
Осим то га, ма њи ра та ри мо ра ли су
овог пу та да по ка жу спрет ност у пре -
го во ри ма с ве ли ки ма, али и да за пре -
те спрем но шћу на су ро ву бор бу за
ора ни це по це ну по сло ва ња с гу би ци -
ма ка ко би од бра ни ли сво је пра во на
ме сто под сун цем. Не ки од њих су
мо ра ли да узму ску пе крат ко роч не
кре ди те ка ко би фи нан си ра ли уче -
шће на ли ци та ци ји. Са да стре пе, јер
им вра ћа ње по зај ми це за ви си од ро -
да и це не ку ку ру за и сун цо кре та.

На кон ста та ци ју но ви на ра да очи -
глед но има до вољ но др жав не зе мље
за све уче сни ке кад су ус пе ли да се
до го во ре, Ду шан Ра да но вић, вла сник
ком па ни је „Еко Ма бер”, ре као је да
би ра та ри с об зи ром на ме ха ни за ци -
ју ко јом рас по ла жу мо гли да об ра ђу -
ју и ве ће по вр ши не, али да је па мет -
ним љу ди ма ла ко да се до го во ре, док
они дру ги мо ра ју да пла те.

– Цео жи вот је као два ов на на брв -
ну. Ка да се па мет но ра ди, он да се је -
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За ку пље но пре ко 7.600
хек та ра углав ном 
по по чет ним це на ма

Пан чев ци по ка за ли да 
су ве шти пре го ва ра чи 
и ра ци о нал ни љу ди

Ли ци та ци ја др жав не по љо при вред -
не зе мље по ово го ди шњем про гра му
окон ча на је у пе так, 5. ав гу ста. Ка да
се под ву че ли ни ја ис под чи та вог по -
ступ ка, мо же се ре ћи да је све про те -
кло у нај бо љем ре ду, јер је од по ну -
ђе них 9.048 хек та ра из ли ци ти ра но
7.689 хек та ра њи ва. Уко ли ко ова ко
оста не, др жа ва би мо гла да ин ка си ра
ви ше од 1,7 ми ли о на евра, од че га би
Пан че ву при па ло око 680.000 евра.
Про сеч на по стиг ну та вред ност јед -
ног хек та ра је бли зу 230 евра, што је
де се так од сто ви ше од по чет не це не.

Ово по твр ђу је чи ње ни цу ко ју ни ко
од уче сни ка ли ци та ци је ни је крио, а
то је да су се сви за ин те ре со ва ни ма -
ли, ве ли ки и сред њи про из во ђа чи
успе шно до го во ри ли о рас по де ли
ора ни ца ка ко би сва ко до био по не -
што. Спољ ни ути сак је да је све про -
те кло глат ко и да су сви ре ла тив но
за до вољ ни, ма да је у по за ди ни са ме
ли ци та ци је би ло до ста бор бе, над му -
дри ва ња, „по ка зи ва ња ми ши ћа” и
кре дит ног за ду жи ва ња.

Ова ли ци та ци ја је спе ци фич на по
то ме што је пр ви пут по сле ду жег
вре ме на спро ве де на у за кон ском
ро ку и што ни је би ло ли ми та за за -
куп зе мље. Из дру ге чи ње ни це про -
ис те кло је од сту па ње од уста ље не
прак се да ве ли ки „игра чи” сво је
исто та ко ве ли ке апе ти те за до во ља -
ва ју ан га жо ва њем ми нор них га -
здин ста ва да за њи хов ра чун за ку -
пљу ју де се ти не хек та ра.

здин ства. Ме ђу њи ма је нај ви ше њи -
ва из ли ци ти рао Ми о драг Ра да нов.

– Сви раз у ме ју да се у по љо при вре -
ди ви ше не ра ди с мно го про фи та
због ни ских це на про из во да и да не -
ма сми сла ли ци ти ра њем те ра ти ина -
те на ту ђу и соп стве ну ште ту. Мо же -
мо да се ина ти мо, али та ко не ће мо
ни шта за ра ди ти и за то је би ло бо ље
на пра ви ти до го вор и по де лу ка ко би
се за до во љи ли бар ми ни мал ни ин те -
ре си и да се зе мља за ку пи по це ни
ко ја ће омо гу ћи ти не ку за ра ду. У по -
чет ку је би ло те шко уса гла си ти све те
ин те ре се, али ка ко се бли жио дан ли -
ци та ци је, по ста ја ло је све лак ше, јер
су љу ди све ви ше уви ђа ли шта је нај -
бо ље ре ше ње – оце нио је Ра да нов.

Са мо је ме ђу Стар чев ци ма би ло
ма ло вар ни ца, што и ни је би ло нео -
че ки ва но. Ка ко су нам об ја сни ли не -
ки од по љо при вред ни ка из тог се ла,
ве ћи на је по сти гла до го вор о по де ли
зе мље, али је јед но по ро дич но га -
здин ство по ка за ло ам би ци ју да узме
ви ше од дру гих. Због то га је то ком
ли ци та ци је за пан че вач ки атар на -
ста ла рас пра ва ме ђу Стар чев ци ма у
са ли, па их је ко ми си ја по сла ла у
ход ник ис пред са ле Скуп шти не да не
оме та ју рад. На кон ду жег уса гла ша -
ва ња ипак је све ута на че но на ма ње-
-ви ше за до во ља ва ју ћи на чин. Стар -
че вац Де јан Шку лић ре као је да је за -
до во љан што је, и по ред не су гла си ца
ко је су по сто ја ле, по стиг нут до го вор.

– Ми слим да је зе мља ра ци о нал но
по де ље на и да је сва ко до био по не -
што. Би ло је те шко и на пор но по сти ћи
до го вор, али је пре су ди ло то што се
ни ко ме не би ис пла ти ло да је до шло
до ли ци ти ра ња, јер би то био чист
инат без ика кве за ра де. Сва ко од нас
до био је по не што и од до њег и од гор -
њег те ре на у Стар че ву – из ја вио је
Шку лић.

» Наставак на страни 4
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Стижу комбајни ПКБ-а
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Хроника

Педесетдвогодишњи

Панчевац ухапшен у

Хрватској

» страна 6

Чекају нас велика

новчана улагања

» страна 7

Село

КУД „Неолит” напунио

Трг неолита

» страна 9

Култура

„Банатске сличице” 

у три причице
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Фото-репортаже

Најважнији су игра 

и дружење

» страна 25

Лето у природи

Смирај дана у Пешчари

» страна 26
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ОКОН ЧА НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ДР ЖАВ НЕ ЗЕ МЉЕ

Разум превладао, постигнут компромис међу учесницима

Ново знање – нова
шанса
» страна 8

Још једно
незаборавно искуство
» страна 31

дан ма ло скло ни да онај дру ги про ђе
и ни ко не пад не у во ду. Не да ве ли ки
ни су спрем ни да узму сву зе мљу, не -
го сви тре ба да жи ве. Ми жи ви мо за -
јед но у Омо љи ци, стал но се ви ђа мо,
де ца нам се дру же. Ни смо ђа во ли да
би нам стал но би ло ма ло. Усту пак и
ма ло го спод ства ни је на од мет. Сад
са мо да бу ду до бре ле ти на и це на –
из ја вио је Ра да но вић.

Слич но је би ло и у пан че вач ком
ата ру. „Ал мекс” је по је ди нач но за ку -
пио нај ве ће по вр ши не зе мље, али је
оста ло до вољ но и за по је ди нач на га -

Спо ља по сма тра но и у од но су на
ви ше го ди шњу прак су у Пан че ву, све
је про те кло не у о би ча је но глат ко и
мир но. Мо жда се не мо же ре ћи да су
сви про из во ђа чи пот пу но оства ри ли
сво је ам би ци је, али ком про мис увек
зна чи ве ћу ко рист не го ште ту.

По след ња два да на ли ци та ци је из -
да те су пар це ле у Гло го њу, Омо љи ци,
Пан че ву и Стар че ву. Гло гоњ ска је за -
вр ше на за ре корд них шест ми ну та, а у
слу ча ју Омо љи це то је тра ја ло не што
ду же због ве ћих по вр ши на у том ата -
ру и ве ћег бро ја при ја вље них ра та ра.



Пре по чет ка тог до га ђа ја у на шим
ме ди ји ма се на ја вљи ва ло да ће мо
осво ји ти „нај ма ње де сет, а мо жда
чак и че тр на ест или пет на ест ме да -
ља” и по сти ћи не у по ре ди во ве ћи
успех не го на Олим пиј ским игра ма у
Лон до ну.

Иа ко је би ло не ких ко ји су упо -
зо ра ва ли да су та ква оче ки ва ња
пре те ра на и пре у ра ње на, те да ће
се и дру ги уче сни ци нај ве ћег
спорт ског до га ђа ја на све ту же сто -
ко бо ри ти за ме да ље, ма ло ко се на
то оба зи рао.

По сле пр ве по ло ви не Олим пиј -
ских ига ра и да ље че ка мо да не ко од
на ших спор ти ста осво ји зла то, сре -
бро или брон зу. Не у вер љи во зву че
оправ да ња оних ко ји су раз о ча ра ли
сво јим пла сма ни ма. Олим пиј ске
игре су вр ху нац у ка ри је ри сва ког
спор ти сте и до га ђај за ко ји се при -
пре ма и по ди же фор ма че ти ри го ди -
не. Због то га се пра ви бор ци за ме да -
ље на њи ма так ми че до по след њег
ато ма сна ге и „оста вља ју ср це” на те -
ре ну. Они ко ји се на Олим пиј ским
игра ма не по на ша ју та ко, не за слу -
жу ју па жњу.

М. Г.

Сми сао
Про шле го ди не от при ли ке у ово вре ме на овом ме сту иза шао је овај тек -
стић:

„Про шло је два де сет го ди на од до га ђа ја ко ји је у пот пу но сти про ме нио
са став ста нов ни штва Кра ји не у Хр ват ској. За то Ср би ка жу да ’Олу ја’
пред ста вља нај ве ће ет нич ко чи шће ње по сле Дру гог свет ског ра та, а Хр -
ва ти да се ра ди о ну жној, ле ги тим ној вој ној ак ци ји ка ко би Хр ват ска по -
ста ла не за ви сна и сло бод на.

Али, шта год да ти је крај њи циљ, стра шно је ка да про те раш и јед ног
чо ве ка из ње го ве ку ће, а мон стру о зно ка да то учи ниш с 250.000 љу ди и,
ус пут, уби јеш пре ко 1.600 осо ба, од че га су две тре ћи не ци ви ли. Ка ко би
би ла ’сма ње на ште та’, хр ват ски из во ри го во ре о око 90.000 прог на них.
Ра ди се, што је ја ко ва жно, о хр ват ским гра ђа ни ма срп ске на ци о нал но -
сти, да кле су гра ђа ни ма оних што су их про те ра ли.

Ра ди се о ет нич ком чи шће њу, што нај сли ко ви ти је по ка зу ју ре чи Фра ње
Туђ ма на о то ме ко га ’Олу ја’ тре ба да оду ва: ’Да на не се мо та кве удар це да
Ср би прак тич но не ста ну...’ Због то га је у Ср би ји про гла шен дан жа ло сти,
а у Хр ват ској се сла ви Дан по бе де и до мо вин ске за хвал но сти. Два да на.

Ка да су се у сре ду за чу ле си ре не, пот пи са ном су у гла ви ре флек сно
’про бу ди ле’ све сност о чи ње ни ци да по сто је и жр тве свих дру гих на ци о -
нал но сти, и хр ват ске, из ра то ва де ве де се тих; у пи та њу су љу ди ко ји су
оста ли без жи во та по што су срп ски пси ра та чи ни ли зло чи не. Ау то мат -
ско ’бу ђе ње’ се до го ди ло јер жр тва је жр тва – она не ма на ци о нал ност, са -
мо се на свет ским је зи ци ма раз ли чи то ка же.

А на срп ском и на хр ват ском је зи ку ка же се исто: жр тва. Из гле да да су
гра ђа ни и по себ но по ли ти ча ри две ју зе ма ља ису ви ше слич ни да би се
раз у ме ли.”

Ми сли те ли да је да нас не што дру га чи је? Је сте, ка да су од но си слич -
них у пи та њу, све је мно го го ре!

* * *
Пот пи са ни је „ше тач”: ре ла тив но че сто ко ле га ма ка же да иде да се про -
ше та у мо мен ти ма ка да му за тре ба ин спи ра ци ја за пи са ње тек ста. Ове
сре де, сун це је још би ло ви со ко, за де сио се у Град ском пар ку. Пар, у два -
де се тим го ди на ма, се део је на клу пи и стра стве но се љу био. Де ло ва ли су
као да су са ми на све ту. Би ли су са ми. По ред ње је ста јао мо бил ни те ле -
фон из ко га је, гла сно, из ла зи ла по зна та ме ло ди ја. По зна та, али опет... О
ко јој ну ме ри се ра ди? Је дан ви ше не го ка рак те ри сти чан стих раз ве јао је
све ди ле ме: „Creep”, „Radiohead”.

Aко не ма те по ред се бе осо бу ко јој би сте ово от пе ва ли, оба ве зно је по -
тра жи те. Aко је има те, а „за бо рав ни” сте, се ти те се ко ли ко вам је би ла ва -
жна у вре ме док сте по ку ша ва ли да је уло ви те да вам не по бег не. По и -
сто ве ти те се с тим осе ћа јем и не дај те ту осо бу ни ко ме: та ко што ће те се
про ме ни ти, по ста ти бо љи, на сме ја ни ји, об зир ни ји, сми ре ни ји.

За бо ра ви те, ба рем на крат ко, на про бле ме с па ра ма. Ко га бри га ко је
пре ми јер! Што је ва жно шта ра ди пр ва да ма!?

Је ди ни бит ни су они ко је во ли те. Па, ако за слу жи те да и они вас во ле,
он да сте „спе ци јал ни”, он да жи вот има сми сла...

Из ре че ни це ко ју је кроз су зе из го -
во рио пред ка ме ра ма: „Из ви ња вам
се сви ма ко је сам раз о ча рао”, ви ди
се да нај ве ћи спор ти ста ко га је Ср би -
ја ика да има ла во ди ра чу на о то ме
да је на овим про сто ри ма мно го
оних што во ле спорт, гле да ју пре но -
се утак ми ца и иду на њих, и искре но
се ра ду ју сва кој по бе ди и ме да љи ко -
ју на ши спор ти сти осво је. За та кве
за љу бље ни ке у спорт вре ди се бо ри -
ти и из га ра ти на те ре ну.

На жа лост, за мно ге дру ге на ше
спор ти сте не би се мо гло ре ћи да
осе ћа ју од го вор ност пре ма они ма
ко ји их гле да ју. До вољ но је са мо се -
ти ти се на ших фуд бал ских клу бо ва и
ре пре зен та ци је. По ред њи хо вих по -
ра за и ло ших ре зул та та ко је по след -
њих го ди на по сти жу, под јед на ко су
за кри ти ку и њи хо ве сла бе игре, не е -
фи ка сност, па сив ност, не до ста так
хра бро сти и пре ве ли ко ре спек то ва -
ње сва ког, па и нај сла би јег про тив -
ни ка на те ре ну.

Не до ста так од го вор но сти пре ма
они ма што их гле да ју и за њих на ви -
ја ју по ка за ли су и не ки на ши спор ти -
сти ко ји су ових да на на Олим пиј -
ским игра ма у Бра зи лу.

Но вак 
не по бе див

Емо тив ном ре ак ци јом по сле по ра за
од ар ген тин ског те ни се ра Дел По тра
Но вак Ђо ко вић је по ка зао да ни је ве -
ли ки са мо кад по бе ђу је про тив ни ке,
не го и ка да гу би.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Заједничким трком ка хуманом циљу.

У Народној башти, у суботу увече

Снимио Владимир Ђурђевић

• Цр но го рац је ге нет ски мо ди фи ко ван Ср бин.

• Кум је врх у под зе мљу.

• На ша На род на скуп шти на нај бо ље функ ци о ни ше 
кад је рас пу ште на.

• Оже нио се ра ди па пи ра. Па пир тр пи све!

• Кре ну ли смо у ЕУ. Иде мо меч ки на ру пу.

• Де мо кра ти ја је на вр хун цу. Ово су ње ни по след њи тр за ји. 

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ТЕ ШКО ОНИ МА ЧИ ЈА ЈЕ ДЕ ВИ ЗА: ЛА КО ЋЕ МО!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

When you were here before,
couldn’t look in your eyes.
You’re just like an angel,
Your skin makes me cry.
You float like a feather,
in a beautiful world.
I wish I was special,
You’re so fucking special!
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.
I don’t care if it hurts,
I want to have control
I want a perfect body,
I want a perfect soul.
I want you to notice when I’m not around.

You’re so fucking special!
I wish I was special
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.
She’s running out again,
She’s running out,
run, run, run, run!
Whatever makes you happy,
whatever you want.
You’re so fucking special,
I wish I was special.
But I’m a creep, I’m a weirdo,
What the hell am I doing here?
I don’t belong here.



Бе о град је од 30. ју ла до 6.
ав гу ста био до ма ћин пе де сет
де ве тог Кон гре са свет ске фе -
де ра ци је за ша хов ску ком по -
зи ци ју и че тр де се тог Свет -
ског пр вен ства у ре ша ва њу
ша хов ских про бле ма. У хо те -
лу „Ме тро пол” оку пи ло се
пре ко 200 уче сни ка са свих
кон ти не на та, а ра ди по пу ла -
ри за ци је ове ша хов ске ди -
сци пли не код мла дих пр ви
пут су ор га ни зо ва на так ми -
че ња у ре ша ва њу и ком по зи -
ци ји ша хов ских про бле ма за
ју ни о ре до осам на ест го ди на.

Наш два на е сто го ди шњи
су гра ђа нин Или ја Се ра фи -
мо вић на нај бо љи на чин је
ис ко ри стио при ли ку да на -
сту пи у елит ном дру штву.
По сле осва ја ња пе тог ме ста у
бр зом ре ша ва њу дво по те -
зних про бле ма Или ја је за -
бли стао у сво јим оми ље ним
ди сци пли на ма. На тур ни ру у
ком по но ва њу по моћ них ма -
то ва осво јио је шам пи он ску
ти ту лу, ис пред пред став ни ка
Ру си је и Азер беј џа на, али
ни шта ма ње ни је вред но ни
дру го ме сто, од мах иза пред -
став ни ка Ру си је, у ком по но -
ва њу ма то ва у два по те за.

На ску пу нај бо љих про -
бле ми ста до де љу ју се при -
зна ња за так ми че ња на свет -
ском ни воу ко ја су одр жа на у
пе ри о ду из ме ђу два кон гре -
са. Мла дом Се ра фи мо ви ћу
су та ко уру че ни пе хар и
злат на ме да ља за пр во ме сто

осво је но на Свет ском си мул -
та ном ре ша вач ком так ми че -
њу у ка те го ри ји игра ча до
два на ест го ди на, одр жа ном
кра јем ја ну а ра, као и пе хар
за три јумф на Отво ре ном
пр вен ству Изра е ла у ре ша ва -
њу ша хов ских про бле ма у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји, ко ји
је  одр жан по чет ком ју на.

Или ја ће сво је пр во уче -
шће на Свет ском пр вен ству
пам ти ти и по то ме што је
упо знао нај бо ље свет ске про -
бле ми сте и оства рио кон так -
те с број ним мла дим за љу -
бље ни ци ма у ша хов ску ком -
по зи ци ју. При ли ку за но во
дру же ње има ће кра јем го ди -
не у Но вом Са ду, на Европ -
ском ка дет ском пр вен ству у
ре ша ва њу ша хов ских про -
бле ма.

A. Ж.
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НЕ ПРИ ЈА ТАН ДО ГА ЂАЈ О КО МЕ СЕ ПРИ ЧА

У ТРИ ДЕЧ ЈА ВР ТИ ЋА ОТ КРИ ВЕ НЕ 
БАК ТЕ РИ ЈЕ У ВО ДИ

Чим ре зул та ти 
по но вље них ана ли за
у „Леп ти ри ћу” и
„Бам би ју” бу ду 
по зи тив ни, они 
ће опет про ра ди ти

Ро ди те љи чи ја де ца
иду у те вр ти ће 
огор че ни

По во дом по ја ве бак те ри ја у
во ди у три деч ја вр ти ћа у гра -
ду („Леп ти рић” и „Бам би”),
ди рек тор ЈКП-а „Во до вод и
ка на ли за ци ја” Алек сан дар Ра -
ду ло вић из ја вио је да без об зи -
ра на то што се де си ло, во да
мо же да се пи је без стра ха, јер
во до вод ни је за га ђен.

Он је на гла сио да су при су -
ство бак те ри ја у вр ти ћи ма и
њи хо ва не дав на по ја ва у во ди
узе тој за ис пи ти ва ње на јед ној
че сми у гра ду ин ци ден ти и до -
дао да је до њих до шло због
то га што лет ње вру ћи не по го -
ду ју ши ре њу бак те ри ја.

– Ка да смо до би ли ре зул та -
те ана ли за во де у тим вр ти -
ћи ма за јул, по ка за ло се да у
њој има тра го ва бак те ри ја
ста фи ло ко ке и еше ри хи је ко -
ли. С об зи ром на то да су они
би ли за тво ре ни због рас пу -
ста, оба ве сти ли смо ру ко вод -
ство „Деч је ра до сти” да у њи -
ма тре ба да се ис пе ре мре жа
пре не го што бу ду отво ре ни.
По ну ди ли смо да им по мог -
не мо у то ме, јер су они за та -
кав по сао не струч ни. За не -
сре ћу, због го ди шњих од мо ра
је у „Деч јој ра до сти”, по све -
му су де ћи, на пра вљен пре -
вид. Вр ти ћи су по но во про ра -

„Деч је ра до сти” да их за тво -
ри, да се ура ди дез ин фек ци ја
мре же и да ро ди те љи не до -
во де де цу све док ре зул та ти
не бу ду по но во по зи тив ни.
Он да су се они из „Деч је ра -
до сти” обра ти ли на ма. Ми
смо из вр ши ли дез ин фек ци ју
и са да че ка мо да од За во да за
јав но здра вље до би је мо ре -
зул та те ко ји су по зи тив ни.
Чим се то де си, вр ти ћи ће
опет про ра ди ти – на гла сио је
Ра ду ло вић.

По во дом овог слу ча ја ре дак -
ци ја „Пан чев ца” је до би ла имејл
ко ји су по сла ле три на ше су гра -
ђан ке чи ја де ца иду у вр ти ће у
ко ји ма су от кри ве не бак те ри је.

Оне су пи та ле због че га ни -
ко од њих ни ти дру гих ро ди те -
ља ни је оба ве штен да је во да
не ис прав на.

„Ни ко од нас ко ји сва ко -
днев но по ве ра ва мо тој уста но -
ви де цу на бри гу и чу ва ње ни је

ди ли, иа ко је са ни тар на ин -
спек тор ка оба ве сти ла ру ко -
вод ство „Деч је ра до сти” да се
пре то га мо ра ура ди ти ис пи -
ра ње мре же и ана ли за во де.
Ка да су вр ти ћи по че ли да ра -
де, са ни тар на ин спек тор ка је
да ла хи тан на лог ру ко вод ству

Ко је направио пропуст?

знао да је во да би ла не ис прав -
на. Па не до но си мо ми њи ма
књи ге на чу ва ње, не го де цу,
ма ла би ћа ко ја не мо гу са ма да
бри ну о се би и за ви се од дру -
гих љу ди. На на шу ве ли ку жа -
лост, они очи глед но не схва та -
ју шта им је основ на де лат -
ност. Због то га же ли мо да ре -
зул та ти по но вље них ана ли за
бу ду об ја вље ни. Хо ће мо да
зна мо због ко јих бак те ри ја је
во да би ла за га ђе на и да ли су
на ша де ца до би ла не ку од њих.
Да би се то утвр ди ло, ка да се
де ца вра те у ма тич не вр ти ће,
ру ко вод ство ’Деч је ра до сти’
мо ра да ор га ни зу је узи ма ње
бри се ва и ури на од свих. То је
нео п ход но, јер од го вор ност за
здра вље де це у овом слу ча ју
сно си ’Деч ја ра дост’, а не ро ди -
те љи”, пи ше из ме ђу оста лог у
имеј лу ко ји су нам по сла ле
огор че не су гра ђан ке.

М. Глигорић

Пре ма ре зул та ти ма нај но ви -
јих ме ре ња ко ја су ових да на
оба ви ли струч ња ци За во да за
јав но здра вље, до зво ље но је
ку па ње у Пан че ву, Ја бу ци и
Гло го њу (у Та ми шу), на Бе лој
сте ни (ле во и де сно од шпи -
ца) и на је зе ру у Ка ча ре ву.

Не пре по ру чу је се ку па ње
на По ња ви ци (у Омо љи ци и
Ба нат ском Бре стов цу) и у
Ива но ву.

Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не са оп штио
је да је нај но ви је ме ре ње чи -
сто ће по вр шин ских во да и
узи ма ње узо ра ка из ре ка и

је зе ра за вр ше но про шле не -
де ље.

Том при ли ком је уста но -
вље но да ку па ње у Та ми шу
ни је ри зич но по здра вље иа -
ко је во да у тој ре ци у тре ћој
ка те го ри ји. Ис пи ти ва ње је
по ка за ло да се то мо же ре ћи
и за Ду нав.

Нај ло ши ји ре зул тат био је
онај по сле ис пи ти ва ња во де
на ку па ли шти ма По ња ви це у
Омо љи ци и Бре стов цу, као и
у Ива но ву. Утвр ђе но је да на
тим ме сти ма ни ка ко ни је до -
зво ље но ку па ње за то што у
во ди има ни три та, амо ни јум

јо на и су спен до ва них ма те -
ри ја, због че га она спа да у
нај ло ши ју, пе ту ка те го ри ју.

Под се ћа мо, пре две не де -
ље смо об ја ви ли упо зо ре ње
др Рад ми ле Јо ва но вић, на -
чел ни це Цен тра за хи ги је ну
и ху ма ну еко ло ги ју у За во ду
за јав но здра вље.

Она је апе ло ва ла на све
љу де ко ји то ком лет њих вру -
ћи на во ле да се осве жа ва ју
на ре ка ма и је зе ри ма да
пра те у ло кал ним ме ди ји ма
ин фор ма ци је о то ме да ли је
на тим ме сти ма до зво ље но
ку па ње.

Об ја сни ла је да у не ким
ре ка ма и је зе ри ма има хе -
ми ка ли ја ко је не мо гу бит но
да ути чу на здра вље и не мо -
гу да га угро зе, па ку па ње у
њи ма не оста вља ни ка кве
по сле ди це уко ли ко се чо век
ис ту ши ра кад иза ђе из во де.

С дру ге стра не, има хе миј -
ских па ра ме та ра ко ји се не
мо гу не у тра ли са ти ту ши ра -
њем, па они ко ји иг но ри шу
пре по ру ке струч ња ка о то ме
да ли је не ко ме сто за ку па -
ње или ни је, ула зе у во ду на
соп стве ну од го вор ност.

М. Г.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

Илија Серафимовић 
првак света

Ду жни ци упо зо ре ни
на оба ве зе

Се кре та ри јат за по ре ску ад ми -
ни стра ци ју Пан че ва под се тио
је об ве зни ке по ре за на имо ви -
ну ко ји не во де по слов не књи -
ге да 15. ав гу ста до спе ва тре ћа
ра та ове оба ве зе за 2016. го ди -
ну и на вео да је у то ку до ста ва
уплат ни ца са об ра чу на тим из -
но сом. Скре ну та је па жња да
се бла го вре ме ним пла ћа њем

по ре за из бе га ва об ра чу на ва ње
и на пла та ка ма те, те по кре та -
ње пре кр шај ног по ступ ка.

Сви ко ји су до 4. ју ла под не -
ли зах тев да пла те по ре ски дуг
на ра те ка ко би сте кли пра во
на от пис це ло куп не ка ма те, а
још увек ни су до би ли ре ше ње
о то ме, не тре ба да пла те из -
нос на ве ден на уплат ни ци, јер
он пред ста вља њи хов це ло ку -
пан из нос ду га за по рез на
имо ви ну на дан 15. ав гу ста

2016. го ди не. Уме сто то га, они
тре ба да упла те из нос тре ће
ра те ово го ди шњег по ре за на -
ве ден у по ре ском ре ше њу за
2016. го ди ну.

Се кре та ри јат је ду жни ке ко -
ји су до би ли ре ше ње о оства -
ри ва њу пра ва пла ћа ња за о ста -
лих оба ве за на ра те под се тио
да су оба ве зни да из ми ру ју ме -
сеч не ра те до да ту ма на ве де -
ног у ре ше њу, те да до 15. ав -
гу ста пла те те ку ће оба ве зе

ово го ди шњег по ре за на имо -
ви ну.

На уплат ни ца ма ко је ће до -
би ти ду жни ци по ре за на имо -
ви ну ко ји ни су под не ли зах тев
за пла ћа ње на ра те на ве ден је
из нос ко ји чи не тре ћа ра та ово -
го ди шњег по ре за и глав ни ца
ду га уве ћа на за ка ма ту. Ови об -
ве зни ци мо гу још увек да под -
не су зах тев за пла ћа ње ду га на
ра те, али уз от пис по ло ви не об -
ра чу на те ка ма те. Д. В.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ О ПО РЕ ЗУ НА ИМО ВИ НУ

До спе ва тре ћа ра та

Кан це ла ри ја за мла де Гра да
Пан че ва под се ћа све за ин те ре -
со ва не сред њо школ це ко ји по -
ха ђа ју пр ви или дру ги раз ред, а
жи ве на те ри то ри ји Пан че ва,
да је по зив за при ја ву уче шћа у
Ре кре а тив но-еду ка тив ном кам -
пу „Дру штво у при ро ди” отво -
рен до по не дељ ка, 15. ав гу ста.

Овај камп, ко ји Кан це ла ри ја
за мла де ор га ни зу је ше сти пут,

об у хва та пре да ва ња, ра ди о ни -
це и ак тив но сти на отво ре ном,
по све ће не те ма ма ко је се ти чу
жи во та мла дих у ло кал ној за -
јед ни ци. Са сред њо школ ци ма
ће ра ди ти пре да ва чи из ци -
вил ног и јав ног сек то ра с ду го -
го ди шњим ис ку ством у овим
обла сти ма. Камп ће би ти одр -
жан од 26. до 31. ав гу ста, у
Школ ско-ре кре а тив ном цен -

тру Чар дак у Де ли блат ској пе -
шча ри, а ком плет но уче шће у
кам пу, с пре во зом, сме шта јем
и об ро ци ма, обез бе ђу је ор га -
ни за тор.

При ја вљи ва ње се вр ши сла -
њем по пу ње ног фор му ла ра на
имејл kancelarijazamlade@ pan-
cevo.rs, с на зна ком „При ја ва за
уче шће у Ре кре а тив но-еду ка -
тив ном кам пу ДРУ ШТВО У

ПРИ РО ДИ 2016”, до по не дељ -
ка, 15. ав гу ста. Фор му лар за
при ја вљи ва ње мо же се пре у зе -
ти са ин тер нет пре зен та ци је
Гра да Пан че ва www.pancevo.rs,
а до дат не ин фор ма ци је мо гу се
до би ти у Кан це ла ри ји за мла -
де, пу тем те ле фо на 308-907 и
064/86-62-415, или имеј ла
kancelarijazamlade@ pancevo.rs

Д. К.

ПО ЗИВ ЗА СРЕД ЊО ШКОЛ ЦЕ

Бес пла тан камп на Чар да ку

ЗА ВР ШЕ НО ЈОШ ЈЕД НО МЕ РЕ ЊЕ 

ЧИ СТО ЋЕ РЕ КА И ЈЕ ЗЕ РА

Та миш опет за ку па ње

Ни шта без Та ми ша

БИ ЋЕ РЕ ШЕН И ПРО БЛЕМ У ГЛО ГО ЊУ

Ди рек тор „Во до во да” је од го во рио и на но ви нар ско пи та ње

о за га ђе њу во де на еко-че сми у Гло го њу.

– Ка да је реч о Гло го њу, мо гу ре ћи да је за вр ше на јав на

на бав ка за фир му ко ја ће би ти ан га жо ва на на из град њи во -

до во да у том ме сту. Отва ра ју се по ну де ко је су при спе ле и

сле де ће не де ље ће мо зна ти ко је од оних ко ји су се ја ви ли

до био пра во да уго во ри из град њу во до во да за Гло гоњ и Ја -

бу ку. За де се так да на ће би ти пот пи са ни уго во ри и 1. сеп -

тем бра ће по че ти ра до ви. Ка да они бу ду за вр ше ни, на дам

се да ће про блем с во дом за пи ће у Гло го њу де фи ни тив но

би ти ре шен – на ја вио је Ра ду ло вић.



по хле пи и ина ту. У том слу ча -
ју они ће јед ног да на од ра та ра
пре ра сти у по слов не љу де.

Сва ка ко је овом ли ци та ци јом
нај за до вољ ни ја ло кал на власт.
Пре драг Жив ко вић, пред сед -
ник ко ми си је за да ва ње зе мље у
за куп и за ме ник гра до на чел ни -
ка Пан че ва, ре као је ка ко је до -
бро то што су ско ро све по вр -
ши не из ли ци ти ра не.

– Мо гу оце ни ти да смо за до -
вољ ни. Би ло је за ни мљи вих
над ме та ња, на ро чи то у Ба нат -
ском Но вом Се лу, где је ли ци -
ти ра но да ле ко из над по чет не
це не. У по след ња три да на је
очи глед но до шло до до го во ра,
али смо та ко не што и оче ки ва -
ли. Нај бит ни је је да је по сао
оба вљен, да ће мо има ти при хо -
де и да ни је би ло ни ка квих про -
бле ма и ин ци де на та – из ја вио је
Жив ко вић.

Зо ри ца Ре пац, чла ни ца
Град ског ве ћа за ду же на за по -
љо при вре ду, ре кла је да је нај -
ва жни је да је ли ци та ци ја оба -
вље на на вре ме ка ко би ра та ри
има ли вре ме на да се при пре -
ме за сле де ћу про из вод ну го -
ди ну и да је го то во све што је
по ну ђе но од зе мље и за ку пље -
но. Не из ли ци ти ра на зе мља
ко ја је ло ши јег ква ли те та би ће
по ну ђе на у дру гом кру гу за ку -
па, ко ји тре ба да бу де одр жан
по чет ком ок то бра.

– До бро је што је све про те -
кло у нај бо љем ре ду и што су
сви за до вољ ни. Ми смо за до -
вољ ни јер је из ли ци ти ран нај -
ве ћи део по ну ђе них по вр ши -
на. Укуп на по стиг ну та це на је
де сет од сто из над по чет не,
што ука зу је на је дан џен -
тлмен ски до го вор ме ђу уче -
сни ци ма над ме та ња. Бла го -

вре ме на ли ци та ци ја је јед на
од нај бо љих ме ра за су зби ја ње
по ја ве узур па ци је др жав не зе -
мље, јер се њо ме ус по ста вља
ред у ко ри шће њу тих по вр ши -
на. Фи нан сиј ски ре зул та ти ће
би ти по зна ти ка да се за кљу че и
пла те уго во ри, али ра чу на мо да
ће укуп но би ти на пла ће но пре -
ко 1,7 ми ли о на евра – из ја ви ла
је Зо ри ца Ре пац.

До да ла је да је у то ку скла -
па ње уго во ра с ли ци тан ти ма,
на кон че га ће они би ти по сла -
ти Ми ни стар ству по љо при -
вре де на одо бре ње. Уко ли ко
са гла сност бу де да та, по љо -
при вред ни ци ће има ти од ре -
ђе ни рок да пла те оно што су
за ку пи ли и да са че ка ју ски да -
ње ово го ди шње ле ти не, ка ко
би мо гли да за поч ну при пре -
ме за на ред ну про из вод њу.

Д. Ву ка ши но вић

Ли га со ци јал де мо кра та Вој во -
ди не овом при ли ком ре а гу је на
пред мет ни текст, јер се у ње му
на во де по је ди ни ста во ви на ше
стран ке ко ји, нај бла же ре че но,
не ма ју ве зе с ре ал но шћу.

На и ме, Ли га је од мах на кон
из бо ра на ја ви ла да у гра ду
Пан че ву оста је ја ка и до след -
на опо зи ци ја ка ква је, и то је -
ди на, до тог мо мен та и би ла.
При свом ста ву оста је мо све
вре ме, без ика квог раз ми шља -
ња до кра ја ман да та. Ни у јед -
ном мо мен ту ни смо на ја вљи -
ва ли мо гу ће раз го во ре са
СНС-ом, ни ти би смо се ода -
зва ли на исте. Ни је нам ја сно
до кад ће тра ја ти и да ли ће

икад пре ста ти те при че да смо
ми ви ђе ни у вла сти с на пред -
ња ци ма и пре и сад по сле из -
бо ра и то се не ка ко баш на ма
увек спо чи та ва, је ди ни ма ко ји
ни су „шу ро ва ли” с њи ма.

Не зна мо ка ко уоп ште реч
„не по зна ни ца” мо же да се на ђе
у тек сту јед ног не дељ ни ка ка да
сва ки но ви нар има тач но не де -
љу да на да сва ку ин фор ма ци ју
про ве ри пре не го што је на пи -
ше. Сва ка ко да је мо гао да
усле ди ма кар те ле фон ски по -
зив на ма ка ко би се са знао већ,
по на шем ми шље њу, по знат
став ЛСВ-а по овом пи та њу. Да
раз ја сни мо за све гра ђа не – у
ре до ви ма Ли ге не ма ни ка квих

при ти са ка, ни ти са вр ха, ни ти
са дна, не ма „ба лан си ра ња”,
од лу ке до но си мо са мо стал но
као ау то ном ни део стран ке, и
то она ко ка ко ми сли мо да ће -
мо се нај бо ље бо ри ти за ин те -
ре се Пан че ва. Ни смо пре ле та -
ли, ни смо се про да ва ли као
сви, ни смо се ну ди ли, ни ти
смо зва ли. ЛСВ је опо зи ци ја
град ској вла сти, али ни кад не -
ће би ти опо зи ци ја гра ђа ни ма и
гра ђан ка ма Пан че ва. То да ли
не ко оче ку је умек ша ва ње ста ва
нас ли га ша, то је њи хов про -
блем, ево ми из Ли ге по ру чу је -
мо да не ма ни ка квог дру га чи -
јег ста ва од оштре и увек кон -
струк тив не опо зи ци је.

Све што је на ве де но у спор -
ном тек сту, а има ве зе с Ли -
гом, сло бод но мо же мо да ка -
же мо да је не тач но и не ма ни -
ка кве ве зе с на шим ста во ви ма.
Мо же мо са мо кон ста то ва ти да
је ова кво пи са ње, па у шал но,
на ни воу ама те ри зма, нео бјек -
тив но или, ако је не што дру го
по сре ди, он да де фи ни тив но
зло на мер но упе ре но пре ма
на шој ор га ни за ци ји ка ко би се
уру ша вао кре ди би ли тет на шег
ра да у Пан че ву, пре ма чла но -
ви ма стран ке, сим па ти зе ри ма
и при ста ли ца ма.

Вла дан Ке ље вић, порт па рол
ГрО ЛСВ-а Пан че во
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Не ки дру ги уче сни ци ове рас -
пра ве, ме ђу тим, твр де ка ко
чла но ви ам би ци о зног стар че -
вач ког удру же ња је су од у ста ли
од за ку па пла ни ра них по вр -
ши на, али су за уз врат узе ли
бо љу зе мљу. Исти из во ри на -
во де и да је спре че на на ме ра
јед не ов да шње по љо при вред -
не ком па ни је да пре ко дво ји це
по сред ни ка из Стар че ва до ђе
до зе мље, али су за уз врат
пред ло жи ли да они на ми ре ту
ком па ни ју.

