја те љу

ДРА ГО СЛА ВУ

СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

од ИЛИН КЕ 

ДИ МИ ТРИЋ

(80/269316)

По след њи по здрав нај бо љој тет ки на све ту

МИ ЛИ ЈА НИ РИ СТОВ СКИ

од ње не ДА ШЕ с по ро ди цом

(83/269321)

По след њи по здрав бра ту

МА У РИ ЦУ 

ПО ЉА КУ

од ИВЕ и 

СЛО БО ДАН КЕ 

са фа ми ли јом

(76/269292)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

СЕ ЋА ЊЕ

ЦВЕ ТАН 

СТА НОЈ КО ВИЋ

7. XI 2001 – 7. XI 2018.

По ро ди ца 

СТА НОЈ КО ВИЋ

(14/269096)

15. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на ту ге и

бо ла

СТО ЈАН КА 
ВР ЛАМ СКИ

Ба ва ни ште
1942–2018.

Хва ла ти што си по сто ја -
ла та ква ка ква си би ла.

Се стра ВЕ РА 
и зет ЂУ РА

(8/269068)

13. но вем бра 2018. на -

вр ша ва се пет го ди на од

смр ти мо је су пру ге

БО РИ КЕ 

ЧИ КИЋ

1944–2013.

Го ди не про ла зи, али се -

ћа ње на те бе не пре ста је.

Твој су пруг МИ ЛО ВАН

(9/269079)

НИ КО ЛА АНЕВ
12. XI 2011 – 12. XI 2018.

Во ље ни ни ка да не уми ру. Чу ва мо те од за бо ра ва.

Брат, ма ма и та та

(19/269118)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

ВУ ЈО ВИЋ
2004–2018.

Че тр на ест го ди на ту ге и

бо ла.

Тво ји: мај ка НА ДА, 

се стра МИ ЛИ ЦА, зет

НЕ НАД и се стри чи на

ПЕ ТРА

(20/269122)

СЕ ЋА ЊЕ

др НЕ БОЈ ША

СТО ЈА ДИ НО ВИЋ

Ста же ри ИВАН 

и НЕ МА ЊА

(21/269125)

ДРА ГАН 

АН ЂЕ ЛОВ СКИ

11. XI 2012 – 11. XI 2018.

Про шло је шест ту жних

го ди на от ка да ни си са

на ма.

Тво ји нај ми ли ји 

АН ЂЕ ЛОВ СКИ

(27/269151)

10. но вем бра 2018. да је -

мо че тр де сет да на на -

шој во ље ној

ЗО РИ ЦИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Су пруг ВА СА, де вер 

ЛА ЗАР и за о ва РУ ЖА 

и ВИ ДА с по ро ди ца ма

(30/269155)

У су бо ту, 10. но вем бра

2018, у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

МИ РИ ТУ ЛИЋ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо те у на -

шим ср ци ма. Пу но нам

не до ста јеш!

Тво ји нај ми ли ји: мај ка

БО СИЉ КА и син БО ЈАН

(31/269160)

ЉУ БО 

МИЉ КО ВИЋ

Пен ча мо ја, кад се ћа ње

над вла да бол и кад

схва ти мо да ствар но не -

ма јед ног од тро ји це

сло жне бра ће, Љу бе

Мољ ца оста је нам да

тво ју до бр о ту и ле по ту

пам ти мо а да нас твој

пле ме ни ти лик пра ти

за у век.

Тво ји: по ро ди ца 

ВЛА ЈИЋ

(33/269164)

12. но вем бра на вр ши ће се две го ди не от ка ко је оти шла од нас на -

ша не пре жа ље на

ВА ЛЕ РИ ЈА КА НАЧ КИ

Љу бав, ту га и бол не пре ста ју!

Тво ји нај ми ли ји

(35/269174)

11. но вем бра на вр ша ва -

ју се че ти ри го ди не без

на шег

ВА СЕ ПЕ ТР О ВА

Тво ји: су пру га ЈЕ ЛИ ЦА,

си но ви ЖЕЉ КО 

и ВЛА ДИ МИР

с по ро ди ца ма и се стра

РУ ЖИ ЦА

(36/269175)

11. но вем бра  на вр ша ва

се шест ме се ци от ка ко

ни је с на ма наш

СТАН КО 

ОБ РА ДО ВИЋ

Пра зни на...

По ро ди ца ОБ РА ДО ВИЋ

( 50/269222)

10. ок то бра 2018. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

од пре ра не смр ти на ше

дра ге

ЗО РИ ЦЕ 
КО ВА ЧЕ ВИЋ

1955–2018.
Не у те шни: мај ка 

МИ РА, се стра 
ДРА ГИ ЦА и се стри ћи

СО ЊА и МИ ЛОШ
(51/269224)

14. но вем бра 2018.  на вр ши ће се го ди на да на од

пре ра не смр ти на шег во ље ног си на, су пру га, оца

и бра та

ЉУ БА МИЉ КО ВИ ЋА
Вре ме про ла зи, ту га, бол и су зе оста ју.

У су бо ту, 10. но вем бра да ва ће мо го ди шњи по -

мен.

Тво ји нај ми ли ји
(54/264235)

ПА РЕ ЖА НИН

ЈЕВ ТО          БА ТА          ГО ЦА
1994–2018.           1998–2018.          2001–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји
(87/269339)

Го ди шњи по мен

СТА НА ВУ ЛО ВИЋ
1939–2017.

10. но вем бра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди шњи по -

мен на Но вом гро бљу.

Ожа ло шће ни: си но ви НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ 

с по ро ди ца ма
(65/269264)

14. но вем бра на вр ша ва се че тр на ест го ди на от -

ка да ни си с на ма

СЛА ВИ ЦА ЗР НИЋ
14 XI 2004 – 14. XI 2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

МИ ЛИ ЦА, МЛА ДЕН и ДРА ГАН
(86/241327)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИ ЦА 

РА ЈА КОВ

11. V 2018 – 11. XI 2018.

Увек си при сут на у на -

шим ср ци ма ми сли ма.

Во ли мо те.

Син и ћер ке 

(64/269248)

11. но вем бра 2018, у 11

са ти, на Но вом гро бљу,

да је мо че тр де се то днев -

ни по мен

ОСТО ЈИ 

КР СТО НИ ЈЕ ВИ ЋУ

Ње го ва по ро ди ца

(74/269279)

У су бо ту, 10. но вем бра,

у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж, би ће че тр де се то -

днев ни по мен во ље ној

ма ми

ЦАР КИ 

АК СЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Бол и ту га се не ме ре

ре чи ма ни вре ме ном

ко је про ла зи, већ пра -

зни ном ко ја је оста ла

по сле те бе.

Тво ја СВЕ ТЛА НА

(66/269272)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛУ ТИН

ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ
12. но вем бра 2018. на -

вр ша ва се пет ту жних

го ди на от ка ко си нас

на пу стио.

То га да на по се ти ће мо

тво ју веч ну ку ћу.

Тво ји нај ми ли ји

(84/269325)

КА ТИ ЦА 
МИ ЋИЋ

Не до ста јеш нам пу но,
али те с по но сом чу ва -
мо у на шим ср ци ма и
ми сли ма.
Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ЂУ РА, син ЖЕЉ КО,
ћер ка МА РИ НА, сна ја

ЈА СМИ НА и уну ка 
ХЕ ЛЕ НА

(47/269211)

КА ТИ ЦА 

МИ ЋИЋ

Се стро мо ја, го ди на

про ђе, али бол за то бом

не је ња ва, за у век ћеш

би ти у мом ср цу во ље на

и ни ка да не пре жа ље на.

Се стра АЊИЧ КА 

с по ро ди цом

(48/269112)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

РА ДО ВАН ЛА ЗИЋ
Син ЗО РАН и ћер ка 

ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(88/269344)

9. но вем бра 2018. на вр ша ва ју се две го ди не от ка да ни -

је с на ма на ша во ље на

ЉИ ЉА НА ПЕ ТРО ВИЋ
Чу ва мо те од за бо ра ва.

С љу ба вљу тво ји нај ми ли ји

(60/269239)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

МУР ГАШ

БРАН КО                ЂУР ЂЕВ КА
1980–2018. 2006–2018. 

Про ла зе да ни, про ла зе го ди не, се ћа ње на вас и да ље тра је.
Ћер ка лИ лА НА

(1/269045

ПО МЕН

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI 2016 – 8. XI 2018.

Вре ме про ла зи, али се -

ћа ња не бле де. Док је

нас, би ће и те бе. 

По чи вај у ми ру.

Тво ји: СПО МЕН КА 

и ДРА ГАН

(2/269059)

МИ ЛЕ ПА У ЛИЋ

8. XI 2016 – 8. XI 2018.

Ни шта ви ше ни је као

пре.  Не до ста јеш нам.

По чи вај у ми ру.

Тво ји: ДРА ГА НА 

и МИ ША

(3/269060)

ЛЕ ПО СА ВА

ЂОР ЂЕВ

23. II 1945 – 28. V 2018.

15. но вем бра на вр ша ва

се шест ме се ци од смр -

ти на ше мај ке.

Та ма је у ду ши, из ср ца

те не мо же из бри са ти

вре ме. Мај ко на ша за у -

век ћеш би ти део нас.

Ћер ке ДРА ГА НА 

и ЗО РИ ЦА

(5/267065)

МИ ЛАН 

МИ ЛА НО ВИЋ

Про шло је че ти ри го ди -

не от ка ко је пре ста ло да

ку ца тво је ср це. Ка жу

да Бог узи ма нај бо ље, а

и ти си ме ђу њи ма. 

Ми ла не, не до ста јеш ми

мно го. Не до ста је ми

тво ја то пли на.

Тво ја су пру га ВЕ РА

(6/269066)

9. но вем бра 2018. го ди не је де сет го ди на от -

кад не ма мог ан ђе ла

СА ЊА ПА ЈЕ ВИЋ
13. XI 1979 – 9. XI 2008.

