
ви ма од по чет ка про ле ћа. Под се ћа -
мо, нај пре су још у апри лу, од мах
по сле за ка сне ле зи ме, по че ле лет ње
вру ћи не, а он да су усле ди ле ки ше.
Смр ди бу ба је би ло и ра ни јих го ди -
на, али у про те клих не ко ли ко ме се -
ци над ма ши ле су све ре кор де по
број но сти.

Је ди ни „лек” ко ји се за сад пре по -
ру чу је за њих, је сте да се сву да по ста -
ве мре же за ко мар це, ма да има оних
ко ји ка жу да им ни оне ни су по мо гле.

За сад се по у зда но зна да су смр ди -
бу бе без о па сне по љу де. Ме ђу тим, у
не ким ме ди ји ма су се по ја ви ла упо -
зо ре ња да пот пу но уни шта ва ју усе ве
за се ја не по вр ћем, због че га их по љо -
при вред ни ци ви ше пр ска ју. Об ја вље -
но је и упо зо ре ње да смр ди бу бе мо гу
да иза зо ву ири та ци ју ор га на за ва ре -
ње код кућ них љу би ма ца или њи хо во
по вра ћа ње уко ли ко их про гу та ју.

Хроника
Рано откривање

спасава живот

» страна 8

цена 40 динара

Политика
Приближавање

одборника бирачком

телу

» страна 4

Економија
Промотивне

активности панчевачке

коморе

» страна 6

Хроника
Не одговарати на

сумњиве и

узнемиравајуће поруке

» страна 10

Село

Јабучка депонија

поново горела

» страна 11

Култура

Путовање кроз

различите културе

» страна 12

Фото-репортажа
Кретање у природи

једнако здравље 

» страна 29

Спорт
Прејаки ривали за

„Борац” и „лавице”

» страна 31
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На је зда ових ле те ћих 
ште то чи на по че ће да 
сла би тек кра јем ок то бра

На те ри то ри ји гра да има
ули ца где их је то ли ко
мно го да пе ша ци га зе по
њи ма док хо да ју

Тек за пет на ест-два де сет да на, ка да
ће се, пре ма прог но за ма ме те о ро ло -
га, за вр ши ти ми хољ ско ле то и по че ти
пра ва је сен, тре ба ло би оче ки ва ти
сма ње ње на је зде смр ди бу ба, до сад -
них ле те ћих ште то чи на ко јих је ових
да на то ли ко мно го да су „оку пи ра ле”
це лу Ср би ју.

До та да, струч ња ци ка жу да мо ра -
мо да бу де мо стр пљи ви и из др жи мо
офан зи ву ових ин се ка та ко ји већ не -
де ља ма на ле ћу на на ше про зо ре и
вра та у же љи да про на ђу ру пе кроз
ко је би мо гли да се про ву ку, уђу у на -
ше до мо ве и да се са кри ју, ка ко би
пре жи ве ли пред сто је ћу зи му.

НЕ МА КРА ЈА НА ЈЕ ЗДИ ДО САД НИХ ИН СЕ КА ТА

СМР ДИ БУ БЕ „ОКУ ПИ РА ЛЕ” СР БИ ЈУ
По во дом овог про бле ма обра ти ли

смо се бе о град ском За во ду за би о ци -
де и ме ди цин ску еко ло ги ју, чи ји су
струч ња ци нај ком пе тент ни ји у Ср би -
ји за уни шта ва ње ин се ка та и дру гих
ште то чи на.

Они су нам до ста ви ли од го вор у
ко ме се ка же да је утвр ђе но да смр -
ди бу бе ко је су пре пла ви ле на ше про -
сто ре мо гу да се уни шта ва ју пр ска -
њем ин сек ти ци ди ма у спре ју.

У од го во ру За во да за би о ци де пи -
ше и да ће се број смр ди бу ба си -
гур но сма њи ти ка да поч ну је се њи
мра зе ви.

„Ови ин сек ти се са да спре ма ју за
пре зи мља ва ње и би ра ју по год на ме -
ста на ко ји ма ће про ве сти не по вољ -
не усло ве то ком зи ме. Због то га ула -
зе у ве ли ком бро ју у ку ће и ста но ве.
Пу тем ис пу шта ња смра да оне у ства -
ри ко му ни ци ра ју с дру гим смр ди -
бу ба ма. Ка да јед на од њих про на ђе
по вољ но ме сто, оба ве шта ва дру ге
ис пу шта ју ћи смрад и за њом до ла зе
и дру ге. Што се ти че то га да ли их
је мо гу ће трај но уни шти ти пр ска -
њем це лог ста на не ким хе миј ским
пре па ра том, од го вор је не га ти ван.
Ако та ко не што ура ди те, на ме сто
смр ди бу ба ко је су ли кви ди ра не вр -
ло бр зо ће до ћи но ве”, пи ше у од го -
во ру ко ји је За вод за би о ци де и ме -
ди цин ску еко ло ги ју по слао на шој
ре дак ци ји.

Они ко ји сва ку, па и ова ко не -
згод ну си ту а ци ју окре ну на ша лу,
ка жу да су смр ди бу бе по сто ја ле од
дав ни на и да се не ка да у на шем на -
ро ду ве ро ва ло да има ју по себ не мо -
ћи. На вод но, то ве ро ва ње је гла си -
ло да ако се у не чи јој ку ћи смр ди -
бу бе по ја ве у ве ћем бро ју, не би их
тре ба ло уби ја ти, јер мо гу до не ти ве -
ли ки но вац.

М. Гли го рић
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„Јеленак” међу 
најбољима
» страна 7

Тријумф за
почетак сезоне
» страна 30

БАКАР

АУТО-ЦЕНТРУ 
„ЗОКИ”

потребни инструктори 
за обуку возача
– више извршилаца

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

На је зда смр ди бу ба нај че шће се об -
ја шња ва иде ал ним вре мен ским усло -
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ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Старт.

На градском базену, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ти ма ли ве ли ки љу ди
И на кон по след њих из бо ра одр жа них у оно ме што се да нас зо ве Бо -
сна и Хер це го ви на, ја сно је је ди но да је реч о не раз мр си вој „ле о пар -
до вој ко жи” (ка ко су је због ис пре пле те не на ци о нал не струк ту ре не -
ки на зва ли). Иа ко су ре зул та ти не сум њи ви (у сми слу ис прав но сти
пре бро ја них гла со ва), го то во све дру го је про бле ма тич но. Од са мог
на чи на би ра ња, јер не ки кон сти ту тив ни еле мен ти сма тра ју да су не -
по пра вљи во оште ће ни ак ту ел ним из бор ним си сте мом, пре ко то га
ко је стра не си ле ко га по др жа ва ју, до крај ње суд би не ове по мно ги ма
ве штач ке и си лом на мет ну те тво ре ви не. Про сто ре че но, ку ва као у
бо сан ском лон цу.

Но иза ку ли са тих до га ђа ња оби чан (и је ди ни пра ви) на род има
по тре бу са мо да (пре)жи ви. Као и, мал те не, би ло где дру где. И из -
гле да да му је до ста све га.

То се, пре све га, мо же ре ћи за се ло Под го ру (у бли зи ни Бре зе, се ве -
ро за пад но од Са ра је ва), чи ји су се жи те љи (са мо)ор га ни зо ва ли и „про -
те ра ли” пла ка те свих стра на ка. За пра во, је ди но је остао онај ко ји су
ме шта ни са ми ока чи ли на ула зу у сво је се ло, а на ње му пи ше: „Ла же -
те нас го ди на ма. Ни јед на стран ка ни је до бро до шла у Под го ру”.

Тај тран спа рент су на пра ви ли ти обич ни смрт ни ци, са ку пив ши
сто ти нак бо сан ских кон вер ти бил них ма ра ка, ка ко би скре ну ли па -
жњу на ду го го ди шње об ма не по ли ти ча ра. То не тре ба ису ви ше да
чу ди, ако се зна да ово ме сто не ма пу те ве, ка на ли за ци ју, игра ли шта
за де цу... Власт је пред из бо ре про ме ни ла тек не ко ли ко си ја ли ца,
што је ове љу де до дат но увре ди ло, по ни зи ло и, бо га ми, раз гне ви ло.
Као што се ви ди из при ло же ног.

А ни су они је ди ни на са ма ре ни, на ро чи то на тим тру сним про сто -
ри ма, го ди на ма за тр па ва ним ра зним рат ним не по го да ма, ка да је за -
ве де ни на род ме ђу соб но за ва ђи ван до гра ни ца про ли ва ња кр ви, ко -
ја је, као што је по зна то, тим ина че пре ле пим по то ци ма и ре ка ма
ви ше пу та те кла у сла по ви ма.

Но, упр кос све му, мно ги од њих успе ва ли су да оста ну љу ди у пра -
вом сми слу те ре чи. Чак и он да кад су их са мо жи во тињ ски ин стинк -
ти за пу ким одр жа њем оста вља ли у жи во ту.

И та ко су на јед ном ка блов ском ка на лу, ко ји по кри ва ши ри ре ги -
он, по че ле да иска чу дир љи ве при че о пле ме ни то сти то ком рат них
ра за ра ња или на кон њих.

У јед ној од та квих сто ри ја за ро бље ни и те шко ра ње ни срп ски вој -
ник остао је жив са мо за хва љу ју ћи го то во фа на тич ној бри зи и не зи
при пад ни ка бо сан ске вој не по ли ци је, ко ји се та ко из ла гао ве ли ким
ри зи ци ма.

А пра ви три лер до га ђао се кад је у из ве сној та мо шњој шу ми је дан
Му сли ман, у жа ру бор бе, ис пра знио шар жер у не при ја те ља (срп ске
на ци о нал но сти). Ме ђу тим, ка да се вра тио да му узме пу шку, ле ша
ни је би ло. То му, ипак, ни је оста вља ло ди ле му да ли је ли кви ди рао
про тив ни ка. И у то је био ап со лут но убе ђен све док то ли це ни је ви -
део пет на е стак го ди на ка сни је, док је у јед ној крч ми гу сти рао „ка хву
из фил џа на”.

Али у оба слу ча ја нај ви ше за ди вљу је то што су не ка да шњи (си лом
не при ли ка) мр ски не при ја те љи по ста ли осве до че ни при ја те љи. А у
дру гој при чи чак и по слов ни парт не ри. На по слет ку је је дан од про -
та го ни ста тих људ ских дра ма, ка кве са мо жи вот мо же да из ре жи ра,
као за кљу чак из ре као ве ли ку ми сао – кад би смо са мо зна ли ко ли ко
је до брих љу ди с оне дру ге стра не, ни кад ни ко не би ра то вао.

А то не са мо да је мо гу ће већ је и нео спор на чи ње ни ца.
До брих љу ди је са свим си гур но не у по ре ди во ви ше од оних дру -

гих, све док још увек вла да ју мир и ка ква-та ква хар мо ни ја у све ту.
До ду ше, са мо су „не пра вил но рас по ре ђе ни”, јер рет ко ко од њих има
при ли ку да бу де на вла сти и зна чај ни је кре и ра по ли ти ку не ке др жа -
ве, с об зи ром на то да се го то во не ми нов но бит них функ ци ја до че -
па ва ју ти „дру ги”.

На жа лост, има та квих и у ствар ном жи во ту обич них смрт ни ка. А
то углав ном са зна те са мо ка да вам је њи хо ва ху ма ност нај не оп ход -
ни ја – у слу ча ју бо ле сти или дру гих ве ли ких те ско ба.

Но и та да, упр кос мно гим раз о ча ра њи ма (па чак и у оне нај бли -
же), на сре ћу, још увек је до вољ но пле ме ни тих ду ша ко је ће вам по -
мо ћи не ште де ћи ни по след њу кап...

И нај че шће су то они ко ји баш и не ма ју пре ви ше...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

По ску пље ње стру је и угља, при пре -
ме за из бо ре на свим ни во и ма и обез -
бе ђи ва ње ве ћег бро ја пла це ва ра ди
сти му ли са ња ин ди ви ду ал не стам бе не
из град ње би ле су са мо не ке од те ма
из „Пан чев ца” број 1732, ко ји је иза -
шао 28. фе бру а ра 1986. го ди не.

Зна тан про стор смо по све ти ли и
при чи о ви ше не го до брим по слов ним
ре зул та ти ма ко је је та да по сти зао
Ком би нат „Та миш”. Не ка да је то би -
ла фир ма за при мер, а ње на згра да
пре ко пу та Град ског пар ка, као и број -

КА КО ЈЕ ПРО ПАО КОМ БИ НАТ 
„ТА МИШ”

се по ја ви ла ре кла ма за „Про фи ко -
лор”. Та фир ма је по че ла да се ба ви
раз ви ја њем фил мо ва у бо ји, а за крат -
ко вре ме је по че ла да по сти же до бре
по слов не ре зул та те и да ши ри сво је
по сло ва ње и на Бе о град.

У на шим но ви на ма је пр ва об ја вљи -
ва ла ре кла ме пре ко це ле стра не, ан -
га жо ва ла згод не спор тист ки ње и ми -
си це за по зи ра ње на ко мер ци јал ним
стра на ма и спон зо ри са ла ко шар ка -
шке клу бо ве. За хва љу ју ћи њој мно ги
Пан чев ци су ку пи ли сво је пр ве фо то-
-апа ра те „ка нон”.

М. Гли го рић

ни по љо при вред ни ин же ње ри и дру -
ги струч ња ци ко ји су ра ди ли у њој би -
ли су по зна ти да ле ко ван Пан че ва. На -
жа лост, Ком би нат „Та миш” је, као и
мно ги дру ги успе шни пан че вач ки ко -
лек ти ви и фа бри ке, уни штен то ком
тран зи ци је.

На стра ни ре зер ви са ној за кул ту ру
об ја вљен је текст о по ра жа ва ју ћим ре -
зул та ти ма јед ног ис тра жи ва ња. Оно
је оба вље но ме ђу град ским сред њо -
школ ци ма, а по ка за ло је да они зна ју
да у Пан че ву по сто је Кул тур ни цен -
тар, Исто риј ски ар хив и Са вре ме на
га ле ри ја, али ни су има ли пој ма да
наш град има и свој му зеј!?

„Пан че вац” број 1732 пи сао је и о
„Пан че вач ком гу дач ком квар те ту”,
по зна том „кла си чар ском” ан сам блу
са ста вље ном од че тво ри це од лич них
му зи ча ра (ви о ли ни сти Ер нест Кру -
мес, Јо жеф Вар га и Ко ста На у мо вић,
као и ви о лон че ли ста Зден ко Су ша).
Иа ко овај квар тет ви ше не по сто ји,
оста вио је за па жен траг на му зич кој
сце ни и про чуо се и ван Пан че ва.

Јед ним тек стом у „Пан чев цу” број
1732 обе ле же на је го ди шњи ца стра -
шног до га ђа ја у На род ној ба шти, ка -
да је стра дао чо век ко га је на смрт из -
у је дао чо пор бе сних па са. Тра ге ди ја
је шо ки ра ла не са мо Пан чев це већ и
до бар део до ма ће и свет ске јав но сти,
али је у пот пу но сти за бо ра вље на, јер
ни дан-да нас у гра ду у ко ме жи ви мо,
ни су ре ше ни про бле ми са пси ма лу -
та ли ца ма.

С об зи ром на то да је „Пан че вац” о
ко ме пи ше мо иза шао из штам пе кра -
јем фе бру а ра, у ње му је об ја вљен и
је дан текст у ко ме смо под се ти ли чи -
та о це да се бли жи Дан же на 8. март
и апе ло ва ли на „ја чи пол” да тог да -
на не ким при год ним по кло ном об ра -
ду је при пад ни це леп шег по ла, у скла -
ду са сво јим ма те ри јал ним
мо гућ но сти ма.

На пре пу ним огла сним стра на ма
„Пан чев ца” из 1986. го ди не пр ви пут



не ти. По чев од 2014. го ди не, од
ка дет ске ка те го ри је, Ања је сва -
ке го ди не до но си ла ме да ље Ср -
би ји. Тро фе је је осва ја ла 2014.
у Изра е лу, па 2015. у Ба куу,
2016. у Ход ме зо ва шар хе љу, 2017.
го ди не у Не та њи, а 2018. у Та -
ра го ни и са да у Бу е нос Ај ре су.

Оно што све пра ве по кло ни ке
спо р та и љу би те ље пли ва ња у на -
шој зе мљи, а по го то ву оне у Пан -
че ву, мо же да охра бри, је сте чи -
ње ни ца да су се Ања Цре вар и
њен тре нер Мар ко Спа сов по себ -
но при пре ма ли за ди сци пли ну
400 ме та ра сло бод ним сти лом, а
то је тр ка у ко јој на ша пли ва чи -
ца тек тре ба да се над ме ће. За то
из да ле ког Бу е нос Ај ре са тре ба
оче ки ва ти још ле пих ве сти.

Срећ но! А. Живковић

Но ви на ци о нал ни 
ре корд у ди сци пли ни
200 ме та ра 
ме шо ви тим сти лом

Кра ул – нај ја че 
оруж је

На ша су гра ђан ка и нај бо ља срп -
ска пли ва чи ца, чла ни ца ПК-а
„Ди на мо” Ања Цре вар на ста -
вља да оду ше вља ва по кло ни ке
спо р та ши ром пла не те. 

На Олим пиј ским игра ма мла -
дих, ко је се одр жа ва ју у глав -
ном гра ду Ар ген ти не Бу е нос Ај -
ре су, Ања је по ста ла ви це шам -
пи он ка у ди сци пли ни 200 ме -
та ра ме шо ви тим сти лом, а уз то
је по ста ви ла и но ви др жав ни
ре корд, ко ји са да из но си 2:13,98.

Ања Цре вар, ви ше стру ка ју -
ни ор ска шам пи он ка Ста рог
кон ти нен та, од лич но је за по -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ОЛИМ ПИЈ СКЕ ИГРЕ МЛА ДИХ

АЊА ЦРЕ ВАР ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КА

Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

че ла над ме та ње. По сле пр вих
пе де сет ме та ра, у пли ва њу дел -
фин сти лом, би ла је пр ва, усле -
ди ло је пли ва ње леђ но, где је
Ања па ла на дру го ме сто, по -
том је на на ред ној „пе де се ти -
ци”, у ко јој се пли ва ло пр сно,
до спе ла на че твр ту по зи ци ју, а
за тим је усле дио сја јан фи ниш
кра ул сти лом, па је у по след -
њих пе де сет ме та ра ове уз бу -
дљи ве тр ке Ања по но во до спе -
ла на дру го ме сто и оки ти ла се
ти ту лом ви це шам пи он ке.

Три јум фо ва ла је пет на е сто го -
ди шња Изра ел ка Го ре бе нен ко,
а на тре ће ме сто се пла си ра ла
Фран цу ски ња Си рил Ду ха мел.

Ме да ља на овом так ми че њу
је кру на Ањи ног над ме та ња ме -
ђу нај бо љим ју ни ор ка ма на пла -

ДР ЖАВ НА ЗА СТА ВА

КАО ЧАСТ

Ар ген ти на и Бу е нос Ај рес

оста ће упам ће ни по још јед -

ном „де та љу”. Пр ви пут у

олим пиј ској исто ри ји све ча на

це ре мо ни ја отва ра ња ни је

одр жа на на ста ди о ну, већ на

ули ца ма гра да.

За ста ву Ре пу бли ке Ср би је

на це ре мо ни ји све ча ног отва -

ра ња Олим пиј ских ига ра мла -

дих и де фи леу спор ти ста из

свих кра је ва све та но си ла је

упра во Ања Цре вар.

Сва ка част!

У ПЕТАК, 19. ОКТОБРА

Скупштина Друштва
за борбу против рака

Удружење грађана Друштво
за борбу против рака Панче-
во организоваће своју редов-
ну годишњу скупштину у пе-
так, 19. октобра.

Скуп ће бити одржан у
малој сали Градске управе,
а почетак је заказан за 18
сати.

A. Ж.

ЗА НАЈБРЖЕ ЧИТАОЦЕ

Делимо карте за 
представу„Зелена планета”

У дворани Културног центра у
среду, 31. октобра, од 17 сати,
биће изведена позоришна пред-
става „Зелена планета” театра
„Додир”, у којој глуме Катари-
на Димитријевић, Небојша Ђор-
ђевић, Бојана Грабовац и Дра-
ган Петровић.

Заштита животне средине је
27. поглавље које наша земља
мора да испуни на путу ка ЕУ.
Театар „Додир” се придружио
друштвено одговорној кампа-
њи за заштиту животне среди-
не кроз позоришну представу
за децу „Зелена планета”.

„Без обзира на то када и да
ли улазимо у ЕУ, морамо деци
да објаснимо значај чувања жи-
вотне средине. Направили смо
лепу дечју бајку, са злом кра-
љицом, њеним чаробним огле-

далом, вуком, Црвенкапом и
ловцем. Сместили смо их у шу-
му и добили веома забавну и
комичну представу с много сон-
гова и веома едукативним по-
рукама”, стоји у позиву за пред-
ставу.

