
кон крет ним зала га њи ма и актив -
но сти ма локал не само у пра ве и
додао:

– Стра те шки при о ри те ти о који ма
сам овде гово рио про шле годи не не
оста ју мртво сло во на папи ру, већ
доби ја ју кон крет ну фор му која ће се
у нај по зи тив ни јем сми слу одра зи ти
на све оне што у Пан че ву живе и
раде. Опре де ље ње сви ју нас који у
овом тре нут ку чини мо вла да ју ћу
већи ну јесте да буде мо добри дома -
ћи ни, а добар дома ћин кућу не пра ви
само за себе, ради себе и док је њега,
него за сво је потом ке и гене ра ци је
које дола зе. Зато раз ми шља мо стра -
те шки, а не уско инте ре сно.

Казао је да локал на само у пра ва
стал но насто ји да поди же ефи ка -
сност и ква ли тет услу га које пру жа,
те да олак ша ва про це ду ре што су у
њеној над ле жно сти.

– Непре кид но ради мо на томе да
се инве сти ци је могу лак ше реа ли зо -
ва ти. Уво ди мо нови не и раз ви ја мо
нове меха ни зме за доступ ност уло га
и инфор ма ци ја, а по мно го чему смо
пре по зна тљи ви као при мер нај бо ље
прак се. Од про шлог Дана гра да до
данас Пан че во је про гла ше но за нај -
тран спа рент ни ју локал ну само у пра -
ву у Срби ји, локал ни пар ла мент је
про гла шен за нај од го вор ни ји у нашој
земљи, Град ски услу жни цен тар је
кроз про је кат урба ног парт нер ства
Свет ске бан ке целом све ту пред ста -
вљен као при мер нај бо ље прак се.
Пан че во пред ња чи – рекао је Павлов.

Ини ци ја ти ва за модер ни за ци ју
Обја снио је потом да цело куп ни јав -
ни сек тор посве ће но ради на обез бе -
ђи ва њу бољих усло ва за раз вој при -
вред них субје ка та, уна пре ђе њу
послов ног амби јен та и отва ра њу

Хроника
Редовне контроле

– здравији и

квалитетнији

живот

» страна 8

цена 40 динара

Политика

Шта је обележило

Панчево између две

прославе

» страна 4

Друштво

Панчевац у Америци

ради на леку за оболеле

од леукемије

» страна 9

Село

Решити проблем

сеоских депонија

» страна 11

Култура

Панчевачки дани

духовне музике

» страна 12

Фото-репортажа

Јубилеј „зацементиран”

наступима светских

мајстора

» страна 29

Спорт

„Брзи воз” газдује

Војводином

» страна 30
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Све поча сти Јови ћу 
и Лон ча ру

„Раз ми шља мо стра те шки,
а не уско инте ре сно, 
Пан че во пред ња чи”, 
рекао је гра до на чел ник

Ини ци ја тив ни про је кат
„Пан че во, диоп три ја 
опти ми зма”

Све ча ном ака де ми јом у вели кој сали
Кул тур ног цен тра у сре ду, 8. новем -
бра, обе ле жен је Дан гра да Пан че ва.
Том при ли ком уру че но је нај ви ше
град ско при зна ње – Новем бар ска
награ да дво ји ци ово го ди шњих лау ре -
а та: про фе со ру Михај лу Јови ћу за
област обра зо ва ња и Жозе фу Лон ча -
ру за област при вре де.

У про гра му су уче ство ва ли Пан че -
вач ко срп ско цркве но певач ко дру -
штво, под дири гент ском пали цом
Вере Цари не, Там бу ра шки орке стар
МШ „Јован Бан дур”, глу ми ца Софи ја
Јури чан и њен коле га Милен ко
Павлов, КУД „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП” и АКУД „Шпа нац”.

О кон крет ним зала га њи ма
Гра до на чел ник Саша Павлов је говор
запо чео поже лев ши добро до шли цу
пред сед ни ку Скуп шти не гра да
Тигра ну Кишу, њего вој заме ни ци
Весни Арсе но вић, одбор ни ца ма и
одбор ни ци ма, добит ни ци ма награ да,
гости ма из ино стран ства, пред став -
ни ци ма репу блич ких и покра јин ских
орга на, локал них уста но ва и инсти -
ту ци ја, поли ци је, вој ске и без бед но -
сних орга на, црка ва и вер ских зајед -
ни ца, као и оста лим при ја те љи ма,
Пан чев ка ма и Пан чев ци ма.

Рекао је да сма тра да је овај дога -
ђај пра ви тре ну так и место да све
при сут не и ширу јав ност изве сти о

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 8. НОВЕМ БАР, ДАН ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Награ де у две кључ не обла сти: обра зо ва њу и при вре ди
нових еко ном ско одр жи вих рад них
места.

– Све ини ци ја ти ве су у скла ду с
раз вој ним циље ви ма у обла сти
локал ног еко ном ског раз во ја, који су
дефи ни са ни у Стра те ги ји раз во ја
гра да за пери од од 2014. до 2020. У
послед ње две годи не Град је убр за но
ула гао вели ка сред ства у радо ве на
инфра струк тур ном опре ма њу грин -
филд „Послов не зоне север”, где се
оче ку ју нове инве сти ци је, пре све га
нови про из вод ни капа ци те ти. Ова
зона је данас ком плет но инфра струк -
тур но опре мље на. У овом тре нут ку,
уз финан сиј ску подр шку Упра ве за
капи тал на ула га ња АП Вој во ди не,
покре ће мо радо ве на изград њи нове
сао бра ћај ни це, чијом реа ли за ци јом
ће бити у пот пу но сти завр шен
општин ски пут с јужне стра не ком -
плек са – казао је гра до на чел ник.

Пре ма њего вим речи ма, Град је у
скла ду са сво јим финан сиј ским
могућ но сти ма запо чео реа ли за ци ју
још јед ног при о ри тет ног про јек та –
изград њу прве од три фазе пота ми -
шког колек то ра: за прву фазу радо ва
Град је из буџе та издво јио 1,8 мили о -
на евра. Павлов је иста као сле де ће:

– Изград ња колек то ра пове ћа ће
поу зда ност систе ма град ске кана ли -
за ци је, те ће омо гу ћи ти при кљу че ње
и дру гих нових кори сни ка – пре ко
20.000 наших сугра ђа на с Кара у ле и
из Малог рита. Тако ће се спре чи ти и
зага ђи ва ње земљи шта и вода. Ком -
плет на реа ли за ци ја ова два про јек та
је од суштин ског зна ча ја за раз вој
гра да, јер омо гу ћа ва ства ра ње стам -
бе них и послов них зона. Ради ли смо
и на водо снаб де ва њу север них села и
тај вели ки посао је при кра ју. Нео п -
ход но је поме ну ти и про је кат „Банат -
ско сун це за све” којим је модер ни зо -
ван рад топла не на Коте жу, као и оно
што сле ди – сана ци ју Хале спор то ва
на Стре ли шту.

» Наставак на страни 5
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СВЕТИОНИК

Они су будућност
нашег града
» страна 7

Спасао живот жени
нападнутој на улици
» страна 10



Саве зу. Тим чином поче ло је нај но -
ви је доба, како су га зва ли искон ски
кому ни сти.

С дру ге стра не, за пора же не, пре
све га побор ни ке цара Рома но ва, то је
био увод у ката кли зму. Вео ма брзо
поче ле су окрут не репре са ли је бољ -
ше ви ка над про тив ни ци ма, без обзи -
ра на то да ли је реч о поме ну тим
„белим” наци о на ли сти ма или се
ради ло о дру гим леви ча ри ма који
нису били на „лини ји”. А оно ме ко је
пре жи вео крва ви обра чун, сле до ва ли
су одма зда, гулаг... Бед но je завр шио
и сам послед њи импе ра тор Нико лај
III, бру тал но устре љен, као и цела
њего ва поро ди ца, у мемљи вом подру -
му у некој сибир ској заби ти. Тако је
нови „пра вед ни” систем вео ма брзо
пока зао сво је сви ре по налич је.

Попут мно гих дру гих, и ова рево -
лу ци ја поје ла је сво ју (и не само сво -
ју) децу и пре тво ри ла се у мно го тога
про тив чега се бори ла. Дик та ту ра
про ле та ри ја та фак тич ки је поста ла
дик та ту ра при ви ле го ва них поје ди на -
ца. Ства ри су се у том погле ду погор -
ша ле након смр ти глав ног рево лу ци -
о нар ног иде о ло га Вла ди ми ра Иљи ча
Лењи на, са Ста љи но вим дола ском не
чело пар ти је и држа ве, а мета ста зи -
ра ле су након Дру гог свет ског рата.
После њего ве смр ти пре ста ле су суро -
ве егзе ку ци је непо доб них и муче ња
по сибир ским бес пу ћи ма, али живот
обич ног чове ка у кому ни зму, запра -
во тота ли та ри зму, није био досто јан
циви ли за циј ских теко ви на 20. века.
Зато је ста ње у тако зва ним соци ја ли -
стич ким дру штви ма Источ ног бло ка
сасвим оправ да но опи си ва но као „иза
гво зде не заве се”.

И било је јасно да је такво уре ђе ње
нео др жи во и да ће, пре или касни је,
изгу би ти трку с „тру лим” капи та ли -
змом. И то да апсурд буде већи – на
пољу пра ва рад нич ке кла се. Јед но -
став но, запо сле ни су неу по ре ди во
боље живе ли на Запа ду него на Исто -
ку, па су искљу чи во у том сме ру људи
мигри ра ли у потра зи за егзи стен ци -
јал ном сре ћом.

Но, упр кос све му томе, Окто бар ска
рево лу ци ја мора се посма тра ти у неу -
по ре ди во ширем кон тек сту, јер је
доне ла и мно го доброг.

Реци мо, поло жај рад ни ка попра вио
се у већи ни самих држа ва у који ма се
дого ди ла рево лу ци ја, ума ње не су
соци јал не раз ли ке, а гото во сви људи
има ли су јед на ку шан су за успех.
Затим, баук кому ни зма ути цао је на
то да људ ска пра ва изу зет но доби ју на
зна ча ју и у капи та ли стич ким земља -
ма, ако ни због чега дру гог, макар да
би била пред у пре ђе на нара ста ју ћа
бољ ше вич ка пошаст. И напо слет ку,
доса њан је сан мно гих искре них кому -
ни ста који су се жртво ва ли како би
свет био леп ше место за живот.

Нажа лост, пока за ло да су људи
квар љи ва роба и неве ро ват но нео т -
пор ни на болест зва ну власт. То се
дало виде ти и када је реч о нашој
(пето)окто бар ској рево лу ци ји, чија се
огром на пози тив на енер ги ја ола ко
тро ши ла и пре та па ла у љути гра беж
при ви ле ги ја и мате ри јал них доба ра.

Ипак, ако ништа дру го: окто бар ске
и слич не рево лу ци је оста ће баук за
наук они ма који уми сле да су недо -
дир љи ви и да без после ди ца бес ко -
нач но могу да деру кожу наро ду.

Ј. Ф.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Чик погоди?

На градском кеју, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 10. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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АКО ТИ У ПАМЋЕЊУ НЕ ПРЕБИВА НИ НАЈМАЊА ЛУДОСТ НА КОЈУ

ТЕ ЈЕ НАВЕЛА ЉУБАВ, НИКАД НИСИ ВОЛЕО.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Шекспир

Днев на мора
Сре да, 8. новем бар, 7.00. Сан ми пре се ца звук будил ни ка. „Још само пет
мину та...”, про мр мљам одла жу ћи аларм.

Пет мину та касни је... Ћер ка ме буди гра бе ћи са сто ла нови таблет –
једи но што ова нова гене ра ци ја носи у шко лу уме сто тор бе пуне књи га.
Љуби ме и декла му је рас по ред: пошто је Дан гра да, часо ве има ју само до
подне ва, након тога се у шко ли при ре ђу је све ча ни ручак, а у госте им
дола зе дру га ри из Син га пу ра и Јапа на. Допу то ва ли су с про фе со ри ма
како би се упо зна ли са екс пе ри мен тал ним пан че вач ким обра зов ним про -
гра мом захва љу ју ћи коме наши ђаци годи на ма пости жу нај бо ље резул -
та те на PISA тесту. Ћер ки ца весе ло изла зи и хита ка школ ском мини бу су
који је чека пред згра дом.

Мимо и ла зи се с доста вља чем који ми уру чу је пакет са сед мо днев ним
зали ха ма орган ске хра не при сти гле из пан че вач ких села. По одлу ци гра -
до на чел ни ка сви гра ђа ни јед ном недељ но бес плат но доби ја ју намир ни це
које, пот по мог ну ти сред стви ма из град ског буџе та, узга ја ју нај бо љи пољо -
при вред ни ци, по који ма је Пан че во чуве но широм пла не те. Изво зи се и
на Исток и на Запад, а годи не су толи ко род не да пре ти че и за све нас...

Спре мам се и одла зим у Дом здра вља на оба ве зно беље ње зуба. Уред ба
град ских вла сти про пи су је да су него ва ње здра вља и лепо те оба ве зни за
Пан чев ке и Пан чев це, а сви пре гле ди и посе те сало ни ма лепо те финан си -
ра ју се из посеб ног фон да. Услу ге пла ћа ју само они који се не ода зо ву пози -
ви ма на скри нин ге и трет ма не, па се раз бо ле, бла го пору жне или изгу бе
заштит ни знак свих ста нов ни ка Пан че ва: осмех.

Гле дам кроз про зор уку сно уре ђе не чека о ни це Дома здра вља и ужи -
вам у погле ду на веле леп ну згра ду савре ме ног, нај ве ћег у Евро пи, Дијаг -
но стич ког цен тра Опште бол ни це. Огла ша ва се мој слу жбе ни ајфон –
сти гао је под сет ник на дана шњи рас по ред рада редак ци је. Сини ша пра -
ти цен трал ну про сла ву пово дом Дана гра да, на којој ће бити уго шће не
деле га ци је из свих зема ља све та. Након тога иде на сед ни цу Град ског
већа, где ће се раз го ва ра ти о реба лан су буџе та и рас по де ли вишка од
десет мили јар ди евра. Баш ме зани ма коли ко ће кра јем годи не испла ти -
ти на рачу не гра ђа на! Про шли пут је била лепа сво та... Мира изве шта ва
са сим по зи ју ма у Кул тур ном цен тру где стран ци уче како напра ви ти
про гра ме који током чита ве годи не при вла че реке посе ти ла ца из целог
све та. Гли го рић иде у Поли циј ску упра ву – тамо ино стра ни кри ми но ло -
зи од наших кра ду занат и поку ша ва ју да схва те како то да нам је затвор
пра зан, а сто па кри ми на ла нула. Жив ко вић пра ти доде лу пла ке та нашим
спор ти сти ма који су и ове годи не прва ци све та у... па, у све му. Није ни
чудо, с обзи ром на то какве сале и тре не ре има мо и коли ко се ула же у
спорт! Мари на ће оби ћи јав на пред у зе ћа како би про ве ри ла хоће ли нам
и наред не годи не кому на ли је бити бес плат не. Испо ста ви ло се да су про -
јек ти који се тичу кори шће ња енер ги је сун ца и ветра и реци кла же били
пун пого дак! Јор дан ће при пре ми ти репор та жу с тури стич ког кон гре са
на коме ће бити речи о успе шној сезо ни пан че вач ког аква-пар ка, јед ног
од нај леп ших на све ту, и „Пан чо лен да”, атрак ци је која је „Дизни ленд”
дове ла на иви цу бан кро та. Коле га Ста ни жан ће бити у јужној зони. Тамо
се одр жа ва ју пре да ва ња о начи ни ма на које пан че вач ке фабри ке про из -
во де чист ваздух за цео Бал кан. Мој зада так је да про пра тим деша ва ња
у Герон то ло шком. Ино стра ни нови на ри дола зе да напра ве репор та же о
нај ста ри јим људи ма на пла не ти који срећ но живе у Пан че ву. Након тога
сви се оку пља мо на при је му код првог чове ка гра да...

Док ми зубар попра вља осмех, ја се пре сли ша вам. Сва ки при јем код
гра до на чел ни ка почи ње изго ва ра њем десет град ских запо ве сти: 1. Воли
себе, свој град и чита ву пла не ту; 2. Помо зи дру ги ма; 3. Не так ми чи се,
већ сара ђуј; 4. Увек се осме хуј; 5. Не чини дру го ме оно што не желиш да
он чини теби; 6. Чувај при ро ду; 7. Улеп шај живот себи и сви ма око себе;
8. Захва ли на све му што имаш; 9. Веруј у пози ти ван исход; 10. Устај,
зака сни ћеш на посао! Молим? Каква је ово... Ау, чове че!

Сре да, 8. новем бар, 8.15. Ћер ка ме буди и моли ме да јој на леђа ста -
вим ранац који би и мени сло мио кич му. Тра жи ми 2.000 дина ра за дру -
гу од девет рата за екс кур зи ју и паре за ужи ну. Пра зним нов ча ник. Киша
пада, зуб ме боли, немам пара за зуба ра, а нисам ни зака за ла. Бри шем
крме ље и при се ћам се сна с кисе лим грчем на лицу... Данас је Дан гра да.
Јака ствар. Пих!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Дра га на Кожан

Баук за наук
Пре сто годи на оди гра ла се Окто бар -
ска рево лу ци ја. Дога ђај који је непо -
врат но про ме нио свет.

Тач но 7. новем бра (или 25. окто -
бра по јули јан ском кален да ру) бољ -
ше ви ци су осво ји ли Зим ски дво рац
у тада шњем Петро гра ду, одно сно
власт у Руси ји, пото њем Совјет ском



ПРО ШЛЕ НЕДЕ ЉЕ У ЧУМИ ЋЕ ВОЈ УЛИ ЦИ

Завр ше на још јед на згра да за сиро ма шне
На пла цу у Чуми ће вој ули ци
52 завр ше на је још јед на стам -
бе на згра да за наше сиро ма -
шне сугра ђа не. Тим пово дом 2.
новем бра су је оби шли гра до на -
чел ник Пан че ва Саша Павлов,
члан Град ског већа заду жен за
стам бе но-кому нал не посло ве
Мишо Мар ко вић, дирек тор ка
Град ске стам бе не аген ци је
Зден ка Јокић и дру ги гости.

Згра да има осам ста но ва,
при кљу че на је на град ски
топло вод, а њена изград ња је
кошта ла око 26 мили о на
дина ра. Пра во да кон ку ри шу
за ста но ва ње у њој има ће
наши сугра ђа ни који због
ниских при ма ња не могу да за
себе и чла но ве поро ди це обез -
бе де кров над гла вом. Њима
ће ста но ви бити дати у закуп
на осно ву кон кур са који ће

почет ком иду ће годи не рас -
пи са ти Град ска стам бе на
аген ци ја.

У току је тех нич ки пре глед
објек та и при пре ма доку мен -
та ци је за тех нич ки при јем и
доби ја ње упо треб не дозво ле.

Када те адми ни стра тив не фор -
мал но сти буду завр ше не, ГСА
ће извр ши ти укњи жбу згра де у
Ката стру непо крет но сти и оси -
гу ра ће је од могу ће ште те.

Гра до на чел ник Пан че ва Са-
ша Павлов изја вио је да је

локал на власт завр шет ком ове
згра де пока за ла да мисли на
соци јал но угро же не сугра ђа не.
Он је додао да је нова згра да
зајед нич ка инве сти ци ја Град -
ске упра ве и Град ске стам бе не
аген ци је, а да ју је са девет
мили о на дина ра подр жа ло
Мини стар ство гра ђе ви нар ства
и инфра струк ту ре.

Зден ка Јокић је рекла да ће
ста но ве у новој згра ди моћи да
доби ју наши сугра ђа ни који
живе дуже од пет годи на на
тери то ри ји Пан че ва. Дода ла је
да ће они мора ти да испу не и
неке дру ге усло ве, међу који -
ма је одред ба да нема ју имо -
ви ну упи са ну на њих или на
чла но ве њихо вог дома ћин ства
и да има ју довољ но нов ца да
могу пла ћа ти закуп ни ну, која
је непро фит на. М. Г.

Завод за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че -
вац”, прва и једи на уста но -
ва тог типа у Вој во ди ни,
кон стант но ради на про ши -
ре њу бога тог спек тра сво јих
услу га, због чијег ква ли те -
та је већ постао непре ва зи -
ђен, и то не само по мишље -
њу број них Пан че ва ца и
Пан чев ки већ и ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да
ура де и све врсте ултра звуч -
них пре гле да срца, рачу на -
ју ћи и пре глед сон дом пре -
ко јед ња ка (ТЕЕ). И за ову
услу гу анга жо ван је један од
воде ћих струч ња ка у тој
обла сти – dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, кар ди о лог,
док тор меди цин ских нау ка

и маги стар кар ди о ло ги је са
Инсти ту та „Деди ње”. Од
новем бра ће субо том спе ци -
ја ли стич ке ОРЛ пре гле де
ради ти др Горан Митев ски
из пан че вач ке Опште бол -
ни це, а гине ко ло шке – др
Јован Рудић из ГАК „Народ -
ни фронт”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки
и Пан че ва ца бира Завод
„Пан че вац”, посеб но онда

када је нео п ход но ура ди ти
пре гле де и ана ли зе на јед -
ном месту и доби ти резул -
та те што пре. С тим у вези,
тре ба под се ти ти и на то да
се у Заво ду, при ме ра ради,
све врсте лекар ских уве ре -
ња изда ју за мак си мал но
два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру -
ју сви они који посе ду ју
лојал ти кар ти це Ауто-цен -
тра „Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је мо-
же те доби ти путем теле фо на
Заво да „Пан че вац” 013/21-
90-900 и 013/21-90-903, а ово
су ујед но и бро је ви путем
којих се зака зу ју пре гле ди.
Ново сти може те пра ти ти и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 10. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

3

НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац” 
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст 
на про те тич ке услу ге

Од самог отварања,
крајем прошле годи-
не, Центар за хитну и
рестауративну стома-
тологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету услуга, сав-
ременој опреми, про-
фесионалном и љуба-
зном особљу и при-
јатном амбијенту.

Осим тога, све већи
број наших суграђана
одлучује се за услуге
ове стоматолошке
ординације, којом руководи
др Ђорђе Николић, због атрак-
тивних цена и могућности
плаћања на одложено.

Због великог интересовања
наших суграђана и суграђанки,

у „Никоденту” су
одлучили да
поново покрену
акцију у оквиру
које сви они
којима су неоп-
ходне услуге из
области проте-
тике остварују
право на чак
30% попуста.

Искористите
ову прилику и
закажите пре-
глед путем те-

лефона 064/21-75-056. Овај
савремени и модерно опре-
мљени центар налази се пре-
ко пута старе робне куће, у
Улици Максима Горког 2.

Д. К.

Прва награ да за
моза ик Сне жа не 
Јов чић Олђе

У част умет ни ку 
Палу Дечо ву

Четр де сет сед ми Салон умет -
но сти Пан че ва отво рен је у
поне де љак, 6. новем бра, у Гале -
ри ји савре ме не умет но сти.
Ово го ди шњи салон, на којем су
изло же на дела три де сет ауто -
ра, посве ћен је пре ми ну лом
умет ни ку Палу Дечо ву, у чију
част је поста вље на и изло жба
под нази вом „У доди ру са при -
ро дом – импре си је из ате љеа”
у Све ча ној сали Народ ног
музе ја Пан че ва.

Умет ни ци су има ли при ли ку
да се иска жу у више под те ма:
сли кар ство – сли ка ње вазду ха и
воде, еко ло шка инспи ра ци ја,
јужно ба нат ске сли ке; гра фи ка,
цртеж и стрип; реч и сло во;
вајар ство – вер ти ка ле вајар ских
узле та и кон струк ци ја и отво -
ре ни сег мент: гра нич на интер -
ме ди јал на оства ре ња.

Жири у саста ву Душан Ђокић,
Ива на Мар кез Фили по вић и
Вла сти мир Нико лић одлу чио је
да глав ну награ ду доде ли Сне -
жа ни Јов чић Олђи за моза ик под
нази вом „Пањ”. Дру га награ да
при па ла је Лари си Ацков Палић
за кера мич ки трип тих „Око цве -
та”, а тре ћа Нико ли Дра га шу за
кари ка ту ру.

Прво на гра ђе на умет ни ца
није била у при ли ци да се обра -
ти публи ци јер се тре нут но
нала зи у Јапа ну, али су сво је
импре си је о доби је ним при зна -
њи ма поде ли ли оста ли добит -
ни ци при зна ња. Лари са Ацков
Палић осво ји ла је дру гу (откуп -
ну) награ ду за умет нич ки рад
за који она каже да се може
назва ти ’сли ка од кера ми ке’.

– Рад је ком би на ци ја фото -
гра фи је која је тран спо но ва на
на кера ми ку, где је накнад но
додат цртеж. Желе ла сам да

кажем да чита ва при ро да има
неку душу. Изне на ђе на сам
што се то допа ло жири ју. Увек
ми је дра го када кера ми ка
доби је сво је место – рекла је
Лари са Ацков Палић.

Нико ла Дра гаш је иста као да
му је посеб но дра го што је награ -
ђен на четр де сет сед мом Сало -
ну умет но сти. Овом при ли ком
он се пред ста вио илу стра ци јом
„Пут ка Трши ћу”, која је сво је -
вр стан омаж Вуку Кара џи ћу.

– Посеб не похва ле жири је
упу тио сле де ћим ауто ри ма:
Небој ши Јоци ћу за моза ик у
ком би но ва ној тех ни ци под
нази вом „Песак”; Гор ском
Каба да ји за трип тих „Ангел ка”
у тех ни ци олов ка на папи ру;
Гора ну Нико ли ћу, који први пут
изла же на Сало ну, за фото гра -
фи ју „Немир”; Мила ну Була то -
ви ћу за рад „Бор ба про тив сиве
еко но ми је” у екс пе ри мен тал ној
тех ни ци од фискал них рачу на
и Васи ли ју Доло вач ком за
чароб ну сли ку „Сага из рав ни -
це” – рекла је Ива на Мар кез
Фили по вић, уред ни ца про гра -
ма визу ел них умет но сти Кул -
тур ног цен тра Пан че ва.

На изло жби радо ва Пала
Дечо ва „У доди ру са при ро дом
сли ке – импре си је из ате љеа”,
коју је при ре дио кустос – исто -
ри чар умет но сти Дими три је
Јова нов, нашли су се црте жи,
сли ке и гра фи ке из зао став -
шти не умет ни ка, као и кола -
жи, објек ти и кон струк ци је.

– Пред ста вље но је осам на ест
дела Пала Дечо ва која су
репре зен тан ти њего вог позног
ства ра ла штва. У пита њу су раз -
ли чи ти умет нич ки меди ји, али
доми ни ра сли ка, а она се про -
те гла и у нешто што је изме ђу
сли ке и скулп ту ре, што је кру -
на њего вог рада у послед њих
десе так годи на. На овај начин
обе ле жа ва мо и четр де сет годи -
на од њего вог првог изла га ња
на првом Јужно ба нат ском
ликов ном сало ну у Опо ву 1977.
годи не – рекао је Дими три је
Јова нов.

Салон умет но сти Пан че ва
први пут је одр жан 1972. годи не
по угле ду на Окто бар ски салон
Бео гра да, реви јал ну годи шњу
изло жбу ликов не умет но сти.
Про грам Сало на умет но сти реа -
ли зу је Гале ри ја савре ме не умет -

но сти Кул тур ног цен тра Пан че -
ва, у новем бру, у скло пу обе ле -
жа ва ња Дана гра да Пан че ва.
Умет нич ки радо ви се бира ју на
кон кур су, а потом их награ ђу је
жири саста вљен од еми нент них
исто ри ча ра умет но сти. На четр -
де сет сед мом Сало ну умет но сти
сво је радо ве су пред ста ви ли Гор -
ски Каба да ја, Васи ли је Доло вач -
ки, Дејан Рат ко вић, Миро слав
Сав ков, Јеле на Лалић, Нада
Оњин Жужић, Ива на Мар кез
Фили по вић, Сне жа на Миро тић,
Сне жа на Јов чић Олђа, Милан
Була то вић, Небој ша Јоцић,
Емил Сфе ра, Дра го слав Хусар,
Вла ди мир Томић, Мари ја
Дими трић, Мили ца Грбић,
Милан Манић, Нико ла Дра гаш,
Шан дор Шебер ле, Томи слав
Сто шић, Јасми на Бал тић, Мило -
сав Уро ше вић, Јеле на Бад ње вац
Ристић, Нада Денић, Милан Јак -
шић, Иван Арсић, Лари са Ацков,
Дра га на Купре ша нин, Ива на
Што пуљ и Горан Нико лић.

Салон умет но сти биће отво -
рен до 17. новем бра, а изло жба
у Музе ју тра ја ће до 6. децем -
бра.

М. Марић Велич ко вић

САЛОН УМЕТ НО СТИ ПАН ЧЕ ВА

РАДО ВИ ИНСПИ РИ СА НИ ПРИ РО ДОМ

АУТОРСКА ИЗЛОЖБА

Униформе, медаље и ордени ЈНА
Поводом обележавања Дана
града у четвртак, 9. новембра,
у 17 сати, у Народном музеју
Панчево биће отворена аутор-
ска изложба вишег кустоса
историчара Срђана Божовића
под називом „Униформе, меда-
ље и ордени ЈНА”.

Захваљујући господину Вуку
Јокановићу, познатом колек-
ционару из Панчева, који је за
потребе ове изложбе уступио
предмете из своје приватне
збирке, публици ће бити пред-
стављене униформе генерала,
пуковника, заставника, као и

униформе које су носили вој-
ници приликом служења вој-
ног рока. Посебан ексклузиви-
тет чине униформе начелника
генералштаба Петра Грачани-
на, генерал-пуковника и
народног хероја Милутина
Мораче и ађутанта Јосипа Бро-
за Тита пуковника Здравка Јок-
симовића.

Југословенска народна арми-
ја састојала се од копнене вој-
ске, ратног ваздухопловства и
противваздушне одбране и рат-
не морнарице. У сваком од
ових видова ЈНА постојале су

разне врсте униформи. Најши-
ра подела била је на радне
(свакодневне) и свечане. Боје
униформи су се разликовале
према припадности различи-
тим видовима војске: зелена и
сивомаслинаста – пешадија,
плава – РВ и ПВО, бела – мор-
нарица. Униформе су из годи-
не у годину биле све лепше,
модерније и квалитетније.
Могу се лако препознати и раз-
ликовати послератне унифор-
ме од оних из седамдесетих
или осамдесетих година 20.
века. Данас униформе ЈНА све-

доче о једном времену, војсци,
држави.

Други сегмент изложбе чине
ордени и медаље. Међу најзна-
чајније медаље и ордење спа-
дају: Медаља за храброст,
Медаља заслуге за народ,
Медаља за војне заслуге, Меда-
ља рада, Орден за храброст.
Изузетно цењене биле су и
заставица „Најбоља јединица”
и Плакета оружаних снага
СФРЈ.

Изложба ће бити отворена до
14. децембра.

М. М. В.



Пово дом 8. новем бра, Дана гра да,
шефо ве одбор нич ких гру па и пред -
став ни ке поли тич ких стра на ка у
Скуп шти ни Пан че ва пита ли смо: 

1. Шта је обе ле жи ло Пан че во изме -
ђу две про сла ве Дана гра да?

2. Шта би тре ба ло ура ди ти до наред -
ног пра зни ка, 2018. годи не?

Пан чев ци пра зник про сла вља ју у
знак сећа ња на 8. новем бар 1918.
годи не, дан када је срп ска вој ска пре -
шла Дунав и осло бо ди ла Пан че во.

Тим пово дом тра ди ци о нал но се нај -
за слу жни јим инсти ту ци ја ма или
поје дин ци ма на све ча ној сед ни ци
Скуп шти не гра да доде љу је нај ве ће
град ско при зна ње – Новем бар ска
награ да.
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це су захва ти ли апа ти ја и страх
од губит ка посла. Зар то не
под се ћа на дав не три де се те
годи не про шлог века и рађа ње
нај ве ћег зла у исто ри ји чове -
чан ства? Одла зак не више само
мла дих, него свих оних који у
ино стран ство оду на „при вре -
ме ни” рад. 

– Поку шај отпо ра је све тла
тач ка у овој годи ни, одно сно
онда када се опо зи ци ја удру -
жи ла и напу сти ла сед ни цу
Скуп шти не гра да. До сле де ћег
Дана гра да тре ба ло би про ме -
ни ти све што је могу ће, а пре
све га побољ ша ти усло ве живо -
та гра ђа на Пан че ва.

ОДБОР НИ ЦИ О ДАНУ ГРА ДА

ШТА ЈЕ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛО ПАН ЧЕ ВО 
ИЗМЕ ЂУ ДВЕ ПРО СЛА ВЕ

ни. Врши о ци дужно сти се
мења ју у гарант ном року од
шест месе ци, не посто ји ни
одго вор ност ни моти ва ци ја да
се упра вља у инте ре су гра ђа на.
Оду зе то нам је пра во да кори -
сти мо куће које смо годи на ма
гра ди ли и у које су гене ра ци је
ула га ле. То мора да пре ста не.

– Про бу ди ти се, супрот ста ви -
ти, скло ни ти лажне идо ле, не
при ста ти на уце ну и коло ни јал -
ни ста тус. Побе ди ти страх. Сло -
бо да је пред у слов за оздра вље -
ње, сва ки дан који изгу би мо је
дан који ћемо мора ти да надок -
на ди мо. Не забо ра ви те, Дан
гра да је дан осло бо ђе ња.

Срђан Гла мо ча нин, 

Срп ска ради кал на стран ка:
– У одно су на пре годи ну

дана гра ђа ни Пан че ва не осе -
ћа ју ника кав бољи так. Напро -
тив, живи се све теже и теже, а
гра ђа ни су све сиро ма шни ји и
сиро ма шни ји и с тешком
муком, у вели ком про цен ту
буквал но гла ду ју ћи, пла ћа ју
сил не наме те и дажби не како
општин ске, тако и држав не.
Општин ска, као ни репу блич -
ка власт уоп ште се не тру де да

ДОСТА ЈЕ БИЛО

Рас фор ми ран 
градски одбор 

Град ски одбор „Доста је
било” у Пан че ву је рас пу штен
– саоп ште но је на кон фе рен -
ци ји за нови на ре 8. новем бра.
Одлу ку о рас фор ми ра њу пан -
че вач ког одбо ра донео је про -
шле неде ље Глав ни одбор
стран ке, на зах тев чла но ва
Град ског одбо ра у Пан че ву.
Глав ни одбор је на истом
састан ку за в. д. пред сед ни ка
„Доста је било” у Пан че ву
име но вао одбор ни ка Шан до -
ра Ђер фи ја.

– Глав ни одбор стран ке
донео је ту одлу ку с циљем
да се нови састав Град ског
одбо ра фор ми ра с новим
чла но ви ма, који ће несме та -
но на лока лу води ти поли ти -
ку. Раз ло зи за рас фор ми ра -
ње пан че вач ког одбо ра су
поступ ци и пона ша ње дво ји -
це одбор ни ка – Нико ле
Ћеби ћа и Жар ка Јели сав чи -
ћа, који су одсту пи ли од
прин ци па и вред но сти стран -
ке, опстру и шу ћи рад Град -
ског одбо ра. Тако ђе, и одбор -
нич ки пар Јова но вић још
рани је је изо ста вљен из рада
стран ке, кроз више мера
одно сно кроз дисци плин ски
посту пак због непо ти зма –
изја вио је Шан дор Ђер фи на
кон фе рен ци ји за нови на ре.

С обзи ром на то да су одбор -
ни ци искљу че ни из стран ке,
„Доста је било” их пози ва да
вра те скуп штин ске ман да те
које су осво ји ли на локал ним
избо ри ма на листи „Доста је
било – Саша Раду ло вић”.

– Ћебић и Јели сав чић у
вели кој мери јав но изно се
лич не ста во ве, а не ста во ве
стран ке... Као про блем смо
пре по зна ли и то што се већ
неко вре ме баве лич ном про -
мо ци јом, а оста ли чла но ви
стран ке у Пан че ву су у свом
раду били спу та ва ни, пре

све га од стра не сада бив шег
пред сед ни ка Ћеби ћа – поја -
снио је Ђер фи и додао да је
Јели сав чић искљу чен јер је
био Ћеби ћев заме ник.

Ђер фи је навео да ће од
наред не сед ни це локал ног
пар ла мен та „Доста је било”
има ти само јед ног одбор ни -
ка, то јест њега.

– Ја ћу иза ћи из те одбор -
нич ке гру пе која носи назив
„Доста је било” и на тај начин
ћу напра ви ти крај њу дис тан -
цу од сада већ бив ших чла но -
ва – изја вио је он и додао да
јав ност тре ба да буде упо зна -
та с тим да ако пре о ста ло
четво ро одбор ни ка фор ми ра
одбор нич ку гру пу под нази -
вом „Доста је било”, то нема
везе са исто и ме ном стран ком.

– Запра во четво ро наших
бив ших чла но ва моћи ће да
у Скуп шти ни гра да фор ми -
ра одбор нич ку гру пу, па чак
и под име ном „Доста је
било”. Посто ји таква опа -
сност јер наша стран ка одра -
ни је има про бле ма с реги -
стра ци јом тог име на –
поја шња ва Ђер фи.

Како је додао, локал ни стра -
нач ки избо ри биће у децем бру,
када ће се бира ти и пред сед -
ник пан че вач ког одбо ра.

Жељ ко Сушец, 

Срп ска напред на стран ка:
– Оно што је дефи ни тив но

обе ле жи ло Пан че во и што је
било, а и даље је у фоку су
актив но сти град ске вла сти, то
је интен зи ван рад на обез бе ђи -
ва њу усло ва за раз вој при вре де
и омо гу ћа ва ње отва ра ња нових
рад них места на тери то ри ји
гра да Пан че ва. Дакле, то је
фина ли за ци ја актив но сти на

опре ма њу север не послов не
зоне, која тре ба да буде зама -
јац новог при вред ног раз во ја
Пан че ва с крај њим резул та том
сма ње ња неза по сле но сти и
поди за ња стан дар да наших
сугра ђа на. У вези с тим је,
нарав но, и дру ги вели ки про -
је кат – изград ња пота ми шког
колек то ра, чиме ће се послов -
на зона при кљу чи ти на град -
ски кана ли за ци о ни систем и
још нешто јед на ко важно –
обез бе ђи ва ње водо снаб де ва ња
за север на села, које се при во -
ди кра ју, тако да насе ље на
места до кра ја годи не тре ба да
има ју здра ву пија ћу воду из
град ског водо во да.

– Мате ри ја ли зо ва ти све
прет ход не актив но сти и изве -
де не про јек те на тај начин да
гра ђа ни осе те кон крет но и
реал но бене фи те све га на чему
се напор но ради ло у про те клом
пери о ду. Дово ђе ње озбиљ ног
инве сти то ра, нова рад на места
и у број ка ма видљи во пове ћа -
ње стан дар да наших сугра ђа -
на. Уз то, кон стант но побољ ша -
ње услу га јав ног сек то ра и
уво ђе ње ино ва ци ја, што и може
бити у пуној мери оства ри во уз
еко ном ски напре дак.