Ако је све ово тач но, а чи ни
се да је сте, он да то зна чи ка ко
су пан че вач ки по љо при вред -
ни ци, или бар је дан број њих,
овла да ли од ре ђе ним пре го ва -
рач ким и ди пло мат ским ве -
шти на ма за сно ва ним на ра ци -
о нал но сти и ин те ре су, а не на

4 ПРИВРЕДА/ПОЛИТИКА

Жао ми је што на пу штам кли ни ку „Ла за Ла за ре вић” јер
ве о ма во лим тај по сао, али ујед но се и ра ду јем ула ску у
Вла ду јер сва ка по зи ци ја из и ску је но ву енер ги ју. 
(Сла ви ца Ђу кић Де ја но вић, ми ни стар ка без порт фе ља у
но вој Вла ди Ср би је)

* * *
Но ва Вла да Ср би је има ће као је ди ни циљ од бра ну реј -
тин га Алек сан дра Ву чи ћа, а њен са став по ка зу је да ће
гра ђа ни и да ље жи ве ти све ло ши је. 
(Бо јан Пај тић, пред сед ник Де мо крат ске стран ке) 

* * *
Шта је сми сли ла „де мо крат ска” опо зи ци ја за по след ње
че ти ри го ди не сем да се це па да би се не у спе шно ује ди -
ња ва ла пред из бо ре? Да ли је сми сли ла би ло ка кву ак -
тив ност, иде ју, пред лог, би ло шта ре ле вант но? Шта су
сми сли ли опо зи ци о ни ли де ри, сем да сво је гре шке, не -
спо соб но сти и за блу де стал но пре ба цу ју на дру гог? 
(Не бој ша Кр стић, са вет ник Бо ри са Та ди ћа у вре ме док је
он био пред сед ник Ср би је)

* * *
Но ва вла да је пред -
ста ва ко ја не ће
има ти ни ка кву бу -
дућ ност, осим да
Алек сан дру Ву чи -
ћу обез бе ди што
бо љу по чет ну по зи -
ци ју за кан ди до ва -
ње на пред сед нич -
ким из бо ри ма. 
(Из са оп ште ња По -
кре та „До ста је би ло”) 

* * *
Пај тић сво је фру стра ци је ле чи на па ди ма на Ву чи ћа. Он
му је крив за све иа ко има нат по ло вич ну по др шку. 
(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар у Вла ди Ср би је) 

КОНЦЕПТ

Жао јој што од ла зи 
из „Ла зе”

Град ска власт у Пан че ву на -
ме ра ва да сва јав на ко му -
нал на пред у зе ћа у гра ду и
се ли ма спо ји у јед ну це ли ну.

Алек сан дар Сте ва но вић,
члан Град ског ве ћа Пан че ва
за ду жен за стам бе но-ко му -
нал не по сло ве, из ја вио је да
би је дин стве но јав но ко му -
нал но пред у зе ће мно го бо -
ље и еко ном ски ра ци о нал -
ни је по сло ва ло и у ве ћој ме -
ри би ло у слу жби гра ђа на.

– Шта би под ра зу ме ва ле
те уште де? Са да у сва ком од
шест град ских јав них ко му -
нал них пред у зе ћа има мо го -
ми лу иден тич них јав них на -
бав ки. На при мер, сва та
пред у зе ћа су до са да по себ -
но спро во ди ла јав не на бав ке
за бен зин, мо бил не те ле фо -
не и јав но обез бе ђе ње. Ка да
би се све оне спо ји ле у јед ну,
за об је ди ње но јав но ко му -
нал но пред у зе ће, си гур но
би смо по сти гли уште ду и
ни жу це ну и све би би ло еко -
ном ски ра ци о нал ни је. С
дру ге стра не, сва ко од шест
јав них ко му нал них пред у зе -
ћа у гра ду има по је дан над -
зор ни од бор, ди рек то ра,
слу жбу за јав не на бав ке,
прав ну слу жбу, а „Во до вод”,
„Хи ги је на” и „Гре ја ње” има -
ју сво је слу жбе на пла те.
Спа ја њем свих јав них ко му -
нал них пред у зе ћа у гра ду
ове три слу жбе за на пла ту
би ле би об је ди ње ње. Та ко

би смо иза шли у су срет за по -
сле ним гра ђа ни ма ко ји су се
че сто жа ли ли ка ко има ју
про бле ма с пла ћа њем ко му -
на ли ја јер не мо гу да ускла -
де сво је рад но вре ме с рад -
ним вре ме ном на плат них
слу жби – ис та као је Сте ва -
но вић.

Он је ре као и да циљ иде -
је о спа ја њу свих јав них ко -
му нал них пред у зе ћа у јед но
ни је от пу шта ње ви шка рад -
ни ка, већ же ља град ске вла -
сти да пру жа ква ли тет ни је и
јев ти ни је услу ге гра ђа ни ма.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
би ће за др жа ни сви они ко ји
су са да за по сле ни у јав ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма, с
тим што ће би ти про ме ње на
си сте ма ти за ци ја њи хо вих
рад них ме ста.

Сте ва но вић је до дао да је
опре де ље ње град ске вла сти
у Пан че ву и да при ват ни ка -
пи тал уђе у јав ни сек тор.
Као при мер је на вео мо гућ -
ност да не ка при ват на фир -
ма по стиг не спо ра зум с ло -
кал ном вла шћу о ула га њу
нов ца у „Хи ги је нин” цен тар
за ре ци кла жу.

Под се ћа мо, сва јав на ко -
му нал на пред у зе ћа у гра ду
су до 1993. го ди не би ла об је -
ди ње на у јед но, ко је се зва ло
„Стан дард”, а за тим је оно
по де ље но на осам раз ли чи -
тих це ли на.

М. Г.

Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ВА ЖНА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА ЛО КАЛ НЕ ВЛА СТИ

Спо ји ти сва ко му нал на
пред у зе ћа у јед но

Ре пу блич ка 
ин спек ци ја утвр ди ла
где је нај ве ћи број
бес прав но за у зе тих
њи ва

Па ра лел но са из да ва њем др -
жав не зе мље у за куп за на ред -
ну про из вод ну се зо ну те ку
при пре ме ло кал не вла сти за
санк ци о ни са ње бес прав ног
ко ри шће ња истих тих по вр -
ши на за у зе тих то ком прет ход -
не је се ни и про ле ћа. Гра до на -
чел ник Са ша Па влов је у пе -
так, 5. ав гу ста, одр жао са стан -
ак са свим град ским слу жба ма
и функ ци о не ри ма укљу че ним
у овај про цес. На са стан ку су
би ли и пред став ни ци др жав -
них ор га на над ле жних за
спро во ђе ње од ре ђе них ме ра
на су зби ја њу ове по ја ве.

Јед на од нај бит ни јих ве сти с
тим у ве зи с по чет ка ове не де -
ље је сте да се на дру ги јав ни
по зив Град ске упра ве Пан че ва
за при ку пља ње по ну да за ски -
да ње усе ва са узур пи ра них
њи ва ја ви ла и ПКБ кор по ра -
ци ја. Ово је ва жно због то га
што то пред у зе ће има од го ва -
ра ју ћу ме ха ни за ци ју спо соб ну
да за крат ко вре ме оба ви же -
тву на ве ли ким по вр ши на ма,
па је пан че вач ка власт до би ла
вр ло јак адут у овој игри „ло -
по ва и жан да ра”.

Дру га ва жна чи ње ни ца је да
је на зах тев Зо ри це Ре пац, чла -
ни це Град ског ве ћа за ду же не
за по љо при вре ду, Ин спек то рат
Ми ни стар ства по љо при вре де у
Пан че во по слао по ја ча ње од
тро је ин спек то ра чи ји је по сао
да уста но ве ко је њи ве се бес -
прав но ко ри сте. Чла ни ца Ве ћа
је за „Пан че вац” из ја ви ла да су
они уз по моћ за по сле них у

НА СТА ВЉА СЕ АК ЦИ ЈА ПРО ТИВ УЗУР ПА ТО РА

СТИ ЖУ КОМ БАЈ НИ ПКБ-а

над ле жном град ском се кре та -
ри ја ту, по љо чу ва ра и ге о де та
већ иден ти фи ко ва ли нај ве ћи
део тих по вр ши на.

– На ста вља мо спро во ђе ње
скуп штин ске од лу ке о ски да -
њу усе ва. Ва жно је да смо
уста но ви ли ка ко су на ве ћи ни
тих пар це ла сун цо крет и ку ку -
руз, што зна чи да има мо вре -
ме на да спро ве де мо све пла -
ни ра не за кон ске ме ре. Ин сти -
тут „Та миш” нам је дао оце ну
да ће сун цо крет по че ти да са -
зре ва по сле 20. ав гу ста, а ку -
ку руз од 5. сеп тем бра, у за ви -
сно сти од гру па зре ња ко је су
по се ја не. Ми ће мо то пра ти ти
стал но, ка ко би смо мо гли на
вре ме да ан га жу је мо ме ха ни -
за ци ју – ре кла је Зо ри ца Ре -
пац.

До да ла је да су се до сад на
оглас за ски да ње усе ва ја ви ли
је дан при ват ни ком бај нер из
Пан че ва и пред у зе ће ПКБ.

Упр кос то ме ових да на ће би -
ти об ја вљен још по је дан јав ни
по зив за ски да ње и скла ди -
ште ње усе ва. На ша са го вор ни -
ца је об ја сни ла ка ко је же ља
вла сти да се тај по сао оба ви
што ра ци о нал ни је и ефи ка -
сни је са што ви ше уче сни ка,
јер ће та ко би ти по треб но нај -
ма ње вре ме на да се усе ви ски -
ну, а и тро шко ви ан га жо ва не
ме ха ни за ци је и тран спор та
ле ти не би ће нај ни жи.

– Уко ли ко иден ти фи ку је мо
узур па то ре, упо тре би ће мо за -
кон ску мо гућ ност да им по ну -
ди мо ван суд ско по рав на ње по
тро стру ком из но су нај ви ше
из ли ци ти ра не це не у ју жном
Ба на ту. То их, ме ђу тим, не ће
спа сти до би ја ња па сив ног ста -
ту са, од но сно тро го ди шње за -
бра не уче шћа на ли ци та ци ја -
ма за др жав ну зе мљу. Мо рам
при зна ти да нас збу њу је то
ода кле им сме лост да се не

ода зо ву ни на је дан наш до са -
да шњи по зив да се при ја ве.
Ако та ко оста не, ми ће мо
пред у зе ти за кон ске ко ра ке да
про да јом тих усе ва на пла ти мо
ште ту ко ју су узур па то ри по -
ку ша ли да на чи не др жа ви.
По ка за ће мо од луч ност у то ме
– из ја ви ла је Зо ри ца Ре пац.

Оце ни ла је ка ко је до бро то
што пан че вач ка власт до сад
ни је пред у зе ла ни јед ну ис хи -
тре ну ак ци ју и што је све што
ра ди у скла ду са од го ва ра ју -
ћим прав ним нор ма ма. У то
спа да и до пис упу ћен ме сним
за јед ни ца ма у ко јем су на ве -
де не узур пи ра не по вр ши не
ко је је про на шла По љо при -
вред на ин спек ци ја, уз мол бу
да ме сне за јед ни це то упо ре де
са сво јим по да ци ма и евен ту -
ал но да ју ин фор ма ци је о не -
ким про ме на ма у ве зи с прав -
ним ста ту сом тих њи ва.

Д. Ву ка ши но вић

ОКОН ЧА НА ЛИ ЦИ ТА ЦИ ЈА ДР ЖАВ НЕ ЗЕ МЉЕ

Разум превладао, 
постигнут компромис међу учесницима

РЕ А ГО ВА ЊЕ НА ТЕКСТ „ЧЕ КА ЈУ ЋИ РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ”, „ПАН ЧЕ ВАЦ” БРОЈ 4673

У ЛСВ-у не по сто је не по зна ни це



Руководство Јавног комуналног
предузећа „Зеленило” очекује да ће
се по завршетку радова на изградњи
другог колосека пруге Панчево–Бео-
град велики број некадашњих купаца
вратити на панчевачки бувљак и да
ће то допринети повећању прихода

које „Зеленило” има од те пијаце –
изјавила је Владислава Чолић, не-
давно изабрана за в. д. директора тог
предузећа.

Када је реч о Зеленој пијаци,
Чолићева је рекла да на њој стално

расте профит од изнајмљених тезги.
Додала је да је „Зеленило” по томе
међу најбољим градским комунал-
ним предузећима у Србији.

На питање новинара о плановима
за предстојећи период, нова дирек-
торка „Зеленила” изјавила је да ће

то предузеће и даље бити
познато по уређеним зеле-
ним површинама, парко-
вима и дечјим играли-
штима.

Она је рекла и да ће план
активности „Зеленила” за
ову годину који је усвојен
до краја бити испуњен.

Додала је да је до сада об-
новљено 68 дечјих играли-
шта у Панчеву и околним
селима. Најобимнија од
ових реконструкција оба-
вљена је у Народној башти,
где је урађено ново играли-
ште с модерним справама
високог квалитета. Поред
тога, и дечја игралишта на
Стрелишту и у насељу Со-
лара обогаћена су с неколи-
ко нових справа.

Нова директорка „Зеле-
нила” је рекла и да се у Панчеву ма-
ло зна о успешном раду расадника
тог јавног комуналног предузећа, ко-
ји се налази на седмом километру од
града и простире се на површини од
12 хектара.

Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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По ред свих не да ћа ко је за пљу ску ју
Ср би ју, до шло је и до (оче ки ва ног)
по ску пље ња јед не од нај о ми ље ни јих
на мир ни ца на не ка да до сто јан стве -
ној тр пе зи про сеч не  по ро ди це у овој
зе мљи. По ред бо љег жи во та, ра ста
БДП-а, не ве ро ват них сло бо да у сва -
ком сми слу, еви дент но је да гра ђа ни
ове умор не зе мље има ју ни кад та њи
нов ча ник и мно го про бле ма ко ји иду
уз тај нов ча ник (уко ли ко га има ју), а
по ску пље ње ме са са мо оте жа ва ио -
на ко де ли кат ну еко ном ску си ту а ци -
ју. Пи та ње је да ли ће по сле нај но ви -
јег по ску пље ња ме са на ши су гра ђа ни
ис та ње ног бу ђе ла ра, еко ном ски ис -
цр пље ни, и да ље на свом сва ко днев -
ном ме ни ју има ти ме со, или ће по -
ста ти ве ге та ри јан ци.

РА ДОЈ КО ЈО ВА НО ВИЋ, пен зи о нер:
– Знам да је ме со по ску пе ло, али ја

не је дем ме со, јер ми док то ри не да -
ју. Чак и не идем у ка сап ни цу, та ко
да не знам по што је. Ба ба и ја смо са -
ми, те ку пи мо жи ви ну по не кад, и то
од на ших по у зда них про да ва ца с пи -
ја це. Ку пу је мо од љу ди ко је по зна је -
мо и у ко је има мо по ве ре ње. Не кад
да мо да нам не ко ухра ни жи ви ну и
то је то, сна ла зи мо се. Ме со ни је не -

ка став ка у на шој ку ћи. Ипак, не ће -
мо по ста ти ве ге та ри јан ци.

ЦВЕ ТА ТО ПИЋ, пен зи о нер ка:
– Ме со ку пу јем, али ово по ску пље -

ње ме са ни је до бро, ма ла је пен зи ја и
све је ску по. Ду го сам ра ди ла у бол -
ни ци, на ин тер ном, а сад гле дам уну -
ку ко ја је за вр ши ла фа кул тет и од ла -
зи у Аме ри ку. По што она ра ди у
Аме ри ци, имам ка кве-та кве при хо -
де, али… Ни је до бро, ра ни је је све
би ло дру га чи је, а са да је те шко.

МИ ША КУ ПУ СА РЕ ВИЋ, слу жбе ник:
– Не знам ка ко то иде. Не мам не -

ки од нос пре ма то ме. Сва ког да на
чи там у но ви на ма. Искре но, по ро -
дич но ни смо баш не ки кон зу мен ти
ме са, те нас не до ди ру је све то у ве -
ћој ме ри. Ипак, при ме тио сам да је
не што што је би ло на ви ка са да по -
ста ло лук суз. У сва ком слу ча ју, осе ћа
се у кућ ном бу џе ту, а хра на, тј. ме со,
ве ли ки је део тог по ро дич ног ме сеч -
ног бу џе та. Ми слим да мо ја по ро ди -
ца не ће ме ња ти на ви ке, јер ни до са -
да ни смо би ли не ки кон зу мен ти ме -
са и ме сних пре ра ђе ви на, али по тру -
ди ће мо се да фи нан сиј ски пра ти мо
де ша ва ња.

ЗЛАТ КО МА МУ ЗИЋ, 
гра ђе вин ски тех ни чар:

– Ју че је пре ми јер из ја вио да ула зи мо
у злат на вре ме на. Тре ба да се за бри не -
мо. То је мој од го вор. Што се ме са ти че,
сма њи ће мо ко ли чи ну, ићи ће мо на гра -
ме, ку по ва ће мо по сто ти нак гра ма, као
су хо ме сна те про из во де. Из ме ђу оста лог,
по ску пео је и ше ћер и све по ску пљу је.

МИ ЛИ ЦА ШО ЉА ГА, про гра мер ка:
– Ве ге та ри јан ка сам, та ко да ме ово

нај но ви је по ску пље ње ме са не до ти че
баш мно го. Углав ном се хра ним по -
вр ћем и ку пу јем га на пи ја ци и у
обли жњој про дав ни ци, или у про дав -
ни ца ма здра ве хра не. Ме со ни је у пу -
ној ме ри укљу че но у мо ју ис хра ну, па
ди рект но не осе ћам ово по ску пље ње.

НИ КА ВЕ РА, до ма ћи ца:
– Жи вим у ино стран ству и ве ли ка је

раз ли ка у це на ма та мо и ов де. На при -
мер, та мо за три и по евра има те ки ло -
грам ме са. Ов де је ве о ма по ску пе ло. У
ме са ри у Не мач кој ку пу је мо по по ла
ки ло гра ма ме са, што нам је са свим до -
вољ но. Опет, та мо су бо ље пла те, ве ћи
је стан дард, али ме со је јеф ти ни је и
сви ма је при сту пач но.

Ан ке ти ра o К. Балтеану

З. МАМУЗИЋМ. КУПУСАРЕВИЋ М. ШОЉАГА Н. ВЕРА

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ ЋЕ ТЕ ПО СТА ТИ ВЕ ГЕ ТА РИ ЈА НАЦ?

Тањи новчаници, сиромашнија трпеза

Ц. ТОПИЋР. ЈОВАНОВИЋ

Бо лест ко ју пре но се ови
ин сек ти до сад от кри ве на
у Бе о гра ду, Но вом Са ду и
Пан че ву

Ин сти тут „Ба тут” по хва лио
власт у на шем гра ду

По во дом по ја ве гро зни це За пад ног
Ни ла, ко ју пре но се за ра же ни ко мар -
ци, у Пан че ву и не ким дру гим ме сти -
ма на те ри то ри ји ју жног Ба на та, гра -
до на чел ник Са ша Па влов је 8. ав гу -
ста ини ци рао одр жа ва ње са стан ка,
ко јем су при су ство ва ли ди рек то ри
За во да за јав но здра вље и Ин сти ту та
„Ба тут” др Љи ља на Ла зић и др Дра -
ган Илић, као и чла ни це Град ског ве -
ћа за ду же не за здрав ство и за шти ту
жи вот не сре ди не др Ми ре ла Пе тро -
вић и Ка та ри на Ба њаи.

Ми ре ла Пе тро вић је по сле са стан -
ка из ја ви ла но ви на ри ма да је на са -
стан ку за кљу че но да тре ба ин тен зи -
ви ра ти ме ре у бор би про тив гро зни це
За пад ног Ни ла.

Она је на гла си ла да је на осно ву до
са да пред у зе тих ме ра Ин сти тут „Ба тут”
за кљу чио да Град Пан че во чи ни све да
би се ши ре ње те бо ле сти спре чи ло и да
би она би ла др жа на под кон тро лом.

Пе тро ви ће ва је апе ло ва ла на гра -
ђа не да, без об зи ра на то, пре ду зму и
лич не ме ре за шти те, као што су из бе -
га ва ње бо рав ка на отво ре ном у ра -
ним ју тар њим и ве чер њим са ти ма,

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ ПО ЧЕ ЛИ РА ДО ВИ У ЦЕН ТРУ

По пло ча ва ње пла тоа 
ис пред Град ске упра ве

ОД ЛУ КА ГРАД СКЕ ВЛА СТИ

НА СТА ВЉА СЕ УНИ ШТА ВА ЊЕ КО МА РА ЦА

но ше ње оде ће с ду гим ру ка ви ма, ста -
вља ње за штит них мре жа и „ко мар ни -
ка” на про зо ре и ма за ње пре па ра ти -
ма про тив ко ма ра ца.

До да ла је и да ће се за пра ши ва ња
тих ин се ка та на ста ви ти. Ре кла је да
је по след ње пр ска ње оба вље но у по -
не де љак, 8. ав гу ста, и да је за хва љу ју -
ћи до са да шњим трет ма ни ма број ко -
ма ра ца сма њен.

Бе о град ски Ин сти тут за јав но
здра вље „Ба тут” је 8. ав гу ста об ја вио
са оп ште ње у ко ме, по ред оста лог, пи -
ше да је до са да утвр ђе но при су ство

за ра же них ко ма ра ца у Бе о гра ду, Но -
вом Са ду и Пан че ву. У на шем гра ду
су от кри ве ни на Ста ром Та ми шу, На -
де ли, као и у Омо љи ци, Стар че ву и
Вој ло ви ци.

До са да је ви рус гро зни це За пад ног
Ни ла ди јаг но сти ко ван код че ти ри
па ци јен та (два у Ју жно ба нат ском и
по је дан у Ма чван ском и Бе о град -
ском окру гу). Је дан обо ле ли, ко ји је
имао 81 го ди ну, пре ми нуо је, али је
прет ход но бо ло вао од јед не хро нич -
не бо ле сти.

М. Глигорић

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та ли
смо вас шта кри је Ери ка из књи ге
„Цр ни ла буд” Ни ка Ла у та. „Пан че вац”
и из да вач ка ку ћа „Вул кан из да ва штво”
при пре ми ли су по је дан при ме рак
по ме ну те књи ге за два на ша чи та о ца
или чи та тељ ке ко ји су нај кре а тив ни је
од го во ри ли на то пи та ње.

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

„Шта Ери ка кри је, ни ком ја сно ни -
је.” 062/2137...

„Ери ка је мо ја ком ши ни ца Ер жи ка
ко ја кри је ре цепт по ко ме пра ви, нај -
бо љу на све ту, штру длу с ма ком.”
069/7223...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра ди -
ће два ау то ра нај кре а тив ни јег од го -
во ра на пи та ње шта је то за во дљи во у

Рун де ко вим пе сма ма. Они ће осво ји -
ти по је дан при ме рак књи ге „Рун дек,
из ме ђу” Ан те Пер ко ви ћа.

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

„Не ка на то од го во ри сам Рун дек:
’У њи ма све се на ђе – ка ја ње, страх и
на да – у њи ма ни чег не ма, осим
успо ме на’.” 063/7417...

„Ду ша се хра ни оним што јој при -
ја. Ме ни, по себ но у тре ну ци ма са мо -
ће, при ја Рун де ко ва му зи ка. За што?
За то што је он ча роб њак, а ње го ве пе -
сме су лек ко ји сми ру је.” 064/3856...

С до бит ни ци ма ће мо кон так ти ра ти
на ред них да на, ка ко би смо њи хо ве по -
дат ке про сле ди ли спон зо ри ма. Но ва
на град на пи та ња по тра жи те на стра -
ни ца ма овог бро ја „Пан чев ца”. Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Асо ци ја ци ја на ком ши ни цу

У су бо ту, 6. ав гу ста, по че ло је по -
пло ча ва ње пла тоа ис пред Град ске
упра ве и пе шач ке ста зе око ње но -
вом бе тон ском под ло гом, ко ја ће
би ти пре сву че на нај ква ли тет ни јим
гра ни том.

Ра до ви тре ба да тра ју две не де ље,
а по де ље ни су у две фа зе. Ка да бу ду
за вр ше ни, исто то ће би ти учи ње но
и од по чет ка Со ка че та до Град ског
пар ка.

Ди рек тор ка Ди рек ци је за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва Ма ја Вит ман
из ја ви ла је да ће се за ме на по сто је -
ћих бе тон ских пло ча од ви ја ти по -
ступ но и до да ла да ће у пр вој фа зи
би ти мо гућ про ла зак гра ђа на по ред
хо те ла „Сло бо да” и кроз Со ка че до
глав не ули це и обр ну то. То је од лу -
че но да би се омо гу ћи ло вла сни ци -
ма ка фи ћа и про дав ни ца у Со ка че -
ту да њи хо ви објек ти што ду же ра де
без про бле ма без об зи ра на из во ђе -
ње ра до ва.

– Пла то ис пред Град ске упра ве
по пло чан је 1985. го ди не. Пре два -
на ест го ди на је оба вље на јед на ре -
кон струк ци ја, али у ма лом оби му.
Због то га ми слим да је од лу ка са да -

шње град ске вла сти о ре кон струк -
ци ји овог про сто ра, ко ја је до не та на
ини ци ја ти ву Ди рек ци је за из град њу
и уре ђе ње гра да, од лич на, јер ће се
ти ме ство ри ти усло ви да при ват ни -
ци ко ји су ра ди ли у цен тру гра да ви -
ше не на пу шта ју цен тар, за тва ра ју
ло ка ле и рад ње, и од ла зе на дру га
ме ста – ис та кла је Ма ја Вит ман.

На пи та ње но ви на ра шта ће би ти
са спо ме ни ком ис пред згра де Град -
ске упра ве и фон та ном, ди рек тор ка
Ди рек ци је за из град њу и уре ђе ње
гра да из ја ви ла је да су за да ва ње од -
го во ра на то ме ро дав ни пред сед ник
Ко ми си је за спо ме ни ке и ди рек тор
ЈКП-а „Во до вод и ка на ли за ци ја”.

То ком ре кон струк ци је пла тоа би -
ће за ме ње не бе тон ске пло че на по -
вр ши ни од 3.000 ме та ра ква драт -
них. За оба вља ње овог по сла ан га -
жо ва не су две фир ме, а укуп на вред -
ност ра до ва је 14.691.348,00 ди на ра.

Вла сни ци кан це ла ри ја, рад њи и
ка фи ћа у Со ка че ту на вре ме су оба -
ве ште ни о по чет ку ра до ва и то је
учи ње но два пу та, ка ко би при ла го -
ди ли по сло ва ње ра до ви ма.

М. Г.

ХРОНИКА

Пан че во се до бро бо ри про тив крвопија

ВЛАДИСЛАВА ЧОЛИЋ, НОВА ДИРЕКТОРКА „ЗЕЛЕНИЛА”

Бувљак ће поново доносити велике приходе
– Расадник има велике пластени-

ке, а опремљен је новом механизаци-
јом и системима за заливање. Захва-
љујући томе „Зеленило” производи
сезонско цвеће, одржава преко 200
хектара зелених површина и бројне
просторе у граду опрема садним ма-
теријалом – додала је директорка
„Зеленила”.

M. Г.

Владислава Чолић



У Ви шем су ду у Пан че ву у то -
ку је су ђе ње гру пи од де вет ли -
ца осум њи че них да су 2012.
го ди не кра ла си ро ву наф ту ко -
ја је при па да ла пан че вач кој
ра фи не ри ји и по том je про да -
ва ла као ма зут.

Њи хо во хап ше ње је те го ди -
не об ја вио та да шњи ми ни стар
уну тра шњих по сло ва Иви ца
Да чић на кон фе рен ци ји за но -
ви на ре. Он је из ја вио да су не -
ки чла но ви те гру пе ко ји су би -
ли во за чи ци стер ни пре во зи ли
си ро ву наф ту с на ла зи шта Ке -
ле би ја, Па лић и Ту ри ја до ра -
фи не ри је у Пан че ву, ис та ка ли
наф ту на јед ном ау то-пла цу
пре не го што би сти гли у фа -
бри ку и да су је по том про да -
ва ли, за хва љу ју ћи че му су сте -
кли огром ну нов ча ну ко рист.

Оп ту жни ца ко ју је про тив
њих по ди гло Ви ше јав но ту -
жи ла штво у Пан че ву те ре ти
их да су Ра фи не ри ји ис по ру -
чи ли 265.700 ки ло гра ма си ро -
ве наф те ма ње од ко ли чи на
ко је су пре у зе ли с на ла зи шта
Ке ле би ја, Ту ри ја и Па лић, а да
су се би при ба ви ли про тив -
прав ну имо вин ску ко рист у
из но су од 66.439.162.34 ди на -
ра, ко ли ка је и ште та ко ју су
на не ли Нафт ној ин ду стри ји
Ср би је. Ме ђу тим, не дав но се
до го дио нео че ки ва ни обрт.

Пре ма не зва нич ним ин фор -
ма ци ја ма, оба вље но је суд ско
ве шта че ње чи ји су ре зул та ти
по ка за ли да је при чи ње на ма -

те ри јал на ште та ви ше стру ко
ма ња од оне у оп ту жни ци, од -
но сно да из но си са мо 1.170.000
ди на ра.

Наш са го вор ник ко ји је за -
тра жио да оста не ано ни ман
из ја вио је да то зна чи да за оп -
ту жни цу и из нос ма те ри јал не
ште те ко ји је на ве ден у њој не -
ма до ка за.

Овај суд ски про цес је због
бро ја оп ту же них и по да тка да
их бра ни осам адво ка та из Бе -
о гра да и Пан че ва је дан од нај -
ве ћих ко ји је во ђен у по след ње
вре ме у пан че вач ком Ви шем
су ду.

Под се ћа мо, де ве то ро осум -
њи че них от кри ве но је та ко
што су при пад ни ци Функ ци је
за кор по ра тив ну за шти ту (слу -
жба без бед но сти у Ра фи не ри -

ји) утвр ди ли да су ко ли чи не
си ро ве наф те до пре ма не са
из во ри шта ма ње од оних ко је
су на кон до ла ска ци стер ни у
Ра фи не ри ју ме ре не у тој фа -
бри ци. То је био по вод за сум -
њу да се део си ро ве наф те из
на ла зи шта кра де и да се ти ме
на но си ште та имо ви ни Нафт -
не ин ду стри је Ср би је.

То је при ја вље но Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва и
на кон то га је спро ве де на ви -
ше ме сеч на за јед нич ка ис тра -
га, ко ја је ре зул ти ра ла хап ше -
њем осум њи че них.

У оп ту жни ци Ви шег јав ног
ту жи ла штва ко ја те ре ти осум -
њи че не пи ше и то да су не ки
од њих пре пра вља ли ра фи не -
риј ске ци стер не та ко што су
пре гра ђи ва ли њи хо ву уну тра -

шњост и у про сто ру пред ви ђе -
ном за пре воз наф те пра ви ли
спе ци јал не бун ке ре.

„Они су ски да ли ГПС уре ђа је
с ра фи не риј ских ци стер ни ко ји
су са те лит ски бе ле жи ли вре ме
и ме сто на ко ме су се на ла зи ла
та во зи ла и пре да ва ли су их
јед ном од осум њи че них. Он их
је за др жа вао код се бе ра ди
ства ра ња по гре шне пред ста ве
да се ци стер не на ла зе ис пред
Ра фи не ри је. За то вре ме њи хо -
ви во за чи су до ла зи ли у јед но
обли жње се ло, где су нај пре де -
ли мич но ис та ка ли си ро ву наф -
ту с на ла зи шта, а по том си па ли
у ци стер не си ро ви бен зин и во -
ду, и од ла зи ли пре ма Ра фи не -
ри ји. Пре не го што би ушли у
круг фа бри ке, на ци стер не би
по но во мон ти ра ли ГПС уре ђа -
је. Утвр ђе но је да су Ра фи не ри -
ји ис по ру чи ли 265.700 ки ло -
гра ма си ро ве наф те ма ње од
ко ли чи на ко је су пре у зе ли с
на ла зи шта Ке ле би ја, Ту ри ја и
Па лић, а да су се би при ба ви ли
про тив прав ну имо вин ску ко -
рист у из но су од 66.439.162,34
ди на ра, ко ли ка је и ште та ко ју
су на не ли Нафт ној ин ду стри ји
Ср би је. Због то га се сум њи че
да су по чи ни ли кри вич на де ла
зло у по тре ба слу жбе ног по ло -
жа ја и фал си фи ко ва ње слу -
жбе не ис пра ве”, пи ше из ме ђу
оста лог у оп ту жни ци ко ју је
Ви ше јав но ту жи ла штво по ди -
гло про тив де ве то ри це осум -
њи че них.

У ТО КУ ЈЕ ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Ако има те оруж је, 
вра ти те га

До 1. но вем бра ове го ди не
тра је ак ци ја ле га ли за ци је
оруж ја, та ко да гра ђа ни ко ји
по се ду ју би ло ко је на о ру жа -
ње, му ни ци ју или екс пло зив -
не на пра ве мо гу то ле га ли зо -

ва ти од но сно вра ти ти без до -
ка зи ва ња по ре кла и кри вич -
не од го вор но сти.

Они мо гу са ми оти ћи у по -
ли ци ју, а ако то не же ле, до -
вољ но је да по зо ву при пад -
ни ке МУП-а да до ђу код њих
и пре у зму оруж је.

Под се ћа мо, не ле гал но по -
се до ва ње оруж ја је кри вич но
де ло, за ко је је за пре ће на ка -
зна за тво ра.

Не за ви сни син ди кат по ли -
ци је је у тек сту об ја вље ном
на сај ту те ор га ни за ци је кри -
ти ко вао од лу ку да се по ли -
цај ци ма ко ји се ан га жу ју на
обез бе ђе њу ви со ко ри зич них
спорт ских утак ми ца и дру -
гих јав них до га ђа ја на ко ји -
ма мо же до ћи до угро жа ва ња
јав ног ре да и ми ра ис пла ћу ју
днев ни це у из но су од 150 ди -
на ра.

У том тек сту је на ве де но да
обез бе ђи ва ње спорт ских утак -
ми ца под ра зу ме ва ви ше ча -
сов но че ка ње по ли ца ја ца под
пу ном опре мом за раз би ја ње
не ре да пре не го што утак ми це
поч ну, уз јед ну крат ку па у зу,
че сто и по ки ши и сун цу, а да
су на кон за вр шет ка утак ми ца
не ми нов ни су ко би с на ви ја -
чи ма.

„Кад по ђеш ку ћи, два де сет
три са та на кон што си до шао
на по сао, мо жеш да кон ста -
ту јеш да си це ло днев ним ан -
га жо ва њем за ра дио 150 ди -
на ра! Уз пут пу шиш, је два
хо даш и при се ћаш се та квог
не ког ан га жо ва ња про шле
го ди не, ка да ти је пла ће на
днев ни ца из но си ла око 2.500
ди на ра. Од пет та квих ан га -
жо ва ња у ме се цу мо гао си да
са ку пиш око 12.000 ди на ра,
од но сно 100 евра, ко ји ма би

пла тио ки ри ју. А са да за пет
ан га жо ва ња мо жеш да до би -
јеш 750 ди на ра, и то тек за
ме сец-дв а-тр и, кад бу де ис -
пла та”, пи ше у тек сту на сај -
ту Не за ви сног син ди ка та.

Да слу жбе не днев ни це ко је
се до би ја ју за ан га жо ва ње на
обез бе ђи ва њу утак ми ца, кон -
це ра та и дру гих јав них до га -
ђа ја за и ста из но се 150 ди на -
ра, по твр дио нам је Ђор ђе
Стој ко вић, пред сед ник Син -
ди кал не гру пе Пан че во Не за -
ви сног син ди ка та по ли ци је.

Он је до дао да ве ће днев -
ни це до би ја ју са мо по ли цај -
ци упу ће ни у Коп не ну зо ну
без бед но сти, на ју гу Ср би је.

Под се ћа мо, из нос слу жбе -
них днев ни ца од 150 ди на ра
про пи сан је про шле го ди не,
7. ок то бра, свим др жав ним
слу жбе ни ци ма. Та ква од лу ка
је до не та на осно ву уред бе
Вла де Ср би је, а прет ход ни
из нос днев ни ца био је 2.556
ди на ра.

Ми ни стар ка др жав не
упра ве и ло кал не са мо у пра -
ве Ко ри Удо вич ки та да је из -
ја ви ла да су ци ље ви сма ње -
ња днев ни ца би ли штед ња,
спре ча ва ње зло у по тре ба и
ра ци о нал но по на ша ње свих
ко ји ра де у си сте му др жав не
упра ве.

Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Наш су гра ђа нин 
ли шен сло бо де на кон
што је от пу то вао 
у сво је се ло код 
Бен ков ца

Осум њи чен да је
1992. го ди не на вод но
по чи нио рат ни 
зло чин

Због су ко ба Ср би је и Хр ват ске
ко ји тра је већ не ко ли ко не де -
ља и се ри је же сто ких оп ту жби
ко је су, не би ра ју ћи ре чи, раз -
ме ни ли на ши и хр ват ски по -
ли ти ча ри, нај ви ше је ис па -
штао је дан оби чан чо век –
наш пе де сет дво го ди шњи су -
гра ђа нин Мла ден Гра о вац.

На кон што је про шле не де -
ље оти шао у сво је се ло Смил -
чић код Бен ков ца у Хр ват ској
да оби ђе има ње и род би ну,
ухап си ла га је хр ват ска по ли -
ци ја, због сум ње да је 1992. го -
ди не на вод но по чи нио рат ни
зло чин.

На те рет му је ста вље но да
се 1992. го ди не, док је био
при пад ник ми ли ци је та да шње
Срп ске ау то ном не обла сти
Кра ји на, у Смил чи ћу ижи вља -
вао над јед ним ста ри јим хр -
ват ским брач ним па ром и да
је при том му шкар цу на нео те -
шке по вре де. Да је то ра дио,
по све до чи ла је су пру га тог му -
шкар ца, осам де се то го ди шња
же на, ко ја је Гра ов ца по до ла -
ску у Смил чић при ја ви ла хр -
ват ској по ли ци ји.

Гра о вац је то ком са слу ша -
ња, на кон што је ухап шен, не -
ги рао да је по чи нио рат ни зло -
чин, али му је без об зи ра на то
од ре ђен јед но ме сеч ни при -
твор због про це не да би мо гао
да по бег не и до био је адво ка та
по слу жбе ној ду жно сти.

Без об зи ра на све, у овом
слу ча ју има мно го то га што
на во ди на за кљу чак да је Гра о -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

РЕ ВОЛТ ПО ЛИ ЦИЈ СКОГ СИН ДИ КА ТА

Днев ни ца за обез бе ђи ва ње 
– 150 ди на ра

ПО СЛЕ ДИ ЦА ОП ТУ ЖБИ СР БИ ЈЕ И ХР ВАТ СКЕ ЗБОГ „ОЛУ ЈЕ”

ПЕ ДЕ СЕТ ДВО ГО ДИ ШЊИ ПАН ЧЕ ВАЦ 
УХАП ШЕН У ХР ВАТ СКОЈ

вац осум њи чен без раз ло га и
да је жр тва ви со ке по ли ти ке.

Пред сед ник Удру же ња Кра -
ји шни ка из Пан че ва Ми ле Бо -
снић из ја вио је да про шло не -
дељ ни Гра ов чев од ла зак у Хр -
ват ску ни је био пр ви. Пре ма ње -
го вим ре чи ма, наш су гра ђа нин
ко ји је са да у за тво ру пре хап -
ше ња је ишао бар два де се так
пу та у сво је се ло и ни ко од та мо -
шњих ста нов ни ка Хр ва та ни је
му пра вио ни је дан про блем.

– Осим то га, он има хр ват -
ски па сош и си гур но је пре не -
го што га је до био, про шао све
без бед но сне про ве ре хр ват ске
по ли ци је. Бо јим се да је он
жр тва ове по ли тич ке гу жве
ко ја се ство ри ла из ме ђу Ср би -
је и Хр ват ске и да је је дан од
Ср ба ко ји се на ла зе на хр ват -
ским тај ним оп ту жни ца ма –
на гла сио је Бо снић.

По во дом овог слу ча ја је ре а -
го вао „Ве ри тас”, удру же ње за
за шти ту пра ва прог на них Ср -
ба из Хр ват ске.

У са оп ште њу тог удру же ња
је ис так ну то да Мла ден Гра о -
вац ни је био на спи ску од
1.577 Ср ба ко је Хр ват ска те ре -
ти да су на вод но по чи ни ли
рат не зло чи не у тој зе мљи то -
ком ра та ко ји је по чео 1991.
го ди не. Због то га је Гра о вац до
про шло не дељ ног хап ше ња без
ика квог стра ха пу то вао у Хр -
ват ску.