Три најбржа читаоца који се
јаве у петак, 12. октобра, у 11
сати, наградићемо са по две
карте за представу „Зелена пла-
нета”, које могу преузети на
билетарници Културног цен-
тра пре саме представе.

Правило за слање СМС-а је
следеће: укуцајте КО (размак)
представа (размак) име и пре-
зиме и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 ди-
нара у ВИП мрежи, 39,60 дина-
ра у Теленор мрежи и 38,64 ди-
нара у мт:с мрежи. M. M.

КОНКУРС ИНСТИТУТА „БАТУТ”

За најбоље решење
50.000 динара

Центар за промоцију здравља
Института за јавно здравље Ср-
бије „Др Милан Јовановић Ба-
тут” расписao je наградни кон-
курс за идејно решење плаката
на тему „Заштитимо се од ду-
вана”. Право учешћа имају сту-
денти уметничких факултета
у Србији.

Идејно решење плаката тре-
ба да укаже на потребу за за-
штитом од коришћења разно-
врсних дуванских производа и
на неопходност очувања здра-
вља појединца и друштва у це-
лини, без обзира на узраст, пол,
расу и вероисповест. Кандида-
ти могу поднети само један ау-
торски рад у оригиналу и он

не сме бити претходно обја-
вљиван, излаган или на било
који начин публикован и не
сме кршити права трећих ли-
ца. Поднети радови треба да
буду одштампани у формату
Б2 (50 x 70 цм), у колору. Ода-
бир жанра и ауторски приступ
потпуно су слободни.

Радове треба доставити лич-
но или послати поштом на
адресу: Институт за јавно здра-
вље Србије „Др Милан Јовано-
вић Батут”, за Канцеларију за
превенцију пушења, Улица др

Суботића 5, 11000 Београд, с
назнаком „за ликовни конкурс”
(под шифром). Рок за слање
радова је 1. новембар. Уз рад
је обавезно приложити затво-
рену коверту с јасно исписа-
ном шифром на полеђини, ко-
ја ће садржати одштампану или
читко штампаним словима по-
пуњену пријаву за конкурс, ко-
ја се може добити при преда-
вању радова или на захтев елек-
тронском поштом путем мејла
ta tja na_nov@yahoo.com.

Стручни жири ће одабрати
12 најуспешнијих плаката, чи-
јим ће ауторима припасти нов-
чане награде. Прва износи
50.000 динара, друга 40.000,

трећа 30.000, а девет осталих
– по 10.000 динара. Резултати
конкурса биће објављени на
сајту www.ba tut.or g.rs  до краја
2018. године.

Ако одлучите да се пријави-
те, на сајту „Батута” обавезно
погледајте и детаљне пропози-
ције конкурса. Додатне инфор-
мације могу се добити код Та-
тјане Шљивар, путем имејла
ta tja na_nov@yahoo.com или пу-
тем телефона 011/26-84-566,
локал 178.

Д. К.



стал ног пред став ни ка Про гра -
ма Ује ди ње них на ци ја за раз -
вој Сте ли ја на Не де ре.

Па влов је ре као да је Скуп -
шти на гра да уло жи ла ве ли ки
на пор да Пан че во по ста не пи -
лот-град за из ра ду софт ве ра
ко ји ће по слу жи ти да на гла си
пред став нич ку функ ци ју ло -
кал ног пар ла мен та.

– Циљ је да се од бор ни ци што
је ви ше мо гу ће при бли же би -
рач ком те лу. Пан че во има ка па -
ци те те и стру чан ка дар и мо же
да пре у зме уло гу ли де ра ме ђу

ло кал ним са мо у пра ва ма ка да
се ра ди о ино ва ци ја ма. Уо ста -
лом, Скуп шти на гра да Пан че -
ва би ла је по оце ни УНДП-а
нај бо ља у Ср би ји по кри те ри ју -
му од го вор ности, а на ша ло -
кал на са мо у пра ва про гла ше -
на је за нај тран спа рент ни ју –
на гла сио је гра до на чел ник.

Киш је под ву као да ће овај
софт вер пот пу но ди ги та ли зо ва -
ти рад Скуп шти не гра да, а он да
и це ло куп не Град ске упра ве.

– На кон ско ро го ди ну да на
ра да на овом про јек ту ко нач но

смо у при ли ци да ка же мо да
ће уско ро би ти уки ну ти пе ча -
ти, елек трон ски пот пи си, па -
пи ри... Уво де се ве ли ке про ме -
не у ар хи ви ра њу до ку ме на та и
чу ва њу по да та ка. Про грам је
ре во лу ци о на ран, чи ни во ђе ње
сед ни ца мно го лак шим и, при -
зна јем, ме ни ће тре ба ти мно го
до дат них ча со ва да га са вла -
дам. Аманд ма ни и од бор нич -
ка пи та ња ће та ко ђе ићи пре -
ко си сте ма, све ће би ти но во и
бо ље ор га ни зо ва но – ка зао је
пред сед ник Скуп шти не гра да.

Све до ци смо да раз вој ин -
фор ма ци о них и ко му ни ка ци -
о них тех но ло ги ја ме ња жи во -
те љу ди и рад јав них ин сти ту -
ци ја, би ла је по ру ка Сте ли ја не
Не де ре. Нај ва жни је еле мен те
софт ве ра је, за тим, пре зен ти -
рао пред став ник фир ме „Pro-
zone” из Но вог Са да, ко ја га је
и ство ри ла. Оче ку је се да ова
ди ги тал на плат фор ма за жи ви
по чет ком 2019.

На менију јунећи 
перкелт с пиринчем 
и колач потица

У организацији Удружења Сло-
венаца „Логарска долина” у на-
шем граду, други пут заредом
у МКУД-у „Петефи Шандор”,
6. октобра, одржан је четврти
гастрономски догађај „Наши
словеначки специјалитети”. Би-
ло је присутно више од 150 уче-
сника и гостију из словенач-
ких друштава из Панчева, Бео-
града, Ковина, Вршца, Гудури-
це, Лесковца, Сремске Митро-
вице, као и из Школског цен-
тра из Птуја у Словенији. Град
Панчево су представљали већ-
ник за културу Немања Ротар,
чланица Градског већа за обра-
зовање Тања Божић и помоћ-
ник градоначелника Марија Ђу-
кановић.

Присутнима се у име Град-
ске управе обратио Ротар, ко-
ји је истакао да је ово само
једна у низу манифестација
што шире мултикултуралност
у нашем граду, у коме у слози
и пријатељству живе припад-
ници 26 националности. Иако
је словеначка заједница у Пан-

чеву мала, она је једна од ак-
тивнијих у Србији и активно
учествује у културном и јав-
ном животу Панчева, а обога-
ћује га својим разноврсним
програмима чији је главни циљ
промовисање словеначке кул-
туре и традиције.

Учесници овогодишњег ре-
вијалног такмичења гостима су
спремили занимљив мени, на
ком су били говеђа супа с ку-
глицама на штајерски начин,
јунећи перкелт с пиринчем на
лендавски начин, мешана сло-
веначка салата и њихов тради-
ционалан колач потица. Спре-

мали су га ученици угоститељ-
ске струке из школа из Панче-
ва, Вршца, Ковина и Птуја, уз
надзор својих професора и до-
маћина из Удружења Словена-
ца и МКУД-а „Петефи Шан-
дор”. Професори и ђаци из Би-
отехничке школе из Птуја из
Словеније су током програма
размењивали информације и
искуства из области гастроно-
мије с колегама из Панчева,
Вршца и Ковина и договорено
је да се следеће године органи-
зују студијска путовања у Птуј,
односно долазак делегације сло-
веначке школе у ова три града.

Ова манифестација има ве-
лику улогу у промовисању сло-
веначке традиционалне кухи-
ње, а ове године је имала по-
себан значај, јер је организо-
вана у склопу програма обе-
лежавања шесте годишњице
постојања и успешног рада
панчевачког Удружења Слове-
наца „Логарска долина”. Пре-
ма речима Јосипа Вебера,
председника Удружења, мани-
фестација је протекла у нај-
бољем реду, одзив учесника је
био веома добар, а наредне го-
дине се очекује долазак још
већег броја гостију из удруже-
ња Словенаца из земаља у
окружењу, посебно из матице.

Овогодишњи гастрономски
догађај помогли су Канцелари-
ја за словеначку дијаспору из
Љубљане, Национални савет
словеначке националне мањи-
не у Србији, Град Панчево и
месара „Бурјан”. Наредни про-
грами које ће организовати пан-
чевачко удружење Словенаца
су „Глазарјеви дани”, поетско
вече словеначког кантаутора
Петера Андреја и „Дани слове-
начког филма”, који ће се оди-
грати у децембру.

Раз вој тех но ло ги ја
ме ња жи во те љу ди

Скуп шти на гра да Пан че ва ушла
је у пи лот-про је кат раз во ја и
при ме не софт ве ра за уво ђе ње
елек трон ског пар ла мен та у
окви ру про гра ма „Ја ча ње над -
зор не уло ге и јав но сти у ра ду
На род не скуп шти не – дру га фа -
за”, ко ји је по др жа ла швај цар -
ска вла да, а спро во ди га Про -
грам Ује ди ње них на ци ја за раз -
вој у Ср би ји (УНДП). Софт вер
је фи на ли зи ран, па је тим по -
во дом 10. ок то бра одр жа на кон -
фе рен ци ја за но ви на ре у ма лој
са ли Град ске упра ве.

Основ на по ру ка са овог ску -
па је сте да е-пар ла мент пред -
ста вља све о бу хва тан си стем за
уна пре ђе ње ра да ло кал не скуп -
шти не. На ову те му су го во ри -
ли гра до на чел ник Са ша Па -
влов, пред сед ник Скуп шти не
гра да Ти гран Киш и за ме ни ца

Пред сед ник Алек сан дар Ву чић го во рио је на са стан ку с Пу -
ти ном на пер фект ном ру ском је зи ку, што је у тој зе мљи на и -
шло на ве ли ке сим па ти је јав но сти ТВ ста ни ца. „Ра ша Ту деј”
пре не ла је оце ну јед ног про фе со ра ру ског је зи ка да Ву чић
го во ри теч но, чи сто и без ак цен та. Ин те ре сант но је да Ву чић
ка да је 2012. го ди не до шао на власт, уоп ште ни је го во рио ру -
ски је зик.

(„Ин фор мер”, 3. ок то бар)

* * *
Не ки ме ди ји по ку ша ва ју да про гу ра ју при чу да је Сер геј
Скри паљ не ка вр ста ак ти ви сте за људ ска пра ва. Он је обич но
ђу бре, шпи јун и из дај ник сво је до мо ви не. На жа лост, та кви
љу ди по сто је и он је је дан од њих.

(Ру ски пред сед ник Вла ди мир Пу тин, „Блиц”, 4. ок то бар)

* * *
Ву чић је по но вио да је Ср би ја вој но не у трал на зе мља и да ће чу -
ва ти сво ју вој ну не у трал ност, али ће и са ра ђи ва ти с НА ТО-ом .
Он је за хва лио ге не рал ном се кре та ру НА ТО-а Јен су Стол -
тен бер гу што ни на ко ји на чин ни је же лео да ути че на од лу -
ку Ср би је и на ње но не за ви сно и са мо стал но од лу чи ва ње у
ко јој вој но по ли тич кој ор га ни за ци ји же ли да бу де у бу дућ но -
сти.

(Кон фе рен ци ја за но ви на ре по сле отва ра ња ве жбе
„Ср би ја 2018”, 8. ок то бар)

* * *
С об зи ром на то да „Лидл” ну ди јеф ти ни ју ро бу од кон ку рен -
ци је, би ло би ло гич но оче ки ва ти да фор ми ра ни же це не не го
што су код дру гих тр го вач ких ла на ца у Ср би ји. Ме ђу тим, до
са да се та ко не што ни јед ном ни је де си ло, па сум њам да ће
би ти дру га чи је са да. Сви тр го вач ки лан ци у Ср би ји су кар те -
ли зо ва ни, што зна чи да ће се и „Лидл” при ла го ди ти це на ма
ко је др жи кон ку рен ци ја.

(Про фе сор Мах мут Бу ша тли ја, екс перт за стра на ула га ња,
„Да нас”, 4. ок то бар)

* * *
Нор мал ни је је да се но вац ула же у ин ве сти ци о не фон до ве и
вра ћа уз ка ма ту не го да ле жи на ра чу ну и гу би вред ност. Та -
кво ин ве сти ра ње ни у ком слу ча ју не мо же да се на зо ве „коц -
ка њем” ако се ула же у си гур не и ни ско ри зич не фон до ве.
Сло ве нач ка „Или ри ка” то си гур но је сте.

(Ми лан Ма рин ко вић из Дру штва за упра вља ње 
ин ве сти ци о ним фон до ви ма „Фи ма ин вест”, у из ја ви 

за „Да нас”, 8. ок то бар)

* * *
Ве ли ка је раз ли ка у кла си. Та кве ства ри се де ша ва ју у жи во -
ту и ако схва ти те тра гич но... Пре у зи мам на се бе сву од го вор -
ност. Има пу но ства ри ко је смо ура ди ли ула ском у Ли гу
шам пи о на. Они су про фе си о нал ци и ако бу де мо схва ти ли да
је све ово са мо јед на лек ци ја и не што што чи ни да бу де мо
бо љи, он да овај по раз тре ба да пре тво ри мо у не што до бро.

(Тре нер ФК-а „Цр ве на зве зда” Вла дан Ми ло је вић по сле
про шло не дељ ног де ба кла у Па ри зу, „Да нас”, 4. ок то бар)

* * *
Неј мар, Ка ва ни, Ди Ма ри ја, то су за нас ван зе маљ ци, кла са
за се бе. „Зве зди” би тре ба ло је да на ест Ју го ви ћа и Са ви ће ви -
ћа да би мо гла да се до стој но су прот ста ви. Бор јан је спа сао
још нај ма ње три го ла и до бро је да је био рас по ло жен.

(Љуп ко Пе тро вић, тре нер шам пи он ске ге не ра ци је 
„Зве зде”, у из ја ви за „Да нас”, 5. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

ПРО МО ЦИ ЈА Е-ПАР ЛА МЕН ТА

ПРИ БЛИ ЖА ВА ЊЕ ОД БОР НИ КА 
БИ РАЧ КОМ ТЕ ЛУ

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ

Пред ло жи те кан ди да те
Град ска упра ва по зи ва гра ђа -
не Пан че ва, прав на ли ца и све
дру ге ор га ни за ци је да пред ло -
же кан ди да те за Но вем бар ску
на гра ду Гра да Пан че ва, ко ја се
тра ди ци о нал но до де љу је по во -
дом 8. но вем бра, Да на гра да
Пан че ва.

Нај ви ша град ска при зна ња
до де љу ју се фи зич ком или прав -
ном ли цу ко је има пре би ва ли -
ште на те ри то ри ји Гра да Пан -
че ва за нај вред ни ја до стиг ну ћа
у обла сти ма: умет но сти, на у ке,
ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, но -
ви нар ства, обра зо ва ња, спо р та,
при вре де, ме ди ци не, со ци јал -
ног и ху ма ни тар ног ра да.

Пред лог у пи са ној фор ми ко -
ји са др жи по дат ке о кан ди да -
ту и де таљ но обра зло же ње о
до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се кан ди дат пред -
ла же, као и лич не по дат ке пред -
ла га ча (име, пре зи ме, адре са)
нео п ход но је до ста ви ти на пи -
сар ни цу у Град ском услу жном
цен тру (улаз из Ули це Пе тра
Драп ши на) нај ка сни је до 15.
ок то бра.

Кри те ри ју ми за до де лу Но -
вем бар ске на гра де мо гу се на -
ћи на сај ту Гра да, где је пре ци -
зно опи са но шта се под ра зу ме -
ва под из у зет ним де лом. Ов де
ће мо на ве сти са мо не ке од њих.
У обла сти умет но сти то су, ре -
ци мо, пу блико ва но де ло књи -
жев ног и пре во ди лач ког ства -
ра ла штва, де ло из ве де но на по -
зо ри шној сце ни... У обла сти на -
у ке – оства ре ње ко је као ре зул -
тат има но ва са зна ња и син те зу

по сто је ћих с ци љем њи хо ве
при ме не; ме ди ци не – рад или
ре зул та ти из у зет не вред но сти
по је дин ца ко ји ма је дао зна ча -
јан до при нос раз во ју и уна пре -
ђе њу ме ди ци не и здрав стве не
за шти те љу ди; ар хи тек ту ре и
ур ба ни зма – пла но ви за кон -
цеп ци ју и ме то до ло ги ју, под
усло вом да су усво је ни и да је
њи хо ва ре а ли за ци ја от по че ла;
но ви нар ства – кре а тив ни до -
при нос уре ђи ва њу ру бри ке,
еми си је и про гра ма ко ји ма се
зна чај но до при но си ин фор ми -
са њу гра ђа на Пан че ва; обра зо -
ва ња – ре зул тат вас пит но-обра -
зов ног или ин струк тив ног ра -
да; спор та – вр хун ски ре зул та -
ти; при вре де – рад ко јим је дат
до при нос афир ма ци ји и уна -
пре ђе њу при вре де у Пан че ву;
со ци јал ног и ху ма ни тар ног ра -
да – ре зул та ти из у зет не вред -
но сти...

СПС У СЕЛИМА

Исказана захвалност
херојима

Чланови Градског одбора Со-
цијалистичке партије Србије,
с председником Николом Дан-
губићем на челу, 4. октобра су
у Глогоњу и Старчеву положи-
ли венце на споменике борци-
ма страдалим у Другом свет-
ском рату. Такође, 6. октобра,
полагањем венаца исказали су
захвалност народним хероји-
ма поводом дана ослобођења

Панчева. Поред чланова СПС-
а, присутни су били и много-
бројни мештани Глогоња, Стар-
чева и Панчева.

Со ци о лог Ве сна Пе шић, но ви -
нар ка „Пе шча ни ка” Све тла на
Лу кић и на род на по сла ни ца
Ма ри ни ка Те пић по ку ша ле су
да на три би ни „Гра ђан ска хра -
брост из ме ђу стра ха и са ве сти”,
одр жа ној у „Ку пеу” 3. ок то бра,
од го во ре на пи та ње да ли је

јав но ис ка зи ва ње гра ђан ске хра -
бро сти са да ва жни је не го ика -
да у но ви јој исто ри ји Ср би је.

Ве сна Пе шић је ре кла да јој се
чи ни да је „на ма све до са ди ло јер
смо се ис цр пе ли у го во ру и пи са -
њу”, Све тла на Лу кић је под ву кла
да „ако ни си жи вот но угро жен,
ти не ре а гу јеш”, док је Ма ри ни ка
Те пић на гла си ла да је „ја ко те -
шко љу ди ма да иза ђу из зо не

ком фо ра, по себ но у ло кал ним
сре ди на ма”. Мо де ра тор три би не
био је но ви нар Не над Жив ко вић.

ТРИ БИ НА ГАП-а И ЗФД-а

Гра ђан ска хра брост 
из ме ђу стра ха и са ве сти

ГАСТРОНОМИЈА: „НАШИ СЛОВЕНАЧКИ СПЕЦИЈАЛИТЕТИ”

Ширење мултикултуралности
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Свет ски дан мен тал ног здра вља обе -
ле жа ва се сва ке го ди не 10. ок то бра
на ини ци ја ти ву Свет ске фе де ра ци је
за мен тал но здра вље и уз по др шку
Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, а
у парт нер ству с ми ни стар стви ма здра -
вља и ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру -
штва.

Хи ља да ма љу ди с не ким по ре ме -
ћа јем мен тал ног здра вља ши ром све -
та на ру ше на су људ ска пра ва. Они не
са мо да су дис кри ми ни са ни, ис кљу -
че ни и мар ги на ли зо ва ни већ су и
пред мет емо ци о нал ног и фи зич ког
зло ста вља ња ка ко у уста но ва ма ко је
се ба ве за шти том мен тал ног здра вља,
та ко и у ло кал ној за јед ни ци.

Мен тал но здра вље се мо же кон ци -
пи ра ти као ста ње до бро би ти, где сва -
ка ин ди ви дуа по ста је све сна сво јих
спо соб но сти, мо же да се но си с нор -
мал ним стре сом у жи во ту, у ста њу је
да ра ди про дук тив но, те је спо соб на
да оства ри лич ни до при нос за сво ју
за јед ни цу.

Про це њу је се да да нас око 450 ми -
ли о на љу ди па ти од мен тал них по -
ре ме ћа ја и по ре ме ћа ја по на ша ња
или од пси хо со ци јал них про бле ма,
као што су они у ве зи са зло у по тре -
бом ал ко хо ла или дро га. Мно ги од
њих па те ти хо и са ми, ис кљу че ни из
сво јих по ро ди ца и со ци јал ног окру -
же ња.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко сви ми за пра во бри не мо о очу ва -
њу мен тал ног здра вља.