Да мо гу да вра тим вре ме иза бра ла бих смрт

си не мој, јер од смр ти тво ја мај ка не ма

стра ха кад ми Бог ни је оста вио ни јед ну же -

љу за жи во том. За ми нут је мај ци жи вот

стао. Из гу би ла сам те као у сну и оста ла у

мра ку. Све бо ли сам ис пи ла и не знам шта

да ље. Ср це мир но ве не, ис пра зни ла се ду -

ша, не мо гу да жи вим а не мо гу да умрем.

Ра зум ми на пу шта те ло, па док мо је те ло не

не ста не, ни ту га не ће пре ста ти.

Спа вај цве те мој, док ти мај ка ли ља чу ва

мир у сну

(7/269067)

Во ље ном су пру гу, оцу и де ди

РАН КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
11. XI 2005 – 11. XI 2018.

Про ла зе го ди не а твој лик, осмех и до бро ту се -

бич но чу ва мо за нас...

Твој дух и да ље жи ви у на ма... Веч но ћеш оста ти

у на шим ср ци ма.

Тво ји во ље ни: су пру га СЛО БО ДАН КА, на ша 

де ца НЕ БОЈ ША и НА ТА ША с по ро ди ца ма
(10/269085)

У уто рак, 13. но вем бра, у 11 са ти, на Ста ром пра -

во слав ном гро бљу, че тр де се то днев ни по мен

ВЛА ДИ МИ РУ СА ВИ ЋУ
1. I 1952 – 4. X 2018.

Ње го ви нај ми ли ји
(12/269092)

ОЛ ГА 

ВУГ ДРА ГО ВИЋ

2008–2018.

Про шло је де сет ту жних

го ди на от ка ко ни си с

на ма.

Ћер ка НЕ ДЕл КА 

и зет ДУ ШАН

(16/269100)

СЕ ЋА ЊЕ

1998–2018.

лИ лА НА 

ГРУ ЈИ ЧИЋ 

(ПА НО ВИЋ)
Успо ме ну и се ћа ње 

чу ва од за бо ра ва 

Ге не ра ци ја 1964-1968

ВИН КА

(18/269107)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН 

МИ ТИЋ

1993–2018.

Са мо го ди не про ла зе,

на ша љу бав не пре ста је.

Тво ји нај ми ли ји

(23/269133)

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ТЕН ХР ЊЕЗ

8. XI 1991 – 8. XI 2018.

Ожа ло шће ни: мај ка

КО ВИл КА и се стра

ЈЕ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(11/269091)

8. но вем бра на вр ша ва ју
се че ти ри го ди не од
смр ти на шег во ље ног

БОГ ДА НА 
ГОР ЊИ КА

С по што ва њем 
и љу ба вљу жи ви у се ћа -

њи ма сво јих; су пру ге
РА ДО ВАН КЕ, ћер ке

СЛА ЂА НЕ и уну ка 
ТИ ЈА НЕ, НИ КО ЛЕ, 

ОГ ЊЕ НА и МИ РО СЛА ВА
(15/269099)

Про шло је шест ме се ци не из мер ног бо ла и ту ге

за на шим во ље ним су пру гом, оцем и де дом

ВА СА ВУ ЈИ ЧИЋ СИ ЋА
из Стар че ва
1950–2018.

Во ље ни наш, ни ка да не ће мо за бо ра ви ти дан ка -
да је тво је ср це пре ста ло да ку ца.
Са да си да ле ко од нас, та мо где те ви ше ни шта
не бо ли. Во ли мо те и чу ва мо од за бо ра ва.

По ро ди ца ВУ ЈИ ЧИЋ
(29/269152)

У пе так, 9. но вем бра 2018.  на вр ша ва се пет го -

ди на от ка да ни је са на ма на ша дра га и не пре жа -

ље на

СЛО БО ДАН КА ВЛАЈ КО ВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

С љу ба вљу и по што ва њем ње ни нај ми ли ји: 

су пруг СЕ КУ ЛА, син ПРЕ ДРАГ, сна ха 

МА РИ ЈА НА, уну ка ИСКРА и унук ОГ ЊЕН
(32/269161)

10. но вем бра 2018. на вр ша ва се ше сто ме сеч ни по мен

МИ ЛЕ ЈА ЋИ МОВ СКИ
Вре ме про ла зи, али бол и ту га за у век оста ју.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, син АЛЕК САН ДАР и ћер ка 
ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(37/269183)

Се ћа ње на

ВЛА ДИ МИ РА МИ ЛИ ВО ЈЕ ВИ ЋА
Пет на ест го ди на је про шло.
Не до ста јеш све ви ше.

Тво ји нај ми ли ји

(42/269188)

По мен на шем нај дра жем та ти, су пру гу и де ки

МО МИР Бла го ја КО ПРИ ВИ ЦА
9. XI 2014 – XI 2018.

пу ков ник у пен зи ји

Та та мој, от ка да те не ма, че ти ри су пу не

го ди не ту ге, се ћа ња и же ље да те ви ди мо,

да по вра ти мо онај осе ћај сре ће ка да смо

би ли за јед но. Во ли мо те сви и у ми сли ма с

то бом, тру ди мо се да жи ви мо она ко ка ко

си нас Ти оку пља ју ћи учио. Нај леп ши да -

ни оста ли су са То бом.

Ту жна тво ја нај дра жа по ро ди ца

(44/269199)

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

СР БИН КА 
ГА ГИЋ

6. XI 2016 – 6. XI 2018.
Две го ди не ту ге.
Су пруг МИ ЛО МИР, син

ДРА ГАН, ћер ка НА ДА 
с по ро ди цом и се стра

ЈА СМИ НА

(53/

Го ди шњи по мен на шем је ди ном

МИ О ДРА ГУ МАР КО ВИ ЋУ
2006–2018.

лу ба вљу и се ћа њем на те бе ру ши мо веч ну пра -

зни ну и ту гу.

Тво ји нај ми ли ји
(61/269246)

ЗО РАН 

ПЕТ КОВ СКИ

14. XI 2014 – 14. XI 2018.

На вр ша ва ју се че ти ри

ту жне го ди не без на шег

си на.

Мно го нам не до ста јеш.

Не у те шни та та ДА НЕ 

и ма ма ДА РА

(67/269273)

11. но вем бра 2018 на вр -

ша ва ју се две го ди не от -

ка ко је пре ми нуо наш

дра ги

СТО ЈАН

СТА НИ МИ РО ВИЋ
1950–2016.

Ни ка да те не ће 
за бо ра ви ти тво ји 

нај ми ли ји

(77/269305)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Има те ма ње про бле ме са ор га -
ни за ци јом, па до но си те из не над -
не и нео че ки ва не од лу ке. На из -
глед не мо гу ће ства ри до би ће
уско ро свој епи лог. Ако не ма те
иде ју шта би сте са сво јим жи во -
том, пе ри од ко ји сле ди отво ри ће
вам но ве ви ди ке.

Овај пе ри од ис ко ри сти те за кре -
а тив но де ло ва ње. Иде је ко је вам
се ду го мо та ју по гла ви са да ће
ко нач но до ћи на ре а ли за ци ју.
Бит но је да сво је сно ве и пла но -
ве са чу ва те за се бе. Ово је пра -
ви тре ну так да са ми се би скро ји -
те ка пу по соп стве ној ме ри.

По све ти те се се би мак си мал но.
Хте ли ви то или не, мно ге скри ве не
ства ри иза ћи ће на по вр ши ну. Ако
има те не ку тај ну, са чу вај те је са мо
за се бе. Сле де про ме не у фи нан си -
ја ма и бит но је да ре а гу је те бр зо,
јер се но ва при ли ка не ће ско ро
ука за ти, по го то во не та ко до бра.

Су о ча ва ће те се са ствар но шћу
и би ће те при мо ра ни да поч не те
да ре ша ва те на го ми ла не про бле -
ме у свом ин тим ном жи во ту. То
на тре нут ке мо же до би ти ди мен -
зи је не ког пси хо ло шког три ле ра,
али у исто вре ме ће те на у чи ти да
бу де те мек ши и ма ње твр до гла ви.

На ва шу сре ћу, ове сед ми це ће
вам при ја те љи пру жи ти ве ли ку
по др шку, а у исто вре ме ће се по -
ка за ти и ко вам ра ди иза ле ђа.
Не ко ли ко срећ них мо ме на та ће
вам омо гу ћи ти да се до бро и бр зо
ре ор га ни зу је те и на по кон кре не те
ка ци љу ко јем одав но те жи те.

Не мој те се из не на ди ти ако од јед -
ном поч не те да гле да те на са ме
се бе дру гим очи ма. Тра жи те за до -
вољ ство у се би, ре ши те се на го ми -
ла ног те ре та. По све ти те сло бод но
вре ме се би и, ако ни ка ко дру га чи -
је, от пу туј те не куд бар у ми сли ма,
уз не ки филм или до бру књи гу.

Ове сед ми це ће те се осе ћа ти
умор но и би ће те емо тив но пра зни.
Схва ти ће те да сте по ла га ли пре ви -
ше на де у ве зу ко ја је не дав но по -
че ла. По све ти те се се би и слу шај те
сво ју ин ту и ци ју. До бро из ра чу нај те
с ко ли ко нов ца рас по ла же те да не
би сте упа ли у фи нан сиј ску кри зу.

Ако ће не ко у овом пе ри о ду ме -
ња ти жи вот из ко ре на, то сте ви.
Шта вам је при о ри тет, од лу чи те
са ми. Ако сте са ми, мо же те оче -
ки ва ти по знан ство, а Јар че ви ко -
ји су у ве зи на те ра ће парт не ра
да по лу ди од љу бо мо ре. Сти же
по за ма шна ко ли чи на нов ца.

Сле ди вам ве ли ко спре ма ње у
бу квал ном и пре не се ном сми слу.
На ко ји на чин ће те се бе сре ди ти,
за ви си од вас. У овом тре нут ку
ни ка ква по др шка вам не ће би ти
од ве ли ке по мо ћи. У соп стве ну ду -
шу мо ра те за ро ни ти са ми и спа -
ли ти мо сто ве ко ји ни ку да не во де.

Вре ме је да љу де пре ста не те да
гле да те као до бро на мер не. Јед но -
став но, по ста ви те их на сво је ме -
сто, ка ко ствар но за слу жу ју. Ка кве
год ве сти да вам стиг ну, чак и ако
из гле да ју стра шно у пр вом тре нут -
ку, знај те да је то при ли ка да на -
по кон све ре ши те у сво ју ко рист.