У са оп ште њу „Ве ри та са” пи -
ше и да по тер ни це за Ср би ма
ко ји су на вод но по чи ни ли рат -
не зло чи не то ком ра та у Хр -
ват ској рас пи су је Би ро Ин тер -
по ла те др жа ве са се ди штем у
За гре бу, као да је реч о обич -
ним кри ми нал ци ма. До са да је
на осно ву тих по тер ни ца ши -

ром Евро пе ухап ше но 159 Ср -
ба, од ко јих су пе де сет че тво -
ри ца ис по ру че на Хр ват ској.

До са да је про тив два де се то -
ри це њих по сту пак об у ста вљен
или је оп ту жба од би је на. На -
кон то га су оп ту жни це ко је су
их те ре ти ле пре ква ли фи ко ва -
не, па се они ви ше ни су сум -
њи чи ли за на вод не рат не зло -
чи не, не го за ору жа ну по бу ну.
По сле ди ца то га је, ка ко је упо -
зо рио „Ве ри тас”, гу би так пра -
ва да до би ју обе ште ће ње за
вре ме ко је су про ве ли у хр ват -
ском при тво ру.

„Ово ли ки број об у ста ва по -
сту па ка про тив ли ца са Ин тер -
по ло вих по тер ни ца ука зу је и
на зло у по тре бу Ин тер по ла од
Хр ват ске”, пи ше та ко ђе у са оп -
ште њу „Ве ри та са”, ко је је пот -
пи сао пред сед ник тог удру же -
ња Са во Штр бац.

ХРОНИКА

На та ми шком ке ју је 4. ав гу -
ста про на ђен леш Н. Ј. из
Пан че ва (рођ. 1994), ко ји је
из вр шио са мо у би ство ве ша -
њем.

На кон што је по ли ци ја
оба ви ла уви ђај, за кљу че но је
да не ма еле ме на та кри вич -
ног де ла и ни је по кре ну та ис -
тра га.

ПРО ШЛОГ ЧЕ ТВРТ КА НА КЕ ЈУ

Мла дић из вр шио 
са мо у би ство НА СТА ВЉА СЕ СУ ЂЕ ЊЕ ЗА СЛУ ЧАЈ „РА ФИ НЕ РИ ЈА”

На лаз ве шта ка оспо рио оп ту жни цу?

Пу ни ли ште пан че вач ке ра фи не ри је



Свет ска ме те о ро ло шка ор га -
ни за ци ја об ја ви ла је да ће у
дру гој по ло ви ни го ди не до ћи
до по ја ве кли мат ског фе но -
ме на „Ла Ни ња”. Он не ће би -
ти јак као „Ел Ни њо”, ко ји је
иза звао ве ли ку су шу у ис точ -
ној Афри ци. Ор га ни за ци ја
под окри љем УН на ве ла је
да ни је из ве сно да ли ће „Ла
Ни ња”, ко ја има рас хла ђу ју -
ћи ефе кат, ути ца ти на сни -
же ње тем пе ра ту ре, јер се
ра ни је пред ви ђа ло да би

2016. мо гла да бу де нај то -
пли ја за бе ле же на го ди на.
Реч је о кли мат ском фе но ме -
ну при род ног хла ђе ња Ти хог
оке а на, ко ји обич но до ла зи
по сле фе но ме на „Ел Ни њо”,
чи ји је ути цај окон чан у ма ју.

Пе ти ре ги о нал ни фо рум
„Фи лан тро пи ја за зе ле не
иде је” одр жан је не дав но у
Врд ни ку и том при ли ком су
три нај бо ље иде је на гра ђе не
са по 10.000 до ла ра за ре а ли -
за ци ју про је ка та. Пр ва на -
гра да је до де ље на Дра гој лу
Бо жи ћу из Ужи ца, ко ји за по -
чи ње про из вод њу бри ке та за
огрев и ро штиљ ко ри шће -
њем би о ло шког от па да на -
ста лог укла ња њем ла ста ра из
за са да ма ли на. Дру го ме сто
је осво ји ла Мар та Мој со вој
из Ма ке до ни је за иде ју кре а -
тив не еко-ре а ни ма ци је, од -
но сно опре ма ња раз ли чи тих
вр ста ен те ри је ра ко ри шће -
њем ре ци кла жних ма те ри ја -
ла. Тре ће ме сто је за у зе ла
Блер та Гу џа из Ал ба ни је за
про из вод њу ша фра на и ши -
ре ње уз го ја ме ђу дру гим про -
из во ђа чи ма – до да је се у са -
оп ште њу.

Про је кат је ре а ли зо ван у
са рад њи Фон да бра ће Рок фе -
лер и пет ло кал них фон да ци -
ја из ре ги о на. По ред жи ри ја,

на из бор по бед нич ких иде ја
ути ца ли су и так ми ча ри оце -
њи ва њем пре зен то ва них иде -
ја, а про сек њи хо вих оце на
до дат је оце на ма жи ри ја. Ме -
ђу на род ном жи ри ју се, по ред
пред став ни ка из Ср би је,
пред ста ви ло још по тро је уче -
сни ка из Цр не Го ре, Ма ке до -
ни је, Ал ба ни је и с Ко со ва.

Про грам је по кре нут ка ко
би по је дин ци, удру же ња и
ма ла пред у зе ћа, по ред охра -
бре ња, до би ли сред ства за
раз вој ино ва тив них пред у -
зет нич ких про је ка та за сно -
ва них на прин ци пи ма одр -
жи вог раз во ја.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СКУП ПО СВЕ ЋЕН ЗА ШТИ ТИ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ И ОДР ЖИ ВОМ РАЗ ВО ЈУ

ЧЕ КА ЈУ НАС ВЕ ЛИ КА 
НОВ ЧА НА УЛА ГА ЊА

ко ли ко на вра та упо зо ра ва ла је
др жав не ин сти ту ци је да др жа -
ва ло кал ним за јед ни ца ма на -
ме ће све ве ћи број над ле жно -
сти, а да сма њу је тран сфе ре
нов це ка њи ма, што пред ста -
вља ве ли ки про блем, на ро чи -
то ка да је реч о ис пу ња ва њу
оба ве зе про це са при сту па ња
ЕУ, ко ји је уве ли ко у то ку.

По ста вља се пи та ње: ако нај -
ве ћи део нов ца од еко-так се за -
вр ши на ра чу ни ма Ре пу бли ке,
ка ко ће пан че вач ка власт обез -
бе ди ти 30 ми ли о на евра за из -
град њу фа бри ке за пре ра ду от -
пад них во да или за слу чај „ко -
нач но ре ше ње” за ста ру де по ни -
ју? Ова ко, на ша ло кал на власт
мо же са мо да уре ђу је пла то ис -
пред град ске ку ће или да из
кре ди та обез бе ди по ло ви ну
нов ца нео п ход ног за ре ви та ли -
за ци ју Ули це 7. ју ла и да ма шта
о ка пи тал ним ула га њи ма у
„зна чај не” еко ло шке про јек те.

Ре зул та ти на ци о нал не кам -
па ње за по че те пре го ди ну да -
на с ци љем да се из ме ри ни во
ра до на у Ср би ји, уз не ми ри ли
су део јав но сти. Пр ве ана ли зе
де тек то ра ко ји су би ли по ста -
вље ни по ку ћа ма ши ром зе -
мље по ка зу ју да ра до на нај -
ви ше има у објек ти ма у Ни -
шкој Ба њи, у ста рим ку ћа ма,
нај че шће се о ским. Ис тра жи -
ва ња по ка зу ју да у њи ма има
ра до на пре ко 1.000 бе ке ре ла
по ме тру куб ном, што је два и
по пу та ви ше од до зво ље ног.

Да под се ти мо, пан че вач ки
цен тар за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” део је срп ског ти ма
ко ји је ме рио ни во ра до на у
Ср би ји. Чла но ви гру пе за
фи зи ку тог цен тра (уче ни ци
сед мог и осмог раз ре да
основ не шко ле и сред њо -
школ ци) шест ме се ци су ме -
ри ли ни во тог опа сног га са у
до мо ви ма, обра зов ним уста -
но ва ма итд. По за вр шет ку
кам па ња уре ђа ји су по сла ти
на Ин сти тут за фи зи ку у Зе -
му ну ра ди ана ли зе по да та ка.

Ср би ја је је ди на зе мља у
ре ги о ну и у Евро пи ко ја не ма
ма пу ра до на, при род ног ра -
ди о ак тив ног га са, ко ји у ор -
га ни зам ула зи ре спи ра тор -
ним пу те ви ма, а ње го во
штет но деј ство је по твр ђе но
у епи де ми о ло шким сту ди ја -
ма, због че га га је Свет ска
здрав стве на ор га ни за ци ја
про гла си ла дру гим нај ве ћим
узроч ни ком ра ка плу ћа. Реч
је о на ци о нал ном про гра му
за ме ре ње ра до на на те ри то -
ри ји на ше зе мље, ко ји је по -
чет ком про шле го ди не по чео
да се ре а ли зу је као део са -
рад ње с Ме ђу на род ном аген -
ци јом за атом ску енер ги ју и
над ле жним ми ни стар стви -
ма. Циљ ове на ци о нал не
кам па ње је сте да се од ре ди
из ло же ност овом га су у бо ра -
ви шним про сто ри ја ма, пр -
вен стве но у ку ћа ма и ста но -
ви ма при ват них ли ца, као и
да се про на ђу под руч ја у Ср -
би ји с по ви ше ним кон цен -
тра ци ја ма тог ра ди о ак тив ног
га са.

МЕ РЕ ЊЕ РА ДО НА

Обес хра бру ју ћи 
ре зул та ти

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ре пу бли ка Ср би ја 
мо ра до 2019. го ди не
да обез бе ди 10,6 
ми ли јар ди евра

Нај ви ше нов ца оти ћи
ће на збри ња ва ње 
от па да и упра вља ње
от пад ним во да ма

Ове не де ље је у При вред ној ко -
мо ри Ср би је одр жан скуп по -
све ћен за шти ти жи вот не сре ди -
не и одр жи вом раз во ју, ко јем је
при су ство вао ве ли ки број
струч ња ка, пред став ни ка ком -
па ни ја, асо ци ја ци ја и ор га ни за -
ци ја. Нај ви ше ре чи би ло је о
фи нан сиј ском аспек ту, тј. о мо -
де ли ма фи нан си ра ња очу ва ња
жи вот ног про сто ра и о уче шћу
при ват ног сек то ра у ре а ли за ци -
ји еко ло шких про је ка та.

Пре ма нај но ви јим про це на -
ма, Ре пу бли ка Ср би ја мо ра до
2019. го ди не да обез бе ди 10,6
ми ли јар ди евра за „пре во ђе ње
ин ду стри је” на одр жи ву про -
из вод њу, из град њу аде кват не
еко ло шке ин фра струк ту ре,
као и за ре ша ва ње про бле ма
от па да и от пад них во да.
Струч ња ци ис ти чу да ће власт
го ди шње у за шти ту жи вот не
сре ди не мо ра ти да ула же из -
нос у ни воу од три од сто бру то
дру штве ног про из во да.

Ин ду стриј ско за га ђе ње
Нај ви ше нов ца оти ћи ће на
збри ња ва ње от па да и упра вља -
ње от пад ним во да ма. Про це -
њу је се да у тај сек тор тре ба
уло жи ти 5,6 ми ли јар ди евра, а
на збри ња ва ње от па да 2,8 ми -
ли јар ди евра. Ка да је реч о
сма ње њу ин ду стриј ског за га -
ђе ња и бу ке, Ср би ја ће за то
мо ра ти да из дво ји 1,3 ми ли -
јар де евра. Љу ди од стру ке ка -
жу да у усло ви ма огра ни че них
до ма ћих из во ра и не мо гућ но -
сти до дат ног за ду жи ва ња је -
дан од мо де ла фи нан си ра ња
је сте јав но-при ват но парт нер -
ство, ко је мо же по кри ти зна -

Зе ле не иде је

ча јан део ин ве сти ци о них по -
тре ба, по себ но у упра вља њу
ко му нал ним от па дом и от пад -
ним во да ма.

Да под се ти мо, Ср би ја је за -
ко ном уре ди ла мо гућ ност за -
јед нич ког по сло ва ња јав них
пред у зе ћа и при ват ни ка, али
се за кон ске од ред бе не при ме -
њу ју. С дру ге стра не, про блем
пред ста вља и то што у на шој
зе мљи још увек ни је фор ми -
ран тзв. зе ле ни фонд, у ко ји
тре ба да се сли ва ју сред ства
на ме ње на за за шти ту жи вот не
сре ди не (так се ко је се уби ра ју
од при вре де по ви ше осно ва).
Тре нут но тај но вац за вр ша ва у
ре пу блич ком бу џе ту и нај ве -
ћим де лом се тро ши у не ке
дру ге, а не у еко ло шке свр хе.

Коч ни ца ин те гра ци ја
Над ле жни у др жа ви ис та кли
су ам би ци о зан план да Ср би ја
до 2018. пре не се европ ске за -

ко не у сво је за ко но дав ство.
Др жав ни слу жбе ни ци као коч -
ни цу у им пле мен та ци ји про -
пи са у обла сти жи вот не сре ди -
не на во де ло кал не вла сти ко је
не по шту ју до вољ но сво је оба -
ве зе на том пла ну. Па опет,
ни шта ма њи про блем, ка да је
реч о пре го во ри ма о По гла вљу
27, ни је ни чи ње ни ца да у на -
шој зе мљи и да ље ег зи сти ра ју
тех но ло шки за ста ре ла по стро -
је ња. Став Евро пе је ве о ма ја -
сан – око 200 про из вод них си -
сте ма мо ра да обез бе ди ин те -
гри са ну до зво лу у обла сти жи -
вот не сре ди не, што је у скла ду
са европ ском Ди рек ти вом о
спре ча ва њу и кон тро ли за га -
ђе ња (ИПЦЦ). Ме ђу њи ма су и
Же ле за ра Сме де ре во, „Пе тро -
хе ми ја”, „Азо та ра”, ЕПС и ста -
ри по го ни НИС-а, али и око 90
ве ли ких фар ми сви ња и ко ка.

Стал на кон фе рен ци ја гра -
до ва и оп шти на у Ср би ји у не -

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Eнергент за све вр сте
мо тор них во зи ла

Зна чај не фи нан сиј ске
уште де

Нафт на ин ду стри ја Ср би је не -
дав но је у Чач ку за по че ла ма -
ло про да ју ком при мо ва ног при -
род ног га са (КПГ), ко ји се због
сво јих еко ло шких ка рак те ри -
сти ка сма тра го ри вом бу дућ но -
сти. Као ком па ни ја ко ја по се -
ду је нај ве ћу мре жу бен зин ских
ста ни ца у Ср би ји, ре ги о нал ни
нафт ни ли дер је са гле дао пред -
но сти ко ри шће ња ком при мо -
ва ног при род ног га са, па је пре
две го ди не у свој про дај ни
асор ти ман увео ве ле про да ју
ком при мо ва ног при род ног га -
са. Ма ло про да ја је от по че ла
сре ди ном 2015. го ди не отва ра -
њем пр ве пу ни о ни це овог енер -

ген та на ста ни ци „НИС –Пе тро ла”
у Но вом Са ду.

По ред ши ро ке при ме не у
ин ду стри ји, овај енер гент се
ко ри сти као ал тер на тив но го -
ри во за све вр сте мо тор них во -
зи ла. На зи ва се го ри вом бу дућ -
но сти ка ко због сво јих еко ло -
шких осо би на, та ко и због од -

лич них пер фор ман си ко је пру -
жа во зи ли ма. Ком при мо ва ни
при род ни гас се сма тра и нај е -
ко но мич ни јим кон вен ци о нал -
ним го ри вом за мо тор на во зи ла
у по ре ђе њу с бен зи ном, ди зе -
лом и теч ним нафт ним га сом,
јер се ње го вом при ме ном као
по гон ског го ри ва оства ру ју

НИС ШИ РИ МРЕ ЖУ КПГ-а

Нај е ко но мич ни је кон вен ци о нал но го ри во

Ла Ни ња

зна чај не фи нан сиј ске уште де.
У пи та њу је при род ни гас ко ји
се ком при му је (са би ја) на при -
ти сак од 220 до 250 ба ра. Глав -
ни са сто јак је ме тан, ко ји у по -
ре ђе њу са оста лим де ри ва ти ма
има нај ма њи ко е фи ци јент
еми си је угљен-ди ок си да по је -
ди ни ци осло бо ђе не енер ги је.

Да под се ти мо, НИС је пр ва
ве ли ка мре жа бен зин ских ста -
ни ца у зе мљи ко ја је у сво ју
по ну ду увр сти ла и ком при мо -
ва ни при род ни гас. На тај на -
чин је ова ком па ни ја још јед -
ном по твр ди ла да је ли дер у
ино ва ци ја ма на тр жи шту Ср -
би је и ре ги о на. С дру ге стра не,
пре ма ре чи ма ме наџ мен та,
НИС ће на ста ви ти раз вој ове
де лат но сти, а пла ни ра но је да
до кра ја 2020. го ди не ова вр -
ста енер ген та бу де до ступ на
по тро ша чи ма на око два де сет
ло ка ци ја ши ром Ср би је.

Центар за унапређење живот-
не средине отворио је међуна-
родни конкурс за такмичарске
филмове који ће бити приказа-
ни на седмом фестивалу зеле-
не културе „Грин фест”. Фести-
вал ће бити одржан од 15. до
18. новембра у београдском
Дому омладине, под слоганом

„Један дан на Земљи”, а рок за
пријављивање је 15. септембар.

Аутори могу пријавити један
филм у трајању до 60 минута
посвећен животној средини,
природи, као и иновацијама и
технологијама које доприносе
смањењу човековог утицаја на
планету. Филмови ће бити на-

грађивани у седам категорија.
Како је наведено у саопштењу,
током претходних шест година
на конкурсе за такмичарске
филмове стигло је више од
1.500 филмова са свих конти-
нената, одржано је преко 120
радионица за ученике основних
и средњих школа и студенте,

представљено је преко 100 из-
лагача и уметника, а фестивал
је посетило око 50.000 грађана.

Организовање овогодишњег
„Грин феста” помажу Мини-
старство омладине и спорта Ср-
бије, Секретаријат за културу
Града Београда, Делегација ЕУ
у Србији и ЕУ инфо-центар.

КОНКУРС ЗА ЕКО-ФИЛМ

Пријављивање до 15. септембра



Не ка је са сре ћом

Ме зо те ра пи ја те ла је ме то да
уно са од ре ђе них ак тив них
суп стан ци у сред њи слој ко же
– ме зо дерм. У естет ској ме -
ди ци ни се ко ри сти за ски да -
ње ма сних на сла га, стри ја и
це лу ли та. У за ви сно сти од
ин ди ка ци је, спе ци јал но
спра вље ни кок те ли са сто је
се од пре па ра та ви та ми на,
ен зи ма, ко ла ге на, ли по ли -
ти ка, оли го е ле ме на та итд.
Уба цу ју се у слој ко же на ду -
би ни од че ти ри до 13 ми ли -
ме та ра, за ви сно од ре ги је
ко ја се тре ти ра.

Ви та ми ни, ми не ра ли, ами -
но ки се ли не, ЕГФ (епи дер -
мал ни фак тор ра ста), ФГФ
(фи бро бла сни фак тор ра -
ста), стем ће ли је и оли го е ле -
мен ти по треб ни за пра вил ну
ис хра ну ко же апли ку ју се
ма лом иглом у сре ди шњи
део ко же. Они до при но се
де ток си ка ци ји и по пра вља -
њу оп штег ста ња ор га ни -

зма. За сва ког па ци јен та се
при пре ма по себ на ком би -
на ци ја суп стан ци ко је успе -
шно од стра њу ју це лу лит,
као што су Л-кар ни тин и
ко фе ин.

Ме зо те ра пи ја те ла се мо -
же ра ди ти и дер ма-ро ле ром,
чу до твор ним ваљ ком са пре -
ко 1.200 игли ца од два или
три ми ли ме тра. Трет ман се
ра ди на чи стој ко жи лич ним
ро ле ром, ко ји се ко ри сти са -
мо за ту осо бу. Ваљ ком се
пре ла зи у свим прав ци ма по
ко жи. Та ко се отва ра ју по ре
за унос ме зо кок те ла и пра ве
ми кро по вре де ко је сти му ли -
шу ства ра ње ко ла ге на. Би ло
да се ра ди ин јек ци о но или
дер ма-ро ле ром, трет ман је
по треб но по на вља ти јед ном
не дељ но, а број до ла за ка за -
ви си од ко ли чи не це лу ли та
и ма сних на сла га.

Ли по ли за је не хи рур шко
од стра њи ва ње ма сних на -
сла га с по је ди них ре ги ја на
те лу (сто ма ка, бу ти на, бе да -
ра, над лак ти ца, под ваљ ка...).
Ре зул та ти су од лич ни, ви -
дљи ви у и оби му и у бро ју
из гу бље них ки ло гра ма. Ме -
то да је не за ме њи ва за ци ља -
но от кла ња ње ви шка, са
истим ефек том као ли по сук -
ци ја, али без опо рав ка и по -
сле ди ца. Пре ки ну ти лан ци
ма сних на сла га ели ми ни шу
се при род ним пу тем. Иста
ре ги ја те ла се по но во тре ти -
ра на три не де ље до же ље ног
ре зул та та.

Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Шест по ла зни ка 
до би ло цер ти фи кат
за рад у про гра му
„AutoCAD”

У то ку још не ко ли ко
обу ка, а од је се ни 
и че ти ри но ве

Ста ти сти ка 
за по шља ва ња бо ља
уз за вр ше не кур се ве

Око 30 про це на та не за по сле -
них успе ва да про на ђе по сао
на кон што за вр ши не ку од обу -
ка ко је за њих бес плат но ор га -
ни зу је На ци о нал на слу жба за
за по шља ва ње – ка жу у пан че -
вач кој фи ли ја ли те слу жбе.

Упра во у тој фи ли ја ли у пе -
так, 5. ав гу ста, ше сто ро на ших
су гра ђа на, ко ји го ди ну или ви -
ше да на не ма ју по сао, до би ло
је цер ти фи ка те о успе шно за -
вр ше ној јед но и по ме сеч ној
обу ци за рад у про грам ском
па ке ту „AutoCAD”.

До бар алат зла та вре ди
Овај про грам, ко ји се ко ри сти
за ра чу нар ско про јек то ва ње и
цр та ње у две или три ди мен -
зи је, пред ста вља моћ ну алат ку
за све оне ко ји ма је по треб но
да бр зо и ла ко кре и ра ју или
про јек ту ју раз не вр сте ар хи -
тек тон ских цр те жа, ди ја гра -
ма, ор га ни за ци о них ше ма, по -
ну да и пре зен та ци ја, цр те жа
из обла сти елек тро тех ни ке,
гра ђе ви нар ства, ма шин ства и
ае ро на у ти ке, то по граф ских и
ге о граф ских ка ра та, гра фо ва,
ло го ти па, че стит ки и дру гих
вр ста умет нич ких ра до ва.

При лич но је сло жен за ко -
ри шће ње, али су ње го ве мо -
гућ но сти, очи глед но, нео гра -
ни че не. То зна чи да од пет ка
ше сто ро не за по сле них Пан -
чев ки и Пан че ва ца у сво јим
ру ка ма има мо ћан алат ко ји
тре ба да им пру жи до дат не
шан се код по тен ци јал них по -
сло да ва ца.

По ла зни ци ма је цер ти фи ка -
те уру чио Ђор ђе Лу кач, ди рек -
тор пан че вач ке фи ли ја ле НСЗ-
а, а до де ли су при су ство ва ли и
Зо ри ца Де бе љач ки, ше фи ца од -
се ка за про гра ме за по шља ва ња,
обра зо ва ња и обу ке, и Ива на
Му чи ба бић, ме на џер ка за од -
но се с јав но шћу у овој слу жби.

– Про грам „AutoCAD” пред -

НСЗ ПО МА ЖЕ У ЗА ПО ШЉА ВА ЊУ

НО ВО ЗНА ЊЕ – НО ВА ШАН СА

Дра ги мо ји, јед но од пр вих
ве ро ва ња „уса ђе них” у на шу
(под)свест је сте да је ве о ма
ва жно шта ће дру ги ре ћи о
то ме шта ми ми сли мо, ра -
ди мо, ка ко се по на ша мо,
из гле да мо, у шта ве ру је мо...

То ли ко је ва жно шта ће
свет ре ћи да по не кад не ви -
ди мо ствар ну сли ку. Не ки ма
успе ва да из гра де свој „па ра -
лел ни” свет у ко ме се не до -
га ђа ју ру жне ства ри. За рад
„до брог” ту ђег ми шље ња
спрем ни смо да „пе гла мо”
ре ал ност у ко јој жи ви мо. Да
би убла жи ли оштре иви це
сва ко дне ви це, мно ги при бе -
га ва ју ра зним (оп ште при -
хва ће ним) тех ни ка ма улеп -
ша ва ња ствар но сти, као што
су: по ри ца ње, по ти ски ва ње,
из ми шља ње, пре у ве ли ча ва -
ње, не ги ра ње, опи ја ње... Да
би убе ди ли пр во се бе па он -
да дру ге и „из ну ди ли” ле по
ми шље ње, по на вља ју (се би)
да ша мар не бо ли, да та ко
тре ба, да је ћу та ње зла то, да
је би ло слу чај но...

Тех ни ке „за ма зи ва ња очи -
ју” су че сто у ком би на ци ји с
та па ци ра њем оштрих иви ца
соп стве них жи вот них иза зо -
ва. За ду жу је мо се до гу ше да
би смо тим нов цем на ба ви ли
ства ри ко је нам не слу же, а
пред ста вља ју сред ство за ку -
по ви ну „до брог ми шље ња”,
и то углав ном љу ди ко је не
це ни мо, али су „моћ ни”, па

је за то и ве о ма ва жно шта ће
они као „свет” да ка жу. Жи -
ви мо у вре ме ну ка да све (и
сва ко) има сво ју це ну, а не -
ма вред ност. Ску пим
„играч ка ма” ку пу је мо оно
што се не мо же ку пи ти, па
до би је мо при вид љу ба ви,
за хвал но сти, при ја тељ ства,
здра вља... Све је до бро, тех -
ни ке за ма зи ва ња и улеп ша -
ва ња де лу ју, али са мо до по -
ја ве но вог мо де ла, трен да,
де сти на ци је... Та па ци рунг
по пу шта, оштри це на шег
жи во та се ого ља ва ју и су о -
ча ва ње мо же би ти ве о ма
бол но. Не ко при бе га ва от -
кри ва њу (за ње га) но вих
тех ни ка улеп ша ва ња и за -
ма зи ва ња и та да по сто ји
опа сност да ви ше не ће пре -
по зна ти се бе. Мно ги до кра -
ја жи во та но се ма ске ко је су
ску по пла ће не, а ис под њих
се на се ља ва ју бол, ту га и не -
сре ћа. Дру ги ће увек има ти
шта да ка жу о на ма и о на -
шем жи во ту, јер и то пред -
ста вља на чин „за ма зи ва ња”
очи ју, да не ви де, слу чај но,
да је њи хов жи вот пре пун
„оштри ца”.

Ако ис кљу чи мо (ТВ) про -
гра ми ра ња, ис кљу чи ће мо се
и из жи во та мно гих, ма ње-
-ви ше по зна тих љу ди о ко -
ји ма сва ко днев но има мо
не ка сво ја ми шље ња, за ко је
смо МИ свет ко ји има не -
што да ка же, кри ти ку је,
про су ђу је. Из бор мо де ла по
ко јем ће на ша де ца ра сти
за ви си од на ше сва ко днев не
при сут но сти. Или смо ту са
сво јом де цом да ју ћи им
оно нај дра го це ни је што
има мо – сво је вре ме, или
ће мо ту дра го це ност по -
кло ни ти „све ту”, ко ји ће
по ста ти идол де те ту. Ко ли -
чи на „по тро ше ног” вре ме -
на је иста. Од нас са мих за -
ви си да ли ће то би ти с не -
ким дра гим из љу ба ви или
због не ког не по зна тог за -
рад „ле пог” ми шље ња.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Шта ће свет ре ћи?

ста вља спе ци ја ли зо ва ни ин -
фор ма тич ки алат и ве ру јем да
ће ова но ва ве шти на љу ди ма
ко ји су код нас на еви ден ци ји
по мо ћи да до ђу до по сла. Ове
го ди не смо успе шно ре а ли зо -
ва ли че ти ри раз ли чи те обу ке,
тре нут но су при кра ју кур се ви
не мач ког је зи ка и во ђе ња по -
слов них књи га, а у то ку је и
обу ка за ру ко ва о це гра ђе вин -
ским ма ши на ма. Са ве ту јем
свим не за по сле ним ли ци ма да
пе ри од док тра же по сао, ис ко -
ри сте да сти чу но ва зна ња, јер
је то на чин да обо га те сво ју
рад ну би о гра фи ју и бу ду у
пред но сти у од но су на оста ле
кан ди да те при ли ком кон ку ри -
са ња за упра жње на рад на ме -
ста – ис та као је Ђор ђе Лу кач.

На зи ре ли се крај аго ни је?
Је дан од ше сто ро по ла зни ка
обу ке за рад у „AutoCAD-у” је
Ни ко ла Вра чар, ко ји је по
стру ци хе миј ски тех ни чар.

– Да на шње вре ме је та кво да
љу ди углав ном не мо гу да про -
на ђу по сао у стру ци, па се сна -
ла зе на раз не на чи не ка ко би
оси гу ра ли ег зи стен ци ју. Та ко
сам и ја са су пру гом, ко ја је
тек стил ни тех ни чар, пре не ко -
ли ко го ди на по чео да се ба вим
из ра дом ве за по узо ру на ста ре
за на те. Курс ко ји сам са да за -
вр шио, мно го ће ми по мо ћи

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Батаци пуњени 
летњим миксом

Ову комбинацију поврћа
одобрио би чак и строги су-
дија Веселин Цветковић,
који је у филму „Варљиво
лето '68” објаснио суштину
здравог живота: „Данас цр-
вено, сутра зелено, а преко-
сутра, је ли, жуто”. Шарга-

репа, тиквица и паприка
представљају сјајну комби-
нацију поврћа, која се савр-
шено слаже уз пилеће бата-
ке. Назив „летњи микс” на-
стао је због веселих боја,
које подсећају на ово годи-
шње доба.

Састојци: 250 г пилећег батка с карабатком (без костију и коже), ма-

ло свеже шаргарепе, паприке и тиквице, со и бибер, пола шољице

воде.

Припрема: Очистите шаргарепу, паприку и тиквицу. Све исеците по

дужини на штапиће. Отворите батак, па унутрашњу страну добро по-

солите и побиберите. Ставите штапиће поврћа. Увијте батак у ролат

и причврстите крајеве чачкалицама. Поређајте у ватросталну посу-

ду. Прелијте водом и још мало посолите одгоре. Прекријте ватро-

сталну посуду алуминијумском фолијом. Пеците у рерни на 250 сте-

пени, око 45 минута. Скините фолију, па још мало вратите у рерну

да се запече.

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

Омла дин ци и омла дин ке ши -
ром све та ће у пе так, 12. ав гу -
ста, обе ле жи ти свој дан – Ме -
ђу на род ни дан мла дих. На
свет ској ма пи гра до ва у ко ји -
ма ће овим по во дом би ти ор -
га ни зо ва не раз ли чи те ак тив -
но сти и ма ни фе ста ци је, на ла -
зи се и Пан че во.

Скре та ње па жње на мла де
љу де као спо соб не, са мо стал не
и рав но прав не чла но ве за јед ни -
це и по ди за ње ни воа гло бал не
све сти о њи хо вим про бле ми ма
и по тре ба ма ци ље ви су про гра -
ма ко ји ће би ти ре а ли зо ван по -
след њег да на ове не де ље. Кан -
це ла ри ја за мла де Гра да Пан че -
ва, Дом омла ди не и број не ло -
кал не омла дин ске ор га ни за ци је
за јед но су при пре ми ли про грам
под на зи вом „Мла ди пе так”, ко -
ји ће се од и гра ти од 21.30 у лет -
њој ба шти До ма омла ди не.

Том при ли ком ће мла ди
пан че вач ки ау то ри „Буч Ке си -
ди” „Љу би чи це” и „Ба та Пар ке
& ди-џеј Вук” одр жа ти кон -
церт, а пре по чет ка, као и за
вре ме свир ке, свој рад ће про -
мо ви са ти омла дин ске ор га ни -
за ци је КОМ ПАС, „Connec-
ting”, Ре ги о нал ни во лон тер -
ски сер вис, Уни ја мла дих
Пан че ва, „Драфт”, Цр ве ни
крст Пан че во, клуб „Бу ди му -
шко” и удру же ње „Пре по знај у
се би”. Уни ја мла дих Пан че ва
по зва ла је мла де да овог пет ка
по ка жу сво ју ху ма ност и на ја -
ви ла да ће тог да на, у пе ри о ду
од 9 до 11 са ти, би ти ор га ни -
зо ва но до бро вољ но да ва ње кр -
ви у Слу жби тран сфу зи је.

Оно што сва ке го ди не 12.
ав гу ста иза зи ва по себ но оду -
ше вље ње, је сте бес пла тан ула -
зак на град ски ба зен за све
мла де до три де сет го ди на. И
овог пу та ће се та тра ди ци ја
на ста ви ти, па у пе так мо же те
гра тис на ку па ње. За улаз ће
вам би ти по треб на са мо ђач ка
књи жи ца или лич на кар та.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА СЕ МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН МЛА ДИХ

Овог пет ка – „Мла ди
пе так”

Ме зо те ра пи ја те ла 
и ли по ли за

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 
Драгана
Кожан

упра во у том по слу, јер „Auto-
CAD” има број не пред но сти у
од но су на про грам ко ји сам
до сад ко ри стио у овом по слу.
Обу ка је би ла ква ли тет на и са -
же та и сви у гру пи смо за до -
вољ ни зна њем ко је смо сте кли
– ре као је Вра чар.

Ње го во ми шље ње де ли још је -
дан хе миј ски тех ни чар – Го ран
Ми тро вић.

– Имам 47 го ди на и већ три
или че ти ри го ди не сам без по -
сла. Ра ни је сам ра дио у „Пе -
тро хе ми ји”, „Азо та ри” и у ра -
зним дру гим пред у зе ћи ма,
али на кон то га ви ше го ди шња
по тра га за за по сле њем ни је
да ла ре зул та те. На дам се да ће
се, на кон овог кур са, си ту а ци -
ја про ме ни ти. До бро смо са -

вла да ли про грам и сте кли но -
ва зна ња, та ко да има мо раз -
ло га да ве ру је мо да ће нам ове
ди пло ме би ти од ко ри сти. Ако
бу де при ли ке да по ха ђам још
не ку обу ку, ра до ћу то при хва -
ти ти – ис та као је Ми тро вић.

Пре ма ре чи ма Зо ри це Де бе -
љач ки, обу ка за рад у „Auto-
CAD-у” би ла је на ме ње на ду -
го роч но не за по сле ним ли ци -
ма, од но сно они ма ко ји су ду -
же од два на ест ме се ци би ли на
еви ден ци ји НСЗ-а. Она је на -
ја ви ла и да су за сеп тем бар
или ок то бар пла ни ра не и че -
ти ри но ве обу ке, и то за по чет -
ни и сред њи ни во не мач ког је -
зи ка, за за ва ри ва че са ате стом,
кон фек ци о на ре и за ге рон то -
до ма ћи це.

ХРОНИКА



пе ску, а за 18 са ти је за ка за на
спо ра во жња би ци клом на
пла тоу До ма кул ту ре.

Удру же ње спорт ских ри бо -
ло ва ца „Ша ран” у су бо ту, 13.
ав гу ста, при ре ди ће так ми че ње
у пе ца њу. Од 8 са ти над ме та ће
се се ни о ри, а од 10 ће уди це
за ба ци ва ти и ју ни о ри. Истог
да на, од 15 са ти, на про гра му
је тур нир у но жном те ни су
(при ја ве код Дар ка То ми ћа на
те ле фон 063/11-91-600), а три
са та ка сни је у цен тру се ла би -
ће при ре ђе на из ло жба кућ них
љу би ма ца. Пре да ва ња на те му
„На си ље у по ро ди ци” и „Иза -
зо ви код ма сов них не сре ћа”
би ће одр жа на на пла тоу До ма
кул ту ре, од 20.30.

За не де љу, 14. ав густ, од 9
до 11 са ти, пла ни ра но је дру -
же ње са слу жбом Хит не по мо -
ћи уз по др шку фир ме ДЕМ
(пи тај, по ка жи шта знаш), а
по том су на про гра му тур ни ри
у јам бу и ша ху (при ја вљи ва ње
код Жељ ка Са ва но ви ћа на те -

ле фон 063/385-657). Ма ђи о -
ни чар ска пред ста ва би ће из -
ве де на истог да на на пла тоу
До ма кул ту ре, од 20 са ти.

За по не де љак, 15. ав густ, за -
ка зан је тур нир у од бој ци на
пе ску за де вој чи це, а у 21 сат
кон церт ће одр жа ти гру па
„Наш на чин”.

Ко шар ка ши на сце ну сту па -
ју у уто рак, 16. ав гу ста, а уче -
ство ва ће по ле тар ци, мла ђи

пи о ни ри и пи о ни ри. Истог да -
на у цен тру се ла, од 21 сат, би -
ће одр жан и рок кон церт.

До га ђа њи ма ће би ти ис пу ње -
на и сре да, 17. ав густ. Од 10 са -
ти ма ли ша ни ће у пар ку мо ћи
да при су ству ју шко ли ја ха ња,

на Спорт ском цен тру „По ња ви -
ца” у 15.30 по чи ње тур нир у ру -
ко ме ту, од 18 са ти је ма скен бал
у цен тру, а у 20 са ти сво ју пред -
ста ву ће има ти Пе ђо ли но.

У че твр так, 18. ав гу ста, у 10
са ти, по чи ње тур нир у сто ном
те ни су, у 15 са ти ће усле ди ти
во жња ро ле ра у цен тру се ла, а
од 21 сат на пла тоу До ма кул -
ту ре кон церт ће одр жа ти Би -
ља на Јев тић и Љу ба Лу кић с
го сти ма.

Сла ва Ме сне за јед ни це Омо -
љи ца, Пре о бра же ње го спод ње,
би ће обе ле же на у пе так, 19. ав -
гу ста, а истог да на ће би ти одр -
жа не и ко њич ке тр ке на хи по -
дро му, као и так ми че ње под
на зи вом „Омо љи ца има та ле -
нат – пе вај, сви рај, глу ми, ре -
ци туј” (при ја вљи ва ње на те ле -
фо не 618-001 и 617-036).

Кон церт КУД-а „Жи сел” оста -
вљен је за крај ма ни фе ста ци је и
би ће при ре ђен у су бо ту, 20. ав -
гу ста, од 20 са ти, на пла тоу До -
ма кул ту ре.

На ста вље на ле па 
тра ди ци ја

За сва ког по не што

Че твр ту го ди ну за ре дом Ме сна
за јед ни ца Омо љи ца ор га ни зу је
да не по све ће не по ро ди ци. Ма -
ни фе ста ци ја је по че ла 10. и
тра ја ће до 20. ав гу ста. По се ти о -
ци ће би ти у при ли ци да ужи ва -
ју у број ним спорт ским ак тив -
но сти ма, по све ће ним и де ци и
од ра сли ма, као и у бо га том и
за ни мљи вом за бав но-кул тур ном
про гра му.

У сре ду и че твр так од и гра на
је при ја тељ ска фуд бал ска
утак ми ца из ме ђу до ма ће
„Мла до сти” и „Спар та ка” из
Де бе ља че, а одр жан је и тур -
нир у од бој ци на пе ску. У пе -
так, 12. ав гу ста, у 10 са ти, на
Спорт ском цен тру „По ња ви -
ца” по чи ње тур нир у ма лом
фуд ба лу, за тим ће би ти на ста -
вље но так ми че ње у од бој ци на

БО ГАТO СПОРТ СКО-ЗА БАВ НО-КУЛ ТУР НO ДЕШАВАЊЕ У ОМО ЉИ ЦИ

По че ли да ни по ро ди це

СЕЛО
Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ве ли ко ин те ре со ва ње
пу бли ке

Го сти из Ба нат ског
Кар лов ца

Сва ке го ди не јед на од нај по се -
ће ни јих ма ни фе ста ци ја на
стар че вач ким „Да ни ма дру же -
ња” је сте кон церт до ма ћег
КУД-а „Нео лит”. Трг нео ли та у
цен тру Стар че ва та да бу де ис -
пу њен го то во до по след њег
ме ста. Ова тра ди ци ја ни је из -
не ве ре на ни у по не де љак, 8.
ав гу ста...