МИ ЛАН ЖИ ВА НОВ, ин же њер
за шти те на ра ду:

– Мен тал но здра вље је ва жно исто
као и све дру го. Чо век мо ра да во ди
ра чу на док је још мла ђи, али и ка -
сни је ка да за ђе у озбиљ ни је го ди не.
На жа лост, ми смо пре жи ве ли оно
што мо жда ни је ни је дан на род до са -
да и све то је до при не ло да ми мен -
тал но ви ше ни смо онај на род ка кав
смо би ли ра ни је. Др жа ва мо ра ма ло
ви ше да по ве де ра чу на о свом на ро -
ду, да кад љу ди оста ре, мо гу да пре -
гр ме по те шко ће ко је их че ка ју у жи -
во ту.

СА БИТ ГРИ ШЕ ВИЋ, пен зи о нер:
– Бри нем се о свом мен тал ном

здра вљу ко ли ко мо гу. Чи там но ви не,
од ма рам се, хра ним се до бро, ше там,
во зим би цикл и дру жим се са сво јом
су пру гом.

ДУ ШАН ДАН ГУ БИЋ, пен зи о нер:
– Ко за пра во бри не о то ме, то је

пи та ње, у ово до ба ка да се стал но не -
куд жу ри. Сви тр че, ју ре, па чак ни
ро ди те љи не бри ну о сво јој де ци. Ба -
рем не ка ко је не ка да би ло. За очу ва -
ње мен тал ног здра вља нај ва жни ја је
срећ на по ро ди ца. Да по сто је склад -
ни, до бри од но си.

СЛА ВИ ЦА ВУ ЈО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– За виси, ка ко ко. Ако не ко има у

по ро ди ци не ко га ко има про бле ма с
мен тал ним здра вљем, они бри ну ви ше.

Углав ном је код нас то и да ље осе -
тљи ва те ма. И ка да се чо век упу ти
код ле ка ра, од мах се о ње му при ча.
Још смо не зре ли по том пи та њу.
Ми слим да је мен тал но здра вље мо -
жда на пр вом ме сту по ва жно сти,
јер ако не ва љаш се би, не ва љаш ни
дру ги ма.

ВИР ЏИ НИ ЈА ША РАЦ, 
би бли о те кар ка:

– Ја ко је ва жно бри ну ти о мен тал -
ном здра вљу, али код нас ни је раз ви -
је на свест о то ме. Бри га о мен тал ном
здра вљу се сво ди на то да се оде у
апо те ку и ку пи не ки лек. Као да је и
да ље сра мо та при ча ти гла сно о то ме.
У не ким дру гим зе мља ма, као што је
нпр. Ве ли ка Бри та ни ја, свест о мен -
тал ном здра вљу је из у зет но раз ви је -
на. Ми слим да је то и да ље та бу те ма.

МИ ЛЕ НА ТО МИЋ, ма шин ски
тех ни чар:

– Ве о ма је бит но бри ну ти о мен -
тал ном здра вљу. Код нас су, на при -
мер, у дис пан зе ру ве ли ке гу жве, а
пре гле ди се вр ше ис кљу чи во у тим
здрав стве ним уста но ва ма. Тре ба ло би
да се ипак ви ше ба ви мо со бом. Не
тре ба да се ди мо, да са жа ље ва мо се бе
и да ку ка мо над соп стве ном суд би -
ном, не го мо ра мо да ре ша ва мо сво је
про бле ме. Јер ка да се њи ма не ба ви -
мо, они се на го ми ла ва ју и то бу де ја -
ко ло ше.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. ВУЈОВИЋД. ДАНГУБИЋ В. ШАРАЦ М. ТОМИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО БРИ НЕ МО О МЕН ТАЛ НОМ ЗДРА ВЉУ?

Сра мо та при ча ти гла сно

С. ГРИШЕВИЋМ. ЖИВАНОВ

ХРОНИКА

ОБЕ ЛЕ ЖЕН НЕ КА ДА ШЊИ ДАН ОСЛО БО ЂЕ ЊА ПАН ЧЕ ВА

Да тум ка да је до бро 
по бе ди ло зло

На спо ме ни ке на род ним хе ро ји ма
у Град ском пар ку, 6. ок то бра, по ло -
же ни су вен ци и цве ће у знак се ћа -
ња на да тум ка да су пар ти за ни и
Цр ве на ар ми ја 1944. го ди не осло бо -
ди ли Пан че во од на ци стич ких оку -
па то ра.

Тој це ре мо ни ји су при су ство ва ли
пред став ни ци град ске вла сти, Вој -
ске Ср би је, од бо ра Удру же ња бо ра -
ца На род но о сло бо ди лач ког ра та, Со -
ци ја ли стич ке пар ти је Ср би је и По -
кре та со ци ја ли ста, као и дру гих ор -
га ни за ци ја и удру же ња гра ђа на ко ји

чу ва ју успо ме ну на ва жне до га ђа је
из исто ри је на шег гра да. У име Гра -
да ве нац с цве ћем је по ло жио Ми -
лен ко Чуч ко вић, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за стам бе но-ко му нал не
по сло ве.

Ше сти ок то бар се сла вио као Дан
Пан че ва све до 2001. го ди не, ка да је
та да шња ло кал на власт од лу чи ла да
но ви пра зник на шег гра да бу де 8.
но вем бар, да тум ка да је срп ска вој -
ска ушла у Пан че во на кра ју Пр вог
свет ског ра та.

С. Т.

На штан ду „Све та 
мар ке тин га” бес плат ни 
те мат ски раз го во ри

Са да функ ци о ни ше са мо
огла ша ва ње, до ми нант но
на ТВ ста ни ца ма, ка же
Жо зеф Лон чар

Пан че вач ка фир ма по зна та и ван гра -
ни ца Ср би је – „Свет мар ке тин га”, из -
да вач ча со пи са „Та бу”, овог ле та је
об ја ви ла не сва ки да шњу књи гу: „Све -
до чан ства о јед ном вре ме ну – о све ту
мар ке тин га не ка да и са да”. На пред -
сто је ћем, 63. ме ђу на род ном сај му
књи га, у окви ру ко јег се одр жа ва и
49. са јам обра зо ва ња, на штан ду „Све -
та мар ке тин га” би ће са мо је дан екс -
по нат – по ме ну та књи га.

На штан ду ће се од ви ја ти не што до -
сад не за бе ле же но: ак тив но сти под мо -
том „Са ве то ва ли ште за мар ке тинг –
по вра так ко ре ни ма”. На и ме, без ика -
кве на док на де по тен ци јал ни ин те ре -
сен ти ће мо ћи да се по са ве ту ју у ве зи
с те мат ски ши ро ком об ла шћу мар ке -
тин га с вр хун ским струч ња ци ма, по -
је ди ним ау то ри ма при ло га у књи зи,
ко јих је осам де сет тро је, а пе то ро је и
из дру гих др жа ва. Иде ја је да се раз -
го ва ра с пред став ни ци ма ма ле и сред -
ње при вре де, по што смо, ка ко ка же
Жо зеф Лон чар, глав ни уред ник ча со -
пи са „Та бу” и уред ник пред мет не књи -
ге, „’ве ли ке’ рас про да ли, или су ли -
кви ди ра ни, или у фа зи сте ча ја”. На -
рав но, би ће до бро до шли и пред у зет -
ни ци (при ват ни ци), они ко ји же ле да
то бу ду, као и пред став ни ци свих оста -
лих дру штве них струк ту ра.

Ово је био по вод да по раз го ва ра мо
с Лон ча ром, на шим су гра ђа ни ном ко -
ји је од про шле го ди не, по од лу ци
Скуп шти не гра да Пан че ва, но си лац
При зна ња за не се би чан до при нос раз -
во ју при вре де.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Из ла же те књи гу ко ју
већ мно ги хва ле и ко ри сте, а на штан -
ду же ли те да раз го ва ра те са за ин те -

НА 49. САЈ МУ ОБРА ЗО ВА ЊА

СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА МАР КЕ ТИНГ
– ПО ВРА ТАК КО РЕ НИ МА

ИЗ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

О фи нан сиј ској по мо ћи
По кра јин ски фонд за пру жа ње по -
мо ћи из бе глим, прог на ним и ра се -
ље ним ли ци ма, пре ма ре чи ма Зо -
ра на Гра ов ца из По ве ре ни штва за
из бе гли це гра да Пан че ва, рас пи сао
је јав ни по зив за до де лу јед но крат -
не фи нан сиј ске по мо ћи уче ни ци ма

сред њих шко ла на те ри то ри ји АП
Вој во ди не.

При ја ве на јав ни по зив и до дат не
ин фор ма ци је мо гу се до би ти у кан -
це ла ри ји По ве ре ни штва на Тр гу кра -
ља Пе тра I 2–4, као и на сај ту Фон да
www.fondirpvojvodine.rs. С. Т.

ре со ва ни ма о њи хо вим тр жи шним
про бле ми ма. Чи ме сте се ру ко во ди ли
у до но ше њу не сва ки да шње од лу ке?

ЖО ЗЕФ ЛОН ЧАР: Тр жи ште мар ке -
тин шких услу га у Ср би ји ско ро да ви -
ше не по сто ји. Функ ци о ни ше са мо
огла ша ва ње, до ми нант но на ТВ ста ни -
ца ма. Да не ма ба на ка и те ле ко му ни -
ка ци ја, ме ђу ко је убра јам и про из во ђа -
че мо бил них те ле фо на, ско ро да ни
то га не би би ло. Фор мал но, аген ци ја
ко је су у ста њу да от кри ју и раз у ме ју
про блем кли јен та и на ђу и по ну де ре -
ше ње про бле ма кроз мо гу ће тр жи шне
ме ха ни зме, у Ср би ји да нас не ма.

• Због че га ве ру је те да ће ва ша ини -
ци ја ти ва би ти успе шна?

– Ну ди мо са го вор ни ке ви со ког угле -
да: обра зо ва не, с ли стом оба вље них по -
слов них слу ча ја, до бро на мер не, ко ји од -
го вор но мо гу да раз го ва ра ју о тр жи шту
и ње го вим ме ха ни зми ма. На по кон, због
тих струч них и мо рал них свој ста ва су и
иза бра ни да из ло же сво је зна ње, ви зи је
и ис ку ства на стра ни ца ма ак ту ел не књи -
ге. Због то га смо их и на зва ли уче сни -
ци ма А-ре пре зен та ци је тр жи шта мар -
ке тин шких услу га у Ср би ји.

• Ко га по нај ви ше оче ку је те на штан -
ду и ка ко ће та бес плат на по ну да из -
гле да ти?

– Пре свих, при вред ни ке и пред -
у зет ни ке ко ји то већ је су и љу де
ко ји би же ле ли да то по ста ну. Ли -
сте „до ма ћи на” би ће бла го вре ме но
пу бли ко ва не, пре по чет ка са јам ске
при ред бе, та ко да ће за ин те ре со -
ва ни мо ћи да би ра ју с ким же ле да
раз го ва ра ју. Пред ви ђе на је тех ни -
ка „ли цем у ли це”, тј. у че ти ри ока,
та ко да оче ку је мо отво ре не раз го -
во ре, без стра ха да ће дру ги слу -
ша ти о че му се при ча. Про јек то ва -
но је да раз го вор мо же да тра је до
45 ми ну та.

• Хо ће те ли нам по сле сај ма ре ћи
ка ко је све то из гле да ло?

– Са за до вољ ством.

С. Трај ко вић

ПИ СМО ЧИ ТА О ЦА

Спа ље на зе мља

Ка да сам се кра јем сеп тем бра вра ћао
ко ли ма из Сло вач ке, на ау то-пу ту Но -
ви Сад – Бе о град, у ра ним ве чер њим
са ти ма, до че ка ли су ме не ствар ни, је -
зи ви при зо ри. С обе стра не ау то-стра де
у да љи ни су се ви де ле ва тре, ду гач ке
плам те ће ли ни је.

Не у пу ће ни стра нац би по ми слио да
нас је по го ди ла еле мен тар на не по го -
да или не ки ин ду стриј ски удес, док
би се не ки пла хо ви ти до ма ћи не за до -
вољ ник по на дао: „По че ло је”, ми сле -
ћи на из лив на род ног не за до вољ ства
и на сил не про те сте. Ме ни је то ви ше
ли чи ло на ме тод спа ље не зе мље ко ји
су ов де оку па то ри спро во ди ли про тив
ци вил ног ста нов ни штва, као и ге не -
рал Шер ман си сте ма тич но про тив гра -
ђа на по бу ње них др жа ва Ју га, на свом
чу ве ном окрут ном мар шу кроз Џор -
џи ју у Аме рич ком гра ђан ском ра ту.
Ка сни је и про тив по бу ње них пр вих
жи те ља Аме ри ке – Ин ди ја на ца.

Не ким на шим га зда ма и се ља ци ма
оку па тор ни је по тре бан, јер са ми под -
ме ћу по жа ре да иза њих не оста не ни -
шта, не са мо на њи хо вим вла сти тим
њи ва ма не го ни на па шња ци ма, утри -
на ма, ши бља ци ма, лу го ви ма и ка на -
ли ма. Ових да на сам по но во пу то вао
ау то мо би лом и го то во сву да где сам
био (Вр бас, Оџа ци, Бач ки Пе тро вац,
Ти тел, Ко ва чи ца, Пан че во...) и да њу и

но ћу го ре стр њи ке и све око њих. На
ула зу у Ко ва чи цу се ско ро ше ће ра на
и пут усред сун ча ног да на ни су до бро
ви де ли. Ка на ли крај пу та са опр ље -
ним ра сти њем и об рон ци бр да крај
Ви ло ва и Ло ка де лу ју ту жно и стра -
шно. Ка ко ли је тек жи вом све ту?

А спа ва ју ли мир но по љо чу ва ри, по -
ли цај ци, чла но ви ло вач ких удру же -
ња, слу жбе ни ци ло кал них са мо у пра -
ва, по кра јин ских се кре та ри ја та и ре -
пу блич ких ми ни стар ста ва, струч ња -
ци на уч них ин сти ту та и за во да за ду -
же них за за шти ту при ро де, жи вот ну
сре ди ну, по љо при вре ду, ту ри зам и ру -
рал ни раз вој – док тра је овај те рор?
Очи глед но да је ка зне на по ли ти ка сла -
ба кад пи ро ма ни ши ром Вој во ди не
ха ра ју по љи ма да њу и но ћу. Ка да ће
власт про ме ни ти за кон и, по ред нов -
ча не ка зне, уве сти оба ве зан дру штве -
но ко ри стан рад за пот па љи ва че, ко ји
би се са сто јао у фи зич ком по ма га њу
за во ди ма за за шти ту при ро де? А тре -
ба ло би их при си ли ти и да од слу ша ју
се ри ју пре да ва ња, с про ве ром зна ња
на кра ју, о по губ ној штет но сти уни -
шта ва ња ва тром жи вог све та у зе мљи
и на тлу. На кра ју, та кви не за слу жу ју
под сти цај не ме ре вла де у ра тар ству,
ка да осно ву по љо при вре де, зе мљу и
жи ву при ро ду, угро жа ва ју.

Иван За фи ро вић



Од ове не де ље сви гра ђа ни ко -
ји бу ду же ле ли да под не су ре -
ги стра ци о ну при ја ву за осни -
ва ње пред у зе ћа или пред у зет -
ни ка има ју оба ве зу да до ста ве
и адре су за при јем елек трон -
ске по ште.

Ка ко на во де у АПР-у, све
при ја ве за осни ва ње пред у зет -
ни ка и при вред них дру шта ва
ко је не ма ју уне ту имејл адре су
би ће од ба че не на осно ву од лу -
ке ре ги стра то ра.

Пре ма по да ци ма АПР-а, у Ср -
би ји тре нут но има 254.107 ре ги -
стро ва них пред у зет ни ка и 147.853
при вред на дру штва. По да ци за
пр вих шест ме се ци ове го ди не
по ка зу ју да су осно ва на 18.733

пред у зет ни ка, док је у истом пе -
ри о ду 2017. го ди не би ло осно ва -
но 17.619 пред у зет ни ка, што је
по ве ћа ње од 6,32 про цен та. Од
по чет ка ја ну а ра до кра ја ју на ове
го ди не из Ре ги стра је обри са но
11.259 пред у зет ни ка, а у истом
пе ри о ду про шле го ди не обри са -
но је 10.436 пред у зет ни ка.

По да ци по ка зу ју да је око 78
од сто пред у зет ни ка сво је ре ги стра -
ци о не при ја ве за осни ва ње под не -
ло лич но, до ла ском на шал тер.

Зе мљи ште као је дан од
основ на три ре сур са (по ред
во де и ва зду ха) зна чај но је
пре све га због оп стан ка и
одр жи во сти це ло куп ног жи -
вог све та на зе мљи, али и
ње го вог ду го трај ног об на -
вља ња. Са мо у по след њих
не ко ли ко де се ти на го ди на
ње го ва струк ту ра од но сно
фи зич ко-ме ха нич ке, те вод -
но-ва зду шне осо би не, а по -
нај ви ше ње го ва плод ност,
ви ше стру ко су угро же ни.
Због то га је у ви со ко ра зви -
је ним зе мља ма по кре нут ве -
ли ки број раз ли чи тих про -
гра ма, про је ка та и ак ци ја,
ка ко би се пре не бре гле да -
ље не га тив не по сле ди це ко -
је нам мо гу не по врат но од -
у зе ти не што за шта су по -
треб не хи ља де го ди на да се
фор ми ра. Ве ро ват но сте
прет ход них да на ви де ли вест
да су се Џеф Без ос, Бил Гејтс
и Мајкл Блум берг, нај моћ -
ни ји љу ди све та, ује ди ни ли
у „по др шци” ис тра жи ва њи -
ма у ве зи с раз во јем бак те -
ри ја ко је тре ба да сма ње ко -
ри шће ње азот них ђу бри ва.
Због че га не ко ула же ми ли -
јар ду до ла ра у ду го роч на ис -
тра жи ва ња? Пре све га због
чи ње ни це да је по треб но

што пре, а пу тем ис тра жи -
ва ња, сма њи ти упо тре бу по -
је ди них ми не рал них ђу бри -
ва, у овом слу ча ју азот них
ђу бри ва, ко ја не га тив но ути -
чу на за га ђе ње. Ова ђу бри ва
осло ба ђа ју азот не ок си де,
вр сту га са ко ји до при но си
фор ми ра њу тзв. ста кле не ба -
ште и ко ји је мно го сна жни -
ји од угљен-ди ок си да. Овај
гас се ду го за др жа ва у ва -
зду ху и зе мљи шту, те за га -
ђу је  пр во зе мљи ште, а по -
том и оста так жи вот не сре -
ди не. Оста ци га са се мо гу у
ве ли ким ко ли чи на ма на ћи
и у во до то ко ви ма ко ји до -
ла зе у кон такт са чо ве ком и
оста лим жи вим би ћи ма, ко -
ја због ње го ве ток сич но сти
мо гу уги ну ти. Уко ли ко би
за ми сли ми ли јар де ра и иде -
је на уч ни ка, од но сно те о ри -
је ис тра жи ва ча у ско ри је
вре ме за жи ве ле и у прак си,
то зна чи да би, по ред очу -
ва ња жи вот не сре ди не, би -
ло очу ва но и здра вље љу ди
и оста лих жи вих би ћа, али

и зе мљи шта као осно ве у
про из вод њи хра не. С тим у
ве зи, са чу ва ла би се и ве ли -
ка енер ги ја, ко је у укуп ном
оби му са мо на про из вод њу
азот них ђу бри ва от па да не -
где око 4%, при че му се у
са мој про из вод њи осло ба -
ђа ју штет ни га со ви ко ји до -
дат но за га ђу ју жи вот ну сре -
ди ну.