Пла ни рај те да се по све ти те се би
и парт не ру и об но ви те љу бав ни
пла мен. Сре ћа на по кон ку ца на
ва ша вра та. Но вац ко ји већ ду же
вре ме оче ку је те, на по кон ће сти ћи
и ре ши ће вас го ми ле про бле ма.
На пра ви те ве ли ко по слов но спре -
ма ње. Пре кон тро ли ши те здра вље.

Пе ри од је ре ла тив но ми ран и
без ве ли ких емо тив них по тре са.
Раз го ва рај те с парт не ром, ре ши -
те не су гла си це или јед но став но,
ако не иде, кре ни те да ље са ми.
На све што вам се бу де де ша ва -
ло, гле да ће те мно го сми ре ни је.
Ма ња фи нан сиј ска кри за.

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
16. ок то бра: Лу не ту – Та ња Бар бу и Ми лен ко Јон; 19. ок то бра: Ста шу – Ти ја на Рај -

ков и Са ша Бу ку ми рић, Ан ђе лу – Бо ја на Да кић Са ви чић и Вла ди мир Са ви чић; 23.

ок то бра: На ђу – Ана Ба ри ла Ереш и Ђерђ Ереш; 26. ок то бра: Еми ли ју – Ја сна и

Ђу ри ца Ми ли ћев, Пе тру – Ра хи ља Ра ши ти и Сте ва Ша јин, Јо ва ну – Је ле на и Ду шко

Стан ко вић, Ср ну – Са ња и Алек сан дар Алек сић, Ол ги цу – Сла ђа на Ра ду и Са ша То -

беј; 27. ок то бра: Алек сан дру – Љу бин ка и Вла ди мир Пе тро вић, Ви шњу – Ја сми на

и Вла ди мир Пе тро вић; 28. ок то бра: Ни ко ли ну – Ли ди ја Ата на сов ска Ђо шић и Не -

над Ђо шић; 29. ок то бра: Ми тру – Ве сна и Ми о драг Мил чић. 

До би ли си на
18. ок то бра: Ар ми на – Та ма ра Ам бруш и Ди но Ха џи бра хи мо вић, Ми ла на – Сне жа -

на Ду ми тра шку; 19. ок то бра: Алек су – Алек сан дра и Ми лан Об ра ди нов, Кри сти ја -

на – Ве ра и Са ша Ри стов ски; 23. ок то бра: Ан дри ју – Зо ри ца Мач кић и Дра ган Пе -

тро вић; 24. ок то бра: Ла за ра – Ка та ри на и Мир ко По пов; 25. ок то бра: Ми ла на –

Мир ја на Да ни лов ски и Жељ ко Ри стић; 26. ок то бра: Бог да на – Сне жа на и Ми о драг

Стје па но вић, Ти му – Та ти а на и Ми ро слав Ко вач; 27. ок то бра: До ми ни ка – Та ти ја -

на и Јан То ман, Да ви да – Јо ван ка Ћа лић и Го ран Вуј чић; 30. ок то бра: Мак си ма –

Ма ри је та и Ми ло мир Ан то ни је вић.

ВЕН ЧА НИ

27. ок то бра: Је ле на Ри стић и Зо ран Спа сов ски, Ти ја на Не ђић и Мар ко Мо дић, Је -

ле на Ми ле тић и Мар ко Ан ђел ко вић, Ива на Пе тро вић и Бо јан Ха сан, Ана Аба зи и Ду -

шан Те пић; 1. но вем бра: Љи ља на Ђор ђев и Де јан Му тав џић, Ми ља на Ан та на си је -

вић и Жар ко Ми о драг, Ни ко ли на Же га рац и Да ли бор Шер бе џи ја, Ли сил Луј за Ро -

дри гез Але жос и Ми лан Ило ски.  

УМР ЛИ

19. ок то бра: Ми о мир Гр бин (1947); 21. ок то бра: Гу став Хр ћан (1932); 25. ок то бра:

Ми ле ва То пић (1940), Да ни ца Ма тић (1942), Зу за на Хр ћа но ва (1943), Дра ги ца По -

по вић (1939); 26. ок то бра: Ел ка Ми трев ски (1934), Иван Шкре блин (1939), Пе ра

Крал (1953), Алек са Зо рић (1940), Ол га Ма шић (1926); 27. ок то бра: Јо ван Тан ко -

сић (1935), Бо шко Лут кић (1953), Тр пе Змеј ко ски (1951); 28. ок то бра: Ни ко ла Бог -

да нов (1948), Зве зда на Стој чић (1938), Ма ри ја Ра цић (1937), Ла зар Бог да нов

(1954), Еле на Мла де нов ски (1951), Ми о драг Си мић (1956), Ка лин Вик тор (1960);

29. ок то бра: Сан дра Ем бе ли (1986), Бла го је Ра до ван чев (1952), Дра го Ра до ва но -

вић (1948), Пер ка Ху де лу дис Кал кан (1940), Ду шан Ле пе дат (1931), Ви до са ва Јо ва -

но вић (1938), Ни ко ла Ко ла ре вић (1957), Ва са Пе тр ов (1938), Ђор ђе Чеб зан (1934),

Сто јан ка Стој ко вић (1954), Ми ли во је Алек сић (1933); 30. ок то бра: Ани ца Че лар

(1937), Ми лан Јо си мов (1937); 31. ок то бра: Сто јан Пан чић (1945), Ни на Штр каљ

(1926); 1. но вем бра: Сто ја на Сто ја нов ска (1952), Ана Шер фе си Па пић (1944), Ми -

ле ва Ру ја нов ски (1961).

Е Н И Г М Н Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Сафи(н)икић, Дарј(а)смир, Ђура(ђ)укић,
Јасн(а)нтић, Цири(х)алеп, Квер(и)вана, Доди(г)рбић, крау(л)еђно.
Анаграми: (1) Милена Рашић, (2) Бјанка Буша. Магични лик 7 х 9:
такмичари, оксиморон, емировица, Тимофејев, очовечење, Дарије-
вић, процењиво. Судоку: 217958436, 853461927, 946723581,
385697214, 124835769, 769214853, 691572348, 578346192,
432189675.

АНАГРАМИ

(2) ЗЛАТНА ОДБОЈКАШИЦА

БАШКА

БУЈНА

(1) ЗЛАТНА ОДБОЈКАШИЦА

ЋЕРА ИМА

ШЛИФ (Ф = Н)
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МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: ВЕ, ВИ, ВИЋ, ВО, ДА, Е, ЈЕ, ЈЕВ, КСИ, МИ, МИ, МО, МО, ЊЕ,

ЊИ, О, О, ПРО, РИ, РИ, РО, РОН, ТАК, ТИ, ФЕ, ЦА, ЦЕ, ЧА, ЧЕ, ЧО.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. учесници у такмичењу, 2. стилска фи-

гура у којој се спајају два контрадикторна појма, 3. емирова жена, 4. ТВ

новинар (Александар), 5. хуманизирање, 6. једно српско презиме, 7.

које се може проценити.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

8

У сваком реду уписују се по две

петословне речи. Прва иде од по-

четка лика закључно са осенче-

ним пољем. Последњим словом

прве речи почиње друга реч. У

осенченој колони крије се име

светске првакиње у пливању на

200 метара прсно (на слици).

ВОДОРАВНО: 1. руски тенисер

(Марат) – наш ватерполиста (Сло-

бодан), 2. име руске тенисерке Ка-

саткине – име бацача кугле Колашинца, 3. име деспота Бранковића –

наш фудбалски тренер (Мирослав), 4. име стрелкиње Шекарић – наш

фудбалски тренер (Радомир), 5. град у Швајцарској, домаћин традици-

оналног атлетског митинга, 6. амерички тенисер (Сем) – име атлети-

чарке Шпановић, 7. хрватски тенисер (Иван) – селектор одбојкаша Ср-

бије (Никола), 8. најбржи пливачки стил – још један пливачки стил.

СУДОКУ

2 1 3

8 5 4

9 4 7 3

8 6 7 1 4

1 9

7 6 2 4 5 3

5 2 4 8

6 9 2

3 7 5

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као за ни мљи -

ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та ко да

сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3 х 3 са др же

бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду, ни у

ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.



На кон што је то ком лет ње ше -
ме „Пан че вац” из бро ја у број
об ја вљи вао се ри јал о ста њу у
би бли о те ка ма се о ских до мо ва
кул ту ре, као да је не што по зи -
тив но по че ло да се до га ђа у
тим уста но ва ма.

Та ко је у Стар че ву у че твр -
так, 1. но вем бра, зва нич но пу -
ште на у рад ре но ви ра на би -
бли о те ка. На и ме, до са да шњи
про стор за из ла га ње књи га обо -
га ћен је га ле ри јом, па се та мо
са да мо же сме сти ти го то во ду -
пло ве ћи фун дус.

На скром ној све ча но сти по -
во дом то га но во по ста вље ни ди -
рек тор До ма кул ту ре Дар ко Је -
шић у обра ћа њу зва ни ца ма из -
го во рио је кра ћи омаж књи зи,
са чи њен од раз ли чи тих про -
ми шља ња.

Он је, по ред оста лог, ци ти рао
јед ног ста ро е ги пат ског пи сца ко -
ји је твр дио да је књи га вред ни -
ја од свих спо ме ни ка укра ше -

них сли ка ма, ре ље фи ма и ду бо -
ре зи ма, јер она са ма гра ди спо -
ме ник у оно ме ко је чи та.

– Ота да су про шла три ми ле -
ни ју ма, а књи га је сва шта пре -
жи ве ла док ни је сти гла до на -
шег вре ме на и по ста ла јед но од
ма сов них до ба ра. Она ће увек
има ти ма гич ну моћ, бу ду ћи да
је у њој ускла ди ште но све пам -
ће ње људ ског ро да и исто вре -
ме но је ту мач људ ске ми сли.
Јед но став но, свет без књи ге је
свет ди вља ка – на вео је Је шић.