Стар че вач ки фол кло ра ши
су се пред ста ви ли игра ма из
око ли не Бе о гра да, Пчи ње и
Гњи ла на, а за крај још јед ног
успе шног кон цер та оста ви ли
су „Вра њан ску сви ту”. Пу бли -
ка је би ла оду ше вље на, мом ци
и де вој ке у на род ним но шња -
ма мо ра ли су да иза ђу и на
бис... Го сти КУД-а „Нео лит”
на овом кон цер ту би ли су њи -
хо ви при ја те љи из Ба нат ског

ТРА ДИ ЦИ ЈА ЗА „ДА НЕ ДРУ ЖЕ ЊА” У СТАР ЧЕ ВУ

КУД „НЕО ЛИТ” НА ПУ НИО ТРГ НЕО ЛИ ТА

сту пи ће 15. ав гу ста на кон цер -
ту у Ива но ву, а у сеп тем бру им
пред сто ји и све ча на ака де ми ја
ко јом ће обе ле жи ти пет го ди -
на од ка да дру штво но си са да -
шње име. Од пр вог да на сле -

Кар лов ца, из КУД-а „До бри ца
Ми лу ти но вић”, ко ји су та ко ђе
по бра ли сим па ти је стар че вач -
ких по кло ни ка фол кло ра.

По сле тур не је по Ру му ни ји
чла но ви КУД-а „Нео лит” на -

де ћег ме се ца би ће отво рен и
упис но вих чла но ва у шко лу
фол кло ра, а у при пре ми је и
ве ли ки кон церт у Пан че ву, на
ко јем ће се пред ста ви ти и
број ни го сти из Бе о гра да.

Лет њи про грам ко ји ор га ни -
зу је Дом кул ту ре у До ло ву на -
ста вљен је у пе так, 5. ав гу ста,
ка да је при ре ђе но ве че по све -
ће но ру мун ском фол кло ру.
Ви ше од 250 љу би те ља ру мун -
ске му зи ке и тра ди ци је оку пи -
ло се тог да на на пла тоу ис -
пред до ло вач ке кул тур не уста -
но ве ка ко би ужи ва ло у дру же -
њу с му зи ча ри ма и пе ва чи ма.

Про грам су отво ри ли до ма -
ћи ни – ме шо ви та пе вач ка гру -
па КУД-а „Јон Кре ан ге”. По се -
ти о ци ма се пред ста ви ло пре ко
че тр де сет из во ђа ча, што је би ла
од лич на при ли ка да та пе вач ка
гру па још јед ном по ка же сво је
уме ће пре ве ли ког ру мун ског
фе сти ва ла у Еч ки ко ји ће би ти

одр жан 19. ав гу ста. По том су се
пред ста ви ли и умет ни ци из
Гло го ња – ор ке стар КУД-а „Ве -
се ли ја” и со ли ста на Па но вој
фру ли До рел Ма ри ја ну, као и
во кал не со лист ки ње из Ба нат -

ског Но вог Се ла – Те о до ра и
Кри сти на Мик.

Сво ју тач ку су има ли и со -
ли сти на тру би из До ло ва –
Алек сан дар и Са ва Ба њаш, а
зве зда ве че ри би ла је спе ци -

јал на го шћа из Ру му ни је, во -
кал на со лист ки ња Да ни је ла
Пло и ја, ко ја је раз га ли ла пу -
бли ку с не ко ли ко пе са ма.

Го сти кон цер та би ли су
пред став ни ци удру же ња „Кон -
стан тин Бран ку ши” из Те ми -
шва ра. Они ни су кри ли за до -
вољ ство при ка за ним тач ка ма,
па су из во ђа чи ма из До ло ва,
Ба нат ског Но вог Се ла и Гло го -
ња уру чи ли по зив за уче шће
на фе сти ва лу „До и ни”, ко ји ће
би ти одр жан 27. и 28. ав гу ста
у ме сту Ор ти со а ра.

До ло вач ки лет њи фе сти вал
би ће на ста вљен у сре ду, 17. ав -
гу ста, ка да ће на сту пи ти нај по -
зна ти ји до ма ћи во кал ни со ли -
ста Жи ка Мар ти нов. Н. Р.

ЛЕТ O У ДО ЛО ВУ

Ве че ру мун ског фол кло ра

Под по кро ви тељ ством Гра -
да Пан че ва, у Ива но ву ће 13,
14. и 15. ав гу ста би ти одр жа -
на тра ди ци о нал на ма ни фе -
ста ци ја „Ри бар ски да ни и
ри бар ске но ћи”, ко ја ће оби -
ло ва ти нај ра зли чи ти јим за -
бав ним про гра ми ма.

У су бо ту, 13. ав гу ста, у 8
са ти, по чи ње так ми че ње пи -
о ни ра у пе ца њу на пло вак,
сат вре ме на ка сни је на про -
гра му је над ме та ње у стре ља -
штву (у ди сци пли ни трап), а
за 13 са ти је за ка зан по че так
тур ни ра у сто ном те ни су. Од
16 са ти од ви ја ће се так ми че -
ње у ма лом фуд ба лу, на те -
ре ну с ве штач ком тра вом, а
ко ти за ци ја за тај тур нир из -
но си 2.000 ди на ра. На ста ди -
о ну ФК-а „Стре ла”, од 21 сат,
би ће одр жан рок кон церт.

Дру ги дан ове тра ди ци о -
нал не ива но вач ке ма ни фе -
ста ци је (не де ља, 14. ав густ)
по че ће над ме та њем ку ли на -
ра у спра вља њу ри бље чор бе,
ко је је за ка за но за 10 са ти.

По том сле ди из ло жба руч -
них ра до ва у До му кул ту ре, а
од 17 са ти на про гра му је
тра ди ци о нал на се о ска игра –
по пи ке. У 21 сат на ста ди о ну
по чи ње свир ка ужи во и про -
сла ва се о ске сла ве – Ве ли ке
Го спо ји не.

По не де љак, 15. ав густ, ре -
зер ви сан је за умет ни ке. На
пла тоу ис пред До ма кул ту ре,
од 18 са ти, би ће одр жа на
смо тра фол кло ра, а сат ка -
сни је ће би ти отво рен де ве ти
са лон умет нич ке фо то гра -
фи је, под на зи вом „Ива но во
у фо ку су”. Као и прет ход них
да на, од 21 сат на ста ди о ну
ФК-а „Стре ла” би ће при ре -
ђен кон церт.

По ред Ме сне за јед ни це
Ива но во, ор га ни за то ри ово -
го ди шње ма ни фе ста ци је су и
Дом кул ту ре „Жар ко Зре ња -
нин”, ФК „Стре ла”, Ло вач ка
сек ци ја „Ја ре би ца”, ОШ „Мо -
ша Пи ја де”, УБ „Ива но во–
Ба нат” и МКУД „Бо наз Шан -
дор”.

ЛЕТ ЊИ ПРО ГРАМ У НАЈ МА ЊЕМ 
ПАН ЧЕ ВАЧ КОМ СЕ ЛУ

Ива но во у фо ку су

Се дам на е ста „Штру дли ја -
да” у До ло ву би ће одр жа на
3. сеп тем бра, а као и про -
шле го ди не, би ра ће се нај -
бо ља го стин ска и нај бо ља
до ло вач ка штру дла.

На „Штру дли ја ди” мо гу
уче ство ва ти сви ко ји се
при ја ве Удру же њу же на
„До лов ке” до 25. ав гу ста,
на те ле фо не 063/730-34-
60 и 013/258-39-61 (Ко -
са ра Вуј чић), 062/733-
978 и 013/26-34-800
(Дра га на Ма рић), или
по ша љу при ја ву на имејл

u d r u z e n j e z e n a . d o l o v o
@yahoo.com.

Сва ки так ми чар мо же
уче ство ва ти са ви ше вр ста
штру дли. Струч ни жи ри ће
оце њи ва ти об лик, из глед,
ква ли тет пе ци ва, слат ко ћу,
ми рис и укус, од нос те ста и
фи ла, а сва ка штру дла од о -
зго мо ра би ти пре ма за на ја -
ји ма и има ти сјај. По ред
так ми ча ра ко ји бу ду има ли
по бед ни че штру дле, на гра -
ду ће до би ти и удру же ње
ко је бу де нај леп ше уре ди ло
свој штанд.

ПРЕД ЈОШ ЈЕД НУ „СЛАТ КУ” 
МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈУ

При ја вљи ва ње 
за „Штру дли ја ду”

У окви ру ма ни фе ста ци је
„Да ни дру же ња”, ло вач ка
сек ци ја „Стар че во” је про -
шлог ви кен да ор га ни зо ва ла
так ми че ње у га ђа њу гли не -
них го лу бо ва.

Као и увек, Стар чев ци су
би ли из ван ред ни до ма ћи ни,
ор га ни за ци ја је би ла на ви -
со ком ни воу, а број не уче -
сни ке и го сте по здра вио је
пред сед ник сек ци је Зо ран
Ко за чен ко.

У екип ном над ме та њу су
три јум фо ва ли Бре стов ча ни,
дру го ме сто је за у зео тим из
Пан че ва, а тре ћа је би ла еки па
Стар че во 2. По је ди нач но је
нај у спе шни ји био Не бој ша
Лон ча ре вић, ко ји је по бе дио,
ис пред Ста ни ми ра Па влов ског
и Алек сан дра Нај да но ви ћа.

Већ по тра ди ци ји Стар чев -
ци су ор га ни зо ва ли и „тре ће
по лу вре ме”, на ко јем су нај -
бо љи ма уру че на при зна ња.

ЛО ВА ЧКИ ДАН

Бре стов ча ни 
нај пре ци зни ји

Ликовна колонија „Срце у ја-
буци 2016” биће одржана од
суботе до понедељка, 13–15.
августа, у истоименом дому за

лица ометена у развоју у Јабу-
ци. У раду колоније ће уче-
ствовати Чедомир Кесић, Ма-
рија и Ивана Димитрић, Пал
Дечов, Емил Сфера, Драго-
слав Хусар, Дејан Ратковић,
Олга Митевски, Снежана Ан-
ђеловић и Јонел Поповић.

Учесници ће сликати уљем
на платну, а по један рад ће
оставити Дому.

ЛИКОВНА КОЛОНИЈА

Срце у јабуци

Страну припремио

Александар
Живковић
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У чи та о ни ци Град ске би бли о -
те ке у че твр так, 4. ав гу ста,
одр жа но је књи жев но ве че с
Му ха ре мом Ба зду љем, пи -
сцем, пре во ди о цем и но ви на -
ром. О ње го вом но вом кри -
ми-ро ма ну „Ма ли про зор”,
али и о том жан ру у књи жев -
но сти на овим про сто ри ма, са
ау то ром је раз го ва рао Ву ле
Жу рић.

Ба здуљ је књи гу чи ја је те ма
уби ство но ви на ра на пи сао у
сво јој два де сет пе тој го ди ни
(2002), али ју је, ка ко ка же,
„др жао у фи о ци” два на ест го -
ди на. У овој при чи о по сле -
рат ном бал кан ском тран зи -
циј ском дру штву, у ко ме је
уби ство по сле ни ка јав не ре чи
са мо још јед на вест, нај бо љи
при ја тељ уби је ног, фа кул тет -
ски про фе сор, ре шио је да по -
ђе у де тек тив ску ми си ју.

– За што сам при чу кон стру -
и сао око уби ства но ви на ра? С
јед не стра не раз лог је то што
по зна јем „но ви нар ски ми ље”
јер сам се и сам ба вио том
про фе си јом. С дру ге стра не,
до го ди ло се не ко ли ко уби ста -
ва, а и прет ње но ви на ри ма су
би ле ја ко че сте. Де ло ва ло ми
је ре ал но. Кри мић тра жи ви -

ше од не пред ви ди вог уби це.
Имаш но ви на ре ко ји у сва ком
дру штву успе ва ју да, што би
да на шњи клин ци ре кли, при -
ву ку ви ше струк „хејт”. И ов де
се ра ди о ли ку ко ји је стил ски
пот пу но бри љан тан, али исто
та ко ди вљи на сва ки на чин,
ко ји не да је пар до на ни ко ме и
ра зним се љу ди ма, што моћ -

ним, што ма ње моћ ним, за ме -
рио – ка же Ба здуљ.

Књи жев ник Ву ле Жу рић, наш
су гра ђа нин, ре као је да је ово пр -
ви „кри мић” на на шим про сто -
ри ма ко ји се ба ви овом те мом –
уби ством но ви на ра ко ји је пи сао
о шка кљи вим ства ри ма у јед ном
дру штву, у овом слу ча ју бо сан -
ско хер це го вач ком, са ра јев ском,
по сле пот пи си ва ња Деј тон ског
спо ра зу ма, али не и пр ва књи га
на ту те му. Под се тио је да је пре
не ко ли ко го ди на Вла ди мир Та -
сић на пи сао ро ман ко ји се ба ви
на не ки на чин ис тра гом, при -
чом о смр ти но ви нар ке Да де Ву -
ја си но вић.

Му ха рем Ба здуљ je сту ди -
рао и го ди на ма жи вео у Са ра -
је ву, а да нас у Бе о гра ду ра ди
као но ви нар и ко лум ни ста.
Ово је дру ги пут да се пред ста -
вља пан че вач кој пу бли ци.

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ С МУ ХА РЕ МОМ БА ЗДУ ЉЕМ

„Кри мић” о уби ству но ви на ра

КУЛТУРА
Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уручене награде
најбољима

До бит ник ово го ди шње гран-при
ау то р ске на гра де че тр де сет ше -
стог Ме ђу на род ног фе сти ва ла
ама тер ског фил ма „Жи сел 2016”
је сте Ми лан Жив ко вић из Ко ви -
на, за филм „Ба нат ске сли чи це”.

Ау тор се пр вен стве но ба ви
фо то гра фи јом и пр ви пут је са -
мо стал но до био глав но при -
зна ње.

– Филм је рет ко ко ри шће на
фор ма на овом фе сти ва лу –
ом ни бус. Чи не га три при чи -
це: „Ми стич но је зе ро”, „Вре -
ли на 2” и „Да ни ве тра”, ко је се
пре пли ћу и има ју не ке слич не
мо ти ве – ка зао је Жив ко вић.

Ово го ди шњи „Жи сел” по чео
је отва ра њем че тр де сет че твр -
тог Ме ђу на род ног са ло на фо -
то гра фи је, 5. ав гу ста, у га ле ри -
ји До ма кул ту ре у Омо љи ци, и
до де лом на гра да.

Не ма ња Ро тар, град ски већ -
ник за ду жен за кул ту ру, ре као
је да се на ова квим из ло жба ма
мо же ви де ти да је фо то гра фи -
ја не што вр ло ком плек сно и да
је озбиљ на умет ност.

ЗА ВР ШЕН ОМО ЉИЧ КИ ФЕ СТИ ВАЛ „ЖИ СЕЛ”

„БА НАТ СКЕ СЛИ ЧИ ЦЕ” У ТРИ ПРИ ЧИ ЦЕ

Кон церт гру пе „Аmy’s House
– tribute band to Amy Wineho-
use” одр жан је у пе так, 5. ав -
гу ста, на пла тоу ис пред Кул -
тур ног цен тра. Бенд чи не Не -
ве на Фи ли по вић (во кал),
Вла ди мир Дра го је вић (бас-
-ги та ра), Ра ди во је Бо ја нов ски
(ги та ра), Ми лан Са вић (ба ри -
тон), Не ма ња Ба но вић (тру -
ба), Кри сти јан Мла чак (сак -
со фон), Де јан Ми ло са вље вић
(кла ви ја ту ра) и Га фор Ћи рић
(буб њар).

Ход, по кре ти, те то ва же, ми -
ми ка, пе ва ње – све је то Не ве -
на Фи ли по вић до не ла на сце -
ну при лич но убе дљи во.

– И да ље по ку ша вам да се
по на шам као она, ула зим у

њен лик, што ни је ла ко. Због
то га сам ан га жо ва ла и про фе -

сор ку глу ме. Пе ва ње сам уве -
жба ва ла са ма, по што сам и пе -
да гог. За пра во ми је му зи ка
пред ста вља ла нај ма њи про -
блем – от кри ва она.

Бенд је фор ми ран у мар ту
ове го ди не и већ има ве ли ки
број на сту па. За ни мљи во је да
је не дав но сти гло пи смо из
Лон до на у ко јем су ор га ни за -
то ри три бјут фе сти ва ла из ра -
зи ли же љу да са ра ђу ју с њим.

УБЕ ДЉИВ НА СТУП ТРИ БЈУТ БЕН ДА

Еј ми – и гла сом и ста сом 

Културни телекс

Пре ле па и от ме на Адри јен
је прин це за из да ле ке ег зо -
тич не зе мље, а жи вот јој је
пун рас ко ши и ужи ва ња.
Да не про во ди ба ве ћи се
до бро твор ним ра дом, а но -
ћи дру же ћи се са ели том
на гла му ро зним за ба ва ма.
Њен жи вот де лу је као
оства ре ње свих сно ва.

Иа ко се по на ша као раз -
ма же на прин це за, Адри јен
је ту ма ску ве што на пра ви -
ла ка ко би са кри ла опа сну
исти ну. Већ де сет го ди на
она жи ви са мо за осве ту.
Као де те је бес по моћ но по -
сма тра ла окрут ност са кри -
ве ну иза на из глед бај ко ви -
тог бра ка ње них ро ди те ља.
Са да има са вр шен план ка -
ко да се осве ти оцу и оду -
зме му је ди ну ствар ко ја му
зна чи ви ше од све га: сун це
и ме сец, чу ве ну и не про це -
њи во вред ну огр ли цу, свад -
бе ни по клон ко ји је ње на
мај ка до би ла на вен ча њу.

Ме ђу тим, баш ка да се
спре ма да нај зад спро ве де

осве ту, упо зна је му шкар ца
ко ји као да зна све ње не
тај не. Па ме тан, шар ман -
тан и та јан ствен, Фи лип
Чејм бер лен има сво је раз -
ло ге да се при бли жи прин -
це зи. Адри јен ће се на ћи
из ме ђу две ва тре: из ме ђу
му шкар ца ко ји има моћ да
јој оду зме сло бо ду и оног
ко ји има моћ да јој оду зме
жи вот.

„Слат ка осве та” 
Но ре Ро бертс

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-
ом на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та -
ње: „Шта би сте ра ди ли да сте прин це за/принц?”, на гра -
ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Слат ка осве та”
Но ре Ро бертс. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у
на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти
у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка 
Пе так, 12. ав густ, 21.30, ба шта До ма омла ди не: кон церт
мла дих пан че вач ких из во ђа ча „Мла да свир ка”, на сту па ју:
„Буч Ке си ди”, „Љу би чи це” и „Ба та Пар ке и ди-џеј Вук”.

Књи жев ност
Че твр так, 18. ав густ, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -
ке: књи жев но ве че Ја сми не То пић и еди ци је „Нај бо ља”. 

Пред ста ве
Пе так, 12. ав густ, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: мо -
но дра ма „Чуј те, Ср би, чу вај те се се бе”, пре ма ро ма ну Ар чи -
бал да Рај са, у из во ђе њу Љу би во ја Та ди ћа.

Изложбе
Среда, 17. август, 19 сати, галерија Историјског архива:
отварање изложбе „Дани слободе у Панчеву”, у оквиру фе-
стивала „Fre e Dom Аrt”.

Тематски програм
Среда, 17. август, 18 сати, зид код ОШ „Јован Јовановић Змај”:
представљање мурала у оквиру најаве фестивала „Fre e Dom Art”,
аутори: Синиша Јањић Ре (Врање), Студио „Кришка” (Београд),
„ц6х6 кидс” (Панчево) и „Инстинктив креатив” („Ротер Баум”).

Отварање салона фотографије

вог Са да био је тре ћи.
На ово го ди шњи кон курс је

при сти гло 26 фил мо ва, а у две
про јек ци је гле да о ци су на лет -
њој по зор ни ци мо гли да по гле -
да ју укуп но 20 оства ре ња. Пр ву
на гра ду, пла ке ту „Злат ни сун цо -
крет”, осво јио је Ај бар Му ја но -
вић из Но вог Трав ни ка (БиХ) за
филм „Лу ко мир Бје ла шни ца
2015”, а „Сре бр ни сун цо крет”
до де љен је Дра гу Ла ти но ви ћу и
Или ји Га ло њи из Но вог Са да, ау -
то ри ма фил ма „Тре ћи про стор”.
„Брон за ни сун цо крет” при пао је
Ср ђа ну Ву кај ло ви ћу из Бе о гра да
за филм „Не за бо рав ник”, ко ји је
до био и пла ке ту Ет но ло шко-ан -
тро по ло шког дру штва Ср би је за
нај бо љи ан тро по ло шки при ступ
жи во ту на се лу. Пла ке ту Ет но ло -
шког му зе ја за нај бо љи филм о
тра ди ци о нал ном жи во ту се ла
до био је Жи во мир Ми хај ло вић
из Ве ли ке Пла не за филм „Сан”.
Жи ри је до де лио и спе ци јал не
на гра де за нај бо љу ре жи ју, сце -
на рио, ка ме ру, мон та жу и за нај -
бо љи звук. На гра де је, 8. ав гу ста,
уру чио ди рек тор фе сти ва ла Ђу -
ри ца Јо ва нов. 

– Ау то ри, од ко јих су се мно -
ги у сво јим прет ход ним кре а -

Стране припремила 

Милица
Манић

Блуз-со ул гру па „Soul Stea-
mers” на сту пи ће два да на
за ре дом на џез фе сти ва лу
„Ни швил”, ко ји се одр жа ва
од 11. до 14. ав гу ста у Ни шу.

Пр ви кон церт пан че вач -
ких му зи ча ра би ће одржан у

пе так, 12. ав гу ста, на сце ни
„Welcome”, а дру ги су тра дан
на сце ни „Blues”.

Пу бли ка ће има ти при ли ку
да чу је ау тор ске пе сме ко је ће
би ти об ја вље не на њи хо вом
пр вом ал бу му „I Do Believe”.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ БЕНД НА „НИ ШВИ ЛУ”

Два на сту па у два да на

гра ду. Ове фо то гра фи је нас
под се ћа ју на то где су на ши
ко ре ни, јер ка ко ре че Де сан ка
Мак си мо вић, ми смо „зе мља
се ља ка на бр до ви том Бал ка ну”
– за кљу чио је Ро тар.

Са лон је отво рио Ми ро слав
Пре до је вић, се кре тар Фо то-
са ве за Ср би је, ко ји сма тра да
се у Омо љи ци одр жа ва јед на
од нај зна чај ни јих из ло жби
фо то гра фи ја у ре ги о ну.

– Ово је дра го це ни до при нос
чу ва њу тра ди ци је срп ског се ла.
Ако са бе ре мо све фо то гра фи је
ко је су из ла га не у про те кле 44
го ди не, ми слим да се мо же мо
по хва ли ти ар хи вом ко ју ма ло
ко има – ре као је Пре до је вић.

Од 515 при спе лих фо то гра -
фи ја жи ри је за из ла га ње ода -
брао сто од се дам де сет три ау -
то ра. Нај бо љу ко лек ци ју фо то -
гра фи ја сни ми ла је Ви о ле та
Ми лу ти но вић из Бе о гра да,
дру га на гра да је при па ла
Жељ ку Ђу ри ћу из Сме де ре ва,
а тре ћа Ја ро сла ву Кра ли ку из
Ко ва чи це. Пр ва на гра да за по -
је ди нач ну фо то гра фи ју до де -
ље на је Ву ку Аџи ћу из Те ме ри -
на, дру га Зо ра ну Пе тро ви ћу из
Кра гу јев ца, а Ја но Ва ло из Но -

тив ним ис тра жи ва њи ма ба ви -
ли и фо то граф ским за на том,
сво јим фил мо ви ма су при сту -
пи ли с по себ ном се лек тив ном
осе ћај но шћу за ма гич на деј -
ства сли ке, не ин те ре су ју ћи се
са мо и пр вен стве но за ак ту е -
лан са др жај ко ји их је мо ти ви -
сао, већ и за онај ли ков ни сен -
зи би ли тет ко ји је оства рио ве -
ли ке мо гућ но сти ау тен тич не
филм ске из ра жај но сти – оце на
је чла на жи ри ја дра ма тур га
Ми о дра га Но ва ко ви ћа.

По се ти о ци „Жи се ла” има ли
су при ли ку да ви де и из ло жбе
фо то гра фи ја „Иде а ли за ци ја
же не” Са ше Пре ра до ви ћа,
„Цр ве на нит” Ми ла на Жив ко -
ви ћа и „Еко-фо то” Цен тра за
та лен те Бе о град, чи ја је те ма
од нос пре ма жи вот ној сре ди -
ни, као и про јек ци ју ра до ва
Ти бо ра Ра ца „Art off”.

Ор га ни за тор фе сти ва ла
„Жи сел” је Дом кул ту ре Омо -
љи ца, одр жа ва се под по кро ви -
тељ ством Фо то-са ве за Ср би је,
а по мо гли су га Ми ни стар ство
кул ту ре, Град Пан че во, Ет но -
граф ски му зеј и Ет но ло шко-
-ан тро по ло шко дру штво Ср би је.

– Ту је и ком по нен та се ла
ко је смо за бо ра ви ли, се ла ко је
је фак тич ки као иде ја на пу -
ште но још од Дру гог свет ског
ра та па на о ва мо. Сви су хте ли
да оду из ње га да би жи ве ли у

Додела гран-прија



Ана Бра те ље вић је са шест го -
ди на по че ла да сви ра кла вир, а
по сле не ко ли ко го ди на и хар -
фу. За вр ши ла је Му зич ку шко -
лу „Јо ван Бан дур” у Пан че ву.
На Фа кул те ту музичкe умет но -
сти у Бе о гра ду ди пло ми ра ла је
хар фу (2006), за вр ши ла спе -
ци ја ли за ци ју за тај ин стру мент
(2007), а ди пло ми ра ла је и
кла вир (2008) с нај ви шим оце -
на ма. Ма стер-сту ди је хар фе
за вр ши ла је на Ака де ми ји ле -
пих умет но сти у Пра гу (2010),
а у ју ну ове го ди не је на тој
пре сти жној му зич кој ин сти ту -
ци ји и док то ри ра ла.

На сту па као со ли ста, ка мер -
ни и ор ке стар ски му зи чар, ба -
ви се и пе да го шким ра дом. До
са да је има ла ве ли ки број на -
сту па у на шој зе мљи и ино -
стран ству.

Као ђак ге не ра ци је Сред ње
му зич ке шко ле „Јо ван Бан -
дур” на гра ђе на је по хвал ни -
цом Кра љев ског до ма Ка ра -
ђор ђе ви ћа, то ком шко ло ва ња
је осва ја ла на гра де на ме ђу на -
род ним и на ци о нал ним так -
ми че њи ма хар фе (Фе сти вал
му зич ких и ба лет ских шко ла
Ср би је, Ме ђу на род но так ми -
че ње „Пе тар Ко њо вић”...).

• Не дав но сте док то ри ра ли на
Ака де ми ји ле пих умет но сти у
Пра гу. За што сте по сле Фа кул -
те та му зич ке умет но сти у Бе о -
гра ду иза бра ли баш Праг за
на ста вак шко ло ва ња?

– Глав ни раз лог је би ла мо ја
про фе сор ка Ја на Бо у шко ва, ко -
ја је, сло бод но мо гу да ка жем,
јед на од нај бо љих свет ских
хар фист ки ња. Не ко ли ко пу та је
би ла го шћа Ме ђу на род ног фе -
сти ва ла хар фе у Бе о гра ду, где
је по ред кон це ра та одр жа ла и
ма стер-клас, на ко ме смо се
упо зна ле. Част ми је што се
ука за ла при ли ка да се у ње ној
кла си уса вр ша вам, са да већ се -
дам го ди на. Док тор ске сту ди је
су би ле на че шком је зи ку и тра -
ја ле су че ти ри го ди не. Са сто је
се од умет нич ког, ис тра жи вач -
ког про јек та и ра да на ка те дри.
Ис тра жи ва ње, тј. те зу сам пи са -
ла на те му „Нај зна чај ни ји хар -
фи сти 20. ве ка”, а то ком сту ди -
ја сам би ла кон церт но ак тив на
и пре да ва ла сам на ка те дри за
ка мер ну му зи ку. На кон за вр -
ше ног док то ра та по ста ла сам
пр ва хар фист ки ња у Че шкој с
ти ту лом Ph. D. – док тор на у ка у
обла сти ин тер пре та ци је и те о -
ри је ин тер пре та ци је, спе ци ја -
ли за ци ја хар фа.

• Од ма ле на сте сви ра ли упо -
ре до два, ка ко ка жу, нај те жа
ин стру мен та – кла вир и хар -
фу. Да ли под јед на ко во ли те
да их сви ра те? Чи ни се да се
ни сте, још увек, опре де ли ли за
је дан од њих?

– Кла вир и хар фа су мо је
две ве ли ке љу ба ви и за и ста се
ни сам мо гла опре де ли ти за је -

дан од њих. Због то га сам и
упо ре до сту ди ра ла два од се ка
на Фа кул те ту му зич ке умет но -
сти, а че сто на кон цер ти ма
сви рам оба ин стру мен та, на
шта пу бли ка од лич но ре а гу је.

• Ни су рет ки ни ва ши на сту -
пи у обла сти ка мер не му зи ке –
„му зи ке при ја те ља”. Ко су ва -
ши му зич ки при ја те љи и ка ко
их би ра те?

– Мо ји „му зич ки при ја те љи”
су у ства ри мо ји при ја те љи, а с
не ки ма од њих са рад ња тра је
још од школ ских да на. По ме -
ну ла бих дуо „Фе ри”, у ко ме
на сту пам с на шим Пан чев цем
Ми ла ном Бер гин цем, у дуу
ви о ли на –кла вир и ви о ли на –
хар фа. За ни мљи ва је би ла и
са рад ња са Ивом Угр чић у ду е -
ту фла у та – келт ска хар фа у
скло пу про јек та „Во јаж”, ко ји
смо пред ста ви ле ши ром на ше
зе мље. Пред че шком и сло вач -
ком пу бли ком сам се пред ста -
ви ла с фла у тист ки њом Лу ци јом
Ко шум бер ском, а од не дав но са -
ра ђу јем с хар фист ки њом Бро -
ни сла вом Кла бле но вом. За јед -
но смо на хар фа ма из ве ле
Кон церт за два чем ба ла Ј. С.
Ба ха, у прат њи Сим фо ниј ског
ор ке стра Кар ло вих Ва ри. Та -
ко ђе се на дам да ће се са рад ња
с пи ја нист ки њом Га бри е лом
Ди нић на ста ви ти и по сле кон -
цер та ко ји смо одр жа ле по чет -
ком ав гу ста у Пан че ву.

• Че сто на хар фи из во ди те
ком по зи ци је пи са не за дру ге
ин стру мен те. Да ли су то му -
зич ки екс пе ри мен ти, ис тра -
жи ва ња или јед но став но умет -
нич ка зна ти же ља?

– То је све од на ве де ног.
Мно ги ком по зи то ри су пи са ли
и пи шу за хар фу, већ са да има -

Дру штво спек та кла

КУЛТУРА
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„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Славни чешки писац Ми-
лан Кундера, који већ одав-
но пише само на францу-
ском језику, и код нас је
правовремено стекао вели-
ку популарност. За оне који
познају Кундерино дело не-
ће бити нимало неочекива-
на његова тежња да у роман
унесе елеменат неозбиљно-
сти. У „Празнику безначај-
ности” Кундера коначно
остварује свој дуго сањани
естетски сан: да осветли нај-
озбиљније проблеме а не на-
пише ниједну озбиљну реч,
да фасциниран стварношћу
савременог света ипак уз-
макне сваком реализму.

Милан Кундера у овом
кратком роману, првом
после тринаест година, ис-
тражује апсурдни свет чо-
века и историје, и заврша-
ва га осмехом.

Читаоци ће у „Празнику
безначајности” пронаћи три
равни значења. Прва је пре-
васходно хуморна и Кунде-
ра нас упознаје са четвор-
ком париских другара. Ови
јунаци представљају пози-
тиван оквир даљих збивања
и формирања значења у ро-
ману. У следеће друге две
равни значења Кундера се
окреће испитивању бића,
смисла, како индивидуал-

ног, тако и друштвеноисто-
ријског постојања. Писац
призива духове Стаљина,
Калињина, Хрушчова и
Жданова, претварајући
ужас тоталитаризма у урне-
бесну лакрдију. Управо је у
трећој равни значења рома-
на „Празник безначајности”
Милан Кундера показао да
смех разара моћ.

Милан Кундера (Брно,
1929) чешки је и францу-
ски писац. Чешког је поре-
кла, живео је у егзилу у
Француској од 1975. и тамо
добио држављанство 1981.
Комунистичка власт у Че-
хословачкој је забрањивала
његове књиге све до Пли-
шане револуције 1989.

„Празник безначајности” 
Милана Кундерe

Урош Дра же вић, 

ма стер дипл. но ви нар

КЊИ ГА „Дру штво спек та -
кла”, де ло Ги Де бо ра, са чи -
ње но је од де вет по гла вља
при ма мљи вих на сло ва по -
сред ством ко јих пи сац пред -
ста вља мо дер но дру штво и
ње го ве ма не што ста ју у реч
– спек такл. Реч је о об ма на -
ма, ла жној све сти, о по гле ду
на свет ко ји се ма те ри ја ли -
зо вао, а ко ји ни су ство ри ли
са мо ме ди ји, с об зи ром на то
да је спек такл, нај пре, од нос
ме ђу љу ди ма. Пи сац по чи ње
удар но, сме шта ју ћи дру штво
у са жа љи вост, јер ви ше не
жи ви жи вот, не го ин вер зи ју
жи во та ко ју под сти чу ро ба и
број ни при зо ри што од
ствар но сти пра ве пред ста ве.
Овај ма мац оправ дан је до
по след њег ин тер пунк циј -
ског зна ка у књи зи об ја шње -
њи ма спек та кла ко ји као да
је жив, пер со ни фи ко ван, ко -
ји ква ри и ома мљу је ум, ин -
ди ви ду ал ни, па ко лек тив ни
иден ти тет, не по сред не до -
жи вља је.

ПРЕД СТА ВА: Жи вот на ко -
ме ди ја „Cabares, Cabarei”,
ко ју Зи јах Со ко ло вић из во ди
два де сет че ти ри го ди не.
Спа да у про грам По зо ри шта
„Сла ви ја”. Ху мор и на ни за не
исти не о дру штву на из ме -
нич но упра вља ју ре ак ци ја ма
гле да ла ца – смех, па за пи та -
ност, по твр да ста во ва, осврт
на не ке су шти не... То ме до -
при но си ра зно ли кост тек ста,
ко ји је у ве зи с љу ба вљу, смр -
ћу, брач ним од но си ма, по -
ли ти ком, др жа вом, мо ра -
лом. Глу мац је у уло зи но -

стал ги ча ра, кри ти ча ра, де ти -
ња стог чо ве ка ко ји, по зи ва ју -
ћи се на озбиљ ност де ша ва -
ња о ко ји ма при ча, ми ми -
ком, ге сти ку ла ци јом, раз ма -
ха но шћу ко ја пра ти текст и
ка ри ки ра њем, ту озбиљ ност
– ру ши. Реч је о не при јат ним
те ма ма ко је Зи јах Со ко ло вић
пре о бли ку је у опо ра вак за
пу бли ку пред ко јом кон ста -
ту је те дру штве не про бле ме.

ФИЛМ: На гра ђен „Оска -
ром” за нај бо љи стра ни
филм – „Ве ли ка ле по та”. Ре -
жи сер је Па о ло Со рен ти но.
Уло ге – Са бри на Фе ри ли,
Кар ло Вер до не и То ни Сер -
ви ло, глав ни глу мац, ко ји
глу ми ше зде сет пе то го ди -
шњег Џе па, но ви на ра и пи -
сца, ко ји се дру жи с бо га та -
ши ма. Сви су успе шни и
без бри жни, али се пре и спи -
ту ју о сво јој сре ћи. Џе по во
пре и спи ти ва ње и по сма тра -
ње раз о ча ра ња око се бе тра -
је до кра ја фил ма. Сре ћа у
овом фил му не из гле да као
„на фил му”, а Рим ни је као
на раз глед ни ца ма.

Два читаоца који до среде, 17. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Чији бисте дух призвали?”, наградићемо по јед-
ним примерком књиге „Празник безначајности” Мила-
на Кундере. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари
„Делфи”..
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша -
љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре -
жи  и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: PH. D. АНА БРА ТЕ ЉЕ ВИЋ, ХАР ФИСТ КИ ЊА

ПР ВА ДОК ТОР КА ЗА ХАР ФУ

мо бо гат ре пер то ар, али нео п -
ход но је и да ље ра ди ти на по -
пу ла ри за ци ји тог ин стру мен та.
Хар фа са дво стру ком ак ци јом
пе да ла по сто ји тек од 19. ве ка,
па ли те ра ту ра ни је то ли ко
обим на као за ви о ли ну, кла вир
или не ке дру ге ин стру мен те.
По је ди ни ком по зи то ри ни су
има ли при ли ку да се су срет ну
са овим ин стру мен том – нпр.
Ј. С. Бах, а ште та је да њи хо ву
му зи ку и му зи ку те епо хе не
из во ди мо на хар фи. На сво јим
кон цер ти ма же лим да пу бли -
ци пред ста вим не што но во, не -
сва ки да шње и због то га че сто
сви рам ком по зи ци је ко је ни су
ори ги нал но на пи са не за мој
ин стру мент.

• Уче ство ва ли сте у ни зу
кро со вер про је ка та, око ко јих
се у му зич ком све ту мо гу чу ти
по ле ми ке. Јед ни ми сле да се
на тај на чин да је до при нос
про мо ци ји кла сич не му зи ке, а
дру ги да су не при ме ре ни вр -
хун ским из во ђа чи ма. Ка кав је
ваш став пре ма то ме?

– Ми слим да уко ли ко се
„из лет” у не ки дру ги жа нр ура -
ди с ме ром и уку сом, мо же са -
мо до при не ти по пу ла ри за ци ји
умет нич ке му зи ке и од ре ђе ног
ин стру мен та. Увек је био иза -
зов и ве ли ка аван ту ра да се
опро бам и у не ком дру гом
жан ру. По ме ну ла бих сни ма -
ње CD-а и ре микс из да ње ита -
ли јан ског бен да „Се та мур”, за -
тим поп-арт из да ње гу дач ког
квар те та „Ар ко”, као и на сту пе
са рок и панк бен до ви ма –
„Ви бра тор у ри кверц”, „Дра ган
Марс”, „Вон дер стрингс квар -
тет” – на ко ји ма сви рам елек -
трич ну хар фу. Зна чај но ис ку -
ство је би ло и сни ма ње фил ма

„Пут до Ри ма” То ма ша Ми јел -
ни ка, у ко ме сам за не ко ли ко
сце на ком по но ва ла му зи ку, а у
јед ној сам се и по ја ви ла. Филм
је при ка зан на про шло го ди -
шњем Ме ђу на род ном филм -
ском фе сти ва лу у Кар ло вим
Ва ри ма, у че шким би о ско пи -
ма, а по том и на ме ђу на род -
ним фе сти ва ли ма у дру гим зе -
мља ма. CD „Од Ба ха до џе за” у
из да њу Му зич ког цен тра, уз
по др шку Гра да Пан че ва, на
ко ме сви рам хар фу и кла ви ру,
са мо је још је дан од до ка за да
во лим екс пе ри мен ти са ње с
ра зним жан ро ви ма. 

• Члан сте Че шког на род ног
сим фо ниј ског ор ке стра...

– Ве ли ка је част и за до вољ -
ство би ти со ли ста тог еми -
нент ног ор ке стра и сви ра ти са
свет ским му зи ча ри ма као што
су Енио Мо ри ко не, Ан дреа Бо -
че ли, Хо се Ка ре рас, Пла си до
До мин го, Ана Не треп ко, Јо нас
Ка уф ман... Из дво ји ла бих дво -
го ди шњу европ ску тур не ју с
ле ген дар ним ма е стром Мо ри -
ко не ом, с ко јим смо од сви ра ли
ви ше од три де сет кон це ра та, а
на не ки ма је по се ће ност би ла и
до 12.000 слу ша ла ца. За ме не
је то за и ста би ло не по но вљи во
ис ку ство. Пре де се так го ди на
при су ство ва ла сам ма е стро вом
кон цер ту у „Бе о град ској аре -
ни” и ни слу ти ла ни сам да ћу
јед ног да на с њим са ра ђи ва ти.
Ове го ди не му је до де љен
„Оскар” за му зи ку за филм
„Под лих осам” Квен ти на Та -
ран ти на, ко ја је сни мље на са
Че шким на род ним сим фо ниј -
ским ор ке стром у Пра гу.