С дру ге стра не, док ова
или њи ма слич на ис тра жи -
ва ња не бу ду пре до че на ши -
рем кру гу љу ди, тре ба се
при др жа ва ти не ких ме ра ко -
је су нео п ход не да би се по -
љо при вред но од но сно про -
из вод но зе мљи ште очу ва ло.
Ов де се пре све га ми сли на
ре ме ди ја ци ју и пре ла зак с
кон вен ци о нал не на ор ган -
ску и њој слич не про из вод -
ње. Та ко ђе, на при ме ну од -
го ва ра ју ћих агро тех нич ких
ме ра, од ма ра ње зе мљи шта
или при ме ну тзв. зе ле ног и
цр ног уга ра и за сни ва ње ве -
тро за штит них по ја се ва, при -
ме ну пе до ме ли о ра тив них
ме ра, а све то с ци љем очу -
ва ња ре сур са ка кво је зе -
мљи ште. Охра бру је чи ње -
ни ца да од ре ђе ни број до -
ма ћих ис тра жи ва ча за
област свог ра да има рад на

при ме ни од ре ђе них со је ва
бак те ри ја ко је мо гу има ти
хра нид бе ну и за штит ну уло -
гу у очу ва њу и за шти ти зе -
мљи шта и би ља ка. Од ре ђе -
не би о ге не бак те ри је, али и
оста ли ко ри сни ми кро ор га -
ни зми ути чу сти му ла тив но
на снаб де ва ње би ља ка основ -
ним би о ге ним еле мен ти ма,
про ду ку ју ма те ри је и сти -
му ла то ре ра ста, што све у -
куп но ути че на по ве ћа ње
при но са и ква ли те та га је -
них би ља ка. Та ко ђе, ве ли ка
гру па ми кро ор га ни за ма, ме -
ђу ко ји ма су и од ре ђе ни со -
је ви бак те ри ја, мо гу да се
ко ри сте као би о пе сти ци ди
у за шти ти га је них би ља ка
од бо ле сти и ште то чи на. На
овај на чин се сма њу је при -
ти сак штет них ма те ри ја на
еле мен те жи вот не сре ди не
и до би ја про из вод ко ји је
здрав стве но без бе дан и ква -
ли те тан за људ ску ис хра ну,
што пред ста вља основ ни
прин цип у одр жи вим си сте -
ми ма.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ЕКОНОМИЈА

Зна чај зе мљи шта

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

НО ВА ПРА ВИ ЛА У АГЕН ЦИ ЈИ ЗА ПРИ ВРЕД НЕ РЕ ГИ СТРЕ

Елек трон ска по шта оба ве зна

НА ЦРТ ЗА КО НА О ЈАВ НИМ НА БАВ КА МА

По зив за уче шће у јав ној рас пра ви

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ СВЕТ СКЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ЗА ИН ТЕ ЛЕК ТУ АЛ НУ СВО ЈИ НУ

На гра де за ви ше ка те го ри ја

Ми ни стар ство фи нан си ја и
Упра ва за јав не на бав ке спро -
ве шће јав ну рас пра ву о На цр -
ту за ко на о јав ним на бав ка ма
у пе ри о ду од 3. до 22. ок то бра.
Над ле жне ин сти ту ци је по зи -
ва ју при вред ни ке да уче ству ју
у рас пра ви и до при не су кре и -
ра њу нај бо љих за кон ских ре -
ше ња.

У окви ру Про гра ма јав не рас -
пра ве о На цр ту за ко на о јав -
ним на бав ка ма, Ми ни стар ство
фи нан си ја, Упра ва за јав не на -
бав ке и При вред на ко мо ра Ср -
би је ор га ни зу ју окру гле сто ло -
ве под на зи вом „Пред ста вља -
ње и ди ску си ја о На цр ту за ко -
на о јав ним на бав ка ма”, у Но -
вом Са ду, Бе о гра ду и Ни шу, на
ко ји ма ће би ти пре зен то ва на

пред ло же на ре ше ња и во ђе на
рас пра ва о њи ма.

На цр том за ко на уса гла ша ва се
прав ни си стем Ре пу бли ке Ср би је

с прав ним те ко ви на ма Европ ске
уни је у обла сти јав них на бав ки и
уна пре ђу ју од ре ђе на за кон ска ре -
ше ња, ра ди ефи ка сни је при ме не.

Има ју ћи у ви ду зна чај За -
ко на о јав ним на бав ка ма за
по сло ва ње при вред них су бје -
ка та на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Ср би је и ства ра ње по вољ -
ног по слов ног окру же ња за
раз вој при вре де, над ле жне
ин сти ту ци је упу ти ле су по -
зив при вред ни ци ма да уче -
ству ју у јав ној рас пра ви и су -
ге сти ја ма и пред ло зи ма до -
при не су уна пре ђе њу прав ног
окви ра у овој обла сти и из -
на ла же њу нај бо љих и нај це -
лис ход ни јих за кон ских ре -
ше ња.

При мед бе, пред ло ге и су ге -
сти је за уна пре ђе ње тек ста На -
цр та за ко на тре ба до ста ви ти
елек трон ским пу тем на адре -
су: javnarasprava@ujn.gov.rs.

У скла ду са Спо ра зу мом о са -
рад њи са За во дом за ин те лек -
ту ал ну сво ји ну РС, При вред на
ко мо ра Ср би је и ове го ди не
пру жа по др шку у ани ми ра њу
ком па ни ја и по пу ла ри за ци ји
ин те лек ту ал не сво ји не, а исто -
вре ме но обез бе ђу је и чла на жи -
ри ја за до де лу на гра де Свет ске
ор га ни за ци је за ин те лек ту ал -
ну сво ји ну WIPO у Ср би ји.

Так ми че ње се ор га ни зу је ка ко
би се про мо ви сао зна чај за шти те
ин те лек ту ал не сво ји не за раз вој
са вре ме не еко но ми је и дру штва,
а од стра не За во да за ин те лек ту -

ал ну сво ји ну РС, под по кро ви -
тељ ством Свет ске ор га ни за ци је
за ин те лек ту ал ну сво ји ну WIPO.

У жи ри ју ово го ди шњег так -
ми че ња би ће и пред став ни ца

ПКС др Да ни ца Ми ћа но вић
из Удру же ња за биљ ну про -
из вод њу ПКС.

WIPO на гра де ће се ове го ди -
не до де љи ва ти у ка те го ри ја ма

про на ла зач или гру па про на -
ла за ча за па тент (WIPO Medal
for Inventors); прав на ли ца за
ре ги стро ван ин ду стриј ски ди -
зајн (WIPO IP Enterprise
Trophy); ау тор за мо но граф ско
де ло / сту диј ску из ло жбу у обла -
сти дру штве но ху ма ни стич ких
на у ка (WIPO Medal for Creati-
vity) и уче ник или гру па уче -
ни ка сред ње шко ле за про на -
ла зак (WIPO Schoolchildren’s
Trophy). Ви ше ин фор ма ци ја о
так ми че њу на ла зи се на сај ту
www.zis.gov.rs.

НА СТУП НА МЕ ЂУ НА РОД НОМ САЈ МУ ТУ РИ ЗМА У НО ВОМ СА ДУ

ПРО МО ТИВ НЕ АК ТИВ НО СТИ 
ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ КО МО РЕ

Про је кат „Еко Та миш
– но ви ту ри стич ки
про из вод” фи нан си ра
ЕУ у окви ру 
INTERREG IPA 
про гра ма 
пре ко гра нич не 
са рад ње 
Ру му ни ја –Ср би ја

У пе ри о ду од 4. до 7. ок то бра у
Но вом Са ду у окви ру са јам ске
ма ни фе ста ци је LORIST на пе -
де сет пр вом Ме ђу на род ном сај -
му ту ри зма пред ста вљен је про -
је кат „Еко Та миш – но ви ту ри -
стич ки про из вод”, ко ји фи нан -
си ра ЕУ у окви ру INTERREG
IPA про гра ма пре ко гра нич не
са рад ње Ру му ни ја –Ср би ја.

На сај му су пред ста вље ни
ци ље ви и оче ки ва ни ре зул та -

ти про јек та, као и про јект не
ак тив но сти. То ком ма ни фе ста -

ци је на штан ду су би ли пред -
став ни ци парт не ра ко ји ре а ли -
зу ју овај про је кат – По крет го -
ра на и цен тар во лон те ра из
Пан че ва, При вред на ко мо ра
Ср би је – Ре ги о нал на при вред -
на ко мо ра Ју жно ба нат ског
управ ног окру га, Асо ци ја ци ја
„Мил то ни ја” из Те ми шва ра и
Асо ци ја ци ја за про мо ци ју ту -
ри зма и раз вој из Те ми шва ра.

У окви ру пред ста вља ња одр -
жа не су крат ке пре зен та ци је
на штан ду. Еми то ван је кра так
филм о про јек ту и про мо ви -
сан је до сад ре а ли зо ван про -
па ганд ни ма те ри јал у ви ду бро -
шу ра, ли фле та и ма па.

Штанд је имао по се те то ком
це лог сај ма и на тај на чин је
дат пун до при нос про мо ци ји
про јек та.

СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДНИКЕ

CEF TA споразум 
Правни факултет Универзите-
та у Београду – „Жан Моне мо-
дул” и НАЛЕД, уз подршку „Ера-
змус +” програма Европске уни-
је, одржаће у уторак, 16. окто-
бра, у Београду, семинар за при-
вреднике на тему Споразума о

слободној трговини у југоисточ-
ној Европи (CEF TA).

Полазници семинара имаће
прилику да се упознају са инсти-
туционалним оквиром CEF TA,
могућностима за слободан про-
мет робе, услуга и капитала,

условима плаћања између ЕУ
и држава југоисточне Европе,
те праву настањивања и зашти-
ти конкуренције.

Сви полазници ће добити
цертификат Правног факулте-
та о похађању семинара и збор-

ник радова „Le gal im pli ca ti ons
of tra de li be ra li za tion un der SA -
As and CEF TA”. Чланови НА-
ЛЕД-а могу да се пријаве на
адресу of fi ce @na led.rs . Учешће
на семинару је бесплатно, а
број места је ограничен.



На ши су гра ђа ни Ана Сви лар,
Сре тен Фи ли по вић, Бо јан Ла -
зо вић и Је ле на По по вић, у са -
рад њи с гру пом пост ди пло -
ма ца Би о ло шког и По љо при -
вред ног фа кул те та Уни вер зи -
те та у Бе о гра ду, по кре ну ли
су еко ло шко-еду ка тив ни про -

је кат „Аван ту ра зе лем ба ћа”.
Реч је о про гра му чи ји је циљ
да кроз те мат ске ра ди о ни це
еду ку је ма ли ша не о зна ча ју
очу ва ња жи вот не сре ди не.

Де ча ци и де вој чи це има ју
мо гућ ност да ре а ли за ци јом
кон крет них ак тив но сти да ју
свој до при нос уна пре ђи ва њу
и за шти ти при ро де и про сто -
ра у ко ме жи ве. По ред то га,
ор га ни за то ри овог про гра ма
осми сли ли су и низ раз ли чи -
тих са др жа ја ко ји по ма жу де -
ци да јед ног да на, ка да бу ду
од ра сли љу ди, во де ра чу на о
то ме ка ко њи хо ве про фе си је
ко ји ма се бу ду ба ви ли, мо гу

не га тив но ути ца ти на еко ло -
шку сли ку на ше пла не те. Сти -
ца ње здра вих еко ло шких на -
ви ка и нео п ход них зна ња о
ре ци кла жи, об но вљи вим из -
во ри ма енер ги је и за га ђи ва њу
ва зду ха и во де са мо су не ки
од ис хо да ових ра ди о ни ца. До

са да је пе де сет уче ни ка пан -
че вач ких основ них шко ла уче -
ство ва ло у про гра му „Аван -
ту ра зе лем ба ћа”, а по след ња
у ни зу ра ди о ни ца одр жа на је
6. ок то бра на оглед ном до бру
По љо при вред ног фа кул те та у
Рад ми лов цу. Пан че вач ки
основ ци су об и шли ста ни шта
жи во ти ња и би ља ка, упо зна -
ла се са угро же ним вр ста ма
и сте кли са зна ња о на чи ну
жи во та љу ди од по чет ка ево -
лу ци је па до са да. По том су
ма ли ша ни кроз игру и за ба ву
учи ли ка ко да да ју свој до -
при нос очу ва њу жи вот не сре -
ди не. З. С.

Сла ђа на Де чер мић
три јум фо ва ла у 
жен ској кон ку рен ци ји

Алек сан дар Ми тић на
тре ћем ме сту у 
ге не рал ном пла сма ну

На Чар да ку у Де ли блат ској пе -
шча ри у су бо ту, 6. ок то бра, у
окви ру ма ни фе ста ци је „У бо -
ја ма ру ја”, одр жа но је осмо,
по след ње ко ло Вој во ђан ске тре -
кинг ли ге за 2018. го ди ну.

Тре кинг ли га је пла ни нар -
ско так ми че ње у пе ша че њу или
тр ча њу ко је се одр жа ва на обе -
ле же ним пла ни нар ским ста за -
ма раз ли чи те ду жи не и зах тев -
но сти. Ста зе су вред но ва не бро -
јем бо до ва пре ма те жи ни, а по -
том се осво је ни по е ни, у за ви -
сно сти од „пре пре ке” ко ја је
са вла да на, са би ра ју из ви ше
так ми че ња у ли ги, па се на кра -
ју се зо не од ре ђу ју пла сма ни
по је ди на ца и клу бо ва.

Ова вр ста так ми че ња је ве о -
ма зах тев на, јер је, по ред кон -
ди ци је, по треб но пра ти ти мар -
ка ци је на ста зи, али и по ка за -
ти спо соб ност сна ла же ња у при -
ро ди, по што сва ки так ми чар
пре по чет ка над ме та ња до би -
ја уче снич ки кар тон са обе ле -
же ним ста за ма и кон трол ним
тач ка ма на ма пи ко је мо ра да

Ор га ни за то ри ма ни фе ста ци -
је „Грин фест” по зи ва ју мла -
де, од го вор не и дру штве но
ан га жо ва не по је дин це ко је за -
ни ма ју филм и умет ност, еко -
ло ги ја и жи вот на сре ди на да
се при ја ве за во лон ти ра ње на
нај ве ћем „зе ле ном” фе сти ва -
лу у ре ги о ну, ко ји ће би ти
одр жан од 13. до 16. но вем -
бра у До му омла ди не Бе о гра -
да, под сло га ном „Пла сти ка
ни је играч ка. Про ме ни игру!”.
Сви ко ји то же ле, мо гу би ти
део ти ма сла њем крат ке би о -
гра фи је и мо ти ва ци о ног пи -
сма на имејл адре су volonter-
@greenfest.rs нај ка сни је до
24. ок то бра. Са мо с кан ди -
дат ки ња ма и кан ди да ти ма ко -
ји уђу у ужи из бор ди рект но
ће се кон так ти ра ти.

Иза бра не во лон тер ке и во -
лон те ри има ће при ли ку да
раз ви ју но ве ве шти не, да на -
у че да ра де у ти му и да упо -
зна ју но ве при ја те ље и по тен -
ци јал не са рад ни ке. У прет -
ход них осам го ди на ви ше од
350 мла дих би ло је укљу че но
у во лон тер ски про грам. На
овај на чин ор га ни зато ри Фе -
сти ва ла на ста вља ју прак су

ан га жо ва ња мла дих, ко ји ка -
сни је мо гу оче ки ва ти и при -
ли ку за рад на раз ли чи тим
про јек ти ма. Ви ше ин фор ма -
ци ја о по зи ву до ступ но је на
www.greenfest.rs.

Да под се ти мо, Ме ђу на род -
ни фе сти вал зе ле не кул ту ре
„Грин фест” нај ве ћа је еко ло -
шка ма ни фе ста ци ја у ре ги о -
ну ју го и сточ не Евро пе, по све -
ће на еко ло ги ји и за шти ти жи -
вот не сре ди не, ко ја кроз еду -
ка тив не, филм ске, из ло жбе -
не и ак ти ви стич ке про гра ме
и про из во де под сти че кул ту -
ру жи вље ња у скла ду са зе ле -
ним вред но сти ма. То ком
прет ход них осам го ди на фе -
сти вал је по се ти ло пре ко
65.000 љу ди.

Фе сти вал ор га ни зу ју Цен -
тар за уна пре ђе ње жи вот не
сре ди не и Дом омла ди не Бе -
о гра да, уз по др шку Ми ни -
стар ства за шти те жи вот не сре -
ди не, Ми ни стар ства кул ту ре
и ин фор ми са ња, Гра да Бе о -
гра да – Се кре та ри ја та за кул -
ту ру, фран цу ске ам ба са де и
Фран цу ског ин сти ту та, као и
уз по моћ мно го број них парт -
не ра и при ја те ља. З. С.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 12. октобар 2018.
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„ГРИН ФЕСТ” ПО ЗИ ВА

Бу ди во лон тер

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ ВО ЗА ЧА „ВО ЗАЧ КИ ИЗА ЗОВ”

Без бед ност уче сни ка у са о бра ћа ју

ЕВРОП СКЕ ИН ТЕ ГРА ЦИ ЈЕ – ПО ГЛА ВЉЕ 27

Ве ли ки иза зов и те жак за да так
У ор га ни за ци ји Ми ни стар ства
за шти те жи вот не сре ди не и
При вред не ко мо ре Ср би је, у
окви ру про гра ма „Да ља им пле -
мен та ци ја Стра те ги је за апрок -
си ма ци ју у обла сти жи вот не
сре ди не”, ко ји фи нан си ра
Европ ска уни ја, одр жан је
струч ни скуп на ко јем је те ма
би ла „Ста тус пре го ва рач ке по -
зи ци је и спе ци фич ни пла но ви
им пле мен та ци је ди рек ти ва у
сек то ру от па да”.

У пре пу ној са ли При вред не
ко мо ре Ср би је пред став ни ци
ми ни стар ства и екс пер ти, чла -
но ви про јект ног ти ма, пре зен -
то ва ли су ак тив но сти у ве зи с
при пре мом По гла вља 27 и пре -
го ва рач ке по зи ци је, као и де -
ло ве овог до ку мен та ва жне за
ин ду стри ју и при вред ни ке. Јав -
но сти су пред ста вље не рад не
вер зи је спе ци фич них пла но ва
им пле мен та ци је, и то: Оквир не
ди рек ти ве о от па ду, Ди рек ти ве
о ам ба ла жи и ам ба ла жном от -
па ду, Ди рек ти ве о ба те ри ја ма и

аку му ла то ри ма, као и Ди рек -
ти ве о елек трич ном и елек -
трон ском от па ду.

Пре ма на ја ва ма пред став ни -
ка Ми ни стар ства за шти те жи -
вот не сре ди не, пи та ње им пле -
мен та ци је По гла вља 27 уско ро
ће би ти у аген ди европ ских зва -
нич ни ка бу ду ћи да је на црт ко -
ји је по слат на не фор мал не кон -
сул та ци је до био ви со ке оце не
Европ ске ко ми си је. Пре ма ре -
чи ма Ива на Ка ри ћа, ше фа пре -
го ва рач ке гру пе за еко ло шко
по гла вље, пот пу но уса гла ша ва -
ње с прав ним те ко ви на ма у

обла сти жи вот не сре ди не је дан
је од глав них иза зо ва, а не ки
усло ви су ве о ма зах тев ни, због
че га ће Ми ни стар ство за шти те
жи вот не сре ди не тра жи ти од -
ло же ну им пле мен та ци ју.

Он је ис та као да Ср би ја мо -
ра да пре не се 200 европ ских
про пи са ко ји се од но се на за -
шти ту жи вот не сре ди не (ква -
ли те та ва зду ха и во де, за шти -
те при ро де, ин ду стриј ског за -
га ђе ња и упра вља ња ри зи ци -
ма, упра вља ња хе ми ка ли ја ма
и бор бе про тив кли мат ских
про ме на). По ред то га, би ће мо

у оба ве зи да из гра ди мо 359 по -
стро је ња за пре чи шћа ва ње от -
пад них во да и да по диг не мо
про це нат ре ци кли ра ња ко му -
нал ног от па да (тре нут но све га
три од сто) на 50 од сто до 2020.
го ди не.

Уче сни ци су то ком ин тен -
зив не ви ше ча сов не кон струк -
тив не ди ску си је раз ме ни ли ми -
шље ња о ва жним пи та њи ма из
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не и одр жи вог раз во ја. Пред -
став ни ци еко ло шког ми ни стар -
ства, до ма ћи и стра ни екс пер -
ти, као и пред став ни ци при -
вре де сло жи ли су се да је про -
цес ин те гра ци је По гла вља 27
нај зах тев ни ји и нај те жи за им -
пле мен та ци ју. Због то га је –
сло жи ли су се у за кључ ку ску -
па – од кључ не ва жно сти да
при вред на дру штва бу ду бла -
го вре ме но ин фор ми са на и
укљу че на у при прем ну фа зу
ових до ку ме на та, по себ но у де -
лу ко ји се ти че њи хо вог по сло -
ва ња.  З. С.

Уче сни ци при ка за ли
ви сок сте пен ве шти на
и зна ња

Же не на по ли го ну
спрет но сти

НИС је про шлог ви кен да ор га -
ни зо вао так ми че ње про фе си о -
нал них во за ча у ком па ниј ском
ком плек су у Зре ња ни ну. Ова
тра ди ци о нал на ма ни фе ста ци -
ја по све ће на без бед но сти у са -
о бра ћа ју оку пи ла је ве ли ки број
про фе си о нал них во за ча, ко ји
су по ка за ли сво је уме ће на по -
ли го ни ма. На овај на чин, кроз
так ми че ње, а ујед но и дру же -
ње и раз вој так ми чар ског ду -
ха, НИС је ука зао на во за че као
нај бит ни је су бјек те без бед но -
сти у са о бра ћа ју, као и на зна -
чај по ве ћа ња са о бра ћај не кул -
ту ре.