Др Душан Сто јић, 

Демо крат ска стран ка:
– Пан чев ци се више ништа

не пита ју у свом гра ду. Увек је
било ути ца ја цен тра ла стра на -
ка, али никад од обно ве више -
стра нач ја нисмо као град били
ова ко обес пра вље ни и пони же -

ово раз у ме ју и да ускла де наме -
те с реал ним при ма њи ма и
могућ но сти ма гра ђа на. Чак ни
за те мизер не пла те, а по зва -
нич ним истра жи ва њи ма у
Срби ји је нај ни жи стан дард у
Евро пи, на тери то ри ји нашег
гра да нема про је ка та и инве -
сти ци ја који би зна чај но запо -
сли ли људе, тако да Пан чев ци
и мла ди, а и ста ри ји гле да ју да
оду у ино стран ство и живе
живот досто јан чове ка. 

– Опо зи ци о не пар ти је су
немоћ не да помог ну гра ђа ни -
ма, и то не само зато што је
град ска скуп шти на пре тво ре на
у ике ба ну извр шне вла сти,
маши ну за изгла са ва ње њених
пред ло га. У наред них годи ну
дана може мо да оче ку је мо
само нова обе ћа ња.

Нико ла Дан гу бић, 

Соци ја ли стич ка пар ти ја Срби је: 
– Кадров ска поли ти ка град -

ске вла сти је толи ко дина мич -
на и скло на про ме на ма да она
сва ка ко може да уђе у круг
нече га што је истак ну то обе ле -
жи ло Пан че во изме ђу две про -
сла ве! 

– Мно го тога је нашем гра ду
реал но потреб но, али то све
побро ја ти неће мо успе ти, а ни

поку ша ва ти. За Пан че во одно -
сно жите ље који чине овај град
потреб но је обез бе ди ти нор ма -
лан живот без стра ха и при ти -
ска, рад и пра во на соп стве но
раз ми шља ње и мишље ње, као и
могућ ност јав ног изра жа ва ња
истог, а без после ди ца по њих и
њима дра ге и бли ске осо бе!

Нико ла Ћебић, 

„Доста је било”:
– Може да се кон ста ту је да

за послед њих годи ну дана у
Пан че ву није ура ђе но ништа у
сми слу неког ква ли та тив ног
пома ка који је про ис те као из
неке ини ци ја ти ве град ске вла -
сти. Град Пан че во функ ци о -
ни ше по инер ци ји. Оба вља ју
се редов ни посло ви и ништа
сем тога. Нај ве ћи посао је оба -
вљен када је у пита њу раци о -
на ли за ци ја у јав ном сек то ру,
мада је град ској вла сти било
бит но да задо во љи зах те ве
који су сти гли с нивоа Репу -
бли ке, при том не воде ћи рачу -
на о сми слу тога што се ради.
Стал не кадров ске про ме не на
мести ма у Град ској упра ви и у
јав ним пред у зе ћи ма наста ви -
ле су се и на тај начин пот пу -
но изгу би ле сми сао. 

– Један од кон крет них пред -
ло га за то шта тре ба ура ди ти,
јесте да Пан че во конач но може
да доби је про грам ски буџет из
раз ло га јасни јег и ефи ка сни јег
кори шће ња град ских сред ста -
ва.

Соња Ради во јев, Лига 

соци јал де мо кра та Вој во ди не:
– Ништа није обе ле жи ло

Пан че во у про те клих годи ну
дана. При ти са ка на опо зи ци ју
има. Посто је и за гра ђа не раз -
ли чи ти арши ни, и то, на при -
мер, при ли ком фор ми ра ња
цене изно ше ња сме ћа, ту је и
нере ше но пита ње Апо те ке
Пан че во, али и наста вак пар -
тиј ског запо шља ва ња... Годи ну
је обе ле жио и изо ста нак ула га ња
у Пан че во било стра ног, било
дома ћег инве сти то ра. Пан чев -

НОВА СТРАН КА

Зајед нич ка бор ба за бољи живот 
Чла но ви Град ског одбо ра Нове
стран ке чести та ли су свим сво -
јим сугра ђа ни ма Дан гра да и
пору чи ли да је важно да се
напо ра и достиг ну ћа пан че вач -
ких јуна ка сви сва ко днев но
сећа мо и вред ну је мо, не само
на Дан Пан че ва, јер су и њихо -
ве заслу ге ван вре мен ске.

– На дана шњи дан 1918.
годи не Пан че во је од стра не Вој -

ске Кра ље ви не Срби је на челу с
капе та ном Петром Ара чи ћем
осло бо ђе но од аустро у гар ске
арми је. Сим бо лич но, наш град
дуги низ годи на доде љу је
новем бар ске награ де и овим
путем жели мо да чести та мо
добит ни ци ма Жозе фу Лон ча ру
и Михај лу Јови ћу и захва ли мо
им на њихо вом дуго го ди шњем
раду и допри но су нашем гра ду.

Тако ђе, жели мо да се лоша
прак са недо вољ ног ула га ња у
кул ту ру и обра зо ва ње про ме ни,
те да више гра ђа на има при ли -
ке да пока же сво је тален те или
да ужи ва у садр жа ји ма који ће
их заин те ре со ва ти. Жели мо и
да дру ги људи који су се иста -
кли вели ким успе си ма не буду
више оне мо гу ћа ва ни да пре не -
су сво ја зна ња и вешти не само

због раз ли чи тог поли тич ког
опре де ље ња. Зада так свих нас
је да се што актив ни је бори мо
за боље усло ве живо та у нашем
пре див ном гра ду, јер ко ће ако
не ми који живи мо овде – изја -
ви ла је Ката ри на Дра ги ће вић,
порт па рол Град ског одбо ра
Нове стран ке у Пан че ву, и на
кра ју дода ла:

– Сре ћан нам Дан гра да!

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

ДВЕ РИ

Пан чев ци се избо ри ли
Град ски одбор Две ри чести -
тао је пра зник сугра ђа ни ма
и у саоп ште њу пово дом
Дана гра да освр нуо се тим
пово дом на исто риј ске
чиње ни це. Они су под се ти -
ли да је у Вој во ди ни веко -
ви ма тиња ла жеља за сло бо -
дом и ује ди ње њем срп ског
наро да, без обзи ра на то што
је Аустро у гар ска монар хи ја
била импе ри ја у одно су на
малу и изра ња ва ну Срби ју.

„Сви ста нов ни ци онда шњег
Пан че ва су дали свој допри -
нос, а нај по што ва ни ји и нај -
у ти цај ни ји међу њима: Павле
и Камен ко – позна ти јав но -
сти као бра ћа Јова но вић, Све -
ти слав Каса пи но вић, Љубо -
мир Нена до вић, Кон стан тин
Пеј чић, про та Васа Жив ко -

вић, Јован Павло вић, осни вач
листа ’Пан че вац’, и мно ги
дру ги нај ум ни ји људи тога
вре ме на, како и доли ку је,
дали су нај ве ћи допри нос.
Исто важи и за нај чу ве ни је
Србе који су један део живо -
та бора ви ли у Пан че ву:
Михај ло Пупин, Јован Јова -
но вић Змај... Сви они су на
свој начин води ли поли тич -
ку бор бу за ауто но ми ју у
одно су на Беч, а пого то во
Будим пе шту, и очу ва ње срп -
ског наро да од сна жних поку -
ша ја гер ма ни за ци је и мађа -
ри за ци је”, наво де Две ри.

Две ри под се ћа ју да је деле -
гат на Вели кој народ ној скуп -
шти ни у Новом Саду тада
била Пан чев ка Мари ја Јова -
но вић, супру га Камен ка Јова -
но ви ћа. Она и још шест жена
биле су и први жен ски деле -
га ти, што је било неза ми сли -
во 1918. у Евро пи. Баш на
Вели кој народ ној скуп шти ни
25. новем бра 1918. годи не јед -
но гла сно је доне та одлу ка о
без ре зер вном при са је ди ње њу
мати ци Срби ји и зајед нич кој,
брат ској зајед ни ци.



Нацрт одлу ке о про сеч ним цена ма
метра ква драт ног непо крет но сти на
осно ву којих је за 2017. годи ну утвр -
ђе на осно ви ца за порез на имо ви ну
у нај о пре мље ни јој зони за непо крет -
но сти обве зни ка који не воде послов -
не књи ге и о кое фи ци јен ти ма за зоне
– пуно је име и пре зи ме прве тач ке
днев ног реда што се пред град ским
већ ни ци ма нашла на сед ни ци одр -
жа ној 2. новем бра.

Усво јен је, па то тре ба да потвр де
и одбор ни ци на сле де ћој сед ни ци
Скуп шти не гра да.

Про сеч не цене метра ква драт ног
одго ва ра ју ћих непо крет но сти по

зона ма у пери о ду јану ар –сеп тем бар
ове годи не тако ђе ће бити пред мет
инте ре со ва ња пред став ни ка гра ђа -
на у локал ном пар ла мен ту. Неве ли -
ког, сигур ни смо; дићи ће прсте
увис. Изме на годи шњег про гра ма
упра вља ња Пар ком при ро де Поња -
ви ца за 2017. годи ну била је сле де -
ћа тема. Фонд за при ба вља ње опре -
ме потреб не за функ ци о ни са ње
терен ске слу жбе биће пове ћан за
мили он дина ра, а то ће се оства ри -
ти сма ње њем пред ви ђе ног изно са
нов ца за изград њу дрве них осма -
трач ни ца и анга жо ва ње спе ци ја ли -
зо ва ног вози ла.

Потом је донет закљу чак којим се
при хва та ју уго во ри о при сту па њу дугу
за обје кат у Ули ци Змај Јове Јова но ви -
ћа 6, као и онај који се тиче при ме не
Уред бе о кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва ње
при ро де рас хо да и усло ви ма и начи ну
при ба вља ња сагла сно сти за закљу чи ва -
ње одре ђе них уго во ра који, због при ро -
де рас хо да, зах те ва ју пла ћа ње на више
годи на, и то за услу гу „испла та нов ча -
них дава ња путем слу жбе них теку ћих
рачу на у обла сти соци јал не зашти те”.

Већ ни ци су дали сагла сност у вези
са заду же њем по крат ко роч ном
намен ском кре ди ту за испла ту
отпрем ни на за вишко ве запо сле них

у ЈКП-у АТП. Ради се о 183.000 евра
у динар ској про тив вред но сти.

На сед ни ци одр жа ној 7. новем бра
била је само јед на тач ка днев ног
реда. Већ ни ци су били сагла сни с
тим да Град Пан че во уче ству је на
кон кур су за суфи нан си ра ње про је ка -
та за уна пре ђе ње рад них и упра вљач -
ких капа ци те та у једи ни ца ма локал -
не само у пра ве на тери то ри ји АП
Вој во ди не с пред ло гом про јек та
„При ме на савре ме них ала та за упра -
вља ње про јек ти ма”. Укуп на вред ност
про јек та је 450.000 дина ра с ПДВ-ом,
а Град ће од Покра ји не тра жи ти
350.000 дина ра. С. Т.

Петак, 10. новембар 2017.
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Како је хлад но вре ме уве ли ко поче -
ло, све више вре ме на про во ди мо код
куће с поро ди цом и при ја те љи ма, а
нај ви ше гле да ју ћи теле ви зиј ске про -
гра ме. Нај че шће су јесе ње шеме про -
гра ма бога те фил мо ви ма и сери ја ма,
које већи на нас воли да гле да како
бисмо се релак си ра ли и одмо ри ли
од сва ко днев них оба ве за. Нека
истра жи ва ња у послед њих неко ли ко
годи на пока за ла су да су Срби чак на
петом месту на све ту када је гле да -
ње теле ви зи је у пита њу. Про се чан
љуби тељ теле ви зи је у Срби ји про ве -
де чак 300 мину та днев но гле да ју ћи
сво је оми ље не теле ви зиј ске кана ле.
Ову пози ци ју дели мо са Аме ри кан -
ци ма. У истра жи ва њи ма која се баве
овом тема ти ком тако ђе је утвр ђе но
да је све мањи број мла дих људи који
гле да ју теле ви зи ју, али да је тако због
тога што они више кори сте дру ге
уре ђа је.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
они гле да ју теле ви зи ју, коли ко и које
еми си је нај ра ди је пра те.

ДОБРИ ЦА МИТОВ СКИ, пен зи о нер ка:
– На теле ви зи ји гле дам ско ро све.

Нај ви ше волим забав не про гра ме, јер
желим да се разо но дим. Поли ти ка ме
уоп ште не зани ма.

РАТО МИР СТО ЈИЋ, пен зи о нер:
– Углав ном гле дам јутар њи про грам

и Днев ник уве че. Пра тим и инфор ма -
тив не и забав не еми си је. Мало мање
гле дам сери је, нека да погле дам неки
добар филм, само не хоро ре, него неке
опу шта ју ће фил мо ве. Зими више вре -
ме на про во дим испред теле ви зо ра,
док је лети то више у пре по днев ним
сати ма, уз јутар њу кафу.

НИКО ЛА ЈЕФ ТИЋ, хемиј ски тех ни чар:
– Мање-више и по овом хлад ном

вре ме ну има мо увек неке оба ве зе.
Нај ви ше пра тим спорт, сла би је
инфор ма тив не еми си је. Рија ли ти
про гра ми ме јако ири ти ра ју јер су
пре пу ни сва ђа и тен зи је, па то не гле -
дам. Волим да погле дам неки ста ри
добри филм.

ДАМИР МИЉ КО ВИЋ, маш. тех ни чар
за ком пју тер ско кон стру и са ње:

– Поне кад гле дам теле ви зи ју, и то
углав ном инфор ма тив не и еду ка тив не
еми си је. Не пра тим поли ти ку, више
волим да гле дам фил мо ве и сери је.

ВЕРА ПЕТРО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Пра тим вести и стра не сери је.

Волим и фил мо ве који нису тешки и
напор ни. Теле ви зор ми је углав ном
укљу чен по цео дан, чак и док радим
неке дру ге ства ри. Онда чекам да наи -
ђе сери ја која мене зани ма. Не гле -
дам рија ли ти еми си је.

БОЈА НА СИМИЋ, гра фич ка дизај нер ка:
– Гле да мо искљу чи во „Беби ТВ”

тре нут но, јер имам мало дете. Субо -
том волим да гле дам Кеси ћа, а оста -
лим дани ма, када завр шим с послом,
погле дам нешто на кана ли ма
„History” и „National Geographic”.
Избе га вам да гле дам теле ви зи ју.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Д. МИЉКОВИЋН. ЈЕФТИЋ В. ПЕТРОВИЋ Б. СИМИЋ

НАША АНКЕТА

КОЈЕ ТЕЛЕ ВИ ЗИЈ СКЕ ПРО ГРА МЕ ПРА ТИ ТЕ?

Вести, спорт и филм ови

Р. СТОЈИЋД. МИТОВСКИ

ХРОНИКА

Обра зо ва ње и раз вој 
наше уни ште не при вре де
нај ва жни је су обла сти у
живо ту сва ког гра да.

пра ве. Пан че во је као име и бренд
сино ним за град који оправ да ва пове -
ре ње свих: инве сти то ра, инсти ту ци ја,
поје ди на ца, а пре свих вас – мојих
дра гих сугра ђан ки и сугра ђа на.
Чести там вам Дан гра да Пан че ва –
поен ти рао је Павлов.

Киш и Павлов су после изво ђе ња
про гра ма иза шли на бину како би
уру чи ли нај ви ша град ска при зна ња
дво ји ци сла во до бит ни ка: про фе со ру
Михај лу Јови ћу за област обра зо ва ња
и Жозе фу Лон ча ру за област при вре -
де. Пошто су про чи та не њихо ве бога -
те био гра фи је (обја ви ли смо раз го во -
ре с њима у прет ход ном бро ју листа),
Јовић и Лон чар су при ми ли новем -
бар ске награ де, па се у њихо во име
публи ци духо ви то обра тио Лон чар:

– С обзи ром на то коли ко је дуго
тра ја ло чита ње моје био гра фи је –
имам сто ти нак годи на, па, дра ге
даме, не рачу нај те на мене. Јуче сам
упо знао дру гог сла во до бит ни ка, а
данас пред сед ни цу жири ја, што зна -
чи да се око награ да уоп ште нисмо
дого ва ра ли.

Наста вио је у озбиљ ном тону:
– Деве де сет девет одсто овог што је

гра до на чел ник у сво јој бесе ди, у свом
изве шта ју изнео јесте тач но: обра зо ва -
ње и раз вој наше уни ште не при вре де
нај ва жни је су обла сти у живо ту сва ког
гра да. Желим да вам кажем да је ово
при зна ње једин стве но на тери то ри ји
бив ше Југо сла ви је; нијед ном гра ду

пре нашег Пан че ва није пало на
памет да оце ни да је мар ке тинг функ -
ци ја будућ но сти која може да допри -
не се све му пле ме ни том и нео п ход -
ном. Има мно го обра зо ва ни јих од
мене када је свет при вре де и мар ке -
тин га у пита њу, али одлу чио сам да
напра вим пре се дан: гра ду у коме
живим 70 годи на покла њам њему
наме њен ини ци ја тив ни про је кат, који
сам назвао „Пан че во, диоп три ја опти -
ми зма”. Могу ће је мно го тога учи ни ти
за сре ди ну у којој човек живи.

Додао је да тај про је кат тре ба да
дове де до ства ра ња дома при вред ни ка,
једин стве не инсти ту ци је која је посто -
ја ла у дав но про шлим вре ме ни ма.

– Сма трам да је дом при вред ни ка
нео п хо дан и данас. С вели ком чашћу
молим гра до на чел ни ка да при ми
овај поклон – рекао је Лон чар и пре -
дао Павло ву уко ри че ну фасци клу.

Он је захва лио на покло ну рекав -
ши да, има ју ћи у виду Лон ча ре во
иску ство и зна ње у овој обла сти, нема
сум ње да се међу кори ца ма, засад,
кри је ква ли те тан мате ри јал, који ће у
скла ду с тен ден ци ја ма гра да Пан че ва
да се вра ти на успе шан при вред ни
пут бити озбиљ но раз мо трен.

После дуго трај ног апла у за наме -
ње ног ово го ди шњим лау ре а ти ма
гости су дру же ње наста ви ли у фоа јеу
Кул тур ног цен тра на при год ном кок -
те лу.

С. Трај ко вић

» Наставак са стране 1

Како је рекао, „конач но се оства ру је
вели ки сан свих нас Пан че ва ца, али
и наших ком ши ја из јужно ба нат ских
једи ни ца локал не само у пра ве”.

– То је дуго обе ћа ван, а тек сада
запо чет про цес: рекон струк ци ја
Интер ног оде ље ња Опште бол ни це у
Пан че ву. Зато још јед ном желим да
упу тим вели ку захвал ност Репу блич -
кој и Покра јин ској вла ди. Пре ко
Упра ве за капи тал на ула га ња АП Вој -
во ди не издво је но је 500 мили о на
дина ра за ову наме ну. Уз све ово,
локал на само у пра ва је пра ти ла запо -
че те инве сти ци је НИС-а на изград њи
нових пого на. Не кри јем задо вољ ство
што ћемо у наред них неко ли ко дана
бити у при ли ци да обја ви мо дола зак
прве стра не директ не инве сти ци је у
наш град. Да би се спро ве ли стра те -
шки циље ви и Пан че во пози ци о ни -
ра ло тако да буде у самом врху по
раз ви је но сти у Срби ји, потреб но је
мно го зна ња, уса вр ша ва ња, вели ки
рад и енту зи ја зам – потреб ни су нам
струч ни, обра зо ва ни и вред ни мла ди
људи – казао је гра до на чел ник.

Пошто је навео да посто је број ни
про гра ми које Град за њих спро во ди,
Павлов је апе ло вао на мла де из Пан -
че ва да иско ри сте сва ку шан су да се
уса вр ша ва ју и да се укљу че у одлу чи -
ва ње о томе какво Пан че во желе.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН 8. НОВЕМ БАР, ДАН ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

НАГРА ДЕ У ДВЕ КЉУЧ НЕ ОБЛА СТИ:
ОБРА ЗО ВА ЊУ И ПРИ ВРЕ ДИ

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕЋА

АТП узи ма кре дит 
за испла ту отпрем ни на

Секре та ри јат за поре ску адми ни стра -
ци ју Гра да Пан че ва оба ве шта ва поре -
ске обве зни ке који не воде послов не
књи ге – физич ка лица да у уто рак, 14.
новем бра, доспе ва четвр та рата за
порез на имо ви ну за 2017. годи ну, па
их моли да бла го вре ме но изми ре сво -
је оба ве зе како би избе гли обра чу на -
ва ње и пла ћа ње кама те, као и покре -
та ње пре кр шај ног поступ ка.
Уплат ни це са изно сом дуга су
одштам па не и у току је доста ва.

Поре ским обве зни ци ма који су на
осно ву реше ња у репро гра му за пла -
ћа ње дуго ва ног поре за на рате, скре -
ну та је пажња да оба ве зно изми ру ју

месеч не рате до дату ма из реше ња и
да до 14. новем бра упла те износ са
уплат ни це за четвр ту рату за порез на
имо ви ну за 2017.

Они поре ски обве зни ци који нису
под не ли зах тев да пла те дуго ва ни
порез на рате, а нису у про пи са ним
роко ви ма пла ћа ли оба ве зе, тре ба да
упла те износ који чини непла ће на
глав ни ца по реше њи ма уве ћа на за
кама ту обра чу на ту у скла ду са зако -
ном, као и четвр ту рату за порез на
имо ви ну за ову годи ну. Ови поре ски
обве зни ци тако ђе могу под не ти зах -
тев да дуго ва ни порез пла те на рате
уз отпис 50 одсто кама те. С. Т.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ СЕКРЕ ТА РИ ЈА ТА 

ЗА ПОРЕ СКУ АДМИ НИ СТРА ЦИ ЈУ

Рок за пла ћа ње 14. новем бар

– Зато ми је посеб на част да уру чим
Новем бар ску награ ду заслу жним
сугра ђа ни ма за изу зет на постиг ну ћа
упра во у две кључ не обла сти: обра зо -
ва ња, као каме на темељ ца и првог
пред у сло ва за напред но дру штво, и
при вре де, одно сно раз во ја мар ке тин -
га и брен ди ра ња. Упра во то је у фоку -
су свих актив но сти локал не само у -

ПСЦПД и диригент Вера Царина



и општој јав но сти на опа сност
која пре ти јав ном здра вљу, те да
се сви ма упу ти позив на одго -
вор но кори шће ње анти би о ти ка.
О овој теми гово ри ли су струч -
ња ци и лека ри из пан че вач ког
заво да и Опште бол ни це, као и
из бео град ског Град ског заво да
за јав но здра вље, те с Меди цин -
ског факул те та у Бео гра ду. Они
су пре не ли пору ке о томе да би
се кон тро ли са ном упо тре бом
анти би о ти ка сма њи ли анти ми -
кроб на рези стен ци ја, ризи ци од
смрт ног исхо да и укуп ни здрав -
стве ни тро шко ви за лече ње, а
спре чи ло би се неже ље но про -
ду же ње тра ја ња боле сти.

Тако би се, нагла си ли су
струч ња ци на овом ску пу, сачу -
ва ла дело твор ност анти би о ти -
ка за гене ра ци је које дола зе.

Д. Кожан

Како наво де у Заво ду, циљ
овог сим по зи ју ма, који је Здрав -
стве ни савет акре ди то вао за
лека ре, сто ма то ло ге, фар ма це -

Било да се кре не на север –
ка Мађар ској, било на запад
– ка Хрват ској и Сло ве ни ји,
на југ – ка Црној Гори, или
на исток – ка Руму ни ји, уоч -
љи во је исто: све те држа ве
су у прет ход ним деце ни ја -
ма у вели кој мери дева сти -
ра ле сво је живот но окру же -
ње, и то пре све га због
интен зи ви ра ња при вре де и
пољо при вре де и жеље за
оства ре њем што већег про -
фи та.

Импе ра тив да сачу ва ју
сво је добро, у овом слу ча ју
пеј заж и исто риј ске одли ке
као што су руде рал ни агро -
е ко си сте ми, живи це и
шуме, успе ли су да постиг -
ну пре ко раз ли чи тих мера
које је ЕУ сво јим држа ва ма
чла ни ца ма тра си ра ла. Ме-
ђу тим, тен ден ци ја и агро е -
ко ло шке мере (о поје ди ним
смо писа ли у овој рубри ци)
које пре ко сво јих про гра ма
финан си ра ЕУ, дове ли су до
про ме не ситу а ци је набо ље.
У то се може те уве ри ти и
сами при ли ком путо ва ња у

неку од наве де них зема ља.
Добра ствар је да су исте те
земље вели ки број пре де ла
од изу зет ног зна ча ја и
закон ски зашти ти ле, чиме
су одре ђе не лока ли те те
додат но уна пре ди ле.

Но вра ти мо се на очу ва -
ње пеј за жа. У нај ве ћем
бро ју слу ча је ва само очу ва -
ње пеј за жа спро во де и реа -
ли зу ју невла ди не орга ни за -
ци је чија је основ на
делат ност зашти та живот -
не сре ди не, али и нема ли
број удру же ња чију делат -
ност чине неки сег мен ти из
обла сти одр жи ве пољо при -
вре де и рурал ног раз во ја. У
ова квим про јек ти ма уче -
ству је и вели ки број истра -
жи ва ча који ма су одр жи ва
пољо при вре да и рурал ни
раз вој ужа ком пе тен ци ја.
Овај спој удру же ња и
истра жи ва ча пока зао се
као попри лич но успе шна
ком би на ци ја.

Руде рал ни агро е ко си сте -
ми одно сно тра ди ци о нал ни
пољо при вред ни пеј за жи
наста ли су током исто ри је
кроз раз ли чи те пољо при -
вред не актив но сти људи на
одре ђе ном про сто ру и пред -
ста вља ју зна ча јан ресурс. У
нашој земљи вред ност тра -
ди ци о нал них пољо при вред -
них пеј за жа није довољ но
сагле да на, а њихов убр за ни
губи так дово ди до губит ка
важног дела кул тур не
башти не, као и одр жи ве
пољо при вре де.

Зна чај живи це, тј. ветро за -
штит них поја се ва детаљ ни је
је при ка зан у „Пан чев цу” број
4735, обја вље ном 20. окто -
бра. Зарад пове ћа ња при хо -
да по једи ни ци мере пољо -
при вред ни про из во ђа чи, не
хају ћи за потре бу посто ја ња
пољ ских (атар ских) путе ва и
руде рал них (зеле них) повр -
ши на, под о ра ва ју и трај но
уни шта ва ју ове вред но сти.
Само неке од нега тив них
после ди ца јесу сма ње ње биљ -
ног и живо тињ ског био ди вер -

зи те та, неста ја ње путе ва, сма -
ње ње ква ли те та обра ди вог
под руч ја и инди рект но фор -
си ра ње инва зив них коро ва,
као и дру го.

Што се тиче шума, побољ -
ша ње пеј за жа пости же се
пошу мља ва њем голе ти које
су за то спо соб не, потом
чишће њем вештач ки подиг -
ну тих заса да, мења њем ста -
рих заса да новим... Цен -
трал но место при избо ру
шум ских врста јесте да се
обез бе ди аутох то ним врста -
ма тог под руч ја да оста ну у
што већем бро ју, а на мести -
ма где их већ има, тре ба
помо ћи при ро ди да се сама
ста би ли зу је. Сто га зала га ње
за обно ву, очу ва ње и уна пре -
ђе ње тра ди ци о нал ног пољо -
при вред ног пеј за жа тре ба да
буде импе ра тив, као и
засни ва ње живи ца и пољо -
за штит них поја се ва и шума
као дела укуп ног кул тур ног
пеј за жа.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 10. новембар 2017.
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Очу ва ње пеј за жа и
исто риј ских одли ка

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН ЗАВО ДА ЗА ЈАВ НО ЗДРА ВЉЕ

СТРУЧ НИ СКУП О АНТИ МИ КРОБ НОЈ 
РЕЗИ СТЕН ЦИ ЈИ

Позив на одго вор но
кори шће ње 
анти би о ти ка

Спре чи ти неже ље но
про ду же ње тра ја ња
боле сти

Запо сле ни у Заво ду за јав но
здра вље Пан че во су дан осни -
ва ња те уста но ве, 1. новем бар,
обе ле жи ли рад но, тако што су,
изме ђу оста лог, у Град ској
упра ви орга ни зо ва ли струч ни
скуп под нази вом „Анти ми -
кроб на рези стен ци ја: иза зо ви и
могућ но сти у сва ко днев ном
раду с паци јен ти ма”.

Овим ску пом Завод је дао
свој допри нос кам па њи за
раци о нал ну упо тре бу анти -
би о ти ка у Срби ји, која се

Гра ђа ни Стар че ва и окол них
места има ће могућ ност да пот -
пи су ју донор ске кар ти це у
четвр так, 9. новем бра, од 17
сати, у сали Дома кул ту ре.

Дога ђај ће орга ни зо ва ти
Стар чев ка Весна Дра го је рац,
која се годи на ма бави овим
про бле мом и нала зи се у Тиму

за тран сплан та ци ју орга на
Репу бли ке Срби је. Помоћ у реа -
ли за ци ји те хума ни тар не актив -
но сти пру жи ле су јој локал не
инсти ту ци је – Месна зајед ни -
ца, Дом кул ту ре Стар че во и
удру же ње гра ђа на „Ста ри Рас”.

Ову област при сут ни ма ће
пред ста ви ти нека да шњи дирек -

тор Деч је кли ни ке у Тир шо вој
– про фе сор др Душан Шће па -
но вић, пред сед ник Удру же ња
боле сни ка Вој во ди не – инже -
њер Зоран Мишко вић, дирек -
то ри „Био ме ди ци не Срби је” –
др Јеле на Бокић, Опште бол -
ни це – др Сло бо дан Ову ка,
Дома здра вља – др Сто јан

Више кру на и шеф Здрав стве не
амбу лан те Стар че во – др Мила -
на Сте ва но вић.

Орга ни за то ри пози ва ју заин -
те ре со ва не гра ђа не да им се
при дру же и пот пи шу донор ске
кар ти це, које неко ме могу зна -
чи ти живот.

Ј. Ф.

ВАЖАН ДОГА ЂАЈ У СТАР ЧЕ ВУ

Пот пи си ва ње донор ских кар ти ца

– На овом под не бљу исто ри ја
се често пона вља и мно го је
жрта ва које су пале за нашу
сло бо ду. Због тога тре ба да ура -
ди мо све што може мо да се то
више никад не дого ди – рекао
је 8. новем бра Тигран Киш,
пред сед ник Скуп шти не гра да
Пан че ва, на цере мо ни ји пола -
га ња вена ца на спо ме ник стра -
да ли ма у осло бо ди лач ким
рато ви ма 1914–1918. годи не.

Тиме је поче ла про сла ва
Дана гра да, пра зни ка који се
од 2001. годи не обе ле жа ва 8.
новем бра, у знак сећа ња на

осло ба ђа ње Пан че ва 1918.
годи не, на кра ју Првог свет ског
рата.

Поред Киша, који је поло -
жио венац на овај спо ме ник у
име Град ске упра ве, то су учи -
ни ли и пред став ни ци Вој ске
Срби је, Удру же ња пото ма ка
рат ни ка 1912–1918. годи не и
Град ског одбо ра Удру же ња
бора ца Народ но о сло бо ди лач -
ког рата. Након тога глу мац
Миро слав Жужић одре ци то вао
је песму „Пла ва гроб ни ца”
Милу ти на Боји ћа.

М. Г.

ПОВО ДОМ 8. НОВЕМ БРА, ДАНА ГРА ДА

Поло же ни вен ци на 
спо ме ник стра да ли ма

Изра жа вам дубо ку захвал ност
др Сло бо да ну Ову ки, дирек то -
ру Опште бол ни це, и др Сто ја -
ну Више кру ни, дирек то ру
Дома здра вља, као и свим
људи ма запо сле ним у тим
уста но ва ма, на томе што су

има ли раз у ме ва ња и иза шли
нам у сусрет пру жив ши нов ча -
ну помоћ за лече ње моје сестре
Олге Пре до је вић.

Олга се и даље нала зи у Тур -
ској, где се лечи од леу ке ми је.
Болест је напре до ва ла и про ме -

ни ла облик из хро нич ног у
акут ни, те је Олга посла та на
тран сплан та ци ју кошта не сржи.

Олга је само хра на мај ка.
Њен супруг је пре ми нуо, па је
оста ла сама са дво је деце и без
при ма ња. Са опа ком боле шћу

води мо бит ку већ две годи не.
Сто га још јед ном желим да
захва лим свим људи ма доброг
срца који су нам помо гли да
моја сестра оде на лече ње.

Сла ви ца Јова но вић, 

рад ни ца Дома здра вља

ПИСМО ЧИТА ТЕЉ КЕ

Захвал ност за помоћ у Олги ном лече њу

ЗАВОД ПРЕ СЕ ЉЕН НА ДВЕ ЛОКА ЦИ ЈЕ

Због рекон струк ци је Интер ног оде ље ња Опште бол ни це, Завод за јав но здра вље пре се љен

је с доса да шње адре се у Пасте ро вој 2 и сво ју делат ност сада оба вља на две лока ци је: у Ули -

ци Вука Кара џи ћа 8 и у Ули ци 6. окто бра 9.

Менаџ мент Заво да (дирек тор, помоћ ни ци дирек то ра и глав ни тех ни чар), Слу жба за прав -

не, еко ном ске, финан сиј ске, тех нич ке и дру ге посло ве (прав на слу жба, рачу но вод ство, комер -

ци ја ла), Цен тар за пре вен ци ју и кон тро лу боле сти (сани тар ни пре гле ди, вак ци на ци ја,

саве то ва ли ште) и Цен тар за про мо ци ју здра вља, ана ли зу и орга ни за ци ју здрав стве не слу -

жбе, инфор ма ти ку и био ста ти сти ку у здрав ству нала зе се у про сто ри ја ма бив ше Желе знич -

ке амбу лан те у Ули ци Вука Кара џи ћа 8.

Цен тар за хиги је ну и хума ну еко ло ги ју (оде ље ње хиги је не и оде ље ње сани тар не хеми је и

еко ток си ко ло ги је) и Цен тар за микро би о ло ги ју (оде ље ње кли нич ке и оде ље ње сани тар не

микро би о ло ги је) нала зе се у бив шој Очној амбу лан ти у Ули ци 6. окто бра 9.

Завод ће функ ци о ни са ти на ове две адре се све док не буде завр ше на нова згра да те уста -

но ве, која је већ годи на ма у изград њи.

реа ли зу је у окви ру „Дру гог
про јек та раз во ја здрав ства
Срби је” Мини стар ства здра -
вља.

у те, био хе ми ча ре, меди цин ске
и сани тар не тех ни ча ре и сани -
тар но-еко ло шке инже ње ре, био
је да се скре не пажња струч ној



Пово дом обе ле жа ва ња Дана
гра да локал на само у пра ва је у
сарад њи с Реги о нал ним цен -
тром за тален те „Михај ло
Пупин” при ре ди ла при год ну
све ча ност 7. новем бра у про -
сто ри ја ма Град ске упра ве. Том
при ли ком су нај у спе шни јим
пан че вач ким уче ни ца ма, осва -
ја чи ма меда ља на међу на род -
ним и држав ним так ми че њи -
ма у школ ској 2016/2017 из
мате ма ти ка, физи ке, гео гра -
фи је, срп ског и енгле ског јези -
ка, моде лар ства итд., уру че не
сим бо лич не нов ча не награ де у
распо ну од 4.000 до 27.000
дина ра. Град је из буџе та за ту
свр ху издво јио укуп но 442.000
дина ра.

Ово го ди шњи добит ни ци награ -
да су:

Дани ца Зече вић (3. награ да
на Европ ској олим пи ја ди мате -
ма ти ча ра и 2. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из мате -
ма ти ке), Огњен Тошић (2.
награ да на Свет ској мате ма -
тич кој олим пи ја ди и 2. награ -
да на Репу блич ком так ми че њу
из физи ке), Мар ко Шушњар (2.
награ да на Свет ској физич кој
олим пи ја ди и 2. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
мате ма ти ке), Алек сан дар Ми-
ло ше вић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из физи -
ке), Нико ла Була то вић (1.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из мате ма ти ке), Мар -
та Бошњак (2. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из
мате ма ти ке и 2. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
физи ке), Андреј Тан ко (2.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Сте фан
Ђор ђе вић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу у истра -

жи вач ким радо ви ма – инфор -
ма ти ка), Мар ко Бун да ло (3.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу у истра жи вач ким
радо ви ма – књи жев ност), Ђор -
ђе Кер бић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из књи -
жев но сти и 3. награ да на
Репу блич ком так ми че њу у
истра жи вач ким радо ви ма –
књи жев ност), Огњен Роље вић
(2. награ да на Репу блич ком
так ми че њу у истра жи вач ким
радо ви ма – исто ри ја), Михај -
ло Јако вље вић (3. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
исто ри је), Михај ло Мла де но -
вић (3. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из исто ри је),
Деја на Маљ ко вић (3. награ да
на Репу блич ком так ми че њу из
срп ског јези ка и језич ке кул -
ту ре), Мари ја Јуни чић (3.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из срп ског јези ка и
језич ке кул ту ре), Мари ја Цвет -
ко вић (2. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из срп ског
јези ка и језич ке кул ту ре),
Лазар Мија то вић (нај бо ља
режи ја на 46. реви ји филм ског
ства ра ла штва деце и омла ди -
не Срби је), Миња Дери ко њић
(2. награ да на Наци о нал ној
гео граф ској олим пи ја ди),
Петар Матек (3. награ да на
Наци о нал ној гео граф ској олим-
пи ја ди), Дани јел Дра жи лов (2.
награ да на Наци о нал ној гео -
граф ској олим пи ја ди), Милан
Миле тић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из срп ског
јези ка и језич ке кул ту ре), Тара
Папић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из енгле -
ског јези ка), Јеле на Маслак (1.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из срп ског јези ка и
језич ке кул ту ре), Душан Цви -
је тић (2. награ да на Репу блич -

ком так ми че њу из физи ке),
Тео до ра Милу ти но вић (нај бо -
љи сце на рио на 46. реви ји
филм ског ства ра ла штва деце и
омла ди не Срби је), Михај ло
Мар јано вић (2. награ да на
Наци о нал ној гео граф ској олим -
пи ја ди), Нико ли ја Стан ко вић
(3. награ да на Наци о нал ној
гео граф ској олим пи ја ди), Дуб-
рав ка Дрче лић (2. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
књи жев но сти), Нела Деспо то -
вић (2. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из срп ског
јези ка и језич ке кул ту ре),
Габри еј Едвард Етин ски (3.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Иси до ра
Мај кић (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из мате -
ма ти ке), Нико ла Цин цо вић (2.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке и 3. награ -
да на Репу блич ком так ми че њу

из инфор ма ти ке), Огњен
Петров (2. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из мате -
ма ти ке), Алек сан дар Цуцић (2.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из мате ма ти ке и 3.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Тео до ра
Јовић (3. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из срп ског
јези ка и језич ке кул ту ре), Рена -
та Живо јин (1. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
гео гра фи је), Анђе ла Јова но вић
(3. награ да на Репу блич ком
так ми че њу у истра жи вач ким
радо ви ма – енгле ски језик),
Сне жа на Вуко вић (1. награ да
на Репу блич ком так ми че њу у
истра жи вач ким радо ви ма –
енгле ски језик), Мио на Митре -
ски (2. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу у истра жи вач -
ким радо ви ма – енгле ски
језик), Иси до ра Илић (1.