• Са ра ђу је те и с дру гим еми -
нент ним че шким ор ке стри ма?

– Да, са ра ђи ва ла сам с
Фил хар мо ни јом Бо ху сла ва
Мар ти нуа из Зли на, где сам
јед но вре ме и би ла за по сле на,
са Сим фо ниј ским ор ке стром
Кар ло вих Ва ри, Ка мер ном
фил хар мо ни јом Пар ду би ца и,
што бих по себ но ис та кла, са
Че шком фил хар мо ни јом, с
ко јом смо 2014. сви ра ли на
отва ра њу пре сти жног фе сти -
ва ла умет нич ке му зи ке „Пра -
шко про ле ће”.

• Да ли је Ана ви ше со ли ста,
ка мер ни или ор ке стар ски му -
зи чар, му зич ки пе да гог, или
све то под јед на ко?

– За сад, Ана је све то под јед -
на ко, јер не би би ла Ана да је
дру га чи је.

• Че сто пу ту јеш и ко фе ре си
по но во спа ко ва ла – од ла зиш
на од мор, или ћеш и по ав гу -
стов ској вре ли ни би ти по све -
ће на по слу?

– Је дан део ав гу ста ћу се од -
ма ра ти, а већ кра јем ме се ца
кре ћу при пре ме за кон цер те у
сеп тем бру и но ву школ ску го -
ди ну, у ко јој ме че ка ју мо ји
уче ни ци кла ви ра и хар фе у
Му зич кој шко ли „Иља Хур -
њик” у Пра гу.

Ду о дра ма „Остр во” од и гра на
је у уто рак, 9. ав гу ста, у дво ри -
шту На род ног му зе ја Пан че во.
Пред ста ва је ау тор ски про је -
кат глу ма ца Ива не Тер зић и
Бра ти сла ва Јан ко ви ћа, пре ма
исто и ме ном ро ма ну Ме ше Се -
ли мо ви ћа.

Иа ко је ро ман на пи сан пре
ви ше од че ти ри де це ни је, те -
ма ко ју об ра ђу је и да ље је ак -
ту ел на. Ово де ло је пр ви пут
по ста вље но на сце ну.

– Пи та ња са мо ће, уса мље -
но сти, оту ђе но сти, ко ли ко је
сва ки чо век сам за се бе остр -
во, ин спи ри са ла су нас да се
ба ви мо овим де лом. Те ма са -
вр ше но функ ци о ни ше с да на -
шњим све том, с тре нут ком у
ко ме се чо ве чан ство на ла зи,
ис пи ту је од но се из ме ђу љу ди

на јед ном ду бљем, не ба нал -
ном и по вр шном ни воу. У
пред ста ви се ра ди о дво је љу ди
ко ји су на остр ву и, на не ки на -
чин, ре тро спек ти ви њи хо вог
жи во та – од ра не мла до сти па
све до по зних го ди на, кроз
њи хо ву по ро ди цу, њи хо ву де -
цу... Реч је о дво је љу ди ко ји
су на остр ву са ми, оту ђе ни,
осу ђе ни јед но на дру го – ка же
Бра ти слав Јан ко вић.

Пред ста ва је на ста ла у ко -
про дук ци ји На род ног по зо ри -
шта При шти на и Ша бач ке ин -
ду стри је кул ту ре, удру же ња
ко је се ба ви уна пре ђе њем са -
вре ме ног умет нич ког ства ра -
ла штва и раз во јем кре а тив но -
сти и ино ва тив но сти мла дих
умет ни ка.

ПРЕД СТА ВА „ОСТР ВО”

Оту ђе ност са вре ме ног до ба



Ком па ни ја „Ролс-Ројс” је
осно ва на 1906. го ди не као
фа бри ка мо то ра за та да шње
ави о не. Ме ђу тим, исте го -
ди не осни ва чи овог, да нас
лук су зног брен да на пра ви -
ли су и свој пр ви ау то мо бил
– „сре бр ни дух”. Те сти ра ње
и ис пи ти ва ње ау то мо би ла
тра ја ли су ве о ма ду го, а то -
ком те ста по у зда но сти на
пу ту тај ау то мо бил је кроз
Шкот ску пре шао 24.000 ки -
ло ме та ра.

Ау то мо би ли су про из во ди
ко ји се нај ви ше ре ци кли ра -
ју. Сва ке го ди не ре ци кли ра
се два де сет пет ми ли о на то -
на ма те ри ја ла ко ји по ти чу
од во зи ла.

Сје ди ње не Др жа ве су пре -
на тр па не ау то мо би ли ма,
по ро ди це по се ду ју ви ше во -
зи ла, а сход но то ме и са о -
бра ћај на ин фра струк ту ра је
при ла го ђе на бро ју во зи ла. У
то ме пред ња чи Лос Ан ђе -
лес, а око че тр на ест про це -
на та зе мљи шта у том гра ду
за у зи ма ју пар кин зи.

Пре ма по да ци ма по ре ских
слу жби ши ром све та, про се -
чан вла сник ау то мо би ла
мар ке „бу га ти”, по ред њега,
по се ду је у про се ку још 84
во зи ла, три ави о на и бар
јед ну јах ту.

У јед ном од фил мо ва о Бет -
ме ну глав ни глу мац Кри -
сти јан Бејл, ко ји ту ма чи
лик ми ли јар де ра Бру са Веј -
на, у јед ном на став ку во зи
„лам бор ги ни мур се ла го”.
Ако сте ми сли ли да је тај
ау то мо бил ода бран са мо да
би се при ка за ло имо вин ско
ста ње го спо ди на Веј на, пре -
ва ри ли сте се. Реч „мур се -
ла го” на шпан ском зна чи
„ши шмиш”.

Про сеч на по тро шња ау то -
мо би ла то ком два де се тих
го ди на про шлог ве ка из но -
си ла је 16 ли та ра на сто ки -
ло ме та ра.

„Форд” је по знат по то ме
што је то ком пе де се тих и
ше зде се тих екс пе ри мен ти -
сао у про из вод њи ау то мо -
би ла. Та ко је 1958. го ди не
та ком па ни ја при ка за ла
про то тип „ну кле он”, пик-
ап во зи ло ко је је у то вар -
ном де лу има ло ну кле ар ни
ре ак тор. За ми сао је би ла да
се фи си јом ура ни ју ма, од -
но сно па ром до би је ном
тим про це сом, по кре ће по -
се бан мо тор, сли чан они ма
ко ји су би ли угра ђи ва ни у
ну кле ар не под мор ни це тог
вре ме на. Раз лог због ко јег
та иде ја ни је за жи ве ла, по -
знат је сва ком ра зум ном
чо ве ку.

„АУ ТО БУС” ЗА СА О БРА ЋАЈ НЕ ГУ ЖВЕ
Ки на је го ди на ма нај ве ће
тр жи ште ау то мо би ла, па су
сход но то ме и гу жве на ули -
ца ма сва ко днев на по ја ва.
Да би се из бе гло че ка ње у
са о бра ћа ју, бар ка да је јав ни
пре воз у пи та њу, ин же ње ри
су за по че ли раз вој во зи ла
ко је ће пут ни ке пре во зи ти
из над са о бра ћај них гу жви.

Ки не зи су пред ста ви ли
рад ни про то тип овог „сто је -
ћег ау то бу са”, ко ји ко ри сти
ши не за кре та ње, а уме сто да
сто ји на се ма фо ру или због
за сто ја, он ће про ла зи ти из -

над ау то мо би ла. Про стор ис -
под ау то бу са ко ји је пред ста -
вљен јав но сти до вољ но је ви -
сок да ово во зи ло мо же да
про ђе „пре ко” пут нич ких ау -
то мо би ла стан дард не ве ли -
чи не, али не и из над те рен -
ских во зи ла или ком би ја, па
струч ња ци ма оста је да по ра -
де и на том про бле му.

ТЕБ 1 је на зив но вог пре -
во зног сред ства, ду жи не 22,
а ши ри не се дам и по ме та -
ра, ко је ће ко ри сти ти стру ју
као енер гент за по гон. Мо -
же да при ми око три ста пут -
ни ка и да их пре ве зе до од -
ре ди шта мак си мал ном бр -
зи ном од 60 ки ло ме та ра на
час, што је са свим до вољ но
за град ске усло ве.

Пр ва ис пи ти ва ња су ура -
ђе на на тест-ста зи ко ја је
ду гач ка три ста ме та ра, а
одр жа ва ње овог, мо же мо
ре ћи „над зем ног ме троа”

тре ба да ко шта пет пу та ма -
ње од кон вен ци о нал не под -
зем не же ле зни це.

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

НУ КЛЕ АР НИ ФИ ЗИ ЧА РИ „ФОР ДА”

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Нај зна чај ни ји 
ау то мо бил
ре ли-шам пи о на та

Фу ту ри стич ка ви зи ја
Мар че ла Ган ди ни ја

По је ди ни мо де ли ау то мо би ла
пра вље ни су за од ре ђе не свр -
хе, што ни је не у о би ча је но. То
су углав ном би ла во зи ла на -
ме ње на по себ ним вр ста ма тр -
ка, као што је „Фор дов” мо дел
ГТ 40, на пра вљен ис кљу чи во
за тр ку „24 са та Ле Ма на”. Је -
дан од та квих мо де ла из Ита -
ли је на стао је се дам де се тих,
ка ко би до ми ни рао Свет ским
ре ли-шам пи о на том.

Ис по што ва ти пра ви ла ФИА
„Лан ча” је де це ни ју ра ни је
има ла за па же не успе хе у ре -
ли ју, али су ау то мо би ли ко је
је та да ко ри стио фа брич ки
тим тог про из во ђа ча по ка -
рак те ри сти ка ма за о ста ја ли за
оста лим уче сни ци ма у тим
тр ка ма. Да би се они вра ти ли
на ве ли ку сце ну, спорт ско
оде ље ње „Лан че” од лу чи ло је
да раз ви је и на пра ви мо дел
ко ји ће се ис кљу чи во ко ри -
сти ти за тр ке.

Ита ли јан ски ди зај не ри тог
вре ме на углав ном су има ли
на цр те ау то мо би ла ко ји су би -
ли кли на стог об ли ка, а у том
трен ду је пред ња чи ла ку ћа
„Бер то не”. Њен нај бо љи ди -
зај нер тог вре ме на, Мар че ло
Ган ди ни, био је пред вод ник

ова квог сти ла. По ред то га,
Ган ди ни је ин си сти рао на
свом ди зај ну мо то ра ко ји је
цен трал но по ста вљен, а идеј -
ни тво рац је „Лам бор ги ни је -
вог” си сте ма отва ра ња вра та
на го ре. Ка да већ го во ри мо о
кли на стом ди зај ну и по зи ци ји
мо то ра, не мо же мо за о би ћи
још јед но Ган ди ни је во ре мек-
-де ло, а то је „лан ча стра тос”.

Да би не ки мо дел од ре ђе ног
про из во ђа ча до био одо бре ње
од Свет ске ау то мо бил ске ор -
га ни за ци је за так ми че ње у би -
ло ко јим тр ка ма, мо ра би ти
ба зи ран на вер зи ји за сва ко -
днев ну упо тре бу, ко ја на кон
пре прав ки за так ми че ње до -
би ја хо мо ло га ци ју и тек та да
се так ми чи. „Лан ча” се у овом
слу ча ју ни је при др жа ва ла тог

би ли спрем ни за пр во так ми -
че ње. Кра јем исте го ди не
„стра тос” има тр кач ку пре ми -
је ру на ре ли ју „Кор зи ка”, а за
во ла ном ау то мо би ла се на ла -
зио та да чу ве ни Сан дро Му на -
ри. На не сре ћу ти ма, на кон не -
ко ли ко спе ци јал них ис пи та
мо ра ли су да се по ву ку, јер су
има ли про бле ма са оги бље њем
на ау то мо би лу. Иден ти чан слу -
чај за бе ле жен је и ме сец да на
ка сни је на ре ли ју „Ко ста дел
Сол” у Шпа ни ји. Сле де ће го ди не
(1973) „Лан ча” до би ја хо мо ло -
га ци ју од Свет ске ау то мо бил -
ске ор га ни за ци је, јер је ус пе ла
да про из ве де пре ко че ти ри
сто ти не ау то мо би ла, што је би -
ло са свим до вољ но за ис пу ња -
ва ње кри те ри ју ма.

Исте го ди не до ла зе и пр ви
ус пе си на тр ка ли шти ма. На -
ред не, као и 1975. и 1976,
„лан ча стра тос” има то тал ну
до ми на ци ју. „Фи јат” од лу чу -
је да ипак пр вен ство у овом
так ми че њу да мо де лу 131, па
та ко 1977. по чи ње крај за
„стра тос”. Тај ау то мо бил у
так ми че њи ма су ко ри сти ли
још са мо ма ли при ват ни ти -
мо ви до 1980. го ди не. Јав но -
сти ни да нас ни је по зна та од -
лу ка „Фи ја та” да по ву че је дан
од нај зна чај ни јих ау то мо би ла
у исто ри ји свет ских ре ли-
-шам пи о на та.

„ЛАН ЧА СТРА ТОС” – ПР ВО СТА ЗА, ПА ОН ДА ПУТ

пра ви ла. Пр во је на пра вљен
мо дел „стра тос ХФ” за ре ли, а
тек он да је фа бри ка на пра ви ла
од ре ђе ни број вер зи ја за друм,
ка ко би се ис по што ва ла пра -
ви ла.

Ган ди ни је при ра ђе њу на цр -
та за бу ду ћи ре ли-ау то мо бил
био во ђен фу ту ри стич ким
иде ја ма, а пре ма ми шље њи ма
за љу бље ни ка у мо то-спорт,
„стра тос” је био је дан од нај -
леп ших. Ис под ха у бе се на ла -
зио „Фе ра ри јев” мо тор са шест
ци лин да ра у Ве-рас по ре ду
пре у зет с мо де ла „ди но”.

Нео бја шњи ва од лу ка „Фи ја та”
Иа ко је мо тор био ма лих ди -
мен зи ја, због истог та квог про -
сто ра у ко ји је тре ба ло да бу де
угра ђен, ње го ва сна га је би ла
ви ше не го до вољ на за пер фор -
ман се ко је ће за се ни ти оста ле
так ми ча ре у Свет ском ре ли-
-шам пи о на ту.

Са ло ни ау то мо би ла су од у -
век би ли ме ста на ко ји ма су се
при ка зи ва ли но ви те ти, па је та -
ко на Сај му у То ри ну 1972. го -
ди не зва нич но пред ста вљен
про то тип „лан че стра тос”. Иа ко
је јав ност би ла оду ше вље на
сме лим ди зај ном и пер фор -
ман са ма, чел ни ци „Лан че” ни -
су има ли вре ме на за ужи ва ње у
по зи тив ним кри ти ка ма, већ су
на ста ви ли те сти ра ња ка ко би

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

12



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13Петак, 12. август 2016.

ФОРД фиjеста, 2001. годи-
ште, 1,8 ТДДИ фокус, мо-
тор 55 кв, регистрован до
маја 2017. године, власник,
цена 1.600 евра. Упитати на
062/764-125. (СМС)

ЈУГО 45, 1990. годиште,
плин. Регистрован годину
дана, екстра стање.
065/987-27-24. (СМС)

ПЕЖО 205, регистрован до
јула 2017. продајем. Цена
450 евра. 060/554-54-34.
(СМС)

ФОРД фокус караван 1.8
ТДЦИ, 85 кв, без улагања.
064/580-45-18, 063/387-
826. (224873)

ЛАДА 110 1.5,LI, 2003, 500
евра. 063/256-191.
(225637)

ФОРД фијеста 2001, реги-
строван до краја априла
2017, 1.300 евра. 060/600-
28-12. (224791)

ПРОДАЈЕМ опел кадет 1.4,
лимузина, 1991. годиште,
регистрован. Контакт:
064/314-00-68. (и)

ОПЕЛ кадет суза, 1988. го-
диште, 1.3 бензинац, реги-
строван. 063/802-48-33. 

ПРОДАЈЕМ камион заставу
турбо зету, 79/12 Д, 1997.
годиште. 063/327-282, Ра-
дивоје. (225274)

ЗАСТАВА 101, 2003. годи-
ште, прешла 138.000, реги-
строван до 2. октобра 2016,
атест за ТНГ важи до 2018,
цена 600 евра. 064/165-07-
18. (225509)

ГОЛФ 3, венто, голф 2, џе-
та, делови и уградња.
061/159-74-73. (225508)

ФИЈАТ пунто 1.2, бензин,
клима, петора врата, 2001,
одличан, регистрован.
063/177-46-96. (225500)

МЕРЦЕДЕС ванео 2002, 1.7,
дизел, аутоматик, тек реги-
строван. 062/822-06-46.
(225500)

ПРОДАЈЕМ скутер априли-
ју, моторе за чамце: јамаха
– пет коња, опел кадет ГС и
мотор за опрела, ОХЦ
1300. 066/604-23-64. (р)

ПОЛО 1.9, дизел, 1997. го-
диште. Тел.  063/156-51-35.
(225414)

ПРОДАЈЕМ клио 1.5 ДЦИ,
2004. годиште, 160.000 км,
1.800 евра, договор.
060/597-63-33. (225438)

ПРОДАЈЕМ мерцедес А
170, ЦДИ, 2001, 160.000
км, 3.300 евра, договор.
060/597-63-33. (225430)

ВАРТБУРГ 1.3, регистрован
до 1. фебруара 2017, први
власник. 061/611-23-03.
(225365)

ГОЛФ 3, 1997. годиште,
прешао 82.000 км, тамно
плав. 061/254-17-08.
(225359)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, мета-
лик плав, гаражиран, одли-
чан. 064/142-55-93.
(225342)

ПРОДАЈЕМ ауди 80 јаје, 1.8
плин атест, 1987. годиште.
063/102-33-44. (225608)

ПРОДАЈЕМ хонду акорд,
бензин, 2007, 155.000, рено
меган 2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43. 225604)

ПРОДАЈЕМ пежо 2106,
2003. годиште, регистрован
до 2017, 1.4, бензин. Тел.
069/104-13-66. (225773)

ПРОДАЈЕМ комби застава
ривал, 2003, теретни, Б ка-
тегорија. 060/028-14-80.
(225622)

БМВ 316 и, компакт, 2002,
1.8 бензин, одличан.
060/028-14-80. (225622)

ОПЕЛ корса 1.2, 2002, пе-
тора врата, 87.000 км, у пр-
вој боји, власник. 064/130-
36-02. (225571)

ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, клима, атестиран
плин, у првој боји. 064/130-
36-02. (225571)

ПРОДАЈЕМ ситроен ксара
караван, 1.6, регистрован,
власник, 1.100 евра.
063/179-36-83. (225530)

ПРОДАЈЕМ рено клио ди-
зел, 1998. годиште, тек ре-
гистрован. 063/761-04-05.
(225513)

АУТО-КЛИМЕ за све типове
возила сервисирамо, пуни-
мо гасом дигиталном ма-
шином, пуњење 2.500 дина-
ра. „Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(225515)

НИСАН примера, караван,
1997. годиште, бензинац,
одличан мотор, регистро-
ван. 063/333-55-25.
(225531)

КУПУЈЕМ возила свих врста
до 1.500 евра, стање небит-
но. 063/165-83-75. (22464)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, од 80 до
1.500 евра. 062/193-36-05.
(225412)

КУПУЈЕМ аутомобиле у би-
ло ком стању, 90 до 800
евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (225327)

ПРОДАЈЕМ житну сејалицу
ИМТ, 23 реда, први вла-
сник. 063/376-302.
(225449)

ПРОДАЈЕМ хитно велику
гаражу, центар Стрелишта.
066/057-545. (225460)

ИЗДАЈЕМ гараже на Коте-
жу 1. Тел. 069/409-83-42.
(2253719

КИНО-ФИЛМОВЕ 8 мм,16
мм и све врсте видео касета
квалитетно преснимавам на
ДВД. 343-563, 063/288-278.
(225301)

ТЕЛЕВИЗОРИ, половни, 37,
55, 72, замрзивач горење,
слушни апарат. 066/348-
975. (225263)

СЕРВИС телевизора, мони-
тора, продаја половних,
програмирање даљинских.
„Плус”, Туцовића 28. 353-
463. (225623)

ВЕШ-МАШИНА, фрижидер
и половни делови од веш-
машина. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07. (224696)

ПРОДАЈЕМ козе, јариће,
козје млеко и сир. Тел.
013/632-581, 065/828-04-
17. (СМС)

ПЛАСТИЧНО буре за вино
са пливајућим поклопцем,
150 литара, три комада,
100 евра. 064/866-21-18.
(225067)

ХОДАЛИЦА без точкића на
продају. 064/866-21-18.
(225067)

МАЛИ бојлер, усисивач
стубни, мрежаста лежаљка.
064/354-69-76. (225261)

ПРОДАЈЕМ штенце питбул
теријера, булисон линије
црне боје. 065/412-81-02.
(2252679

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на Старом право-
славном гробљу, близу ка-
пеле. 062/860-80-87.
(224874)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
једнокрилна врата, са ста-
клом, од дрвета, орман и
двосед новије. 062/424-128.
(225619)

ПРОДАЈЕМ телевизор пла-
зма, LG, екран 50 инча, це-
на 350 евра. 063/743-29-54.
(225344)

ПЛАСТИЧНА бурад и казан
за маст, на продају. Тел.
312-443. (225345)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елементе,
кухиња 10.000 динара.
063/773-45-97, 371-568.
(225294)

ПРОДАЈЕМ покућство: те-
писи, лустери, сервиси,
шерпе, чаше, гоблени.
063/829-76-68. (225297)

БЕТОНСКИ блокови, 30, 35,
45, 65 динара, квалитет.
069/275-73-94. ЗТР „Луна
Плус”, Црепаја. (225304)

КОМБИ гепек троделни,
стаклени балони, четворо-
делни јоги лежај, вишена-
менски. 064/928-89-68.
(225260)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кауче-
ве, угаону гарнитуру, рега-
ле, мост + регал, гарнитуру
мојца, сто + 4 столице, спа-
ваћа соба комплет, комплет
кухиња, дечја колица, ел.
шпорет, ТА пећи, пећ на
дрва, машину за веш, суђе,
тепихе, половне ауто гуме,
бицикле разне. 063/107-78-
66. (224498)

ПРОДАЈЕМ ендлерицу, ис-
правну, маусер специјал,
повољно. 064/228-52-42.
(225245)

ПРОДАЈЕМ горионик 50 кв,
за пелет bi o ter mec ter mo -
mont  и спремник кори-
шћен три месеца. 063/858-
64-11. (225282)

ПРОДАЈЕМ краљицу пећи,
термоакумулациону пећ,
пећ на природни гас.
069/368-98-40. (225284)

ПРОДАЈЕМ гардеробне ор-
мане,  витрину, писаћи сто,
огледало и фотеље. Тел.
361-458. (225285)

ИНДУСТРИЈСКЕ професио-
налне машина за шивење
на монофазну струју „јуки”.
064/493-85-60. (225287)

АРМАТУРА ребраста фи
14, већу количину и више
фосни продајем. Светозара
Марковића 75, Панчево.
(225541)

УГОСТИТЕЉИ. Кафе апа-
рат „ga gia”, три групе, ком-
плет, потпуно исправан,
екстра кафа, гаранција, 250
евра. 063/862-63-20.
(225551)

РЕМОНТОВАНЕ ТА пећи 2,
3, 4  и 6 м2, достава, монта-
жа. Гаранција. 064/366-57-
87, 335-930. (225557)

ПРОДАЈЕМ добре половне
греде. Звездан, 063/224-
435. (225558)

ПРОДАЈЕМ половне орма-
ре, канцеларијске столове,
алуминијумске радијаторе,
сто за масажу. 064/143-52-
98. (225565)

КОМБИНОВАНИ фрижи-
дер, веш-машина, замрзи-
вач фиокар 210 – 240 л, ТА
2,2 кв, микроталасна, судо-
пера с радним висећим, ве-
ћи трпезаријски сто са сто-
лицама, угаона гарнитура,
мања , већа, разни лежаји.
Тел. 063/861-82-66.
(225518)

ДВА кауча половна по
1.000 динара комад.
013/321-596. (225528)

ПРОДАЈЕМ гаражна клизна
врата 6 х 2.40 м. 069/213-
97-37. (224925)

ПРОДАЈЕМ сипорекс греде
за плочу, дужине 4,30 м.
069/213-97-37. (224925)

НА ПРОДАЈУ круњач.
063/831-48-74. (225363)

ПРОДАЈЕМ машину за бру-
шење паркета и фискалну
касу генеко. 060/705-98-31.
(225409)

РАСПОРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од 1.000,
столови од 3.000, кревети
од 9.000, кухињске клупе
од 7.000. Стара „Утва”,
060/600-14-52. (225366)

КАЗАН за ракију, ложишта,
табарке, дна, мешачи, лу-
ле.331-586, 063/805-74-60.
(2254149

РОТВАЈЛЕР, штенад на
продају. Тел. 064/240-68-
67. (225398)

ПОЛОВАН намештај са мо-
гућом доставом, спаваћа
соба, француски лежај,
фрижидери, кухиње, шпо-
рет пола-пола, кревети, ре-
гал, плакари, ципеларник,
тросед, двосед, угаона гар-
нитура. 061/317-07-67,
063/137-37-30. (225400)

ПРОДАЈЕМ штедњак за ета-
жно грејање, на чврсто го-
риво, алфа 90 HLBE. Тел.
064/201-41-89. (225402)

ПРОДАЈЕМ кавез за зечеве,
са шест боксева, вагу либе-
лину – вага две тоне, апа-
рат аутогени за варење и
сечење комплет. 061/268-
88-12. (225397)

ПРОДАЈЕМ струњаче, трпе-
заријски сто, старински
креденац, бео брачни кре-
вет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (225418)

КОНСТРУКЦИЈУ за пласте-
ник, собни бицикл и прико-
лицу за ауто. Тел. 064/128-
71-41. (225419)

КУЛТИВАТОР 506 ЛС, ме-
тални чамац, алфин камин.
062/172-35-64. (225430)

ПРОДАЈЕМ полован наме-
штај из увоза. 065/592-78-
75. (225449)

КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, фотеље, сто,
столице терасне, фриз три
фиоке. 064/955-51-85.
(225445)

ПЕЛЕТ, преостале количине
продајем, буква, квалитет-
но. 063/322-847. (225459)

ПРОДАЈЕМ козе, јариће и
пачиће. Тел. 061/143-35-20.
(225447)

ПРОДАЈЕМ домаћу живи-
ну: кокошке, гуске, ћурке,
паткове мутаве, морке.
063/894-84-23. (225448)
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ЕТЕРНИТ за покривање
кровова, креветац, душек,
колица, форд таунус.
064/507-20-84. (225426)

ТРИТИКАЛ на продају, мо-
же кућна достава. Драган.
063/728-25-41. (225635)

ПРАСИЋИ, свиње, балира-
на детелина, 150-250 дин.
Мића, 064/303-28-68.
(225635)

ШПОРЕТ, ТВ, фрижидер,
веш-машина, машина за су-
шење веша, косачица.
063/198-84-00. ((2256249

ТВ 54, 60, 80 цм, фрижи-
дер, машина за судове, би-
цикл. 061/631-99-26.
(225624)

ПРОДАЈЕМ машину за
одвајање коштица из воћа,
шљиве, брескве, кајсије, но-
ва, јефтино. 064/201-72-16.
(225589)

ПРОДАЈЕМ штене немачког
шпица, мали пас, крем бо-
је, лара. 065/968-24-01.
(225607)

ПРОДАЈЕМ товљеника. Тел.
064/129-45-43. (225610)

ПРОДАЈЕМ машину за
штрикање. 063/865-80-06.
(225611)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 3 кв.
Тел. 069/104-13-66.
(225573)

БИВША металостругарска
радња продаје разне маши-
не, алатке и заостали мате-
ријал – месинг, челик.
063/807-50-65. (225620)

ИСПРАВНА веш-машина,
може ваша уз доплату, за-
мрзивач 210 литара.
013/346-790, 061/136-12-
81, 064/129-73-60.
(225627)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, гаранција годину
дана. 065/344-49-30.
(225479)

КУПУЈЕМ полован очуван
намештај: кухињске – собне
угаоне гарнитуре, боце
плинске. 066/900-79-04.
(225313)

КУПУЈЕМ ТА пећи, исправ-
не, неисправне, најбоље
плаћам. Долазим. 062/170-
43-10. (225318)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе славине, веш-
машине, фрижидере, замр-
зиваче, акумулаторе, ка-
блове и остали метални от-
пад. 060/521-93-40.
(225259)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, сатове, новац, пен-
кала. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36, 064/481-14-
77. (2252269

КУПУЈЕМ полован очуван
намештај, кухињске собне и
угаоне гарнитуре, боце
плинске. 066/900-79-04. (р)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, замрзиваче, веш-
машине, фрижидере и
остало. 061/321-77-93.
(225480)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, веш-
машине, замрзиваче, шпо-
рете, телевизоре. 061/206-
26-24. (225480)

КУПУЈЕМ гвожђе, акумула-
торе, алуминијум, веш-ма-
шине, замрзиваче, телеви-
зоре. 061/322-04-94.
(225480)

КУПУЈЕМ исправне и неис-
правне, ТА пећи, свих вели-
чина. 065/344-49-30.
(225479)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, остало
покућство. 062/148-49-94.
(225553)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, бижутерију,
сифон флаше, старо покућ-
ство. 335-930, 063/705-18-
18. (225557)

КУПУЈЕМ стари и полован
намештај. 064/366-57-87,
335-930. (225557)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи. 064/366-
57-87, 335-974. (225557)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, гарнитуре,
кухиње, остало покућство.
063/898-00-82. ( 225313)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, плинске боце, остало
покућство. 062/148-49-94.
(225553)

ЗАПОЧЕТА кућа, Карађор-
ђева,10.000 евра. Мозе ау-
то до 2.000 евра. 060/554-
54-34. (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у Ивано-
ву. Тел. 063/808-40-49.
(СМС)

КУЋА на продају, вреди по-
гледати. 069/697-507. 

ПРОДАЈЕ се кућа, Србијан-
ска 55, Панчево. 064/651-
16-22. (222307)

ПРОДАЈЕМ кућу, 232-08-
04, 064/414-24-71.
(223605)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у Ја-
буци, 300 м2, 6.5 ари, гео-
термичко грејање, клима.
063/378-357. (223545)

ПРОДАЈЕМ кућу у Качаре-
ву, нову, 170 м2, одмах усе-
љиво, све чисто. 013/601-
472, двадесет минута до
Панчева. (224073)

ПРОДАЈЕМ кућу у Опову.
063/169-25-68, 069/631-
788.(224408)

ПРОДАЈЕМ кућу на Куде-
љарском, на 9 ари плаца,
усељиву. 064/040-82-72.
(224811)

КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара., 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (225056)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
града. 063/272-594.
(225053)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. Тел. 601-
281. (225158)

НОВА КУЋА, Војловица 180
м2, одмах усељива, 52.000
евра. Тел. 061/604-99-93.
(225147)

ПРОДАЈЕМ дворишну кућу
у Панчеву, Владимира Же-
стића 11. 062/423-933,
19.000 евра, (225196)

КАЧАРЕВО, кућа 150 м2 на
4 ара, спрат, усељива. Мо-
же замена за стан у Панче-
ву, 27.000 евра. 064/271-
74-67. (224947)

КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Власник,
легализовано. 063/731-10-
00. (225191)

ПРОДАЈЕМ или мењам део
куће, почетак Стрелишта,
укњижено + анекс.
064/952-19-80. (225310)

ПРОДАЈЕМ лукс кућу 133
м2, 10 ари плаца, Миса, мо-
же замена за станове.
063/301-653. (225370)

КУЋА, Баваниште, новија
140 м2, 30 ари, само
22.000. (1734),  „Трем”,
332-031, 063/836-23-83.
(225372)

ЈАБУЧКИ пут, продајем
плац 8 ари, вода, струја и
канализација на плацу.
069/213-97-37. (225360)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ковину
или мењам за стан у Панче-
ву. 063/801-54-20. (225387)

НА ПРОДАЈУ, кућа Старче-
во, центар. 063/831-48-74.
(225363)

ПЛАЦ 50 ари, идеалан за
предузетнике. Фронт 50 м,
шири центар, сва инфра-
структура, договор.
063/389-962. (225393)

ЈАБУЧКИ пут, кућа на про-
дају. 069/213-97-37.
(225360)

СТАРЧЕВО, започета кућа,
4 ара, хитно, 5.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225353)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ КУЋУ,
Долово, близу центра, 16,5
ари. 061/134-37-08. (22525

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2, 7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. 064/928-
89-68. (225260)

НА ПРОДАЈУ плац у Бањи
Врујци, село Попадићи, 9
ари, цена договор.
060/731-11-31. (225270)

ПРОДАЈЕМ кућу без по-
средника, Панчево, Новосе-
љански пут, 7 ари – 80 м2.
063/153-37-70. (225278)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353)

ЦЕНТАР, 100 м2, 3.7 ари,
38.500; 70 м2, 5 ари,
45.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353/р)

СТРЕЛИШТЕ, кућа 55 м2, 4
ара, усељива, сређена,
36.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225353/р)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 70
м2, 22 ара, 27.000; 120 м2,
8.5 ари, 38.000.(394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(225353)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 50
м2, 10 ари, 28.000.  (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225353)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу
на Караули. Тел. 065/517-
33-01. (225302)

У ЈАБУЦИ, кућа усељива,
нова градња, два спрата,
220 м2, 7.5 ари плаца,
65.000 евра. 064/493-85-60.
(225287)

КУЋА, Младост, Војвођан-
ска 7.5 х 12, П+П+С, са ло-
калом аутоделови, 82.000,
договор. 013/372-666.
(225296)

КУЋА, Стрелиште,  испред
станице „беовоза”, 350 м2,
девет соба, три улаза, бро-
јила, купатила, кухиње. Де-
љива на три стана, 114.000,
договор. 063/234-283.
(225295)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ локал
од 81 м2, у центру Стрели-
шта,  за стару кућу, плац,
стан. Тел. 064/267-71-74.
(225306)

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље, преко пута
кафане „Секин салаш”.
062/891-26-31. 
(225339)

ПРОДАЈЕМ кућу 120 м2, са
радним двориштем, плацем
300 ари, Београдски пут.
065/377-23-81. (225330)

ПРОДАЈЕМ две куће на јед-
ном плацу у Војловици, ле-
гализовану. 013/232-21-30,
063/162-50-00. 
(225418)

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

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225405)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли,
позвати после 16. Тел.
064/280-22-80. (225413)

ДВА плаца по 6 ари на Ста-
ром Тамишу, 7.000 евра је-
дан плац. 063/773-56-82.
(225420)

ДОЊИ град, кућа сређена,
са два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(225431)

КУДЕЉАРСКИ насип, про-
дајем/мењам за стан уз до-
плату комплетно реновира-
на кућа, спратна, 140 м2 +
25 м2 локал, 5 ари плаца,
одмах усељива, 75.000.
063/274-951.