Сво је во зач ке ве шти не, по -
ред про фе си о нал них во за ча
пут нич ких и те рет них во зи ла
„Наф та гас тран спор та” и за по -

про ђе. Ка ко би так ми че ње би -
ло ре гу лар но и уче сни ци по -
твр ди ли да су ис пу ни ли све оно
што се од њих оче ки ва ло, сва -
ки так ми чар ове ра ва свој уче -
снич ки кар тон на кон трол ним
тач ка ма и ти ме на ци љу до ка -
зу је да је пре шао ста зу.

С об зи ром на то да ова вр ста
спорт ског и ви те шког над ме та -
ња по ста је све по пу лар ни ја и да

ВОЈ ВО ЂАН СКА ТРЕ КИНГ ЛИ ГА

„ЈЕ ЛЕ НАК” МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

се из ко ла у ко ло оба ра ју ре кор -
ди у по се ће но сти, у 2018. го ди -
ни је кон ку рен ци ја за нај ви ши
пла сман из ме ђу клу бо ва и по је -
ди на ца би ла из у зет но ја ка.

У над ме та њу спорт ских ко -
лек ти ва Пла ни нар ско дру штво
„Је ле нак” из на шег гра да за у -
зе ло је пе то ме сто у кон ку рен -
ци ји 75 клу бо ва, осво јив ши
2.922 бо да.

Ка да је по је ди нач но так ми -
че ње у пи та њу, тре ба ре ћи да
су нај у спе шни ји чла но ви ПД-а
„Је ле нак” би ли Сла ђа на Де чер -
мић и Алек сан дар Ми тић.

По бед ни ца ово го ди шње Вој -
во ђан ске тре кинг ли ге је Сла ђа -
на Де чер мић, ко ја је осво ји ла
625 бо до ва и са вла да ла 278,53
ки ло ме тра и 5.181 ме тар успо -
на/спу ста. У му шкој кон ку рен -
ци ји Алек сан дар Ми тић је та -
ко ђе са вла дао 278,53 ки ло ме тра
и 5.181 ме тар успо на/спу ста и
са 677 бо до ва осво јио тре ће ме -
сто у ге не рал ном пла сма ну.

Вој во ђан ска тре кинг ли га,
све за ни мљи ви је, не из ве сни је
и по пу лар ни је так ми че ње, ове
го ди не се са сто ја ла из осам ко -
ла, по сле ко јих су на чи ње ни
ко нач ни пла сма ни. Пла ни на -
ри су се над ме та ли на ста за ма
у Ши ду, Вр шцу, По по ви ци, Цар -
ској ба ри, Ку пу си ни, Чор та нов -
ци ма, Бу ков цу и Де ли бла ту.

Чла но ви Пла ни нар ског дру -
штва „Је ле нак” су у та ко ја кој
кон ку рен ци ји и на ве о ма зах -
тев ним те ре ни ма још јед ном
по ка за ли сво ју сна гу, уме ће,
али и ве ли ку љу бав пре ма при -
ро ди. Јер са мо истин ски за љу -
бље ни ци у фа у ну мо гу та ко до -
бро да је (у)по зна ју и да се у
њој сна ла зе као „ри бе у во ди”.

Сва ка част!

А. Жив ко вић

ОДР ЖА НА ЕКО ЛО ШКА РА ДИ О НИ ЦА

Аван ту ром до но вих
зна ња

сле них у ком па ни ји, опро ба ли
су и пред став ни ци Вој ске Ср -
би је и по ди зво ђа чи „Наф та гас
тран спор та”. Те сти ра но је и
зна ње уче сни ка из обла сти по -
зна ва ња са о бра ћај них про пи -
са, а као но ви на, уве де но је так -
ми че ње дис пе че ра – ор га ни за -
то ра тран спорт них услу га, ко -
ји су се над ме та ли у ве шти ни
ор га ни за ци је тран спорт ног про -
це са. Па жњу свих уче сни ка иза -

зва ли су и так ми че ње у ве шти -
ни пре то ва ра про из вод них це -
ви у нафт ној ин ду стри ји – та -
ко зва них ту бин га, смо тра во -
зи ла, као и мо гућ ност ис про -
ба ва ња тре на же ра и си му ла то -
ра. Ове го ди не је ор га ни зо ва но
и так ми че ње же на во за ча ама -
те ра у по ли гон ској во жњи.

До га ђа ју су, по ред за по сле -
них у НИС-у и „Наф та гас тран -
спор ту”, при су ство ва ли и пред -

став ни ци Вој ске Ср би је, МУП-
а, Са о бра ћај ног фа кул те та у Бе -
о гра ду и Фaк улт ета тех нич ких
на у ка из Но вог Са да, као и по -
ди зво ђа ча. У ка те го ри ји екип -
ног так ми че ња ван „Наф та гас
тран спор та” еки па Вој ске Ср -
би је осво ји ла је пр во ме сто.

Пре ма ре чи ма ме наџ мен та
ру ско-срп ског нафт ног ги ган -
та, бри га о без бед но сти са о бра -
ћа ја пред ста вља пер ма нент ну
ак тив ност ком па ни је и сто га
НИС те жи да по ста не ли дер у
овој обла сти, што до ка зу је еду -
ка ци јом, про ве ром зна ња про -
фе си о нал них во за ча и ко ри -
сни ка слу жбе них во зи ла, кон -
тро лом и опре ма њем тран -
спорт них сред ста ва, као и кон -
ти ну и ра ним мо ни то рин гом во -
зи ла (IVMS – In Vehicle Moni-
toring System). Ка ко ка жу, ре -
зул тат ду го роч не ком па ниј ске
по све ће но сти без бед но сти у са -
о бра ћа ју је уна пре ђе ње сти ла
во жње за по сле них и кон стант -
но сма ње ње бро ја са о бра ћај -
них не зго да и еви ден ти ра них
пре кр ша ја. З. С.



По во дом кам па ње „Ок то бар –
ме сец пра вил не ис хра не” и обе -
ле жа ва ња 16. oк т обра, Свет -
ског да на хра не, Цен тар за про -
мо ци ју здра вља Ин сти ту та за
јав но здра вље Ср би је „Др Ми -
лан Јо ва но вић Ба тут” и мре жа
ин сти ту та/за во да за јав но здра -
вље у Ср би ји рас пи са ли су кон -
курс за ли те рар ни са став и ли -
ков ни рад на те му „Пра вил на
ис хра на – ула га ње у бу дућ ност”.

Кон курс је на ме њен де ци у
пред школ ским уста но ва ма и
уче ни ци ма основ них шко ла у
Ре пу бли ци Ср би ји, а ње гов циљ
је да ука же на ва жност фор -
ми ра ња пра вил них на ви ка у
ис хра ни од нај ра ни јег уз ра ста.
Ка да се го во ри о овој те ми, по -
се бан ак це нат се ста вља на ре -
дов ност обро ка то ком да на, на
ра зно вр сност и ко ли чи не на -
мир ни ца ко је се ко ри сте у ис -
хра ни, као и на на чин њи хо ве

про из вод ње, тран спорт, чу ва -
ње и при пре му.

Вр ти ћи и шко ле тре ба да ода -
бе ру и по ша љу по три нај бо ља
ли ков на ра да у ка те го ри ји пред -
школ ског уз ра ста од но сно по
три нај бо ља ли те рар на и ли ков -
на ра да у ка те го ри ја ма ни жих и
ви ших раз ре да основ не шко ле.
Ода бра ни ра до ви де це с те ри -
то ри је Пан че ва до ста вља ју се
Цен тру за про мо ци ју здра вља
За во да за јав но здра вље Пан че -
во, с на зна ком: за кон курс „Ок -
то бар – ме сец пра вил не ис хра -
не”, нај ка сни је до по не дељ ка,
15. ок то бра. Ли ков ни ра до ви
тре ба да бу ду ура ђе ни на па пи -
ру, у фор ма ту бло ка број 5.

Нај бо љи ра до ви на ни воу окру -
га би ће по том до ста вље ни Цен -
тру за про мо ци ју здра вља Ин -
сти ту та „Ба тут” до 22. ок то бра.
На кон то га би ће ода бран по бед -
нич ки рад, ко ји ће то ком 2019.
го ди не би ти штам пан на по сте -
ру и ди стри бу и ран у до мо ве здра -
вља. Нај у спе шни ји ра до ви на на -
ци о нал ном ни воу би ће по ста вље -
ни на сај ту „Ба ту та”. На том сај -
ту мо гу се про на ћи и оп шир ни је
ин фор ма ци је о овом кон кур су.

Петак, 12. октобар 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Пре ко 50% же на и не што ма -
њи про це нат му шка ра ца има
пробле ма са осе тљи вом ко жом
и симп то ми ма као што су не -
при јат на на пе тост, свраб, су во -
ћа, цр ве ни ло и осе ћај пец ка ња.
Код ова квих по ја ва по треб но је

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

Не у ро сен зи тив на 
ко зме ти ка

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци (за 12 ма фи на): 225

гра ма бра шна, 120 гра ма ше ће ра,

де ци ли тар уља, шо ља па си ра не

бун де ве, два ја је та, по ла ка ши чи -

це пра шка за пе ци во, јед на и по

ка ши чи ца ци ме та, по ла ка ши чи це

мле ве ног ђум би ра, ма ло на ри ба -

ног му скат ног ора шчи ћа и не ко ли -

ко из мр вље них ка ран фи ли ћа.

За фил: 100 гра ма крем си ра и

50 гра ма ше ће ра.

При пре ма: Бун де ву прет ход но тре ба исе ћи на коц ки це и пе ћи у

рер ни док не по ста не ме ка на, а за тим ис па си ра ти у мик се ру. У ду -

бљој по су ди из ме ша ти ше ћер, уље, па си ра ну бун де ву и ја ја. До да ти

бра шно по ме ша но с пра шком за пе ци во и све за чи не. Из ме ша ти да

се сви са стој ци фи но сје ди не.

У ка луп за ма фи не ста ви ти пр во па пир на те кор пи це, а за тим у

сва ку си па ти по ка ши ку сме се. Из ме ша ти крем сир и ше ћер (мо же

се прет ход но др жа ти у фри жи де ру да се ма ло стег не), па у сва ку

кор пи цу ста ви ти по ка ши чи цу фи ла. Кор пи це до пу ни ти пре о ста лом

сме сом од бун де ве и ста ви ти у за гре ја ну рер ну. Пе ћи 20–25 ми ну -

та у рер ни за гре ја ној на 200 сте пе ни. Ма фи не пре слу же ња по су ти

ше ће ром у пра ху.

На по ме на: Ако же ли те да ма фи ни из гле да ју „чу па во”, пре пре че -

ња на пра ви те мр ви це од ме ша ви не ше ће ра, ци ме та, бра шна и ма -

сла ца и по спи те их ти ме.

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

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

Пи ше: Лана Белић

Ма фи ни с бун де вом 
и крем си ром

Ви сок крв ни при ти сак, пре -
ко мер ну те жи ну, ума ње ну
фи зич ку ак тив ност, пу ше ње,
ди је ту бо га ту жи во тињ ским
ма сти ма, а си ро ма шну на -
мир ни ца ма биљ ног по ре кла,
че сто спо ми ње мо као фак -
то ре ри зи ка за на ше крв не
су до ве и функ ци ју ви тал них
ор га на. На жа лост, ср ча ни и
мо жда ни удар ни су је ди не
озбиљ не по сле ди це по на ше
здра вље про у зро ко ва не ло -
шим жи вот ним сти ло ви ма.
Ср ча на сла бост спо ри је и
под му кли је на сту па, а за па -
ци јен та ни је ла ко ра зу мљи -
ва ве за овог ста ња и не ких
бо ле сти ко је го ди на ма про -
ти чу без озбиљ ни јих су бјек -
тив них те го ба. С дру ге стра -
не, ле кар мо же би ти у озбиљ -
ној ди ле ми ка да тре ба да од -
го во ри на пи та ње да ли су
плу ћа или ср це из вор па ци -
јен то вих про бле ма с ди са -
њем и за ма ра њем.

Ла ич ки ре че но, ср ча на сла -
бост је по ре ме ћај функ ци је
ср ца да ефи ка сно до пре ми крв
с ки се о ни ком до ће ли ја ор га -
ни зма. Та да до ла зи до раз во ја

мно го број них зна ко ва и симп -
то ма ко ји по бу ђу ју сум њу на
овај про блем. Кра так дах, ис -
цр пље ност, не све сти ца, за ма -
ра ње при фи зич кој ак тив но -
сти, хро нич ни ка шаљ, чуј но
ди са ње, лу па ње ср ца и убр зан
ср ча ни рад, гу би так апе ти та,
муч ни на, кон фу зи ја и оти ца -
ње но гу нај че шћи су симп то -
ми и зна ци ср ча не сла бо сти.
У ње ној осно ви ле жи ана том -
ски и функ ци о нал но из ме ње -
но ср це ко је мо же би ти за де -
бља них зи до ва или про ши ре -
но са ума ње ном функ ци јом
ср ча ног ми ши ћа. Уме сто да
крв пу ном бр зи ном про ју ри
кроз на ше ар те ри је, она све
ви ше за о ста је у на шим ве на -
ма, плу ћи ма, пот ко жном тки -
ву. Ово још ви ше ума њу је
функ ци ју плу ћа и кон цен тра -
ци ју ки се о ни ка у ће ли ја ма на -
шег ор га ни зма.

Ма ко ли ко ово ста ње из -
гле да ло бес по врат но и са су -
мор ном прог но зом, про ме -
на жи вот ног сти ла и ди је -
тал них на ви ка мо же умно -
го ме да успо ри раз вој ср ча -
не сла бо сти, па и да по пра ви
функ ци ју ср ча ног ми ши ћа.
Уз аде кват не ле ко ве, по себ -
на па жња се по све ћу је тех -
ни ка ма ко је ума њу ју ути цај
стре са на ор га ни зам, при ме -
ни ме ди те ран ске ди је те, фи -
зич кој ак тив но сти, до вољ ном
од мо ру и сну, ели ми на ци ји
ал ко хо ла и ду ва на, из бе га -
ва њу со ли и пре ко мер не теч -
но сти, као и трет ма ну по ре -
ме ћа ја сна и дру гих ста ња
ко ја до при но се ср ча ној сла -
бо сти. У акут ном по гор ша -
њу бо ле сти че сто је нео п ход -
но бол нич ко ле че ње.

Кад ср це из гу би сна гу

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

убла жа ва ње осе ћа ја на дра же -
но сти и сма њу је се осе тљи -
вост ко же, што као ре зул тат
да је тре нут ну удоб ност и ви -
ши праг то ле ран ци је код пре -
ко мер но ре ак тив не ко же. У
прак си се по себ но до бро по -
ка за ла но ва про фе си о нал на
„Neuro-sensitive” ли ни ја
„Афро ди та” ко зме ти ке за осе -
тљи ву ко жу. Иа ко се по ја ви -
ла пре ме сец да на, већ уве -
ли ко да је сјај не ре зул та те.

Ка да су у пи та њу са став и
ко ли чи на про из во да ко ји тре -
ба ко ри сти ти за не гу осе тљи -
ве ко же, ов де ва жи пра ви ло
„ма ње је бо ље”. При ода би ру
про из во да обра ти те па жњу
на то да ли је на па ко ва њу
на ве де но да пре па рат не са -
др жи по тен ци јал но на дра жу -
ју ће суп стан це: ми ри се, си -
ли ко не, бо је и ал ко хол, као

У Ју жно ба нат ском
окру гу обо ли 
у про се ку 175 же на
го ди шње

На уда ру и мла ђе
осо бе

У Ка лен да ру здра вља ок то бар
је упи сан као ме сец ка да се у
чи та вом све ту спро во ди кам -
па ња по све ће на бор би про тив
ра ка дој ке. Чи ње ни ца је да је
кар ци ном дој ке во де ћи узрок
обо ле ва ња и уми ра ња од ма -
лиг них бо ле сти у жен ској по -
пу ла ци ји ши ром пла не те. То је
до во љан раз лог да овом обо -
ље њу уме сто јед ног бу де по -
све ћен три де сет је дан дан, ка -
ко би се упор но и гла сно по на -
вља ле чи ње ни це о ва жно сти
пре вен ци је и ра них пре гле да.

Пре ма по да ци ма Свет ске
здрав стве не ор га ни за ци је, у све -
ту се го ди шње ре ги стру је ско -
ро 1,7 ми ли о на обо ле лих же -
на, док од исте бо ле сти сва ке
го ди не умре пре ко по ла ми ли -
о на њих. Ср би ја у овом по гле -
ду не за о ста је за свет ским трен -
до ви ма, па је та ко и у на шој
зе мљи рак дој ке нај че шћи ма -
лиг ни ту мор код же на.

За стра шу ју ћа ста ти сти ка
У Кан це ла ри ји за скри нинг Ин -
сти ту та за јав но здра вље Ср би -
је ис ти чу да у на шој зе мљи го -
ди шње 3.600–4.600 же на обо -
ли, а 1.600 умре од ра ка дој ке.
Пре ма по да ци ма За во да за јав -
но здра вље Пан че во, у Ју жно -
ба нат ском окру гу сва ке го ди -
не око 175 же на обо ли и 75–80

МЕ СЕЦ БОР БЕ ПРО ТИВ РА КА ДОЈ КЕ

РА НО ОТ КРИ ВА ЊЕ СПА СА ВА ЖИ ВОТ

умре од кар ци но ма дој ке. У по -
след њих пет го ди на нај ве ћи
број обо ле лих ре ги стро ван је у
уз ра сту 55–64 го ди не, али до -
дат но за бри ња ва чи ње ни ца да
је бо лест при ја вље на и код мла -
дих осо ба – већ у уз ра сту 25–
30 го ди на. Нај ве ћи број умр -
лих бе ле жи се у уз ра сту 55–69
го ди на, а нај ра ни је ре ги стро -
ва ни смрт ни ис ход био је код
осо бе ста ре све га 30 го ди на.

Нај че шће по ми ња ни фак то -
ри ри зи ка за на ста нак ове бо -
ле сти је су: жи вот но до ба, при -
су ство ра ка дој ке у по ро ди ци,
по себ но у пр вом ко ле ну с мај -
чи не стра не, ге не ти ка, ра на пр -
ва мен стру а ци ја и ка сна ме но -
па у за, не ра ђа ње де це или ра -
ђа ње у ка сни јем жи вот ном до -
бу, не до је ње де це, узи ма ње хор -
мон ске те ра пи је, не пра вил на
ис хра на ко ја об у хва та пре ви -
ше жи во тињ ских ма сти, а пре -
ма ло жи та ри ца, во ћа и по вр -
ћа, не до вољ на фи зич ка ак тив -

ност, го ја зност, те кон зу ми ра -
ње ду ва на и ал ко хо ла.

Ра на ди јаг но сти ка

На жа лост, рак дој ке се нај че -
шће от кри је пре ка сно – ка да је
ње го ва ве ли чи на пре ко два цен -
ти ме тра, с већ по сто је ћим бли -
жим или уда ље ним ме та ста за -
ма. Ка да се ди јаг но сти ку је у
ра ној фа зи – он да ка да су про -

звук. У до бу од 50 до 69 го ди на
оба ве зна је скри нинг ма мо гра -
фи ја јед ном у две го ди не. Уко -
ли ко сте у по ро ди ци има ли бли -
ске ро ђа ке с ди јаг но зом ра ка
дој ке, кон тро ле тре ба да бу ду и
че шће, а њи хов ри там и ди на -
ми ку од ре ди ће ваш ле кар.

Осми сли те сло ган 
или по стер
У окви ру про јек та „Уна пре ђе -
ње на ци о нал ног про гра ма за
ра но от кри ва ње ра ка дој ке у
Ре пу бли ци Ср би ји”, а по во дом
обе ле жа ва ња Ме се ца бор бе про -
тив ра ка дој ке, отво рен је кре -
а тив ни кон курс за нај бо љи сло -
ган и/или по стер, ко ји се ре а -
ли зу је у са рад њи с Ја пан ском
аген ци јом за ме ђу на род ну са -
рад њу (JICA), Ми ни стар ством
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и
Ин сти ту том за јав но здра вље
„Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Так ми че ње је по де ље но у две
ка те го ри је, сход но жи вот ном до -
бу ау то ра: јед ну ка те го ри ју чи -
не уче ни ци осмог раз ре да основ -
не шко ле, сред њо школ ци и сту -

КОН КУРС НА ТЕ МУ ПРА ВИЛ НЕ ИС ХРА НЕ

По ша љи те ра до ве до
15. ок то бра

Са мо пре глед је оба ве зан сва ког ме се ца

ме не нео пи пљи ве или ка да је
ве ли чи на ту мо ра ма ња од јед -
ног цен ти ме тра – уз аде кват ну
ди јаг но сти ку и ле че ње, шан се
за из ле че ње и про ду же так жи -
во та су да ле ко ве ће.