награ да на Репу блич ком так -
ми че њу у истра жи вач ким
радо ви ма – енгле ски језик),
Мили ца Дре ко вић (2. награ да
на Репу блич ком так ми че њу у
истра жи вач ким радо ви ма –
енгле ски језик), Мар ко Мило -
ва нов (3. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из исто ри је),
Миха и ло Јова но вић (1. награ -
да на Репу блич ком так ми че њу
у авио-моде лар ству ), Или ја
Стра жме ште ров (1. награ да на
Репу блич ком так ми че њу у
ракет ном моде лар ству), Мили -
ца Ристе нов ски (2. награ да на
Репу блич ком так ми че њу у
ауто-моде лар ству), Ђури ца
Рад ма но вић (1. награ да на
Репу блич ком так ми че њу у
авио-моде лар ству), Селе на
Гво зде но вић (3. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
срп ског јези ка и језич ке кул -
ту ре), Лазар Вој но вић (1.

награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из гео гра фи је), Јеле на
Цицва рић (1. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из мате -
ма ти ке и 3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из
физи ке), Алек са Вуч ко вић (2.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Филип
Ран ко вић (2. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу из физи -
ке), Тади ја Попо вић (3. награ -
да на Репу блич ком так ми че њу
из физи ке), Ања Бато ћа нин (3.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из исто ри је), Вален -
тин  Фе хер (3. награ да на Репу -
блич ком так ми че њу у
истра жи вач ким радо ви ма –
исто ри ја), Дани ца Опар ни ца
(2. награ да на Репу блич ком
так ми че њу из књи жев но сти),
Ања Шушњар (1. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
физи ке), Огњен Шкр бић (1.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Алек сан -
дар Мила но вић (2. награ да на
Репу блич ком так ми че њу из
физи ке), Алек сан дар Ста ној ко -
вић (2. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из физи ке),
Михај ло Сли јеп че вић (2.
награ да на Репу блич ком так -
ми че њу из физи ке), Ана Бој -
ко вић (3. награ да на Репу блич -
ком так ми че њу из физи ке),
Миле на Митро вић (награ ђе на
на 33. ликов ном кон кур су
„Желе зни ца очи ма деце”) и
Вељ ко Пот ко њак (3. награ да на
Репу блич ком так ми че њу „Шта
знаш о сао бра ћа ју”).

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 10. новембар 2017.
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ПОТ ПИ САН УГО ВОР О ИЗГРАД ЊИ ТЕР МО Е ЛЕК ТРА НЕ У ПАН ЧЕ ВУ

НОВА ИНВЕ СТИ ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВАЧ КОЈ РАФИ НЕ РИ ЈИ 

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

НАГРА ЂЕ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ

Они су будућ ност нашег гра да

Руско-кине ско-срп ска
сарад ња

Посао вре дан 180
мили о на евра

Про из вод ња топлот не
и елек трич не енер ги је

Ком па ни ја „ТЕ-ТО Пан че во” и
кине ски кон церн „Shanghai
Electric Group” пот пи са ли су
про шле неде ље уго вор о изград -
њи тер мо е лек тра не у Пан че ву.
На све ча ном ску пу који је тим
пово дом одр жан у Бео гра ду
зва нич не доку мен те о почет ку
радо ва пот пи са ли су Алек сан -
дар Вар нав ски, дирек тор ком -
па ни је „ТЕ-ТО Пан че во”, и Ји
Кси а о ронг, пред сед ник хол -
дин га „Shanghai Electric Group”.
Овим чином дуго наја вљи ва на
енер гет ска инве сти ци ја у
нашем гра ду уско ро ће поче ти
да се реа ли зу је, а посао је при -
пао кине ском инду стриј ско-
енер гет ском хол дин гу „Shang-
hai Electric Group”, побед ни ку
тен де ра одр жа ног у јулу 2017.
годи не, на којем су уче ство ва -
ле рено ми ра не фир ме из Грч -
ке, Аустри је, Швај цар ске и
Кине.

Пре ма уго во ре ним оба ве за -
ма, кине ска ком па ни ја ће у
наред ном пери о ду мора ти да
ура ди нео п ход ну про јект ну
доку мен та ци ју за енер гет ски
ком плекс у Пан че ву, да обез -
бе ди испо ру ку опре ме и мате -
ри ја ла, изве де гра ђе вин ско-
мон та жне радо ве, као и да
орга ни зу је обу ку за буду ће рад -
ни ке пан че вач ке тер мо е лек -
тра не. Про јек том је пред ви ђе -
но да ТЕ-ТО Пан че во буде
елек трич на цен тра ла ком би но -
ва ног циклу са која ће про из во -
ди ти елек трич ну и топлот ну

енер ги ју за потре бе Рафи не ри -
је наф те Пан че во, а основ ни
енер гент биће при род ни гас.
Пре о ста ли део елек трич не
енер ги је биће усме рен у енер -
гет ски систем Срби је. Изград -
ња тре ба да поч не у дру гом
квар та лу наред не годи не, а
завр ше так и пушта ње у рад
про из вод ног енер гет ског систе -
ма пла ни ра ни су за четвр ти
квар тал 2019. годи не.

Енер гет ски про је кат
Да под се ти мо, реч је о раз вој -
ном енер гет ском про јек ту ком -
па ни је „Гаспром енер го хол -
динг”, која послу је у окви ру
енер гет ског дива „Гаспро ма”.

Ова фир ма која је део свет ски
позна те руске ком па ни је је
лидер у про из вод њи топлот не
енер ги је и елек трич не енер ги -
је у гене ри са ним про из вод ним
систе ми ма у Руси ји и спа да
међу десет воде ћих европ ских
про из во ђа ча стру је. Цен тра ле
„Гаспром енер го хол дин га” про -
из во де око 16 одсто укуп не про -
из вод ње елек трич не енер ги је у
Руси ји и ова ком па ни ја зау зи -
ма лидер ске пози ци је на тржи -
шту топлот ног снаб де ва ња
Москов ског реги о на – нај ве ћем
тржи шту топло те у све ту. У сво -
јим про из вод ним пого ни ма као
енер гент пре вас ход но кори сте
при род ни гас или угаљ (укуп но

инста ли са не елек трич не сна ге
око 39 гига ва ти).

– Рас по ла же мо вели ким
иску ством у реа ли за ци ји инве -
сти ци о них про гра ма у елек тро -
е нер ге ти ци у Руси ји. За
послед њих десет годи на ком -
па ни ја је реа ли зо ва ла про јек те
изград ње и модер ни за ци је
енер гет ских постро је ња укуп -
не инста ли са не елек трич не
сна ге око 8,5 гига ва ти, укљу чу -
ју ћи сарад њу с парт не ри ма из
Народ не Репу бли ке Кине. Пла -
ни ра ни обим инве сти ци ја на
про јек ту изград ње ТЕ-ТО Пан -
че во биће око 180 мили о на
евра, а већи део инве сти ци ја
обез бе ди ће „Гаспром енер го -

пи си ва ња уго во ра о почет ку
радо ва у Пан че ву.

Сигур но снаб де ва ње
С дру ге стра не, Кирил Тјур де -
њев, гене рал ни дирек тор ком па -
ни је НИС, иста као је да изград -
ња ТЕ-ТО у Пан че ву пред ста вља
још један гарант који ће допри -
не ти енер гет ској ста бил но сти
Срби је. Када је реч о зна ча ју овог
систе ма за Рафи не ри ју, први
човек НИС-а рекао је да ће са
уво ђе њем овог систе ма у опе ра -
тив ну функ ци ју руско-срп ски
нафт ни гигант обез бе ди ти
сигур ност у снаб де ва њу елек -
трич ном и топлот ном енер ги јом
про из вод них бло ко ва у пан че -
вач кој рафи не ри ји. Он је изра -
зио вели ко задо вољ ство што је
НИС део овог зна чај ног про јек -
та и што ће захва љу ју ћи њему
још јед ном потвр ди ти ста тус нај -
зна чај ни је енер гет ске ком па ни -
је у реги о ну.

Пре ма речи ма Алек сан дра
Вар нав ског, дирек то ра „ТЕ-ТО
Пан че во”, у савре ме ном тер мо -
е нер гет ском систе му у Пан че -
ву (укуп на инста ли са на елек -
трич на сна га изно си 200
мега ва ти, а топлот на 121 гига -
кал вин) биће при ме ње на нај -
мо дер ни ја пар но-гасна тех но -
ло ги ја која ће омо гу ћи ти да се
обез бе ди про из вод ња еко ло -
шки чисте енер ги је.

Да под се ти мо, у јуну 2015.
годи не на Међу на род ном еко -
ном ском фору му у Санкт
Петер бур гу пот пи сан је спо ра -
зум изме ђу НИС-а и „Центре-
нергохолдингa” (при па да гру пи
„Гаспром енер го хол динг) о
осни ва њу зајед нич ке ком па ни је
која ће гра ди ти тер мо е лек тра ну –
-то пла ну. На осно ву тог доку -
мен та, „Цен тре нер го хол динг”
посе ду је 51 одсто акци ја у зајед -
нич ком пред у зе ћу, а оста лих 49
про це на та при па да НИС-у.

хол динг”. Оче ку је мо да ће се
као резул тат уза јам ног обо га -
ћи ва ња иску ством и зајед нич -
ког рада ком па ни ја Срби је,
Руси је и Кине у Пан че ву поја -
ви ти савре мен, поу здан и
потре бан обје кат у дуго роч ној
пер спек ти ви, што ће омо гу ћи -
ти раз вој срп ске при вре де.
Сигу ран сам да ће успе шна
реа ли за ци ја овог про јек та
потвр ди ти висо ку кон ку рент ну
спо соб ност и ефи ка сност
руско-кине ске сарад ње код
изво ђе ња про је ка та и на европ -
ским енер гет ским тржи шти ма
– изја вио је Денис Фјо до ров,
гене рал ни дирек тор „Гаспром
енер го хол дин га”, пово дом пот -

Сви заједно: ученици, родитељи, наставници и професори

Панчево постаје енергетски центар



Пре гле ди у Заво ду
„Пан че вац” оба вља ће
се субо том

Зака жи те рад ним
дани ма од 7 до 14
сати путем теле фо на
013/21-90-900 и
013/21-90-903

Тим лека ра спе ци ја ли ста који
раде у Заво ду за здрав стве ну
зашти ту рад ни ка „Пан че вац”
из неде ље у неде љу све је број -
ни ји, а про пор ци о нал но томе,
шири се и спек тар пре гле да
које паци јен ти могу оба ви ти у
овој уста но ви. Пле ја ди неких
од нај бо љих лека ра срп ског
здрав ства које је Завод „Пан -
че вац” оку пио сада се при дру -
жио и др Небој ша Тасић, уро -
лог, који већ 25 годи на ради на
Оде ље њу уро ло ги је пан че вач -
ке Опште бол ни це. Позна то је
да је Тасић неко ли ко годи на
био и начел ник тог оде ље ња, а
потом и дирек тор Бол ни це.

Пре гле ди у Заво ду „Пан че -
вац” оба вља ће се субо том, а
паци јен ти их могу зака за ти
рад ним дани ма од 7 до 14 сати
путем теле фо на 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Које врсте пре -
гле да ћете оба вља ти у Заво ду
„Пан че вац”?

ДР НЕБОЈ ША ТАСИЋ: Кре -
ну ће мо с кла сич ним пре гле ди -
ма какви се раде и у дру гим
при ват ним орди на ци ја ма у
Бео гра ду и већим гра до ви ма,
при чему ћемо у скла ду са
здрав стве ним ста њем сва ког
паци јен та про це њи ва ти да ли
је нео п ход но, уз основ ни, ура -
ди ти и ултра звуч ни пре глед.
Након увод ног пре гле да ради -
ће се и они додат ни, нешто спе -
ци фич ни ји и ком плек сни ји,
ако се за њих поста ви инди ка -
ци ја.

• Који симп то ми ука зу ју
паци јен ту на то да тре ба да
посе ти уро ло га?

– Паци јен те би тре ба ло поде -
ли ти у две гру пе. Првој при па -
да ју они који нема ју ника кве
тего бе, али има ју одре ђе ни број
годи на када је, пре ма стан дар -
ди ма Свет ске здрав стве не орга -
ни за ци је, пре по ру че но да их
јед ном у одре ђе ном пери о ду
пре гле да уро лог. Пре ци зни је,
пре по ру чу је се да сва ки
мушка рац након навр ше не 45.
годи не јед ном годи шње пре -
вен тив но оба ви овај пре глед.
Након 55. годи не ту пре по ру ку
би већ тре ба ло схва ти ти као
оба ве зу. У прву гру пу спа да ју и
паци јен ти који дола зе на пери -
о дич не кон тро ле, након што
им је дијаг но сти ко ва на нека
уро ло шка болест. Дру гу гру пу
паци је на та чине они који има -
ју разно род не тего бе. Оне су
нај че шће пове за не с мокре -
њем, које је уче ста ло или оте -
жа но – када се нај че шће јавља -
ју боло ви или пече ње. Врло се
често поја вљу је и крв при
мокре њу, што може, а не мора
бити пра ће но боло ви ма. Посеб -
но је важно напо ме ну ти да
упра во мокре ње крви без боло -
ва зах те ва више пажње и алар -
мант ни ји је знак за паци јен та
да се оба ве зно и у што кра ћем
року јави уро ло гу. Ово не тре -
ба нико га да пре пла ши, јер
узрок мокре ња крви може бити
беза злен, ако је, реци мо, реч о
нус по ја ви која се јавља због
кон зу ми ра ња одре ђе них леко -
ва. Међу тим, може се ради ти и
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Послед њег викен да у окто -
бру одр жан је три де сет дру -
ги Форум лепо те у Мин хе ну.
То је тра ди ци о на лан сајам и
кон грес козме ти ке, где на
јед ном месту (у више хала)
козме ти ча ри и есте ти ча ри
могу виде ти нови те те и упо -
зна ти се, путем пре зен та ци -
ја и ради о ни ца, с новим
сазна њи ма и трен до ви ма у
козме ти ци.

Ути сак који је оста вио ово -
го ди шњи форум, јесте да срп -
ски козме ти ча ри који су
озбиљ но посве ће ни свом раду
не зао ста ју за Евро пом. Пре -
зен то ва но је мно го нових
апа ра та за негу и под мла ђи -
ва ње лица и тела, а издво јио
се „Pedo Sprint”, који слу жи
за апа ра тур ни педи кир. Садр -
жи настав ке који успе шно
реша ва ју про блем занок ти ца,
жуље ва, кур јих очи ју и ура -
слих нок ти ју. При ка за не су и
мето де за лече ње ура слих и
сквр че них нок ти ју помо ћу

рас те гљи ве цик цак коп че од
жице.

Када је реч о лицу, посеб -
ну пажњу при ву као је апа рат
HIFU. То је висо ко ин тен зив -
ни фоку си ра ни ултра звук
неве ро ват них могућ но сти у
под мла ђи ва њу и поди за њу
тону са коже. Одре ђе ни про -
це нат резул та та видљив је
одмах, а цело ку пан неве ро -
ва тан лиф тинг при ме тан је
након јед ног до три месе ца,
коли ко је потреб но за ства ра -
ње нових кола ге них вла ка на.

На фору му у Мин хе ну још
јед ном је потвр ђе но да је
дер ма пен (дер ма фикс) и
даље апа рат број један за
иглич ну мезо те ра пи ју.

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

Форум лепо те 
у Мин хе ну

ЗДРАВА ИСХРАНА

Сећа те ли се оби ча ја из
детињ ства да се гости ма нуде
слат ко и кафа? То је било
оба ве зно послу же ње у сва кој
кући и није се пре ска ка ло без
обзи ра на то ко би нам
дошао. Не само да се слат ко
савр ше но сла же уз кафу већ
је то нешто што може те увек
има ти у резер ви.

Ово слат ко од ора ха није
кла сич но слат ко зато што се
не кува. Изу зет но се брзо
спре ма, јер се само изме ша -
ју састој ци, што га чини
иде ал ним послу же њем за

изне над не госте. Тако ђе,
тер мич ком обра дом сма њу -
ју се анти ок си дант ска свој -
ства ора ха, па се пре по ру -
чу је кон зу ма ци ја сиро вог
медом, орах је изу зе тан
при род ни лек, јер мед пома -
же да њего ва леко ви та свој -
ства још више дођу до изра -
жа ја.

Ми вам пре по ру чу је мо да
напра ви те брзу и лаку посла -
сти цу којом може те да послу -
жи те госте или да сами ужи -
ва те у њој и тиме побољ ша те
сво је здрав стве но ста ње.

Потреб но: 250 гра ма језгра ора ха, поло ви на лиму на и 250 гра ма

меда.

При пре ма: Ора хе и лимун с кором исе ци те што сит ни је или пот -

пу но саме љи те. Све поме шај те с медом и одло жи те у ста кле ну теглу

с поклоп цем. По жељи може те да ком би ну је те и лешни ке, баде ме,

суво гро жђе, семен ке бун де ве, цимет...

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Слат ко од ора ха

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР НЕБОЈ ША ТАСИЋ, УРО ЛОГ

РЕДОВ НЕ КОН ТРО ЛЕ – ЗДРА ВИ ЈИ 
И КВА ЛИ ТЕТ НИ ЈИ ЖИВОТ

том слу ча ју, јер циљ лече ња
које спро во ди мо јесте да им
про ду жи мо живот и да га они
про жи ве ква ли тет но, те да дођу
до оне оче ки ва не ста ро сти до
које би дошли и да нема ју кар -
ци ном.

• Не посто је довољ но јаке
речи који ма се може иста ћи
зна чај пре вен ти ве. Шта је то
што човек, поред редов них
лекар ских пре гле да, може и
тре ба да учи ни ради очу ва ња
свог здра вља?

– Коли ко ћемо дуго и ква ли -
тет но живе ти, зави си од мно -
штва фак то ра. На неке, попут
гене ти ке, не може мо ути ца ти,
док на неке дру ге, као што су
окру же ње, поли тич ки усло ви,
окол но сти на послу и слич но,
може мо извр ши ти огра ни чен
ути цај. Држа ва ту тако ђе тре ба
да има вели ку уло гу. Јасан
доказ за то је Дан ска, где живи
нај здра ви ја наци ја на све ту,
што је после ди ца дуго роч но
памет но вође не пре вен тив не и
обра зов не поли ти ке. Ипак, по
мени, нај бит ни ји ути цај на то
да ли ћемо се раз бо ле ти и
коли ко тиче се оне обла сти у
којој ми сами регу ли ше мо
усло ве свог живо та – да ли се
редов но и здра во хра ни мо, да
ли кон зу ми ра мо алко хол или
дуван, да ли зло у по тре бља ва -
мо леко ве... Данас више нема
ника квих тај ни о томе како
која суп стан ца ути че на наше
здра вље, те нема потре бе да
рас пра вља мо о ства ри ма које
су поста ле акси о ми. Сто га је
још мање јасно зашто већи на
људи избе га ва да се пона ша
памет но и одго вор но пре ма
свом здра вљу када је у при ли -
ци да то чини. Но изгле да да је
оно што је нај јед но став ни је и
нај при сту пач ни је ујед но и нај -
те же за већи ну људи.

о неком дале ко озбиљ ни јем
ста њу, па је сто га важно што
пре оти ћи лека ру и испи та ти о
чему је реч.

• Уро ло ги јом се бави те већ
четврт века. Које уро ло шке
боле сти су данас нај че шће и да
ли се нешто у ста ти сти ци про -
ме ни ло у одно су на пери од
када сте били на почет ку кари -
је ре?

док болест толи ко не узна пре -
ду је да поста не јасно од чега
паци јент болу је. Увод ни ток
боле сти може тра ја ти јако дуго
и у том пери о ду по симп то ми -
ма изгле да исто као добро ћуд -
но уве ћа ње про ста те. Само на
осно ву дијаг но сти ке која се
тада спро ве де може се пре по -
зна ти о ком је обо ље њу тач но
реч. Добра вест је да је кар ци -

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пешча ни сат

– Гене рал но, нај че шће боле -
сти ури нар ног трак та веза не су
за инфек ци је и за кал ку ло зе,
али оне нису тако дра ма тич не,
јер успе ва мо рела тив но лако да
их реши мо. Нажа лост, у
послед ње вре ме честе су и
повре де уро ге ни тал ног трак та,
било изо ло ва не – на при мер, у
виду ује да инсе ка та и дру гих
живо ти ња, било у скло пу
општих повре да у сао бра ћај -
ним несре ћа ма и туча ма.
Међу тим, зна ча јан део наших
паци је на та, више стру ко већи
него пре три де сет годи на, јесу
паци јен ти који болу ју од
малиг них боле сти. Јед на од три
нај че шће врсте малиг ни те та од
које обо ле ва ју и уми ру
мушкар ци у јужном Бана ту
упра во је рак про ста те.

• Због чега, по вашем
мишље њу, број забе ле же них
слу ча је ва обо ле ва ња од кан це -
ра расте?

– Раз ло га за то има неко ли -
ко. Један је можда тај што су
усло ви живо та дру га чи ји:
разно ра зни ток си ни које уно -
си мо у себе, као и стрес коме
смо изло же ни већ 20–30 годи -
на сигур но пове ћа ва ју инци -
ден цу. Међу тим, не тре ба изгу -
би ти из вида ни то да је
дијаг но сти ка послед њих годи -
на сна жно напре до ва ла, па
има мо све више могућ но сти да
болест дијаг но сти ку је мо мно -
го брже него пре. То на неки
начин „диже” број ново от кри -
ве них слу ча је ва. Тако ђе, и про -
ду же ње про сеч ног живот ног
века ути че на то да се неке
боле сти јавља ју чешће. Кон -
крет но, кар ци но ма про ста те је
пре три де сет годи на сигур но
било упо ла мање, али глав ни
раз лог је тај што су људи живе -
ли кра ће и болест, ина че карак -
те ри стич на за ста ри ју живот ну
доб, није „сти гла” да се мани -
фе сту је.

• Могу ли одре ђе ни симп то -
ми ука за ти на рак про ста те у
раном ста ди ју му?

– Кар ци ном про ста те, као и
добар део дру гих кар ци но ма
уну тра шњих орга на, нажа лост,
нема посеб ну симп то ма то ло ги -
ју по којој би се издво јио све

Дра ги моји, коли ко вас има
ути сак да годи на има облик
пешча ног сата и да ћемо,
потро шив ши и ова пре о ста ла
зрн ца у ово го ди шњем сату,
само окре ну ти посто ље и
покре ну ти иста зрн ца да
истим рит мом про па да ју у
дру ги део сата?

Загла ви се поне ко зрно
песка у про це пу сва ко дне ви -
це, напра ви мо од тога неко -
ли ко успо ме на које сећа ње не
може да одво ји од про шло го -
ди шњих. Кули се који ма огр -
ће мо дане да бисмо убе ди ли
себе да су дру га чи ји, посеб -
ни, дра го це ни и вео ма важни
исте су, само смо ми, као
глав ни глум ци, за неку нијан -
су дру га чи ји. Нека зрна песка
у нашем живот ном сату могу
јако да заде ру исцр та ва ју ћи
мапу про те клог вре ме на.
Рути на која нас држи загла -
вље не у илу зи ји да се кре ће -
мо кроз живот нај бо љи је
цртач емо ци ја ма по и у нама.

Ако смо послу шно ради ли
све што се од нас оче ку је,
поста ли при ме ре ни и дру -
штве но пожељ ни, зашто не
ужи ва мо у нече му што су
нам обја сни ли да је живот?
Да ли је чека ње да се нешто
дого ди све?

Док су нам учи те љи намет -
ну ти, а не иза бра ни, док су нам
тесто ви и про ве ре мери ло зна -
ња, резул тат је (не)задо вољ ство
при ме ном нау че ног. Ако је све
што зна мо довољ но да кроз
живот иде мо с лако ћом, онда

је у реду тако наста ви ти даље.
Осе ћај да нисмо на овом све ту
само да бисмо били добра
деца, која слу ша ју, пона вља ју
оно што су нау чи ла сво јој деци
и тро ше дане по пра ви ли ма
дру гих, пре су дан је у чиње њу
првог кора ка ка ствар ном уче -
њу. Осе ћај да је живот мно го
више од про стог окре та ња
пешча ног сата без задо вољ ства
про жи вље ног вре ме на; да сва -
ки поку шај вре ди неу по ре ди -
во више од свих изго во ра за
нечи ње ње; да смо одго вор ни
за соп стве не избо ре; да су нам
гре шке лек ци је, а пре пре ке
иза зо ви. Потре ба за про ме ном,
коју вре ме чини јачом, покре -
ну ће нас да на исте ситу а ци је
одго во ри мо на дру га чи ји
начин. Жеља да сру ши мо сте -
ре о ти пе, пред ра су де и намет -
ну та оче ки ва ња довољ на је да
нас живот кроз мно ге „слу чај -
но сти” наве де да чује мо, схва -
ти мо и про ба мо нешто дру га -
чи је, ново, непо зна то. Рути на
којом попу ња ва мо дане јако је
отпор на на про ме ну и вео ма
је успе шна у томе да нас вра -
ћа у сигур ност истог. Само је
упор ност та која може да уру -
ши теме ље јед но лич но сти и
пасив но сти, да обе сми сли
изго во ре и поја ча веро ва ње у
себе и сво је избо ре.

Нико од нас не може зна -
ти коли ко пута ће окре ну ти
живот ни сат. Тре ба да се
запи та мо да ли је срећ ни ји
онај који више пута окре не
пешча ник или онај ко је нау -
чио да ужи ва у сва ком поје -
ди нач ном зрну песка.

На кра ју годи не сви окре -
ће мо пешча ни сат свог живо -
та и сви доби ја мо исти број
зрна песка. Тре ба да поста не -
мо све сни про ла зно сти и
непо врат но сти вре ме на и да
не дозво ли мо да нам га јед но -
лич ни дани одву ку у забо рав.

Чека ти да исцу ри пешча -
ник или ужи ва ти у вре ме ну
које нам је дато – одлу ка је,
као и увек, на вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ном про ста те лечив у свим
фаза ма. Кад кажем лечив,
мислим на то да га је могу ће
обу зда ти или чак пот пу но
иско ре ни ти. Чак и у мета стат -
ској фази се врло успе шно
може лечи ти, тако да паци јен -
ти не тре ба да губе наду ни у
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Два читаоца који до среде, 15. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Како се при-
премате за период слава?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Сада сам сасвим О. К.” Гејл Ханимен. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас која је
ваша оми ље на боја кишо бра -
на. „Пан че вац” и изда вач ка
кућа „Вул кан изда ва штво”
при пре ми ли су по један при -
ме рак књи ге „Госпо дар сен -
ки” Дона та Кари зи ја за два
наша чита о ца или чита тељ -
ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Кад не пада киша – црве -
на, а кад пада – све јед но. Тад
је само важно да је кишо бран
при руци.” 064/8667...

„Она која ће је при ву ћи
мени.” 061/2497...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње коју књи гу пре по ру чу ју за

рођен дан ски поклон. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „А сла би трпе оно што
мора ју” Јани са Вару фа ки са.

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

„Зави си коме. Нај ви ше
волим да сво јој жени покло -
ним кувар. И онда чекам да с
речи у књи зи пре ђе на дела.”
063/8271...

„Пре по ру чу јем ’Наци о -
нал ни парк Срби ја’. Ту ће се
сва ко пре по зна ти, насме ја ти
и запла ка ти...” 064/3566...

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

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

А од мужа – кувар

УСПЕХ ЗА ПОХВА ЛУ

ПАН ЧЕ ВАЦ У АМЕ РИ ЦИ РАДИ НА ЛЕКУ 
ЗА ОБО ЛЕ ЛЕ ОД ЛЕУ КЕ МИ ЈЕ

Два читаоца који до среде, 15. новембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које место у
нашем граду је најромантичније у јесен?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Хајдук на Дунаву” Градимира Стојковића. Нај-
боље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Један од наших нај по зна ти јих
фото-репор те ра и наш сугра -
ђа нин Зоран Јова но вић Мачак,
који већ дуго ради у „Вечер -
њим ново сти ма”, недав но је
при ре дио изло жбу у Дому кул -
ту ре у Банат ском Бре стов цу,
под нази вом „Роман ти ка
наших дана”.
Посе ти о ци ма је пред ста вио 28
сво јих дела која дока зу ју да су
фото гра фи је које он ства ра
мно го више од при зо ра из сва -
ко дне ви це ове ко ве че них објек -
ти ви ма њего вог фото-апа ра та.

Јова но вић је добит ник више
дома ћих и стра них при зна ња
и члан је неко ли ко удру же ња
умет нич ких фото гра фа. Њего -
ве фото гра фи је су обја вљи ва -
ле и аген ци је „Асо ши еј тед
прес” и „Рој терс”. Важи за све -
стра ног фото-репор те ра, јер је
успе шно сни мао рат не суко бе
током деве де се тих годи на, рок
кон цер те, спорт ске дога ђа је,
при зо ре из сва ко дне ви це и још
мно го тога. Када гово ре о
њему, њего ве коле ге кажу да су
му нај бо ље осо би не спо соб ност

да муње ви то реа гу је када види
неки зани мљив при зор и
вешти на да од сва ке фото гра -
фи је напра ви филм ски кадар.

Пре чети ри годи не Јова но -
вић је добио награ ду Удру же -
ња нови на ра Срби је за фото -
гра фи ју „Зау век забо ра вље ни”.
Пово дом тога је изја вио да му
то при зна ње мно го зна чи јер
су, како је нагла сио, коле ге
вред но ва ле његов рад и оце ни -
ле га зна чај ним.

Пра ва новин ска фото гра фи -
ја, пре ма Јова но ви ће вим речи -
ма, мора да буде аутен тич на и
да има пуно сим бо ла. На пита -
ње на које је фото гра фи је нај -
ви ше поно сан, Мачак је рекао
да су то оне које због про во ка -
тив но сти нијед не нови не нису
желе ле да обја ве, а касни је су
награ ђи ва не.

Један од при ме ра за то је
чуве на фото гра фи ја „Косач”,
коју је сни мио у бли зи ни пан -

че вач ке рафи не ри је током
бом бар до ва ња 1999. годи не.
Наста ла је у дели ћу секун де, а
обја вље на је више пута широм
наше земље и у све ту.

Из бога те Јова но ви ће ве био -
гра фи је тре ба иста ћи и изло жбу
њего вих дела коју је при ре дио
2014. годи не у Кул тур ном цен -
тру Срби је у Пари зу.

– Имам част и задо вољ ство
да отво рим изло жбу јед ног од
нај бо љих срп ских фото-репор -
те ра и див ног чове ка Зора на
Јова но ви ћа Мач ка. Њего ва
изло жба нас води кроз иску ше -
ња, људ ске суд би не и печа те
вре ме на које њего во око хва та
у секун ди, што је обе леж је вели -
ких фото гра фа – рекла је на
отва ра њу дирек тор ка Кул тур -
ног цен тра Сла ви ца Петро вић.

Због Јова но ви ће вих успе ха
поно сна је и редак ци ја „Пан -
чев ца”. До деве де се тих годи на
про шлог века он је радио као
фото-репор тер у нашем листу,
а након тога је оства рио умет -
нич ку кари је ру.

М. Г.

ПОВО ДОМ ИЗЛО ЖБЕ ЗОРА НА ЈОВА НО ВИ ЋА МАЧ КА

Њего ве фото гра фи је су умет нич ка дела 

У другом делу серијала под
називом „Хајдук на Дунаву”
Глигорије Пецикоза Хајдук
на летовању са својим орта-
цима упознаје две девојчице
Немице.

Ова дружина неочекивано
улеће у узбудљиву авантуру
након што пронађе десет кило-
грама дроге. Шта кад се поред
свих проблема на Лепенском
виру појави последња особа
коју би ту очекивали да виде?

Награђиван и обожаван,
овај култни серијал о одра-
стању, уклапању и о недоу-
мицама младих и након
више од тридесет година
носи у себи универзалне
поруке о љубави, пријатељ-
ству и заједништву. Важан
као прекретница у домаћој
књижевности за децу и мла-

де, серијал о Хајдуку и
данас нас подсећа на неза-
менљивост искрености и
поштења.

„Хајдук на Дунаву” 
Градимира Стојковића

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Еленор Олифант говори оно
што мисли. Увек. Не води
много рачуна о томе како би
требало да се понаша.
Пажљиво избегава све соци-
јалне интеракције. Можда ће
вам се учинити да је чудна.
Погледајте боље. Само је
другачија. И сасвим је О. К.

Већ осам година иде на
посао сваког дана, а викенде
проводи уз телевизију, замр-
знуту пицу и флашу вотке.
Нема пријатеље. Њена мај-
ка је једина особа с којом
разговара, а ни она је не раз-
уме превише. Све се мења
када набаса на Рејмонда и
заједно с њим крене у нео-
чекивану авантуру. Та згода
извући ће је из чауре њеног
малог света и натераће је да
обрати пажњу и на друге
људе. Нису сви толико дру-

гачији од ње. А неки јој могу
бити и врло блиски.

Ускоро, Еленор ће научити
да и они који су сами себи
довољни могу у срцу наћи
места за пријатељство и љубав.

„Сада сам сасвим О. К.” 
Гејл Ханимен

Нико ла Иви ца део
науч ног тима који
истра жу је јача ње
иму ни те та обо ле лих
од ове боле сти

Доса да шњи резул та ти
охра бру ју ћи

За обо ле ле од леу ке ми је изгле -
да има наде. На аме рич ком
уни вер зи те ту Хар вард вишеч -
ла ни тим науч ни ка спро во ди
про је кат који тре ба да резул -
ти ра про на ла же њем лека за ту
болест, а један од чла но ва тима
је и наш бив ши сугра ђа нин
Нико ла Иви ца.

Након што је оти шао у Аме -
ри ку, он је нај пре у року дипло -
ми рао на Хар вар ду, а сада је на
док тор ским сту ди ја ма на још
јед ном чуве ном аме рич ком
уни вер зи те ту: Ем-Ај-Тију. Коли -
ко су те висо ко школ ске инсти -
ту ци је цење не, гово ре пода ци да
их упи су ју само они који ма успе
да поло же изу зет но тешке при -
јем не испи те. Када завр ше шко -
ло ва ње, сту ден те Хар вар да и
Ем-Ај-Тија сма тра ју науч ном
ели том Аме ри ке.

Нико ла Иви ца је недав но
бора вио у нашој земљи и госто -
вао је у Јутар њем про гра му
Радио-теле ви зи је Срби је. Тада
је гово рио и о важном истра -
жи ва њу у коме уче ству је.

Јача мо иму но си стем обо ле лих
– Радим на про јек ту за раз вој
нових тера пи ја за лече ње леу -
ке ми је, који се сво ди на јача -
ње иму но си сте ма. Уко ли ко се
у томе у пот пу но сти успе, доћи
ће до зна чај них резул та та и
биће то важно достиг ну ће. Ми
смо већ сада у ста њу да изву -
че мо иму не ћели је из орга ни -

зма, да их мало репро гра ми ра -
мо да напа да ју ћели је рака и
да их онда вра ти мо назад, у
паци јен та. То има ефек та и
дола зи до изле че ња, што је
рани је било немо гу ће. Доса да -
шње тера пи је су пре по зна ва ле
неке ства ри на самој повр ши -
ни ћели ја рака. Моја лабо ра -
то ри ја и тим у коме радим сада
могу исто то да раде и у уну -
тра шњо сти тих ћели ја – обја -
снио је Иви ца.

На пита ње да ли је све стан
коли ко су резул та ти истра жи -
ва ња у коме уче ству је важни за
обо ле ле од леу ке ми је и коли -
ко би могли да им помог ну, он
је одго во рио потврд но. Рекао
је да тера пи ја на којој ради
делу је, и то дале ко боље од
било које хемо те ра пи је. Пре -
ма њего вим речи ма, резул та ти
истра жи ва ња у коме уче ству је

могли би лако да се при ме не и
у нашој земљи уко ли ко би се
успо ста ви ла сарад ња наших
науч них уста но ва и уни вер зи -
те та на којем он истра жу је.

Под се ћа мо, леу ке ми ја је
малиг ни тет ћели ја крви и
кошта не сржи. До те боле сти
дола зи када тумор ске ћели је
поч ну да се раз мно жа ва ју у
кошта ној сржи и да поти ску ју
здра ве крв не ћели је. Због тога
дола зи до ане ми ја (симп то ми су
сла бост, зама ра ње, бле ди ло
коже, срча не тего бе), малих
крва ре ња по кожи и слу зо ко жи
и честих инфек ци ја које су пра -
ће не пови ше ном тем пе ра ту ром. 

Узрок доби ја ња леу ке ми је код
већи не обо ле лих је непо знат.
Прет по ста вља се да ова болест
почи ње због генет ских дефор -
ма ци ја или фак то ра спо ља шње
сре ди не (јони зу ју ћег зра че ња,

изло же но сти хемиј ским суп -
стан ца ма – нпр. бен зе ну), а
може се доби ти и као после ди -
ца узи ма ња цито ста ти ка.

Нико ла воли нау ку
Током госто ва ња у Јутар њем
про гра му РТС-а Нико ла је
гово рио и о свом живо ту пре
одла ска у Аме ри ку.

– Морам рећи да сам у
основ ној шко ли имао фан та -
стич не про фе со ре који су ми
пре не ли пуно сазна ња о осно -
ва ма нау ке. За моје обра зо ва -
ње је важно и вре ме које сам
про вео у Истра жи вач кој ста ни -
ци Пет ни ца. То ме је додат но
инспи ри са ло у жељи да будем
науч ник – додао је он.

Рекао је и да је на Хар вар ду
дипло ми рао на сме ру за хемиј -
ску и физич ку био ло ги ју. На
пита ње како би дефи ни сао оно
што је тамо учио, обја снио је да
је у пита њу меша ви на орган ске
хеми је и био ло ги је и додао да
су на том уни вер зи те ту поку ша -
ва ли да га нау че како да раз ми -
шља о био ло ги ји из угла хеми -
ча ра и физи ча ра. Изја вио је да
још увек учи и да се стал но уса -
вр ша ва, али да му то није тешко
јер се бави оним што воли.

Зани мљи во је да Нико ла
Иви ца није добар само у нау -
ци, већ је био успе шан и у
спор ту и пости зао је запа же не
резул та те и у тој обла сти. На
„Гуглу” се могу про на ћи тек -
сто ви и фото гра фи је из којих
се види да je он играо за одбој -
ка шки тим хар вард ског уни -
вер зи те та и да је био неза мен -
љи ви члан те еки пе.

Ина че, Нико ли ни роди те љи
су лека ри. Отац му је позна ти
пан че вач ки хирург, а мај ка
ане сте зи о лог у Општој бол ни -
ци у Пан че ву.

М. Глигорић

Поводом 9. новембра, Међу-
народног дана борбе против
фашизма и антисемитизма,
који је установљен у знак сећа-
ња на Кристалну ноћ, пред-
ставници Града и Јеврејске
општине Панчево положиће
венце на спомен-обележје
Стратиште на Јабучком путу и
одаће пошту жртвама.