ТРИ хектара, мали Надо,
хектар српско поље, пола
ланца стари црепајски пут,
после 16 сати. 064/578-78-
73. (225478)

ПРОДАЈЕМ грађевински
плац 5,5 ари, може замена
за ауто. 065/201-66-39.
(225481)

ОДЛИЧНЕ куће, Качарево,
Опово, Дебељача (15.000 –
25.000). (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)

ТЕСЛА, типска, 95 м2, 3.5
ара, за сређивање, 36.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (225486)

ПРОДАЈЕМ плац на старој
Миси, улица Козарачка.
065/361-60-11, 064/866-25-
76, 065/361-60-11. (22541)

ТЕСЛА, нова кућа, 110 м2,
мирна улица. 063/783-39-
97. (225462)

ГОРЊИ ГРАД, старија ку-
ћа, 6,57 ари, 55 м2, 27.000,
договор. „Олимп”, 063/274-
951, 013/351-061. (225468)

КУЋА, реновирана 115 м2,
Војловица, са стварима, од-
мах усељива. 063/816-59-
78. (225436)

ПРОДАЈЕМ кућу у Мирјеву,
250 м2, 3,75ари, две етаже,
две гараже 42 м2. Тел.
061/621-29-32. (225438)

ПРОДАЈЕМ или мењам ку-
ћу у Војловици. 060/367-
38-44. (225439)

ПЛАЦ на продају, Новосе-
љански пут, 200 м од „Кут-
ка”. 064/808-72-51.
(225440)

НОВА МИСА, четворособан
стан без улагања, новоград-
ња, продајем или мењам за
кућу. Хитно, повољно.
060/353-53-29. (224812)

ПРОДАЈЕМ плац 4 ара, са
две стамбене јединице на
углу. Горњи грд., 060/034-
19-58. (225443)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60 м2,
6 ари, укњижена, прода-
јем/мењам. 064/955-51-85.
(2244459

КУЋА, насеље Мали рај, 90
м2, 10 ари, продајем/ме-
њам. 064/955-51-85.
(225445)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(225495)

ПРОДАЈЕМ плац на Миси,
8 ари, струја, телефонска
линија, интернет, мањи
стамбени објекат, помоћни
објекат. 064/347-99-45.
(225550)

ПРОДАЈЕМ део куће у цен-
тру града, повољно, вреди
погледати. 063/756-06-04.
(225517)

ВОЈЛОВИЦА, одлична кућа
115 м2, 7,5 ари, 36.000.
(398), „Кров”, 060/683-10-
64. (225520)

ТЕСЛА, лепа салонска, 178
м2, 5,5 ари, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(225520)

КУЋА 200 м2, плац 26 ара,
Новосељански пут. (661),
„Весна два”, 066/937-00-13.
(225523)

КУЋА 70 м2, 3 ара, 17.00,
Козарачка. 061/664-39-26.
(225601)

КУЋА, Милоша Требињца
200 м2, 5 ари. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225523)

КУЋА на 7 ари, Матије Гуп-
ца, две стамбене јединице.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на 11
ари, 26.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225527)

ККУДЕЉАРСКИ насип, ста-
ра кућа,40 м2, на 29,3 ара.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (225527)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50 ари,
24.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

ВЕЛИКИ избор кућа, плаце-
ва и дворишних станова.
Агенција „Лајф”, 061/662-
91-48. (225536)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари пла-
ца, Пелистерска. 065/410-
97-34, хитно, договор.
(/225365)

КУЋА, Тесла, лепа локација
за становање и приватан
бизнис. 063/329-464.
(225625)

КУЋА 110 м2, 10 ари плаца,
центар. 063/198-84-00.
(225624)

КУЋА 150 м2, 4 ара, 23.000
евра, Козарачка. 061/664-
39-26. (225601)

ПРОДАЈЕМ 18 ари баште
са воћем и викендица.
063/865-80-06. (225611)

ТЕСЛА, миран крај, плац
3,6 ари, кућа 80 +  40 м2,
канализација, одржавана,
укњижена, 50.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (225615)

НОВА МИСА, Козарачка 6
х 12, четири етаже, укњи-
жена. Повољно. 063/760-
22-83. (225616)

ПЛАЦ на Баваништанском
путу, 15,5 ари, повољно.
060/028-14-80. (225622

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
центру, 130 м2, повољно.
060/028-14-80. (225622)

НОВА МИСА, продајем ку-
ћу у завршним радовима,
власништво, 1/1. 064/221-
36-12. (225576)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
адаптиран,  24.000 Тел.
060/359-54-39. (СМС)

ТЕСЛА, трособан, IV, ЦГ, 80
м2, терасе, сређен. Тел.
331-079, 063/770-45-55.
(223339)

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

ДВОИПОСОБАН, 71 м2, Ко-
теж, 43.000; Тесла, 37.000.
(324), „Медиа, 315-703,
064/223-99-20. (224989)

ЈЕДНОСОБНИ, 36 м2, Стре-
лиште, 21.500; Миса
21.000. (324), „Медиа, 315-
703, 064/223-99-20.
(224989)

МИСА, 40 м2, 55 м2, 15.000
евра. 063/377-835.
(223775)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, мо-
же и са стварима, VII
спрат, без посредника. Тел.
064/069-14-11. 
(223942)

ПРОДАЈЕМ стан, Тесла, ду-
плекс, 81 м2, II спрат, Ила-
риона Руварца 4, Панчево.
063/334-430. 
(2245167)

ТРОСОБАН стан, Котеж 2,
продајем/мењам за стан,
кућу или две стамбене једи-
нице. 063/771-15-68.
(224478)

ПРОДАЈЕМ двособан стан у
строгом центру, ТА, III
спрат. 064/832-46-38.
(224826)

ПЕНЗИОНЕРИ, доживотно
издржавање, куповина ста-
на са Вашим плодоужит-
ком, смештај у геронтоло-
шком центру, пуна правна
сигурност. Консалтинг тим
„Елпис”. Информaције,
061/324-40-85, од 1. VI II до
20. VI II vi ber. 060/532-05-
92. (224651)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и баштом,
продајем. 062/885-43-20.
(224938)

ПРОДАЈЕМ стан, власник,
Савска 14/27, 57 м2, 28.000,
договор. 060/321-53-60.
(225218)

ПРОДАЈЕМ дуплекс 37 + 17
м2 пословног простора,
центар, 35.000. 064/186-50-
87. (225174)

ПРОДАЈЕМ двособан стан,
насеље Котеж 2. Тел.
065/377-23-81. (225330)

ДВОСОБАН стан, 64, други
спрат, Котеж 2. 063/857-
77-21. (225338)

ЦЕНТАР Стрелишта, мањи
једноипособан без улагања,
37 м2, 17.000. Власник.
063/892-12-09. (225351)

СОДАРА, 54 м2, I, ЦГ, дво-
собан, леп, хитно, 28.500.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225383)

МИСА, 37 м2, једноипосо-
бан, 16.000, 100 м2 четво-
рособан, ЕГ, 42.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (225383)
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ПРОДАЈЕМ стан на Содари,
38 м2, II, ЦГ, повољно.
064/866-20-78, 063/737-62-
52. (4674)

ВЛАСНИК, без посредника,
продаје стан 50 м2, Тесла, II
спрат, ЦГ, црвени солитери.
064/320-84-32. (225348)

КОТЕЖ 2, 68,46 м2, укњи-
жен, двоипособан, подрум,
41.000 + ПДВ, централно,
бојлер, клима, СББ пакет.
062/860-79-71, 013/317-
565. (225325)

НОВО двособан, центар, 45
м2, I спрат, 34.000 евра.
061/477-74-11. (225311)

ДВОРИШНИ стан, прода-
јем, јако повољно, наме-
штен. Цара Душана 39.
069/351-35-25. (225295)

ПРОДАЈЕМ стан од 66 м2.
Упитати на тел. 402-470.
(225299

ПРОДАЈЕМ стан, Стрели-
ште, II спрат, укњижен, вла-
сник. 069/267-62-16.
(2125262)

ПРОДАЈЕМ стан у Врњачкој
бањи, 56 кв м + 20 м2, 1.5
ар. 018/591-799. (225270)

СТАН, 45 м2, Котеж 2, Ки-
киндска. 063/272-152.
(2239)

ПРОДАЈЕМ леп једнособан
стан без посредника, са ЦГ,
на Стрелишту. 060/378-19-
55. (2528669

ЦЕНТАР, 45 м2, двособан,
22.000; 60 м2, 39.000; 64 м2,
двоипособан стан, 42.000.
(394), „Гоца”, 063/899-77-
00. (225282)

ТЕСЛА, 45 м2, двособан,
22.000, 70 м2, трособан,
38.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00.(225282) 

СТРЕЛИШТЕ, 56 м2, двосо-
бан, 22.00038 м2, једносо-
бан, 23.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двособан,
27.000; 71 м2, трособан,
38.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

КОТЕЖ 1, 61 м2, двособан,
комфоран, леп двостран,
35.500. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

ВЕЛИКИ избор станова, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (225282)

ЦЕНТАР, улични део куће,
56 м2, хитно, 17.500. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(225282)

ПРОДАЈЕМ мањи једносо-
бан стан на Тесли, власник.
062/873-62-98. (225379)

ДВОИПОСОБАН, приземље
+ двориште, леп, без улага-
ња, изузетно повољно. Тел.
063/750-66-85. (225377)

ПРОДАЈЕМ стан, 53 м2, на
Стрелишту, без посредника.
Стан је без грејања.
013/370-740. (225380)

СТАНОВИ, Тесла, нови,
усељиви, ЦГ, двоипособан,
једноипособан и дуплекс.
064/658-41-64. (225362)

СТАН, Тесла, Пере Сеге-
динца, нов, усељив.
064/658-41-64. (225362)

СТАН, Стрелиште, Цвијиће-
ва, нов, у завршној фази.
064/658-41-64. (225362)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја Даки-
ћа, двособан стан 62 м2, са
централним грејањем, лиф-
том и прелепим погледом
на Тамиш. 063/786-98-86.
(225391)

ПРОДАЈЕМ двособан
укњижен стан, 58 м2, сре-
ђен, договор. Тел. 064/968-
56-80. (225356)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ гарсо-
њеру на Тесли, повољно.
Тел. 063/867-58-19,
013/322-894. (225484)

СТРОГИ центар, 56 м2, дво-
собан, I, ЕГ, тераса, 33.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (225486)

ГОРЊИ ГРАД, Кутко, 57 м2,
I, прелеп, 35.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (22548

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, III, тераса, Та, беспре-
коран, 23.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(225486)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 57
м2, паркети, пристојан, VI,
ЦГ, 24.500. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)

ЦЕНТАР Стрелишта, 78 м2,
трособан, I, ЦГ, сређен,
47.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (225486)

ТЕСЛА, леп двособан, V, 55
м2, ЦГ, 35.000, договор.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (225486)

КОТЕЖ 1, 42 м2, три собе,
реновиран, власник, 29.000.
063/808-95-53. (225475)

КОТЕЖ 1, комфоран једно-
собан, ВП, 37 м2, ЦГ, рено-
виран, 24.500. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(225485)

СТРЕЛИШТЕ, добар двосо-
бан, 57 м2, VI, ЦГ, 24.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (225485)

СТРОГИ центар, једноипо-
собан, 40 м2, I, ЦГ, одли-
чан, 34.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.
(225485)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2, ЦГ,
комплет реновиран, 13.500.
(49), „Мустанг”, 069/226-
66-58. (225485)

КОТЕЖ 2, двоипособан, по-
четак Котежа 2, двострано
орјентисан, две терасе, 70
м2, II, ЦГ, 43.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(225468)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, одли-
чан једнособан, новија
зграда, центар насеља, III,
лифт, ЦГ, 24.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (225468)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, тросо-
бан, I, ЦГ, 33.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(225468)

ТЕСЛА, 64 м2, двоипособан,
прелеп, комплетно ренови-
ран, алу столарија, две те-
расе, ЕГ, IV, 40.000, дого-
вор. „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (225468)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, двосо-
бан, сређен, IV, ЦГ, 30.000.
„Олимп”, 351-061, 063/274-
951. (225468)

НОВА МИСА, 24 м2, гарсо-
њера, сутерен, двориште,
ТА, 13.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (225468)

КОТЕЖ 2, 22 м2, гарсоње-
ра, без улагања, II, подрум,
19.000, са свим стварима и
техником. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898. (225468)

КОТЕЖ 1, једноипособан,
46 м2, I, ЦГ, усељив, 26.000.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (225468)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан,ТА, први спрат, 43 м2,
24.000, без посредника.
064/317-07-35, 013/401-
430. (225452)

СТРОГИ центар, једносо-
бан, V, 12.000, Стрелиште,
поткровље, 52 м2, ЦГ, 8.,
договор. (062), „Ивакс”,
062/173-88-45. (225437)

СТАН, хитна продаја, дого-
вор, може замена кућа Вој-
ловица. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (225455)

ДВОИПОСОБАН, 71 м2, Ко-
теж, 43.000; Тесла 37.000.
(324), „Медиа”, 315-703,
064/223-99-20. (р)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2, Стре-
лиште 22.000; Миса 21.000;
Содара 25.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703, 064/223-99-
20. (р)

ДВОСОБАН, 57 м2, Тесла,
Котеж, 30.000; Стрелиште
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (р)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, први српат, ЦГ,
15.000 фиксно. 069/127-59-
43. (225416)

ТЕСЛА, новоградња, 790
евра/квадрат, 62 м2, 68 м2.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (225405)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2, III,
ТА, 24.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225405)

СТРЕЛИШТЕ, трособан, 74
м2, ЦГ, IV, 34.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225405)

ТЕСЛА, једнособан, 29 м2,
ЦГ, 18.500. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. (225405)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, 27.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225405)

НОВА МИСА, једноипосо-
бан, 47 м2, I, 21.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-50.
(225405)

КОТЕЖ 2, гарсоњера, 22
м2, II, 18.000, договор.
(188), „Una Dal li”, 064/255-
87-50. (225405)

ХИТНО, Тесла, 64 м2, ЦГ,
VI, само 25.000. (1734),
„Трем”, 332-021, 063/836-
23-83. (225372)

ХИТНО, Содара, 58 м2, ЦГ,
I, сређен, повољно. (1734),
„Трем”, 332-021, 063/836-
23-83. (225372)

СОДАРА, 38 м2, ЦГ, II,
24.000. (1734), „Трем”, 332-
021, 063/836-23-83.
(225372)

ПРОДАЈЕМ стан, Котеж 1,
двособан, Котеж 2 тросо-
бан, без посредника.
061/158-55-96. (225506)

СТАН, 75 м2, са двориштем,
шири центар,1/1, продајем.
Тел. 061/721-12-57.
(225504)
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СТРОГИ центар, одличан
двоипособан, 63 м2, V,
43.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. 
(225520)

КОТЕЖ 1, двособан, 59,
30.000; једнособан, 40,
25.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (225572)

КОТЕЖ 2, двособан, 56,
28.000; Зеленгора, 40, од-
личан 22.000; Стрелиште,
гарсоњера, 28, 14.000; дво-
собан, ЦГ, 54, 28.000.
(338), „Јанковић”, 348-025.
(225572)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, II
спрат, новији, 25.000, хит-
но. (661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 60
вм, 28.000. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225523)

СОДАРА, двособан, 58 м2,
28.000. (661), „Весна два”,
066/937-00-13. (225523)

КОТЕЖ 1, Ослобођења, јед-
ноипособан, 45 м2, V, ЦГ,
28.000. (320), „Премиер”,
063/800-44-30. (225532)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, III,
55 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

ТЕСЛА, двособан, II, 50 м2,
ЦГ, ПВЦ, 35.0000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

ЦЕНТАР, двособан, 55 м2,
ЦГ, IV, усељив, 35.000.
(320), „Премиер”, 063/800-
44-30. (225532)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипосо-
бан, ВПР, 44 м2, ЕГ, 23.000.
(320), „Премиер”, 063/800-
44-30. (225532)

КОТЕЖ 2, једноипособан, I,
51 м2, ЦГ, 30.000. (320),
„Премиер”, 063/800-44-30.
(225532)

СОДАРА, двоипособан са
гаражом, 35.000; двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225536)

СОДАРА, Доситејева, трои-
пособан, договор.Велики
избор станова на разним
локацијама. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (225536)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
30.000, гарсоњера, 14.500;
7. јули, једнособан, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-91-
48. (225536)

ЦЕНТАР, двоипособан, 61
м2, 42.000; двособан 53 м2,
дворишни 17.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)

ЦЕНТАР, једноипособан, 46
м2, 21.000; трособан, 80 м2,
48.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

КОТЕЖ, двоипособан, 72
м2, 43.000; трособан
78.000, 46.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225527)

КОТЕЖ једноипособан, 39
м2, 19.000; двособан, 61 м2,
27.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(225527)

КОТЕЖ, једнособан, 37 м2,
25.000; гарсоњера 25 м2,
15.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

КОТЕЖ, једноиособан, 58
м2, 24.500; једнособан, 45
м2, 25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225527)

ТЕСЛА, једнособан, 27 м2,
16.500; двособан, 49 м2,
25.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

ТЕСЛА, трособан, 69 м2,
39.000; трособан, 60 м2,
30.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

ТЕСЛА, једнособан, 26 м2,
централно, 15.500 евра.
(097), „Перфект”, 064/348-
05-68. (225527)

СОДАРА, двособан, 56 м2,
26.500; двособан, 53 м2,
20.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

СОДАРА, двособан, 63 м2,
33.000; двоипособан, 75 м2,
40.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

СОДРА, једнособан, 35 м2,
реновиран, тераса, 23.000
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

МАРГИТА, једнособан, 35
м2, двориште, 16.500. (097),
„Перфект”, 064/348-05-68.
(225527)

МАРГИТА, трособан, 64 м2,
40.000; троипособан, 96 м2,
65.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

МИСА, четворособан, 92
м2, 46.500; двоипособан, 54
м2, 32.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225527)

МИСА, једноипособан, 35
м2, 20.500; трособан 85 м2,
38.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
37 м2, 21.000; двособан, 61
м2, 34.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(225527)

СТРЕЛИШТЕ, двособан, 53
м2, 23.500; трособан, 80 м2,
39.000. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. (225527)

НОВА МИСА, код школе,
52 м2, други спрат. Тел.
062/310-822. (225570)

МЕЊАМ стан у центру, 175
м2, за кућу. 060/312-90-00.
(225565)

ПРОДАЈЕМ повољно укњи-
жен једнособан стан, 38 м2,
Котеж 2, други спрат, ЦГ,
топла вода, без посредника.
065/871-26-18. (225567)

МЕЊАМ петособан стан,
центар 115 м2, за двособан,
договор. 013/344-675.
(225546)

ХИТНО продајем стан на
Тесли, 70 м2, без посредни-
ка. 064/867-48-48. 
(225554)

ПЕТОСОБАН стан 190 м2,
строги центар, 90.000 евра.
061/664-39-26. (225601)

СОДАРА, једнособан, 39
м2, лођа, ЦГ, приземље,
укњижен, власник, прода-
јем, 25.000 евра. 063/244-
016. 225606

ХИТНО продајем двоипосо-
бан стан 67 м2, на Содари.
064/559-28-51. (225612)

ДВОСОБАН, Содара, ЦГ, 55
м2, тераса, повољно, заме-
на. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (225615)
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ЦЕНТАР, двособан, ТА, III
спрат, 52 м2, тераса, могућ-
ност проширења. (470),
„Дива”, 345-534, 064/246-
05-71. (225615)

ДВОИПОСОБАН, Котеж 21,
72 м2, два ве-цеа, одмах
усељив. (470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(225615)

КОТЕЖ 2, стан 84 м2, ЦГ,
трособан, почетак Котежа,
окренут Београду, власник.
064/494-54-79. (225574)

ТЕСЛА, I спрат, 44 м2, ТА,
реновиран, брзо усељив.
062/424-128, 064/423-31-
43. (225619)

СТАН 49 м2, Светозара Ми-
летића, I, новоградња, упо-
требна, 36.500. 061/572-93-
17. (225618)

ДВОСОБАН стан, шири
центар, комплетно сређен,
усељив. ТА грејање.
064/218-15-72. (225631)

ИЗДАЈЕМ двособан конфо-
ран стан на Тесли. ЦГ, теле-
фон. 064/175-63-14. (СМС)

ИЗДАЈЕМ празан једносо-
бан функционалан стан,
близу „Авива”, ЦГ, телефон,
на дуже. 063/106-05-47.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, центар, ТА, 95 евра +
депозит. 064/186-50-87.
(225179)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
32 м2, Браће Јовановић 33-
д. 063/163-19-90 (225162)

ИЗДАЈЕМ собу ученици,
употреба кухиње, интерне-
та, са грејање, Содара.
061/167-77-46. (225148)

ИЗДАЈЕМ комфоран једно-
ипособан намештен двори-
шни стан + гарсоњера.
Стрелиште. 013/362-406,
064/218-83-45. (224247)

ДВЕ гарсоњере издајем,
Миса, тимочка 32. 064/993-
71-74, 013/371-635,
013/311-007. (225323)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру.
064/983-16-20. (225086)

ИЗДАЈЕ се стан, Савска 10,
Содара. Тел. 065/809-45-
52. (225223)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила у
згради, на Тесли. Тел.
063/820-91-38. (225291)

ИЗДАЈЕМ стан на Миси, 40
м2, полунамештен, самцу,
самици. 065/580-44-42.
(225303)

ИЗДАЈЕМ стан, Б. Јованови-
ћа, између две школе, 30
м2. 064/549-72-05. (225307)

УЧЕНИЦИМА и самицама,
издајем намештен двори-
шни стан. Тел. 064/160-46-
39, 013/333-517. (225275)

ЈЕДНОСОБАН стан за изда-
вање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. 
(225277)

ИЗДАЈЕМ намештену собу
са употребом кухиње и ку-
патила. 341-174, на Сода-
ри. (225246)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
самцима, погодан за учени-
ке, студенте, посебан улаз,
близу „беовоза”, на новој
Миси. 064/207-19-88.
(225281)

ИЗДАЈЕМО намештену ку-
ћу. Тел. 063/841-16-27.
(225280)

ИЗДАЈЕМ двособан стан на
Стрелишту. 064/144-32-86.
(225336)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, ис-
кључиво самицама.
065/447-79-69. (225333)

ПОВОЉНО једнособан стан
за ученике, самице. Тел.
354-952, 064/393-56-09.
(225566)

ИЗДАЈЕМО намештен дво-
ришни стан, ученицима,
студентима или самцима.
064/155-80-23, 060/052-31-
15. (225568)

ИЗДАЈЕМ намештену собу у
новој кући, самцу, самици.
064/130-36-02. 225571)

ИЗДАЈЕМ на дуже празан
стан, 63 м2, Стрелиште,
зграда, ЦГ. 064/164-77-66.
(225541)

ИЗДАЈЕ се стан, 35 м2, Ца-
ра Душана 38. 062/886-56-
02, 013/351-477. (225547)

НА МИСИ издајем тросо-
бан стан у Тргопродуктовој
згради. 063/893-27-96.
(225548)

ПРАЗНА гарсоњера, ЦГ, ка-
бловска, Котеж 1, лепа ло-
кација. 013/317-864,
062/152-71-76. (225552)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у Са-
мачком. 064/351-18-78.
(225514)

ПОТРЕБНА стара кућа или
помоћне просторије у за-
куп, за радионицу, склади-
ште. 064/476-58-00.
(225524)

ЈЕДНОИПОСОБАН комфо-
ран дворишни, намештен,
шири центар, кабловска, ТА
пећ. 064/313-89-72.
(2255299

ИЗДАЈЕМ сређену наме-
штену гарсоњеру на Тесли,
близу пијаце. 064/163-56-
08. (225534)

ИЗДАЈЕМ једнособан полу-
намештен стан, Котеж 1,
телефон, ЦГ. Тел. 064/504-
88-36. (225472)

ИЗДАЈЕМ велики намештен
стан двема девојкама, у
центру. 064/403-51-42.
(225471)

ИЗДАЈЕМ стан у Стевана
Шупљикца, 40 м2, Котеж 2,
намештен. 064/280-29-92.
(225488)

САМАЧКИ,  гарсоњеру у
приземљу, намештену, из-
дајем, 80 евра + депозит.
064/453-16-19. (225467)

САМАЧКИ, гарсоњера у
приземљу, намештена, из-
дајем, 80 евра + депозит.
064/453-16-19. (225467)

ИЗДАЈЕМ једнособан ком-
плетно намештен стан у
строгом центру, ТВ, теле-
фон, интернет, високо при-
земље. Тел. 064/659-34-68.
(225469)

НАМЕШТЕН једнособан
стан на Содари. 062/431-
571. (225451)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
Миса, заебан улаз, струо-
мер, грејање, 50 м2.
064/703-28-45. (225407)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан у приватној кући
на Котежу 2. 063/124-55-
89, 013/311-849. (225410)

ИЗДАЈЕМ стан, ненаме-
штен, 44 м2, Котеж 2, 100
евра. 064/122-19-02.
(225404)

ИЗДАЈЕМ стан у Војловици,
Ул. Братства јединства 116.
Тел. 367-316. (225368)

ИЗДАЈЕМ собу са употре-
бом кухиње и купатила.
321-408. (2235374)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру на
Стрелишту. 064/970-80-68.
(225375)

ИЗДАЈЕМ мањи једнособан
стан на Тесли. 062/873-62-
98. (225379)

ИЗДАЈЕМ стан на Тесли, 40
м2, празан, две собе, купа-
тило. 061/254-17-08.
(225359)

ИЗДАЈЕМ двособан празан
стан, Стрелиште. 013/362-
094, 060/144-85-80.
(225389)

ВЕЋИ стан на новј Миси,
издајем. Тел. 064/220-17-
25. (225382)

НАМЕШТЕН једнособан
стан, центар, одлична изо-
лација, инрнет, грејање, ТА.
064/129-76-04. (225632)

ИЗДАЈЕМ једнособан дво-
ришни стан, недалеко цен-
тра. Тел. 014/344-52-97.
(225590)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан у
кућу на новој Миси, клима,
ЦГ. 069/370-52-61.
(225594)

ДВОСОБАН, намештен стан
у кући, ниско приземље,
Котеж 2, Ул. Сарајевска.
065/353-74-00. (225600)

ПОТРЕБАН намештен дво-
собан стан у згради, цен-
тар. Содара. 345-534,
064/246-05-71. (225615)

ИЗДАЈЕ се стан на Стрели-
шту са централним греја-
њем. Тел. 362-076,
064/165-15-53. (225579)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
стан, Тесла, ЦГ, клима, ка-
бловска, интернет. 063/836-
02-77. (225587)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештен
стан,центар, одмах усељив,
повољно, предност самци-
ма. 065/691-88-23.
(225588)

ЛОКАЛ код аутобуске, 30
м2, клима, излог, тенда.
062/120-29-92. (СМС)

ХАЛА 200 м2, Јабучки пут,
погодно за све делатности,
издајем. 064/041-84-18.
(224792)

ПРОДАЈЕМ локал, центар,
97 м2, договор. 064/329-48-
40. (224943)

ХАЛА, магацин 500 м2, са
канцеларијама, екстра ло-
кација. Повољно. 062/105-
20-12. (224325)

ПОТРЕБАН простор 100 –
300 м2, у подручју града,
околина не, купујем.
062/140-67-16. (224849)

ИЗДАЈЕМ локал, центар
Стрелишта, сређен, метал-
ни шалони. 064/959-98-83.
(225269)

ИЗДАЈЕМ локал од 81 м2, у
центру Стрелишта. Тел.
064/267-71-74. (225306)

ПРОДАЈЕМ киоск заста-
кљен, на главној аутобуској,
цена договор. 063/879-03-
55. (232556)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор и складишни простор,
450, 800 м2. 060/312-90-00.
(22565)

ЛОКАЛ у центру, 23 м2,
угао Карађорђеве и Браће
Јовановић. Тел. 064/403-51-
42. (225471)

ИЗДАЈЕМ радионицу (40 м
канал). Карађорђева.
064/994-13-16. (225466)

ИЗДАЈЕМ комплетно опре-
мљен одличан локал, за све
намене. 063/770-01-82.
(225456)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, плато
Зелене пијаце, 50 евра.
069/129-72-71. (225397)

ИЗДАЈЕМ халу 300 и 200
м2. 063/301-653. (225370)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ ло-
кал 30 м2, тржни центар
„Флоријан”, повољно. Тел.
064/891-13-51. (225582)

ПРОДАЈЕМ локал у центру,
20 м2. 060/028-14-80.
(225622)

ПОРОДИЦИ у иностранству
(Италија), потребна слобод-
на жена за чување деце.
062/821-63-96. (4674)

ПОТРЕБАН возач шлепера
са искуством. Контакт,
064/873-88-11. 

РАД у Немачкој, потребна
жена за чување старих ли-
ца, пасош мађарски, хрват-
ски, ЕУ. 062/571-007.
(224727)

КАФЕУ „Империјал” по-
требна девојка за рад, са
искуством. 063/372-221.
(225011)

ИНОСТРАНИ пензионер
тражи жену за помоћ у ку-
ћи у Омољици, стан, храна,
плата по договору.
064/336-72-65. (225188)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у центру
града потребне девојке за
рад на роштиљу. 063/834-
88-10. (225030)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало Ле-
сковац” потребне раднице
за рад на роштиљу.
063/897-55-04. 

ПОТРЕБНИ радници са ис-
куством са аутоперионицу.
060/707-67-25. (225085)

ПОТРЕБНА девојка за рад
на бувљаку. 064/003-11-20.
(225098)

ПОРОДИЦИ у Немачкој по-
требна жена за негу старих
лица са познавањем немач-
ког језика. 062/571-007.
(224747)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. 063/800-07-94.
(225493)

ПОТРЕБАН радник, домар,
без обавеза, за рад у Бео-
граду, обезбеђени стан и
храна. Плата 20.000 дина-
ра. 064/160-32-34.
(225489)

ПОТРЕБАН радник за
уградњу ПВЦ столарије.
312-729, 063/389-972.
(225463)

ПОТРЕБАН КВ столар. 321-
729, 063/389-972. (225463)

ПОТРЕБНА радница за рад
у пекари. 062/404-144.
(225422)

ПОТРЕБАН пекар за хлеб и
пециво. 062/404-144.
(225427)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде. 
061/283-66-41, 
064/317-10-05. 
(225428)

ПОТРЕБНИ радници за рад
на терену. 062/825-27-25.
(225415)

ПРИВАТНОЈ апотеци у
Панчеву, потребан фарма-
цеутски техничар. 060/353-
99-10. (225321)

РЕСТОРАНУ „Нова звезда”
потребна куварица са иску-
ством, доћи лично. С. Шу-
пљикца 88. Тел. 314-669.
(225324)

ПОТРЕБНО петнаест рад-
ница за рад у кинеској
робној кућу, на Зеленој пи-
јаци. 062/806-00-81.
(225255

ПОТРЕБНА жена, девојка
са познавањем енглеског и
немачког језика. 063/156-
76-57. (225247)

ПОТРЕБНА девојка за рад
за рад у кафићу „Петица”,
код Аутобуске станице, до-
ћи лично од 17 до 19 сати.
(225279)

ФРИЗЕРСКОМ салону по-
требни мушко-женски фри-
зери. Тел. 061/320-68-38.
(225344)

ПОТРЕБАН помоћник за
рад у пекари. Печење и па-
ковање. Тел. 065/555-94-
44. (225628)

ПОТРЕБНА продавачица у
продаваници мешовите ро-
бе. 063/550-166. (225629)

ИСКУСАН пекар (хлеб, со-
мун), и старији возач/до-
мар, развоз за Београд.
064/120-09-42. (225630)

РОШТИЉ код „Тому” Ле-
сковчанина, потребне рад-
нице за рад на салатари и
продаји. 065/900-50-08.
(225598)

ПОТРЕБАН хитно ученик
или волонтер. Тел.
063/196-94-85. 
(225586)

ПОТРЕБНИ физички радни-
ци. Тел. 064/949-92-72.
(225585)

„КАФАНА на Борцу”, по-
требна конобарица.
064/618-38-10. 
(225584)

ПОТРЕБНА радница у пре-
храни са искуством.
062/158-20-02. (225614)

ПОТРЕБНИ монтери и по-
моћни радници за монтажу
грађевинске скеле. Позвати
од 9 до 17 сати (пон-суб).
013/251-73-02, 013/377-
853. (225636)

РЕСТОРАНУ „Po co-Lo co”
потребни радници.
013/355-222. (225539)

ПОТРЕБАН радник у штам-
парији, на преси.  060/508-
52-53. (225540)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински сечемо
влажне зидове, гаранција.
060/691-01-13. 
(223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, 
поправке старе, уградња
нове инсталације, 
машинска одгушења
санитарија. 
062/382-394. 
(224459)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, венецијанери, ролет-
не, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(224013)
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АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, тракасте за-
весе, венецијанери, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (224181)

МОЛЕРСКИ радови, квали-
тетно, цена по договору.
Неша, 069/444-23-76.
(225027)

РЕНОВИРАЊЕ кровова, зи-
дање, малтерисање, извла-
чење кошуљице, стиропор,
бавалит, фасаде. 063/865-
80-49. (224834)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ услу-
ге, повољно. 069/403-51-38.
(224921)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уград-
ња, одржавање, воде, кана-
лизације, кабина, славине,
бојлера, котлића. 063/836-
84-76. (224487)

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

РОЛЕТНЕ, комарници, ве-
нецијанери, ново и попра-
вљам. „Орка”. 064/189-40-
91, 354-777. (217759)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање меблираног наме-
штаја, унутрашњости ауто-
мобила. Наташа, 361-474,
060/361-47-41. (2253329

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправке старих, но-
вих кровова, разне изола-
ције. 013/664-491, 063/162-
53-89. (225343)

БРАВАРСКО-ЗАВАРИВАЧ-
КИ радови, монтажа капи-
ја, ограда, надстрешница,
застакљивање тераса.
062/816-33-84. (225301)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (225293)

АЛУ ПВЦ столарија, комар-
ници, ролетне, венецијане-
ри, уграђујем, поправљам
гуртне. 064/181-25-00.
(229254)

ТВ и сателитске антене,
монтажа и дигитализација
вашег ТВ-а. 064/866-20-70.
(225256)

ПРЕВОЗ разне робе мањим
комбијем, селидбе, повољ-
но. 060/521-93-40.
(225259)

МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-100.
(225242)

ДИМНИЧАР, чишћење дим-
њака, котлова и каљевих
пећи. 063/155-85-95.
(225224)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, мо-
гућност месечног плаћања,
професор, професор. Цен-
тар, 013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94. (22549

БРАВАРИЈА, надстрешнице,
ограде, терасе, врата, капи-
је: роштиљи по мери, ситне
поправке, врло повољно.
060/140-54-44, Дуле.
(225502)

МЕДИЦИСНКА и релакс
масажа, естетскји и меди-
цински педикир. Јасмина.
061/308-95-86. (225508)

ТРАНСПОРТ робе и селид-
бе, брзо, повољно и ефика-
сно. Никола. 061/159-74-
73. (225508)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије, мон-
тирање бојлера, шпорета,
грејача. Слободан. 063/865-
80-74. (225492)

БРАВАРИЈА, капије, ограде,
терасе, надстрешнице, мон-
тажне конструкције.
063/812-48-93. (225474)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
гипс, фасаде, квалитетно,
чисто. 061/288-20-19,
063/802-32-10. (2254919

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипером,
до два кубика. 065/334-23-
38. (225490)

ПОПРАВКА кровова и оста-
лих грађевинских радова.
064/866-25-76, 013/361-
601. (2254619

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
повољно и квалитетно. Ми-
рослав. 062/824-11-51.
(225464)

ХОБЛОВАЊЕ, фуговање,
поправка и лакирање пар-
кета. 064/341-79-60,
065/543-21-53. (225435)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
фарбање столарије, чисто,
квалитетно, повољно.
063/864-67-16. Влада.
(225441)

КОМБИЈЕМ превозим робу,
ствари селидбе и све оста-
ло, најповољније. 065/361-
13-13. (225442)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, израда ко-
шуљице, уградња ламината,
столарије. 062/816-33-84.
(225301)

СЕРВИСИРАЊЕ, уградња и
допуне климе, повољно и
квалитетно. 064/520-48-80,
063/740-83-98. (225452)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако др-
во које вам смета. 063/369-
846. (225421)

НЕГОВАТЕЉИЦА мења пе-
лене, ране, ноћно дежур-
ство, звати од 15 до 21 сат.
060/366-63-69. (225423)

СЕРВИСЕР свих врста бој-
лера и веш-машина, тра-
жим посао. Тел. 064/926-
59-43. (225399)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, рено-
вирање купатила, поправке
славине, одгушење канали-
зације одмах. 063/269-173.
(225383)

АЛУ-ПВЦ столарија, ролет-
не, комарници, тракасте за-
весе, венецијанери, уграђу-
јем, поправљам. 063/882-
25-09. (225354)

КЕРАМИЧАР, повољан и
квалитетан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(225626)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправка,
израда инсталација, бојле-
ра, ТА пећи, најјефтиније у
граду. 063/804-57-99.
(225577)

КЕРАМИЧАР, квалитетно,
ефикасно, повољно.
063/318-780. 
(2256219

ПОПРАВКА, уградња ПВЦ и
АЛУ столарије, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
стаклорезачке услуге.
060/545-34-04. 
(225537)

МСЕРКА тражи посао.
061/224-50-39. Нина.
(225549)

ПАРКЕТ и ламинат, постав-
ка, хобловање и лакирање.
061/314-90-18, 
601-892. (225555)

НЕМАЧКИ, часови свим уз-
растима, преводи, сигуран
успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. 
(225510)

ПРУЖАЊЕ свих врста ме-
дициснких услуга. Превија-
ње, терапија, нега, меди-
циснки техничар. 
065/554-75-18. 
(225512)

КОШЕЊЕ, крчење, вађење
пањева, обарање дрвећа,
фрезирање башти. 
064/196-17-32. 
(225521)

СВЕ врсте физикалија, се-
лидбе, утовар/истовар ро-
бе, сечење/цепање дрва,
одвоз шута, смећа, кошење,
копање, чишћење тавана,
шупа, подрума.Дејан,
065/440-97-00. 
(2255249

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (225524)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, уградња
свих врста зидних и подних
плочица. 063/128-38-49.
(225544)

ШЉУНАК, песак сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камиони-
ма, екипа радника, кутије,
фолија за заштиту наме-
штаја, 0-24, сваког дана и
недељом. Бесплатан дола-
зак и процена посла. Пла-
ћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (225357)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74.  (225357)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, камио-
нима, професионално, еки-
па радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (225357)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање ства-
ри, кутије за паковање, фо-
лија за заштиту намештаја.
Селите се без стреса!!! Бо-
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (225357)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугогоди-
шњим искуством из Дебе-
љаче, с материјалом или
без њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. (219407)

КАМИОНСКИ превоз, пе-
сак, шљунак, шут, најпо-
вољније, 1.300 динара.
062/355-154, 066/355-154.
(222241)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (223422)

СЕЛИДБЕ, 1.000, попуст на
ванградске, радници.
064/482-65-53. (223457)

ПОВОЉНО, превоз робе,
селидбе, комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (225357)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(225357)

СЕЛИДБЕ и превоз робе ка-
мионом и комбијем већ од
1.500 динара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225357)

СЕЛИДБЕ комбијем и ками-
оном, Војводина, Србија, са
или без радника. Најповољ-
није. Иван. 063/107-78-66.
(225357)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом, про-
фесионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији,
откуп намештаја. Иван.
063/107-78-66. 
(225357)

АУТОПЕРИОНИЦА „Би-
бац”, дубинско прање наме-
штаја у вашем стану.
063/329-464. (225625)

СЕЛИДБЕ, превоз друге ро-
бе, Панчево, даље, цена до-
говор. 013/366-843,
063/193-22-29. (225547)

МОНТАЖА и сервис клима-
уређаја, поправка беле тех-
нике. Овлашћени сервис,
„Фриго Пеђа”, 013/301-300,
063/771-24-16. (2255639
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ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

      У скла ду са чла ном 50. став 1. За ко на о пла ни ра њу
и из град њи („Сл. гла сник  РС“ број  72/09, 81/09-ис -
прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-
УС и 98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014) 

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА
Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве

О Г Л А Ш А В А
ИЗ ЛА ГА ЊЕ НА ЈАВ НИ УВИД  

СЛЕ ДЕ ЋЕГ  ПЛАН СКОГ ДО КУ МЕН ТА

На црт из ме на и до пу на Пла на ге не рал не 
ре гу ла ци је ком плек са ХИП „Пе тро хе ми ја”,  

ХИП „Азо та ра” и НИС „Ра фи не ри ја наф те Пан че во”  
у на се ље ном  ме сту Пан че во    

и   
Из ве шта ја о стра те шкој про це ни ути ца ја из ме на 
и до пу на Пла на  ге не рал не ре гу ла ци је ком плек са

ХИП „Пе тро хе ми ја”, ХИП „Азо та ра” 
и НИС „Ра фи не ри ја наф те Пан че во” у на се ље ном  

ме сту Пан че во на жи вот ну сре ди ну

       Јав ни увид Пла на одр жа ће се у тра ја њу од 30 да на и то

по чев од 12.08.2016. до 12.09.2016. го ди не.

       План ће би ти  до сту пан јав но сти у згра ди Град ске  упра -
ве гра да Пан че ва, ул. Трг кра ља Пе тра I бр.2-4,  у  хо лу на ше -
стом спра ту,  као  и у кан це ла ри ји 610,  сва ког рад ног да на
од 9 до 15 ча со ва  и у ди ги тал ном об ли ку,  на зва нич ној  ин -
тер нет стра ни ци гра да Пан че ва.  Све ин фор ма ци је у ве зи са
огла сом мо гу се до би ти  пу тем те ле фо на 013/308-905. 

За пру жа ње ин фор ма ци ја у ве зи са на ве де ним план ским
до ку мен том обра ти ти се Се кре та ри ја ту за  ур ба ни зам, гра ђе -
вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве Град ске упра ве гра да
Пан че ва, на тел. 308/905. Пред став ни ци об ра ђи ва ча пла на
да ва ће  оба ве ште ња ве за но за план ски до ку мент за вре ме тра -
ја ња јав ног уви да, сва ког пет ка,  у вре ме ну  од  10 до 12 сати.
       За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под не ти
при мед бе  у то ку тра ја ња јав ног уви да, ис кљу чи во у пи са ном
об ли ку, Град ској упра ви гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -
ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве, пу тем
пи сар ни це Град ске упра ве  гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра
I, бр.2-4, Пан че во. 
       Јав на пре зен та ци ја На цр та из ло же них план ских до ку ме -
на та,  би ће ор га ни зо ва на да на 23.08.2016.го ди не у 12 сати, у
Ма лој са ли на пр вом спра ту, Град ске  упра ве гра да Пан че ва.
       Јав на сед ни ца Ко ми си је за пла но ве би ће одр жа на
16.09.2016. го ди не, са по чет ком у 13 сати, у  са ли на де ве -
том спра ту згра де град ске упра ве гра да Пан че ва.

Уко ли ко до ђе до про ме не ме ста или вре ме на одр жа ва -
ња јав не сед ни це Ко ми си је за пла но ве, огла си ће се но ви тер -
мин и ме сто одр жа ва ња сед ни це Ко ми си је.

Штам па ри ја „6. ок то бар” д.о.о. Пан че во, због по ве ћа -

ног оби ма по сла рас пи су је

ОГЛАС
за по пу ну сле де ћих рад них ме ста:
1. Оф сет мај стор 1 из вр ши лац
Пред ност има ју рад ни ци са рад ним ис ку ством
2. Штанц мај стор 1 из вр ши лац
Пред ност има ју рад ни ци са рад ним ис ку ством
3. Гра фич ки тех ни чар 1 из вр ши лац
4. Рад ни ци са за вр ше ном сред њом ма шин ском
шко лом 3 из вр ши о ца

При ја ве сла ти на адре су: Кај мак ча лан ска 34 или на
mail: jovanaosap@6oktobar.co.rs у ро ку од 15 да на од
да на об ја вљи ва ња огла са                                          (ф-1351)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ 

ВУ ЈИ ЋУ

од су пру ге ЗА ГОР КЕ 

и ћер ке ЛА РЕ

(93/225606)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ 

ВУ ЈИ ЋУ

од бра та ДРА ГА НА,

бра тан ца ПЕ ТРА,

бра та ни це СНЕ ЖА НЕ 

и уну ка ДАР КА

(94/225603)

НЕ БО ША 

ЈО ВА НО ВИЋ
1994–2016.

Не бо ли са мо бол,

бо ли све дру го.

Са зна ње да ви ше не ћеш

мо ћи да се ра ду јеш,

сме јеш, ма шташ, тр -

чиш, пла чеш... да во -

лиш.

Бо ли све оно што си мо -

гао, а ни си.

Бо ли све оно што жи ви

без те бе.

Бо ли чи тав свет.