Сто га сва ка же на тре ба да ра -
ди са мо пре глед дој ке јед ном
ме сеч но. Та да је ва жно обра -
ти ти па жњу на об лик, из глед и
ве ли чи ну дој ки, про ме не на њи -
ма у ви ду чво ри ћа, за де бља ња,
уву че них бра да ви ца, цр ве ни ла
на ко жи, ото ка, то пли не, на бо -
ра но сти ко же, по ја ве ис це да ка,
бо ла ко ји не про ла зи... Јед ном
го ди шње тре ба ура ди ти и пре -
вен тив ни кли нич ки пре глед, а
по пре по ру ци ле ка ра и ул тра -

ден ти, а дру гу гра ђа ни ста ри ји
од осам на ест го ди на. Сво је пред -
ло ге ау то ри мо гу по сла ти у PDF
фор ма ту с на зна че ним име ном
и пре зи ме ном, го ди ном ро ђе ња
и бро јем те ле фо на, нај ка сни је
до су бо те, 20. ок то бра. Ре ше ња
за нај бо љи по стер тре ба по сла -
ти на имејл адре су konkurs.po-
ster@gmail.com, а ре ше ња за
сло ган на имејл адре су: 
slogan.konkurs@gmail.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
нај бо ље ра до ве до 31. ок то бра,
а име на по бед ни ка би ће са оп -
ште на на „Феј сбук” стра ни ци
„Pink Ribbon Serbia”, на ко јој
мо же те про на ћи и де таљ ни је
ин фор ма ци је о овом кон кур су.

и да је дер ма то ло шки те сти -
ран на осе тљи вој, ато пич ној,
те алер ги ја ма скло ној ко жи.

Ино ва ци ја код не у ро ко зме -
ти ке је и у то ме што пре па -
ра ти де лу ју на ни воу не у ро -
ло шког си сте ма ко же, те та -
ко сми ру ју ко жу из ну тра ка
спо ља. Да кле, не убла жа ва ју
се ис кљу чи во из ра же ни зна -
ко ви на дра же но сти, већ се
ци ља и на њи хов из вор.

де ло ва ти не са мо на ни воу
симп то ма већ, пре све га, на
ни воу узро ка. Но ви не у ко -
зме ти ци и ме ди ци ни ти чу се
упра во не ге осе тљи ве ко же.

Ови но ви ко зме тич ки пре -
па ра ти ба зи ра ни су на би о -
ми ме тич ком пен та пеп ти ду,
ко ји ре ак ци је хи пе рак тив них
ре цеп то ра у ко жи на фак то -
ре стре са сма њу је и до 80 од -
сто. На тај на чин се по сти же



Ова књи га је на ме ње на сва -
кој же ни ко ја је ика да са ња -
ла о то ме да ће про на ћи
прин ца на бе лом ко њу с ко -
јим ће жи ве ти срећ но до кра -
ја жи во та, са мо да би дра го -
це на бај ка би ла тра гич но скр -
ха на ствар но шћу.

Слат ку, не жну прин це зу
Вик то ри ју од га ја ју стро ги, не -
по пу стљи ви и љу ба ви пу ни
краљ и кра љи ца. Она од ра -
ста са ња ју ћи да ће је спа сти
принц на бе лом ко њу, као у
оми ље ним бај ка ма. Свет из -
гле да са вр ше но кад бу де спа -
се на – све док се не по ка же
да принц ни је та ко ди ван.

Прин це за кре ће на иза зов -
но пу то ва ње ка са мо спо зна -
ји на пу ту исти не. Ус пут се
за ма ло не уда ви у Мо ру емо -
ци ја, про ла зи кроз збу њу ју -

ћу Зе мљу илу зи је, учи да пре -
по зна исти ну у Кам пу за лу -
та лих пут ни ка и сти же у отре -
жњу ју ћу Зе мљу оног што је -
сте у по тра зи за Хра мом исти -
не и Све тим свит ком. Ко нач -
но, уз по моћ је дин стве них,
про ниц љи вих при ја те ља, от -
кри ва да се бај ке за и ста мо -
гу об и сти ни ти – али не она -
ко ка ко је ми сли ла.

ДРУШТВО
Петак, 12. октобар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка да се
осе ћа те као да сте из ме ђу два
све 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 књи ге „Из ме ђу два све -
та” Се ли не Сјак Чин Јок 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:

„Кад сам у Ис тан бу лу.”
064/0541...

„Кад одем на ро ди тељ ски.
У мом све ту мо је де те је са -
вр ше но, али у све ту ње го ве
учи те љи це и оста лих ро ди -
те ља он је глав ни про блем у
шко ли.” 064/1959...

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 јих од го во ра на пи та -
ње у ко јој си ту а ци ји у жи во -
ту су би ли хлад ни као лед.

Они ће осво ји ти по је дан при -
ме рак књи ге „Хлад но као лед”
Те се Ге рит сен.

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

„Кад бу дем хла дан као лед,
он да то ви ше не ће би ти си -
ту а ци ја у мом жи во ту, ако
ме раз у ме те.” 064/1297...

„Ових да на сам хла дан као
лед, јер греј на се зо на по пра -
ви лу по чи ње 15. ок то бра и,
без об зи ра на тем пе ра ту ру
ове не де ље, не па да ми на
па мет да пре кр шим пра ви -
ло и укљу чим не ко греј но те -
ло ра ни је не го што је то пред -
ви ђе но.” 062/2137...

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.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ко -
ји на ди мак из де тињ ства вам је нај дра жи?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Ја сам Аки ко” Сте фа на Тић ми ја.
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 „Дел фи”.

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.

На дах ну та, по ет ска књи га
Сте фа на Тић ми ја но ви је глас
у до ма ћој књи жев но сти за
де цу и мла де. Опо јан као сти -
хо ви Ми ке Ан ти ћа, бај ко ви -
то му дар по пут „Ма лог прин -
ца”, ду хо вит и то пао као тек -
сто ви Иго ра Ко ла ро ва – ро -
ман „Ја сам Аки ко” ула зи у
низ оства ре ња ко ја ће де це -
ни ја ма би ти на ши са го вор -
ни ци.

„Љу бав је као кли ма у та -
ти ним ко ли ма ка да до ђе зи -
ма: упа ли он гре ја ње, али се
ко ла за гре ју тек ис пред шко -
ле; кад иза ђем, тек та да у
њи ма бу де то пло. Љу бав је
као кли ма у та ти ним ко ли -
ма – тре ба да угре је, да, али
ка да ти је то за и ста по треб -
но. Љу бав је бес крај на по -
тра га за то пли ном.”

Аки ко има пе ги це, во ли
свог оца, ко жа јој ми ри ше
на ста ру хар ти ју и че сто је
уса мље на. Дру ги ма де лу је
нео бич но, а жи вот ће јој се
про ме ни ти кад бу де упо зна -
ла Ба о ба ба и Мар се ла.

„Ја сам Аки ко” 
Сте фа на Тић ми ја

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Прин це за ко ја 
је ве ро ва ла у бај ке

Два чи та о ца ко ји до сре де, 17. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Да ли
сте ика да ве ро ва ли у бај ке?”, на гра ди ће мо по јед ним при мер -
ком књи ге „Прин це за ко ја је ве ро ва ла у бај ке” Мар ше Град.
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.

СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА МЛА ДЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

ВРЕ МЕ ЈЕ ЗА СА МО ПО У ЗДА ЊЕ
Про је кат „Мо је 
ме сто” ре а ли зу је
удру же ње 
„Пси хо ге не за”

Фи нан сиј ску по др шку
пру жио Град

Сле де ћа ра ди о ни ца
20. ок то бра

Кра јем сеп тем бра у До му омла -
ди не по че ло је да ра ди бес плат -
но пси хо ло шко са ве то ва ли ште
на ме ње но мла ди ма од пет на -
ест до три де сет го ди на. Ово са -
ве то ва ли ште по кре ну то је у
окви ру про јек та „Мо је ме сто”,
ко ји ре а ли зу ју удру же ње „Пси -
хо ге не за” и Дом омла ди не уз
фи нан сиј ску по др шку Гра да.

Пре ма ре чи ма пси хо ло га и
пси хо те ра пе у та Ја дран ке Гру -
ји чић Ђу рић, ко ор ди на тор ке
овог про јек та, пред ви ђе но је да
ак тив но сти тра ју од кра ја сеп -
тем бра до кра ја де цем бра и да
oбухвaте индивидуaлнo
психoлoшк o сaвeтoвaлишт e
млaдих, кao и груп ну динaмику
крoз рaдиoничaрски рaд.

– Циљ сaвeтoвaлишт a je
oчувaњe мeнтaлнoг здрaвљa
млaдих, крoз oснaживaњe и
психoлoшк у пoдрш ку у
суoчaвaњу сa зaхтeвимa и
изaзoвимa пeриoдa млaдaлaш -
твa. Са ве то ва ли ште ће ра ди ти
јед ном не дељ но, а услугe су
бeсплaтнe зa млaдe узрaстa oд
пет на ест дo три де сет гoдинa –
ис та кла је Ја дран ка Гру ји чић
Ђу рић.

Ка ко сте ћи, ка ко са чу ва ти
Пр ва на ред на ра ди о ни ца за ка -
за на је за су бо ту, 20. ок то бар,

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Па ра лел не ре ал но сти

ка да ће се, од 16 до 18 са ти,
раз го ва ра ти о са мо по у зда њу и о
то ме ка ко га сте ћи и са чу ва ти.

– Са мо по у зда ње је ве ра у се -
бе, сво је ква ли те те и спо соб -
но сти. С том осо би ном ни смо
ро ђе ни, већ се она сти че и гра -
ди кроз жи вот и од но се с бли -
ским окру же њем. Са мо по у зда -
ње зна чај но од ре ђу је ква ли тет
на шег жи во та, успех у шко ли
или на по слу и ути че на на ше
при ја тељ ске и по ро дич не од -
но се. Сва ко од нас у не ком мо -
мен ту жи во та до спе у си ту а -
ци ју да му са мо по у зда ње бу де
на ру ше но. Фак то ри ко ји ути чу
на из град њу и одр жа ње са мо -
по у зда ња су мно го број ни: ве -
шти не и зна ње ко је по се ду је -
мо, сре ди на у ко јој од ра ста мо
и раз ви ја мо се, на чин вас пи та -
ња, дру штве ни ста тус и слич -
но, а је дан ко ји се про жи ма с
го то во сва ким од њих, је сте од -
нос или ко му ни ка ци ја с дру -
ги ма – ис та кла је Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

Ако сте осо ба ко ја не уме да
ка же љу ди ма „не”, услед бо ја -
зни да ће се они увре ди ти или
на љу ти ти; ако се у од но си ма с

оно што вам сме та, или шта
же ли те и ако сте због то га све
на пе ти ји и огор че ни ји, ка ко на
се бе, та ко и на дру ге, он да је
ра ди о ни ца ко ја ће на ред не су -
бо те би ти одр жа на у До му омла -
ди не пра ви про грам за вас.

Уко ли ко би сте ви ше во ле ли
да о сво јим не до у ми ца ма по -
раз го ва ра те на са мо с пси хо ло -
гом, мо же те за ка за ти свој бес -
плат ни тер мин већ са да, а ин -
ди ви ду ал не кон сул та ци је пла -
ни ра не су за су бо ту, 27. ок то -
бар, од 16 до 18 са ти.

Шта је асер тив ност
Ко ор ди на тор ка са ве то ва ли шта
на ја ви ла је и те му за ра ди о -
ни цу ко ја ће би ти при ре ђе на
и две не де ље ка сни је, 3. но -
вем бра, та ко ђе од 16 до 18 са -
ти. Та да ће се, на и ме, раз го -
ва ра ти о асер тив ној ко му ни -
ка ци ји.

– Асер тив ност је ве шти на ко -
ја нам по ма же да се пра вил но
по ста ви мо и за ло жи мо за соп -
стве на пра ва, а да при том не
на ру ши мо ту ђа. Асер тив на ко -
му ни ка ци ја нам омо гу ћа ва да
ја сно ис по љи мо сво ја осе ћа ња
и да се бо ри мо за соп стве не
же ље, ци ље ве и ин те ре се. На
ра ди о ни ци ће мо са зна ти ко ја
су на ша асер тив на пра ва и на -
у чи ће мо и ка ко да у прак си
по сег не мо за њи ма – по ја сни -
ла је на ша са го вор ни ца.

За уче шће на ра ди о ни ца ма
или за ин ди ви ду ал не су сре те с
пси хо ло гом мо же те се при ја -
ви ти пу тем те ле фо на 061/647-
22-90 или имејл адре са psiho-
geneza@gmail.com или saveto-
valiste@domomladinepancevo.rs.
Учи ни те то на вре ме по што је
број ме ста огра ни чен.

Д. Ко жан

За хва љу ју ћи по др шци Гра да
Пан че ва и ове го ди не ће де ца и
мла ди са смет ња ма у раз во ју има -
ти мо гућ ност да за јед но са струч -
ња ци ма у цен тру „СМС фит нес”
уна пре де сво ју мо то ри ку, кон ди -
ци ју, пси хо цо со ци јал но и здрав -
стве но ста ње. Про је кат под на -
зи вом „Без огра ни че ња – рад са
де цом са смет ња ма у раз во ју”
тра ја ће до кра ја 2018. го ди не.

Про јек том је пред ви ђе на ре -
а ли за ци ја спорт ско-еду ка тив -
них ак тив но сти и еле мен тар -
них ига ра при ла го ђе них уз ра -
сту, ко је ста вља ју ак це нат на
раз вој де те та у це ли ни. Ка ко је
на ве ла Ма ри на Ку риљ, из вр -
шна ди рек тор ка удру же ња „На
по ла пу та”, кроз пред ло же не
ак тив но сти де ца раз ви ја ју во -
ка бу лар, фи ну и гру бу мо то -

ри ку, уче се тим ском ра ду и
пра ви ли ма гру пе, има ју мо гућ -
ност да ис по ље сво ју кре а тив -
ност, да стек ну дру га ре, да ве -
жба ју жи вот не ве шти не и да
утро ше енер ги ју.

– Да је ова кав вид ак тив но -
сти од из у зет ног зна ча ја, по ка -
зу је и на пре дак мла дих са ин -
те лек ту ал ним те шко ћа ма, ко -
ји већ го ди на ма, за хва љу ју ћи

са рад њи удру же ња „На по ла
пу та” и цен тра „СМС фит нес”,
има ју при ли ку да се ре кре и ра -
ју и да уна пре ђу ју сво је пси хо -
со ци јал но и здрав стве но ста ње
– ис та кла је Ма ри на Ку риљ.

Ви ше ин фор ма ци ја о уче -
ство ва њу у про јект ним ак тив -
но сти ма за ин те ре со ва ни мо гу
до би ти пу тем те ле фо на 060/06-
89-659. Д. К.

ВЕСТ ИЗ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

И ове го ди не „Без огра ни че ња”

Од нос с дру ги ма као по ли гон за уче ње

Про шла ра ди о ни ца

дру ги ма устру ча ва те да из не -
се те сво је ми шље ње, да ка же те

Од 1. до 26. октобра ЈКП „Хи-
гијена” спроводи акцију саку-
пљања и одношења кабастог
отпада, у који спадају стари
намештај, бела техника, амба-
лажа, ауто-лимарија, гуме, ба-
штенско смеће и сав други от-
пад осим грађевинског шута.

Радници „Хигијене” обавља-
ће тај посао сваког радног да-
на од 7 до 15 сати, а све неоп-
ходне информације могу се до-
бити путем телефона 327-000
и 310-203.

У четвртак, 11. октобра, ка-
басти отпад ће бити одношен
са Стрелишта и са Старог Та-
миша, као и из основних школа
„Мика Антић” и „Браца Петров”.

У петак, 12. октобра, ради-
ће се по телефонским пози-
вима грађана, а у понедељак,

15. октобра, на ред ће доћи
насеље Младост, као и улице
Кајмакчаланска, Пелистер-

ска, Новосељански пут до На-
дела, Кудељарски насип,
Средња школа „Јосиф Пан-
чић” и Основна школа „Све-
ти Сава”.

У уторак, 16. октобра, екипе
„Хигијене” ће обилазити Вој-
ловицу, и то следеће улице:
Спољностарчевачку, Јаноши-
кову, Светозара Марковића,
Шандора Петефија и Братства–
јединства, као и основне шко-
ле „Братство–јединство” и „Бра-
ца Петров”.

Дан касније, 17. октобра, ак-
ција ће обухватити улице 7. ју-
ла, Јанка Чмелика, Доброво-
љачку, Гробљанску, Борачку и
Пољску. М. Г.

Због за кон ских из ме на, до бро -
вољ ни да ва о ци кр ви од сеп тем -
бра крв ви ше не да ју у Слу жби
тран сфу зи је Оп ште бол ни це, већ
са да тај ху ма ни чин оба вља ју у
про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15, и
то са мо сре дом, од 9 до 12 са ти.

По ред то га, спро во де се и ак -
ци је до бро вољ ног да ва ла штва у
шко ла ма и ком па ни ја ма, а за
све њих су са да, уме сто Тран -

сфу зи је, за ду же ни Цр ве ни крст
и За вод за тран сфу зи ју кр ви Вој -
во ди не.

Сле де ћу при ли ку да да те крв
и та ко не ком спа се те жи вот има -
ће те у сре ду, 17. ок то бра, од 9
до 12 са ти, у Цр ве ном кр сту.
Јед на ак ци ја до бро вољ ног да ва -
ла штва ван про сто ри ја Цр ве ног
кр ста би ће при ре ђе на 24. ок то -
бра у Тех нич кој шко ли „23. мај”,
та ко ђе од 9 до 12 са ти. Д. К.

ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО КР ВИ

Нова ак ци ја 17. ок то бра

ПОЧЕЛА ТРАДИЦИОНАЛНА АКЦИЈА „ХИГИЈЕНЕ”

Односе кабасти отпад из свих делова града



Поводом 4. октобра, Светског
дана животиња, у Галерији Ми-
лорада Бате Михаиловића отво-
рена је изложба љубимаца коју
су заједнички приредили Дру-
штво за заштиту животиња и
природе „Еколибријум” и вајар-
ка Светлана Каровић Деранић.

– Изложба је инспирисана
лепотом и разноврсношћу жи-
вотиња које живе поред нас. С
обзиром на то да су веома че-
сто занемарене и за већину љу-
ди невидљивe, ово је један од
начина да се скрене пажња на
њих и на њихове проблеме –
изјавила је Зора Коларски,

председница друштва „Еколи-
бријум”.

Она је додала да ће се током
трајања изложбе у галерији одр-
жавати радионице за ученике
трећег и четвртог разреда

основне школе. Према њеним
речима, на њима се деци кроз
интерактиван рад приближава
прича о повезаности људи, жи-
вотиња и природе. Изложба је
отворена до 16. октобра, сва-
ког радног дана, од 17 до 20
сати.

На њој су представљени ра-
дови двадесет једног уметни-
ка, а на отварању је премијер-
но приказан и кратки филм о
стварању скулптуре пса Леа ко-
ја је изложена у Народној ба-
шти. Њена ауторка је вајарка
Светлана Каровић Деранић, а
она представља малог пса који

се супротставио много већем
и снажнијем псу који је пре
неколико година у нашем гра-
ду напао једну девојчицу. Лео
је успео да је спасе, али га је
велики пас изуједао, услед че-
га је Лео убрзо угинуо. О Лео-
вом подвигу су писале новине
широм света, а у Народној ба-
шти је изложена његова скулп-
тура.

ПО ТВР ЂЕ НА ПРЕ СУ ДА ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ВИ ШЕГ СУ ДА

Два де сет го ди на за тво ра за из у зет но сви ре по уби ство
Апе ла ци о ни суд у Бе о гра ду по -
твр дио је пр во сте пе ну пре су ду
Ви шег су да у Пан че ву на осно -
ву ко је је Иван Но ва ков осу ђен
на два де сет го ди на за тво ра због
сви ре пог уби ства, на но ше ња
ла ке те ле сне по вре де и те шке
кра ђе ко ју је по чи нио на ште -
ту јед не осо бе 5. ок то бра про -
шле го ди не у Бе лој Цр кви.

Но ва ков је тог да на у ста њу
то тал не ал ко хо ли са но сти (из -
ме ре но му је 4,5 про ми ла ал -
ко хо ла у кр ви) убио оште ће -
ног на кон што је ку цао на вра -
та ње го ве ку ће и за тра жио ци -
га ре ту. Ка да му је оште ће ни
ре као да не ма и за мо лио да га
не уз не ми ра ва, по ку шао је да
за тво ри вра та, али га је Но ва -
ков спре чио ти ме што је гур -
нуо но гу из ме ђу пра га и вра та.

У истом тре нут ку је гла вом
раз био ста кло на ула зним вра -
ти ма (!) и сна жно их гур нуо да
би ушао у ку ћу. Па ра лел но с
тим Но ва ков је угу рао оште ће -
ног у пред со бље, где је из ву као
нож, а за тим га je 11 пу та уда -

рио у ср це и гру ди. Оште ће ни је
због то га за до био те шке по вре -
де, опа сне по жи вот, од чи јих
по сле ди ца је убр зо пре ми нуо.