Ти ме је но ви ди рек тор стар -
че вач ког До ма кул ту ре зва нич но

отво рио ре но ви ра ну би бли о те -
ку, из ра зив ши на ду да ће она
уско ро по не ти име Да ни ла Ки -
ша, чи јим ре чи ма је и за вр шио
обра ћа ње: „Ни су опа сне све књи -
ге, опа сна је са мо јед на”.

Два да на ка сни је, у су бо ту,
3. но вем бра, у Ја бу ци је обе -
ле жен ве ли ки ју би леј – 50 го -
ди на ра да би бли о те ке До ма
кул ту ре „Ко чо Ра цин”. Тим по -
во дом одр жа но је књи жев но
ве че Је ле не Ба чић Алим пић,
ко ја је про мо ви са ла сво ју по -
след њу књи гу, под на сло вом
„Ко фер из Бер ли на”.

Истом зго дом је на ве де на
уста но ва, за јед но с ло кал ним
удру же њем же на „Злат на ја бу -
ка”, у знак за хвал но сти и по -
све ће но сти књи зи, уру чи ла по -
кло не нај ста ри јој чи та тељ ки
(Ми нер ва Тер пен ка), као и нај -
мла ђој (Ма ша Га ће ша) и нај -
ак тив ни јој (Вла ди сла ва Ма сни -
ко са).

По ред оста лих, го сти ове
про сла ве би ли су ди рек то ри и
би бли о те ка ри се о ских до мо ва
кул ту ре, пред став ни ци ја буч -
ких уста но ва и ин сти ту ци ја и
мно го број ни по се ти о ци би бли -
о те ке.

Сла вље нич кој ат мос фе ри до -
при не ли су тор та и му зич ки акор -
ди бен да „Маxис” из Ја бу ке.

по же ле ли и мно го, мно го ве -
ћи, бо га ти ји и кул ти ви са ни ји
гра до ви.

Ка ква сим бо ли ка...

А тек Се сил!
И ни је ве ли ки Бу би ша ште део
ре чи ни о ве ли чи ни у ка кву је
на ве де ни фе сти вал с го ди на ма
из ра стао, а још ма ње о му зич -
кој вир ту о зно сти оних ко ји су
„ан то ло гиј ском сим фо ни јом”
озна чи ли спу шта ње за ве се на
ово го ди шње пан че вач ко џе зер -
ско хо до ча шће.

Прем да је би ло до вољ но ре -
ћи са мо: „Клеј тон –Ха мил тон
џез ор ке стра”, са че ка ти да се
два де се так аме рич ких му зи ча -
ра са сво јим ин стру мен ти ма
рас по ре ди на од го ва ра ју ћа ме -
ста, удоб но се за ва ли ти у сто -
ли це дво ра не Кул тур ног цен -
тра и ми ли на за уши, ма за ду -
шу и те ло, мо гла је не сме та но
да про ди ре у ор га ни зме до гра -
ни ца не слу ће ног сла до стра шћа.

tion”, док им је пре то га до бар
ин тро аме ри ка ни зо ва ним зву -
ком на пра вио „Кри штоф Ба чо
трио”, мо жда и нај бо љи ма ђар -
ски џез ор ке стар.

Тре ће ве че обе ле жи ле су
до ма ће зве зде у на ста ја њу –
„Шчи ме трио + 1”, ко је су
се, у ко про дук ци ји са ита ли -

смо де фи ни тив но ути сну ти на
пла не тар ну џез ма пу – ис та као
је Та на си је вић. 

Џе Аер ско хо до еа шће
На рав но, ни је са мо то вре де ло
на ово го ди шњем пан че вач ком
фе сти ва лу.

Већ на са мом отва ра њу мно -
ги ма се до пао ау стриј ски џез

ко ја је обе ле жи ла пла не тар ну
сце ну по след њих го ди на гла -
сом на фо ну Са ре Вон или Еле
Фиц џе ралд.

О том ван се риј ском до га ђа -
ју Сло бо дан Та на си је вић, му -
зич ки уред ник Кул тур ног цен -
тра Пан че ва, ор га ни за то ра овог
ве ли чан стве ног до га ђа ја, као
за ни мљи во на вео је и то што је
по ме ну ти Бу би ша Си мић, уз
ње га са мог, је ди ни пре о ста ли
уче сник тог пр вог фе сти ва ла.

– С том раз ли ком што та да
ве ли ча стве ног умет ни ка ни смо
мо ра ли да ди же мо на сце ну,
али се он у скла ду с го ди на ма,
ипак, осе ћао сјај но. А оп шти
ути сак је да су се те ве че ри сви
та ко осе ћа ли. Је ди на за мер ка
би ло је то што кон церт ни је
тра јао ма кар ма ло ду же од та
два са та. Све у све му, по да так
да смо се на шли у ка лен да ру
ис так ну том на сај ту јед ног од
нај ква ли тет ни јих џез ор ке ста -
ра на све ту, до вољ но го во ри да

Петак, 9. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Жућко
Муж јак стар око два ме се ца тра жи
удо ми те ља, јер се због нео д го вор -
них вла сни ка на шао на ули ци, а пре
то га је жи вео у ста ну. Прет по ста -
вља се да је, као у мно гим дру гим
слу ча је ви ма, жи во ти ња ве ро ват но
удо мље на без раз ма тра ња свих ва -
жних аспе ка та или са гла сно сти оста лих уку ћа на.

Жућ ко је ве о ма жи ва хан ма цан, а на ро чи то обо жа ва да се
ма зи.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 063/130-73-91.

Малац
Овај ма ли ша про на ђен је на
ули ци, где га је не ко од не ху -
ма них су гра ђа на оста вио на
ми лост и не ми лост окрут ног
све та, то јест да се та ко не јак
су о ча ва са опа сно сти ма ко је
вре ба ју са свих стра на.

У пи та њу је муж јак, стар око
два ме се ца, ко ји ће би ти ни -
жег ра ста, а не дав но је очи -
шћен од гли ста и дру гих па ра -
зи та.

Ма лац је ве о ма жи ва хан и раз и гран – пра ва је ма ла чи гра,
а све дру го мо же се са зна ти пре ко те ле фо на 062/250-889.

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

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

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ако је чо век са сво јих де ве де -
сет пет го ди на (и то не би ло
ко!) ре као: „Они до ла зе?! Па,
ја то не из о став но мо рам да ви -
дим!”, он да је ја сно о ко ли ко
им по зант ној ве ли чи ни до га ђа -
ја је реч!

Елем, сва ко ко је имао ту
сре ћу да се за тек не у кр ца тој
ве ли кој са ли Кул тур ног цен тра
у не де љу, 4. но вем бра, по след -
ње ве че ри јед не по мно го че му
ван се риј ске ма ни фе ста ци је, мо -
гао је да ви ди баш тог ви тал -
ног де ки цу (Во ји сла ва Бу би шу
Си ми ћа), јед ног од нај ве ћих
срп ских му зи ча ра, ком по зи то -
ра, ди ри ге на та, као и осни ва ча
пр вог биг бен да или ти џез ор -
ке стра, ка ко (не)си гур ним ко -
ра ци ма до ла зи до ми кро фо на
и на ја вљу је сво је ко ле ге, пре -
ма ње го вом „скром ном” ми -
шље њу – нај ква ли тет ни ји биг
бенд да на шњи це: Клеј тон –Ха -
мил тон џез орк ес тра.

И ту за пра во по чи ње и за вр -
ша ва се при ча о два де сет пр -
вом „Пан че вач ком џез фе сти -
ва лу”.

А са да ма ло осврт у исто ри ју
пан че вач ке мо дер не му зи ке.

Те 1998. го ди не та да ре ла -
тив но ма ли и, ка ко је де ло ва -
ло, не пре те ра но пер спек тив -
ни „Пан че вач ки џез фе сти вал”
отва ра је дан не сум њи ви би сер
тог пле ме ни тог му зич ког прав -
ца, пи о нир и ве ли кан џе за на
овим про сто ри ма – Во ји слав
Бу би ша Си мић.

Две де це ни је ка сни је овај
људ ски и умет нич ки го ро стас
де бе ло га зи де се ту де це ни је и,
још увек при са свим со лид ном
здра вљу и још би стријем уму,
по здра вља мно го број ну ег зал -
ти ра ну пу бли ку у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра Пан че ва, на за -
вр шном чи ну та ко ре но ми ра -
не ма ни фе ста ци је ка кву би

ОДР ЖАН ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ

МАГ НО ВЕ ЊЕ ЗВА НО КЛЕЈ ТОН –ХА МИЛ ТОН

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Магиена Сесил

Ко ли ко је то атрак ти ван и
ква ли те тан са став, го во ри и чи -
ње ни ца да ње га, и то у лич ној
ре жи ји, без обез бе ђе ња и про -
то ко ла, ни је же лео да про пу -
сти ни Ње го ва ек се лен ци ја Кајл
Скот, ам ба са дор нај ве ће свет -
ске си ле да на шњи це. Ни ње го -
ва ал бан ска ко ле ги ни ца, као
ни број ни љу би те љи џе за. Јед -
но став но, тра же на је кар та ви -
ше, па ма кар и за ста ја ње. Ка -
ко и не би ка да су у пи та њу су -
ве ле ген де би ба па, љу ди ко ји
су то ли ко то га ура ди ли у спре -
зи с нај ве ћим свет ским име -
ни ма.

Дру ги део на сту па ове пле -
ја де хар мо нич но „на ни за них
би се ра” обо га ћен је пра вим-
прав ца тим дра гу љем џе за, оли -
че ним у при ма до ни те вр сте
му зи ке – Се сил Ме кло рин Сал -
вант, ко ја је по ка за ла сву рас -
кош сво га гла са, ма е страл но
ин тер пе ти ра ју ћи чак и евер ги -
но ве „Битлса”. Реч је о ди ви

са став „Ка фе Дрек слер”, ко ји
је ве се лом свир ком, од но сно
спо јем гру ва, свет ског и клуп -
ског мо дер ног џе за и, на ро чи -
то, ег зи би ци о ним буб њар ским
пер фор ман сом, све ве о ма раз -
га лио.