Очекује се да ће том скупу,
тачно у подне, присуствовати
председник Скупштине града
Панчева Тигран Киш, као и
представници Јеврејске општи-
не, Удружења антифашиста,
Месне заједнице Јабука и дру-
ги грађани.

Како је саопштено из
Јеврејске општине Панчево,

представници те општине
положиће венце поводом обе-
лежавања Кристалне ноћи.
Насиље које се догодило на
немачким улицама и тргови-
ма 9. новембра 1938. године
означило је почетак државно
организованог, правно леги-
тимисаног и јавно подржаног
прогона Јевреја, који је завр-

шен убиством шест милиона
недужних мушкараца, жена и
деце.

Тај догађај, познат као Кри-
стална ноћ, сматра се симбо-
личним почетком Холокауста
и обележава се као Међународ-
ни дан борбе против фашизма
и антисемитизма.

М. Д.

ПОЛАГАЊЕ ВЕНАЦА

Сећање на жртве Холокауста



У Бео гра ду се сва ког дана укра -
ду нај ма ње три ауто мо би ла, а
лопо ви ма су нај ин те ре сант ни -
ји разни моде ли „фол ксва ге на”
„ауди ја”, „шко де”, „пежоа”,
„опе ла”, као и „Рено о ви” ауто -
мо би ли „меган”, „клио”, „кап -
тур” и „лагу на” – изја вио је за
„Тан југ” Бошко Секу ло вић, шеф
Одсе ка за сузби ја ње дели ка та
на мотор ним вози ли ма у Поли -
циј ској упра ви Бео град.

Он је додао да је расве тља -
ва ње кра ђа вози ла скоп ча но с
мно гим тешко ћа ма због недо -
стат ка дока зног мате ри ја ла,
неква ли тет них тра го ва с лица
места, мањ ка инфор ма ци ја о
тач ном вре ме ну извр ше ња кра -
ђе и непо сто ја ња све до ка. Оте -
жа ва ју ћи фак то ри су и недо -
вољ на покри ве ност гра да
без бед но сним каме ра ма, као и
сла ба без бед но сна кул ту ра вла -
сни ка вози ла.

Секу ло вић је изја вио и да је
Мини стар ство уну тра шњих
посло ва више пута писа ло зва -
нич не зах те ве за изме не и
допу не кри вич ног зако на којим
би се омо гу ћи ло поо штра ва ње
казни за кра ђу вози ла. Он је

пре ци зи рао да су сада шње
санк ци је вео ма бла ге и да
суди је нај че шће кажња ва ју
лопо ве нов ча но или затвор -
ским казна ма до три или до
пет годи на.

– Тре нут но је ситу а ци ја таква
да, уко ли ко укра де те „југо”, који
је врло мале вред но сти, или
неко нови је вози ло, нпр. „рејнџ
ровер”, „бе-ем-ве” или „ауди”,
који кошта ју више десе ти на

хиља да евра, сле ди вам иста
затвор ска казна – додао је он.

Секу ло вић је апе ло вао на
гра ђа не да оба ве зно обез бе де
ауто мо би ле неком елек трон -
ском или меха нич ком зашти -
том и да ника ко не оста вља ју
кљу че ве у вози лу. То је нео п -
ход но због тога што је за оби -
ја ње ауто мо би ла који нису обез -
бе ђе ни на такав начин и њихо ву
кра ђу лопо ви ма довољ но од

три де се так секун ди до неко ли -
ко мину та.

Пре ма њего вим речи ма,
годи шње се деси отпри ли ке
50–60 кра ђа вози ла због забо -
рав но сти воза ча. Они иза ђу из
ауто мо би ла да би оти шли до
апо те ке, пека ре, шко ле или
обда ни шта, а кљу че ве оста ве
уну тра. Лопо ви ма је довољ но
да иско ри сте пого дан моме нат,
сед ну у ауто мо бил и одве зу га.

Када је реч о ску пљим ауто -
мо би ли ма који су обез бе ђе ни
елек трон ским зашти та ма,
Секу ло вић је изја вио да лопо -
ви стал но пра те акту ел на тех -
нич ка реше ња у ауто-инду -
стри ји и да кори сте све
савре ме ни је уре ђа је за „про би -
ја ње” заштит них шифа ра и
кљу че ва и стар то ва ње вози ла.

Он је као при мер навео
пода так да се у Срби ји 2015.
годи не поја вио уре ђај тур бо де -
ко дер, уз помоћ којег се за
десе так секун ди без оште ће ња
откљу ча ва елек трон ска бра ва
на вози лу. Пре ма Секу ло ви ће -
вим речи ма, тај уре ђај се може
купи ти на дома ћем тржи шту
за око 1.200 евра.

ХРОНИКА
Петак, 10. новембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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При пад ник Вој ске
Срби је савла дао 
чове ка који је јед ну
жену више пута 
уда рио мот ком 
по гла ви, а затим
почео да је уба да
ножем

При сут ни гле да ли 
у стра ху, нико није
помо гао

Ста ри ји вод ник Иван Ристић,
стал но запо слен у пан че вач кој
касар ни „Сте ви ца Јова но вић”
као при пад ник Прве бри га де,
спа сао је 5. новем бра живот
жени која је била напад ну та
пре ко пута те касар не – саоп -
шти ло је Мини стар ство одбра -
не Срби је.

Напад се дого дио у јутар њим
сати ма, а Ристић је при ме тио
да се нешто неу о би ча је но деша -
ва док се спре мао да кре не
вози лом на слу жбе ни зада так у
Нови Сад.

Он је изја вио да је нај пре
видео непо зна тог чове ка како
свом сили ном уда ра јед ну жену
мот ком по гла ви. У јед ном тре -
нут ку мот ка се пре ло ми ла од
јачи не удар ца, а напа дач је отр -
чао до свог ауто мо би ла, изву -
као нешто и поно во кре нуо
пре ма жени која је бес по моћ -
но лежа ла на земљи.

ХРА БРОСТ ВОД НИ КА ИВА НА РИСТИ ЋА

СПА САО ЖИВОТ ЖЕНИ НАПАД НУ ТОЈ 
НА УЛИ ЦИ

– При ме тио сам да у руци
држи нож и одјед ном га је сав
избе зу мљен зарио у њу. Иско -
чио сам из вози ла, пре тр чао
пут и свом сили ном сам се
бацио на њега. У гла ви ми је
било само то да му оду змем
нож. Успео сам да га бацим на
земљу, а онда су мој возач десе -
тар Јован Ђокић и коман дир

стра же застав ник Горан Васић
при тр ча ли да ми помог ну.
Успе ли смо да напа да чу оду -
зме мо нож и да га баци мо на
хау бу јед ног ауто мо би ла који
је био пар ки ран у бли зи ни.
Након тога је реа го ва ла еки па
наше хит не помо ћи која је
дошла из касар не. Помо гли су
избо де ној жени и уба ци ли су је

Током поли циј ске потра ге за
Нико лом Осто ји ћем, вла сни -
ком јед не бео град ске при ват -
не пека ре, чији је неста нак
при ја вљен кра јем про шле
неде ље, сиг нал њего вог
мобил ног теле фо на накрат -
ко је лоци ран у Стар че ву.

Засад није позна то да ли
је то био поку шај Бео гра ђа -
ни на Фили па Г., који је ухап -
шен због осно ва не сум ње да
је убио Нико лу Осто ји ћа, да
пре ва ри при пад ни ке поли -
ци је и да их наве де на погре -
шан траг. Једи но што се зна,
јесте да је поли ци ја три дана
тра га ла за Осто ји ћем док у
поне де љак, 6. новем бра, у

ста кло ре зач кој рад њи Фили -
па Г. у Бео гра ду није про на -
ђе но Осто ји ће во бежи вот но
тело.

Филип Г. је с несрећ ним
чове ком, који му је био добар
при ја тељ, нај пре оти шао на
пиће, а онда га је позвао у
сво ју рад њу да наста ве раз -
го вор. Тамо га је изне на да
више пута уда рио тупим
пред ме том и убио.

Као нај ве ро ват ни ји мотив
за уби ство наво ди се жеља
Фили па Г. да, с обзи ром на
то да је био у вели ким дуго -
ви ма, укра де од Осто ји ћа
новац и да га уло жи у нови
посао.

ТОКОМ ПОТРА ГЕ ЗА УБИ ЈЕ НИМ 

ВЛА СНИ КОМ ПЕКА РЕ

Сиг нал теле фо на 
лоци ран у Стар че ву

КРА ДЉИВ ЦИ ВОЗИ ЛА НЕ МИРУ ЈУ

У Бео гра ду днев но неста не нај ма ње три ауто мо би ла

у свој ауто мо бил. За то вре ме
смо моје коле ге и ја држа ли
избе зу мље ног напа да ча закр -
ва вље них очи ју до дола ска
поли ци је. Ника да нисам видео
такав уби лач ки поглед код
неког. Не могу да забо ра вим ни
бле до лице и закр ва вље но тело
несрећ не жене – иста као је вод -
ник Ристић.

При се ћа ју ћи се тра у ма тич -
ног дога ђа ја у коме је уче ство -
вао, рекао је да га је непри јат -
но изне на ди ло то што је око
места на коме се оди грао напад
било доста људи, јер је то био
пијач ни дан на ста ром бувља -
ку. Међу тим, сви су само неза -
ин те ре со ва но гле да ли и нико
није при шао да помог не напад -
ну тој жени. Пре ма Ристи ће вим
речи ма, неки људи су се чак
скла ња ли у стра ну и окре та ли
гла ву да не би гле да ли, иако је
несрећ на жена ври шта ла и тра -
жи ла помоћ.

Ристић је изја вио и да у тре -
нут ку када је одлу чио да реа -
гу је и да јој помог не, није раз -
ми шљао о могу ћим после-
ди ца ма. Пре ма њего вим речи -
ма, једи но што му је тада било
важно, јесте да спа се људ ски
живот.

– Сигу ран сам да би сва ки
при пад ник моје једи ни це и
Вој ске Срби је реа го вао исто,
без дво у мље ња и окле ва ња, јер
смо тако уче ни. Уни фор ма коју
носи мо је нешто што све нас
оба ве зу је – закљу чио је он.

ВРШЊАЧКО НАСИЉЕ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ

Ученик ошамарио
другарицу

При пад ни ци ватро га сно-спа -
си лач ких једи ни ца Сек то ра
за ван ред не ситу а ци је МУП-а
Срби је током ове годи не реа -
го ва ли су у 33.000 раз ли чи -
тих кри тич них ситу а ци ја. То
је нај че шће било због пожа -
ра (28.000 интер вен ци ја), а
поред тога што су их уга си -
ли, спа сли су 599 живо та.
Захва љу ју ћи њихо вим реак -
ци ја ма након сао бра ћај них
несре ћа и дру гих ван ред них
дога ђа ја, спа се но је још око
хиља ду људи који ма је била
потреб на помоћ – саоп шти -
ло је Мини стар ство уну тра -
шњих посло ва пово дом 7.

новем бра, Дана зашти те од
пожа ра.

Тај пра зник је уста но вљен
дале ке 1834. годи не, када је
тада шњи мини стар уну тра -
шњих посло ва Ђор ђе Про тић,
испу ња ва ју ћи налог кне за
Мило ша Обре но ви ћа, сачи -
нио и пот пи сао Уред бу о
гаше њу пожа ра. Тај прав ни
акт је био осно ва за фор ми -
ра ње ватро га сно-спа си лач ких
једи ни ца.

Од тада се обе ле жа ва 7.
новем бар, већ 184 годи не,
ради инфор ми са ња људи о
важно сти посто ја ња про фе си -
о нал не слу жбе чији при пад -

ни ци бри ну о зашти ти људи и
њихо ве имо ви не од пожа ра,
као и о спа са ва њу уне сре ће -
них у разним кри тич ним ситу -
а ци ја ма.

Ватро га сно-спа си лач ке једи -
ни це делу ју на целој тери то ри -
ји Срби је, прве изла зе на места
на који ма су се деси ли ван ред -
ни дога ђа ји, спа са ва ју угро же -
не људе и мате ри јал на добра и
зајед но с дру гим слу жба ма
откла ња ју после ди це несре ћа.

У скло пу сво јих редов них
актив но сти при пад ни ци ватро -
га сно-спа си лач ких једи ни ца
оба вља ју још један посао који
изу зет но воле. То су сусре ти с

нај мла ђи ма и одр жа ва ње пре -
да ва ња на који ма они има ју
при ли ку да виде ватро га сце и
опре му коју они кори сте и слу -
ша ју саве те о томе како да се
пона ша ју уко ли ко се изне на да
нађу бли зу пожа ра.

Вели ка пажња посве ћу је се
еду ка ци ји нај мла ђих, а она се
спро во ди путем акци ја „Ватро -
га сац у шко ли”, „Поли ца јац у
зајед ни ци” и „Осно ви без бед -
но сти деце”. Током ове годи не
њима је било обу хва ће но више
од 60.000 нај мла ђих и 4.000
њихо вих учи те ља и настав ни -
ка у више од 1.000 шко ла на
тери то ри ји Срби је.

При пад ни ци ватро га сно-
-спа си лач ких једи ни ца насто -
је да еду ку ју и одра сле о томе
како да се пона ша ју у слу ча ју
да дође до пожа ра, па су тако
од почет ка ове годи не одр жа -
ли пре ко 500 пока зних вежби
на висо ким објек ти ма, инду -
стриј ским постро је њи ма, у
шко ла ма и пред школ ским
уста но ва ма.

ВАТРО ГА СЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СВОЈ ПРА ЗНИК

Од почет ка годи не сачували 1.600 људи

Отац девојчице која иде у
седми разред основне шко-
ле у једном месту у околини
Панчева поднео је пријаву
због вршњачког насиља про-
тив дечака из њеног разреда.
То је учинио зато што је он
на часу ударио његову ћерку
песницом у раме и ошама-
рио.

Према писању београд-
ских медија које је девојчи-
цин отац обавестио о овом
догађају, наставница која је
држала час када се то деси-
ло, наводно није видела уда-
рац, али је чула шамар.
После инцидента је послала
девојчицу и дечака код пси-

холога, који је узео изјаве од
њих, али није обавестио
родитеље о догађају. Ни
школски полицајац није оба-
вештен о овом инциденту.

Шта се догодило, откриве-
но је тек када се девојчица
пожалила оцу. Она му је
рекла да је дечак који ју је
напао већ месец дана злоста-
вља и омета у комуницира-
њу с другима.

У Министарству просвете
је потврђено да се овај инци-
дент десио. Новинарима је
речено да ће о коначном
епилогу одлучити тим за
заштиту деце од насиља, који
постоји у свакој школи.

Страну припремио

Михајло
Глигорић



Четрнаести Дечји позоришни
фестивал у Јабуци биће одр-
жан идућег викенда, у органи-
зацији Дома културе.

Манифестација ће бити отво-
рена у суботу, 11. новембра, у 12

сати, у великој сали поменуте
установе, када ће домаће позори-
штанце „Мали принц” малиша-
нима покушати да дочара „Ко се
шета око света”. Потом ће војло-
вачки СКПД „Ђетван” одиграти

представу под називом „Game
Start”, а Луткарска трупа „Банат-
ски шор” из Идвора извешће
комад „Вашар пред вашар”.

Другог дана, у недељу, 12.
новембра, Драмски студио

„Атеље младих” из Панчева
одиграће „Смешну бајку”, а
завесу ће на овај леп догађај
спустити домаћи дечји театар
комадом који се носи иденти-
чан назив – „Мали принц”.

Кул тур ни цен тар „Инфи ни -
тум” из Гло го ња већ неко вре -
ме реа ли зу је вели ки број
актив но сти, међу који ма је и
уче ње румун ског јези ка. Реч
је о мла дим људи ма, који сва -
ког викен да шире спек тар
зна ња – од упо зна ва ња с кул -
ту ром и тра ди ци јом нашег
источ ног сусе да до уче шћа у
драм ској или реци та тор ској
сек ци ји.

Пре да вач Роди ка Мар ја ну
исти че да до овог про јек та не
би дошло без помо ћи реле -
вант них инсти ту ци ја.

– Захва љу ју ћи љуба зно сти
Секре та ри ја та за пољо при вре -
ду, село и рурал ни раз вој Гра -
да Пан че ва, омо гу ће на је
набав ка вео ма кори сних срп -
ско-румун ских реч ни ка, као
и оних дво је зич них с мате -
ма тич ким тер ми ни ма, а
доби је ни су и ран ци и све ске.

Сто га се наста ва у гло гоњ ском
Дому кул ту ре оба вља опти -
мал ни је, па је и моти ва ци ја
пола зни ка вид но уве ћа на –
наве ла је Роди ка Мар ја ну.

Вред но је напо ме ну ти да се
овај бес пла тан курс одви ја на
два нивоа, а поха ђа ју га и
деца која нису румун ског
поре кла с циљем да нау че
језик сво јих ком ши ја и при -
ја те ља.

На часо ви ма је тре нут но у
току при пре ма коле дар ских
песа ма и један кра ћи комад,
а реци та то ри уве жба ва ју
насту пе за пред сто је ћу „Сти -
хо ви зи ју”.

КУЛ ТУР НЕ АКТИВ НО СТИ У КАЧА РЕ ВУ

Ана ли зе сно ва и маке дон ске књи ге
Кача ре вач ки Дом кул ту ре
имао је про те клих дана, пред
фести вал „Жао ка”, још неко -
ли ко запа же них актив но сти.

Нај пре је упри ли че но инте -
ре сант но вече 24. окто бра, у
тамо шњем Дому омла ди не,
када је пси хо те ра пе ут Сло бо дан
Нико лић, спе ци ја ли ста за пси -
хо ло шку ана ли зу сно ва, одр жао
вео ма запа же но пре да ва ње.

Чуло се мно го зани мљи вих
и нових инфор ма ци ја о поме -
ну тој обла сти. Акце нат је ста -
вљен на неу роп си хо ло ги ју
сања ња, као и на тех ни ке ана -
ли зе сно ва у пси хо те ра пи ји и
корист коју може има ти сва ко
ко на њих обра ти пажњу.

Захва љу ју ћи пита њи ма посе -
ти ла ца пре да ва ње се пре тво ри -
ло у живу диску си ју изме ђу

њих и госта, а било је речи и о
лите ра ту ри, науч ним дели ма,

меди цин ској упо тре би ана ли -
зе сно ва, па чак и о упо тре би и

зло у по тре би пси хо ло ги је у вој -
не свр хе у све ту.

С обзи ром на број отво ре них
тема и пока за но инте ре со ва ње
Кача ре ва ца дирек тор ка Дома
кул ту ре Неве на Спре мо наја -
ви ла је да се може оче ки ва ти
да ово буде тек прво у низу
зани мљи вих пре да ва ња током
јесе ни.

Неко ли ко дана након тога
она је доче ка ла пред став ни ке
Инсти ту та за маке дон ски језик
„Крсте Мисир ков”, који су том
при ли ком даро ва ли књи ге
библи о те ци Дома кул ту ре и
пораз го ва ра ли о могу ћој
сарад њи.

Гости су то учи ни ли и када је
реч о кача ре вач кој шко ли „Жар -
ко Зре ња нин” и глу мач кој дру -
жи ни „Видо је Дој чи нов ски”.

Банат ски Бре сто вац: По нало -
гу Месне зајед ни це, у сре ду,
8. новем бра, пре о ста ли део
Ули це вој во де Сте пе насут је
ризлом, а попра вљен је и пут
у Ули ци 4. окто бра, пре ма
амбу лан ти, како би у зим ском
пери о ду био омо гу ћен лак ши
при ступ кон теј не ри ма.

Банат ско Ново Село: „Кон -
церт при ја те ља” одр жан је у
петак, 3. новем бра, у спорт -
ској хали, а насту пи ли су Срп -
ско кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Пон тес – мосто ви” из
ита ли јан ског Трста, КУД
„Једин ство” из Пан че ва и све
гру пе фол клор не сек ци је
Дома кул ту ре. У малој сали
те уста но ве биће уско ро заме -
њен пре о ста ли део сто ла ри је.

Доло во: Вече тех но-музи ке
под нази вом „Psytrance” одр -
жа но је у субо ту, 4. новем бра,
а том при ли ком је Доло вац
Сер геј Митић (DJ Mitkus’s)
пред ста вио сво је аутор ске
нуме ре. Руко ме та ши це су
суве ре но завр ши ле јесе њи део
сезо не на челу Дру ге срп ске
лиге, оства рив ши побе де у
свим утак ми ца ма. Жур ка с
музи ком из деве де се тих годи -
на про шлог века биће при ре -
ђе на у петак, 17. новем бра, од
21 сат, у Дому кул ту ре.

Гло гоњ: У току је испи ра ње
водо вод не мре же, након чега
ће гра ђа ни моћи да кори сте
град ску пија ћу воду. Награ -
ђи ва ни аутор ски фил мо ви
Радо ва на Ђери ћа биће при -
ка за ни у сре ду, 15. новем бра,
од 18 сати, у Дому кул ту ре.

Ива но во: Удру же ње банат -
ских Буга ра „Ива но во –Ба нат”
пред ста ви ло се на „Буга ри ја -
ди” у субо ту, 4. новем бра, у
Новом Саду, а насту пи ли су
први ансамбл, ђаци који уче
бугар ски језик и осмо го ди -
шњи Мате ја Гуран. Пово дом
дана про свет них рад ни ка у

шко ли је упри ли чен при го -
дан про грам.

Јабу ка: Четр на е сти Деч ји
позо ри шни фести вал биће
одр жан у субо ту и неде љу, 11.
и 12. новем бра, од 12 сати, у
вели кој сали Дома кул ту ре.

Кача ре во: Кому нал но пред у -
зе ће је про шле неде ље, уз
помоћ маши на ЈКП-а „Хиги -
је на” и ДВП-а „Тамиш –Ду -
нав”, завр ши ло сана ци ју сео -
ске депо ни је. Кошар ка шки
клуб „Једин ство” про сла вио је
45 годи на посто ја ња. Голу бар -
ско дру штво СС-79 при ре ди -
ће бал у субо ту, 25. новем бра,
када ће, поред вече ре и музи -
ке, бити орга ни зо ва на и бога -
та том бо ла, а сви заин те ре со -
ва ни могу се при ја ви ти на
теле фон 063/604-034.

Омо љи ца: Радо ви на изград -
њи фекал не кана ли за ци је
тре нут но су у току у Ули ци
Петра Кочи ћа, као и у самом
цен тру села. Деч ја пред ста ва
под нази вом „Весе ло позор -
је” одр жа на је у петак, 3.
новем бра, у Дому кул ту ре.

Стар че во: Шко ла је обе ле жи -
ла свој дан у сре ду, 8. новем -
бра. Пот пи си ва ње донор ских
кар ти ца гра ђа на из Стар че ва
и окол них места биће спро -
ве де но у четвр так, 9. новем -
бра, од 17 сати, у сали Дома
кул ту ре. Прво пре да ва ње ове
јесе ни у про сто ри ја ма Дру -
штва пче ла ра, на тему „При -
ме на оксал не кисе ли не”,
биће одр жа но у сре ду, 15.
новем бра, од 18 сати, а гово -
ри ће Лазар Дехе љан.

Петак, 10. новембар 2017.
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Месне актуелности 

Уско ро град ска вода
у свим мести ма, чека
се Ново Село

Про ши ре ње 
кача ре вач ког гро бља

Рела тив но нови члан Град ског
већа заду жен за стам бе но-
-кому нал ну делат ност и сао -
бра ћај Мишо Мар ко вић недав -
но је одр жао саста нак с пред -
став ни ци ма сео ских јав них
кому нал них пред у зе ћа.

Том при ли ком он се инфор -
ми сао о акту ел ном ста њу и
уочио неко ли ко зајед нич ких и
поје ди нач них про бле ма.

– Неке од њих већ смо поче -
ли да реша ва мо. На при мер,
Јабу ка је при кљу че на на град -
ску водо вод ну мре жу, а у току
је исти посту пак и у Гло го њу.
Тиме ће кому нал не фир ме из
поме ну тих села бити осло бо -
ђе не оба ве зе која их је више
при ти ска ла него што им је
доно си ла добро би ти. С дру ге
стра не, у Кача ре ву је нео п ход -
но про ши ре ње пра во слав ног
гро бља, а нађе на је солу ци ја да
се иско ри сти простoр на
немач ком гро бљу. Посао ће
ући у план за наред ну годи ну,
одви ја ће се фазно, па би тре -
ба ло да у року од пет-шест
годи на буде обез бе ђен нео п хо -
дан број гроб них места – навео
је Мар ко вић.

Депо ни је у насе ље ним
мести ма, које нема ју ника кав
закон ски ста тус, тиште сва села
изу зев Стар че ва и Доло ва, где су
сме тли шта укло ње на, а услу гу

СЕЛО

ПОГЛЕД ГРАД СКОГ ВЕЋ НИ КА НА ЈАВ НА КОМУ НАЛ НА ПРЕД У ЗЕ ЋА

РЕШИ ТИ ПРО БЛЕМ СЕО СКИХ ДЕПО НИ ЈА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АКТИВ НО СТИ КУЛ ТУР НОГ ЦЕН ТРА 
„ИНФИ НИ ТУМ”

Гло гоњ ци радо 
уче румун ски

Рационализација броја запослених по сеоским предузећима
зависила је од затеченог стања и обима делатности.

Мишо Марковић, члан Градског већа задужен 
за стамбено-комуналне делатности и саобраћај

одно ше ња сме ћа пре у зе ла је
ЈКП „Хиги је на”.

– Жеља нам је да у пер спек -
ти ви сва места уђу у систем тог
град ског пред у зе ћа, али то је
још увек у фази пла ни ра ња.
Тако бисмо избе гли и ситу а -
ци је попут паље ви на, које
често нису биле нима ло наив -
не. Ипак, рад ни ци кому нал -
них пред у зе ћа су сами или уз
нашу логи стич ку помоћ успе -
ва ли да их сани ра ју. Нево љу
поја ча ва и то када гра ђа ни
само и ни ци ја тив но доно се сме-
ће и насу ми це га одла жу, што
може да иза зо ве неже ље не
после ди це. Сто га ћемо се тру -

ди ти да у коор ди на ци ји с
кому нал ном поли ци јом и
инспек ци јом оне мо гу ћи мо
поје дин ци ма да нео вла шће но
ула зе на сме тли шта. С тим у
вези, поче ло је озбиљ ни је уре -
ђе ње омо љич ке депо ни је, при
чему добро дође земља пре те -
кла од радо ва на изград њи
фекал не кана ли за ци је у том
насе ље ном месту – иста као је
већ ник.

Као и у град ским кому нал -
ним пред у зе ћи ма, и у сео ским
је оба вље на раци о на ли за ци ја
бро ја запо сле них.

– Осци ла ци је од села до села
зави си ле су од зате че ног ста -

ња и оби ма делат но сти, чиме
смо се води ли при ли ком тог
неза хвал ног посла. Реци мо,
Стар че во, иако нај ве ће по бро -
ју ста нов ни ка, има нај ма ње
запо сле них, али зато не оба -
вља услу ге одно ше ња сме ћа и
дистри бу ци је воде – обја снио
је Мар ко вић.

Како ства ри сто је, Град у
пер спек ти ви наме ра ва да реши
про блем неу слов них депо ни ја
у насе ље ним мести ма и спо ји
Ново Село на град ску водо вод -
ну мре жу. Када је реч о буџе -
ти ма у наред ној годи ни, они ће
мал те не бити на истом нивоу
као и лане.

На про сто ру Ката стар ске оп-
шти не Стар че во у новем бру и
децем бру НИС а. д. Нови Сад
оба вља ће сеи змич ке радо ве у
скло пу соп стве ног пла на истра -
жи ва ња наф те и гаса у теку ћој
годи ни. Та ком па ни ја доби ла је
све нео п ход не дозво ле и сагла -
сно сти над ле жних држав них
орга на за про на ла же ње нових
лежи шта енер ге на та, а пре
почет ка посла оба ве сти ла је
Град Пан че во и месне упра ве о
пред сто је ћим актив но сти ма на
њихо вој тери то ри ји.

Тим пово дом је пред став ник
аген ци је „Гео оил”, која се бави
посло ви ма при ба вља ња сагла -
сно сти и испла те ште те, Вла -
де та Мило је вић, уче ство вао на
састан ку оба ју пољо при вред -
них удру же ња гра ђа на из
места, недав но одр жа ном у
све ча ној сали Месне зајед ни -
це Стар че во. Он је вла сни ке
пар це ла које су на лини ји
радо ва оба ве стио о пла ни ра -
ним истра жи ва њи ма и затра -
жио сагла сност за ула зак у
њихов посед.

Како ће током истра жи ва ња
неми нов но доћи до одре ђе не
ште те на посе ди ма, Мило је вић
је рата ре детаљ но инфор ми сао
о начи ну утвр ђи ва ња ште те и
ценов ни ку по коме се она
испла ћу је. Тако ће запи снич -
ки кон ста то ва ни изно си обе -
ште ће ња вла сни ку у цело сти
бити изми ре ни у року од десет
рад них дана.

Маши не ће про ла зи ти и кроз
одре ђе не дело ве Стар че ва, али
ће изво ђа чи мак си мал но води -
ти рачу на да не реме те сва ко -

днев ни живот гра ђа на. Током
поме ну тог истра жи ва ња НИС
интен зив но сара ђу је с гра до ви -
ма, општи на ма, месним зајед -
ни ца ма и Мини стар ством уну -
тра шњих посло ва Репу бли ке
Срби је.

За детаљ ни је инфор ма ци је
сви заин те ре со ва ни могу се
обра ти ти пред став ни ку фир ме
„Гео оил” Вла де ти Мило је ви -
ћу на теле фон 064/70-800-57
или Месној зајед ни ци Стар че -
во на теле фо не 631-144 или
630-010.

ОДНЕ ДАВ НО У СТАР ЧЕ ВУ

Истра жи ва ње наф те и гаса

ЗА ВИКЕНД ДЕЧЈИ ПОЗОРИШНИ ФЕСТИВАЛ

Малишани поново глуме у Јабуци



У сре ду, 1. новем бра, у Град -
ској библи о те ци је одр жа на
про мо ци ја књи ге „Тапи се ри је”
наше сугра ђан ке Мир ја не Јак -
шић Тодо ро вић.

Књи га је резул тат њеног
истра жи ва ња и дуго го ди шњег
рада у обла сти руко тво ри на.
Поред фото гра фи ја, могу се про -
на ћи и тек сто ви о тех ни ка ма и
начи ни ма изра де тапи се ри ја.

Иако је све поче ло као хоби у
њеној шестој годи ни, када је нау -
чи ла да везе, а касни је и да хекла,
штри ка и нецу је, Мир ја на Јак шић
Тодо ро вић успе ла је да захва љу -
ју ћи свом тален ту за тка ње осво ји
вео ма зна чај не награ де.

Награ да која је обе ле жи ла
њено бавље ње руч ним радо ви ма
је прво место на кон кур су листа
„Нада”, под нази вом „Вуч ко”,
пово дом Зим ских олим пиј ских
ига ра у Сара је ву 1984. годи не.

Мир ја на Јак шић Тодо ро вић
рође на је у Сре бре ни ци 1944.
годи не. Завр ши ла је Вишу
педа го шку шко лу, гру пу за гео -
гра фи ју, исто ри ју и тех нич ко,
у Бео гра ду. У Пан че во се досе -
ли ла 1970. годи не, где је свој
рад ни век про ве ла као настав -
ник у ОШ „Васа Жив ко вић”.
Она има соп стве ни стил у раду
и изу ми тељ је новог рама –
„Мири ног рама” за тка ње.

Књи зи је прет хо ди ла изло -
жба радо ва која је одр жа на у
апри лу у Град ској библи о те ци
Пан че во.

КУЛТУРА
Петак, 10. новембар 2017.
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Културни телекс
ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУБИ ЛЕЈ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ДАНИ ДУХОВ НЕ МУЗИ КЕ
Насту пи ли хоро ви из
Срби је и Ита ли је

Про мо ци ја нота ри це
духов них песа ма за
децу и омла ди ну

Про те клу неде љу обе ле жи ли су
зна чај ни јуби ле ји музич ких
мани фе ста ци ја, међу који ма су
и „Пан че вач ки дани духов не
музи ке”, који се већ два де сет
годи на одр жа ва ју у нашем гра -
ду. Од 3. до 5. новем бра на три
лока ци је – у Све то сав ском
дому, Пре о бра жен ском хра му
и Све то у спен ском хра му –
шири ла се духов на музи ка,
коју је ове годи не изво ди ло
два на ест хоро ва из целе Срби -
је и хор из Ита ли је.

На отва ра њу мани фе ста ци -
је, у при су ству мно го број них
гости ју и све штен ства, гово ри -
ли су умет нич ка дирек тор ка
фести ва ла мр Вера Цари на,
гра до на чел ник Саша Павлов,
као и ака де мик и дуго го ди шњи
дири гент ПСЦПД-а Дими три -
је Сте фа но вић.

Он се у свом изла га њу освр -
нуо на про шлост и осни ва ње
цркве ног хора у Пан че ву и
иста као зна ме ни те лич но сти
које су актив но уче ство ва ле у
раду хора и допри не ле њего вој

Мито ви из 
„Мета мор фо за”

МОЈ избор МОЈ

Али са Ора вец, 

сту дент ки ња на Инсти ту ту

за умет нич ку игру

ФИЛМ „Кла вир” („The Pia-
no”, Jane Campion), који сам
одгле да ла као дома ћи зада -
так из пред ме та ком па ра тив -
на режи ја, на мене је оста вио
дубок ути сак. Иако је то већ
ста ри филм (1993) и гле да ла
сам га као мла ђа, сада сам га
ана ли зи ра ла детаљ ни је. Фас-
ци ни ра ло ме је тума че ње
немог лика. Глу ми ца без
ијед не изго во ре не речи кроз
цео филм изра жа ва све сво је
дубо ке и јаке емо ци је, љубав,
љут њу, бес, бол, зна ков ним
јези ком, али и сво јим покре -
ти ма – мими ком. Недо ста так
не дожи вља ва као хен ди кеп,
него нам откри ва и дру ге
начи не кому ни ка ци је. Музи -
ка писа на за овај филм (Mic-
hael Nyman) пре див на је и
оста вља сна жан емо тив ни
ути сак.

СЕРИ ЈА: Касно уве че када се
вра тим с факул те та и после
физич ки напор ног дана,
при ја ми пит ка, опу шта ју ћа
сери ја. Доско ра сам пра ти ла
руску сери ју „Кухи ња”. То су
комич не, али и дра ма тич не
при че глав ног кува ра Лавро -
ва и њего вих коле га, шефо -
ва, као и пра те ћег осо бља,
који су у сим па тич ним међу -
соб ним кон флик ти ма, али
када им искр сне неки про -
блем пред гости ма и стран -
ци ма, пожр тво ва но бра не
један дру гог и изгла ђу ју
ситу а ци ју. Они раде тим ски
у кухи њи и ресто ра ну фран -
цу ских спе ци ја ли те та у хоте -
лу у Москви. Глум ци су сим -
па тич ни, гово ре при јат ним
руским јези ком, а лико ви

које тума че има ју живот не
ситу а ци је слич не нашој сва -
ко дне ви ци. Надам се настав -
ци ма ове сери је.

ПРЕД СТА ВА: Упра во сам
под ути ском изве де не пле сне
пред ста ве „Мета мор фо зе 2”,
у којој и ја уче ству јем. Пред -
ста ва је наста ла као само ста -
лан рад сту де на та пле са ча и
коре о гра фа Инсти ту та за
умет нич ку игру, под мен тор -
ством доцен та Алек сан дра
Нико ли ћа и коре о граф ки ње
Јова не Ико нић. Дело твор ца
Ови ди ја иде ал но је за екс пе -
ри мен ти са ње и после две
хиља де годи на под сти че
умет ни ке да се пле сом, на
савре ме ни начин, древ ни
мито ви пре не су у нама при -
сту пач ну димен зи ју. Кроз
антич ку мито ло шку при чу
Ови ди је фило зоф ски гово ри
о мета фо рич ним тран сфор -
ма ци ја ма, о настан ку све та и
њего вом функ ци о ни са њу, о
сми слу и бесми слу посто ја -
ња, морал ним ста во ви ма и
тра гич ним суд би на ма херо ја
и бесмрт ни ка. Извед ба се
пла ни ра и у дру гим мести ма,
као и у нашем гра ду, те сто га
пози вам пан че вач ке љуби те -
ље савре ме ног пле сног изра -
за да је погле да ју и ужи ва ју.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Изло жбе
Четвр так, 9. новем бар, 17 сати, Народ ни музеј Пан че во:
отвaрање изло жбе „Уни фор ме, меда ље и орде ни ЈНА”.

Петак, 10. новем бар, 19 сати, Дом омла ди не Пан че во: „Етно
глас” – отва ра ње изло жбе деч јих радо ва „Нат пи си на етно -
граф ским пред ме ти ма”.

Пред ста ве
Четвр так, 9. новем бар, 19.30, Кул тур ни цен тар: пово дом
Дана гра да Пан че ва – моно дра ма „Наде жда Петро вић”.

Сре да, 15. новем бар, 18 сати, Кул тур ни цен тар: деч ја пред -
ста ва „Боки и Оки шоу – Тај на вели ког носа”.

Темат ски про грам
Четвр так, 9. новем бар, 19–21 сат, Дом омла ди не Пан че во:
„Етно глас” – етно му зи ко ло шка ради о ни ца.

Петак, 10. новем бар, 18.30, Кул тур ни цен тар: путо пи сни
филм Пан чев ца Душа на Милој ко ва „Бици клом по Бана ту без
дина ра у џепу”.

Неде ља, 12. новем бар, 17 сати, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: „Етно глас” – про мо ци ја књи ге др Дими три ја
Голе мо ви ћа „Пева ње из вика”.

Уто рак, 14. новем бар, 19 сати, Гале ри ја савре ме не умет но -
сти: пред ста вља ње књи ге при ча „Угри зи живот” Рад ми ле
Лазић.

Музи ка
Петак, 10. новем бар, 21.30, дво ра на „Апо ло” Дома омла ди -
не: џез кон церт „From Russia with Love”.

Субо та, 11. новем бар, 19 сати, Дом вој ске: „Етно глас” – кон -
церт фол клор них ансам ба ла.

Субо та, 11. новем бар, 22 сата, дво ра на „Апо ло” Дома омла -
ди не: музич ко вече под нази вом „Madness Factory – Next
Generation”.

Неде ља, 12. новем бар, 18 сати, дво ра на „Апо ло” Дома
омла ди не: „Етно глас” – кон церт певач ких гру па.

дуго трај но сти, али је и захва -
лио све штен ству и мр Вери
Цари ни, која је од 2000. годи -
не поди гла ниво хора у музич -
ком и умет нич ком сми слу.
Овом при ли ком се обра тио и
пева чи ма, који ма је пору чио да
они нису само све до ци и при -
сут ни вер ни ци, већ актив ни
уче сни ци током бого слу же ња.

– Ако при ли ком пева ња раз -
у ме те цркве но сло вен ски текст,
што није лако, али је могу ће,
отва ра вам се пут ка лич ној и
зајед нич кој моли тви – иста као
је Дими три је Сте фа но вић.