Но ва ко ву ни је би ло до вољ -
но то што је ура дио, па је на -

пао ком ши ни цу с ко јом је
уби је ни прет ход но се део. Нај -
пре ју је из у да рао пе сни ца -
ма по ли цу и исе као но жем
по ру ка ма, а он да ју је из гу -
рао у дру ги део ку ће с

намеромда је си лу је. Ту је
на ста вио да је ту че, а он да
јој је на ре дио да се ски не и
да га са че ка док се не вра ти
с ци га ре та ма.

На сре ћу, она је ис ко ри -
сти ла ње го во од су ство и ус -
пе ла је да му по бег не. Ме ђу -
тим, та да се де си ло оно нај -
стра шни је – Но ва ков је си -
ло вао му шкар ца ко га је прет -
ход но убио! На кон све га то -
га што је ура дио, оти шао је
до јед не ка фа не, на ру чио пи -
ће и сам ис при чао ко но ба -
ри ци да је пре то га по чи нио
уби ство. Је дан од пан че вач -
ких по ли ца ја ца ко ји је де жу -
рао те ве че ри ка да је па тро -
ла до ве зла Но ва ко ва у Пан -
че во, ре као је да је био шо -
ки ран ње го вом мир но ћом и
хлад но крв но шћу.

На пр во сте пе ну пре су ду пан -
че вач ког Ви шег су да жа лио се
бра ни лац окри вље ног, али је
Апе ла ци о ни суд од био ње го ву
жал бу као нео сно ва ну и по твр -
дио пре су ду.

На про шло не дељ ној че тво -
ро днев ној ве жби „БАРС 2018”,
на ко јој су пи ло ти ру ске и на -
ше ар ми је из во ди ли бор бе на
деј ства ави о ни ма „Миг 29” и
хе ли коп те ри ма „Ми-17” из -
над на ше те ри то ри је, уче ство -
ва ли су и при пад ни ци Спе -
ци јал не бри га де. Они су из -
ме ђу оста лог уве жба ва ли тзв.
тра га ње и спа са ва ње („search
and rescue”), опе ра ци ју ко ја
је нај зах тев ни ја и нај де ли -
кат ни ја у свим ар ми ја ма и
ци вил ним ва зду хо плов стви -
ма ши ром све та.

Те опе ра ци је по кре ћу се у
слу ча је ви ма оба ра ња бор бе -
них ави о на или ру ше ња ци -
вил них, а са сто је се од не ко -
ли ко фа за. Ако је реч о па ду
ци вил ног ави о на, нај пре је
по треб но што бр же тач но или
при бли жно ло ци ра ти ме сто
ње го вог па да да би се што
пре ак ти ви ра ле спа си лач ке
еки пе ко је тре ба да стиг ну
на ме сто не сре ће, пру же пр -
ву по моћ по вре ђе ни ма и пре -
ве зу их за нај кра ће вре ме до
нај бли жих бол ни ца.

Ова про це ду ра је још зах -
тев ни ја ка да је реч о ру ше њу
вој них ави о на. Они нај че шће
па да ју на те ри то ри ју не при -
ја тељ ске вој ске, чи ји при пад -
ни ци же ле да што пре стиг -
ну до олу пи не ле те ли це ка -
ко би ви де ли да ли је пи лот
жив или је ра њен.

Вој ни ци на пад ну те вој ске
још бр же из ла зе на те рен
уко ли ко при ли ком па да не -
при ја тељ ског ави о на при ме -
те да се ње гов пи лот ка та -
пул ти рао из ка би не, да је ак -
ти ви рао па до бран и пао не -
где у бли зи ни.

Да они не би пр ви сти гли
до обо ре ног пи ло та, по треб -
но је да га пре њих про на ђу
при пад ни ци је ди ни це за тра -
га ње и спа са ва ње. Ка да га
от кри ју, пр ви за да так им је
да ор га ни зу ју ње го ву ева ку -
а ци ју. Ме ђу тим, па ра лел но
с тим мо ра ју да бу ду спрем -
ни за су коб са они ма ко ји
же ле да пи ло та по сва ку це -
ну пр ви за ро бе и за то су та -
кве ми си је стре сне и опа сне.

Ко ли ко су оне ри зич не,
нај бо ље се ви де ло то ком бом -
бар до ва ња Ср би је 1999. го -
ди не. Од мах на кон ру ше ња
аме рич ког „не ви дљи вог” бом -
бар де ра и ка та пул ти ра ња ње -
го вог пи ло та ве ли ки број при -
пад ни ка на ше вој ске кре нуо
је на те рен где је ави он пао
да би за ро би ли пи ло та.

Ме ђу тим, у тр ку с на шим
вој ни ци ма су се истог ча са
укљу чи ли и при пад ни ци спе -
ци јал не је ди ни це аме рич ке
ар ми је за тра га ње и спа са ва -
ње. Њи хов је ди ни за да так
био је да на ђу пи ло та „стелт”
бом бар де ра што пре и да ни
по ко ју це ну не до зво ле да га
пр ви за ро бе на ши вој ни ци.

На жа лост, за хва љу ју ћи то -
ме што су до бро уве жба ли
про це ду ре за тра га ње и спа -
са ва ње, као и то ме што је
аме рич ка вој ска у не ко ли ко
окол них др жа ва има ла сво је
ба зе, у то ме су ус пе ли.

Од та да се и у на шој вој -
сци по кла ња из у зет но ве ли -
ка па жња ми си ја ма за тра -
га ње и спа са ва ње. Њих уве -
жба ва ју они нај бо љи – при -
пад ни ци Спе ци јал не бри га -
де, елит не је ди ни це на ше вој -
ске.

ХРОНИКА
Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уко ли ко до би ја ју 
не при стој не и 
уце њи вач ке по ру ке
екс пли цит ног 
са др жа ја, де ца и
мла ди не тре ба да 
на ста вља ју та кве 
раз го во ре да не би
би ли из ма ни пу ли са ни

При пад ни ци Оде ље ња за бор -
бу про тив ви со ко тех но ло шког
кри ми на ла МУП-а Ср би је у са -
рад њи с Ви шим јав ним ту жи -
ла штвом у Бе о гра ду ухап си ли
су С. М. (1954) због по сто ја ња
осно ва сум ње да је из вр шио
кри вич на де ла при ка зи ва ње,
при ба вља ње и по се до ва ње пор -
но граф ског ма те ри ја ла, ис ко -
ри шћа ва ње ма ло лет ног ли ца
за пор но гра фи ју и ис ко ри шћа -
ва ње ра чу нар ске мре же или ко -
му ни ка ци је дру гим тех нич ким
сред стви ма за из вр ше ње кри -
вич них де ла про тив пол не сло -
бо де пре ма ма ло лет ном ли цу.

Сум ња се да је он с про фи ла
на јед ној дру штве ној мре жи
слао не при ме ре не по ру ке ма -
ло лет ним осо ба ма и тра жио да
му по ша љу сво је фо то гра фи је
на ко ји ма су об на же не. Осум -
њи че ном је од ре ђе но за др жа -
ва ње до 48 са ти, на кон че га је,
уз кри вич ну при ја ву, при ве ден
у Ви ше јав но ту жи ла штво у Бе -
о гра ду, Оде ље ње за бор бу про -
тив ви со ко тех но ло шког кри -
ми на ла.

Го то во да не про ђе ни је дан
дан а да на ши ме ди ји не об ја ве
не ку ова кву ин фор ма ци ју. Игор
Ју рић, отац тра гич но уби је не

ПО ВО ДОМ СВЕ ЧЕ ШЋИХ СЛУ ЧА ЈЕ ВА ПЕ ДО ФИ ЛИ ЈЕ

НЕ ОД ГО ВА РА ТИ НА СУМ ЊИ ВЕ 
И УЗ НЕ МИ РАВАЈУЋЕ ПО РУ КЕ

Ти ја не, ко ји је на кон ње не смр -
ти по кре нуо исто и ме ну фон да -
ци ју, ка же да то има и јед ну
до бру стра ну, јер на тај на чин у
на шем јав ном мње њу ра сте
свест о опа сно сти ма ко је вре -
ба ју де цу и мла де на дру штве -
ним мре жа ма и на ин тер не ту.

Ју рић је на ја вио да ће због
све ве ћег бро ја при ја ва о не -
при стој ним са др жа ји ма, по ра -
сту деч је пор но гра фи је, уце на
и зло ста вља ња де це на ин тер -
не ту Фон да ци ја „Ти ја на Ју рић”
уско ро по кре ну ти пот пу но нов
сер вис за при ја вљи ва ње та квих
слу ча је ва. Бр зо и јед но став но,
сва ка осо ба ко ја бу де уо чи ла
сум њив са др жај на ин тер не ту
или се осе ти жр твом, мо ћи ће
да при ја ви свој слу чај и до би је
аде ква тан са вет или по моћ.

Страну припремио

Михајло
Глигорић

– Увек са ве ту је мо и де цу и ро -
ди те ље ко ји ма др жи мо пре да -
ва ња о без бед ном ко ри шће њу
ин тер не та, да не че ка ју ако им
се би ло шта учи ни сум њи вим.
Пре све га им са ве ту је мо да бу ду
опре зни с ким сту па ју у кон такт,
а да у слу ча ју до би ја ња не при -
стој них, уце њи вач ких по ру ка
екс пли цит ног са др жа ја не на -
ста вља ју та кве раз го во ре ка ко не
би би ли из ма ни пу ли са ни. Сва -
ка пре пи ска сма тра се до ка зом и
не тре ба је бри са ти, јер се њо ме
да ље ба ве ис тра жни ор га ни. Ми
смо ту да ре а гу је мо, пру жи мо са -
вет, кон так ти ра мо с Ми ни стар -
ством уну тра шњих по сло ва и, ко -
ли ко је мо гу ће, ука же мо це ло -
куп ној јав но сти на то да се ова -
кве ства ри де ша ва ју – из ја вио је
Игор Ју рић на свом сај ту.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву про на шли су на три ло -
ка ци је у око ли ни Ко ва чи це
за са де са око 50 ки ло гра ма
ин диј ске ко но пље и ухап си -
ли три осо бе због по сто ја ња
осно ва сум ње да су по чи ни -
ле кри вич но де ло нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља -
ње у про мет опој них дро га.

По ли ци ја је у пла сте ни ку З.
М. (1981) про на шла ин диј ску
ко но пљу укуп не те жи не 21,6

ки ло гра ма, а у пла сте ни ку Б.
Г. (1972) по се че не ста бљи ке
укуп не те жи не 17 ки ло гра ма.
У пла сте ни ку З. Р. (1981) про -
на ђен је за сад ко но пље те жи -
не 9,6 ки ло гра ма, а на та ва ну
ње го ве ку ће 180 гра ма ма ри -
ху а не у фа зи су ше ња.

По на ло гу над ле жног ту -
жи ла штва осум њи че ни ма је
од ре ђе но за др жа ва ње до 48
са ти, на кон че га ће уз кри -
вич ну при ја ву би ти при ве -
де ни ту жи о ци ма у Пан че ву.

АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За пле ни ли око 50 
ки ло гра ма дро ге

СПЕ ЦИ ЈАЛ НA БРИ ГА ДA

Ка ко нај бр же спа са ва ти
обо ре не пи ло те

Ме ђу пе до фи ли ма има и
оних ко ји су из у зет но ин фор -
ма тич ки пи сме ни и ве шти, што
увек тре ба има ти на уму. Они
су мај сто ри ма ни пу ла ци је, зло -
у по тре бе ту ђих сла бо сти и при -
кри ва ња соп стве ног иден ти те -
та, због че га с пра вом но се на -
зив „ин тер нет пре да то ри”. Све -
сни сво је ма ни пу ла тив не мо -
ћи, за жр тве увек би ра ју ви ше -
стру ко сла би је од се бе.

Због не до вољ но зна ња, опре -
за и жи вот ног ис ку ства, де ца
су ме те, а че сто и жр тве та квих
осо ба. Фон да ци ји „Ти ја на Ју -
рић” се го то во сва ко днев но за
по моћ обра ћа ју ро ди те љи или
са ма де ца ко ја има ју про бле ма
с по ру ка ма сум њи вих ли ца.
Упра во је свест о по тре би да се
за тра жи по моћ кључ на.

Опа сно сти вре ба ју нај мла ђе на ин тер не ту

Ова ко је из гле да ла же на ко ју је Но ва ков пре ту као 
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ДРУШТВО „ЕКОЛИБРИЈУМ” ОТВОРИЛО ИЗЛОЖБУ ПОВОДОМ ДАНА ЖИВОТИЊА

Живе поред нас, а ретко их примећујемо



У по след ње вре ме до га ђа ју
се не ке ле пе ства ри у Бре -
стов цу. То се у ве ли кој ме ри
од но си на из глед цен тра тог
се ла, у ко јем је, за раз ли ку од
не ког прет ход ног пе ри о да, све
ви ше при јем чи вих ви зу ел них
де та ља. Та ко је, на кон број -
них цвет них аран жма на, не -
дав но осва нуо још је дан ма -
што вит из раз.

Ра ди се о но вом ру ху зи да
Ва тро га сног до ма, ко ји је до -
сад из гле дао ве о ма ру жно, јер
је био ха о тич но ижвр љан.

Због то га су у ак ци ју кре -
ну ли ђа ци ви ших раз ре да
ОШ „Ол га Пе тров” (по дво је
из сва ког оде ље ња), пред во -
ђе ни на став ни цом ли ков ног

Ан ки цом Ереш. Њих осмо ро
за су ка ло је ру ка ве у су бо ту,
6. ок то бра, и по сто је ће не у -
ку сне гра фи те пре кри ло фан -
та стич ним ве се лим мо ти ви -
ма. У то ме им је по мо гла Ме -
сна за јед ни ца, ку пив ши бо је,
док су рад ни ци ЈКП-а „Ком -
брест” при пре ми ли под ло гу.

Де ца су по ме ну те му ра ле
осли ка ла вред но ра де ћи пу -
них шест са ти, а ре зул тат је
ви ше не го очи гле дан и ефек -
тан.

Ба нат ски Бре сто вац: Отва ра ње
по ну да за из град њу пар кин га
код фуд бал ског игра ли шта оба -
вље но je у пе так, 5. ок то бра, у
Град ској упра ви. На ред ног да -
на уче ни ци основ не шко ле осли -
ка ва ли су зид на Ва тро га сном
до му. Ме сна скуп шти на апе лу -
је на све по љо при вред ни ке да
не па ле остат ке же тве на њи ва -
ма, јер мо гу иза зва ти мно го не -
же ље них по сле ди ца.

Ба нат ско Но во Се ло: Ор ке -
стар, пр ви фол клор ни ан самбл
и со ли сти До ма кул ту ре уче -
ство ва ли су у не де љу, 7. ок то -
бра, у јав ном сни ма њу еми -
си је „Жи ки на ша ре ни ца” у
Пан че ву. Исти са став так ми -
чи ће се у не де љу, 14. ок то -
бра, у по кра јин ском фи на лу
му зич ких дру шта ва Вој во ди -
не у Ру ми. Оформ ље на је фол -
клор но-ре кре а тив на гру па ко -
ју чи ни че тр де се так же на. По -
че ли су да ра де Ба лет ски сту -
дио „Ба ле ри на” и шко ла ба -
ле та за нај мла ђе „Пи ру е та”.

До ло во: Ху ма ни тар на жур ка
на ко јој ће би ти при ку пљан
но вац за ле че ње Зо ри це Слив -
ке, те шко обо ле ле од кар ци -
но ма дој ке, би ће упри ли че на
у пе так, 12. ок то бра, од 21
сат, у са ли ди ско те ке До ма
кул ту ре. У то ку је и сни ма ње
до ку мен тар ног фил ма на те -
му ста рих за на та у ко јем уче -
ству ју ста ри ји ме шта ни До -
ло ва, а ре а ли зу је га удру же -
ње „Ср би ја, мој дом”.

Гло гоњ: Дан шко ле обе ле жен
је у че твр так, 4. ок то бра, ка -
да је при ре ђе на и из ло жба

кућ них љу би ма ца. По че ла је
из град ња атар ског пу та ка
Сеф ке ри ну. Ме сна за јед ни ца
у са рад њи с ко му нал ним пред -
у зе ћем по ста вља се ник на из -
ле ти шту Ске ла.

Ива но во: Ау гу стин Ка ла пиш,
пред сед ник Удру же ња ба нат -
ских Бу га ра „Ива но во –Ба нат”,
и Мар ко Гу ран, ди рек тор До -
ма кул ту ре, уче ство ва ли су у
не де љу, 7. ок то бра, у јав ном
сни ма њу еми си је „Жи ки на
ша ре ни ца” у Пан че ву.

Ја бу ка: По след њих да на на ви -
ше ло ка ци ја у ата ру за бе ле -
же ни су по жа ри иза зва ни па -
ље њем стр њи ке. По во дом „Деч -
је не де ље”, у пе так, 5. ок то бра,
Ме сна за јед ни ца при ре ди ла је
у сво јим про сто ри ја ма дру же -
ње и игра ње са ани ма то ри ма
за пе де се то ро ма ли ша на. Та
уста но ва је, уз по моћ ме шта -
на, на при о бал ном из ле ти шту
Ске ла на пра ви ла рам пу за спу -
шта ње и из вла че ње плов них
во зи ла, а у са рад њи с ЈКП-ом
„Вод-Ком” по ста ви ла је кан те
за сме ће на пет на ест раз ли чи -
тих ло ка ци ја.

Ка ча ре во: Кон курс за уче шће
на Фе сти ва лу ху мо ра и са ти -
ре „Деч ја жа о ка 2018” и да ље
је у то ку и ва жи за све основ -
це с те ри то ри је Пан че ва, а
тра ја ће до 24. ок то бра.

Омо љи ца: Отво рен је кон курс
за из бор но вог ди рек то ра шко -
ле. Та уста но ва је при ре ди ла
си ја сет про гра ма по во дом
„Деч је не де ље”, у шта се укљу -
чи ла и Ме сна за јед ни ца. По -
ста вље не су без бед но сне жи -
це око јед ног игра ли шта.

Стар че во: Град ска скуп шти -
на по ста ви ла је Дар ка Је ши -
ћа за в. д. ди рек то ра До ма
кул ту ре. Свет ска не де ља све -
ми ра обе ле же на је у су бо ту,
6. ок то бра, у Кре а тив ном кул -
тур ном клу бу. Пре да ва ње по -
во дом да на ро ђе ња Ми хај ла
Пу пи на одр жа но је у уто рак,
9. ок то бра, у шко ли. Ме сна
за јед ни ца је ор га ни зо ва ла дру -
же ње с ма ли ша ни ма уз кре а -
тив ну ра ди о ни цу на те му дру -
гар ства. Од ред из ви ђа ча „На -
дел” осво јио је тре ће ме сто
на др жав ном ви ше бо ју у Ни -
шу, а у су бо ту, 13. ок то бра, од
13 са ти, у До му кул ту ре би ће
одр жа на све ча на ака де ми ја
по во дом пет на е сте го ди шњи -
це те ор га ни за ци је.

Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 
Фо то гра фи ја 
ау то мо би ла 
по чи ни о ца 
про сле ђе на по ли ци ји

Па ље ви не и у ата ру

По жа ри су у по след ње вре ме
по ста ли сва ко дне ви ца у Ја бу ци.

То се пр вен стве но од но си на
дим не за ве се ко је до ла зе из сме -
ра се о ске де по ни је, ко ју, не ма ни -
ка кве ди ле ме, па ле иле гал ни са -
ку пља чи се кун дар них си ро ви на.

Отров ни дим се ши рио 
по се лу
У то се не дав но уве рио и сам
пред сед ник ја буч ке ме сне скуп -
шти не Сло бо дан Илић.

– Већ ду же вре ме има мо про -
бле ма с гра ђа ни ма ко ји та мо
„при ба вља ју” ба кар и слич не
ме та ле, а да би се би олак ша ли
по сао, спа љу ју ко му нал ни от -
пад и ка да то из го ри, до ђу да
по ку пе оно што их за ни ма. Та -
ко је рад ник на шег ЈКП-а „Вод-
ко ма” опа зио ау то мо бил мар -
ке „ју го” и за те као це лу по ро -
ди цу ка ко тим по во дом пре би -
ра по сме ћу. Та бли ца ау то мо -
би ла је усли ка на, а ди рек тор ка
„Вод-ко ма” по том је про сле ди -
ла фо то гра фи ју по ли ци ји. По -
чи ни о ци су ре кли да су из Пан -
че ва, а на пи та ње за што то ра -
де, од го во ри ли су да не ма ју ве -
зе с по ме ну тим по жа ром од ра -
ни је и да су до не ли свој ма те -
ри јал и че ка ли да из го ри пла -
сти ка и гу ма, ка ко би узе ли оно
што их за ни ма. Ни су се пре ви -
ше освр та ли на кон ста та ци ју
да је то за бра ње но и да се из

СЕЛО

ИЛЕ ГАЛ НИ СА КУ ПЉА ЧИ СИ РО ВИ НА ПРЕ КАР ДА ШИ ЛИ

ЈА БУЧ КА ДЕ ПО НИ ЈА ПО НО ВО ГО РЕ ЛА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ДЕ ЦА ОСЛИ КА ВА ЛА ВА ТРО ГА СНИ ДОМ

Ве се ле бо је се ши ре
Бре стов цем

ва тре осло ба ђа ју отро ви ко ји
тру ју гра ђа не – на во ди Илић.