И док је то би ло за „ши ро ке
на род не ма се”, трио „Пе тре ла,
Ми ра и Ра би ја” из Ита ли је ву -
као је ка ком плек сни јем, та ко -
зва ном ат мос фер ском зву ку
иза зва ном фу зи јом аку стич них
ин стру ме на та и при ме ње не
елек тро ни ке.

Су тра дан је до ми ни рао ин -
диј ски са унд ко ји су су ве ре но
пре зен то ва ли Ру дреш Ма хан -
та па и са став „Indo-Pak Coali-

јан ским пи ја ни стом Ен ри -
ком За ни си јем, пред ста ви ле
мо дер ним мејнстрим џе зом;
при јат на ноћ на ста вље на је
на сту пом аку стич ног ги та -
ри сте свет ског гла са Рал фа
Та у не ра, чи ја се му зи ка про -
те же од кла сич не му зи ке до
њу еј џа с не за о би ла зним им -
про ви за ци ја ма. На по слет ку
је бри љи рао квар тет Изра ел -
ца Оде да Цу ра, чи ји је сет
та ко ђе био упа дљи во ме ло -
ди чан.

И за ма ги чан крај два де сет
пр вог „Пан че вач ког џез фе сти -
ва ла” још јед ном тре ба из го во -
ри ти: „Клеј тон –Ха мил тон џез
ор ке стра”.

АК ТИВ НО СТИ БИ БЛИ О ТЕ КА ДО МО ВА КУЛ ТУ РЕ

Та ма гич на моћ књи ге

Лепршави „Кафе хрекслер” Легендарни Бубиша Симић

Јабуka

Клејтон–Хамилтон џеА оркестра

Стареево



Наш глав ни град је про шлог
ви кен да оку пио нај бо ље кик-
-бок се ре у ре ги о ну, ко ји су се
над ме та ли на ве ли ком ин -
тер на ци о нал ном тур ни ру под
на зи вом „Тро феј Бе о гра да”. У
кон ку рен ци ји бо ра ца из Хр ват -

ске, Ма ке до ни је, БиХ и Ср -
би је наш су гра ђа нин Ог њен
Дра го је рац на ста вио је по -
бед нич ки низ, па је осво јио
још јед но злат но од лич је.

– Вред но сам ра дио са сво -
јим тре не ром Зо ра ном Ста -
врев ским. Он је стал но уз ме -
не. Тре ни ра мо по не ко ли ко
пу та не дељ но, а нај ви ше ра -
ди мо на ин ди ви ду ал ној руч -
ној тех ни ци. Ве ли ку за хвал -
ност ду гу јем и тре не ру Жељ -
ку Ву ко ви ћу из КБК-а Но ви
Бе о град. Све ово је у ства ри
при пре ма за нај ве ћи до га ђај
ко ји нас уско ро оче ку је. Наш
глав ни циљ је Свет ско пр вен -
ство ко је ће у фе бру а ру на -
ред не го ди не би ти одр жа но у

Са ра је ву – ка же Ог њен Дра -
го је рац, ви ше стру ки др жав -
ни пр вак, шам пи он Бал ка на
и осва јач европ ских ку по ва.

У су бо ту, 3. но вем бра, Оги
је у свом пр вом ме чу са вла -
дао ри ва ла по што су су ди је

пре ки ну ле бор бу у дру гој рун -
ди. Фи на ле је би ло на про -
гра му су тра дан, ка да је Дра -
го је рац од ме рио сна ге с бор -
цем из БиХ. Још јед ном је
до ми ни рао у рин гу, али је
овог пу та свог про тив ни ка
при мо рао на пре да ју у тре -
ћој рун ди.

Ог њен Дра го је рац је та ко
осво јио и ше сту злат ну ме да -
љу у овој го ди ни и на ста вио
фан та стич ни низ без по ра за.
По ред то га што је од ли чан у
рин гу, он је и тре нер КБК-а
Срп ска Спар та, чи ји чла но ви
ве жба ју на но вој ло ка ци ји, у
Ули ци вој во де Ра до ми ра Пут -
ни ка 8, утор ком и че тврт ком
од 19.40 и су бо том од 17.30.

У ма ђар ском гра ду Ђе ру про -
шлог ви кен да одр жа но је
Европ ско пр вен ство у џу ду за
мла ђе се ни о ре (так ми ча ри до
23 го ди не). Пр вог да на так -
ми че ња Ср би ју је пред ста -
вља ла пан че вач ка гим на зи -
јал ка и члан ЏК-а Цр ве на зве -
зда Ан дреа Сто ја ди нов. Иа ко
још увек ју ни ор ка, она је до -
ми нант но осво ји ла пр во ме -
сто са че ти ри ефект не по бе -
де ипо ни ма и оки ти ла се ти -
ту лом шам пи о на Евро пе.

Ан дреа је у пр вом ко лу са -
вла да ла тур ску џу дист ки њу Бе -
дер Тук че, а он да је, за све га

46 се кун ди, три јум фо ва ла у
дру гом ко лу над Бел ги јан ком
Елен Са ленс. На ша су гра ђан -
ка се у по лу фи на лу са ста ла с
Ру ски њом Ели са ве том Сте па -
но вом, ко ја јој је за да ла и нај -
ви ше му ка. Ру ски ња је по ве -
ла, али он да је Ан дреа по ка -
за ла свој ка рак тер и од луч -
ност да се и са овог пр вен ства
вра ти с ме да љом. На сре ди ни
бор бе пла си ра ла је тех ни ку
ха раи го ши, ба ци ла је ри вал -
ку на ипон, а се би омо гу ћи ла
пла сман у фи на ле.

Бор ба за ти ту лу шам пи о на
с Ру ски њом Да ри јом Пи шка -
ле вом би ла је пра ви рат на
та та ми ју. Пр ви Ан дре ин на -
пад уро дио је пло дом, али је
Ру ски ња из јед на чи ла већ у
сле де ћој ак ци ји и пре у зе ла
ини ци ја ти ву. Ипак, мла да
Пан чев ка је ис ко ри сти ла је -
дан тре ну так не па жње сво је
ри вал ке и сјај ним по те зом
ре ши ла меч у сво ју ко рист.

– Пре срећ на сам. Пре две
не де ље сам осво ји ла брон зу
на ју ни ор ском свет ском пр -
вен ству, а са да сам већ и
шам пи он Евро пе. Ова го ди -

на је ве о ма успе шна за ме -
не, али још ни је го то ва, тру -
ди ћу се да оправ дам по ве -
ре ње се лек то ра и да осво -
јим још ме да ља. Ис ко ри сти -
ла бих ову при ли ку да по -
здра вим све про фе со ре Гим -
на зи је „Урош Пре дић” и да
им за хва лим – ре кла је но ва
пр ва ки ња Евро пе Ан дреа
Сто ја ди нов.

Не ма сум ње да од ове сјај -
не спор тист ки ње тек тре ба
оче ки ва ти до бре ре зул та те. 

Ан дреа, сва ка частД
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Та миш де кла си рао
Бе о вук

На ре ду је Ду нав

Игра чи и струч ни штаб Та ми -
ша по ста ви ли су ства ри на сво -
је ме сто у Ко шар ка шкој ли ги
Ср би је. По сле пре ми јер не по -
бе де над Ме тал цем и три уза -
стоп на по ра за од објек тив но ја -
чих ри ва ла мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић убе -
дљи вим три јум фом у пе том ко -
лу по ка за ли су да ће и ове го -
ди не игра ти за па же ну уло гу у
ду е ли ма с нај бо љим срп ским
ти мо ви ма.

У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту го сто вао је Бе о вук, од у век
не у го дан про тив ник за све ри -
ва ле у КЛС-у, ко ји је пре по -
чет ка ду е ла имао исти скор као
и тим из на шег гра да и ве ро -
ват но сво ју „ра чу ни цу”. На дру -
гој стра ни, Ду ша ну Кне же ви ћу
и ње го вим са и гра чи ма три јумф
се на ме тао као им пе ра тив, јер
би евен ту ал ни кикс умно го ме
по ре ме тио ат мос фе ру у еки -
пи... На сре ћу број них по кло -
ни ка игре под обру че ви ма у
на шем гра ду, све је ис па ло баш
она ко ка ко су и же ле ли: Та -
миш –Бе о вук 108:75, по че твр -
ти на ма: 34:16, 32:26, 22:13 и
20:20.

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да су игра чи Та -
ми ша у ду ел ушли ве о ма рас -
по ло же ни и мо ти ви са ни. Се -
ри ју по е на отво рио је Алек сан -
дар Ил кић, на ста вио ју је Бо -
јан Кр сто вић по гот ком за три
по е на, а он да су кош Бе о ву ка
по че ли да „за тр па ва ју” и сви
оста ли игра чи Та ми ша.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ПУ КЛА СТОТ КА НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Пи та ње по бед ни ка као да је
би ло ре ше но већ у пр вој че -
твр ти ни, у ко јој су Пан чев ци
по сти гли чак 34 по е на. Сјај но
шу тер ско ве че на ста вље но је и
у дру гом де лу су сре та, а у тих
де сет ми ну та ко шар ка ши Та -
ми ша би ли су пре ци зни чак 32
пу та, па се на од мор оти шло с
фан та стич них 66:42.

– Овог пу та смо од ра ди ли
све оно што је тре нер зах те вао
од нас, па ре зул тат ни је из о -
стао. По слу жио нас је шут на
овој утак ми ци и за слу же но смо
осво ји ли вред не бо до ве. Иде -
мо да ље, вред но тре ни ра мо и
спре ма мо се за сле де ћа ис ку -
ше ња – ре као је Сте фан Ми -
тро вић, играч Та ми ша.

Утак ми цу су обе ле жи ли чвр -
ста игра, с мно го фа у ло ва, али
и не ве ро ва тан шут и чвр ста од -
бра на до ма ћег ти ма. Ко шар ка -
ши до ма ћег ти ма по сти гли су
чак два на ест „трој ки”.