Након увод них речи при сут -
ни ма се обра тио и Нема ња
Вујић, дуго го ди шњи сарад ник
у реа ли за ци ји „Пан че вач ких

„ТАПИ СЕ РИ ЈЕ” МИР ЈА НЕ ЈАК ШИЋ ТОДО РО ВИЋ

Од хоби ја до књи ге

На трећем Mеђународном так-
мичењу тамбурашких оркеста-
ра које је одржано у недељу, 5.
новембра, у Руми, тамбурашки
оркестар „Тамбураторијум” из
Панчева освојио је сребрну
плакету.

– Циљ нам је био да пред-
ставимо банатску музику коју
је компоновао тамбураш

Макса Попов и веома нам је
драго што смо успели да
освојимо ово значајно при-
знање – рекао је Будимир
Стојановић, оснивач „Тамбу-
раторијума”.

На такмичењу је учествовало
десет оркестара из Републике
Српске, Хрватске, Руме, Субо-
тице и Панчева.

С ТАКМИЧЕЊА У РУМИ

Признање за 
„Тамбураторијум”

Два де се ти Пан че вач ки џез
фести вал у пот пу но сти је
оправ дао оче ки ва ња посе ти ла -
ца ква ли тет ним про гра мом
који је био на нивоу свет ских
џез фести ва ла.

Од отва ра ња, када су насту -
пи ли саста ви „Snakeoil” Тима
Бер на, квар тет Џоа Лова на и
мађар ски „Canarro”, поче ла је
џезер ска гро зни ца, која је била
при сут на и наред них неко ли -
ко вече ри.

Свет ска пре ми је ра про јек та
„Artistry in Broken Rhytam”
sastava „Undectet” Вла ди ми ра
Нико ло ва и Срђа на Ива но ви ћа,
с који ма је сви рао и Пан че вац
– сак со фо ни ста Кри сти јан
Мла чак, пру жио је могућ ност
публи ци да први пут чује неве -
ро ват не ком по зи ци је мла дих
тален то ва них умет ни ка. Након
њих је насту пио квар тет Ави -
ша ја Кое на, за ког и они који су
има ли при ли ку да га слу ша ју у

дво ра ни „Апо ло” када је насту -
пио с Мар ком Тар не ром кажу
да је овог пута нашим сугра ђа -
ни ма при ре дио неве ро ва тан
кон церт с пуно емо ци ја. Љуби -
те љи џеза осе ти ли су ову енер -
ги ју и узвра ти ли ова ци ја ма и
гро мо гла сним апла у зи ма.

Ове годи не ни они који воле
вокал ни џез нису оста ли ускра -
ће ни, јер је тре ће вече ри насту -
пи ла сјај на Чај на Мозис, која
је у скло пу европ ске тур не је
пред ста ви ла аутор ски албум
„Nightintales”. Исте вече ри је
сви рао и „Fish in Oil”, познат
као један од нај бо љих клуп -
ских џез саста ва у Срби ји.

Послед њег дана фести ва ла
састав „Velvet Revolution”
Дани је ла Ерд ма на донео је
пот пу но нов звук, на инстру -
мен ти ма који нису уоби ча је ни
за џез, а фести вал је затво рио
наступ квар те та Амбро за Акин -
му зи ра.

ЗАВР ШЕН ЈУБИ ЛА РАН 
ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕСТИ ВАЛ

Ква ли тет и разно вр сност

дана духов не музи ке”, који је
за ову при ли ку при ре дио изло -
жбу. Он је испри чао и нешто
више о сим бо ли ци која је кори -
шће на у осми шља ва њу визу ел -
ног иден ти те та фести ва ла.

Дру ге вече ри публи ка је
има ла при ли ку да упо зна
Ведра ну Дабо вић, пое те су из
Бије ле у Црној Гори, која је
напи са ла нота ри цу духов них
песа ма за децу и омла ди ну под
нази вом „Мир и сло га и вје ра
у Бога”.

У књи зи која је наста ла у
про те клих годи ну дана нала зи
се три на ест духов них песа ма
наме ње них деци и омла ди ни с
циљем збли жа ва ња деце с
Богом кроз духов но поја ње.

Ведра на Дабо вић је иста кла
да је за децу јако важно да се
упо зна ју с духов но шћу, али да
им вера уђе у срце пола ко, а не
насил но.

– Вера је јако важна. С њом
деца лак ше пре бро де тего бе у
живо ту. Она их учи тра ди ци ји
и оби ча ји ма, пошто ва њу и кул -
ту ри, и шта је један нор ма лан
и здрав живот – рекла је Ведра -
на Дабо вић.

Исте вече ри одр жан је и
окру гли сто под нази вом „Зна -
чај духов не пое зи је и хор ског
пева ња за децу и инклу зив не
хоро ве” на којем су уче ство ва -
ле Добри ла Јова но вић, дефек -
то лог, и Олги ца Илић Митев -
ски, дефек то лог и хоро во ђа.
Раз го вор је води ла мр Вера
Цари на, која је актив но сара ђи -
ва ла са Инклу зив ним хором
„Зву ци у јабу ци”. Све говор ни це

су потвр ди ле да и даље посто је
пред ра су де пре ма осо ба ма са
смет ња ма у раз во ју, али да је
инклу зи ја добар начин да се то
пре ва зи ђе. Олги ца Илић
Митев ски испри ча ла је коли -
ко је пози тив них про ме на
насту пи ло код људи из дома
„Срце у јабу ци” од када су
поста ли чла но ви хора, а посеб -
но када су поче ли да пева ју
духов ну музи ку.

Током две вече ри на фести -
ва лу су уче ство ва ли хор Сабор -
не цркве у Новом Саду „Св.
Геор ги је” (дири гент: Бог дан
Ђако вић), хор „Обре но вач ке
девој ке” ЦОТК ТЕНТ из Обре -
нов ца (дири гент: Вио ле та
Нена дић), хор Цркве Св. Спи -
ри до на Чудо твор ца из Трста
(дири гент: Ана Каи ра), Деч ји
хор „Хаџи Рувим” из Ваље ва
(дири гент: Вања Уро ше вић),
Инклу зив ни хор „Срце у јабу -
ци” из Јабу ке (дири гент и руко -
во ди лац: Олги ца Илић Митев -
ски), Цркве но певач ко дру штво
– хор „Пре по доб ни Роман
Слат ко по јац” (дири гент: Татја -
на Крга), вокал ни ансамбл
„Сион” из Срем ске Каме ни це,
мешо ви ти хор „Пре по доб ни
Рафа и ло Банат ски” из Зре ња -
ни на (дири гент: Сен ка Мили -
са вље вић), хор Хра ма Све те
Пет ке из Пожа рев ца (дири -
гент: Љиља на Ракић), као и
хор, деч ји хор и под мла дак
Пан че вач ког срп ског цркве ног
певач ког дру штва.

Покро ви те љи фести ва ла су
Град Пан че во, Пре о бра жен ски
храм и Све то у спен ски храм.
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ФОРД ескорт 1991.
годиште, бензин-гас,
регистрован. 
063/723-85-39.

ПЕЖО 206, 2005,
сребрни металик,
изузетан, гаражиран
1.4, бензин, власник.
064/123-63-65.
(250585)

ПРОДАЈЕМ голфа 2,
1987. годиште,
бензин, плин, у
возном стању. Тел.
063/744-08-24.
(250576)

ПРОДАЈЕМ фијат
пунто 2001. 063/750-
00-16. (250709)

ЛАДА самара, 1991.
потребно улагање у
мотор и лимарију.
064/367-25-54.
(250719)

ПРОДАЈЕМ рено клио
3, 2007. годиште,
регистрован. 061/353-
00-77. (250730)

БЕСПРЕКОРНА астра
Ј, 2010, 1.6, 115 кс,
38.000 км. Први
власник. 063/810-86-
94., (250740)

ЛАДА 110, 2003,
регистрован до
октобра 2018, прешао
123.000, 1.200 евра.
063/882-18-99.
(250763)

ПУНТО 2009, 51.000
км, гас, кука,
гаражиран, као нов.
064/243-87-20.
(250791)

ПЕЖО 206, 1.5 ХДИ,
2003, троје врата,
регистрован до 30.
децембра 2017, 1.650
евра. 064/866-21-09.
(250783)

ЈУГО корал 1.1, 2005,
регистрован до маја
2018, очуван, 550
евра. 064/243-84-52.
(250793)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)

РЕНО СЕНИК, 2005.
годиште, регистрован
до 16. јуна 2018,
дизел 1.9 ДЦИ,
прешао 199.000 км, у
мом је власништву од
2009. године, 2.400
евра, договор.
063/228-998.
(250882)

ЛАДА 1200 С, на
продају, 1992.
годиште, регистрован
до краја марта 2018.
061/605-95-68.
(250797)

РЕНО 4 ГТЛ, 1980.
годиште,
нерегистрован, без
акумулатора, увоз из
Словеније,
регистрација
Панчево, 210 евра.
064/438-66-06. 

ТВИНГО 2004, клима,
нове гуме,
регистрован до
октобра 2018, 1.900
евра. 064/144-27-40.
(250854)

КАМИОН 35.8 дизел,
1984. годиште,
урађена генерална,
власник, повољно.
063/278-117,
064/176-91-85.
(250860)

АСТРА 1.4 бензин,
2001. годиште, у
одличном стању,
1.800 евра. 
063/196-93-74.
(260842)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2008, петора врата,
атестиран плин,
106.000 км,
регистрован. 
064/587-50-24.
(250846)

ПУНТО 3, 1.2, 8 В,
2009, петора врата,
динамик опрема, на
име. 064/587-50-24.
(250846)

АСТРА 2.0, дизел,
2002, караван, клима,
у првој боји, на име.
064/587-50-24.
(250846)

ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, дизел, 2006,
петора врата, фул
опрема, власник.
064/130-36-02.
(250846)

ПРОДАЈЕМ пасата Б
5.5, караван, 2003.
годиште. 064/051-17-
18. (250887)

ГОЛФ 6, прешао
50.000 км, одличан.
063/892-08-35. (2507)

ПЕЖО 307, sw, 1.6,
бензин, 2004.
годиште, панорама
кров, 3.000 евра.
064/514-05-06. 

РЕНО КАНГУ, пик-ап,
1.5 ДЦИ, 2004,
продаја, замена за
путнички, 2.300 евра.
063/320-618. (2506)

ГОЛФ двојка, дизел,
петора врата,
регистрован годину
дана, у добром стању.
063/174-80-31. (2501)

НАЈПОВОЉНИЈИ
откуп свих врста
возила, катализатора,
продаја делова,
долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991. 

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало,
продаја делова,
долазим на адресу.
063/782-82-69,
061/211-59-15.  

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

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, до
2.500 евра. 063/1165-
83-75. (250807)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
70 до 1.200 евра.
060/040-90-21. 

ПРОДАЈЕМ пресу за
балирање клас
меркант 50. 
063/472-440. (25057)

ГАРАЖА за издавање
у центру, Лењинова.
063/263-193.
(250689)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета
квалитетно
преснимавам на ДВД.
343-563, 063/288-278.
(250589)

ВЕШ-МАШИНА и
половни делови од
веш-машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07. (2506)

ТВ половни, 37, 55,
72. 066/348-975, 348-
975. (250648)

СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. 

БЕЛИ СЛЕЗ, расад
стране сорте,
квалитетно, повољно.
064/324-92-34.
064/035-75-22. (СМС)

ПРАСИЋИ на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(СМС)

НА ПРОДАЈУ ћурке.
064/125-27-06. (СМС)

КЕСЕ свих врста,
повољне цене,
производња.
„Атлантис плус”,
064/255-57-86. (2496)

БУКОВ пелет биомакс
краљево, форест
Ивањица, С-биом
Лозница, достава на
кућну адресу.
065/234-16-10. (2508)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (2501)

МАНГУЛИЦЕ, 300
жива мера, 400
полутка. Имам и
јариће. 062/167-16-
81. (250290)

СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/501-56-
51. (246600)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
печење на дрва-
ражањ. 064/997-79-
09. (249437)

АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

ПРОДАЈЕМ пећ крека
весо, ТА пећ за
ремонтовање.
063/728-51-05.
(250538)

ПРОДАЈЕМ изузетно
очуван регал.
063/386-277.
(250539)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(250590) 

ГРЕЈАЛИЦЕ, кауч,
комоде компјутерске,
кухињске собне
столове, столице,
полице. 065/353-07-
57. (250560)

МЕШАЛИЦА 10.000
динара, бетон,
ломљени крупан,
поклањам. 069/213-
97-37. (250562)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
сандучар и писаћи
сто од ораховине.
063/709-44-97.
(250570)

ПРОДАЈЕМ
вертикални замрзивач
горење, 100 л, очуван,
7.000 динара. Тел.
063/717-34-08.
(250659)

ПРОДАЈЕМ пећ камин
алфа, на угаљ и дрва.
061/158-17-94.
(250691)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, нова.
371-568, 
063/773-45-97.
(250666)

СВИЊЕ од 100 – 140
кг, мангулица, јарац
алпинац, звати после
17 сати. 065/961-92-
14. (250671)

ПРОДАЈЕМ крека
весо пећ, 60 евра.
Тел. 065/335-12-73.
(250678

ПРОДАЈЕМ
ремонтоване ТА пећи,
достава/монтажа,
повољно. 063/898-00-
82. (250682)

ПРОДАЈЕМ очувану
гарнитуру, тросед,
двосед и фотеља.
064/140-65-99.
(250739)
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ПРОДАЈЕМ замрзивач
горење са 6 фиока.
069/602-967. (250706)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, шпорет –
струја, плин, гас,
угаона гарнитура,
орман, кожни двосед,
тросед, фотеља,
комода, храстовина,
сточићи, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(250781)

ПВЦ кесе за пекаре,
радње, пиљаре и
остало, бутик кесе,
кесе штампане – ваш
лого. 064/923-07-60.
(250778)

ДРВА исечена и
исцепана, повољно.
064/080-86-99.
(250310)

БУКВА, багрем, цер,
услужно сечење и
цепање. 064/357-82-
08, Босанац. 
(250314)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 6
кв магнохром.
063/804-57-99.
(250761)

ПРОДАЈЕМ букву,
храст, цер, са
услужним сечењем.
063/364-310,
„Топлина ММА”.
(250752)

ПРОДАЈЕМ два
балконска прозора и
два двоседа нова,
повољно. 064/172-90-
92. (250803)

ПРОДАЈЕМ крмачу за
клање, Борачка 1.
064/306-87-33.
(250818)

ПРОДАЈЕМ меснате
прасиће од 20 до 40
кг, товљенике од 110
– 300 кг. Клање и
достава. 063/812-36-
04, 062/691-205.
(250828)

ПРОДАЈЕМ
ремонтоване ТА пећи
од 2 до 6 кв, достава,
монтажа, гаранција.
064/366-57-87, 335-
930. (250831)

ПРОДАЈЕМ пушку
бокерицу 12 мм.
065/311-41-66.
(250835)

ПРОДАЈЕМ две крека
весо пећи за 65 евра.
063/433-511. (250848)

КАУЧ самац,
телевизор, ловачки
ножеви, дубоке
ципеле, усисивач,
гоблени, лустери,
064/635-77-42.
(250875)

ВЕШ-МАШИНА,
фрижидер, ормани,
тросед, душеци,
комоде, витрине, сто,
каучеви, телевизор,
фрижидер, машина за
сушење веша, кожна
гарнитура угаона,
кухиња, фотеље,
компјутер, столови,
шпорет. 064/155-38-
13. (250881)

КОМПЛЕТНО
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава
монтажа, гаранција,
повољно. 061/641-30-
36. (250884)

ПРОДАЈЕМ веш-
машину горење,
зимске гуме 195/65 R
15 91 T и летње 205
55 R 16 V. Тел.
063/892-08-35.
(250887)

ПРОДАЈЕМ
фрижидер, веш-
машину, половне
делове веш-машина,
ТА пећ. 346-790,
064/129-73-60.
(250893)

КУПУЈЕМ старо
гвожђе, фрижидере,
веш-машине,
замрзиваче. 064/158-
44-10, 063/101-11-47.
(250409)

КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење,
новац, сатове,
пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (2505)

КУПУЈЕМ значке,
медаље, ордење,
новац, сатове,
пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(250535)

КУПУЈЕМ старо
гвожђе, веш-машине,
фрижидере, шпорете
и све остало. 061/627-
07-31. (250634)

КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, бакар, месинг,
старе славине, веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче,
акумулаторе, каблове.
060/521-93-40.
(250623)

КУПУЈЕМ славине и
неисправне ТА пећи.
061/198-81-42.
(250682)

КУПУЈЕМ половни
дрвени кревет 2 х 2 м.
Тел/СМС. 063/751-07-
79. (250790)

АМБАЛАЖУ пива,
вина, ракијске флаше
и гајбе празне,
откупљујем. Тел.
061/142-23-69.
(250776)

КУПУЈЕМ старе фото-
апарате, стрипове,
играчке, албуме са
сличицама, сатове,
пенкала, књиге,
упаљаче,
грамофонске плоче и
све врсте ситних
антиквитета. 063/804-
57-99. (250761)

КУПУЈЕМ старо
гвожђе и белу
технику. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)

КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина,
исправност није
битна. 064/366-57-87,
335-930. (250831)

КУПУЈЕМ ТА пећи,
исправност није
битна. 335-974,
063/705-18-18.
(250831)

КУПУЈЕМ перје,
старински намештај,
слике, стари новац,
сатове, лустере,
старинско покућство.
063/705-18-18, 335-
974. (250831)

КУПУЈЕМ полован
намештај, половне
плинске боце, старо
перје и остало.
066/900-79-04.
(250847)

КПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала,
разгледнице, књиге,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(250866)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећих
свих кв, добро
плаћам. 061/641-30-
36. (250884)

ХИТНО, спратна кућа,
намештена, 220 м2,
Јабука, ново насеље.
063/715-99-00.
(249557)

ПРОДАЈА плацева,
укњижени,
Пелистерска и
Кајмакчаланска.
063/894-88-11. (2495)

ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 
061/252-89-66.
(249604)

ПРОДАЈЕМ локацију
за градњу у Ул.
Бранка Ановића 8,
плац 5,6 ари.
Извађена
информација о
локацији. На плацу
укњижено 260 м2,
фронт 15 м. 
063/704-89-18.
Надица. (249447)

ПРОДАЈЕМ
испарцелисано
грађевинско
земљиште, Јабучки
пут. 060/504-54-44,
061/187-55-13.
(250510)

ПРОДАЈЕМ
грађевински плац, 8
ари, Козарачки
просек. 
Тел. 060/601-60-23.
(250297)

КУЋА на продају,
Омољица, цена
повољна. Тел. 167-
331. (250169)

ПРОДАЈЕМ кућу од
100 м2 са зиданом
гаражом и два ара
плаца. 063/386-277.
(250539)

ДЕБЕЉАЧА, 130 м2,
7.5 ари,
продајем/мењам за
панчевачки стан.
064/928-89-68.
(250555)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна
зона, асфалт, струја,
вода, 18.500. 063/894-
84-23. (250557)

ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника,
Новосељански пут, 7
ари. 063/153-37-70.
(250561)

ПРОДАЈЕМ кућу
Долово, без
посредника, 16 ари.
063/153-37-70.
(250561)

ЈАБУЧКИ пут, 4 ара,
добар прилаз и
ширина плаца.
069/213-97-37.
(250564)

ПРОДАЈЕМ земљу у
Долову, Ливадице,
прва и осма дуж.
061/153-34-61.
(250566)

КУЋА, централно
грејање, 94 м2,
Омољица, код
Поњавице, на 10 ари,
одмах усељива.
Договор. 061/133-83-
71. 250569)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
Тел. 601-281.
(250597)

МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.      

КУЋА на елитном
месту 300 м2, нова, 4
ара, 130.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(250267)

УЖИ центар, 120 м2,
3.5 ара, за
реконструкцију,
65.000.   (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(250267)   

НОВА МИСА, спратна
кућа 9 х 12, 2.5 ара,
брзо усељива.
064/221-36-12. (2506)                                        

ПЛАЦ 8 ари, нова
Миса. 064/169-02-56.
(250645)

ВОЋЊАК 18 ари,
Кудељарски насип.
063/472-669. (250610)

БАШТУ – грађевинско
земљиште, Јабука,
површине 6 ари са
воћњаком. 013/344-
895, 064/172-38-03.
(250618)

ДВЕ одвојене
стамбене јединице,
гаража, канал, ПВЦ,
грејање, повољно.
064/124-48-15.
(250602)

БАВАНИШТЕ, кућа 80
м2, новије градње, 9
ари, повољно.
064/535-65-04.
(250675)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(250680)

СТРЕЛИШТЕ, 157 м2,
ПО + ПР + I + три
стамбене јединице,
плац 225 м2, 70.000,
договор. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

НОВА породична
кућа, стара Миса, 98
м2, две стамбене
јединице, ПР + I,
28.000. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 
069/196-96-05. 
(250683)

НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум,
део дворишта, 40.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (2504)

НОВА МИСА, 160 м2,
подрум и гаража,
60.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50. 

ЦЕНТАР, плац 17 ари
и 65 м2. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(250714)

КУЋА, центар, 100 м2,
59.000; 100 м2, 3 ара,
69.000; Маргита, 260
м2, 5 ари, 62.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. 

ВОЈЛОВИЦА, 60 + 60
м2, 10 ари, хитно,
21.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)

НОВА МИСА, 160 км,
2 ара, усељива,
70.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)

ШИРИ центар, 3 АРА,
32.000; Маргита, 4.5,
30.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2507)

САЛОНСКА кућа
близу центра, 140 м2,
6 ари хитно, 65.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (250)

КУЋА, Миса, почетак
Србијанске, 84 м2, 2.5
ари, 23.000. (300),
„Ћурчић, 063/803-10-
52. (250736)

ЈАБУЧКИ, усељива, 90
м2, 12 ари, плин,
канализација, 36.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)

КУЋА за рушење,
близу Горње цркве
(Маргита), 5 ари,
40.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249451)

ХИТНО, башта, 20
ари, кућа, гаража,
воћњак. Пелистерска
18-е. 064/866-22-98.
(250745)

БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60 м2,
13,5 ари, укњижена,
25.500. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (250735)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs14 Петак, 10. новембар 2017.

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа приземна,
75 м2, 6.5 ари, 24.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(250735)

ВОЈЛОВИЦА,
приземна, 139 м2 +
локал 30 м2, на 7,29
ари, 31.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(250770)

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособан на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

БАНИЈСКА, дворишна
спратна, укњижена
два стана, 120 м2,
29.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68.  (250770)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу са два стана, ЕГ,
за стан. 061/224-47-
97. (250768)

ПЛАЦ 8,5 ари, две
куће на плацу, 120 м2

и 65 м2. 063/256-207.
(250778)

ТЕСЛА, 65 м2, 1.8 ари,
42.000, договор.
(238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (25078)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Омољица, Милоша
Црњанског 105,
21.000 евра. 060/617-
30-13, 064/142-83-45.
(250796)

СТАРЧЕВО, кућа 50
м2, 5 ари, 13.500, 140
м2, 10 ари, 19.500.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (250827)

НА ПРОДАЈУ ланац
земље, Новосељански
пут и на малом
Наделу два ланца.
064/483-51-96.
(250830)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, 140 м2,
легализована, етажно
грејање. 061/590-24-
70. (250851)

ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, струја, вода,
започет објекат.
064/260-05-34.
(250852)

КУЋА, стара Миса,
реновирана, 20.000
евра, 3 ара плаца.
063/804-07-85.
(250845)

ПРОДАЈЕМ кућу без
посредника. Тело.
355-039. (250882)

ДВЕ куће 100 + 60 м2,
реновиране, усељиве,
5 ара, 1/1, цена
37.000 евра.
Козарачка. Тел.
063/804-07-85.
(250845)

ПЛАЦ 13 ари,
Банатски Брестовац,
на продају. 063/700-
57-51. (250883)

ПРОДАЈЕМ 75 ари у
северној зони, поред
пута. 066/354-791.
(250755)

ПРОДАЈЕМ плац на
Јабучком путу 17,5
ари, повољно.
063/719-42-71.
(250890)

ПРОДАЈЕМ кућу у
насељу Топола,
повољно. 069/186-54-
05. (250890)

НА ПРОДАЈУ ланац и
четвртина земље,
стари црепајски пут,
ланац и по, у петој
дужи и ¾ ланца у
шестој дужи. 065/283-
53-01. (250891)

КУПУЈЕМ плац на
Јабучком путу,
минимално 15 ари.
Тел. 065/334-17-26.
(246244)

ТАМИШ КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
34 м2 + остава, до
Тамиша, 34.000 евра,
власник. 
061/264-80-00 (СМС)

ТАМИШ КАПИЈА,
троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава,
до Тамиша, 950
евра/квадрат,
власник. 
061/264-80-00 (СМС)

БЕЗ ПОСРЕДНИКА
продајем трособан
стан 73 м2, на Тесли.
064/175-63-14 (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан без
посредника,
Радомира Путника 14,
62 м2 Тел. 063/272-
913. (СМС)

ТЕСЛА,
једноипособан (2001),
преко пута „Дис”-а,
45 м2, тераса, V, ЦГ,
СББ, кухиња, клима,
одмах усељив, сређен.
Договор. 
063/254-638

МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (248790)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 56 м2.
064/173-85-17.
(250489)

ЦЕНТАР, продаја
станова, 40 – 120 м2,
650 – 850
евра/квадрат, са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(248462)

НОВА МИСА, стан, 85
м2, продајем.
063/272-594,
063/225-928. (249929)

СТАН на новој Миси,
Приморска 27, 39 м2,
II спрат, сопствено
централно грејање на
струју, 22.000 евра,
власник. 063/711-41-
89. (250097)

ХИТНО продајем
двособан стан, 50 м2,
ЦГ, сређен, Котеж 1,
фиксно, 28.000 евра.
064/129-27-62.
(250382)

ПРОДАЈЕМ у мирном
крају одмах усељив
салонски трособан
стан површине 104 м2,
укњижен, налази се у
згради старије градње
на првом спрату са
два улаза, потпуно
сређен, плус зидана
гаража и велики
подрум. 064/422-42-
63. (250306)

КОД америчке зграде
мењам двособан стан
за  мањи на Тесли.
062/361-676. (250560)

КОД америчке
продајем двособан
стан, у Самачком
гарсоњеру. 065/353-
07-57. (250560)

ВОЈЛОВИЦА,
дворишни стан, 61 м2,
гаража, укњижен,
17.000, договор.
061/147-82-23.
(250594)

ТИП СТАНКО,
једнособан, 32 м2,
први спрат, ТА,
20.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250579)

СОДАРА, војне
зграде, двоипособан,
ПР, сређен, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250579)

ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250579)

СТРЕЛИШТЕ, почетак,
двособан, други
спрат, тераса, 24.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250579)

КОТЕЖ 2,
двоипособан, 63 м2 +
тераса, трећи спрат,
40.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.    (25)

СТРЕЛИШТЕ, киндер
зграда, гарсоњера 27
м2, сређена, 18.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(250579)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла,
двособан, 38 м2, за
стан у Краљеву.
063/891-25-70.
(250626)

ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, без
улагања, цена по
виђењу. 063/827-58-
58. (249764)

БЕОГРАД, Звездара,
44 м2, нов, I, ЦГ, 1.800
евра/квадрат. (679),
„Трем 01” , 063/836-
23-83. (250635)

ЦЕНТАР, 57 м2,
двоипособан, ЦГ, III,
сређен, 45.000. (679),
„Трем 01” , 063/836-
23-83. (250635)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру
24 м2, центар, други
спрат, власник, 18.500
евра. 065/200-62-24.
(250662)

ХИТНО, двоипособан,
75 м2, ЦГ, II, две
терасе, лифт,
двострано орјентисан,
усељив, 38.000. (679),
„Трем 01” , 063/740-
79-95, 063/836-23-83.
(250635)

СОДАРА, 56 м2,
двособан, ЦГ, VI,  није
задњи, лифт, усељив,
30.000.(679), „Трем
01” , 063/740-79-95.
(250635) 

СТАН на продају,
Максима Горког 49.
064/290-45-09,
061/348-20-00. (2506)

СТРЕЛИШТЕ, мањи
двособан, 46 м2, са
етажним грејањем.
Тел. 064/2167-71-74. 

СТРЕЛИШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В.
Влаховића, 37.000
евра. 064/305-92.00.
(250670)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
ПР, 22.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
двособан,  IV, 30.000.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, III, 30.000;
комплет реновиран.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2,
једнособан, IV,
19.500.  (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(250714)

СТРЕЛИШТЕ,
новоградња, 50 м2,
двособан, I спрат,
42.000; са делом
намештаја. (636),
„Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

СТРЕЛИШТЕ, 74 м2,
трособан, III спрат,
38.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 069/196-
96-05. (250683)

СОДАРА, стан у низу,
65 м2, ПР, сређено, 60
м2, 25.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 
069/196-96-05.
(250683)

ПРОДАЈЕМ стан, 68
м2, у строгом центру
града, без
посредника. Тел.
064/511-25-10.
(250713)
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НОВОГРАДЊА,
гарсоњера, 29 м2, II,
етажно грејање,
20.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(250714)

НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (250714)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Тесла, центар, 15.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. 

ДВОСОБНИ, 55 КВМ,
Стрелиште, 26.000;
Котеж, Тесла, 28.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20. 

СОДАРА, изузетан
трособан, I спрат,
сређен, хитно, 500
евра квадрат.
063/690-269. (250699)

ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, новоградња, С.
Саве, усељив,
повољно. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део, 28 м2, ЦГ,
усељива одмах. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)

ДВОСОБАН, Тесла,
ЦГ, први спрат,
повољно, усељив.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(250722)

ДВОСОБАН, Котеж,
57 м2, 6 м2, тераса,
30.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(250722)

ДВОИПОСОБАН,
војне зграде, Тамиш,
повољно, 63 м2 + 6 м2.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(250722)

ТЕСЛА, двоипособан,
новоградња, усељив,
гас, тераса, остава,
поткровље. 069/822-
48-24. (250704)

ТЕСЛА, дуплекс,
новоградња, тераса,
паркинг место, ЦГ, од
инвеститора. 069/822-
48-24. (250704)

СТАН, 200 м2, пет
спаваћих соба, три
купатила, остава,
сушиона, гас, усељив.
069/822-48-24.
(250704)

КОТЕЖ 1, 57 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
хитно, 28.000.  (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (250725)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, лифт,
ЦГ, 30.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-
00. (250725)

ТЕСЛА, 68 м2,
трособан, 38.000; 73
м2, трособан, 41.000.
(394), „Гоца”,
063/899-77-00. (2505)

ТЕСЛА, 50 м2,
двособан, 25.000; 52
м2, двоипособан,
26.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)

СТРЕЛИШТЕ, 46 м2,
двособан, лифт, ЦГ,
23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.
(250725)

ГЕОРГИ
ДИМИТРОВА,
двоипособан, рађено
купатило, ЦГ, V,
36.500.  (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (250735)

КОТЕЖ 2, двособан,
57 м2, квалитетно
реновиран, VI, 35.000.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93.
(250735)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 57 м2, VII,
24.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(250736)

СТРЕЛИШТЕ,
једнособан, 34 м2, III,
ЦГ, одличан, 23.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(250736)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 54 м2, II,
ТА, са гаражом,
25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52.
(250736)

ЦЕНТАР, двособан, 51
м2, II, ТА, сређен,
33.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(250736)

ЦЕНТАР, нов
укњижен, 37 м2.
063/208-352, власник.
(250737)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 53 м2, IV,
тераса, 21.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (249451)

МИСА, једнособан, 37
м2, тераса 20 м2,
20.500. (398), „Кров”,
060/683-10-64. 

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 52 м2, VI,
ЦГ, уредан, 24.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(250735)

ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
28.500. (49),
„Мустанг”, 
069/226-66-58.
(250735)

КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двоипособан, 68 м2,
III, 42.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58.   (250735)

ПРОДАЈЕМ стан, 60
м2, ТА, Цара Лазара
103. 062/848-21-68.
(250751)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2,
сређен. 
069/129-19-87.
(250748)

НА ПРОДАЈУ стан 36
м2, Марка Кулића
32/4. 062/858-33-47.
(250756)

ЈЕДНОСОБАН, 30 м2,
18.500, договор, нов,
приземље, нова Миса,
власник. 
063/304-222.
(250774)

ТЕСЛА, ДВОСОБАН,
49 м2, 26.000;
двособан, 53 м2,
26.000.  (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

СТРЕЛИШТЕ,
двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

КОТЕЖ 2,
двоипособан, 68 м2,
V, 37.500, лифт.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. 

МИСА, двоипособан,
63 м2, први спрат,
32.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

МИСА, двособан, 46
м2, 24.500;
једноипособан, 40 м2,
22.500. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 2. ДО 30. НОВЕМБРА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

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,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС 

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед
урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



КОТЕЖ 2, двособан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; двособан, 58
м2, 28.500.  (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, 22.500;
двособан, 52 м2,
30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (250770)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
25 м2, 16.000;
двособан, 50 м2,
30.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68.  (250770)

МАРГИТА,
двоипособан, 
58 м2, 34.000;
једноипособан, 35 м2,
20.000. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(250770)

КОТЕЖ 1, двособан,
62 м2, III, ЦГ, потпуно
сређен, 35.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(250779)

ТЕСЛА, двособан, 51
м2, III, ТА, тераса,
29.000, договор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
063/494-898. 
(250779)

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, усељива,
16.000, договор.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(250779)

ЦЕНТАР, једнособан,
36 м2, VII,  ЦГ, без
улагања, 25.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(250779)

КОТЕЖ 2, 57 м2,
двособан, преуређен
у двоипособан, ВП,
ЦГ, сређен, 34.000.
(336), „Олимп”, 
351-061, 
064/234-36-01.
(250779)

КОТЕЖ 2, 66 м2,
двоипособан, IV, ЦГ,
IV, 35.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (250779)

ЦЕНТАР, два локала,
30, 24.000, двособан,
ТА, II, договор. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)

КОТЕЖ 2, двособан,
ЦГ, 28.500; Котеж 1,
једнособан, 40,
договор. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)

УЛИЧНО, 60, код
Стакларе, 23.000;
Содара, 1.0, ЦГ,
19.000. (338) ,
„Јанковић”, 348-025.
(250794)

СТАНОВИ, 60 м2 и 65
м2, подно грејање,
лукс, новоградња,
Моше Пијаде.
063/272-994. (250804)

МЕЊАМ стан на
Вождовцу, 84 м2, нов,
дуплекс, етажно
грејање, V спрат за
стан у Панчеву, уз
доплату. 
060/023-23-65.
(250819)

ПРОДАЈЕМ стан,
центар Стрелишта, 38
м2, ЦГ, власник.
063/161-95-53.
(250820)

ТЕСЛА,
једноипособан, III, ,
42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(250839)

КОТЕЖ 1, двособан,
III, 57 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30.
(250839)

НОВА МИСА,
двособан, III, 58 м2,
ТА, 23.000. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (250839)

СТАРА МИСА, кућа за
рушење, 4,3 ара,
19.500. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (250839)

ЦЕНТАР, двособан, 55
м2, II, 32.000. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (250839)

ПРОДАЈЕМ два стана
на Содари. Хитно.
064/867-48-61.
(250862)

ВЕЋИ стан на Котежу
2, могућ сваки
договор. 013/315-738,
065/331-57-38. 

СТАН, М. Кулића 32, I
спрат, 40 м2, 13.000
евра, реновиран. Тел.
063/804-07-85.
(250845)

СТАН 40 м2, III спрат,
Приморска 27, 17.000
евра, нов, усељив,
укњижен. Тел.
063/804-07-85. (2508)

СТРОГИ центар,
повољно, 55 м2, ЦГ,
4/5, усељив, 29.900,
власништво. 061/324-
40-85. (250844)

ТЕСЛА, IV, стан 52 м2,
25.000 евра, 52 м2,
груби радови, 10.000
евра.  063/845-47-46. 

МИСА, поткровље,
100 м2, укњижено,
новоградња, сива
фаза, са свим
прикључцима.
065/333-55-25.
(250886)

СОДАРА, трособан,
ЦГ + гаража, 
42.000; двоипособан,
ЦГ, 38.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. 
(4748)

СОДАРА, 46 м2, ЦГ,
29.000, Ж.
Зрењанина,
двоипособан, ТА, за
сређивање, 30.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4748)
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СТРЕЛИШТЕ, леп
трособан, ЦГ, 42.500,
строги центар
трособан, 72.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (4748)

ТЕСЛА, двособан, ТА,
27.000; једнособан,
приземље, 20.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4748)

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника,
Тесла, Котеж 1, Котеж
2, центар. 
063/873-03-60.
(250239)

КУПУЈЕМ
једнособан/двособан
стан за реновирање,
исплата одмах.
064/206-55-74.
(250325)

ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
исплата. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(250325)

ХИТНО купујем мањи
двособан стан, Котеж
2, нижа спратност.
062/207-004. (250714)

АГЕНЦИЈИ „Тесла
некретнине” потребни
станови и куће за
продају. 064/668-89-
15. (250789)

ПОТРЕБАН трособан
стан на Тесли, за
познатог купца.
„Тесла 
некретнине”, 
064/668-89-15.
(250789)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна
исплата. 
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(250770)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320),
„Премиер”, 063/800-
44-30. (250839)

ИЗДАЈЕМ двособан
комфоран стан,
ненамештен. 
066/209-400. 
(249694)

ИЗДАЈЕ се једнособан
стан на Миси са
грејањем. 
013/371-561 
(250269)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан
на Стрелишту.
066/372-378 
(250525)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан,
Содара, ЦГ, интернет,
кабловска. 013/377-
148, 064/502-89-32.
(250552)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан празан,
Стрелиште. Тел. 311-
071, 064/587-25-35.
(250565)

ИЗДАЈЕМ собу са
заједничком
употребом кухиње и
купатила. Тел.
060/031-07-26.
(250554)

ИЗДАЈЕМ стан
Спортски центар нова
Миса, 45 м2, све
посебно. 064/363-60-
08. (250632)

ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан.
Ужи центар. 063/810-
92-39. (250654)

ИЗДАЈЕМ велики
полунамештен стан,
посебан улаз, бројило,
Карађорђева.
064/994-13-16. (2506)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу код
Полљопривредне
школе, погодна за
ученике, самице...
064/313-85-86
(250669)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси,
за војна лица, самце.
063/839-56-81. (2506)

ИЗДАЈЕМ мањи
намештен стан на
Миси. 064/267-74-24
(250686)

ИЗДАЈЕМ новију кућу,
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
063/502-211. (250674)

ИЗДАЈЕМ собу
самцима, Стрелиште.
320-847 (250613)

ИЗДАЈЕ се
полунамештен
двособан стан на
Котежу 1. 064/218-77-
80. (250697)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера, I спрат,
Котеж 1. 062/245-726,
064/866-23-75.
(250732)

НАМЕШТЕНИ:
једнособан +
једноипособан,
новоградња,
двориште, 80 евра,
код хотела „Тамиш”.
064/122-48-07.
(250726)

ИЗДАЈЕМ кућу
намештену, 100 м2, 3
ара, колски улаз,
близу центра, Гоца.
063/899-77-00. (250)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на
Стрелишту. 062/114-
63-73.(250728)

СТАН, Тесла, 38 м2,
двособан, без грејања,
ненамештен. 064/426-
27-09, 064/238-09-46 

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан, 37 м2,
ЦГ, Котеж 2. 
064/074-31-29.
(250753)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру града.
063/862-10-74
(250747)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Стрелишту, II,
ЦГ, клима. 062/833-
74-36. (250760)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ
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ИЗДАЈЕМ стан код
бувљака, централно
грејање, намештен.
062/778-601,
064/844-15-48.
(250749)

НАМЕШТЕН стан,
Котеж 1, 57 м2, ЦГ,
140 евра. 063/779-44-
14 (250784)

СТАН трособан,
комфоран, кућа,
издајем гаражу,
магацин, грејање,
Котеж. 061/225-16-
43.(250737)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, једнособан.
061/667-29-58.
(250826)

ПОВОЉНО,
преноћиште у центру.
064/154-95-65.
(250849)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу у кући, самици,
самцу. 064/130-36-02.
(250846)

ИЗДАЈЕМ засебну
кућу, двособан стан,
етажно грејање.
064/807-10-40.
(250869)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан са
гаражом, нов, етажно
грејање. Тел. 062/807-
40-02. (250894)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал, 16 м2,
у згради, нов.
065/966-66-61,
013/362-135. 