Твој ЋА ЛИ КА, СУ ЗА,

ЗО КА и ГА ГА

(95/225604)

КЛИМЕ свих типова и про-
извођача сервисирамо, по-
прављамо и уграђујемо са
овереном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05. (225515)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижиде-
ре, замрзиваче, климе по-
прављамо квелитетно с га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(225515)

РОЛО НАЈ, вам нуди по-
правку, уградњу, ролетни,
венецијанера, роло-комар-
ника, тракастих завеса, хар-
мо-врата, туш-кабина, ро-
ло-челична заштитна вра-
та,тенда. Ми смо најквали-
тетнији, најјефтинији, са
највећом гаранцијом. Про-
верите. 013/344-594,
063/894-21-80. (225526)

„СТАНДАРД 013”, керамич-
ки и остали адаптацијски
радови. 064/492-79-58.
(2255535)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаранци-
ја. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (225465)

ГРАЂЕВИНСКА лимарија и
висински радови, олуци,
окапнице, лајсне, преправке
старе лимарије, кровопо-
кривчаки радови, санације
цурења, прављење кровова,
хидроизолација равних кро-
вова и тераса, висински ра-
дови на канапу. Све по нај-
повољнијим ценама, најјеф-
тиније, позовите. 064/903-
39-23. (225458)

ДУБИНСКО усисавање, пра-
ње кревета, мебла, 15 годи-
на искуства. 013/334-034,
063/839-75-93. 
(225422)

РОЈАЛ МГ, ролетне, комар-
ници, венецијанери, све за-
весе, тенде, хармо-врата,
роло заштита. 
063/816-20-98, 
013/351-498. (225401)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгу-
шења судопере, купатила,
адаптације, поправке, заме-
на. 013/331-657, 
063/777-18-21, 
064/495-77-59. 
(225326)

СЕРВИС телевизора, аудио-
уређаја, осталих апарата,
електричар. Дејан, 
063/800-01-96. (225328)

СЕЛИДБЕ, камионски, ком-
би превоз, екипа радника,
одвозимо непотребне ства-
ри. 063/731-77-67, 064/280-
30-16, 013/236-77-34. Вла-
димир. (225289)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешали-
це за бетон. 064/351-11-73.
(225276)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење купатила и канализа-
ције, водоводне адаптације,
замена вирбли, батерија,
вентила и санитарија, све за
воду, 0-24, пензионерима
екстра попуст, долазим од-
мах. 013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(225331)

МУШКАРАЦ, 55 година, ма-
теријално обезбеђен, жели
да упозна жену или девојку
до 40 година, ради друже-
ња, излазак. Звати око 21
сат. 013/352-203. (225096)

ПЕНЗИОНЕР ситуиран, 70
година, жели да упозна го-
спођу за брак. 060/150-17-
15, 251-77-15. (225454)

СТРАНАЦ, аустралијанац,
тражи озбиљну жену до 65
година. 064/992-62-19.
(225357)

МЛАЂИ брачни пар издр-
жавао би старију особу, уз
надокнаду некретнине.
063/234-829. (225408)

ПЕНЗИОНЕР, стар 70 годи-
на тражи жену ради брака,
солидна пензија. 062/212-
082. (225373)

СОКОБАЊА, апартмани и
собе, близу центра, каблов-
ска, двориште, ново.
061/636-08-57, 
www.so ko-ba nja.or g Зорица.
(200638)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07.  (224335)

БАОШИЋИ, Херцег Нови,
једнособан стан, 100 м до
мора, климатизован.
060/321-60-07.  (224335)

ИЗДАЈЕМ апартман на Зла-
тибору, повољно. Центар,
кабловска, паркинг, ново.
063/759-98-77. (223934)

КРАШИЋИ, апартмани 8 –
10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218. (224446)

СОКОБАЊА, издајем сме-
штај, центар, борићи, ка-
бловска, паркинг. www.so -
ko ba nja-apart ma ni mi ra.com
063/485-829. (i)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе издајем.
064/616-33-83. (225434)

ЂЕНОВИЋИ код Херцег Но-
вог, апартмани близу мора,
повољно. Тел. 0038267/355-
484. (225312)

СОКОБАЊА, нов комплетно
опремљен апартман, ка-
бловска, паркинг. 
060/327-27-10. 
(225298)

СУТОМОРЕ, Шушањ, пун
пансион са превозом. Сеп-
тембар попуст. 064/193-15-
92. (225352)

ВРЊАЧКА БАЊА, у апарт-
манском насељу, лоцира-
ном 200 метара пре извора
Снежник, издајем мањи
двособан апартман са тера-
сом, лепо опремљен. Цена
повољна. 060/823-26-06.
(225496)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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4. ав гу ста 2016. пре ми -

нуо је

ПЕ ТАР 

ДО ТЛИЋ

ста кло ре зац

1934–2016.

Са хра на је оба вље на 5.

ав гу ста 2016. на Ста ром

пра во слав ном гро бљу.

Успо ме ну на ње га 

чу ва ће су пру га МИ ЦА

(16/225308)

По след њи по здрав чи ка

ПЕ РИ 

ДО ТЛИ ЋУ

од ВЕ ЦЕ, БА ТЕ 

и ИВА НА с по ро ди цом

(17/2252308)

По след њи по здрав де ди

и пра де ди

ПЕ РИ

од МИ ЛИ ЦЕ, 

СИ НИ ШЕ и АЦЕ

(18/225308)

По след њи по здрав по -

што ва ном ком ши ји

ПЕ ТРУ ДО ТЛИ ЋУ
од РА ШЕ и ГО ЦЕ

(36/225361)

5. ав гу ста за у век нас је на пу стио наш

МО МИР СА ВИЋ МО МА
1940–2016.

Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва. 

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СТО ЈАН КА, 

си но ви ВЛА ДИ МИР и ДРА ГАН, сна ја

ИВА НА и уну ци ПЕ ТАР и АЛЕК СА

(37/225364)

8. ав гу ста 2016. пре ми нуо је наш дра ги при ја тељ

ДРА ГАН ПЕТ КО ВИЋ
1947–2016.

По ро ди ца ЈО ВА НО ВИЋ

(39/225369)

По сле крат ке бо ле сти пре ми нуо је наш дра ги

отац и де да

ВИ ДО ЈЕ ВЕ СЕ ЛИЋ
1935–2016.

Ожа ло шће ни: син ЖИ ВО ТА, сна ја ИВА НА, 

уну ка ДА НИ ЈЕ ЛА, зет ДРА ГИ ША и пра у ну чад

ОЛИ ВЕ РА и АЛЕК САН ДАР
(41/225376)

По след ње збо гом

РА ДЕ ТУ 

ОСТО ЈИ ЋУ

игу ма ну Пан те леј мо ну

25. XII 1959 – 31. VII 2016.

Стри на АН КА, се стре

ЉИ ЉА НА и БИ ЉА НА 

с по ро ди ца ма

(48/225390)

Дра ги наш де да Пе ро

Хва ла ти што си ра до шћу ис пу нио на ше де тињ ство. Хва ла ти што
си био на ше де тињ ство. Хва ла ти што си пред ста вљао не из о ста ван
део сва ког зна чај ног до га ђа ја у на шим жи во ти ма. Хва ла ти што то
ни си пре стао да бу деш ни на шој де ци. Хва ла ти на не бро је ним
кре ми ћи ма и па ке ти ћи ма, сме ху, па жњи и љу ба ви.

Ве ро ват но се и на Не бу сад ра ду ју што су те та квог до би ли. 

А ми се ви ди мо по но во јед ног да на  - ка да ми од слу жи мо сво је жи -
вот не ми си је, у по ку ша ју да ма кар де лом бу де мо не ко ме оно што
си ти био на ма...

Хва ла ти.

С љу ба вљу тво ји: ЈА СНА, НИ КО ЛА и НА ТА ША

(31/и)

Дра гом на шем те чи и

де да Пе ри

По след њи по здрав с љу -

ба вљу и по што ва њем.

ВЕ РА и СА ВА с де цом

(32/и)

Ком ши ни ци

ДЕ САН КИ
по след њи по здрав од

МИ ЛА НЕ

(44/225384)

По след њи по здрав зе ту

ДУ ША НУ

од фа ми ли је ДИ МИЋ

из Кра ље вач ке ули це

(52/225406

По след њи по здрав бра ту

ВИ ДО ЈУ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

Веч но ће мо те се се ћа ти

и во ле ти.

Се стра СЛАВ КА

с по ро ди цом

(542254249

По след њи по здрав бра ту

ВИ ДО ЈУ 

ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

од се стре ТОМ КЕ 

и МИ ЛЕ ТА

(55/225525)

По след њи по здрав мом

НЕ ШИ

С љу ба вљу и ту гом чу ва -

мо успо ме ну на те бе.

Тво ја СА ЛЕ

(56/225432)

По след њи по здрав на -

шој дра гој при ја те љи ци

ДЕ САН КИ

БРУ ЈИЋ

од ње них дра гих 

при ја те ља СЛА ВИ ЦЕ 

и ЖИ КЕ РА КИЋ

(58/225453)

По след њи по здрав на -

шем ко ле ги

МО МИ

бив шем дис пе че ру 

„Ди стри бу ци је” 

Пан че во

(61/225470)

Оста ли смо без на шег дра гог зе та и те че

ПЕ ТРА ГА ЈИ ЋА
ко ји је умро 5. ав гу ста 2016. го ди не.

Се ћа ће га се по ро ди це ЂОР ЂЕ ВИЋ и МИ ЈИЋ

(77/225525)

По след њи по здрав дра гом бра ту

ВИ ДО ЈУ ВЕ СЕ ЛИ ЋУ

од бра та МА ЛИ ШЕ с по ро ди цом

(67/225496)

ВА СИ ЛИ ЈЕ ИЛИЋ
1919–2016.

Наш во ље ни отац, де да, све кар и пра де да

пре ми нуо је 9. ав гу ста 2016.

Ожа ло шће на по ро ди ца ИЛИЋ: син 

СЛО БО ДАН, уну ци МИ ЉАН и ДРА ГАН,

пра у ну ка ЛА РА, пра у ну ци ВА СИ ЛИ ЈЕ 

и АЦА, као и сна је ЗО РИ ЦА, ЈА СНА 

и МИ ЛЕ НА, при ја МА РИ ЈА 

и при ја те љи ца БЕ БА

(83/225561)

7. ав гу ста 2016. го ди не, по сле кра ће бо ле сти, у

81. го ди ни пре ми нуо је наш де да, отац и су пруг

ЂО КА МА РИН КО ВИЋ
1935–2016.

Са хра на је оба вље на 8. ав гу ста 2016. го ди не на
Но вом гро бљу у Пан че ву.
Чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИР ЈА НА, 
син ДРА ГАН, сна ја СЛА ВИ ЦА и уну ци ВЕЉ КО 

и МЛА ДЕН
(88/225580)

МО МИР СА ВИЋ
При ја те љу, по чи вај у ми ру.

ВЛА СТА и ЉУ БИ ЦА

(90/225592)

У 66. го ди ни пре ми нуо

је наш

ПЕ ТАР ЗЕЛ ЧЕВ

Ожа ло шће ни: су пру га

ДА НИ Е ЛА, си но ви 

МИ ЛО РАД и ЗЛАТ КО 

и ћер ка БО ЈА НА 

с по ро ди цом

(91/225595)

Са жа ље њем се опра -

шта мо од на шег дра гог,

ти хог и вред ног ком ши -

је Мо ме

МО МИР СА ВИЋ

Ста на ри згра де у Бра ће

Јо ва но вић 24-ц

(53/225411)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

13. ав гу ста 2016. да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој

ДА НИ ЦИ АТА НА СОВ СКИ
1940–2016.

Би ла си и оста ла део на ших жи во та.

С по што ва њем и за хвал но шћу тво ји нај ми ли ји
(49/225393)

ПЕ ТАР 

ПЕ ТРО ВИЋ 

ДЕ ДА

13. ав гу ста на вр ша ва се

шест ме се ци от ка да ни -

си с на ма. За у век ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Твој нај ми ли ји

(34/225350)

Свом во ље ном и ни кад не пре жа ље ном Ми лу ти ну

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ
1953–2016.

Оцу на ше ћер ке Дра га не, по след њи по здрав од ње го ве је ди не

СТО ЈАН КЕ ВУ ЈО ВИЋ ПЕ ТРО ВИЋ

(98/225633)

3
5. ав гу ста 2016. го ди не пре ми ну ла је на ша во ље на мај ка, ба ка и та шта

ЈЕ ЛИ ЦА ШТР КАЉ
1934–2016.

Искре но ве ру је мо да ће до бри Бог јед ној та квој пле ме ни тој ду ши,

као што је би ла на ша мај ка, ба ка и та шта, да ти веч ни мир.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји: ћер ке ДРА ГА НА и ГОР ДА НА, уну ци МИ ЛАН и БО ШКО

и зет ИВАН

(68/225501)

5. ав гу ста 2016. пре ми ну ла је мо ја мај ка, све кр ва, ба ба и пра ба ба

ЉУ БИ ЦА МИ ЛА КА РА
рођ. Ре лић

1933–2016.

Ожа ло шће ни: син БО ШКО, сна ја ДО БРИ ЛА, уну ци ДУ ШАН, 

СТЕ ВАН, ДА НИ ЈЕ ЛА, СА ЊА, пра у ну ци МА РИ ЈА и ЛУ КА 

и по ро ди це БРА ТИЋ, БА РА ШЕ ВИЋ и КО ВА ЧИЋ

(69/225503)

С ту гом се опра штамо

од на шег

ЈО ВЕ

Ко ле ги ни це и ко ле ге 

из „Пан чев ца”

(70/225505)

Во ље ном

МИ ЛУ ТИ НУ ВУ ЈО ВИ ЋУ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

МИ ЛОШ и ДРА ГА НА

(71/225507)

6. ав гу ста 2016, у 64 го ди ни на пу стио нас је наш

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ
1953–2016.

Ожа ло шће на по ро ди ца ВУ ЈО ВИЋ

(72/225505)

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ
Бо ри ли смо се и мо ли ли, али бит ку ни смо до би ли.

По чи вај у ми ру.

Су пру га МИР ЈА НА

(73/225507)

МИ ЛУ ТИН ВУ ЈО ВИЋ

На ша те љу бав ни је са чу ва ла од су ро ве бо ле сти,

ко ја је би ла ја ча од на ших же ља и на да ња. Оста -

је нам да с љу ба вљу и по што ва њем вјеч но чу ва -

мо успо ме ну на те бе, твој хра бри и до сто јан стве -

ни жи вот.

По чи вај у ми ру.

Син МИ ЛОШ и сна ха КА ТА РИ НА
(74/225507)

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛА КА РА

1933–2016.

По чи вај у ми ру дра га

мо ја мај ко

Твој син МИ ЋА, сна ја

МИ ЦА и унук БО ЈАН

(45/225385)

ЉУ БИ ЦА 

МИ ЛА КА РА

1933–2016.

Дра га мо ја ба ко, хва ла

на тво јој без у слов ној

љу ба ви и по др шци. За у -

век ћеш ми би ти у се ћа -

њу, као нај бо ља ба ка на

све ту.

Тво ја уну ка ТА ЊА, зет

ДИ НО и де ца МИ НА 

и ИКЕР

(46/225385)

По след њи по здрав на шем дра гом ку му

МИ ЛУ ТИ НУ ВУ ЈО ВИ ЋУ
Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Тво ји ку мо ви: РА ДЕ, ЗО РА НА, СА ШКА и ОЉА
с по ро ди цом

(64/225482)

3
Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род -
би ну и при ја те ље да је 10. ав гу ста 2016, у
84. го ди ни, пре ми ну ла на ша дра га

ЕМИ ЛИ ЈА РАЈ КО ВИЋ
1933–2016.

Са хра на је оба вље на 11. ав гу ста 2016, у 14
са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у
Пан че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви ДРА ГАН и ЗЛАТ КО,
сна је ЖИ ВАН КА и КСЕ НИ ЈА, уну чад 

МА ЈА, ДАР КО, МАР КО и ЈО ВА НА, се стра
ИЛИН КА као и оста ла род би на и при ја те љи

(97/225632)

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

је 2. ав гу ста  пре ми нуо наш во ље ни

ИЛИ ЈА ЛА ЗА РОВ
1936–2016.

Ожа ло шће ни: по ро ди ца ЛА ЗА РОВ из Омо љи це
(26/225338)

РИ СТА КА РА ВЛА

По след њи по здрав дра гом бра ту од се стре, 

зе то ва, се стри чи не и уну ке
(62/225476)

По след њи по здрав на -

шем во ље ном де да уја ку

ИЛИ ЈИ 

ЛА ЗА РО ВУ

од по ро ди ца 

ЖИ ВОЈ НО ВИЋ 

и ИВА НО ВИЋ

(75/2255211)

По след њи по здрав на шој дру га ри ци

ВЕ СНИ СЛЕП ЧЕ ВИЋ

IV-2 Гим на зи ја, ге не ра ци ја 1973/77

(80/22558)
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телефон:

013/301-150

Про шло је че тр де сет да на от ка ко је, у Па ри зу,

умро мој брат Пе ка

ПЕ ТАР ВЛАЈ НИЋ

По чи вај у ми ру и не ка ти је ла ка зе мља.

Брат БРАН КО и си но ви ца БРАН КА с по ро ди цом
(28/225340)

У су бо ту, 13. ав гу ста 2016  на вр ша ва се го ди ну
да на от ка ко ни је ви ше с на ма на ша мај ка, све кр -
ва и ба ка

ВЕ СЕЛ КА ТЕ ГЕЛ ТИ ЈА
1935–2015–2016.

Го ди на је про шла, а оста ла ту га и пра зни на у ср ци ма.
По до бро ти је пам ти мо, у ср цу но си мо и с по но -
сом и љу ба вљу  спо ми ње мо.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви ДУ ШАН и СТО ЈАН,
сна ја СЛО БО ДАН КА, унук МИ ЋО 

и уну ка МИ РО СЛА ВА
(42/235278)

ПЕ ТАР РАЈ ШИЋ
1957–1992.

Ту га и успо ме не са мо
оста ју.

По ро ди ца

(47/225388)

12. ав гу ста се на вр ша ва шест го ди на от ка да ни је

с на ма на ша дра га

МИ ЛЕ ВА ГО ЛУ БО ВИЋ

Ра до те се се ћа ју тво ји нај ми ли ји: су пруг

ЗДРАВ КО, си но ви ЂУ РАЂ и МИ ЛАН, сна је 

БИ ЉА НА и БРАН КА и уну ци ВЛА ДИ МИР

и МИ ЛИ ЦИ
(50/225393)

ЈО ВАН ДЕ ЛА ЛОВ
16. ав гу ста 2016. на вр ша ва се две го ди не ка ко ни си с

на ма, али ћеш веч но жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(57/225446)

Ше сто ме сеч ни по мен

дра гој ма ми

ЈА СМИ НИ 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

Си но ви ВЛА ДИ МИР 

и ИВАН, уну ци 

АЛЕК СА, НИ КО ЛА 

и МИ ЛИ ЦА

(60/225466)

Дво го ди шњи по мен 

ПА ВЛЕ БРА ЈА НО СКИ
13. VIII 2014 – 13. VIII 2016.

Жи вео си крат ко вре ме и да ле ко од сво јих
унукa, али си че сто у њи хо вим се ћа њи ма, при ча -
ма  и ма шта њи ма. 

Тво ји ун ци ОГ ЊЕН и СТРА ХИ ЊА
С љу ба вљу и по што ва њем успо ме не на те бе 

чу ва ју: су пру га ДУ ШАН КА, ћер ка БИ ЉА НА,
син ДА ВОР, сна ја ГОР ДА НА и мно го број ни

ро ђа ци и при ја те љи
(65/225483)5

Про шло је де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

ДРА ГА НА ШИ НИК
16. VIII 1953 – 15. VIII 2006.

Одр жа ће мо де се то го ди шњи по мен на Ка то лич ком гро -
бљу, у су бо ту, 13. ав гу ста 2016, у 11 са ти.

Тво ји нај ми ли ји
(76/2255169

У су бо ту, 13. ав гу ста 2016. го ди не, у 10 са -

ти, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра -

гој мај ци

НА ДИ МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
21. VIII 1938 – 15. VIII 2015.

Ожа ло шће ни: ВЛА ДИ МИР и МИР ЈА НА

(78/225533)

11. ав гу ста 2016. го ди не, на Ка то лич ком гро бљу, у 9.30,

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој дра гој

ВИН КИ ПО ПО ВИЋ
1947–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће н син ДРА ГАН с по ро ди цом
(81/проф. 51)

На вр ша ва се го ди ну да на ка ко ни је с на ма на ша

во ље на

ТРА ЈАН КА ДЕ ГИ

Се ћа ње на те бе не бле ди. 

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(79/225546)

11. ав гу ста 2016. го ди не на вр ша ва се шест

го ди на от ка ко ни је с на ма наш дра ги

ВУ КО ЈЕ ЈА НИЋ
1933–2010.

Ње го ви нај ми ли ји

(82/225560)

17. ав гу ста 2016. на вр ша ва се го ди ну да на, а 18.

ав гу ста 2016. две го ди не од смр ти на ших нај ми -

ли јих

АТА НАЦ КОВ

МИР ЈА НА           МИ ЛЕ ТА

1933–2015. 1930–2014.

С по што ва њем и љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на вас.

По ро ди ца
(85/225564)

У су бо ту, 13. ав гу ста 2016, у 10 са ти, на Но вом

гро бљу одр жа ће мо че тр де се то днев ни по мен

МИР КУ МИ ЛО ШЕ ВИ ЋУ
1945–2016.

Су пру га МИ ЛИН КА, син БО БАН, сна ја ДИ ЈА НА

и уну ци ДИ МИ ТРИ ЈЕ и СИ МО НА
(86/225572)

СЕ ЋА ЊЕ

ДУ ШАН ПА СЕР

2009–2016.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Су пру га ЦВЕ ТАН КА,

син ЈО ВАН, сна ја 

ЉИ ЉА НА и уну ци

ЈЕ ЛЕ НА и МИ ХА И ЛО

(89/225599)

СЕ ЋА ЊЕ
БЕ ЉИН

МИ ЛО РАД                  СУ ЗА НА
1919–2001. 1930–2009.

Чу ва мо успо ме ну на вас.
Син ЗО РАН и ДУ ШИ ЦА

(92/225599)

АН ДРИ ЈА ПА ВЛО ВИЋ АН ДРА
10. VIII 2009 – 10. VIII 2016.

Се дам го ди на је про шло, сва ког ми ну та се се ти -

мо твог дра гог ли ка.

Успо ме ну на те бе чу ва ју: су пру га ДРА ГИ ЦА, 

си но ви ВЛА ДИ МИР и ГО РАН и ћер ка ЉИ ЉА НА

са сво јим по ро ди ца ма
(96/225613)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН

БЛОНД

2010–2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(12/225291)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.

Шест го ди на ни је с на ма

наш ис кре ни при ја тељ

МИР КО 

ВУ КО ТИЋ

Чу ва мо те у ср ци ма. Та мо

где не до ла зи за бо рав.

По ро ди це: 

КО ВА ЧЕ ВИЋ 

и МАЈ СТО РО ВИЋ

(8/225283)

15. ав гу ста 2016. на вр ша ва се де сет го ди на от ка -

ко ни је с на ма наш во ље ни

КАР ЛО ВЕЛШ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем чу ва мо те од

за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЉУ БИ ЦА, си но ви

БРА НИ СЛАВ и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма
(9/2252879

Шест го ди на про ђе као трен

МИР КО ВУ КО ТИЋ
10. VIII 2010 – 10. VIII 2016.

Ко ра ча мо по тра гу ко ји си за со бом оста вио.

Тво ја сна га, твој дух и тво ја љу бав... на ша на да во ди ља.

Тво ји нај ми ли ји
(10/ф-1316)

БО РИ ВО ЈЕ ЗО РИЋ
2000–2016.

Са мо ја знам ко ли ко ми не до ста јеш. Би ћеш увек са мном

и ни ка да не ћеш би ти за бо ра вљен. Се ћа ње на те бе жи ви,

јер имаш ме не.

Тво ја ВЕ РА
(20/225315

Пе то го ди шњи по мен

МИ ЛО ВАН ВУ КО МА НО ВИЋ
12. IX 1932 – 12. VIII 2011.

Пет го ди на без твог  осме ха, за гр ља ја...

Био си наш по нос, на ша сна га, наш је ди ни осло нац и по др шка.

Во ли мо те за у век!

(25/225335)

Же лео бих да је ова го -

ди на са мо ру жан сан

ЈЕ ЛЕ НА 

НО ВА КО ВИЋ

Во ли те твој ба та ЗО КА

(29/225345)

Про шло је го ди ну да на

от ка да смо из гу би ли на -

шег ан ђе ла

ЈЕ ЛЕ НУ 

НО ВА КО ВИЋ

Ба ка МИ ЛИ ЦА и стриц

МИ ЛИН КО

(30/225347)

16. ав гу ста про ла зи пр ва јед на ко те шка го ди на, у ни зу ових сле де -

ћих, без на ше

ЈЕ ЛЕ НЕ НО ВА КО ВИЋ

Љу ба ви на ша у сва ком по гле ду, ре чи, ср цу, ду ши, у сва кој су зи си

ти увек и за у век. И зна мо, да као не кад ни ка да ви ше. Као и сва ког

да на и тог ће мо би ти крај те бе. 

Срет ни што си би ла баш ти на ша, и бес крај но ту жни и не у те шни

та та и ма ма

(33/225349)

14. ав гу ста на вр ша ва се

го ди ну да на од смр ти

на ше мај ке

МАР ГИ ТЕ СЕЛ

С по што ва њем и љу ба -

вљу чу ва мо успо ме не на

те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(40/235371)

Дра га мо ја да до и те то

ЈЕ ЛЕ НА

Вре ме те че не у мит но,

али из на ших ср ца те

ни кад не ће од ве сти.

Увек уз нас.

МИ ЛИ ЦА и СТРА ХИ ЊА

(59/225457)

Ше сна ест го ди на је од

смр ти на ше

НА ДЕ

Ње ни: ЗО РАН, МИ ЉА,

ЧЕ ДО МИР, РАД МИ ЛА,

ЈА СМИ НА, 

ГО РАН и ЦА ЦА

(84/225562)

СЕ ЋА ЊЕ

Де се то го ди шњи по мен

во ље ном оцу, де ди, та -

сту и све кру

ВА СИ ЛИ ЈУ
СЕД МА КО ВУ

ВА СИ
2006–2016.

Жи виш у на шим ср ци ма.
Ње го ви нај ми ли ји

(43/225381)

СЕ ЋА ЊЕ

СНЕ ЖА НА

ЦВЕ ТА НО ВИЋ

1952–2010–2016.

Тво ји: ПЕ ТАР, ЉУ БИ ЦА

и КА ТА РИ НА

(51/225404)

На вр ша ва се де вет го ди на от кад ни је с на ма на -

ша дра га

ВЕ РА МИ ШКО ВИЋ
17. VIII 2007 – 17. VIII 2016.

Успо ме ну на њу чу ва ју с љу ба вљу 

и по што ва њем: су пруг СТЕ ВАН, ћер ка 

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА, син РА ДО МИР, унук МИ ХАЈ ЛО 

и зет МИ ЛИ ВО ЈЕ
(87/225576)
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13. ав гу ста, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу одр жа ће мо по -

лу го ди шњи по мен на шем

БРА НИ СЛА ВУ НИ КО ЛА ЈЕ ВИ ЋУ
Чу ва мо успо ме ну на те бе.

Су пру га ВЕ РА и брат РА ДИ ВОЈ с по ро ди цом
(1/225064)

Че ти ри го ди не от кад

ни је с на ма

СТОЈ НА 

РИ СТИЋ
Вре ме про ла зи, а ту га и

бол су све ве ћи.

Су пруг ДРА ГИ, син 

НЕ БОЈ ША и ћер ка

СЛА ЂА НА 

с по ро ди ца ма

(2/225253)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

др РА ДО СЛАВ СТЕ ФА НО ВИЋ
2006–2016.

По мен ће мо одр жа ти 13. ав гу ста, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

За у век с на ма. 

МА РИ КА, БРА НА и МИР КО
(3/225257)

СЕ ЋА ЊЕ

ГОЈ КО КО ТЛА ЈИЋ БА ТА
12. V 1960 – 17. VIII 2013.

„Ако ти ја ве: умро сам.

Не ве руј: то не умем.

На ову зе мљу сам свра тио да ти на миг нем ма ло,

да за мном оста не не што као ле пр шав траг.

И за то: не бу ди ту жна.

То ли ко ми је ста ло да оста нем у те би бу да -
ласт и чуд но драг.”

– Ти још увек ша шав, ле тиш и жи виш!

С љу ба вљу: тво ја РА КИ ЦА, ћер ке 
ТА МА РА и ИВА НА, се стре ГОР ДА НА 

и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(4/225264)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо 18.

ав гу ста 2016, да ва ти два де се то го ди шњи по мен, у

11 са ти, на Ста ром гро бљу.

НА ДА МА РИН КО ВИЋ
Вре ме про ла зи, али су зе, ту га и бол за у век оста -

ју у на шим ср ци ма.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ја ћер ка КРИ СТИ НА, унук МА ТИ ЈА, се стре 

и зе то ви с по ро ди ца ма
(7/225273)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛАН ТА ДИЋ

По сто ји не што што ни кад не не ста је. То су

ле па се ћа ња на те бе ко ја ће за у век жи ве -

ти с на ма.

Хва ла ти.

Не до ста јеш нам мно го.

Тво ји нај ми ли ји

(11/225290)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДЕ СТАН КО ВИЋ
18. VIII 2006 – 18. VIII 2016.

По до бро ти те пам ти мо, с по но сом по ми -

ње мо и с до жи вот ном ту гом без те бе жи -

ви мо. 

Тво ји:СТАН КО ВИ ЋИ и МИ ЛЕ У СНИ ЋИ

(13/225300)

Пре се дам го ди на оти -
шла је од нас на ша во -
ље на мај ка, ба ка, све кр -
ва и пра ба ка

СТО ЈАН КА

ДРА ГАН
12. VIII 2009 – 12. VIII 2016.

Би ли смо ње на љу бав и

ра дост. И она је на ша.

По ро ди ца ДРА ГАН

(14/225305)

14. ав гу ста 2016. го ди не

да ва ће мо че тр де сет да на

ЗО РИ 

ВЕ ЛЕВ СКИ

1959–2016.

Уте хе не ма, за бо рав не

по сто ји, ра на је до жи -

вот на, а се ћа ње на те бе

веч но.

Жа ле за то бом твој син

ЗО РАН и се стра РО СА,

се стрић ЖА РЕ, МИ ЋА 

и МИ ЛОШ

(15/225310)

Про шле су три ту жне го ди не от кад ни је с на ма наш во -

ље ни

МИ О ДРАГ РЕ ПО ВИЋ
11. VIII 2013 – 11. VIII 2016.

Тво ји нај ми ли ји
(19/225314)

БО РИ ВО ЈЕ ЗО РИЋ
2000–2016.

По сле то ли ко го ди на ни си за бо ра вљен.

По ро ди це НО ЛИЋ и НИ КО ЛИЋ

(21/225315)

МИ О ДРАГ 

РЕ ПО ВИЋ

Три го ди не је про шло

от ка ко си нас на пу стио

мој Ми о ге.

Веч но ћеш оста ти у мом

ср цу.

Твој унук БО КИ

(23/225322)

17. ав гу ста 2016. на вр -
ши ће се осам го ди на от -
ка ко ни је с на ма наш
су пруг и отац

МИ ЛО РАД 
ТРО ЈА НО ВИЋ

Вре ме је од не ло го ди не,
али љу бав и се ћа ње
оста ју за у век у на шим
ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: 
ЗО РИ ЦА, МИ ЛИ ЦА 

и ЈЕ ЛЕ НА
(24/2293299

11. ав гу ста 2016. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

от ка ко је пре ра но пре -

ми нуо наш во ље ни

ДУ ШАН 

ВУ КО ЈЕ ВИЋ

1960–2016.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра пра ти на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

Су пру га ДРА ГИ ЦА, кћи

ЈЕ ЛЕ НА, уну ка НИ НА 

и зет ЖЕЉ КО

(5/225277)

Про шло је ту жних че тр -

де сет да на от ка ко је

пре ми нуо мој во ље ни

син

ДУ ШАН 
ВУ КО ЈЕ ВИЋ

1960–2016.
За у век ће жи ве ти у мом
ср цу.

Мај ка ЈЕ ЛА

(6/225271)

18. ав гу ста на вр ша ва се

го ди ну да на од смр ти

МИ РО СЛАВ КЕ

СА ВА НО ВИЋ

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Тво ја ћер ка ЉУ БИ ЦА 

с по ро ди цом

(22/225317)

АН ЂЕЛ КО 

ЂУ РИН

14. II 2016 – 14. VIII 2016.

из Са ку ла

Мно го нам не до ста -

јеш...

Тво ја ћер ка СЛАВ НА 

с по ро ди цом

(27/225340)

17. ав гу ста на вр ша ва се два де сет го ди на

от ка да је наш син и брат

СТЕ ВАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
1976–1996.

тра гич но на стра дао и оста вио нас да за

њим ве чи то ту гу је мо.

Ње го ви: та та АН ДРЕ ЈА, ма ма РА ДИ ЈА 

и се стра ДА НИ ЦА

(35/225357)

ЗО РАН ЈЕФ ТИЋ

13. VIII 1994 – 13. VIII 2016.

С ту гом и љу ба вљу 

се ћа ју те се тво је 

се стре МИ РА 

и МА РИ ЈА с по ро ди цом

(38/

ВУ ЧУ РО ВИЋ

ТО МИ СЛАВ                 ТИ ЈА НА
12. VIII 1981 – 2016. 14. XI 2000 – 2016.

Ту гу ју за њи ма ћер ке МИ ЛИ ЦА и СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма

(63/225477)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПИ ЛИ ПО ВИЋ

ПЕ ТАР                        СТА НА
2004–2016. 2006–2016.

Ва ши си но ви: МИ ЛЕ и ИЛИ ЈА с породицaмa
(66/225487)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Сре ди ном ове сед ми це до би ће -
те ве сти о до ла ску јед ног при ја те -
ља ко га ду го ни сте ви де ли, што
ће про ме ни ти ва ше пла но ве. Ис -
ко ри сти те по во љан пе ри од да
сре ди те по ро дич не про бле ме.
Сме ши вам се стра сна аван ту ри -
ца. На миг ни те и ви.

По зив из ино стран ства ће вас
об ра до ва ти и отво ри ће вам но ве
мо гућ но сти за по слов но на пре до -
ва ње. Ван ред ни при лив нов ца
до бро ће вам до ћи, баш као и не -
пла ни ра ни кра ћи пут. Љу бав ни
жи вот је по ма ло упао у ру ти ну.

Не ма ју сви ва шу сна гу и енер -
ги ју и не ра де сви с то ли ко стра -
сти свој по сао. Успо ри те, ле по је
би ти на вр ху, али је до сад но ако
сте та мо са ми. Нов ча ни про бле -
ми ко ји вас већ ду же вре ме му -
че, ре ша ва ју се ове сед ми це.

По тру ди те се да се укло пи те у
но ва до га ђа ња на по слу. Пред
ва ма је пе ри од ве ли ких иза зо ва,
па ка ко бу де те по ста ви ли те ме -
ље, та ко ће вам се од ви ја ти до га -
ђа ји у на ред ном пе ри о ду. По ма -
ло сте умор ни, али не ис ка љуј те
бес на парт не ру.

Све што сте за по ста ви ли и од ла -
га ли, по тру ди те се да за вр ши те,
јер пе ри од пред ва ма је ве о ма по -
во љан, по го то во ако су у пи та њу
не ке прав не ства ри, на след ство
или чак ку по ви на не крет ни на.
Игра те на блеф – па зи те се.

Ово је ско ро пра во вре ме за
про ме не у ва шем жи во ту. По ма -
ло сте по ста ли ци нич ни, што ја ко
оп те ре ћу је ва шу ве зу, али и љу -
де око вас. Не бој те се, про ме не
су по че ле и са мо је по треб но да
их спрем но до че ка те.

Из не на ди те парт не ра јед ним
кра ћим од мо ром да ле ко од свих
и по тру ди те се да око вас не бу де
гу жве. По сло ви не иду баш нај -
сјај ни је, али тре нут но ни шта бит -
но не мо же те про ме ни ти. Сми ри -
те се и па жљи во ис пла ни рај те
сле де ћи ко рак.

По ну ду од ста рог при ја те ља за
парт нер ски по сао ни ка ко не од -
би јај те, јер ће вам то ре ши ти го -
то во све фи нан сиј ске про бле ме.
Мно го кон та ка та, кра ћих пу те ва,
по се та... Љу бав ни жи вот до ла зи
до тач ке ка да мо ра те од лу чи ти
шта да ље. Срећ но.

Пре не го што се упу сти те у но ви
по слов ни по ду хват или на пу сти те
тре нут ни по сао, до бро раз ми сли -
те шта да ље. Че сто сте у пра ву,
ин стинкт вас не ва ра, али тре нут -
не окол но сти вам баш и не иду
на ру ку. Парт нер вам је ве ли ка
по др шка.

Не ма те до вољ но сна ге да ис те -
ра те ства ри на чи стац. По слов на
си ту а ци ја је за мр ше на и ни је
вре ме ди ра ти у оси ње гне здо.
Ако га ји те осе ћа ња пре ма осо би
ко ја жи ви да ље од вас, по ка жи -
те то отво ре но. Љу бав вам ку ца
на вра та. Отво ри те их.

Са да сте већ си гур ни да сте про -
на шли пра ви на чин да ре ши те
сво је по слов но-фи нан сиј ске про -
бле ме. Би ло би до бро да се по са -
ве ту је те с не ким ко ме ве ру је те и
на пра ви те ра ди кал не ре зо ве на
по слу. Ни је вре ме за од мор, ма
ко ли ко вам био по тре бан.

Ове сед ми це сте про мен љи вог
здрав стве ног ста ња, ни шта вас
кон крет но не бо ли, а осе ћа те
стал ни умор, па при у шти те се би
тре нут ке пот пу ног ми ра. Љу бав -
ни жи вот по ла ко ула зи у фа зу ка -
да мо ра те од лу чи ти шта да ље.

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
1. ју ла: Са ру – Ива на Ко ко ра и Иван Пин та рић; 20. ју ла: Ан дреу – Ели за бе та Стан чуљ и Ра -

ма Но ва ков; 22. ју ла: Алек сан дриу – Ан на и Мар тин Шир ка; 25. ју ла: Ја ну – Јо ва на и Мар -

ко Бо ди ро га; 26. ју ла: Ма шу – Жељ ка и Љу би ша Ра ду но вић, Ли ди ју – Мар ја на и Ми ро слав

Па ве ла; 27. ју ла: Ану – Је ле на и Иван Сте па нов, Оли ве ру – Са ња и Ср ђан Кал кан, Лу ци ју –

Ана Ке мењ Ко лар и Да ни јел Ко лар, Ла у ру – Сил ви ја и Ма рин ко Ста мен ко вић, Ми ли цу – Јо -

ва на и Ма рин ко Ива но вић, Пе тру – Ми ли ца Ву јо вић и Не над Пу зо вић; 28. ју ла: Ле ну – Дра -

га на и Зо ра н Ми ло ше вић, Ла ру – Ива на и Дра ган Др ља ча; 30. ју ла: Ла ну – Љи ља на и Ер -

не Би сак; 1. ав гу ста: Да ни цу – Ду ши ца и Де јан Пе тро вић, Ан ђе лу – Је ле на Ци глер и Бо жи -

дар Јо ва но вић; 2. ав гу ста: Со фи ју – Да ни је ла и Иван Сто ја нов.

До би ли си на
9. ју ла: Ја на – Ма ри ја и Ја но Га лас; 16. ју ла: Са ву – Ви о ле та Бар бу и Не над Ба њаш; 18. ју -

ла: Ре љу – Та ња и Бра ни слав Ми ли ћев; 22. ју ла: Не ма њу – Дра га на и Иван Свир чев; 25.

ју ла: Во ји сла ва – На та ша Стан чул Ми са ље вић и Сло бо дан Стан чул; 26. ју ла: Уро ша – Хри -

сти на и Слав ко Ба бић, Не ма њу – Љу би ца и Бор ко Ра и лић; 27. ју ла: Пе тра – Алек сан дра и

Сло бо дан Сто ја но вић; 28. ју на: Сте фа на – Ма ри на и Ми ро слав Стан ко вић, Вик то ра – Дра -

га на и Не бој ша Дра гић; 28. ју ла: Или ју – Та ма ра и Алек сан дар Ру со ван; 29. ју ла: Сте фа на

– Дра га на и Де јан Јо вић; 29. ју ла: Ми хај ла – На да и Ми ле Ми тро вић; 31. ју ла: Фи ли па –

Ани та и Дар ко Та сић; 1. ав гу ста: Ду ша на – Та ња и Дра ган Ка ра фи лов ски, Вла да на – Бо -

ја на и Не над Ко ва че вић, Бо ри са – Је ле на Ба бић Ан тић и Ми лан Ан тић.