– При бо ја ва ли смо се овог
су сре та, јер је Бе о вук не у го дан
про тив ник. Ипак, го сти овог
пу та ни су од го во ри ли аде кват -
но на на шу игру, а на ма је овај
ду ел био од из у зет ног зна ча ја.
Јед но став но, мо ра ли смо да га
до би јемо. На пра ви ли смо ве -
ли ку раз ли ку на по чет ку, па је
це ла утак ми ца ка сни је ушла у
ми ран ток. Са мо у пр вом по лу -
вре ме ну мо ји мом ци су уба ци -
ли мно го „трој ки”, па смо се у
овом ме чу ис ку пи ли за број не

про ма ша је до са да. На дам се
да се ни смо ис тро ши ли, јер
нам тре ба још ова квих на сту па
– крат ко је ана ли зи рао утак -
ми цу на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре тре нер Та ми ша Бо јан
Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо је
у са ста ву: Ми тро вић (шест по -
е на), Ча бри ло (10), Ил кић (11),
Ра до вић (шест), Кр сто вић (13),
Кне же вић (два), Тор њан ски
(17), Шу шић (три), Је ко вић
(19), Сми ља нић (17) и Ла бу до -
вић (че ти ри по е на).

Та миш са да има скор од две
по бе де и три по ра за, а на ред -
ног ви кен да му пред сто ји ду ел
у Ста рим Ба нов ци ма про тив
Ду на ва.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ ЏУ ДИ СТА НА

СТА РОМ КОН ТИ НЕН ТУ

АН ДРЕА ШАМ ПИ ОН ЕВРО ПЕ 

ВЕ ЛИ КИ ТУРНИР У КИК-БОК СУ

ОГ ЊЕН НА СТА ВИО НИЗ ПО БЕ ДА

оро шлог ви кен да у Пан че ву је
одр жа но фи на ле Ку па Ср би је
у га ђа њу из се риј ске ва зду шне
пу шке, на ко ме се над ме та ло
шест еки па са по шест чла но -
ва (из сва ке ка те го ри је по је -
дан так ми чар).

Шам пи он ску ти ту лу је осво -
ји ла еки па Стре љач ке дру жи -
не „Пан че во 1813”, ис пред ти -
мо ва из Вра ња и Ин ђи је. Га ђа -
ли су: пи о ни ри Алек са и Ива
Ра ко њац, ју ни о ри Сте фан Ра -
ђе но вић и Те о до ра Кон дић и
се ни о ри Да ли бор Па вло вић и
Ма ри на Вељ ко вић.

Овим је за вр ше на и ма ни -
фе ста ци ја „Да ни стре ља штва”,
по во дом пра зни ка гра да Пан -
че ва, у окви ру ко је су у на шем

гра ду ор га ни зо ва на три так ми -
че ња, а при ре ђе не су и из ло -
жба осли ка них ме та и сли ка,
као и про сла ва пет на е сто го ди -
шњи це ра да ли ков не сек ци је и
205 го ди на по сто ја ња Стре љач -
ке дру жи не „Пан че во 1813”.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ УС ПЕ СИ
ТАКМИЧЕЊЕ НАЈ МЛА ЂИХ РАГ БИ СТА

БО РАЦ ПРВАК СР БИ ЈЕ

КУП СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЉА ШТВУ

„ДРУ ЖИ НА” ОСВО ЈИ ЛА ТИ ТУ ЛУ

Чла но ви ка ча ре вач ког Џу до
клу ба Је дин ство про шлог ви -
кен да су уче ство ва ли на ја ком
ме ђу на род ном тур ни ру „Илин -
ден опен”, ко ји је одр жан у Со -
фи ји. У кон ку рен ци ји пре ко 800
мла дих бо ра ца Ка ча рев ци су
по сти гли за па же не ре зул та те.

Нај сјај ни ја од лич ја су осво -
ји ли Ан дри ја на Кр те нић, Пе -
тар Но ва ко вић и Или ја Ан ђе -
ло вић, а брон за ма су се оки ти -
ли Мар та Пе шић, Кри сти јан
Лех ни и Ва си ли је Сто шић. Иа -
ко су до бро ра ди ли, без од лич -
ја су оста ли: Раст ко Ан ђе ло -
вић, Ни ко ли на То шић, Алек -
сан дра Ди ми тров ски и Ми хај -
ло Ан ђе ло вић.

Та ко ђе про шлог ви кен да, у
ита ли јан ском гра ду Бер га му џу -
ди ста Је дин ства Не ма ња Ни -
шић осво јио је сре бр ну ме да љу.

У исто вре ме ка дет ска ре пре -
зен та ци ја Ср би је уче ство ва ла је
на тур ни ру у Мин хе ну, где је
осво ји ла нај сјај ни је од лич је.

Ла зар Ал би ја нић, члан ЏК-а
Пан че во, ко ји се над ме тао у
ка те го ри ји до 66 кг, дао је ве -
ли ки до при нос осва ја њу шам -
пи он ске ти ту ле.

У Бе о гра ду је у не де љу, 4. но -
вем бра, одр жан фи нал ни тур -
нир Пр вен ства Ср би је у раг би -
ју за пе тли ће и пи о ни ре.

Нај мла ђи раг би сти стар че -
вач ког Бор ца оства ри ли су ве -
ли ки успех по бе див ши све кон -
ку рен те, па су на кра ју ти ту лу
шам пи о на др жа ве до не ли у
Стар че во.

– Ово је ве ли ки успех. Хва ла
на шем тре не ру Ра ди во ју Ћо -
си ћу ко ји нас је све му на у чио
– ре као је ка пи тен Бор ца Мар -
ко Ђу ра но вић.

У кон ку рен ци ји пи о ни ра Бо -
рац је за слу жио ти ту лу ви це -
шам пи о на др жа ве. Три јум фо -
ва ла је Цр ве на зве зда, ко ја је
је ди на ус пе ла да са вла да ма ле
Стар чев це ове го ди не.

– Сја јан ре зул тат за ова ко
ма ли клуб као што је наш. Уло -
жи ли смо мно го тру да и ра да,
али без по мо ћи Гра да и Спорт -
ског са ве за Пан че ва не би смо
ус пе ли. Ве ру јем да смо оправ -

да ли по ве ре ње – ис та као је Ра -
ди во је Та ско вић, пред сед ник
РК-а Бо рац.

У Стар че ву раг би да ни те ку...

ФО ТО: Вла ди мир Стој шић
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да
Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не
Пан че во: ДИ НА МО – Ц. ЗВЕ ЗДА
су бо та, 19 са ти

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ – НО ВИ САД
су бо та, 16 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ПА НО НИ ЈА
не де ља, 13.15

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Су бо ти ца: СПАР ТАК –ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не
По жа ре вац: ПО ЖА РЕ ВАЦ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
До ло во: ДО ЛО ВО –МО КРИН
су бо та, 17.30
му шкар ци
Ја бу ка: ЈА БУ КА –ИН ЂИ ЈА
су бо та, 19 са ти
До ло во: ДО ЛО ВО – Н. ПА ЗО ВА
су бо та, 20 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО –НАФ ТА ГАС

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
С. Ба нов ци: ДУ НАВ –ТА МИШ

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – ОМЛА ДИ НАЦ
су бо та, 19.30, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: МЛА ДОСТ – РУ КОШ
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ЈА ДРАН
Пан че во: ДИ НА МО –ШИ МА НОВ ЦИ
не де ља, 18 са ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Ку ла: ХАЈ ДУК –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. Цр ква: БАК –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ДО ЛИ НА
Гај: ПАР ТИ ЗАН –СТРЕ ЛА
Стар че во: БО РАЦ –РАД НИЧ КИ
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ДУ НАВ
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ПАР ТИ ЗАН (У)

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не
Лај ко вац: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –ДИ НА МО 3:0

ПР ВА ЛИ ГА
Бе о град: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –БО РАЦ 1:3

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Н. Па зо ва: МЛА ДОСТ – ОД БОЈ КА 013 3:1

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –КИ КИН ДА 31:22

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не
Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – ТО ПЛИ ЧА НИН 39:26

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не
Бај мок: РАД НИЧ КИ –ДО ЛО ВО 41:34
му шкар ци
Апа тин: АПА ТИН –ДО ЛО ВО 30:28
Вр шац: МЛА ДО СТ–ЈА БУ КА 21:32

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Сом бор: СОМ БОР – ОРК ПАН ЧЕ ВО 39:35

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –БЕ О ВУК 108:75

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
С. Ми тро ви ца: СРЕМ – КРИС КРОС 73:49

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Ру ма: РУ КОШ – ДИ НА МО 75:66
Шид: ПАР ТИ ЗАН –МЛА ДОСТ 54:84
С. Па зо ва: С. ПА ЗО ВА – ЈЕ ДИН СТВО 100:85

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –БРАТ СТВО 1:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПРО ЛЕ ТЕР 3:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ЈЕ ДИН СТВО (В) 0:0
Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН – ЈЕ ДИН СТВО (К) 0:0
Б. Па лан ка: ДУ НАВ –БО РАЦ 1:2
Ива но во: СТРЕ ЛА –ПОТ ПО РАЊ 0:0
Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –СЛО ГА 3:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог дроја: Дд2)

Издор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ЈЕ ЛЕ НА НАЈ БО ЉА
У Мо лу је про шлог ви кен да
одр жан ве ли ки ме ђу на род ни
тур нир у рва њу, на ком су од -
лич не ре зул та те оства ри ли и
так ми ча ри РК-а Ди на мо.

Је ле на Кр сто вић је осво ји ла
нај сјај ни је од лич је, а дрон за ма

су се оки ти ли Јо ва на Ви ћен -
тић и Сте фан То до си је вић.

Бо је Рвач ког клу да Ди на мо дра -
ни ли су и Не ма ња Ти шма, Ми -
хај ло Ву ји но вић и Алек са Јо вић.

ТРО ФЕ ЈИ ЗА СПАР ТУ
Так ми ча ри Пли вач ког клу да
Спар та из на шег гра да има ли
су мно го успе ха у про те клом
пе ри о ду.

На ми тин гу „По ле та рац” у
Но вом Са ду Ду ња Сто ев је осво -
ји ла сре дро на 200 м кра ул и
дрон зу на 100 м леђ но.

Про шлог ви кен да је одр жан
и ве ли ки ме ђу на род ни ми тинг
у Зре ња ни ну.

Јо ва на Бог да но вић је осво -
ји ла дрон за не ме да ље на 50 и
200 м пр сно у ап со лут ној ка те -
го ри ји. Од ли чан је дио и Ми -
лош Спа сић (ФИ НА су ди ја),
ко ји је дез гре шке ода вио уло -
гу стар те ра.