ИЗДАЈЕМ локал нов,
код Зелене пијаце,
велики излог,
прометна улица.
063/617-421. 
(250628)

ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон
лепоте. 
063/734-82-31.
(250638)

ИЗДАЈЕМ локал 25 м2,
може магацин,
Карађорђева 33. 
346-448. (250644)

ИЗДАЈЕМ два локала
20 м2 и 15 м2, а могу
оба да се споје у
један већи локал,
центар. 063/802-79-
07. (250650)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
центар, излог до
улице. 066/314-803. 

ИЗДАЈЕМ два локала,
170 м2 и 70 м2,
Јабучки, главни пут.
063/759-12-47.
(250663)

ПРОДАЈЕМ пословну
зграду у центру, 1650
м2 и 500 м2. 
060/312-90-00.
(250604)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2,
на Стрелишту. Тел.
064/267-71-74.
(250664)

ИЗДАЈЕМ локал и
магацин у центру.
064/267-72-17.
(250693)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу.
060/351-03-56.
(250696)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор 85 м2,
дуплекс, две климе,
два купатила, погодно
за медицину, ЕТ
стручњаке, угао М.
Требињца и
Касапиновићеве.
064/255-79-24.
(250698)

ЛОКАЛ 30 м2, два
улична улаза, строги
центар, издајем.
066/344-033. (250710)

ПРОДАЈЕМ локал у
Жарка Зрењанина 32,
25 м2 + 8 м2,
укњижен, употребна,
разрађен. 345-534,
064/246-05-71. (2507)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева.
063/276-029. (250782)

ИЗДАЈЕМ локал у
најпрометнијој улици.
Тел. 065/543-21-41.
(250787)

ЦЕНТАР, 16 м2,
сређен, излаз на две
улице, 15.000.
„Олимп”‘, 351-061,
063/494-898. (250779)

ИЗДАЈЕ се разрађен,
опремљен локал за
све намене, насеље
Младост. 062/886-97-
03. (250880)

ИЗДАЈЕМ фризерско-
козметички салон,
нов, комплетно
сређен, Тесла, 200
евра.  064/514-05-06.
(250512)

ПОТРЕБАН кувар/ица
са искуством.
„Кафана са
разлогом”, 064/060-
50-50. (СМС)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад у кухињи и за
роштиљем, локал у
центру. 063/834-88-
10. (250105)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ –
потребне раднице за
рад за роштиљем и у
кухињи, локал у Браће
Јовановић. 063/897-
55-04. (150105)

ФИРМИ NEXT LOGI-
STICS потребан возач
Ц и Е категорије, са
искуством у
међународном
транспорту. Никола,
063/271-907. 

ПОТРЕБНИ возачи -
физички радници са Ц
категоријом за
дистрибуцију пића на
територији јужног
Баната. Тел. 063/494-
512, 062/446-285. 

КОНОБАР/КОНОБАР
ИЦА потребан
ресторану. 
064/126-83-53.
(250598)

КУВАР потребан
ресторану. 
064/126-83-53.
(250598)

ШИВАРИ потребне
раднице за рад на
индустријским
шиваћим машинама.
069/238-07-65. 

ПОТРЕБАН радник и
радница за рад у
прехрамбеној радњи
– унос, излагање робе,
рад на каси, итд.
Услови: општа
култура,
комуникативност,
уредност, тачност.
Кратку биографију са
сликом слати на
адресу – Цара Лазара
9, за конкурс. (25081)

ПОТРЕБНА девојка
или млађа жена за
помоћ у кући,
пеглање, спремање.
Послати СМС са осн.
подацима. 
063/263-193. 
(250689)

ОЗБИЉНОЈ фирми
хитно потребни
водоинсталатери.
064/037-40-26.
(250629)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у Маркету
„Бомбончић”. Доћи у
суботу, 11. новембра
2017, у Улицу Моше
Пијаде 4, од 18 до 20
сати. (4738)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у кафићу.
060/043-52-98.
(250604)

ФИРМИ потребан
возач са Ц и Е
категоријом. 
061/155-98-18.
(250607)

ХИТНО, ГП „Дуга”
Шабац, потребни
радници у стални
радни однос и то:
молери, гипсари,
фасадери и
керамичари. Послови
се изводе у Београду
и Панчеву. 063/213-
555, Петар Сакан;
064/192-97-85, Сава
Миливојевић Дука.
(250641)

ПОТРЕБНА куварица
са искуством, за
стални радни однос.
069/822-48-23.
(250704)

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са
одличним познавањем
енглеског језика и
рада на рачунару.
Пријаве слати на 
dispatchertransporta
@gmail.com (250309)

ПОТРЕБНО особље за
рад у продаји у
пекари и бурекџија за
повремени рад. CV
слати на email: 
pekarasmiljanic
@mts.rs. Поштом, Ул.
Иве Курјачког 87,
Панчево. (250729)

СТАНОВИ
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ПОТРЕБАН конобар и
аниматор за рад у
играоници „Острво са
благом” у „Авив
парку”. 062/333-502.
(250731)

ПЕКАР, хлеб, пециво,
преподневни рад,
помоћни и
продавачица.
064/120-09-42,
(250341)

ПОТРЕБНА радница
са искуством, за рад у
прехрамбеној радњи
PRO TRADE, позвати
063/572-023. (250824)

ПОТРЕБНА радница
за рад у трафици.
064/853-83-50.
(250821)

CAFFE „FLAMINGO”
тражи девојку за рад,
са искуством.
069/364-10-04.
(250833)

ПОТРЕБНИ возачи Б
категорије за превоз
пецива, пут
обезбеђен. 060/864-
07-71. (250877)

ПОТРЕБАН већи број
КВ електричара.
Контакт тел. 065/847-
00-95. (250874)

ПОТРЕБНЕ
конобарице, Крчма
„Шареница”. 064/349-
93-43. (2508719

РЕСТОРАНУ у
Панчеву потребна
помоћна радница са
искуством. Потребан
и помоћни кувар.
064/149-99-73.
(250872)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на бензинској
пумпи у Панчеву. 351-
601. (250861)

ПОТРЕБНА
конобарица. Тел.
063/525-115. (250863)

ПОТРЕБАН помоћни
радник у штампарији,
са или без искуства.
Минимум ССС,
пожељна Б
категорија, звати од
17 до 19 сати.
063/295-789. (250665)

ШТАМПАРИЈИ
потребан  радник са
познавањем
графичких програма
CDR AI PSD. 060/455-
65-66. (250665

ШЉУНАК песак,
сејанац, одвоз шута
малим и великим
кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338.
(СМС)

ЧАСОВИ. Основе
електротехнике.
Професор са
искуством. 062/801-
97-58. (249245)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери,
уграђујем,
поправљам, замена
гуртни. 064/181-25-
00. (249404)

ДИМНИЧАР,
чишћење димњака,
котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(249420)

АЛУ и ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
уградња, сервис.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(249924)

ДИХТОВАЊЕ дрвених
прозора и врата
алуминијумским
лајснама, квалитетно
и брзо. 063/801-84-
76, 065/801-84-76.
(249924)

СРПСКИ језик,
часови, основци и
средњошколци.
Искусна професорка.
Миса. 064/322-46-79.
(249936)

ЕЛЕКТРИЧАР,
поправке бојлера,
шпорета, разводних
табли, индикатора,
инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(250339)

ОРЕМ и фрезујем
баште малим
трактором Тома
Винковић. Дуле,
064/163-58-85.
(250359)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина,
бојлера, котлића.
063/836-84-76.
(246610)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало,
најповољније.
065/361-13-13.
(248800)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(250558)

ИЗВОЂЕЊЕ свих
грађевинских радова.
064/866-25-76.
(250595)

ДИПЛОМИРАНОЈ
правници са
положеним
правосудним испитом
потребан посао. Тел.
063/747-61-78.
(250593)ЧАСОВИ
немачког језика,
коноверзација за рад
на немачком
говорном подручју.
062/816-33-78.
(230562)

КЕРАМИКА, кречење,
глетовање и
малтерисање.
064/866-25-76,
061/659-70-31.
(250595)

МАЛТЕРИСАЊЕ,
зидање, реновирање
кровова, стиропор,
фасаде, бетонирање.
Повољно. 063/865-80-
49. (250582)

РАДИО БИХ као
физички радник за
дневницу. Тел.
062/967-12-61.
(250584)

ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену
столарију, ролетне,
венецијанери,
стаклорезачке услуге.
Сигурносна врата.
060/545-34-04.
(250652)

РАЗНЕ физичке
послове радимо:
ископи, штемовање,
селидбе и друго.
065/600-05-30.
(250653

КЕРАМИЧАР,
квалитетно, поуздано,
повољно. 063/318-
780. (250673)

ХЕМИЈА, физика,
математика,
статистика.
Основцима,
средоњшколцима,
студентима.
Професорка.
063/842-81-90.
(250676)

ТРАЖИМ посао
возача Ц и Е
категорије, велико
искуство каде ринфуз.
Звати увече, 065/631-
18-89. (250677)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(250687)

НЕГА старих,
болесних и
инвалидних лица.
063/868-04-51.
(250263)

ДУБИНСКО прање
тепиха и мебла.
Превоз бесплатан.
302-803, 064/129-63-
79. (250692)

ПОМОЋ у кући,
чишћење станова и
пословних
просторија. 063/725-
08-80. (250696)

ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева,
чишћења рушења,
одношење ствари.
060/035-47-40.
(250627)

ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење
олука, висински
радови. 065/535-24-
56. (250616)

РАДИМО све физичке
послове, рушења,
ископи, бетонирања,
обарање стабала,
одношење ствари,
итд. 064/122-69-78.
(250627

ПРЕВОЗ робе
комбијем, локал 800
динара. 060/720-72-
70. (250637)

ЧИСТИМ подруме,
таване, дворишта, шут
и све остало,
повољно. 061/627-07-
31. (250639)

ЧУВАЛА бих дете у
свом стану. 346-448.
(250644)

СТОЛАРСКЕ и
браварске услуге.
Александар, 064/157-
20-03. (250649)

ПРЕВОЗ робе, ствари,
селидбе комбијем 3.5
тоне. Јоца. 061/616-
27-87. (250649)

МАТЕМАТИКА,
статистика, физика,
информатика,
могућност месечног
плаћања, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(250625)

ФАСАДЕ, стиропор,
гипс, глетовање,
кречење, повољно.
060/521-93-40.
(250623)

ЕЛЕКТРИЧАР ради
инсталације,
поправља старе,
повољно. 060/521-93-
40. (250623)

ЧИШЋЕЊЕ и
спремање станова,
педантно и
квалитетно. 061/412-
44-50. (250841)

ХОБЛОВАЊЕ,
фуговање, поправка и
лакирање паркета,
као и бродских
подова. 064/341-79-
60. (250798)

ЧУВАЛА би старију
особу или децу у
преподневнм сатима.
065/624-76-23.
(250800)

ВРШИМ превоз,
селидбе, са
радницима, у свим
правцима, 1.000
динара тура. Златко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)

ЧИСТИМ шут, рушим
старе објекте, чистим
подруме, таване и
дворишта. Златко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(250814)

ИЗДАЈЕМ казан за
печење ракије 120 л,
са превозом и
монтажом. 063/315-
381. 

ТВ И САТЕЛИТСКЕ
антене, монтажа,
дигитализација В,
IPTV и антена плус.
064/866-20-70.
(250750)

ЕЛЕКТРИЧАР,
поправка, израда
инсталација, ТА пећи,
бојлера, најјефтиније
у граду. 063/804-57-
99. (250761)

ПОПРАВКА бојлера,
ТА пећи, ел. шпорета,
осветљења и
инсталације.
Електричар Марко.
Тел. 069/174-14-78.
(250700)

ЧАСОВИ српског за
све узрасте, веома
повољно. 
064/140-31-31.
(250701)

ШЉУНАК, песак,
сејанац, одвоз шута
малим кипером до
два кубика. 065/334-
23-38. (250785)

МАТЕМАТИКА,
физика, хемија,
механика, часови.
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(250786)

КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
гипс радови, фарбање
столарије, чисто,
повољно, квалитетно.
063/304-476. (250707)

ЕНГЛЕСКИ свим
узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(250779)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим
искуством из
Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ПРЕВОЗ малим
кипером, шљунак,
песак, сејанац, ризла,
шут, утовар. 063/246-
368. (250050)

СЕЛИДБЕ, превоз
робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117. (250058)

КИПЕР превоз до два
кубика, песак,
шљунак, шут, 1.300
динара. 062/355-154.
(247875)

СЕЛИДБА, 1.000
динара, могућност
радника. 063/174-77-
69. (250194)

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево-
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(249702)

БРАВАРСКО-
ЛИМАРСКА
радионица израђује и
уграђује грађевинску
лимарију и браварију.
Конструкције, хале,
коване ограде, капије,
гелендере, тенде
терасе и осталу
металну галантерију.
064/068-10-85.
(250174)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
064/495-77-59,
061/651-56-96.
(250571)

ИЗДАЈЕМ рамске
скеле, металне
подупираче,
мешалице за бетон.
064/351-11-73.  (250)

ПОПРАВКА
телевизора, сетоп
боксова, рисивера,
ЦО 2 апарата, ауто-
радија, остало.
063/800-01-96. (2507)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације,
водоводне адаптације,
замена вирбли,
батерија, вентила и
санитарија, све за
воду, 0-24,
пензионерима екстра
попуст, долазим
одмах. 013/348-139,
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(250614)
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МАРКИЗА, ПВЦ
столарија, ролетне,
комарници,
венецијанери, хармо-
врата, уградња и
поправка. 013/352-
967, 065/886-85-95,
063/886-85-95. 

ПЕРФЕКТ – демит
фасаде, зидање,
малтерисање,
глетовање, кречење,
керамика, кров.
063/122-14-39. 

„РОЛО НАЈ” вам нуди
поправку, уградњу
ролетна,
венецијанера,
тракастих завеса,
роло-комарника,
хармо-врата, туш-
кабина, роло-челична
заштитна врата, тенда.
Ми смо
најквалитетнији,
најјефтинији, са
највећом гаранцијом.
Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(250702)

СЕЛИДБЕ на свим
дестинацијама, екипа
радника, превоз.
Одвозимо нeпотребне
ствари. 063/731-77-
67, 064/280-30-16.
Владимир. (250711)

РОЈАЛ МГ: ПВЦ
столарија, ролетне,
комарници,
венецијанери, све
завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98,
013/351-498. 
(250716)

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и
демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење
непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 
064/047-55-55.
(250294)

МОЛЕРСКО-
ФАРБАРСКИ радови,
фасаде, гипс,
керамика. 
062/834-66-50,
064/390-00-87.
(250742).

ДУБИНСКО прање
мебл намештаја,
тепиха, душека.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. 
(250357) 

ВЕШ-МАШИНЕ,
фрижидере,
замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере,
поправљамо
квалитетно са
гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(250843)

ЕСТРАДНА ШКОЛА:
хармоника,
клавијатура, виолина,
певање. УЕУ „Балкан”
Панчево. Тел.
060/632-36-90.
(250236)

ИНВАЛИД.
ПЕНЗИОНЕР, 1968,
тражи жену ради
брака, сличних
година. 065/672-87-
01. (250588)

БЕСПЛАТАН ОДМОР
за пензионерке.
Самош. Тел. 064/958-
49-19. (250806)

ПОТРЕБАН архитекта
или примењени
уметник за помоћ око
распоређивања
уметничких слика у
стану. 064/146-07-84.
(250817)

ОГЛАШАВАМ
неважећом ђачку
књижицу ОШ
„Мирослав Антић” на
име Стефан
Стаменковић. (20083)

МУШКАРАЦ, 55
година, материјално
обезбеђен, жели да
упозна жену или
девојку до 40 година,
ради дружења,
излазака, звати око 21
сат. 013/352-203.
(250754)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора.
Повољно. 063/709-44-
97. (250570)

ИЗДАЈЕМ двособан
апартман на
Златибору, центар,
интернет, КТВ,
паркинг, ново. Тел.
063/759-98-77.
(250812)
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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.

OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA

OBA VEŠ TE NJE
O POD NE TOM ZAH TE VU ZA OD LU ČI VA NJE O

PO TRE BI PRO CE NE UTI CA JA NA ŽI VOT NU SRE DI NU

      Oba veš ta va se jav nost da je pod net zah tev za od lu či -
va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja na ži vot nu sre di nu Pro -
jek ta MRS ŠP „De be lja ča” i di stri bu tiv ni ga so vod od Pe
ce vi pri ti ska do 4 bar za snab de va nje na se lje nog me sta
De be lja ča sa ko ri snič kim ga so vod nim pri ključ ci ma-
DGM „De be lja ča” na ži vot nu sre di nu. Pro jek to va na tra -
sa ga so vo da DGM „De be lja ča” pre la zi pre ko sle de ćih ka -
ta star skih par ce la: 1888/1, 1888/57, 1886/81, 1896/2,
1885, 1886/28, 1872/1, 1882/55, 1883, 3305, 1882/23,
1596, 1880/18, 1880/130, 1880/59, 1880/179, 1880/42,
1896/1, 1898/1, 232, 1898/2, 197, 266, 484, 689, 724,
1147, 1169, 1406, 1583, 1602, 1735, 1861, 1898/24, 163,
291, 663, 761, 1087, 1199, 1561, 1618, 1848, 1880/85,
1946/3, 1884/43, 1881, 1882/1, 1879, 739, 1114, 1113,
1898/43, 140, 319, 629, 788, 1075, 1222, 1547, 1628,
1838, 1818, 1650, 1520, 1256, 1053, 810, 602, 348, 112,
1901/1, 1902, 1910/76, 65, 398, 559, 857/1, 1012, 1300,
1471, 1675, 1783, 1938/2, 1950/1, 3641/1, 3699/1,
1749, 1910/114, 1910/24, 20, 452, 521, 858, 893, 931,
971, 1361, 1433, 1711, 1910/1, 1911, 1912/2, 1933/3,
1933/2, 3770, 1933/7 u KO De be lja ča, pro jek to va na
mer no re gu la ci o na sta ni ca „De be lja ča” se lo ci ra na par -
ce li broj 1933/7 KO De be lja ča, na te ri to ri ji Opšti ne Ko -
va či ca, no si o ca pro jek ta Pred u ze će za tran sport, skla diš -
te nje, di stri bu ci ju i tr go vi nu pri rod nog ga sa JP „SR BI JA -
GAS” iz No vog Sa da, Na rod nog fron ta br. 12.
      Uvid u po dat ke i do ku men ta ci ju uz zah tev no si o ca
pro jek ta, mo že se iz vr ši ti u pro sto ri ja ma in spek ci je, SO
Ko va či ca ul. M.Ti ta br. 50, u pe ri o du od 03.11.2017. do
13.11.2017. go di ne, u vre me nu od 10 do 14 sa ti.
      U ro ku od 10 da na od da na ob ja vlji va nja ovog oba -
veš te nja, za in te re so va na jav nost mo že do sta vi ti miš lje nje
o zah te vu za od lu či va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja pred -
met nog pro jek ta na  ži vot nu sre di nu ovom or ga nu.
     Ovaj or gan će u ro ku od 10 da na od is te ka ro ka iz sta -

va 3. ovog oba veš te nja do ne ti od lu ku o to me da li je za
pred lo že ni pro je kat po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu
sre di nu, o če mu će bla go vre me no oba ve sti ti jav nost.

Спе ци јал на бол ни ца 
за пси хи ја триј ске бо ле сти 
„Ко вин” Ко вин

ОГЛА ША ВА
да ва ње у за куп по слов ног про сто ра пу тем 

при ку пља ња пи са них по ну да

      Да је се у за куп део објек та ре ха би ли та ци о ног оде -
ље ња у кру гу Спе ци јал не бол ни це за пси хи ја триј ске
бо ле сти „Ко вин” у Ко ви ну, Ули ца Ца ра Ла за ра 253,
укуп не по вр ши не 48 ме та ра ква драт них, ка та стар ска
пар це ла 69, к.о.  Ко вин, згра да број 6, ра ди отва ра ња
про дав ни це ме шо ви те ро бе.
      Рок тра ја ња за ку па З (три) го ди не. На кон пот пи си -
ва ња уго во ра о за ку пу, за ку пац је у оба ве зи да у ро ку
од де сет да на по слов ни про стор ста ви у функ ци ју.
      Усло ви за да ва ње про сто ра у за куп:
– За ку пац пре у зи ма оба ве зу при ба вља ња са гла сно сти
за отва ра ње про дав ни це од
над ле жних   ор га на   и   уре ђе ња   и   опре ма ња   по -
слов ног   про сто ра   нео п ход ним ин вен та ром.
– За ку пац се оба ве зу је да про да је пре храм бе не ар ти -
кле, ис кљу чи во без ал ко хол на
пи ћа, ка фу, сред ства за лич ну хи ги је ну, пи сма, раз -
глед ни це, ци га ре те, днев ну и
не дељ ну штам пу и дру ге ар ти кле у ци љу снаб де ва ња
па ци је на та и осо бља Бол ни це.
– Рад но вре ме про дав ни це је од 0 до 19 са ти.
– Тро шко ве гре ја ња, елек трич не енер ги је и дру гих ко -
му нал них услу га сно си за ку пац
и би ће уре ђе ни и утвр ђе ни у па у шал ном из но су Уго -
во ром о за ку пу.

– По чет на це на ме сеч ног за ку па из но си 16.448,00
ди на ра.

– Пла ћа ње се вр ши ме сеч но до 10. за те ку ћи ме сец
– Уго вро о за ку пу за кљу чу је се на пе ри од од три го -

ди не.
– Уче сни ци у по ступ ку при ку пља ња по ну да мо гу би -

ти прав на и фи зич ка ли ца, ко ја
су из ми ри ла ло кал не по ре ске оба ве зе пре ма бу ђе ту
Оп шти не Ко вин.
      По ну да мо ра да са др жи:
1.   за фи зич ка ли ца: име и пре зи ме, ЈМБГ и адре су
ста но ва ња
2.   за пред у зет ни ке и прав на ли ца: по слов но име , ма -
тич ни број и ПИБ, се ди ште, пот пис овла шће ног ли ца
и пе чат.
3.   по ну ђе ни из нос за куп ни не, ко ји мо ра би ти из ра -
жен у ди на ри ма и мо ра би ти
ве ћи од по чет ног из но са из јав ног огла са
      За ку пац не ма пра ва да ва ња у под за куп тре ћим ли -
ци ма ни ти ко ри шће ња исте за дру ге на ме не.
      Уз по ну ду се до ста вља:
1.   фо то ко пи ја лич не кар те за фи зич ка ли ца,
2.   фо то ко пи ју по твр де или ре ше ње о ре ги стра ци ји за
оба вља ње де лат но сти,
3.   до каз да је по ну ђач из ми рио  по ре ске оба ве зе пре -
ма бу џе ту Оп шти не Ко вин, и бу џе ту Оп шти не у ко јој
има се ди ште фир ме,
4.   По твр ду бан ке да по ну ђач ни је у бло ка ди зад њих
ме сец да на
–  Ода бра ни по ну ђач при ли ком пот пи си ва ња уго во ра

оба ве зу је се да као га ран ци ју пре да две блан ко со ло
ме ни це.
– По ну ђе ну це ну ме сеч ног за ку па, за ин те ре со ва на

ли ца до ста вља ју у за тво ре ној ко вер ти са на зна ком
„По ну да – за куп по слов ног про сто ра за про дав ни цу” у
ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња огла са, по штом
или лич но на адре су: Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја -
триј ске бо ле сти „Ко вин” Ко вин,  Ул. Ца ра Ла за ра бр.
253.
– Отва ра ње по ну де из вр ши ће се на ред ног да на на кон
ис те ка ро ка за до ста вља ње по ну да, са по чет ком у 10
са ти, у СБПБ „Ко вин” у са ли за сед ни це. 
– Не бла го вре ме на, од но сно не у ред на по ну да ће се од -
ба ци ти.
– Уко ли ко два или ви ше по ну ђа ча по ну де исти из нос
за куп ни не, Ко ми си ја за др жа ва пра во да из бор нај по -
вољ ни јег по ну ђа ча из вр ши по сло бод ном уве ре њу. 
– Раз гле да ње про сто ри ја мо же се оба ви ти рад ним да -
ном од 8 до 13 са ти.
      Бли же ин фор ма ци је мо гу се до би ти пу тем те ле фо -
на 013/302-273 или 062/880-32-42 и 063/783-07-12.

ДОО „ХИДРОВОД”, Панчево
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)
013/341-292   

ТРАЖИ:
1. Руковаоца багером-скипом
2. Возача Ц и Е категорије
3. Водоинсталатера
4. Зидара-тесара
5. Физичког радника
      Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима. Доћи
лично.

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

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о донетом решењу о неприступању изради студије

о процени утицаја  на животну средину

     Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту
животне средине, дана 06. 11. 2017. године, донео је
решење о неприступању изради студије о процени
утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА Реконструк-
ције ТС 400/220/110kV „Панчево 2”, на к.п. бр.
13242/2 к.о. Панчево, носиоца пројекта Електромре-
же Србије АД Београд из Београда, Улица Кнеза Мило-
ша бр. 11
      Решење о неприступању изради Студије о процени
утицаја на животну средину за предметни пројекат
може се добити на увид радним данима од 10 до 14 са-
ти, у просторијама Покрајинског секретаријата за ур-
банизам и заштиту животне средине, Булевар Михајла
Пупина 16, Нови Сад (приземље, канцеларија бр. 39).
      Заинтересована јавност може изјавити жалбу на
донето решење у року од 15 дана од дана објављивања
овог обавештења. 

„ TEHNOMARKET” DOO PANČEVO

RASPISUJE KONKURS 
ZA SLEDEĆE RADNO MESTO:

1) BRAVAR - 10 IZVRŠIOCA
– RADNO ISKUSTVO U PROIZVODNJI ALUMINI-
JUMSKE BRAVARIJE - 5 GODINA

      Ukoliko ste zainteresovani, pošaljite svoj CV na 
e-mail: ljilja@tehnomarket.com, ili se javite lično na
adresu: Skadarska 73, Pančevo. 

Kontakt telefon 013/307-703. 
O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

СЕЛИДБЕ
„Бомбончић”  Борис,
све релације по Србији
с комбијима,
камионима, екипа
радника, кутије,
фолија за заштиту
намештаја, 0-24,
сваког дана и
недељом. Бесплатан
долазак и процена
посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (4738)

СЕЛИДБЕ
„Бомбончић” – Борис,
комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(4738)

СЕЛИДБЕ
„Бомбончић” – Борис
– комбијима,
камионима,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4738)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за
паковање, фолија за
заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (4738)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (4738)

СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом,
професионално, екипа
радника, све релације
по Србији, откуп
намештаја. Иван.
063/107-78-66.(4738)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације,
водоводне адаптације,
замена вирбли,
вентила, батерије,
санитарије, прикључка
воде и канализације.
Од 0-24 сата,
пензионерима екстра
попуст. Долазим
одмах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (2506)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и
поставке новог крова,
црепа, рогови,
патошење, изолације,
најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. (2504)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не огла са и чи ту ља

одо бра ва мо по пуст свим рад ним да -

ни ма осим сре дом.

По сле крат ке, а те шке бо ле сти пре ми нуо је 1. но вем бра 2017. наш

МЕ ТО ДИ ЈЕ БО ЖИ НОВ СКИ

Бол, ту га и се ћа ње на те бе оста ће ве чи то у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га АН ЂЕЛ КА, си но ви ДРА ГАН и ГО РАН, 

сна ја ДРА ГА НА, уну ци ДУ ШАН, МА РИ ЈА, МИА и ЛУ КА, се стра

ЉУ БИ ЦА, бра ћа ВА СИЛ и АЛЕК САН ДАР са по ро ди ца ма

(18/

Оба ве шта ва мо при ја те ље да нас је 4. но вем бра

2017. за у век на пу стио наш

ВЛА ДИ МИР НЕ СТО РО ВИЋ

1944–2017.

Ожа ло шће ни: су пру га ГОР ДА НА, син СА ША,

сна ја ЗО РА НА и унук ОГИ
(21/250573)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

ВЛА ДИ МИ РУ

НЕ СТО РО ВИ ЋУ

1944–2017.

Твој НЕСТ-ЛИФТ

(23/250575)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ МИ РУ

НЕ СТО РО ВИ ЋУ

од ком ши ја 

у Љ. Ко ва че ви ћа 22

(32/250611)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ 

НЕ СТО РО ВИ ЋУ

По чи вај у ми ру.

АН ЂА и по ро ди ца 

НЕ НА ДО ВИЋ

(40/250632)

Дра гог на шег Те ју

ВЛА ДИ МИ РА НЕ СТО РО ВИ ЋА
с љу ба вљу и по што ва њем, чу ва ће мо у на шим ср ци ма.

НА НА, ЂУ РА, МИ ЛОШ, БО ЈА НА и ВЕ РА

(42/250642)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ДА НИ ЦИ 

АН ГЕ ЛОВ СКОЈ

од по ро ди ца

ЗДРАВ КО ВИЋ 

и АВРА МО ВИЋ

(47/250658)

По след њи по здрав 

ВЛА ДИ МИ РУ

од УРО ША, ЈА НИ ЈА,

ЂУ РО ВИ ЋА, ЉУ БЕ, 

РА ПЕ, ДАР КА 

и МИ РО СЛА ВА

(48/250660)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ВЛА ДИ МИ РУ 

НЕ СТО РО ВИ ЋУ

од по ро ди це БЕР ГИНЦ
(49/250663)

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 во ље ни

ДРА ГАН ТО ДО РОВ

1941–2017.

пре ми нуо 4. но вем бра 2017.

Ожа ло шће ни: су пру га АН КИ ЦА, 

син БО РИ СЛАВ и шу рак АЛЕК САН ДАР

(53/250687)

По што ва ном

МЕ ТО ДИ ЈУ 

БО ЖИ НОВ СКОМ

1940–2017.

по след њи по здрав од

Ста на ра у Ду нав ској 6,

Пан че во

(55/250703)

По след њи по здрав бра ту

МЕ ТО ДИ ЈУ 

БО ЖИ НОВ СКОМ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат ВАС КО и сна ја

МЕН КА с по ро ди цом

(56/250714)

По след њи по здрав на шем дра гом ку му

ДРА ГА НУ ТО ДО РО ВУ 

ДРА ГА НУ ЛЕ ПОМ
од ЛЕ ПЕ и ЉУ БИ ШЕ с де цом

(69/250769)

По след њи по здрав ду -

го го ди шњем чла ну

упра ве

ВЛА ДИ МИ РУ

НЕ СТО РО ВИ ЋУ

Веч но за хвал но 

Удру же ње ри бо ло ва ца

„Та миш”

(85/250829)

4. но вем бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги отац

СЛО БО ДАН ДИ КЛИЋ ДУ ШКО

Са хра на је оба вље на 5. но вем бра, на пра во слав -

ном гро бљу у Цре па ји

С љу ба вљу и по што ва њем ње го ви нај ми ли ји:

син БРА НИ СЛАВ с по ро ди цом и ћер ка 

БРА НИ СЛА ВА с по ро ди цом
(59/250720)

3. но вем бра  2017.  пре ми нуо је наш

ЉУ БИ ВО ЈЕ ЈЕ ШИЋ

1928–2017.

Са хра на је оба вље на 7. но вем бра 2017. на гро -

бљу у Ба нат ском Бре стов цу.

Ожа ло шће ни: си но ви МИ ЛО ЈЕ 

и ДРА ГО СЛАВ с по ро ди ца ма
(16/250559)

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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С ве ли ком ту гом опра шта мо се од на шег дру га ра и при ја те ља

НЕ НА ДА ЦА КИ ЋА

Оста вио си траг у на шим жи во ти ма и обез бе дио ме сто у на шим се ћа -

њи ма и ср ци ма. 

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По след њи по здрав од дру га ра: ЖУ ЛЕ ТА, ДУ ЛЕ ТА, ЛА ЛЕ ТА, ВЛА ДЕ,

ДРА ГЕ, ДЕ КИ ЈА, БА КИ ЈА, ШПАН ЦА и АН ЂЕЛ КА с по ро ди ца ма
(54/250690)

По след њи по здрав дру гу

НЕ НА ДУ 

ЦА КИ ЋУ
МИ ШИ ЦА и БО ЛЕ

(4/250530)

По след њи по здрав 

НЕ НА ДУ 

ЦА КИ ЋУ
По ро ди ца ЛА ЛИЋ

(5/250531)

НЕ НАД ЦА КИЋ

По след њи по здрав.

По ро ди ца ВИ ДА КО ВИЋ

(6/250533)

По след њи по здрав 

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ
ЋО НЕ, ЂУ КА 

и СТРА ХИ ЊА

(8/250544)

По след њи по здрав дра гом се стри ћу

СЛАВ КУ

од тет ка ДА НЕ с де цом

(65/250757)

6. но вем бра 2017. из не на да нас је на пу стио наш дра ги

др СЛАВ КО ТО МИЋ ПУ ЛАН

1955–2017.

Ожа ло шће на по ро ди ца: мај ка СО ФИ ЈА, ћер ка МИ ЛЕ НА, су пру га

ДРА ГА НА, се стра СВЕ ТЛА НА, зет РАЈ КО и стриц НИ КО ЛА

(64250757)

По след њи по здрав по што ва ном ко ле ги

др СЛАВ КУ ТО МИ ЋУ
сто ма то лог у пен зи ји

ДЛВ СЛД ПО ДРУ ЖНИ ЦА ПАН ЧЕ ВО
(52/ф)

6. но вем бра 2017, у 75. го ди ни пре ми нуо

је наш дра ги

ВЕ СЕ ЛИН МАР КО ВИЋ

1943–2017.
Са хра на ће се оба ви ти 9. но вем бра 2017, у

13 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ГОР ДА НА, 

син НЕ МА ЊА, сна ја ДУ ШИ ЦА, уну ке 

АН ГЕ ЛИ НА и СА РА, се стра КО ВИ НА с

по ро ди цом и оста ла род би на и при ја те љи

(66/250765)

ВЕ СЕ ЛИН 

МАР КО ВИЋ

Хва ла Ве со за искре но

ду го го ди шње дру же ње.

Ком ши је ЈЕЛ КА 

и ЈО ВИ ЦА

(67/250765)

По след њи по здрав дра -

гом и по што ва ном при -

ја те љу

ВЕ СЕ ЛИ НУ

МАР КО ВИ ЋУ

чи ка ВЕ СИ

од по ро ди ца ДА КИЋ 

и ДРН ДАР СКИ

(68/250765)

По след њи по здрав на шем дра гом ДО БРОМ

СЛАВ КУ ТО МИ ЋУ
од тет ке МИ ЛЕ СЕ, бра та НИ КИ ЦЕ 

и се стре ЛЕ ПЕ с по ро ди ца ма

(70/250769)

По след њи по здрав дру гу

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ

од ЛА ЛЕ ТА с по ро ди цом

(72/250777)

По след њи по здрав 

НЕ НА ДУ 

ЦА КИ ЋУ

од ГА ЛЕ ТА и ЈЕ ЛЕ НЕ

(80/250805)

По след њи по здрав на шем дру гу

ЦА КА ЈИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју, друг наш.

ПЕ СКО и ЈЕФ ТА

(81/250810)

Последњи поздрав нашем колеги

др СЛАВКУ ТОМИЋУ

Служба стоматолошке здравствене заштите

Дома здравља Панчево
(102/250895)

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.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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12. но вем бра 2017. го -

ди не да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шој ми лој

ПА ВЛИН КИ
НЕ СТО РОВ СКИ
Би ла си на ша сна га, на -
ша уте ха и на да. Оста -
ћеш веч но у на шим ср -
ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(73/250779)

Се ћа ње на

МИ О ДРА ГА МАР КО ВИ ЋА
13. XI 2006 – 13. XI 2017.

С љу ба вљу ње го ви нај ми ли ји
(74/250792)

ДА НИ ЈЕ ЛА 

ПА НИЋ

2010–2017.

Веч но жи виш у на шим

ср ци ма.

По ро ди ца ПЕ ЈИЋ

(75/250795)

У су бо ту, 11. но вем бра

2017. го ди не на вр ша ва

се ту жних шест ме се ци

от ка да не ма ви ше на ше

дра ге ћер ке

ВА ЛЕН ТИ НЕ

УРО ШЕВ СКИ

рођ. Ди мић

1966–2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра чу ва на ша љу -

бав ја ча од за бо ра ва.

Отац ЈЕФ ТА и ма ма

СТОЈ НА

(76/250799)

Ти на, сва ким да ном нам

све ви ше и ви ше не до -

ста јеш...

Тво ја се стра МИ КА 

и ДЕ ЈАН

(77/250799)

Го ди ну да на от ка да нас

је на пу стио наш дра ги

СВЕ ТО ЗАР 

ЏА ИЋ

Се ћа ње на ње га чу ва ју

су пру га, си но ви, сна је

и уну чад

(84/250825)

10. но вем бра на вр ша ва се шест ме се ци отка ко

ни си с на ма

НИ КО ЛА ТА ДИЋ
Сва ки тре ну так про ве ден с то бом био је дра го -
цен. Хра нио си нас исти ном, раз у ме ва њем, ле -
по том и не из мер ном љу ба вљу и по што ва њем.
Хва ла. Не за бо ра ва ља мо те во ље ни. Ту си увек
не где по ред нас.

Тво ји: МИЛ КА, МИ МИ ЦА, МИ ЋА, ТА МА РА и
АЛЕК САН ДРА с по ро ди цом

(100/2508769)

Вољеној

ВАЛЕНТИНИ

УРОШЕВСКИ

Заувек ћеш бити у

нашим срцима. 

Стрина ТАНА и браћа

ГОРАН и ЗОРАН

(101/250888)

По след њи по здрав на шем дра гом та ти и

де ди

ПА ЈИ ЖЈА КУ

Дра ги Та јо, увек си био ве ли ки бо рац, али

си са да из гу био ову те шку жи вот ну бит ку.

Увек си био наш осло нац и на да. 

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво је не у те шне ћер ке ЈА СМИ НА 

и ЗО РИ ЦА, зе то ви и уну ци

(88/250843)

Мом

ПА ЈИ
Из гу би ла сам свој осло нац у жи во ту.