ВЕН ЧА НИ

30. ју ла: Су за на Га јић и Иле Лу кић, Је ле на Ив ков и Шан дор Не мет, Рад ми ла Ба лан и Го -

ран Иг њат, Зо ри ца Ра да но вић и Ми ро слав Пу ке та, На та ли ја Зељ кић и Ми лан Мра о вић;

31. ју ла: Је ле на Ра до са вљев и Дан Ба лан, Ка сан дра Ба ста и Мар ко Ми ло ше вић, Дра га на

Де спо то вић и Де нис За гај чан; 4. ав гу ста: Ма ри на То шко вић и Зо ран Ку дус, Би ља на Па -

вло вић Цве ти но вић и Бра ни мир Си мић. 

УМР ЛИ

27. ју ла: Ми лој ко Ђе до вић (1933); 28. ју ла: Хе ле на Да ви до вић (1975), Пе тар Мо ми ров

(1935), Ана Хуч ка (1939); 29. ју ла: Ми лан Си мић (1935), Сло бо дан Да бић (1982), Сто јан -

ка Ма рић (1945), Ми ро сла ва Шпи ца (1950), Ва си ли је Ми ла ди но вић (1924); 30. ју ла: Жар -

ко Ду ку љев (1960), Сла ви ца Ока (1953), Са ва Иг ња то вић (1950); 31. ју ла: Мар гит Мле ков

(1938), Ило на Бу даи (1934), Ми рон Да вит ков (1932); 1. ав гу ста: Ми ло рад Ду ми тру (1955),

Ми хај ло Ја ки мов (1937), Ду шан Ба лан (1939), Етел Вар га (1923), Сне жа на Дра гој лов

(1956), Илин ка Фи ли по вић (1927), Вла ин ка Кр стић (1942); 2. ав гу ста: Ран ка Ла ко вић

(1937), Ни ко ла Ву јић (1941); 3. ав гу ста: Дра го мир По по вић (1933), Ри ста Ка ра вла (1936),

Ђу ла Бол ди жар (1952), Ма ра Ни ко ла ше вић (1947); 4. ав гу ста: Пе тар До тлић (1934), Бог -

да на Ра до ше вић (1928), Ми ро сла ва Ни ко лић (1927). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Зачето дете увек се сматра рођеним када

је то у његовом интересу. Стиховни анаграми: (1) Капитол, (2)

император. Магични штит 7 х 9: постарати, историзам, стотинари,

Мариновић, кринолина, јазавичар, старинари. Мини-укрштеница:

топломери, Украјинац, звонарина, лија, Осат, Арад, чари. Испуњаљка:

двострук, Алибунар, уносност, силикати, црвенити, Адамовић

(коначно решење: Даница Крстић).

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског коња,

почев од посебно обележеног поља, добићете једно старо правило

римског права, које важи и у нашем данашњем наследном праву.

ЗА- -ЂЕ- -ТЕ- У -ВЕК

ИН- ТО СЕ -НИМ -РЕ-

РО- -ЧЕ- -СУ. У- ЊЕ-

ЈЕ -ВОМ ДЕ- СМА- КА-

-ТО -ТРА -ДА -ГО- -ТЕ

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(1) БРЕЖУЉАК У РИМУ

Радознало дете

по „компу” ТИПКАЛО,:

па брежуљка римског

слику ишчачкало.

(2) СТАРОРИМСКИ ЦАР

Брже, браћо, амо, амо,

да се скупа поиграмо,

па да старог римског цара

ПРИТЕРАМО до дувара!

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9
Слогови: ВИ, ВИЋ, ЗА, ЗАМ, И, ЈА, КРИ, ЛИ, МА, НА, НА, НА, НО, НО,

ПО, РА, РИ, РИ, РИ, РИ, РИ, СТА, СТА, СТО, СТО, ТИ, ТИ, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. учинити старим, 2. проучавање нечега

искључиво са историјске стране, историцизам, 3. заповедници

јединица од по стотинак војника, 4. наш кошаркаш, бивши играч

„Црвене звезде” (Марко), 5. крута ланена или памучна подсукња

проткана коњском длаком, 6. врста ловачких паса, 7. антиквари.

1

2

3

4

5

6

ИСПУЊАЉКА

Слогови: А, А, БУ, ВЕ, ВИЋ, ЛИ, ДА, ДВО, КА, ЛИ, МО, НАР,

НИ, НОС, НОСТ, СИ, СТРУК, ТИ, ТИ, У, ЦР.

ВОДОРАВНО: 1. дуплиран, удвостручен, 2. општина у

Ј у ж н о б а н а т с к о м

округу, 3. кори-

сност, исплативост,

4. соли силикатне

киселине, 5. бојити

црвеном бојом, 6.

истакнути панче-

вачки правник, бив-

ши судија Врховног

суда Србије (Дра-

ган).

У обележеним пољима добијате име и презиме наше младе
певачице, која с подједнаким успехом интерпретира народну и
забавну музику (на слици).

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. справа за мерење телесне температуре (мн.), 2. житељ

једне европске државе, 3. накнада за рад звонара, 4. лисица одмила –

предео јужно од Сребренице, 5. град у Румунији – дражи.

УСПРАВНО: 1. град у Босни и Херцеговини, 2. рам, 3. кукурузни хлеб,

4. младунчад срне, 5. река у Русији, притока Јенисеја, 6. планина у

источном делу Србије, 7. муслиманско женско име, 8. видар рана, 9.

штуцати.
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би ла „Зве зда” с ка пи те ном Не -
ма њом Ми ки ћем, а тре ће ме сто
је осво ји ла „Зла ти ца” ка пи те -
на Во ји сла ва Ми ћи ћа. При -
зна ње за нај бо љег фуд ба ле ра
за слу жио је Ми лан Сав ко вић.

– Тур нир је оку пио мла де из
Омо љи це и окол них ме ста, а
све вре ме тра ја ња так ми че ња
ак це нат је био на фер-плеј
игри, до бром дру же њу и про -
мо ви са њу здра вих сти ло ва
жи во та – ре као је Мар ко Не -
чов, глав ни ор га ни за тор тур -
ни ра у ма лом фуд ба лу.

Сви уче сни ци и по се ти о ци
„Омо љич ке спорт ске олим пи -
ја де” има ли су при ли ку да се
опро ба ју у мно го број ним
спор то ви ма, као што су стре -
ли чар ство, ма че ва ње, зум ба,
пи ла тес, јо га и још мно го ин -
ди ви ду ал них спор то ва, у ко ји -
ма је уче ство ва ло пре ко 200
мла дих и де це.

Ми лош Ми ћа но вић, је дан
од ор га ни за то ра ове ма ни фе -
ста ци је и члан Удру же ња
гра ђа на „Сун цо крет”, ре као
је да је број при ја вље них уче -
сни ка на ово го ди шњој
„олим пи ја ди” пре ва зи шао
сва оче ки ва ња и да пред ста -
вља до каз да су ма ни фе ста -
ци је ова квог ка рак те ра по -
треб не Омо љи ци и ме сти ма
из окру же ња, те да ће Удру -
же ње гра ђа на „Сун цо крет”
на ста ви ти ор га ни зо ва ње ове
ма ни фе ста ци је.

Удру же ње гра ђа на „Сун цо -
крет” из Омо љи це је тре ћи пут
за ре дом ор га ни зо ва ло Ме ђу -
на род ни во лон тер ски камп
„Sunflower”, ко ји je ове го ди не
одр жан од 15. до 25. ју ла у ме -
сту на до мак на ше га гра да.
Ово го ди шњи камп је оку пио
де вет ме ђу на род них во лон те -
ра из Ру си је, Шпа ни је, Фран -
цу ске, Фин ске, Швај цар ске и с
Тај ва на, ко ји су то ком свог де -
се то днев ног бо рав ка у Омо љи -
ци ра ди ли на ор га ни за ци ји и
ре а ли за ци ји кул тур но-за бав ног
лет њег про гра ма.

Део про гра ма кам па „Sunflo-
wer 3” би ла је и „Омо љич ка
спорт ска олим пи ја да”, ма ни -
фе ста ци ја чи ји је циљ про мо -
ци ја спор та и здра вих сти ло ва
жи во та ме ђу мла ди ма и де цом.
Иде ја је би ла да се ме шта ни
Омо љи це и по се ти о ци кам па
упо зна ју с раз ли чи тим спор то -
ви ма, клу бо ви ма и спорт ским
удру же њи ма из Омо љи це и
око ли не.

„Олим пи ја да” је одр жа на у
дво ри шту Основ не шко ле „До -
си теј Об ра до вић”, ак тив но сти
и над ме та ња тра ја ли су то ком
це лог да на, али је ипак нај ве -
ћи број утак ми ца и оста лих

ОМО ЉИЧ КА СПОРТ СКА ОЛИМ ПИ ЈА ДА

НАЈ ВА ЖНИ ЈИ СУ ИГРА И ДРУ ЖЕ ЊЕ

ор га ни за то ра, број ди рект них
уче сни ка ово го ди шње „олим -
пи ја де” пре ла зи 500, а по се ти -
ла ца и ин ди рект них уче сни ка
би ло је укуп но пре ко 1.200.

За нај мла ђе уче сни ке су ор -
га ни зо ва не спорт ске ра ди о ни -
це у са рад њи с ме ђу на род ним
во лон те ри ма, као и ра ди о ни це
ори јен ти рин га у са рад њи с
Пла ни нар ским дру штвом „Је -
ле нак”. Уче ство ва ло је ви ше
од че тр де сет ма ли ша на. 

То ком тра ја ња „Омо љич ке
спорт ске олим пи ја де” одр жа -
но је не ко ли ко тур ни ра, и то у
ша ху, сто ном те ни су, ма лом
фуд ба лу, ба ске ту и од бој ци на
пе ску.

На тур ни ру у ша ху уче ство -
ва ло је 15 так ми ча ра. Пр во
ме сто је осво јио Бо го љуб Ди -
ми три је вић, дру ги је био Јо ван
Ми кић, а тре ћи Ва са Ан дре -
јић. На так ми че њу у сто ном
те ни су над ме та ло се 45 спор -
ти ста. У ка те го ри ји се ни о ра пр -
во ме сто је за у зео Дар ко То мић,
дру ги је био Бо јан Са ва но вић,
а тре ћи Сло бо дан Ми тре ски. У
кон ку рен ци ји ју ни о ра по бе дио
је Дра ган Илић, ис пред Вељ ка
Бла го је ви ћа и Алек сан дра Та -
на си је ви ћа.

Тур нир у од бој ци на пе ску
имао је укуп но 70 уче сни ка.
Пр во ме сто је за у зе ла еки па
„Че ри”, пред во ђе на ка пи те ном
Не ма њом Бр ки ћем. Дру го ме -
сто је при па ло ти му „Мла дост
ју ни о ри”, чи ји је ка пи тен Зо -
ра на Ста мен ко вић, а тре ћи је

Ве те ра ни Раг би клу ба Бо рац
из Стар че ва на ста вља ју да чу -
ва ју бо га ту тра ди ци ју раг би ја.
У окви ру ма ни фе ста ци је „Да -
ни дру же ња”, у не де љу, 7. ав -
гу ста, одр жан је при ја тељ ски
тур нир на ко јем су, по ред до -
ма ћи на, уче ство ва ли и Ди на -
мо, Бал кан ски ко ма рац из
Жар ко ва, еки па из Вр шца, као

и ком би но ва ни раг би тим ве -
те ра на из Ни ша и Кру шев ца.

– Наш клуб има 28 ре дов -
них чла но ва и за јед нич ки се
тру ди мо да са чу ва мо тра ди -
ци ју раг би ја у Стар че ву. Сва ке
го ди не уче ству је мо на два до
три тур ни ра у зе мљи, ор га ни -
зу је мо так ми че ње у Стар че ву,
а на дам се да ће мо до го ди не

уве сти још је дан тур нир, ме -
мо ри јал „Пе јић –Жи вуљ”, ко јим
би смо ево ци ра ли успо ме не на
на ше пре ми ну ле дру го ве. На -
ши тур ни ри су углав ном ре ви -
јал ног ка рак те ра, јер утак ми -
це игра ју љу ди од пре ко ше -
зде сет го ди на. Ипак, сви они
обо жа ва ју спорт с ја ја стом
лоп том, а не кад су би ли и ак -

тив ни и од лич ни раг би сти.
Игра мо под сло га ном: „Наш
те рен, на ша пра ви ла”, али нај -
ва жни је је да се са ста је мо,
дру жи мо и да чу ва мо раг би од
за бо ра ва – ре као је Ми о драг
Ми лин ко вић Ко бац, пред сед -
ник РК-а Бо рац.

Ор га ни за ци ју ово го ди шњег
тур ни ра по мо гли су Удру же ње
ин ва ли да ра да из Стар че ва,
Ме сна за јед ни ца Стар че во,
Дом кул ту ре, ЈКП „Стар че -
вац”, али и број ни при ја те љи
раг би ја из ме ста на до мак на -
шег гра да.

РАГ БИ СТИ БОР ЦА УГО СТИ ЛИ ПРИ ЈА ТЕ ЉЕ

НАШ ТЕ РЕН, НА ША ПРА ВИ ЛА

тим „Ор га ни” (Лу ка Ве сић), а
тре ће еки па КК 007, ко ју је
пред во дио ка пи тен Ми лош
Аша нин. Пла ке ту за нај бо љег
спор ти сту у ба ске ту до био је
Ми лош Пеј да но вић.

Так ми че ње у ма лом фуд ба -
лу би ло је и нај ма сов ни је, јер
се над ме та ло 120 уче сни ка. У
ка те го ри ји се ни о ра пр во ме -
сто је осво ји ла еки па „Ра га ци”,
ко ју је пред во дио ка пи тен Жи -
ка Ко ва че вић, дру ги су би ли

Страну припремио

Александар
Живковић

до га ђа ја одр жан пре под не и
уве че, у скла ду с вре мен ским
при ли ка ма тог да на.

То ком тра ја ња „Омо љич ке
спорт ске олим пи ја де” би ло је
пред ста вље но и про мо ви са но
пре ко пет на ест спорт ских ди -
сци пли на. Пре ма еви ден ци ји

био Ф5, с ка пи те ном Не ма њом
Јан ко ви ћем. 

До де ље на је и на гра да за
нај бо љег так ми ча ра „Омо љич -
ке спорт ске олим пи ја де”. У
од бој ци на пе ску то при зна ње
је за слу жи ла Зо ра на Ста мен -
ко вић.

На тур ни ру у ба ске ту уче -
ство ва ла су 32 ко шар ка ша. У
ка те го ри ји се ни о ра пр во ме сто
је осво ји ла еки па „Ма ља ве му -
шкар чи не”, ко ју је пред во дио
ка пи тен Ми лош Пеј да но вић.
Дру ги су би ли „Пар ти бреј кер -
си” с ка пи те ном Не ма њом Ја -
ко вље ви ћем на че лу, а тре ће
ме сто је за у зе ла еки па „Са ви о -
ла”, чи ји је ка пи тен Ср ђан
Миљ ко вић. У кон ку рен ци ји
ју ни о ра пр во ме сто је при па ло
еки пи МБМ (ка пи тен Бо јан
Кр стић), дру го ме сто је за у зео

„Грин го си”, чи ји је ка пи тен
Мар ко Не чов, а тре ћи „Ка та -
лон ци” с ка пи те ном Иго ром
Ве лич ко ви ћем на че лу. У кон -
ку рен ци ји ју ни о ра три јум фо -
вао је „Ба јерн”, ко ји је пред во -
дио Мар ко Јан чи кин, дру га је



Удру же ње спорт ских ри бо ло -
ва ца „На дел” из Стар че ва ра ди
пу ном па ром. Гру па ен ту зи ја -
ста, љу би те ља при ро де и здра -
вог жи во та, ко ју пред во ди
пред сед ник Да ли бор Та нев, већ
ду же вре ме во ди пра ву бор бу за
стар че вач ку ре ку На дел, али и
за ка на ле у око ли ни тог ме ста.

По ред свих му ка и про бле -
ма с ко ји ма се су сре ћу у свом
во лон тер ском ра ду, чла но ви
УСР-а „На дел” не за бо ра вља ју
ни нај мла ђе љу би те ље ре ке.
Већ дру гу го ди ну за ре дом они
су ор га ни зо ва ли так ми че ње у
пе ца њу на пло вак, на Мир ко -
вом ка на лу у Стар че ву.

Над ме та ње је одр жа но у не -
де љу, 7. ав гу ста, а уче ство ва ло
је 67 ма ли ша на. Ор га ни за ци ја
је би ла на ви со ком ни воу, јер
су ову ма ни фе ста ци ју по др жа -
ли и број ни спон зо ри, та ко ђе
љу би те љи На де ла. За уче сни -

ке су би ли обез бе ђе ни сен дви -
чи и со ко ви, сви су до би ли и
ди пло ме, а они нај у спе шни ји
и вред не на гра де.

По сле же сто ке бор бе с пе ца -
ро шким шта по ви ма пр во ме -
сто је осво јио Жељ ко Вук сић

из Пан че ва, ко ји је имао 650
гра ма уло вље не ри бе. Дру ги је
био Стар че вац Вла ди мир Јо -
ко вић, ко ји је упе цао 469 гра -
ма ри бе, а тре ће ме сто је при -
па ло Ни ко ли Пе тро ви ћу из
Пан че ва, у чи јој чу вар ци је

би ло 448 гра ма уло ва. Сви ма -
ли ша ни ко ји су уче ство ва ли
за слу жу ју по хва ле, а чла но ви -
ма Удру же ња спорт ских ри бо -
ло ва ца „На дел” сва ка част за
ор га ни за ци ју.

А. Ж.

ШЕТ ЊА ЗА ПАМ ЋЕ ЊЕ

СМИ РАЈ ДА НА У ПЕ ШЧА РИ

ме сту сни ма ни и фил мо ви
„Бе са”, „Све то ме сто”, „Бој на
Ко со ву” и мно ги дру ги.

По сле дво ча сов не шет ње
окре пље ње се мо гло по тра жи -
ти у до ма ћин ству Вој нов. По -
ред хра не у ви ду штру дли и
не ких ста рих тра ди ци о нал них
ко ла ча, ко је су за ову при ли ку
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По след њи вре ли јул ски да ни у
До ло ву и обли жњој Ле ан ци на
об рон ци ма Де ли блат ске пе -
шча ре про те кли су у зна ку ма -
ни фе ста ци је „У сми рај да на”.
Дру же ње је за вр ше но шет њом
по Пе шча ри 31. ју ла у ка сним
по по днев ним са ти ма, а по том
и у до ма ћин ству Вој нов, упра -
во у сми рај да на.

Скуп љу би те ља при ро де био
је ис пред Цр кве Све тог Ва си -
ли ја Остро шког, где је оку пље -
не по здра вио идеј ни тво рац
ма ни фе ста ци је Бо јан Вој нов.
Ви ше од сто оку пље них за тим
је кре ну ло у шет њу ду гу око
шест ки ло ме та ра, ута ба ним

ста за ма Пе шча ре, али су не ке
и са ми ства ра ли, про би ја ју ћи
се кроз бо га ту фло ру.

Ме ђу ше та чи ма су се на шли
и уче сни ци еко-кам па, као и

ма ли ша ни ко ји су ак тив но
уче ство ва ли у ра ди о ни ца ма
где су из ра ђи ва не еко ло шке
по ру ке, ко је су по том, на по је -
ди ним пунк то ви ма у при ро ди,
„до че ки ва ле” уче сни ке ове ма -
ни фе ста ци је. 

Бо јан Вој нов, ујед но и во ђа
ове „екс пе ди ци је”, скре тао је
па жњу на по је ди не биљ не и
жи во тињ ске вр сте, од ко јих су
не ке свој стве не са мо за ово
под не бље. У јед ном тре нут ку
Пе шча ром се раз вио звук пе -
сме жен ске пе вач ке гру пе
КУД-а „Ба нат ски вез”, ко ја је,
са кри ве на у ви со кој тра ви, до -
че ка ла ше та че.

По том је Вој нов ци ти рао из -
ја ве из фил ма „Ко то та мо пе -
ва”, ко ји је нај ве ћим де лом
сни мљен у Пе шча ри, и под се -
тио је уче сни ке да су на том

Де ли блат ска пе шча ра,
оа за ми ра,
За те ло лек, за ду шу
хра на,
Ми ри ше ли па, цвр чак
за сви ра,
Нај леп ша је у сми рај
да на...

уме си ле и по ну ди ле „До лов -
ке”, али и ви на ко је је по ну дио
ви нар Ла зар Пеј чић, мо гла се
„оку си ти” и хра на за ду шу у
ви ду из вор них пе са ма и ли те -
рар них ра до ва ко је су на пи са -
ли ма ли ша ни у ра ди о ни ци у
до ло вач ком До му кул ту ре.

Ма ло-по ма ло до шао је и
сми рај да на. Он је мно го леп -
ши у при род ном окру же њу
Де ли блат ске пе шча ре.

Н. Ра до њин

УДРУЖЕЊЕ СПОРТСКИХ РИБОЛОВАЦА „НА ДЕЛ” ОР ГА НИ ЗО ВАЛО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У ПЕ ЦА ЊУ

Ма ли ша ни „оку пи ра ли” Мир ков ка нал

У суботу, 6. августа, у кафани
„Ђерам” у Старчеву одржано
је традиционално такмичење
у кувању паприкаша, које тре-
ћу годину носи назив „Злајин
меморијал”.

И овог пута варјаче су укр-
стили најбољи мајстори кули-

нарства, који су још једном
дошли да се опробају у спра-
вљању овог специјалитета,
иначе веома ретког на мани-
фестацијама оваквог типа.

На „црту” је изашло једана-
ест позваних екипа; „Жабари”,
„Цеца и Пера”, „Старчевачки

боеми”, КУД „Неолит”, „Неза-
висност”, „Учитељ”, „Дуња и
Крле”, „Гавра”, „Бојан штам-
пар”, „Јова” и „Торнадо”.

Ватра под котлићима пуцке-
тала је три сата, а потом је жи-

ри имао прилично тежак зада-
так да изабере најбоље, јер су
сви узорци били изванредни.

Ипак, после дегустације и
сабирања оцена прво место је
припало екипи КУД-а „Нео-

лит”, коју је предводио главни
кувар Урош Бан. Друго место
је освојио Јова Ђокић, а треће
место је заузела екипа „Цеца и
Пера”, с мајстором Пером
Мандићем. Одличне паприка-
ше су скували и Крле, Брана,
Фића, Бојан, Гавра, Пера Наум
и остали мајстори варјаче...

Манифестацију „Злајин ме-
моријал” подржавају и Удру-
жење старчевачких пчелара,
„Панонке” и Удружење винара
„Орфелин”, а као и сваке го-
дине, Влада Бан је довезао два
олдтајмера, с којима су сви
посетиоци могли да се фото-
графишу.

НАДМЕТАЊЕ КУЛИНАРА

Фолклораши „Неолита” кувају за медаљу



Ми ха ил Шу ља 
осво јио сре бро

Брон за но од лич је 
за Ању Ми оч

Че твр ти Пан че вач ки ма ра тон
одр жан је у су бо ту, 6. ав гу ста,
у На род ној ба шти, а оку пио је
ре кор дан број уче сни ка. Над -
ме та ло се 87 атле ти ча ра и
атле ти чар ки у ма ра то ну и по -
лу ма ра то ну, а ор га ни за ци ја
так ми че ња би ла је на вр хун -
ском ни воу.

Пан че вач ки ма ра тон је за
че ти ри го ди не по сто ја ња из -
ра стао у озбиљ ну спорт ску ма -
ни фе ста ци ју. Све је по че ло
пре че ти ри го ди не, ка да се
гру па за љу бље ни ка у тр ча ње
оку пи ла око исте иде је, по же -
лев ши да ис тр чи дис тан цу од
42 ки ло ме тра. Та да им ни је
би ло ва жно да то по ста не гла -
му ро зно так ми че ње... Ипак, из
го ди не у го ди ну Пан че вач ки
ма ра тон је би вао све ор га ни -
зо ва ни ји и озбиљ ни ји. Уве де -
но је и елек трон ско ме ре ње,
све ви ше уче сни ка је же ле ло
да се так ми чи у на шем гра ду...

– Ин те ре со ва ње је би ло за и -
ста ве ли ко, чак смо не ке так -
ми ча ре, због ка па ци те та кру -
жне ста зе, мо ра ли да од би је мо.
Ове го ди не су ор га ни за ци ју

по мо гли и Ту ри стич ка ор га -
ни за ци ја Пан че ва, ПЕК „Со -
ко”, ЈКП „Зе ле ни ло”, Цр ве ни
крст Пан че во и удру же ње
„Ма ра тон ци” – ре као је Ни но -
слав Ра шко вић, осни вач Пан -
че вач ког ма ра то на.

Про шло не дељ но так ми че ње
је има ло и ху ма ни тар ни ка -
рак тер, јер је део нов ца од ко -
ти за ци ја за уче шће на тр ци
упла ћен за ле че ње на шег ма -
лог су гра ђа ни на Вла ди ми ра
Ђор ђе ви ћа, ко ји је и отво рио
че твр ти Пан че вач ки ма ра тон.

Сви так ми ча ри су по ка за ли
ху ма ност, што је и би ла иде ја
ка да је Пан че вач ки ма ра тон
осни ван. Ту не ма кла сич ног
ри вал ства на ста зи, већ се сви
уче сни ци пре све га дру же и по -
шту ју ме ђу соб но, а циљ им је
је дин ствен – про мо ци ја здра -
вог жи во та и при ја тељ ство.
Ма ра тон ци су на трим-ста зи у
На род ној ба шти тр ча ли 37
кру го ва, а по лу ма ра тон ци 19.

По сле два са та, 56 ми ну та и
30 се кун ди пр ви је на циљ сти -
гао ма ра то нац Иван Ста но је -
вић из АК-а То пли ча нин из
Про ку пља. Дру го ме сто је
осво јио Ми ха ил Шу ља, је дан
од осни ва ча пан че вач ког
удру же ња „ма ра тон ци”, а тре -

ћи је био Го ран Вен дле нер из
„Вој во ди не”. У жен ској кон ку -
рен ци ји је три јум фо ва ла Ду -
шан ка Га ври ло вић, дру га је
би ла Ве ра Ве ли ми ро вић, а
брон за на ме да ља је при па ла
на шој су гра ђан ки Ањи Ми оч.

– Сва ка част ор га ни за то ри -
ма. Све је би ло на вр хун ском
ни воу. Нај ва жни је је да је би -
ло до вољ но во де и со ко ва за
окре пље ње, што је на ова ко
ду гим и ис цр пљу ју ћим тр ка ма
ве о ма ва жно. Вре мен ски усло -
ви су би ли до бри и за и ста је
би ло при јат но тр ча ти у пе ри о -
ду од 20 са ти. У по чет ку тр ке
смо Ми ха ил Шу ља и ја ишли
за јед но, а по сле то га сам ма ло
по ја чао и за вр шио пр ви. Мо ји
кон ку рен ти ни су би ли мно го
иза ме не, то су све вр хун ски
так ми ча ри. Пр ви пут уче ству -
јем на Пан че вач ком ма ра то -
ну. С ма ра тон ци ма из Пан че ва
се так ми чим у окви ру Бал кан -
ске тр кач ке ли ге, по зна је мо се
ско ро сви и ви ђа мо се на тр ка -
ма, па сам за хва љу ју ћи њи ма
и чуо за овај ма ра тон. Ма ра -
тон ци из „То пли ча ни на” су
до шли ова мо да ис по шту ју
њих, њи хов труд, љу де ко ји су
ово ор га ни зо ва ли и овај град –
ис та као је Игор Ста но је вић,
по бед ник Пан че вач ког ма ра -
то на.

У по лу ма ра тон ској тр ци пр -
во ме сто је осво ји ла Ка та ри на
По хлод, ис пред Би ља не Мар -
ко вић и Ка та ри не По пов. У
кон ку рен ци ји му шка ра ца по -
бе дио је Пе тар Нов ко вић, дру -
ги је био Не ма ња Ка та нић, а
тре ћи Јо ван Да мја но вић.

СПОРТ
Петак, 12. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Рио оста је у 
нај леп шем се ћа њу

Сле де но ва до ка зи ва ња

Лет ње олим пиј ске игре у Рио
де Жа не и ру су у пу ном је ку.
Без об зи ра на ре зул тат ко ји
оства ри, сва ки уче сник олим -
пи ја де већ је по бед ник. Очи
срп ских по кло ни ка спор та би -
ле су упр те у ко шар ка ше, ва -
тер по ли сте, Но ле та, од бој ка -
ши це... Ми, Пан чев ци, по ред
оста лих, нај ви ше смо гле да ли
у ба зен – у Ању Цре вар и Ча бу
Си ла ђи ја. Ни су на ши сјај ни
пли ва чи осво ји ли ме да ље у
Бра зи лу, али то од њих ни ко
ни је ни оче ки вао. Са мим уче -
шћем на нај ве ћој свет ској
спорт ској смо три они су по -
бед ни ци. Ањи су ово пр ве
олим пиј ске игре, Ча би тре ће...

Нај мла ђа чла ни ца срп ског
олим пиј ског ти ма, на ша су гра -
ђан ка Ања Цре вар, у тр ци на
400 ме та ра ме шо ви то има ла је
сја јан на ступ у ква ли фи ка ци ја -
ма, иа ко ни је оства ри ла сво је

ПАН ЧЕВ ЦИ НА ОЛИМ ПИЈ СКИМ ИГРА МА

ЈОШ ЈЕД НО НЕ ЗА БО РАВ НО ИС КУ СТВО

Гор да на Кр стић 
нај бо ља у над ме та њу
ве те ран ки

Пр вен ство Ср би је у олим пиј -
ском три а тло ну одр жа но је
про шлог ви кен да на Вла син -
ском је зе ру. Над ме та ње ко је
се са сто ји од 1.500 ме та ра
пли ва ња, 40 ки ло ме та ра во -
жње би ци кла и де сет ки ло ме -
та ра тр ча ња оку пи ло је нај бо ље
три а тлон це у на шој зе мљи. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји ТК-у
Та миш из на ше га гра да при -
па ле су две ме да ље.

Про шло го ди шњи шам пи -
он, наш су гра ђа нин Да ни ло
Јо ва но вић, овог пу та је дру ги
сти гао на циљ. Он је тр ку за -
вр шио с вре ме ном од два са та
и шест ми ну та, а пр во пла си -
ра ни Ми лан То мин из Но вог
Са да био је се дам ми ну та бр жи.
Тре ће ме сто је осво јио Не ма ња
Ко раћ из Бе о гра да.

Гор да на Кр стић је још јед -
ном по твр ди ла да је у вр хун -

ској фор ми, па је осво ји ла
нај сјај ни је од лич је у кон ку -
рен ци ји так ми чар ки из над
50 го ди на.

Та ко ђе на Вла син ском је -
зе ру у исто вре ме је одр жа на
и тр ка Ку па Ср би је у спринт
три а тло ну, на ко јој су се над -
ме та ли ре кре а тив ци и ју ни о -
ри из над ше сна ест го ди на.
То над ме та ње се са сто ја ло од
750 ме та ра пли ва ња, 20 ки -
ло ме та ра во жње би ци кла и
пет ки ло ме та ра тр ча ња.

На ши су гра ђа ни су би ли
ве о ма успе шни и на том так -
ми че њу. У ка те го ри ји ве те -
ра на ре кре а ти ва ца, у гру пи
уче сни ка од 41 до 50 го ди на,
Ду шан Лу кић је осво јио
злат ну ме да љу. Раст ко Ра до -
са вље вић је за ра дио сре бр но
од лич је у над ме та њу так ми -
ча ра до 20 го ди на.

Так ми ча ри Та ми ша на сту -
пи ће за две не де ље на тр ци
Ку па Ср би је у спринт три а -
тло ну, ко ја ће би ти одр жа на
у Сом бо ру.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ 

У ОЛИМ ПИЈ СКОМ ТРИ А ТЛО НУ

ДА НИ ЛО ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

рен ци ји 39 нај бо љих свет ских
пли ва чи ца.

Ре пре зен та ти вац Ср би је у
пли ва њу Ча ба Си ла ђи, члан
пан че вач ког „Та ми ша”, ни је
ус пео да се пла си ра у по лу фи -
на ле олим пиј ског так ми че ња
у ди сци пли ни 100 ме та ра пр -
сно. Он је у ква ли фи ка ци ја ма
за у зео 26. ме сто, с вре ме ном
1:00,76. Ње гов др жав ни ре -
корд из но си 59,79 се кун ди.

Би ло ка ко би ло, на ши пли -
ва чи су са мим уче шћем на
Олим пиј ским игра ма по сти -
гли ве ли ки успех. По го то во
ако се зна у ка квим усло ви ма
тре ни ра ју они, а у ка квим њи -
хо ви кон ку рен ти ко ји се бо ре
за тро фе је.

ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У НА РОД НОЈ БА ШТИ

ХУ МА НИ МА РА ТОН ЦИ

Страну припремио

Александар
Живковић

Вре ме од мо ра је про шло.
Иду ћег ви кен да по чи ње но ва
пр вен стве на тр ка за бо до ве и
у ни жим фуд бал ским ли га -
ма. Очи љу би те ља нај ва жни -
је спо ред не ства ри на све ту у
на шем гра ду и око ли ни би ће
упр те у Же ле зни чар, ко ји се
так ми чи у Срп ској ли ги „Вој -
во ди на”, али и у Ди на мо
1945, ко ји по чи ње ам би ци о -
зну се зо ну у че твр том ран гу.

Ова два спорт ска ко лек ти -
ва су ге не рал ну про бу пред
по че так пр вен ства има ла
про шлог ви кен да, и то у ме -
ђу соб ном од ме ра ва њу сна га.
На Град ском ста ди о ну у
Пан че ву до ма ћин је по бе дио
са 4:1. Го ло ве за Ди на мо
1945 по сти гли су Бра ни слав
То шић, Ву ка шин Ми ла но -
вић, Ва ња Ву ко вић и Не бој -
ша Ар бу ти на, а стре лац је ди -
ног го ла за Же ле зни чар био
је Да ни ло Ко ва че вић.

– Не мо гу да бу дем за до во -
љан по сле по ра за, али ми
смо ове лет ње при пре ме
углав ном од ра ди ли на те ре -
ну с ве штач ком тра вом, па се
са да, по сле про ме не под ло ге
на ко јој се игра, осе ћа и те -
жи на у но га ма игра ча. Ни је
то ни ка кво оправ да ње за ре -
зул тат, јер је он у кон трол -
ним утак ми ца ма не би тан,

али бри ну ме по вре де мо ма -
ка. Ипак, на дам се да ће мо
би ти спрем ни за старт шам -
пи о на та – ре као је Алек сан -
дар Сте ва но вић, пр ви тре нер
Же ле зни ча ра.

Ру ко вод ство Ди на ма у но -
ву се зо ну ула зи с нај ви шим
ам би ци ја ма. Циљ је са мо је -
дан – пр во ме сто и пла сман у
срп ско ли га шко дру штво.

– Ре зул тат ни је би тан. Же -
лео сам да ви дим ко ли ко мо -
ји игра чи мо гу да пре не су на
те рен све оно што смо ра ди ли
до са да. Нај ва жни је је пр во
ко ло, јер ако та да не бу де мо
до бро игра ли, он да ни овај
ре зул тат не вре ди ни шта. Све
у све му, би ла је ово ле па фуд -
бал ска пред ста ва за Пан че во.
Же лим да пред сто је ће пр вен -
ство кру ни ше мо са што ви ше
по бе да, а Же ле зни ча ру же -
лим све нај бо ље у Срп ској ли -
ги – ис та као је Ср ђан Жи вој -
нов, тре нер Ди на ма.

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра у
пр вом ко лу Срп ске ли ге
„Вој во ди на” го сту ју у Те ме -
ри ну, а Ди на мо 1945, у окви -
ру пр вог ко ла Вој во ђан ске
ли ге „Ба нат”, на Град ском
ста ди о ну у Пан че ву до че ку је
По лет из На ко ва. Утак ми ца
се игра у су бо ту, 13. ав гу ста,
од 17 са ти.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ПО ЧИ ЊЕ ТР КА ЗА БО ДО ВИ МА

нај бо ље вре ме. Ања је на кра ју
за у зе ла два де се то ме сто на пла -
не ти, а иза се бе је оста ви ла мно го
ста ри је и ис ку сни је так ми чар ке.
Чак је за две се кун де би ла бр жа
од олим пиј ске шам пи он ке у
овој ди сци пли ни из Лон до на –
Ки не ски ње Је Ши вен. 

Ср би ја ни је осво ји ла ме да -
љу, али мно ги сма тра ју да на -

ша зе мља има већ има зла то у
ру ка ма – то је Ања Цре вар.
Она је бу дућ ност срп ског пли -
ва ња, а то је по твр ди ла и у
дру гој тр ци на Олим пиј ским
игра ма у Рио де Жа не и ру.

На ша ше сна е сто го ди шња
су гра ђан ка је сво ју дру гу тр ку
у Ри ју за вр ши ла с бо љим ре -
зул та том на 200 ме та ра ме -
шо ви то од вре ме на с ко јим је
сти гла у Бра зил. Иа ко је у Рио

де Жа не и ро от пу то ва ла ка ко
би ужи ва ла у тр ка ма и сти ца -
ла ис ку ство, она је ус пе ла и да
оства ри до бар ре зул тат. У пр -
вој ква ли фи ка ци о ној гру пи
за у зе ла је дру го ме сто, с ре -
зул та том 2:15,33. На кра ју је
би ла два де сет сед ма у кон ку -
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Аурора Николић,
уче ни ца из Ита ли је:

– Тре нут но сам у Ср би ји
на лет њем рас пу сту, а
ина че жи вим у Ита ли ји.
Ов де су ми ба ке и тет ка,
та ко да углав ном с њи ма
про во дим вре ме, као и 
с дру га ри ца ма. Иде мо
у парк, на је зе ро 
и су пер ми је ов де.

Анастасија 
Димитријевски,
уче ни ца:
     
– Ле по ми је, пу но 
вре ме на про во дим 
с дру га ри ца ма, 
дру жи мо се, иде мо
у парк и од ла зим 
у Ка ча ре во код ба ке.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Су срет

Про ла зи ли смо ову да сто ти на ма пу та. С не ким, без не ког. Срећ ни,

ту жни; за бри ну ти, за љу бље ни; за ми шље ни, за при ча ни, ве ро ват но

ни смо сти гли да ви ди мо ко ли ко сим бо ли ке има у овој ста зи.

    Тре ба ло би, мо жда, на ње ном по чет ку по ста ви ти знак с нат пи -

сом: „Жи вот ни је про блем ко ји тре ба ре ши ти, жи вот је пу то ва ње

ко је тре ба ис ку си ти свим чу ли ма. И ужи ва ти. У сва ком ко ра ку”.

За гр љај

Ни шта леп ше, ни шта то пли је од искре ног за гр ља ја. Стиг неш ку -

ћи и док још ни си с ци пе ла отре сао тра го ве умо ра, не жне ру чи -

це де вој чи це или де ча ка већ су ти оба ви је не око стру ка. Ра дост!

До бро до ђе и онај при ја тељ ски за гр љај, ко јим се бри шу су зе.

Или онај нај љу бав ни ји... Те шки су они на ра стан ку...

    Ипак, нај го ре је кад ти се за гр љај су да ри с ле де ним зи дом и

пра зном ду шом. А још је го ре кад те бе за гр ле за бо рав и са мо ћа.

Пре чи це

И опет сли ка жи во та. Угла ча на рав на ста за. Ред све тло сти, ред

та ме, ред про бле ма, ред ре ше ња. Ако ма ло бо ље по гле даш игру

сен ки, угле даш мер де ви не: пре чи ца до успе ха. Ено у да љи ни и

при ли ке за „хва та ње кри ви не”. Не кад и то мо же би ти ко ри сно.

    Олак ши це су, да кле, увек ту. Са мо тре ба про ши ри ти ви ди ке и

– пра ти ти зна ко ве по ред пу та.

Дејан Земан, 
бу ду ћи про фе сор
фи зич ког:

– Ово ле то про во дим
при лич но опу ште но. 
Упи сао сам фа кул тет, 
ко ји по чи ње у ок то бру,
та ко да сам са да 
сло бо дан и по ла ко се
при пре мам за „факс”.

Наградни конкурс
Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Невена, Миленковићи,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