ДВА ТУР НИ РА –
МНО ГО МЕ ДА ЉА

Ка ра ти сти Мла до сти из на шег
гра да уче ство ва ли су на два
ква ли тет на тур ни ра про шлог
ви кен да.

На ме ђу на род ном „Ку пу сун -
ца” у Бе о гра ду на ши су гра ђа -
ни су осво ји ли три злат не и
дрон за ну ме да љу, па су про -
гла ше ни за нај у спе шни ји клуд
у дор да ма.

Нај сјај ни ја од лич ја су за ра -
ди ли Ла ра Пе че ни ца, Ла зар
Пет ко вић и Мла ден Го ле мо -
вић, док се Со фи ја Сте фа но -
вић оки ти ла дрон зом.

Мла дост је оства ри ла од лич -
не ре зул та те и на „Ку пу осло -
до ђе ња По жа рев ца”.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Лу ка Бра јо вић, Да мјан Сто ја но -
вић, Ду ња Дам ња но вић, Ма ша
Јо ва нов, Уна Тер зић и Ана ста -
си ја Кр стић. Сре дром су се оки -
ти ли: Фи лип Јев тић, Ог њен Дам -
ња но вић, Те о до ра Ми тро вић и
Јо ва на Та та ров, а дрон зе су за -
ра ди ли Јо ван Ми ле тић, Та ма ра
Га ври ло вић и Лу ка Ко стић.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Утак ми ца ма сед мог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на пр -
вен стве на тр ка за до до ве у Су -
пер ли ги за од дој ка ши це. Пан -
че вач ке „ла ви це” су на про гра -
му има ле те шко го сто ва ње у
Лај ков цу, где су од ме ри ле сна -
ге с ли де ром на та де ли и је ди -
ном не по ра же ном еки пом у до -
са да шњем шам пи о на ту.

Као што се и оче ки ва ло, од -
дој ка ши це из на шег гра да ни -
су мо гле да на чи не из не на ђе -
ње, па су до до ви оста ли у Лај -
ков цу: Же ле зни чар –Ди на мо 3:0,
по се то ви ма: 25:17, 25:19 и 25:9.

Ко на чан ис ход до вољ но го -
во ри о од но су сна га на те ре ну.
Де вој ке ко је с клу пе пред во ди
тре нер Ни ко ла Јер ко вић ко ли -
ко-то ли ко су па ри ра ле ве ли -
ком фа во ри ту са мо у пр ва два
се та, а он да су „не ста ле” с пар -
ке та лај ко вач ке ха ле.

Већ у на ред ном ко лу пред
„ла ви ца ма” ће ди ти но во ве ли -
ко ис ку ше ње. У Ха лу спор то ва
на Стре ли шту до ла зи Цр ве на

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ДО ЛА ЗЕ ЗВЕ ЗДА И НО ВО СА ЂА НИ

Стране припремио

Александар
Живковић

Же ле зни чар оо дио до
по след њег ми ну та

Сле ди го сто оа ње 
ли де ру

Ле па фуд дал ска пред ста ва ви -
ђе на је про шлог ви кен да на те -
ре ну СЦ-а „Мла дост”. До ма ћа
„ди зел ка”, јед но од нај при јат -
ни јих из не на ђе ња ове је се ни у
Срп ској ли ги „Вој во ди на”, уго -
сти ла је Брат ство из При гре -
ви це, тим ко ји је већ не ко ли ко
се зо на у са мом вр ху тре ћег ран -
га так ми че ња, а у ду ел че тр на -
е стог ко ла ушао је као пр ви
пра ти лац ли де ра из Ку ле.

Го сти су ди ли ап со лут ни фа -
во ри ти у про шло не дељ ном су -
сре ту, а на кра ју су се ра до ва ли
јед ном до ду, ко ји су осво ји ли
ду квал но у по след њем, али и
је ди ном шу ту на гол до ма ћег
ти ма: Же ле зни чар –Брат ство 1:1.

Од са мог по чет ка утак ми це
Да ни ло Ко ва че вић и ње го ви са -
и гра чи на мет ну ли су свој стил
игре. Ни су се упла ши ли фа во -
ри та, иа ко су ди ли све сни да
су опа сни го сти спрем ни да ка -
зне и нај ма њу гре шку.

У пр вом по лу вре ме ну ни је
ди ло го ло ва, а пра ви фуд дал -
ски рат рас плам сао се по сле
од мо ра. „Ди зел ка” је игра ла
сво ју игру и вре да ла при ли ку
да угро зи гол ма на го сти ју. У
57. ми ну ту Вој кан Са рај лин је
дио нај дли жи по гот ку, али га
је гол ман Брат ства не про пи -
сно за у ста вио ван свог ше сна -
е стер ца, па је оправ да но до дио
цр ве ни кар тон.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ФА ВО РИТ СЕ ПРО ВУ КАО ПО РЕД ПЕ СКА НЕ

– Ште та. На ив но смо из гу -
ди ли два до да. Брат ство је мо -
жда нај до ља еки па у ли ги, али
ус пе ли смо да је над и гра мо.
Го сти су по сти гли гол из је ди -
ног шу та. Шта је – ту је. Иа ко
до ли ка да се гол при ми на ова -
кав на чин, ра ду је ме што игра -
мо до дро. Сле ди нам те шко го -
сто ва ње у Ку ли. Хај дук је ли -
дер пр вен ства и не ће нам ди ти
ла ко, али иде мо да се над и гра -
ва мо – ре као је по сле ме ча вид -
но уту че ни ка пи тен Же ле зни -
ча ра Да ни ло Ко ва че вић.

„Ди зел ка” је тре нут но на пе -
том ме сту на та де ли, са 24 до да.

– Ни смо има ли сре ће иа ко
смо ди ли до љи про тив ник.
Ште та, али мо ра мо да ље. Да
нам је не ко пре по чет ка утак -

Са мо де се так ми ну та ка сни -
је усле ди ло је ве ли ко сла вље и
на те ре ну и на три ди на ма. Ка -
пи тен Ко ва че вић се нај до ље
сна шао по сле про и гра ва ња Са -
рај ли на и по слао је лоп ту та мо
где је око 300 по се ти ла ца и же -
ле ло да је ви ди – у мре жу го -
сту ју ћег ти ма.

Же ле зни чар је ус пео да кон -
тро ли ше утак ми цу све до ње -
ног са мог фи ни ша, го то во до
по след ње се кун де. Ка да се оче -
ки вао крај утак ми це, у на док -
на ди вре ме на, за го сте је до су -
ђен сло до дан уда рац, ко ји је
из вео Ог њен Шве љо, је дан од
нај до љих игра ча Брат ства. По -
сле ње го вог шу та лоп та је за -
вр ши ла у мре жи иза гол ма на
Ка та ни ћа.

зве зда, еки па ко ја увек на сту -
па с нај ви шим ам ди ци ја ма и
ко ју пред во ди ду го го ди шњи
тре нер Ди на ма и пр ви са рад -
ник се лек то ра ре пре зен та ци је
Алек сан дар Вла ди са вљев. Би ће
то до дра при ли ка за све по кло -
ни ке игре пре ко мре же у на -
шем гра ду да до ђу у што ве ћем

дро ју у „храм спор та”, да по -
мог ну од дој ка ши ца ма Ди на ма
у ва жном ме чу, али и да по -
здра ве чо ве ка ко ји је не дав но
с на ци о нал ном се лек ци јом Ср -
ди је по стао пр вак све та.

Од дој ка ши Бор ца су још јед -
ном од ра до ва ли сво је на ви ја че
и на ста ви ли су по дед нич ки низ

у Пр вој ли ги. Еки па ко ју пред -
во ди тре нер Ду шан Јо вић про -
шлог ви кен да се уз диг ну тих
ру ку вра ти ла с не у год ног го -
сто ва ња у глав ном гра ду: Же -
ле зни чар –Бо рац 1:3, по се то -
ви ма: 20:25, 14:25, 25:16 и
15:25.

Од дој ка ши Бор ца су од лич -
но за по че ли овај ду ел, ре ла тив -
но ла ко су по ве ли са 2:0 и ка да
се оче ки вао др зи крај су сре та,
усле дио је пад у игри стар че -
вач ког ти ма. Мла да еки па Же -
ле зни ча ра ко ри сти ла је све гре -
шке го сти ју и ус пе ла је да се
вра ти у меч. На сре ћу на ви ја ча
Бор ца, то је ди ло све од до ма -
ћи на у овом ду е лу. Стар чев ци
су у че твр том се ту по но во пре -
у зе ли кон тро лу над утак ми цом,
па су ис ку сно, дез ве ли ких про -
дле ма, меч при ве ли кра ју и
осво ји ли но ва три до да.

Бо рац је са да на че твр том
ме сту на та де ли, са 16 по е на, а
на ред ног ви кен да до че ку је Но -
ви Сад.

У Бе о гра ду је у су до -
ту, 3. но вем дра, одр -
жа но че твр то ко ло
Крос ли ге „Фра њо Ми -
ха лић”. АК Па но ни ја
из на шег гра да пред -
ста вио се са че ти ри
атле ти чар ке, ко је су
се над ме та ле у ка те -
го ри ја ма атлет ских
шко ла и пи о нир ки.

Пр ву злат ну ме да љу
Па но ни ји је до не ла Ха -
на Ја ра маз у тр ци на 500 м, по -
том је нај сјај ни је од лич је осво ји -
ла и Ана Дра го је вић у над ме та -
њу на 1.000 м, а успех „па нон ки”
на ста ви ла је Ми ља Осто јин, ко ја
је три јум фо ва ла у тр ци на 1.500
м. Ан ђе ла Ки ћо вић је на циљ
сти гла осма, што је до дар пла -
сман с од зи ром на то да до са да
ни је на сту па ла на кро се ви ма.

Од ли чан је дио и наш су -
гра ђа нин Урош Осто јин, ко -
ји је осво јио зла то у тр ци
мла ђих ју ни о ра и по след -
њи пут на сту пио у дре су де -
о град ског Пар ти за на, јер у
де цем дру пре ла зи у Па но -
ни ју.