Су пру га МИ РА

(89/250853)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ПА ЈИ

Не у те шне се стре СО ЊА

и ПА ВЛИН КА 

и брат МАР ТИН

(91/250853)

Дра гом зе ту и те чи

ПА ЈИ

по след њи по здрав од

АЦЕ, ТА ЊЕ, ДРА ГА НЕ

и ЦА ЛЕ ТА

(92/250853)

КА ТИ ЦА МИ ЋИЋ

По сто јиш у сва кој су зи ко ја пад не, у сва ком тре -

ну ка да ти име из го во ри мо, ка да же ли мо да  те

за гр ли мо, да те по љу би мо.

Ни си не ста ла, са мо си за спа ла.

Ожа ло шће ни: син ЖЕЉ КО, сна ја ЈА СМИ НА 

и уну ка ХЕ ЛЕ НА
(94/250864)

По след њи по здрав мо јој се стри

КА ТИ ЦИ МИ ЋИЋ
За у век ћеш оста ти у мом ср цу и ми сли ма.

Ожа ло шће на тво ја се стра АЊИЧ КА с по ро ди цом

(95/250865)

По след њи по здрав  мо -

јој ма ми

КА ТИ ЦИ 

МИ ЋИЋ

Ма ма, ни сам те мо гла

са чу ва ти од смр ти, али

ћу те са чу ва ти од за бо -

ра ва, јер је смрт  ја ча од

жи во та, али не од љу ба -

ви пре ма те би.

Тво ја МА РИ НА

(96/250867)

По след њи по здрав су пру зи, мај ци и ба ки

КА ТИ ЦИ МИ ЋИЋ

На ша во ље на пре ми ну ла је 6. но вем бра, али ће

за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг ЂУ РА, син ЖЕЉ КО 

и ћер ка МА РИ НА
(97/250868)

По след њи по здрав ком -

ши ни ци

КА ТИ ЦИ 

МИ ЦИЋ

По чи вај у ми ру.

Ста на ри згра де 

у Сте ва на 

Шу пљик ца 157

(46/250656)

По след њи по здрав дра гом зе ту и те чи

ПА ЈИ ЖЈА КУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди це СТО ЈА НО ВИЋ и ЂО РО ВИЋ
(98/250870)

Дра гом зе ту

ПА ЈИ

Во ле ли смо те као си на,

ту га је пре ве ли ка.

МИ ЛЕ НА и ПЕ РА 

МА РИН

(90/250853)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ПА ЈИ

од по ро ди це 

ЈО ВАН КИЋ

(93/250853)

ЛА ЗАР 

ПЕ ТРО ВИЋ

20. II 1942 – 1. XI 2017.

Не за бо рав ни ку ме, хва -

ла ти на де це ни ја ма

дру же ња и при ја тељ -

ства.

ПЕ РА и ДО БРИ ЛА

МАР КО ВИЋ

(1/250524)

ЛА ЗАР 

ПЕ ТРО ВИЋ

грађ. ин же њер

1942–2017.

По здрав во ље ном дру гу

од ње го ве ге не ра ци је

1957/61 Гим на зи је

„Урош Пре дић”

(2/250523

1. но вем бра 2017. на пу -

стио нас је наш дра ги

ком ши ја

ЛА ЗАР 

ПЕ ТРО ВИЋ

Се ћа ће га се 

с по што ва њем ста на ри

у Бра ће Јо ва но вић 24-ц

(41/250640)

По след њи по здрав дра -

гом  при ја те љу, ко ји нас

је из не на да на пу стио

ДУ ШАН 

АР СЕ НО ВИЋ

По ро ди ца СИ МИН

(50/250668)

По след њи по здрав 

ДУ ЛЕ ТУ

ИВА НА, ВЕ СНА, ДУ ШАН КА и РА ДЕ

(86/250835)

По след њи по здрав на шем дра гом при ја те љу

ВЛА ДИ

По ро ди це РЕ ГО ДИЋ и БА ЈИЋ

(22/250574)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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13. но вем бра 2017. на вр -

ша ва ју се че ти ри го ди не

од смр ти мо је су пру ге

БО РИ КЕ 
ЧИ КИЋ
1944–2013.

Ни сам мо гао да те са чу -
вам од смр ти, али са чу -
ва ћу те од за бо ра ва.

Твој су пруг МИ ЛО ВАН

(7/250535)

10. но вем бра на вр ши ће

се три го ди не от ка да је

пре ми нуо мој су пруг

МИ ЛАН 

МИ ЛА НО ВИЋ

Ни сам те мо гла са чу ва -

ти од смр ти, али ћу те

са чу ва ти од за бо ра ва.

Жи ве ти с то бом би ло је

ле по и ла ко, ре ци ми са -

да ка ко.

Тво ја су пру га ВЕ РА

(10/250547)

У не де љу, 12. но вем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу у Пан че ву да ва ће мо пе то го ди шњи по мен

на шем дра гом су пру гу, оцу и де ди

СТИ ПА НУ СТЕ ВИ БА РА ШЕ ВИ ЋУ

С љу ба вљу тво ји: су пру га КА ЈА, син ДЕ ЈАН, 

ћер ка СА ЊА и уну ци ЛУ КА и УНА
(11/250458)

Се ћа ње на на шег дра гог

БРАН КА 

ДА КИ ЋА

1997–2017.

… Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле...

Тво је ћер ке ДУ ШИ ЦА 

и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма 

и су пру га СТА НИ ЦА

(17/250567)

10. но вем бра 2017. на вр ша ва се де сет го -

ди на од пре ра не смр ти

СТА НИ СЛА ВА РА КО ВИ ЋА

Успо ме ну на те бе по но сно чу ва мо у на -

шим ср ци ма.

Су пру га МИ ЛЕ ВА, син ЖЕЉ КО, 

кће р ке СНЕ ЖА НА, РА ДОЈ КА, 

ДА НИ ЈЕ ЛА и МА РИ НА

(19/250572)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА 
МАР КОВ КЕ КА

2006–2017.
Увек ће мо се се ћа ти ње -
не до бр о те, и с љу ба вљу
чу ва ти успо ме не на њу.

Син ЗО РАН, сна ја 
ЈА СМИ НА, уну ке 

СЛО БО ДАН КА 
и СЛА ВИ ЦА

(20/250572)

ЗО РАН 

ПЕТ КОВ СКИ

14. XI 2014 – 14. XI 2017.

Бо ли сва ки дан, сва ка

по ми сао на те бе, бо ли

тре ну так ко ји те је од -

нео и што ни ка да не ће -

мо оства ри ти све оно

што смо за јед но на ме -

ра ва ли. С љу ба вљу и по -

но сом чу ва мо нај ве ћу

успо ме ну на те бе, дра ги

Зо ра не.

Ма ма и та та

(28/250601)

Кра си ле су те све нај леп ше осо би не: љу -

бав, пле ме ни тост и до бр о та ко је си пру -

жао не се бич но сви ма

ДЕ ЈАН МУ ГО ША

1965–1992.

Дра ги си не по чи вај у ми ру и не ка Те чу ва -

ју ан ђе ли.

Во ле Те тво ји ЈА СКА и та та

(29/250605)

СЕ ЋА ЊЕ

МО МИР Б. КО ПРИ ВИ ЦА
9. XI 2014 – 9. XI 2017.

Про шле су три го ди не од тво је смр ти. И

да ље смо ту жни. 

Се ћа мо се, при ча мо о те би и не ве ру је мо

Тво ја во ље на по ро ди ца

(58/250717)

11. но вем бра да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на -

шем во ље ном су пру гу, оцу и де ди

ЉУ БИН КУ СТОЈ КО ВУ
1951–2017.

Био си наш по нос, ра дост и љу бав. Во ле ће мо Те
и се ћа ти за у век.

Тво ји: су пру га ЈО ВАН КА, син ИВИ ЦА, ћер ка
ИВА НА, сна ја СЛА ЂА, зет ГО РАН и тво ји уну ци

СО ФИ ЈА, ОГ ЊЕН и АЛЕК САН ДАР
(43/250643)

12. но вем бра 2017. да ва ће мо ше сто го ди шњи по мен

НИ КО ЛА АНЕВ
18. XII 1982 – 12. XI 2011.

Про те клих шест го ди на су ис пу ње не бо лом и су -

за ма, али твој осмех, пле ме ни тост и до бро та жи -

ве ће за у век у на ма. 

Тво ји нај ми ли ји: ма ма, брат и та та
(57250717)

11. но вем бра на вр ша ва ју

се три го ди не без на шег

ВА СЕ ПЕ ТРО 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

(44/250646)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛУ ТИН 

ДО БРО СА ВЉЕ ВИЋ

12. XI 2013 – 12. XI 2017.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(45/250647)

ПА ВЛО ВИЋ

ВИ ДО ЈЕ                        МИЛ КА
11 го ди на 1 го ди на

Љу бав и за хвал ност пре ма Ва ма тра ја ће за у век.
Ћер ке СНЕ ЖА НА и ВЕ СНА с по ро ди ца ма

(62/25)

Дви је ту жне го ди не

СТА НА 

ВЕ СЕ ЛИЋ

Ври је ме про ла зи, сје ћа -

ње и ту га за у вјек оста ју.

Тво ја се стра РА ДА, зет

ЗДРАВ КО и се стрић

НИ КО ЛА

(63/250738)

Пе то го ди шњи по мен

на шем во ље ном 

ГОЈ КУ 
МИ ЛОВ ЦУ

Го ди не про ла зе, али љу -
бав, се ћа ње и ту га веч но
тра ју.
Су пру га СТА НА и ћер ке

ЗО РИ ЦА и МА РИ ЦА 
с по ро ди ца ма

(71/250775)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈЕ ПА РЕ ЖА НИН БА ТА
1998–2017.

Мно го нам не до ста јеш. 
Но си мо те и да ље у ср цу и чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(79/250803)

12. но вем бра 2017. го ди не, у 11 са ти, обе ле жи ће -

мо го ди ну да на од од ла ска на ше во ље не

СТО ЈАН КЕ ЈОВ ЧИЋ

1945–2016.
Бес крај на за хвал ност за сву по жр тво ва ност, љу -

бав и до бро ту.

Тво ји нај ми ли ји: СТО ЈА ДИН, ГО ГА, НЕ НА, 

ЗО РАН, МА РИ УС, РАД МИ ЛА, уну ци и пра у ну ци
(78/250801)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВИ ЦА ЗР НИЋ
14. XI 2004 – 14. XI 2017.

За у век оста јеш у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДРА ГАН, МЛА ДЕН и МИ ЛИ ЦА
(87/250837)

МИ ЛЕ ВА ЦА КО ВИЋ
11. но вем бра, у 11.30, на Но вом гро бљу у Пан че ву, обе -

ле жа ва мо ше сто ме сеч ни по мен.

Ње ни нај ми ли ји

(99/250873)
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5. но вем бра на вр ша ва ју се две го ди не от ка ко

ни је с на ма мој во ље ни су пруг

МИ ЛА ДИН БАН ЂУР
Био нам је по нос и ве ли ки осло нац у жи во ту,
пре ди ван су пруг, отац и де да. Не ка те ан ђе ли чу -
ва ју. По чи вај у ми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВАС КА, 
ћер ка СНЕ ЖА НА, син НЕ НАД, сна ја ЗО РИ ЦА,

уну чад ТИ ЈА НА, ЛУ КА, ВЛА ДА и ДУ ЊА
(3/

ПА РЕ ЖА НИН

ЈЕВ ТО          БА ТА          ГО ЦА
1994–2017.           1998–2017.          2001–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем њи хо ви нај ми ли ји
(30/7230718)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ НАД ГУ ЛИЋ
Два де сет го ди на не по сто ји вре ме ко је мо же да ума њи ту гу.

Не по сто је су зе ко је мо гу ис пра ти бол из на ших ср ца. 

Те шко је жи ве ти ра ње не ду ше, ви де ти те сву да, а не на ћи те ниг де.

Ту гу ју за то бом: ма ма, та та и се стра НЕ ВЕ НА с по ро ди цом

(9/250456)

У на шим се ћа њи ма ћеш

за у век жи ве ти 

ЗЛАТ КО СТОЈ ЧИЋ
За у век те  пам те НУ НЕ и

КРИ ЗА

(12/250549)

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти. Увек ћеш би ти у

на шим ми сли ма.

ЗЛАТ КО 

СТОЈ ЧИЋ

За у век тво ја по ро ди ца

(13/250550)

ЗЛАТ КО СТОЈ ЧИЋ

Оде тет ка РУ ЖИ ЦЕ,

ЖЕЉ КА и ДАР КА

с по ро ди ца ма

(14/250551)

9. но вем бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не од

смр ти на ше дра ге и не за бо ра вље не су пру ге, мај -

ке, све кр ве и ба ке

СЛО БО ДАН КЕ ВЛАЈ КО ВИЋ
8. XI 1943 – 9. XI 2013.

Тво ји: су пруг СЕ КУ ЛА, син ПРЕ ДРАГ, сна ха

МА РИ ЈА НА, уну ка ИСКРА и унук  ОГ ЊЕН
(15/250556)

Два на ест го ди на пи шем... а и да ље не ве ру јем да

те не ћу ви де ти

РАН КО МИ ЛО ШЕ ВИЋ
11. XI 2005 – 11. XI 2017.

Го ди не су бол не, а ту га до жи вот на, љу бав и се ћа -

ње на те бе не мо гу умре ти. И да ље жи виш у на -

шим ср ци ма и ми сли ма. Во ли мо те.

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
(25/250583)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛАН 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

2011–2017.

Ћер ка ВИ ДА 

с по ро ди цом

(26/250591)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛЕ НА 

ВУ ЈО ВИЋ
2004–2017.

Три 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

(27/250600)

11. но вем бра одр жа ће се го ди шњи па ра стос на шој дра гој и ни кад

не пре жа ље ној

ВА ЛЕ РИ ЈИ КА НАЧ КИ

1972–2016.
Па ра стос ће се оба ви ти, у 10 са ти, на Ка то лич ком гро бљу.

Ње ни нај ми ли ји

(31/250608)

8. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти мог су пру га

ДУ ША НА 

МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋА

Ожа ло шће на су пру га

ЉУ БА

(33/250618)

У сре ду, 8. но вем бра,

на вр ши ло се че тр де сет

да на от ка ко ни је с на ма

ДУ ШАН 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Ожа ло шће на ћер ка 

ВЕ РА и зет НИ КО ЛА 

с по ро ди цом

(34/250618)

Го ди на је про шла, а бол не пре ста је

ВА ЛЕ РИ ЈА КА НАЧ КИ

1972–1916.

Тво ји: ба ка ДО БРИ ЛА КА НАЧ КИ, се стри чи на

ОЛ ГИ ЦА, зет ЗО РАН 

и се стра ТА МА РА МИ ЛО СА ВЉЕВ
(36/250623)

Ше сто ме сеч ни по мен

на шем дра гом

ЗЛАТ КУ 

СТОЈ ЧИ ЋУ

У на шим ср ци ма и ми -

сли ма за у век.

Тво ји: стриц, брат

ИВАН и се стра 

МИР ЈА НА с по ро ди цом

(37/250624)

СЕ ЋА ЊЕ
10. XI 2017.

СЛО БО ДАН
АЛЕК СОВ СКИ

На вр ша ва се де сет ту -
жних го ди на од твог
пре ра ног од ла ска. Не -
до ста јеш нам... По чи вај
у ми ру. Веч но у на шим
ср ци ма.

Тво ји: ТИН КА, 
АЛЕК САН ДАР 

и АН ЂЕ ЛА
(38/4738)

ГО ГА

ИВАН

(39/4738)

ДРА ГИ ЊА

ЈО ЈИЋ

Још увек ми сли мо на

те бе.

Се стра БЕ БА 

с по ро ди цом

(51250672)

ЈЕ ЛЕ НА КР СТИЋ НЕ НА

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни си с на ма. У

на шим ср ци ма и ми сли ма жи ве ћеш за у век.

У су бо ту, 11. но вем бра, у 11 са ти, оку пи ће мо се

на Ста ром пра во слав ном гро бљу да те се сви за -

јед но се ти мо и чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји
(60/250271)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КА 

ХА ЏИЋ

Увек ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруг ЈО ВАН, син 

ЂУ РА, сна ја ДРА ГА НА

и унук СТЕ ФАН

(61/250724)

У су бо ту, 11. но вем бра, у 11 са ти, на Но вом гро -

бљу да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој дра гој

ДРА ГИ ЊИ ЈО ЈИЋ

1943–2016.

Тво ји нај ми ли ји: син ЗО РАН 

и ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма
(24/250727)

С љу ба вљу се се ћа мо

др ВА ЛЕ РИ ЈЕ

КА НАЧ КИ

По ро ди це КА НАЧ КИ 

и СТА ЈИЋ

(82/250811)

Пу но нам не до ста јеш

НУ ЛЕ 

УГЉЕ НО ВИЋ

1997–2017.

По ро ди це КА НАЧ КИ 

и СТА ЈИЋ

(83/250823)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Нај бит ни је је да се до бро осе -
ћа те и да сте се ко ли ко-то ли ко
опо ра ви ли од про шле тур бу лент -
не сед ми це. Парт нер вас у све му
по др жа ва. Кра ћи пут ис ко ри сти -
те за од мор.

Би ће те ма ло успо ре ни ове сед -
ми це и ду го ће те раз ми шља ти о
то ме шта и ка ко да ље, али по зив
пред крај сед ми це по мо ћи ће
вам да до не се те ис прав ну од лу -
ку. По се ти те зу ба ра.

Ка да вам кре не, он да је баш
кре ну ло. До бри кон так ти и по -
слов ни уго во ри обе ле жи ће ову
сед ми цу. Не про пу штај те су сре те
са стран ци ма, из гле ди за за ра ду
су ве ли ки.

До бро је то што во ли те да зна те
на че му сте и у по слу и при ват но,
али по не кад не тре ба од мах се ћи
на по ла. Бу ди те стр пљи ви ји, бу -
ду ћи да вам се сме ши до бра по -
слов на по ну да.

Бла га уко че ност вра та је по сле -
ди ца ва ше пре на пе то сти. Већ сте
се и са ми умо ри ли од же ље да
не што про ме ни те, а кон стант но
тап ка те у ме сту. На пра ви те кон -
кре тан ко рак.

Не про пу сти те по зив за од ла -
зак на кра ћи из лет с дру штвом,
јер мо же те упо зна ти љу бав свог
жи во та. Раз ми шља те о про ме ни
по сла, али стр пи те се, ве тр о ви
баш и ни су по вољ ни.

По не кад вам се чи ни да је цео
свет про тив вас, ако ни је с ва ма.
Не схва тај те до бро на мер не кри -
ти ке као атак на соп стве ну лич -
ност. По ве ди те ра чу на о крв ном
при ти ску.

Ва ша ам би ци ја има са мо је дан
циљ: си гур ност. Тру ди те се да
пре ва зи ђе те тре нут не про бле ме.
Не на да но вам сти же фи нан сиј -
ска по моћ од ста рог при ја те ља.

Пре ви ше сте нер во зни и то мо -
же иза зва ти сто мач не про бле ме.
По не кад и ни је та ко до бро пла -
ни ра ти ду го роч но, јер док сте за -
у зе ти ти ме, мо же те про пу сти ти
сјај ну по слов ну по ну ду.

Во ди те ра чу на о то ме шта је де -
те и пи је те јер вам је сто мак осе -
тљив. Поч ни те да па ку је те ко фе -
ре, пред сто ји вам из не над ни ду -
жи по слов ни пут. Не ве руј те у
све што чу је те.

Ма ње је ди те, ви ше се кре ћи те и
спа вај те, па ће умор не ста ти.
Оку пи ра ни сте иде јом о пре се -
ље њу или про ме ни ме ста бо рав -
ка. Ипак, са че кај те по вољ ни ји
тре ну так.

Пе дант ни сте, али и пре ви ше
сит ни ча ви. Бу ди те уме ре ни у
зах те ви ма и же ља ма, да не би сте
оста ли и без оно га што има те.
Опа да ње ко се мо же би ти по сле -
ди ца узи ма ња ле ко ва.

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
6. ок то бра: Ксе ни ју – Са не ла Ма рин ко вић и Ми та Ба ша; 17. ок то бра: Хе ле ну
– Ан ђе ла Ђор ђић и Вла ди мир Пе тров; 18. ок то бра: Ан дри ја ну – Та ња Бе лић
и Го ран Ра ди во је вић;  19. ок то бра: Те о до ру – Ми ле на и Да ни јел Де нић; 20.
ок то бра: Ти ја ну – Зла та и Бо јан Це нић; 22. ок то бра: Ању – Би ља на Ми ја то -
вић и Си ни ша Ра до ван чев, Еми ли ју – Ма ри ја Сте фа нов ски и Пре драг Га ће -
ша; 25. ок то бра: Ана ста си ју – Мир ја на и Пре драг Ка ва рић; 26. ок то бра: Ла -
ну – Дра га на и Ми лан Ни ко лов ски; 27. ок то бра: Ја њу – Сла ђа на и Пре драг
Ви да но вић;  28. ок то бра: Ан ђе лу – Ива на и Ду шан Ве мић, Ма ри ју – Мир ја на
и Вла ди мир Ни ко лић; 29. ок то бра: Ива ну – Мир ја на Жи ва нов Пав ко вић и
Ми ро слав Пав ко вић; 30. ок то бра: На стју – Ма ри ја Етин ски и Де јан Сте фа нов;
31. ок то бра: Те о до ру – Ми ра бе ла и Сло бо дан Ра до ван чев.

До би ли си на
10. ок то бра: Но ва ка – Ти ја на Го гош; 16. ок то бра: Ел да ра – Аљ га Иван цо -
ва Алек сан дров на и Де над Ах ма то вић; 17. ок то бра: Ва си ли ја – Сла ви ца и
Ми лан Тр ку ља; 19. ок то бра: Ла за ра – Ана и Ма рин Бар бу, Ла за ра – Са ња
Ве лич ко вић и Сте ван Сто ја нов ски; 22. ок то бра: Ан дри ју – Јо ва на и Пе тар
Вла и са вље вић, Об ра да – Оли вера Џо лов и Де јан Ро та ров, Мар ти на – Да -
ли бор ка Пе тро вић и Мар ко Но ва ков; 25. ок то бра: Да во ра – Дра га на Ба -
лаш и Иван Ереш; 26. ок то бра: Пе тра – Кри сти на и Дар ко Вељ ко вић, Ан -
дре ја – Са ња и Ро берт Еле џи; 27. ок то бра: Ди ми три ја – Ве ри ца То до ров
Са кић и Вла ди мир Са кић; 28. октобра: Сте фа на – Ма ри на и Ни ко ла На да -
шки; 30. ок то бра: Ђор ђа – Ани та и Алек сан дар Бо ро је вић. 

ВЕН ЧА НИ

26. ок то бра: Ве сна Че не јац и Ђу ри ца Со виљ; 29. ок то бра: Ми ли ца Су ба и
Бо ри слав Сви рац; 2. но вем бра: Ми ле на Ра ди са вље вић и Зо ран То до ро -
вић.

УМР ЛИ

26. ок то бра: Ма ри ја То до ров (1937); 27. ок то бра: Љу бо мир Лу кић (1934),
Си ма Ми лу ти нов (1936), Љу бо мир Ми ћић (1935), Не ђељ ко Шим шић
(1931); 28. ок то бра: Ра да Кне же вић (1947), Сло бо дан ка Пе че но вић (1944),
Ла зар Обре нов (1934); 29. ок то бра: Јо ван ка Ма рић (1945), Ђур ђев ка Ди -
ми три је вић (1930), Ја ни Ђер фи (1953); 30. ок то бра: Во ји слав Фи ли по вић
(1961); 31. ок то бра: Ве лин ка Ди ми трић (1930), На да Ба ић (1938), Да ни ца
Ан ге лов ска (1932), Не над Ца кић (1986); 1. но вем бра: Ла зар Пе тро вић
(1942), Ме то ди ја Бо жи нов ски (1940), Ни ко ла Мак са (1929).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ми ни-укр ште ни ца: на пла ви на, аре о ме тар, пот ка за ти,

Оман, Илок, На ра, Ра па.Ана грам: ван ред ни из бо ри. Ис пу њаљ ка:

(ти)ма ри ти, (ја)ре ти на, (на)ме ри ти, (бо)ро ви на, (шк)оло ван, (ов)се -

ни ца, (ић)ин ди ја. Ана гра ми у сти ху: (1) Ан ри Ма тис, (2) Ва не са

Меј. Укр ште ни сло го ви: би о ло ги ја ло ри, ра до, но та, ВА, по ко ра ва -

ње, ЕН, Ба ри, ка сте, она, ре во лу ци ја. 

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

АНАГРАМ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВО ДО РАВ НО: 1. во де ни на нос, 2. ин стру мент за ме ре ње гу сти не теч -

но сти, 3. де нун ци ра ти, 4. др жа ва на Ара биј ском по лу о стр ву – ме сто у

хр ват ском де лу Сре ма, 5. град у Ја па ну – вр ста шту ке.

УС ПРАВ НО: 1. на пе тост, 2. при ја тан ми рис, 3. име глум ца Бо жо ви ћа,

4. уво јак ко се, 5. уз вик не стр пље ња, 6. ви со ки др жав ни чи нов ник у ста -

рој Тур ској, 7. пре вод Би бли је на ла тин ски је зик, 8. на то пи на, 9. лу ка у

Чи леу.

ПРЕ ВРЕ МЕ НО ГЛА СА ЊЕ

НО, ВРЕ ДИ И БР ЗИ НА

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВО ДО РАВ НО: 1. на у ка о жи вим би ћи ма, 2. вр ста азиј ског по лу мај му -

на – дра ге во ље, 3. му зич ки знак – ау то-озна ка Ва ље ва, 4. пот чи ња ва -

ње, 5. ениг мат ске но ви не (скр.) – лу ка у Ита ли ји, 6. за тво ре не дру штве -

не гру пе у Ин ди ји – лич на за ме ни ца, 7. на сил на про ме на по ли тич ког

уре ђе ња.

УС ПРАВ НО: 1. да мар, пулс – фран цу ски ма те ма ти чар и фи зи чар (Жил

Ан ри), 2. ре ка у Ју жној Аме ри ци – име глум ца и ре ди те ља Жи го на, 3.

ау то-озна ка Ло зни це –  др ве на огра да – сим бол лу те ци ју ма, 4. мор ска

ри би ца – за ва ри ва чи, 5. ја ди ко ва ње.

ИСПУЊАЉКА

1

2

3

4

5

6

7

Пр во пи та ње од но си се на по јам ко ји се упи су је

од осен че них по ља до кра ја ли ка, а дру го на по -

јам ко ји про ла зи кроз цео лик. На осен че ним по -

љи ма до би ја се име и пре зи ме на ше од бој ка шке

ре пре зен та тив ке (са сли ке), нај бо ље игра чи це

про те клог европ ског од бој ка шког пр вен ства у

Тур ској. 

ВО ДО РАВ НО: 1. бри ну ти се, ха ја ти – чи сти ти ко ња

че ша ги јом, 2. мре жња ча у оку – ја ре ће пе че ње, 3. од -

ре ђи ва ти ве ли чи ну или ко ли чи ну не че га – до вољ но

ме ри ти, 4. ја ру га – бо ро во др во, 5.  са чи њен од оло ва

– обра зо ван, 6. пти ца пе ва чи ца – хлеб од ов се ног бра -

шна, 7. др жа ва у Ази ји – ве чер ња мо ли тва му сли ма на.

Тај по зна ти сли кар

ни је МА НИ РИ СТА,

већ је дан из гру пе

фран цу ских фо ви ста.

АНАГРАМИ У СТИХУ

(2) ЛЕ ПА 

ВИ О ЛИ НИСТ КИ ЊА

(1) ФРАН ЦУ СКИ 

СЛИ КАР

СВЕ ЈЕ НА МА код ње див но,

то је свет ска зве зда пра ва,

му зи ци ра им пре сив но,

а ле по том оча ра ва.
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насту пи ти вели ки Џо Лова но.
Чуве ни аме рич ки сак со фо ни -
ста тако ђе се, са сво јим квар -
те том, при ла го дио ситу а ци ји и
уме сто кла сич ног биба па
напра вио мно го твр ђи шоу
него уоби ча је но и прак тич но
одсви рао целу исто ри ју џеза.
Послед њи састав те ноћи –
„Cannaro”, с дру ге стра не, вра -
тио се дале ко у про шлост изу -
зет ним изво ђе њем џип си-
-свин га. Иако пуно прав ни део
глав ног про гра ма, мађар ски
састав сви рао је у фоа јеу, што
се испо ста ви ло као добар
потез, буду ћи да се његов
наступ савр ше но укло пио у тај
амби јент, а како је овај сек стет
некад заба вљао људе на ули ци,
врло му је годи ла аку стик вер -
зи ја.

Реч ју, кон цеп ци ја те ноћи
била је попут вре ме пло ва – од
нај но ви јег ка нај ста ри јем.

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.

Мастиф
Пре леп муж јак расе мастиф про на -
ђен је на ули ци у Новом Селу. Нема
микро чип или неку озна ку, па није
могу ће сазна ти ко је вла сник.

Овај пас исе че ног репа вео ма је
доброг карак те ра и, без сум ње, био
би одан друг неком искре ном љуби -
те љу живо ти ња. Нарав но, под усло -
вом да се вла сник не јави у закон -
ском року.

Потен ци јал ни удо ми тељ мора посе до ва ти основ не усло ве
за држа ње ова квог пса, као и сагла сност оста лих уку ћа на, а
све оста ле инфор ма ци је могу се доби ти на број теле фо на
352-148.

Мали ноа
Жен ка бел гиј ског овча ра про на ђе -
на је про шле неде ље у Бре стов цу,
али није обе ле же на микро чи пом
иако је то закон ска оба ве за сва ког
вла сни ка.

Добра је и послу шна, што је и
одли ка ове врсте паса, који се сма -
тра ју за нај ин те ли гент ни је и нај лак -
ше их је обу чи ти за извр ша ва ње вео ма ком плек сних зада та ка.

Мали ноа се нала зи у град ском при хва ти ли шту и чека свог
вла сни ка или новог удо ми те ља. Кон такт-теле фон је 352-148.

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

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Сва ки ста нов ник овог гра да
који држи до себе, а самим тим
и до кул ту ре (пре све га, оне
урба не), морао би нај ма ње
један пут у живо ту да посе ти
поје ди не еми нент не дога ђа је.
А таквих овде нема пре ви ше...

Један од њих, без диле ме,
оди грао се про те клог викен да.

Мало је при ли ка да се буде у
епи цен тру свет ских зби ва ња,
која, јасно је, мора да пра ти и
врхун ски ква ли тет оно га што
се пре зен ту је, а у том погле ду
јуби ла ран, два де се ти Пан че -
вач ки џез фести вал дока зао је
да би се њиме поно сио и мно -
го већи и имућ ни ји град било
где у све ту.

Већ одав но нема ника кве сум ње
да је Пан че вач ки џез фести вал
локал ни бренд нај ма ње реги о -
нал ног зна ча ја, а јуби ла ран, два -
де се ти скуп нај е ми нент ни јих
свет ских зве зда из ове једин стве -
не музич ке хемис фе ре, одр жан
од 2. до 5. новем бра у Кул тур -
ном цен тру, само је заце мен ти -
рао такво ста но ви ште.

Ту оце ну под у пи ру пода ци
који гово ре да је тај дога ђај ове
годи не, у срод ној бран ши, нај -
и зда шни је подр жан од Мини -
стар ства кул ту ре и инфор ми -
са ња Репу бли ке Срби је, а и
Град Пан че во је за ту наме ну
издво јио досад нај ви ше нов ца.
Томе се при дру жио и респек -
та би лан број ино стра них
инсти ту ци ја, од чега су три
амба са де – Аме ри ке, Изра е ла
и Холан ди је, а оста ло су кул -
тур ни цен три из Немач ке,
Аустри је и Мађар ске, као и
Удру же ње европ ских кул тур -
них цен та ра у Срби ји. Све то
може се про ту ма чи ти и као

ОДР ЖАН ДВА ДЕ СЕ ТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ЏЕЗ ФЕСТИ ВАЛ

ЈУБИ ЛЕЈ „ЗАЦЕ МЕН ТИ РАН” НАСТУ ПИ МА СВЕТ СКИХ МАЈ СТО РА

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ЏЕЗ АНЕГ ДО ТЕ

И овог пута забе ле же но је и неко ли ко кури о зи те та, за које је, што је и логич но, „нај ком пе -

тент ни ји” био умет нич ки дирек тор фести ва ла Воји слав Пан тић.

– Реци мо, у Кое нов про грам ста вље ни су сусре ти са сту ден ти ма и нови на ри ма, али је његов

агент инси сти рао да се то изба ци. Када је изра ел ски музи чар дошао у Пан че во, слу чај но му

је допао папир с поме ну тим став ка ма, на шта је он реа го вао речи ма да с тим није упо знат и

зах те вао да му се то вра ти у рас по ред. Зани мљи во је и то да се Тим Берн, реци мо, поја вио

на ради о ни ци Џоа Лова на, који му се „оду жио” и одслу шао кон церт мла ђег коле ге. Сак со фо -

ни ста Чај не Мозис раз бо лео се чети ри дана пре кон цер та, али они су успе ли да нађу одлич -

ног музи ча ра Џоса ју Вуд со на, који не само да је изврсно сви рао тру бу већ је раз ва лио и на

гита ри а да при том ништа није знао о репертоару бенда – навео је Пан тић.

насло нио Амброз Акин му зир,
чији је сет био пре пун бала да, а
изгле да ло је као да умет ник
пре но си сво је рас по ло же ње,
које је у тим момен ти ма можда
било мелан хо лич но.

Вре ди иста ћи да је сак со фо -
ни ста Лука Игња то вић био „заду -
жен” за сешн у фоа јеу током три
вече ри, након насту па хедлај не -
ра. Сва ке ноћи се озбиљ но гру -
ва ло, а чак је и Ави шај Коен
остао на јед ној од свир ки.

Од почет ка до кра ја мани фе -
ста ци је били су при сут ни и
небро је ни дома ћи и стра ни

нови на ри, а дале ко нај зна чај -
ни ји су они из мага зи на „Jaz-
zwise”.

Можда није нај у па дљи ви ји,
али сасвим сигур но је нај ду го -
роч ни ји резул тат фести ва ла –
бри га о мла ди ма. Овог пута су
сту ден ти џеза из Бео гра да и
Вршца има ли једин стве ну
могућ ност да им нај ве ће пла -
не тар не зве зде као што су Лова -
но, Акин му зир, Ерт ман, Коен,
с више него упа дљи вим жаром,
пре но се сво ја огром на зна ња.

Јер и џез, као и све дру го на
све ту, на мла ђи ма оста је...

Мозис. Аме рич ка пре вас ход но
блуз и соул дива од првог тре -
нут ка суве ре но је заго спо да ри -
ла сце ном као да је на њој рође -
на, што је схва ти ла и публи ка,
па се нима ло није опи ра ла
„наред ба ма” врсне пева чи це.

током кон цер та про це њи вао
како да при сту пи публи ци.
Било је вео ма инте ре сант но
пра ти ти пажљив однос чла но -
ва орке стра током свир ке. Вре -
ди издво ји ти Кое но ву део ни цу
када је тру бу сви рао дослов це
у кла вир, а буб њар Зив Равиц
је у јед ном момен ту схва тио да
му сто ли ца шкри пи, што је
иско ри стио као пер ку сив ни
еле мент. За мно ге је ово био
један од нај бо љих кон це ра та на
фести ва лу, с обзи ром на то да
се ради ло о зао кру же ном
музич ком делу, па за бисом и
није било ника кве потре бе.

Чај на – госпо да ри ца сце не
„Fish in Oil” отво рио је тре ће
вече. Поче ли су мало уздр жа -
но, а онда код тре ће песме као
да је нешто екс пло ди ра ло и
осло бо ди ло неспу та ну енер ги -
ју, која је до кра ја била на нај -

нај леп ша могу ћа рођен дан ска
честит ка, али и као при зна ње
за ква ли те тан рад.

Не сме се зане ма ри ти ни
чиње ни ца да су први пут одр -
жа на чети ри пуна фести вал ска
дана, када су насту пи ла
пажљи во селек то ва на нај е ми -
нент ни ја име на свет ске сце не
и, напо слет ку, то да је рафи ни -
ра на и избир љи ва публи ка
поно во била у пот пу но сти задо -
вољ на.

Број на публи ка уто ну ла у џез
вре ме плов
Два де се ти Пан че вач ки џез
фeстивал отвoрен је у четвр так,
2. новем бра, и већ на вра ти ма
се осе ти ла све чар ска атмос фе -
ра, а на лици ма број них покло -
ни ка ове врсте музи ке као да
је писа ло: једва смо доче ка ли
да уто не мо у све те бла го де ти...

Одли чан вајб није поре ме ти -
ло бла го кашње ње, али ни
пома ло одва жан старт, јер је
први насту пио аван гар ди ста
Тим Берн. Испа ло је да је чак
и „мејнстрим” публи ка добро
реа го ва ла на њего ве врло нео -
бич не хар мо ни је. Веро ват но је
и сам умет ник хтео да мало
„омек ша”, па је више „гру вао”,
јер је знао да ће после њега

Дру го вече је било зна чај но
из два раз ло га. Нај пре зато што
је виђе на, може се рећи, свет -
ска пре ми је ра про јек та Вла ди -
ми ра Нико ло ва и Срђа на Ива -
но ви ћа под нази вом „Artistry
in Broken Rhythm”. Поме ну ти
дво јац је уме сто пла ни ра не јед -
не песме напра вио цело ве чер -
њи про грам, а ради се о савре -
ме ном орке стар ском џезу
обо је ном еле мен ти ма фол кло -
ра у који ма доми нант но пре о -
вла да ва меша ви на зву ка
Латин ске Аме ри ке и Бал ка на.
На мол бу орга ни за то ра фести -
ва ла, у поста ву музи ча ра из пет
зема ља, од којих се већи на упо -
зна ла на сту ди ја ма у Холан ди -
ји, ушао је и хар мо ни каш Мар -
ко Жива ди но вић из Аустри је.

Један од хедлај не ра, Ави шај
Коен, био је са сво јим квар те -
том врло интро спек ти ван и
при ла го ђен мир ној атмос фе ри,
па је чак дело ва ло као да је

ви шем нивоу. Ина че, овај пре -
ка ље ни бео град ски састав не
кри је да је инспи ри сан филм -
ском музи ком, па се на момен -
те чини ло као да се одви ја неки
таран ти нов ски заплет.

На то се одлич но насло нио
наступ веро ват но нај а трак тив -
ни је зве зде фести ва ла – Чај не

На самом кра ју су сви „мора -
ли” на ноге, што је пра ва рет -
кост када су ова кви ску по ви у
пита њу.

Послед њи дан, неде ља, 5.
новем бар, почео је насту пом
Дани је ла Ерт ма на, који је
интер пре ти рао еле гич но-нежну
камер ну музи ку. На то се добро

„Artistry in Broken Rhythm” Чајна Мозис

Џо Ловано
„Cannaro”

„Fish in Oil”

Avishai Cohen Quartet



који је умно го ме изме нио ток
утак ми це био је Јован чић.