Атле ти ча ре и атле ти чар ке из
на шег гра да пред во дио је тре -
нер Са ша Сто ји ло вић.

КРОС ЛИ ГА „ФРА ЊО МИ ХА ЛИЋ”

ПА НО НИ ЈИ ТРИ ЗЛА ТА
СТРЕ ЛИ ЧАР СКИ ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА

НО ВИ РЕ КОР ДИ, ПЕ ХА РИ...
Тра ди ци о нал ни тур нир у стре -
ли чар ству под на зи вом „Тро -
феј Бе о гра да” одр жан је у не -
де љу, 4. но вем дра, у зе мун ској
дво ра ни „Пин ки”. СК Пан че во
се на том пре сти жном над ме -
та њу пред ста вио с два на ест
стре ла ца, ко ји су по сти гли од -
лич не ре зул та те.

Злат не ме да ље су осво ји ли
ју ни ор ка Бар да ра Бе кић и пи -
о нир Ла зар Ан дре ев, одо је у
га ђа њу олим пиј ским лу ком, те
се ни о ри Ма ри ја Љу дин ко вић
и Сте фан Жи кић, ко ји су га ђа -
ли ком па унд сти лом. Сре др на
од лич ја су за слу жи ли ка дет
Сте фан Кља јић и ве те ран Не -
дој ша Сто ја но вић. Се ни ор ски
тим СК-а Пан че во у са ста ву:
Де јан Фор го, Де јан Ја код и Ду -
шан Гр дић за ра дио је дрон зу у

над ме та њу олим пиј ским лу -
ком, даш као и ка де ти Јо ван
Шпе хар и Ана Ве ли ми ров.

Тре да на гла си ти да је Ма ри ја
Љу дин ко вић по ста ви ла но ви
др жав ни ре корд, с 571 кру гом,
као и то да је пе хар на ме њен
нај у спе шни јем мла дом так ми -
ча ру оти шао у ру ке Ла за ра Ан -
дре е ва.

ми це по ну дио не ре шен ре зул -
тат, ве ро ват но ди смо га од мах
при хва ти ли, јер су го сти за и -
ста из ван ре дан тим. До кра ја
је се ње се зо не оста ла су још три
ко ла, а ми ће мо по ку ша ти да
осво ји мо што ви ше до до ва и
та ко оства ри мо за цр та ни циљ
пре по чет ка пр вен ства – ис та -
као је Го ран Мр ђа, шеф струч -
ног шта да Же ле зни ча ра.

Фуд да ле ри Мла до сти су у
Омо љи ци са вла да ли Про ле тер
с 3:1, у 12. ко лу Вој во ђан ске
ли ге „Ис ток”.

Го ло ве за еки пу ко ју пред во -
ди тре нер Мар јан Спа сић по -
сти гли су До дић, Ву кај ло вић и
Ги го вић.

Мла дост је са да на сед мом
ме сту, са се дам на ест до до ва.



тренутка. Девојке које предводи тренер
Марко Крстић доминирале су од првог
до последњег минута, а већ у осмом
минуту имале су предност од 8:С. С
обзиром на то да је све текло по плану,
најискусније играчице, Светлана
Ничевски и Марија Милићевић, нису
ни улазиле у игру. На голу је још
једном била одлична Сања Павловић,
а прилику је добила и Марија
Лазаревски.

Панчево је играло у саставу: Марија
Лазаревски, Невена Џелајлија (четири
гола), Невена Којић (један), Невена
Станишковић (шест), Ивона Пешић,
Сања Павловић, Светлана Ничевски,
Александра Васић (пет), Катарина
Шуберић (седам), Ивана Цветиновић
(седам), Јована Јовановић (девет
голова), Теодора Станојевић и Марија
Милићевић.

Девојке ЖРК Панчева после шест
кола имају скор од пет победа и једног
пораза, а у наредном колу гостују у
Пожаревцу.

А. Живковић

лиги и то ме изузетно радује и
користим ову прилику да још једном
честитам мојим момцима на томе.
Испунили су све задатке, играли су
пожртвовано, борбено. Начин на који
побеђујемо значи да смо у прелазном
року погодили с појачањима. Поносан
сам што сам тренер овог тима Динама.
Пред нама су два гостовања, у
Суботици и у Новом Пазару, али ми
на сваку утакмицу идемо са жељом
да тријумфујемо – рекао је тренер
Динама Иван Петковић.

Најефикаснији у редовима „жуто-
-црних” био је Милош Костадиновић,
са седам голова. Иван Димитријевић
је био прецизан шест пута, а Ненад
Вучковић је пет пута савладао
противничког голмана. 

Серију победа наставиле су и
рукометашице ЖРК-а Панчево. Оне
су у шестом колу Супер Б лиге на
свом терену савладале Топличанин
из Прокупља с 39:26 (С9:СС).

Био је то меч у коме се питање
победника није постављало ниједног
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Алек сан дра
Је ро тић, 
до ма ћи на:

– На ред ни ви кенд
ћу про ве сти са сво -
јим де те том. Ше та -
ће мо и ужи ва ће мо.

Мар ко Пе тро вић,
про мо тер:

– Ве ро ват но ћу оти ћи у
би о скоп да гле дам до -
ма ћи филм „Ју жни ве -
тар”.

Ма ри ја Пе шић, 
еко но ми ста:

– Ви де ћу се с при ја те љи -
ма и деч ком. По гле да ћу
не ки филм и чи та ћу књи гу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ка пи ја
Кад си на по љу, сам, кад ти је хлад но...

    Кад ти не иде, кад ни си са свим свој.

    Ако ре шиш да то ме њаш.

    По треб но ти је да отво риш не ку од ка пи ја.

    Соп стве ног ума, јер то да је ши ри ну.

    Или до ма свог.

    Сва ка ко и ср ца и ду ша дра гих осо ба.

    Ту је, у ства ри, дом.

Игра
По сто ји она с лоп том из ме ђу обру ча или го ло ва.

    Пре ко мре жа.

    Те ни ских, од бој ка шких...

    Или дру штве них.

    Ре чи ма.

    Или сли ка ма.

    И сен ке зна ју да се игра ју.

    Ипак, нај леп ша је деч ја игра.

И бо ја
Ство ри ти жи вот ни ко ло рит, вра шки је те жак по сао.

    Мо раш ско ро не пре ста но да ми слиш.

    Ма да, и си вим ће ли ја ма је по тре бан од мор.

    Баш за то да би мо гле да ства ра ју.

    Сли ке.

    И ре чи.

    Бо ју сва ко дне ви це.

    То сва ко мо ра сам.

Максималан учинак
Динама

Побеђују и девојке

„Жуто-црни” настављају победнички
поход кроз Суперлигу. Прошлог
викенда на програму је било шесто
коло најјачег рукометног надметања
у нашој земљи, а момци које предводи
тренер Иван Петковић остварили су
и шести тријумф: Динамо–Кикинда
3С:22 (С4:С2).

Фантастичан почетак нове
првенствене трке за бодове плод је
сјајне атмосфере која влада у табору
Динама, али и преданог рада момака
који у сваку утакмицу улазе с великом
жељом за победом. Изгарају на терену
за сваку лопту, за сваки освојени педаљ
терена, за блокаду, за сваки погодак...
Када популарни „вукови с Тамиша”
тако играју, онда тешко може да им
се одупре и много јачи ривал од иначе
веома добре Кикинде.

Тако је било и прошле суботе у Хали
спортова на Стрелишту. Равноправна
борба одвијала се само у првих
двадесетак минута утакмице, а онда
су Петкови момци додали гас... Вељко
Милошевић је сјајном реакцијом „на
црти” поентирао за СС:С0, а већ у
следећем нападу Ненад Вучковић је

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

КО ЈЕ СЛЕДЕЋИ?

бацио одличну контру за Милоша
Костадиновића, а овај је у лету лопту
ухватио једном руком и јурнуо ка голу
Кикинђана. Ефектан погодак најбољег
актера утакмице подгрејао је
атмосферу у дворани и натерао је
тренера гостију да затражи тајм-аут.
Није вредело. Голман Златановић је
фантастично одбранио ударац
Кикинђана, „севнула” је још једна брза
контра, а Баруџић је био неумољив за
С4:СС.

Још бољу игру Динамо је пружио у
другом полувремену. Капитен Бранко
Радановић и Вељко Милошевић
„царовали” су у одбрани домаћег тима
и били готово непрелазни бедем за
Кикинђане. Гости су покушавали на
разне начине да се одупру „панчевачкој
машинерији”, форсирали су игру без
голмана, с више играча у нападу, што
је Дистолу, Вучковићу и
Димитријевићу омогућавало да
постигну ефектне поготке преко целог
терена и таквим потезима измаме
салве аплауза многобројних гледалаца.

– Кикинда је одличан тим, клуб с
високим буџетом. Мало сам се
прибојавао овог дуела. У првом
полувремену смо играли нешто
слабије, али смо се у наставку
утакмице пронашли. Одбрана је још
једном била кључ победе. Динамо је
тим с најмање примљених голова у

СУПЕР ВЕТЕРАНКЕ

У Руми је недавно одржан велики међународни турнир рукометних

ветерана, на коме су се надметале екипе из осам земаља.

Ветеранке Динама су у групи савладале Војводину, Фрајле и

Медицинар, па су као првопласиране у полуфиналу одмериле снаге са

екипом Кроације из Славонског Брода. Сусрет је окончан без победника

(9:9), али даље се пласирао хрватски тим, јер је боље изводио пенале –

11:10. У борби за треће место наше суграђанке су савладале ривалке из

Словеније с 10:6.

Поред бронзаних медаља, у Панчево је стигао и трофеј намењен

најбољем голману на турниру, а заслужила га је Јелена Јовановић.

Боје Динама су браниле: Вера Битевић, Марија Крстић, Снежана

Милићев, Биљана Зубић, Наташа Војин Станчуљ, Марика Алити, Гоца

Дурић Бабић, Драгана Антонијев, Зорица Јованов, Јасмина Дангубић,

Бранка Вуковић, Јелена Јовановић, Слађана Филиповић, Зорица Марков

и Мирјана Косановић.