Лидер је поку ша вао да изјед -
на чи, имао је неко ли ко полу -
при ли ка, али чвр ста еки па из
нашег гра да је сва ку ситу а ци ју
на тере ну успе шно реша ва ла у
сво ју корист. Ста ло же но, иску -
сно, у сти лу прво ли га шких
еки па, тим Дина ма 1945 дик -
ти рао је тем по утак ми це, не

дозво лив ши дома ћи ну да га
озбиљ ни је угро зи. Пан чев ци су
сре ди ном дру гог полу вре ме на
има ли неко ли ко шан си које
нису иско ри сти ли, а тач ку на
вели ку и важну побе ду ста вио
је резер ви ста Небој ша Арбу ти -
на, који је у послед њим тре ну -
ци ма утак ми це мати рао гол -
ма на дома ћих и поста вио
кона чан резул тат: Бечеј 1918 –
Дина мо 1945 0:2.

– Чести там мом ци ма на при -
ка за ној игри и заслу же ној побе -
ди. Пред утак ми цу у Бече ју
подиг ну та је вели ка тен зи ја, али
и поред наше побе де још ништа
није гото во. Ми јесмо за корак
бли же свом циљу, али до кра ја
јесе њег дела првен ства оста ју

нам још три кола, а потом и
про лећ ни део сезо не. Дакле,
пред нама је пра ви фуд бал ски
мара тон у коме јед на утак ми ца
ништа не реша ва. Побе да у
Бече ју дошла је као кул ми на -
ци ја све га доброг што ради мо у
послед ње вре ме, али мора мо да
гле да мо напред. Пред нама је
још један вели ки про тив ник,
можда и нај бо љи у лиги. Ако

њега не савла да мо, три јумф у
Бече ју неће има ти ника кав зна -
чај. Брат ство је озби љан клуб и
ривал вре дан сва ког пошто ва -
ња. Зато мора мо да забо ра ви мо
утак ми цу у Бече ју и да се мак -
си мал но озбиљ но окре не мо
наред ном про тив ни ку – каже
тре нер „брзог воза” Алек сан дар
Сте ва но вић, не дозво ља ва ју ћи
да у њего вом тиму завла да
еуфо ри ја.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра су
у два на е стом колу госто ва ли у
При гре ви ци, где су одме ри ли
сна гу упра во с Брат ством 1946.
Иако је дома ћи тим у овом дуе -
лу био апсо лут ни фаво рит,
пан че вач ка „дизел ка” је при -
ка за ла још јед ну добру и бор -

бе ну фуд бал ску пар ти ју. Мом -
ци које пред во ди тре нер Ненад
Стој чић нису устук ну ли пред
про тив ни ком, али нису има ли
ни довољ но сре ће да избег ну
нови пораз: Брат ство 1946 –
Желе зни чар 2:0.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Јев тић, Ђор ђе вић,
Агић, Теки ја шки, Јани ћи је вић,
Јова но вић, Костић, Кова че вић,
Ани чић, Симо но вић и Трип ко -
вић, а при ли ку су доби ли и
Стај чић, Шобат и Сав ков.

Побед ник је одлу чен у првом
полу вре ме ну, када је поста -
вљен и кона чан резул тат. Брат -
ство је за девет мину та успе ло
два пута да савла да гол ма на
Јев ти ћа, што му је било довољ -
но за сед ми три јумф у шам пи -
о на ту.

Желе зни чар је сада на једа -
на е стом месту на табе ли, а при -
ли ку да попра ви бодов ни сал до,
има ће у неде љу, 12. новем бра,
пред сво јим нави ја чи ма. На СЦ-у
„Мла дост” ће госто ва ти послед -
ње пла си ра ни Рад нич ки из
Срем ске Митро ви це.

Пораз су пре тр пе ли и фуд -
ба ле ри Мла до сти из Омо љи це.
Они су у два на е стом колу Вој -
во ђан ске лиге гру па „Исток”
госто ва ли у Жити шту, где их
је дома ћи Бегеј савла дао са 2:1.

То је била пра ва првен стве -
на утак ми ца, у којој су оба
рива ла желе ла да се над и гра -
ва ју. Ипак, дома ћи тим био је
за нијан су над моћ ни ји, па је
осво јио сва три бода. Пого дак
за Мла дост пости гао је Гиго -
вић из једа на е стер ца.

Тим из Омо љи це сада зау зи -
ма осмо место на табе ли, са
чети ри побе де, чети ри реми ја,
чети ри пора за и шесна ест
бодо ва.

Раг би сти Дина ма 1954 нови
су шам пи о ни Срби је у кон ку -
рен ци ји каде та у селек ци ји
коју чине деча ци до шесна ест
годи на.

Послед њи, тач ни је одлу чу -
ју ћи тур нир одр жан је у нашем
гра ду у неде љу, 5. новем бра, на
СЦ-у „Мла дост”. После вео ма
инте ре сант них и неиз ве сних
утак ми ца на кра ју је прво
место осво ји ла еки па РК-а
Дина мо 1954, која је три јум -
фо ва ла и у гене рал ном пла -
сма ну и тако осво ји ла титу лу
прва ка Срби је за 2017. годи ну.

Попу лар ни „дивљи вепро ви
с Тами ша”, под вођ ством тре -
не ра Фили па Дими три је ви ћа
и Ђор ђа Гаври ло ви ћа, у фина -
лу су побе ди ли еки пу Рада из
Бео гра да и тако још јед ном
потвр ди ли да се у нашем гра -
ду пише нека нова исто ри ја
игре с јаја стом лоп том.

Под се ћа мо, про шлог викен -
да су се титу лом шам пи о на
држа ве у сво јој кон ку рен ци ји
оки ти ли и пио ни ри РК-а
Дина мо 1954, а иду ћег викен -
да, тако ђе на тере ни ма СЦ-а
„Мла дост” у Пан че ву, биће
оди гра но фина ле јуни ор ског

Првен ства Срби је, у коме ће
сна гу одме ри ти Дина мо 1954
и Рад.

Кадет ску еки пу клу ба из
нашег гра да чине: Стра хи ња
Јокић, Сте фан Алек сић, Сте -
фан Дра ми ћа нин, Давид Пал,
Михај ло Ђор дан, Алек сан дар
Кркљуш, Јован Три фу но вић,
Алек сан дар Пеште рац, Нико -
ла Ива нов ски, Вален тин
Шуша, Сте фан Милев ски,
Лука Анђел ко вић, Дра ган
Пау нов, Сте фан Мар ко вић,
Вука шин Васић, Андреј Бар -
бул и Нико ла Ива нов ски.

Вели ки међу на род ни пли вач -
ки митинг под нази вом „Гран-
при Зре ња ни на” одр жан је од
2. до 5. новем бра у гра ду на
Беге ју. Над ме та ло се 460 пли -
ва чи ца и пли ва ча из 55 клу бо -
ва из: Срби је, БиХ, Хрват ске,
Мађар ске, Ита ли је, Маке до ни -
је, Црне Горе, Руму ни је, Сло -
ве ни је и Тур ске.

У тако јакој кон ку рен ци ји
бри љи ра ле су пли ва чи це
Дина ма Ања Цре вар и Вања
Гру јић. Ања је још јед ном
потвр ди ла сво ју кла су, па се
оки ти ла са чак шест нај сјај -
ни јих меда ља, а ква ли тет је

пока за ла и Вања, којој су при -
па ла два злат на одлич ја и јед -
но сре бро.

Ања Цре вар се над ме та ла у
апсо лут ној кон ку рен ци ји, а у
трци на 200 м сло бод но, с вре -
ме ном 1:59,29, поста ви ла је и
нови рекорд. Дис тан цу на 400
м сло бод но испли ва ла је у вре -
ме ну 4:09,83, а на 800 м истим
сти лом „ишла” је 8:42,25. Трку
на 200 м леђ но Ања је испли -
ва ла у вре ме ну 2:12,35, а на
200 м дел фин пости гла је
резул тат од 2:12,01. Шесто
зла то Ања је осво ји ла у над -
ме та њу на 200 м мешо ви то с
вре ме ном 2:15,25. Сва ка част!

Вања Гру јић се над ме та ла у
гру пи пли ва чи ца од три на ест
и четр на ест годи на. У трци на
100 м леђ но три јум фо ва ла је с
вре ме ном 1:07,58, а зла то је
осво ји ла и на дупло дужој део -
ни ци, у пли ва њу истим сти лом.
Ста зу од 200 м пре шла је с
резул та том 2:23,74. У трци на
50 м прсно Вања је дру га сти -
гла на циљ, с вре ме ном 31,51.

Бра во за девој ке из Дина ма!
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Спар так казнио 
гре шке

Изгу био и Крис-крос

Дина мо ниже побе де

Четвр то коло Кошар ка шке лиге
Срби је доне ло је и тре ћи пораз
Тами ша. После непла ни ра ног
губит ка бодо ва од Метал ца на
свом тере ну, пред мом ци ма које
пред во ди тре нер Бојан Јови чић
било је ново, вели ко иску ше ње.
У Субо ти ци су поде ли ли мег дан
с дома ћим Спар та ком, који је,
уз Вршац, једи ни непо ра же ни
тим у доса да шњем првен ству.
Дуел на севе ру Бач ке донео је
добру кошар ку, одли чан отпор
Пан че ва ца фаво ри ту, али и гре -
шке које су их ску по кошта ле:
Спар так –Та миш 76:73, по
четвр ти на ма: 25:22, 17:22, 23:12
и 11:17.

Прво полу вре ме про те кло је у
изјед на че ној игри, у којој су мом -
ци из оба тима изга ра ли на тере -
ну, при ка зав ши вели ку жељу за
три јум фом. Тамиш је пред во дио
врло добри Душан Кне же вић, па
су он и њего ви саи гра чи у фини -
шу првог дела успе ли да пове ду
и да оду на одмор са два пое на
„вишка” (42:44).

Ипак, у настав ку сусре та
Субо ти ча ни су заи гра ли анга -
жо ва ни је, а Тамиш је поно во

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

У ПЕТАК ДОЛА ЗЕ ЧАЧА НИ

Дина мо 1945 
три јум фо вао 
и у Бече ју

За викенд дупли 
про грам

Два на е сто коло Срп ске лиге
гру па „Вој во ди на”, које је оди -
гра но про шлог викен да, садр -
жа ло је у себи и дер би јесе њег
дела шам пи о на та. Три кола
пре одла ска на зим ски одмор
у Бече ју су сна ге одме ри ли
исто и ме ни дома ћи тим, лидер
шам пи о на та, и дру го пла си ра -
ни Дина мо 1945. Бечеј ци су у
овај дуел ушли као једи на еки -
па с мак си мал ним учин ком, с
једа на ест побе да из једа на ест
утак ми ца и девет бодо ва више
од првог пра ти о ца. С дру ге
стра не, пан че вач ки „брзи воз”
је у Бечеј сти гао у сил ном нале -
ту, са сери јом три јум фа, и то
без при мље ног гола... Дакле,
све је било спрем но за вели ки
окр шај.

Тре нер Дина ма 1945 Алек -
сан дар Сте ва но вић је пове ре -
ње за дер би покло нио еки пи у
саста ву: Чано вић, Мир ко вић,
Неду чић, Рашић, Сто ја нов ски,
Јан ко вић, Јова нић, Кукољ,
Раду ло вић, Јован чић и Велич -
ко вић, а при ли ку су доби ли и
Арбу ти на и Тошић.

Пан чев ци су од самог почет -
ка утак ми це дали до зна ња
дома ћи ну да у Бечеј нису
дошли с белом заста вом, нити
су пре ви ше респек то ва ли дома -
ћи нов „застра шу ју ћи” учи нак у
шам пи о на ту. „Брзи воз” је кре -
нуо у свом рит му, а већ у четвр -
том мину ту успео је да савла да
гол ма на Бече ја. Стре лац гола

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” ГАЗДУ ЈЕ ВОЈ ВО ДИ НОМ

ИГРА С ЈАЈА СТОМ ЛОП ТОМ

„ВЕПРИ ЋИ” ШАМ ПИ О НИ ДРЖА ВЕ

ПЛИ ВАЧ КО НАД МЕ ТА ЊЕ У ЗРЕ ЊА НИ НУ

АЊА НАНИ ЗА ЛА 
ШЕСТ ЗЛАТ НИХ ОДЛИЧ ЈА

во ру тре нер Тами ша Бојан
Јови чић.

Тим из нашег гра да играо је
у саста ву: Нема ња Ђор ђе вић
(осам пое на), Нико ла Соча нац,
Алек сан дар Илкић (осам), Вла -
ди мир Кање вац, Петар Бало -
вић, Мла ден Вит ко вић (осам),
Дими три је Раи че вић (шест),
Иван Сми ља нић (шест), Сте -
фан Савић (18), Душан Кне же -
вић (17, 10 ско ко ва), Сте фан
Митро вић (два пое на) и
Миљан Раден ко вић.

У наред ном колу, у петак, 10.
новем бра, у Пан че ву ће госто -
ва ти Борац из Чач ка, уче сник
АБА 2 лиге. Утак ми ца у Хали
спор то ва на Стре ли шту почи -
ње у 18 сати.

Нови пораз пре тр пе ли су и
кошар ка ши Крис-кро са. Они
су у шестом колу Прве реги о -
нал не лиге изгу би ли у Врба су
од исто и ме ног дома ћи на са
92:76, по четвр ти на ма: 26:19,
27:18, 19:23 и 20:16.

– Од самог почет ка утак ми -
це били смо у под ре ђе ном
поло жа ју. Дома ћин је намет -
нуо агре сив ну игру, на коју
нисмо успе ли да се адап ти ра -
мо. Тек у тре ћој четвр ти ни

иска зао „бољ ку” у виду лоше
реа ли за ци је напа да. Дома ћи су
у тре ћој четвр ти ни води ли и са
девет пое на раз ли ке, у послед -
њем делу утак ми це Тамиш је
поку ша вао да сустиг не пред -
ност рива ла, сма њио је на пет
пое на зао стат ка, имао је при -
ли ку и за изјед на че ње, али...

– Игра у напа ду је и даље
наш вели ки про блем. Када тај
сег мент буде мо попра ви ли,
сти ћи ће и побе де. Поно во смо
има ли и мно го изгу бље них
лоп ти, чак девет на ест, а про -
ма ши ли смо и десет сло бод них
баца ња. Еки па као што је Спар -
так не пра шта такве гре шке –
рекао је у теле фон ском раз го -

игра ли смо нешто сна жни је,
али то није било довољ но да се
испра ви „мека игра” током
већег дела утак ми це. Једи на
добра стра на овог меча јесте то
што је свих пет јуни о ра у
нашем тиму доби ло шан су да
игра – рекао је тре нер Крис-
-кро са Петар Мар ко вић.

У Дру гој реги о нал ној лиги
кошар ка ши Дина ма под вођ -
ством тре не ра Ива на Радо ва но -
ви ћа нижу побе де. Они су про -
шлог викен да на свом тере ну
савла да ли Ста ру Пазо ву са 71:67.

Дина мо је водио током целе
утак ми це. Ипак, гости се нису
пре да ва ли, па су у 38. мину ту
сти гли до првог изјед на че ња
(65:65). На сре ћу нави ја ча пан -
че вач ког тима, тач ку на овај
сусрет ста ви ли су капи тен Секу -
лић, и то „трој ком” коју је пости -
гао минут пре кра ја, као и Кање -
вац с лини је сло бод них баца ња.

Дина мо је играо у саста ву:
Нико лић (чети ри пое на), Слеп -
че вић, Андрић, Кока но вић
(чети ри), Секу лић (пет), Сто -
јиљ ко вић (два), Кање вац (27),
Павло вић (два), Машић (два),
Петро вић (16), Мићић и Нешић
(девет).

Такмичари ЏК-а Панчево
остварили су одличне резул-
тате на турниру „Трофеј Пар-
тизана” у Београду.

Најсјајније одличје освоји-
ла је Нина Албијанић, а Алек-
сандар Лупулов се окитио
бронзаном медаљом. На пето
место пласирали су се Лазар
Ваневски и Марко Петров.

У Нишу је 5. новембра одр-
жан семинар за тренере и так-
мичаре, на коме су ЏК Пан-
чево представљали: Марко
Атанасов, Дарко Васиљевић,
Лазар Албијанић и Јована
Милошев.

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

НИНА НАЈБОЉА

Стране припремио

Александар
Живковић



У Зрењанину је у суботу, 4.
новембра, одржан школски
турнир у бадминтону, на којем
су одличне резултате оствари-
ли и наши млади суграђани.

Ученик ОШ „Бранко Радиче-
вић” Бошко Јаковљевић осво-
јио је бронзану медаљу, а Софи-
ја Парежанин из ОШ „Јован
Јовановић Змај” окитила се сре-
бром. У групи играча из петих
и шестих разреда ученице ОШ
„Бранко Радичевић” Маша

Алексић и Миона Филиповић
освојиле су златну односно сре-
брну медаљу, а сребром се оки-
тио и Петар Радонић из ОШ
„Исидора Секулић”. Виктор
Бурјан (ОШ „Братство–једин-
ство”) зарадио је бронзу у над-
метању најстаријих основаца.

У конкуренцији средњошко-
лаца златне медаље освојили
су Стефан Мијатовић (Хемиј-
ска школа „23. мај”) и Михај-
ло Борка (Машинска школа).
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Панчево: ДИНАМО–ЖЕЛЕЗНИЧАР
субота, 17 сати

ПРВА ЛИГА
Футог: ФУТОГ–БОРАЦ

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – РУМА
недеља, 14 сати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО – Х. ЈОЖЕФ
недеља, 16.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–АПАТИН
петак, 20 сати
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА – ДОЛОВО

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: СЛАВИЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–БОРАЦ
петак, 18 сати

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – ДУНАВ
недеља, 18.30

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Рума: РУ КОШ – ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ПАРТИЗАН

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ДИНАМО 1945 – БРАТСТВО 1946
субота, 13 сати
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (СМ)
недеља, 13 сати

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–КИКИНДА

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА
Селеуш: ВОЈВОДИНА–СЛОГА
Б. Паланка: ДУНАВ – ЈЕДИНСТВО (К)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈУГОСЛАВИЈА
Иваново: СТРЕЛА–ДОЛИНА

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Рума: ВИЗУРА–ДИНАМО 3:0

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ–МЛАДЕНОВАЦ 1:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ОДБОЈКА 013 3:0

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Пирот: ПИРОТ–ПАНЧЕВО 29:26

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–СРЕМ 39:24
Долово: ДОЛОВО–ХЕРЦЕГОВИНА 36:33

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Долово: ДОЛОВО–ЈАБУКА 30:24
мушкарци

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СОМБОР 30:21

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Суботица: СПАРТАК–ТАМИШ 76:73

ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Врбас: ВРБАС – КРИС КРОС 92:76

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО – С. ПАЗОВА 71:67
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–БНС 90:75

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Бечеј: БЕЧЕЈ 1918 – ДИНАМО 1945 0:2
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 2:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ 2:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Баранда: РАДНИЧКИ–СТРЕЛА 2:1
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДУНАВ 2:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц) 2:2
Б. Н. Село: СЛОГА–ПАРТИЗАН 0:2
Б. Црква: БАК–БОРАЦ 3:1

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Omenel

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Лави це” и даље 
без осво је ног сета

Борац пао 
пред Мла де нов цем

Љуби те љи игре пре ко мре же у
нашем гра ду и око ли ни нема ју
баш мно го раз ло га за радост у
новој сезо ни. Ново првен ство
је поче ло вео ма лоше по пан -
че вач ке одбој ка шке колек ти ве,
пора зи се нижу као на тра ци,
па је самим тим и цело куп на
ситу а ци ја око овог спор та
депре сив ни ја...

Одбој ка ши це Дина ма су у
четвр том колу Супер ли ге пре -
тр пе ле и четвр ти пораз, па су
чвр сто при ко ва не за дно првен -
стве не табе ле. Уз то што нема -
ју није дан бод, девој ке које
пред во ди тре нер Нико ла Јер -
ко вић још увек нису успе ле да
„отки ну” није дан сет рива ли -
ма. Исти на, попу лар ним „лави -
ца ма” ни жреб није био накло -
њен, јер су се до сада саста ја ле
углав ном с нај ја чим еки па ма у
Срби ји. Више од часног пора -
за про шлог викен да се можда
није ни оче ки ва ло, јер су Пан -
чев ке госто ва ле у Руми зва нич -
ном шам пи о ну наше земље.
Тре нут но дру го пла си ра ни тим
у нашој Супер ли ги није дозво -
лио ника кво изне на ђе ње, па је
осво јио нова три бода: Визу ра –
Ди на мо 3:0, по сето ви ма:
25:17, 25:19 и 25:21.

Од самог почет ка утак ми це
било је јасно ко је „газда” на
тере ну, мада су одбој ка ши це
Дина ма свим сила ма и могућ -
но сти ма поку ша ва ле да се оду -
пру шам пи о ну. Ипак, раз ли ка
у кла си две ју еки па била је
више него очи глед на, па је оче -
ки ва на, али и заслу же на побе -
да при па ла Визу ри.

Дина мо је играо у саста ву:
Мили ца Јова но вић, Сара
Павло вић, Јана Ћук, Олга Јејић,
Тија на Стој ко вић, Дра га на Мар -
ко вић, Сања Ђур ђе вић, Јова на
Симић, Бјан ка Пет ко вић, Вања
Симе у но вић и Мили ца Шорак.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ТУЖНА ПРИ ЧА ОДБОЈ КА ШКА...ТРО ФЕ ЈИ ЗА СПАР ТУ
У Зре ња ни ну је про шлог
викен да одр жан тра ди ци о на -
лан пли вач ки митинг, који је
оку пио 460 так ми ча ра из 55
клу бо ва из: Ита ли је, Мађар ске,
Руму ни је, Тур ске, Сло ве ни је,
Хрват ске, БиХ, Црне Горе и
Срби је.

ПК Спар ту из нашег гра да,
за коју су насту пи ли Јова на
Бог да но вић и Милош Тра ја -
нов ски, пред во дио је тре нер
Ненад Јовић. Милош Спа сић
(ФИНА суди ја), тако ђе члан
тог клу ба, вршио је дужност
глав ног стар те ра у сва чети ри
дана так ми че ња.

Јова на Бог да но вић је у трци
на 200 м прсно три јум фо ва ла
у апсо лут ној кон ку рен ци ји, а с
вре ме ном 2:25,34 поста ви ла је
нови лич ни рекорд, али је
испу ни ла и нор му за уче шће
на Европ ском првен ству у
малим базе ни ма, које ће у
децем бру бити одр жа но у
Копен ха ге ну. У над ме та њу на
50 м прсно оки ти ла се сре бр -
ним одлич јем.

СРЕ БР НА ИВА
Отво ре но првен ство Бео гра да
у дре сур ном јаха њу одр жа но је
у неде љу, 5. новем бра.

Так ми ча ри су има ли две
утак ми це, бодо ви су се саби ра -
ли, а у укуп ном пла сма ну пред -
став ни ца КК-а Кре мен из Пан -
че ва Ива Миоч осво ји ла је
дру го место са грлом Север.

Сада је на реду држав но
првен ство, које ће на про гра му
бити 18. новем бра.

МАР КОВ ТРИ ЈУМФ
У Ста рим Банов ци ма је про -
шлог викен да, у орга ни за ци ји
ШК-а Дунав, одр жан деч ји тур -
нир у шаху.

Над ме та ло се пре ко 80 уче -
сни ка из Срби је и Репу бли ке

Срп ске, који су били поде ље ни
у чети ри узра сне кате го ри је.

Игра ло се по швај цар ском
систе му, седам кола, а нај у спе -
шни ји су награ ђе ни меда ља ма,
пеха ри ма и књи га ма.

У гру пи нај мла ђих деча ка
три јум фо вао је члан ШК-а
„Аље хин” Мар ко Фор ђа ри ни.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Пан че вач ке „лави це” наред -
ног викен да игра ју пред сво јом
публи ком, али зада так ће им
опет бити вео ма тежак. У Халу
спор то ва на Стре ли шту дола зи
лај ко вач ки Желе зни чар, тим
који је, по про це на ма одбој ка -
шких струч ња ка, један од нај -
ве ћих фаво ри та за сам врх
табе ле.

Сво је нави ја че раз о ча ра ли су
и одбој ка ши стар че вач ког Бор -
ца. Они су у четвр том колу
Прве лиге на свом тере ну одме -
ри ли сна гу с Мла де нов цем.
После побе де у Вели ком Гра -
ди шту сим па ти зе ри тог клу ба
пона да ли су се да ће мом ци
које пред во ди тре нер Душан
Јовић ући у три јум фал ну сери -
ју, пого то ву што им је у гости -
ма била еки па која не при па да
врху овог ран га так ми че ња.
Ипак, њихо ва нада ња су очи -
глед но била без осно ва: Борац –
Мла де но вац 1:3, по сето ви ма:
21:25, 25:21, 19:25 и 31:33.

Иако је на првом тех нич ком
тајм-ауту у првом сету имао
два пое на пред но сти (12:10),

Борац је нека ко „ане мич но”
ушао у овај дуел. Гости из Мла -
де нов ца су „лете ли” по тере ну,
били су бор бе ни ји, мно го више
су желе ли три јумф. Врло брзо
су пре о кре ну ли резул тат у сво -
ју корист, а када су пове ли са
21:17, било је јасно да ће први
сет при па сти њима.

У дру гом сету се игра ло поен
за поен све до самог фини ша,
а онда су Стар чев ци нека ко
успе ли да се домог ну изјед на -
че ња. И то је било све од њих у
овом дуе лу.

Мла де но вац је водио у
четвр том сету и са 17:12, па је
капи тен Давор Мило ше вић
сјај ним сер ви си ма успео да
мало вра ти неиз ве сност у меч
(16:17), али про шле субо те у
тиму Бор ца није било мно го
рас по ло же них одбој ка ша. Бо-
јан Познић је играо „симул тан -
ку” про тив гости ју, али то није
било довољ но да се избег не
пораз.

Нај не и зве сни ји је био четвр -
ти сет. Борац је имао две сет-
лоп те (24:22), али није успео да

стиг не до изјед на че ња и макар
јед ног бода. Хра бри гости су
нај пре изјед на чи ли, а потом су
у „ровов ској” бор би и у игри
жива ца и три јум фо ва ли. При
резул та ту 29:29 усле дио је два -
де се то ми нут ни пре кид утак ми -
це због нестан ка стру је у хали,
што није оме ло Мла де нов ча не
у њихо вој наме ри. Познић је
још јед ном успео да сачу ва свој
тим и про ду жи наду (31:31),
али то је био и послед њи поен
за Борац у овом мечу.

Заслу же на, зара ђе на и чиста
као суза, побе да је при па ла
врло доброј еки пи из Мла де -
нов ца.

Дома ћи тим је играо у саста -
ву: Милан Зин до вић, Јован
Кова чић, Иван Булић, Ненад
Мадић, Давор Мило ше вић,
Нема ња Дукић, Нико ла Крстић,
Бојан Познић, Сте фан Вла ди -
са вљев и Лазар Пет ко вић.

Борац је сада на деве том
месту на табе ли, са ско ром од
јед не побе де и три пора за, а у
наред ном колу госто ва ће тре -
ће пла си ра ном Футо гу.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

БОДО ВИ ОСТА ЛИ У НИША ВИ

ШКОЛСКИ ТУРНИР У БАДМИНТОНУ

УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ ЂАКА

Нови три јумф ОРК-а
Пан че во

Утак ми ца ма петог кола про -
шлог викен да је наста вље на
првен стве на трка за бодо ве у
Супер Б лиги за руко ме та ши -
це. Еки па ЖРК-а Пан че во
госто ва ла је у Пиро ту и има ла
дуел са исто и ме ним дома ћи -
ном из тог гра да. Девој ке које
пред во ди тре нер Мар ко
Крстић поно во су оди гра ле
рела тив но добар меч, али су
опет оста ле без бодо ва: Пирот –
Пан че во 29:26 (12:12).

Баш као про тив фаво ри зо ва -
ног Врба са у прет ход ном колу,
када су у првих три де сет мину -
та биле рав но пра ван, ако не и
бољи так мац, Пан чев ке су и у
гра ду на Ниша ви игра ле добро.

Пиро ћан ке нису успе ва ле да се
„одле пе” иако су игра ле пред
сво јом публи ком.

Прво полу вре ме про те кло је
у пот пу но изјед на че ној игри,
па се и на одмор оти шло с
нере ше ним резул та том –
12:12. Дома ће руко ме та ши це
су тек у фини шу утак ми це
успе ле да напра ве осет ни ју раз -
ли ку у голо ви ма, којом су „сло -
ми ле” рива ла и на кра ју осво -
ји ле вред не бодо ве.

ЖРК Пан че во је игра ло у
саста ву: Сања Павло вић, Неве -
на Џелај ли ја (пет голо ва), Неве -
на Којић, Неве на Ста ни шко вић
(два), Дра га на Чак мак (један),
Све тла на Ничев ски (осам),
Алек сан дра Сте фа но вић, Ката -
ри на Шубе рић (два), Јова на
Јова но вић (пет) и Мари ја Мили -
ће вић (три гола).

Све тла на Ничев ски је и
овог пута капи тен ски пред во -
ди ла сво ју еки пу, а још јед -
ном је бри љи ра ла и Сања
Павло вић, гол ман. Ефи ка сно -
шћу су се иста кле и Неве на
Џелај ли ја и Јова на Јова но вић,
али њихов учи нак ипак није
био дово љан да се Пан чев ке
из Пиро та вра те с повољ ни -
јим резул та том.

Иако је пре тр пе ла и четвр -
ти пораз, еки па из нашег гра -
да има ће при ли ку да попра ви
ути сак већ у неде љу, 12.
новем бра, када ће у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто -
ва ти Халас Јожеф из Аде, тим
са истим ско ром као и ЖРК
Пан че во. Уз помоћ с три би на,
Цеца, Цака, Мари ја и оста ле
девој ке лак ше ће доћи до
важних бодо ва.

У осмом колу Дру ге лиге
„Север” ОРК Пан че во је савла -
дао Сом бо ре лек тро с 30:21.

Мом ци које пред во ди тре нер
Душан Гран дов намет ну ли су
свој тем по игре, па гости ма
нису дозво ли ли ни нај ма њу
шан су да могу да се нада ју
изне на ђе њу. Нај е фи ка сни ји у
редо ви ма ОРК-а Пан че во били
су Лац ко и Ђур ков, који су по
шест пута пого ди ли мре жу
про тив нич ког гола.

Поред успе ха у првен ству,
Пан чев ци нижу побе де и у
Купу Вој во ди не. У нај ма сов ни -
јем так ми че њу савла да ли су
Банат ски Кар ло вац са 26:21 и
пла си ра ли су се у наред но
коло, које ће на про гра му бити
15. новем бра. ОРК Пан че во ће
тада одме ри ти сна гу са супер
Б лига шем Инђи јом.
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Аја Јан ко вић,
бале ри на:
     
– Викенд ћу про ве сти
кру же ћи око Четр на е сте
бео град ске гим на зи је
у нади да ћу неко га
сре сти. Поред тога,
чита ћу пси хо ло ги ју 
и можда ћу ићи на
неку кућ ну жур ку. 

Мио на 
Митре ски, 
гим на зи јал ка:
     
– Пла ни рам да учим.
Веро ват но ћу 
посе ти ти баку 
и деку у Доло ву, 
а можда ћу и иза ћи 
с дру штвом. 

Сло бо дан 
Велич ко вић, 
кувар:
     
– Иско ри сти ћу 
сло бод но вре ме 
за неке радо ве на 
сре ђи ва њу куће.
Веро ват но ћу ићи 
и на вече ру с девој ком 
и при ја те љи ма.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Пре ко недо вр ше ног сте пе ни шта
Боље си, ниси горе, када (се) успеш!

    Поста је ти угод но кон зу ми ра ње чиње ни це да ства ри гле даш с

виси не. Угод но, што је лак ше од неу год ног.

    Од, на при мер, пита ња: умем ли да се спу стим, да будем реа лан.

    Сви с вре ме на на вре ме сања мо да лети мо.

    Не инте ре су је нас тада да ли смо довр ше ни. И цели.

    Поце па но, недо вр ше но сте пе ни ште пре или касни је пук не нам

пред очи ма.

Кроз шибље
Тешка је изми шљо ти на да је немо гу ће про би ти се кроз густо

шибље када се пењеш.

    Могу ће је, уз тек, нор мал но, неко ли ко огре бо ти на. Или туце њих.

    Пече мало, исти на, али про ђе, забо ра виш на про су те капи

крви када се поп неш.

    Реге не ри шеш се. Нађеш у себи нову сна гу.

    Јер, горе си.

До кру жног тока
Теку ства ри сво јим током. Као реке.

    Про би ју оба ле за метар ова мо, или се пову ку за мили ме тар

она мо, јер теку...

    Посто је бра не, пре вод ни це које при род ни ток уре ђу ју на неки

дру ги начин, поку ша ва ју да га сме сте у фио ку.

    Али при ро ди није место у ску че ном про сто ру, она ври шти да

је све могу ће, да мораш да упам тиш капи крви про су те при ли -

ком пења ња.

    При ро да урла да је она кру жни ток.

СЈАЈ НИ УСПЕ СИ КАРА ТИ СТА ДИНА МА

НИКО ЛА ИВА НО ВИЋ ПРВАК СРБИ ЈЕ
Брон зе за Петро вач ког 
и Спа сков ског

Клин ци на одлич ном путу

Кара ти сти Дина ма не посу ста ју и све
су успе шни ји како се бли жи крај јесе -
ње так ми чар ске сезо не. Они су у субо -
ту, 4. новем бра, на Првен ству Срби је
за каде те, јуни о ре и мла ђе сени о ре,
које је одр жа но у Чач ку, осво ји ли јед -
ну злат ну и две брон за не меда ље.

Титу ла шам пи о на држа ве при па ла
је каде ту Нико ли Ива но ви ћу у кате го -
ри ји до 70 кг. Овај мла ди и тален то -
ва ни борац и репре зен та ти вац Срби је
до титу ле је дошао после чети ри
сигур не и так тич ки мудре бор бе.
После осва ја ња сре бр ног одлич ја на
Купу Срби је Нико ла је тако само кру -
ни сао годи ну, и то сво јом првом титу -
лом прва ка држа ве. Од њега се добри
резул та ти тек могу оче ки ва ти.

СУПЕР КЛИНЦИ

На Купу Србије за најмлађе

каратисте одлични су били

и чланови КК-а Младост.

Златну медаљу је освоји-

ла Сара Жунић, а бронзама

су се окитили Тара Ђурђе-

вић, Николина Исаиловић,

Младен Големовић, Дејана

Ивановић и ката-тим пио-

нирки који су чиниле Мили-

ца Драгичевић, Милица

Амановић и Нађа Штрбац.

бор би за брон за ну меда љу од Сту дент -
ског гра да. Иако су одлич но ради ли,
без тро фе ја су оста ли кадет Милош
Сте фа но вић, јуни ор ка Јана Кој чић и
мла ђа сени ор ка Тама ра Живић.

Већ иду ћег викен да нај бо љи мла ди
так ми ча ри Дина ма над ме та ће се у
Новом Саду на Бал кан ском школ -
ском првен ству. На шам пи о на ту ће
насту пи ти: нада Сте фан Стој ко вић,
каде ти Дар ко Спа сков ски, Нико ла
Ива но вић и Милош Сте фа но вић и
јуни о ри Урош Петро вач ки, Мар ко
Пуља ре вић и Јана Кој чић.

Про шлог викен да су успе шни били
и нај мла ђи так ми ча ри КК-а Дина мо.
Они су се над ме та ли тако ђе у Чач ку,
али на Купу Срби је за поле тар це, пио -
ни ре и наде. Дина мо је са осам на ест
бора ца био један од нај ма сов ни јих
клу бо ва.

Сре бр ну меда љу у ката ма осво ји ла
је поле тар ка Андреа Кука. Она је на
путу до одлич ја оства ри ла три сигур -
не побе де и тек је у фина лу пре тр пе -
ла пораз од иску сни је так ми чар ке.
Иако нај мла ђа у еки пи Дина ма,
Андреа је овим успе хом потвр ди ла да
је вели ки тале нат и так ми чар ка пред
којом је сјај на будућ ност. Брон за не

Брон за ним одлич јем оки тио се
јуни ор Урош Петро вач ки у кате го ри ји
до 61 кг. До меда ље је дошао побе да -
ма у три меча, уз само један, несрећ ни
пораз у изван ред ном мечу с нај ве ћим
кон ку рен том – Радо је ви ћем из Мла де -
нов ца. Брон зу је зара дио и кадет Дар -
ко Спа сков ски у кате го ри ји до 57 кг. За
осва ја ње меда ље биле су му потреб не
три побе де, а изгу био је само од Радој -
чи на из Новог Мило ше ва. И Дар ко је
потвр дио ква ли тет и кон ти ну и тет у
оства ри ва њу добрих резул та та, с обзи -
ром на то да је ове годи не шам пи он
Купа Срби је и Првен ства Вој во ди не у
овој кате го ри ји.

Кадет Алек сан дар Зде шић одлич но
је радио кате, али је зау зео пето

место. Три јум фо вао је у првом колу,
потом је пора жен од прва ка Срби је,
да би у репер са жу оства рио један три -
јумф, а потом је изгу био у бор би за
брон за но одлич је. На пето место се
пла си рао и јуни ор Мар ко Пуља ре вић.
После две побе де на стар ту так ми че -
ња пре тр пео је пораз од прва ка Срби -
је, а потом у репер са жу, у бор би за
тро феј. Пето место је зау зе ла и еки па
каде та у саста ву Нико ла Ива но вић,
Милош Сте фа но вић и Дар ко Спа -
сков ски. Они су после побе де у првом
мечу у дру гом колу изгу би ли од еки -
пе Кња за, а потом и у репер са жној

меда ље осво ји ли су пио нир Мате ја
Сте па нов и наде Ђор ђе Ивко вић и
Горан Обу ћи на (сви у ката ма) и нада
Дејан Кркљуш у кате го ри ји до 55 кг.
На пета места пла си ра ли су се Мили -
ца Гагић, Алек сан дра Сто ил ков ски и
Бори во је Весин.

Кон ку рен ци ја је била изу зет но јака,
а мла ди так ми ча ри Дина ма одлич но
су се бори ли. Иако су оста ли без тро -
фе ја, запа жен наступ има ли су и:
Павле Мило шев, Дани јел Стан ков -
ски, Ката ри на Шаре нац, Вишња Тон -
чев, Вања и Огњен Чеке ре вац, Симон
Дан гу бић, Сте фан Стој ко вић, Лука
Сте па нов и Јеле на Милен ти је вић.

А. Живковић

БРОН ЗА ЗА ТИМ МЛА ДО СТИ

На Првен ству Срби је у Чач ку над ме та ли су се и чла но ви Кара те клу ба

Мла дост из наше га гра да.

Тим кадет ки ња у бор ба ма, који је насту пио у саста ву: Јова на Нова ков,

Ана ста си ја и Анђе ли на Јаре дић и Ана ста си ја Чоло вић, осво јио је брон за -

ну меда љу после три јака меча про тив Рад нич ког из Обре нов ца, Косов -

ске Митро ви це и Кња за из Аран ђе лов ца.

У поје ди нач ним насту пи ма четвр та места су осво ји ли Срђан Јокић и

Анђе ли на Јаре дић, а насту пи ли су и Мило рад Петро вић, Филип Секу лић

и Дамјан Сто ја но вић.