Због све га то га је оче ки ва но
да су жи те љи ком шиј ског на -
се ља Ске ла ве о ма бе сни што
го ри део де по ни је.

– Су гра ђа ни ма ни је ла ко об -
ја сни ти ко ли ко је те шко уга си -
ти та кве по жа ре. Пр во, ми за то
не ма мо аде кват не ма ши не, па
мо ра мо да мо ли мо фир ме ко је
има ју ве ли ке гу се ни ча ре. Њих
има ма ло пред у зе ћа, као што је
ре ци мо „Та миш –Ду нав”, ко ји
нам је је дан пут иза шао у су срет.
Гу се ни ча ром се у ства ри упа ље -
но сме ће рас ту ри по по вр ши ни
и тек он да се пре ко то га на ли ва
во да, ко ју ци стер ном пре но си -
мо из обли жњег хи дран та. По -
том пре ко то га иде зе мља, за
чи је ис ко па ва ње је нео п хо дан
ба гер. Ка ми о ном је до те ру је мо

и по том је ул том рас ту ра мо ка -
ко би смо за тр па ли упа ље но сме -
ће. То је огро ман по сао, мно го
ко шта и већ смо га два-три пу та
ура ди ли, а је дан пут смо де по -
ни ју у пот пу но сти очи сти ли и
ве ћи ну ко му нал ног от па да од -
не ли; оно што је оста ло, ре ци кли -
ра но је у ху мус, док смо око ло
по са ди ли сад ни це – об ја шња ва
пред сед ник.

Спре че на ка та стро фа
Сме тли ште је тре нут но уга ше -
но, за хва љу ју ћи тро днев ној оп -
се жној ак ци ји пре све га рад -
ни ка ЈКП-а „Вод-Ком”. Они су
по жар са ни ра ли уз по моћ ва -
тро га сног ка ми о на, а ан га жо -
ван је и улт, ко ји баш и ни је
аде кват но ре ше ње јер не мо же
ла ко да иде по па ље ви ни.

– По зи ва мо и дру ге гра ђа не
да сли ка ју сва ког ко по ку ша да

па ли сме ће, јер су нам по треб -
ни све до ци. На сву му ку, про -
бле ме пра ве и не са ве сни по љо -
при вред ни ци ко ји по след њих
да на у ата ри ма па ле стр њи ке
пре о ста ле од усе ва, што је та ко -
ђе штет но и по љу де, али и по
са му ора ни цу. Мно го је бо ље да
све пре о ру и ка да то ис тру ли,
по ста не хра на. Ова ко, ка да за -
па ле ту тра ву љи ну и ве тар ду не,
ва тра се ла ко мо же про ши ри ти.
Та ко смо пре не ки дан у бли зи -
ни еко но ми је До ма „Ср це у Ја -
бу ци” спре чи ли по жар у окол -
ним ви но гра ди ма и воћ ња ци -
ма. На сре ћу, у по моћ нам је
при те као и чо век ко ји у бли зи -
ни има и пла сте ни ке, па је ка -
та стро фа из бег ну та. Због све га
то га још је дан пут мо ли мо све
оне ко ји се ла те упа ља ча да до -
бро раз ми сле – апе лу је Илић.

Сеп тем бар ски, или 298. број
стар че вач ког штам па ног гла -
си ла отво рио је ко мен тар уред -
ни ка Пе тра Ан дре ји ћа о ус пе -
си ма ло кал них струк ту ра, као
што су лет њи про гра ми „Да ни
дру же ња” и ус по ста вља ње ин -
тер ак ци је ин сти ту ци ја, по пут
ме сне упра ве с гра ђа ни ма, а у
по след њем сег мен ту на во ди
ути сак да се др жа ва од но сно
вла да и пред сед ник до ма ћин -
ски по на ша ју на ро чи то у по -
гле ду ства ра ња еко ном ских
усло ва као пред у сло ва за би ло
ка кав да љи дру штве ни раз вој.
У до њем де лу те стра не сме -
ште на је фо то гра фи ја ко ја (по -
но во) афир ми ше би цикл као
згод но пре во зно сред ство, а реч
је о еки пи ци ко ја се на два точ -
ка „от ко тр ља ла” но вим атар -
ским пу тем до Ива но ва.

Сле де ак ту ел но сти по пут ин -
фор ма ци је да се убу ду ће крв до -
бро вољ но мо же да ва ти са мо у
про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, да
су град ским од лу ка ма за бра ње не
и ка жњи ве па ље ви не (ре ци мо,

ли шћа) на ули ци, као и да је
По љо при вред но пред у зе ће „Вој -
во ди на” ко нач но до би ло вла сни -
ка – „Агро мар кет” д. о. о. из Кра -
гу јев ца. Ту је и ре дов ни из ве -
штај с по след ње сед ни це ме сне
скуп шти не, на ко јој је, по ред
оста лог, до нет пред лог бу џе та
за на ред ну го ди ну у из но су од
пре ко се дам ми ли о на ди на ра.

На ред не стра не до но се фо то-
ве сти, ма хом по све ће не ак ту ел -
ним ра до ви ма у на се љу; осмо ро
на су мич но ода бра них гра ђа на, у
окви ру ре дов не ан ке те, од го ва ра
на пи та ње у ко јим се про дав ни -
ца ма снаб де ва ју, док у ве ли ком
ин тер вјуу ди рек тор ЈКП-а „Во -
до вод и ка на ли за ци ја” Алек сан -
дар Ра ду ло вић твр ди да је во да
ко ју пи је мо ве о ма ква ли тет на.

У овом бро ју су и раз го во ри
с ко ман ди ром ло кал ног ДВД-

а Го ра ном Па вло вим, „ли цем
с на слов ни це” Те о до ром Јо вић,
фол кло ра ши цом и из ви ђа чи -
цом, као и с ти неј џе ром Не на -
дом Ома стом. „Ка фе ни са ње у
’Ђер му’” до но си при се ћа ње ле -
ген дар не на став ни це фи зи ке
На де По по вић о бо га том жи -
вот ном ис ку ству и, по ред оста -
лог, дра ма тич ним до га ђа ји ма
из Дру гог свет ског ра та. Ве о ма
су за ни мљи ве и при че о про -
шло сти ау то ра Мар ка Иво ше -
ви ћа и Да ли бо ра Мер ге ла, из
вре ме на Ма ри је Те ре зи је и
„стар че вач ке ре пу бли ке”.

Ни су из о ста ле ни стра не о
по љо при вре ди, из ви ђа штву,
спор ту, шко ли и кул ту ри, а пре -
у зет је и текст из „Пан чев ца”
ко ји го во ри о пред сто је ћем ју -
би ле ју – обе ле жа ва њу по ла ве -
ка игре у Стар че ву.

НО ВО ИЗ ДА ЊЕ „СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ НО ВИ НА”

Ин тер ак ци ја ин сти ту ци ја и гра ђа на

БРОЈ НЕ АК ТИВ НО СТИ ОМО ЉИЧ КЕ ШКО ЛЕ

Бо га та „Деч ја не де ља” и атлет ски ус пе си
Јед на од нај а гил ни јих шко ла
у Пан че ву и око ли ни ка да је
реч о ван на став ним ак тив но -
сти ма сва ка ко је омо љич ка
Основ на шко ла „До си теј Об -
ра до вић”. Та ко је би ло и по -
след њих да на, ка да је та уста -
но ва обе ле жа ва ла „Деч ју не де -
љу”, ко ју већ го ди на ма по чет -
ком ок то бра пра те ин те ре сант -
ни до га ђа ји.

Ове го ди не ма ни фе ста ци ја
је одр жа на под сло га ном „Ја
имам пра во да жи вим срећ но
и здра во”, што је пред ста вља -
ло од лич ну ин спи ра ци ју за ор -
га ни зо ва ње кре а тив них ак тив -
но сти, по пут ига ра у школ ском
дво ри шту, ли ков них из ло жби,
цр та ња на пла тоу те уста но ве
на те му „Бу квар деч јих пра ва”,
ме ђу о де љен ских спорт ских и
пред мет них так ми че ња и тур -
ни ра, кре а тив них ра ди о ни ца,
до ма скен ба ла и по ет ске еко-
-ства ра о ни це.

Пре ма ре чи ма школ ског пси -
хо ло га Ве сне Ни ко лић, де ца су
као и увек у све му ужи ва ла,
на ро чи то у не ко ли ко кул тур -
них до га ђа ја.

– До кра ја „Деч је не де ље”
упри ли чи ли смо за уче ни ке ни -
жих раз ре да и пред школ це
пред ста ву под на зи вом „Ча роб -
на књи га” у из вед би бе о град -
ског по зо ри шта „До дир”, као

по клон шко ле и До ма кул ту ре.
Ипак, цен трал на ма ни фе ста -
ци ја би ла је, као и до сад, скуп -
шти на ђач ких пар ла ме на та при -
ре ђе на у пе так, 5. ок то бра, овог
пу та кон ци пи ра на друк чи је не -
го ра ни је. Но си ла је на зив
„Филм ска еко-шет ња кроз Омо -
љи цу”, ка да је сва ка шко ла на -
пра ви ла јед но ми нут ни ви део-
-за пис. На по слет ку, за пр ва ке

и за ба ви штан це при пре ми ли
смо за ни мљи ву ра ди о ни цу за
осли ка ва ње ја стуч ни ца и ма -
ји ца тек стил ним бо ја ма – на -
ве ла је Ни ко ли ће ва.

По ред то га, уче ни ци ОШ „До -
си теј Об ра до вић” уче ство ва ли
су на град ском так ми че њу у
атле ти ци и ми ни-атле ти ци. Сед -
мо ро Омољ ча на оства ри ло је
од лич не ре зул та те и осва ја њем
пр вих ме ста ква ли фи ко ва ло се
за окру жно над ме та ње.

Та ко је у ми ни-атле ти ци Јо -
ван На ка ра да био нај бо љи у
тр ци на 60 ме та ра, док је Ла на
Јо вић по бе ди ла на де сет пу та
ду жој ста зи, Ми на Ми ћић у ба -
ца њу вор тек са, а Ми ли ца Ми -
ла тов је нај да ље ско чи ла. У
кла сич ним атлет ским ди сци -
пли на ма по бе де су из во је ва ли
осма ци – Со фи ја Пе тров (скок
удаљ), Сло бо дан Ћи рић (скок
увис) и Ра до мир Мар ко вић (ба -
ца ње ку гле).



Ва лен ти на Ма рић, 

ме ди цин ска се стра

КЊИ ГА: Мој из бор ових да -
на је ро ман „Ха ри По тер: Сви
зна мо Ха ри ја”, а на рав но и
се ри ја књи га шкот ске књи -
жев ни це Џ. К. Ро у линг, ко је
при па да ју фан та сти ци и ми -
сте ри ји. Пре по ру чу јем сви -
ма они ма ко ји ни су от пу то -
ва ли у свет ча роб ња ка да то
што пре учи не. Чи та ла сам
их као ма ла, а ка сни је из но -
ва и из но ва. Књи ге су пи са не
у тре ћем ли цу, с Ха ри је вог
гле ди шта, та ко да сам се и
ја, као и мно ги дру ги, ду бо ко
по ве за ла с ње го вим ли ком.

ФИЛМ: „Са кри ве но ли це”
(„La Cara Oculta”) је сте ко -
лум биј ско-шпан ски три лер,
ко ме се при до да ју и ми сте -
ри ја и дра ма. Не ћу мно го
от кри ва ти, јер је за три ле ре
до во љан ма ли ти зер. Адри -
јан је атрак тив ни ди ри гент
фил хар мо ниј ског ор ке стра
у Бо го ти. Ње го ва де вој ка,
ко ја сум ња да је он ва ра, не -
ста је без тра га. По ред му зи -
ке, Адри јан на ла зи уте ху и
у ле пој слу жав ки Фа би ја ни,
али не ста ла де вој ка је све
при сут ни ја у њи хо вим жи -
во ти ма, а он то га ни је све -
стан.

СЕ РИ ЈА „Westworld” је бу квал -
но сву да. Сви је пра те и нон-
стоп ко мен та ри шу на ин тер -
не ту. Са све га де сет сни мље -
них епи зо да, ова ул тра ам би -
ци о зна, пре ску па и вр ло ма -
што ви та дра ма на пра ви ла је
пра ви бум у све ту! „Westworld”
нас увла чи у ал тер на тив ну бу -
дућ ност у ко јој пра ти мо де ша -
ва ња уну тар јед ног те мат ског
„за бав ног” пар ка, ко ји по се ћу -
ју број ни имућ ни љу ди с ци -
љем да се ма ло опу сте и игра -
ју ка у бо ја. „Westworld” је за -
пра во је дан огро ман мул ти -
функ ци о нал ни обје кат, сме -
штен ко зна где и ко ли ко да -
ле ко у бу дућ но сти. Овај про -
стор је ис пу њен на пред ним ро -
бо ти ма, „до ма ћи ни ма”, ко ји су
про гра ми ра ни да ис пу ња ва ју
сва ку же љу по се ти ла ца.

КУЛТУРА
Петак, 12. октобар 2018.
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ЗА ВР ШЕН ФЕ СТИ ВАЛ „НО ВА”

ПУ ТО ВА ЊЕ КРОЗ РАЗ ЛИ ЧИ ТЕ КУЛ ТУ РЕ
Две из ло жбе, два
кон цер та, је дан 
пер фор манс и 
пре зен та ци ја

Уче ство ва ли го сти из
Ита ли је, Ау стри је,
САД, Швед ске 
и Ју жне Ко ре је

Фе сти вал „Но ва”, ко ји већ че -
твр ту го ди ну ор га ни зу је удру -
же ње „Ко му ни кАрт”, одр жан је
од 2. до 12. ок то бра у Пан че ву,
Ко ви ну и Бе о гра ду.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла
отва ра њем ве ли ке ин тер на ци -
о нал не из ло жбе под на зи вом
„Европ ско на сле ђе у са вре ме -
ном ау тор ском стри пу и илу -
стра ци ји” у ста ром би о ско пу
„Вој во ди на”, на ко јој је сво је
ра до ве пред ста ви ло че тр де сет
дво је ау то ра из два де сет пет зе -
ма ља. Го сти све ча ног отва ра ња
би ли су стрип-цр та чи Ал бер то
Ко ра ди (Ита ли ја), То мас Фа -
ци нек (Ау стри ја), Ни клас Нен -
зен (Швед ска), Џо ел Вајт (САД)
и број ни до ма ћи ау то ри, по пут
Алек сан дра Зо гра фа, Ане Пе -
тро вић, Бо ри са Ста ни ћа, Да ни -
ла Ми ло ше ва Wост ока, Дар ка
Да цо ви ћа, Дра га не Ку пре ша -
нин, Кејт Во зниц ки и Вла да на
Ни ко ли ћа. Из ло жбу је отво рио
Јо ха нес Ир шик, пред сед ник
кла сте ра EUNIC Ср би ја.

– Ве о ма је ва жно што на
стрип и илу стра ци ју као кул -
тур ну ба шти ну ко ја је део европ -
ског иден ти те та ука зу је мо па -
жњу у Го ди ни европ ског кул -
тур ног на сле ђа. От ка ко сам пре
три го ди не до шао у Ср би ју,
имао сам при ли ку да Пан че во
до жи вим као сво је вр сну пре -
сто ни цу стри па. Ово је за и ста
пра во ме сто и при ли ка да ау -
то ри из чак два де сет пет зе ма -
ља пред ста ве сво је ра до ве. Ве -
ру јем да ће раз ме на кре а тив не
енер ги је ре зул ти ра ти и бу ду -
ћом са рад њом на но вим про -
јек ти ма у ко ји ма ће мо сви ужи -
ва ти – ре као је Ир шик.

Пре ма ре чи ма Са ше Ра ке зи -
ћа, се лек то ра ово го ди шњег
стрип-про гра ма, глав на иде ја
је би ла по зва ти што ве ћи број
ау то ра ка ко би се пру жио пра -
ви увид у то шта је европ ско
на сле ђе и ка ко се мо же по сма -
тра ти кроз раз ли чи те пер спек -
ти ве.

– Пред ста вље ни су ра до ви
ау то ра из зе ма ља Европ ске уни -
је, као и оних ко је тек тре ба да
по ста ну чла ни це, као што је
слу чај са Ср би јом. Број ни ау -
то ри из не е вроп ских зе ма ља из
свог угла су да ли од го вор на то
шта је европ ско на сле ђе. Не ки
ау то ри су би ли ве о ма кри тич -
ни, с об зи ром на си ту а ци ју у
Евро пи, ко ја је у овом мо мен -
ту вр ло уз бур ка на, јер ве о ма
по пу ли стич ки по ли ти ча ри вла -
да ју у ве ћем де лу кон ти нен та.
Има ра до ва ко ји се од но се на
то ка ко је европ ско на сле ђе

Са кри ве но ли це

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Пред ста ве
Че твр так, 11. ок то бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва Бе о град ског драм ског по зо ри шта „По мо ран џе за
збо гом”.

Су бо та, 13. ок то бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Књи га о џун гли”.

Му зи ка
По не де љак, 15. ок то бар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: со ли стич ки кон церт пи ја нист ки ње Кри сти не Кр стић. 

Че твр так, 18. ок то бар, 18 са ти, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: уче ни ци проф. Ма ри је Ли ге ти Ба линт при ре ди ће за јед -
нич ки кон церт под на зи вом „Ма ги ја кла ви ра”.

Че твр так, 18. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Ива на Ди ни ћа на кла ви ру, под на зи вом „Ве че Фран ца
Ли ста”.

Пе так, 12. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -
не: кон церт под на зи вом „Just Bekfleš”.

Те мат ски про грам
Уто рак, 16. ок то бар, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла ди не:
пре да ва ње „Кул ту ра про сто ра” Алек сан дра Ста ној ло ви ћа,
дипл. инж. ар хи тек ту ре.

По во дом обе ле жа ва ња 125 го -
ди на од ро ђе ња Ми ло ша Цр -
њан ског (1893–1977), пе сни ка,
при по ве да ча, ро ман си је ра и
драм ског пи сца, у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке при ре ђе -
на је из ло жба. Ау тор ка је Љи -
ља на Драк шан, ви ши би бли о -
те кар.

По став ка хро но ло шки пред -
ста вља пр ва де ла пи сца, а то
су дра ма „Ма ска”, об ја вље на
1918. го ди не, по е зи ја „Ли ри ка
Ита ке” (1919), ко ја је из раз по -
сле рат не ду хов не кли ме, раз о -
ча ра ња и кло ну ћа, збир ка при -
по ве да ка „При че о му шком”
(1920) и крат ки лир ски ро ман
„Днев ник о Чар но је ви ћу”

(1921), у ко јем се при зо ри из
ра та ме ша ју с пред рат ним се -
ћа њи ма.

Дру ги део по став ке пред ста -
вља по че так ди пло мат ске слу -
жбе и ак тив ног укљу чи ва ња у
по ли ти ку и од ла зак у Бер лин
1928. го ди не. По след ње ве ли -
ко де ло М. Цр њан ског је сте
„Ро ман о Лон до ну”, а по се ти о -
ци ће се под се ти ти да је то био
нај бо љи ро ман у 1971. го ди ни,
ка да је књи жев ник до био НИН-
ову на гра ду.

Из За ви чај ног фон да Би бли -
о те ке као по себ на це ли на на
по став ци из два ја ју се де ла овог
пи сца на фран цу ском је зи ку:
„Љу бав у То ска ни”, „Днев ник

о Чар но је ви ћу”, „Ла мент над
Бе о гра дом”, „Ро ман о Лон до -
ну”, „Се о бе”, „Књи га о Не мач -
кој” из 1931. го ди не. По себ но
је осве тљен пе ри од од го ди ну
да на (1921–1922) ка да је пи -
сац са су пру гом Ви дом жи вео
у Пан че ву. Цр њан ски је у пан -
че вач кој гим на зи ји пре да вао
исто ри ју, зе мљо пис и гим на -
сти ку. Во лео је спорт и био је
фуд ба лер у фуд бал ском ти му
„Ба нат”. Ка ри је ру жу строг и
пр га вог фуд ба ле ра за вр шио је
у 29. го ди ни жи во та. За ви чај -
ну по став ку до пу њу је и де ло
„О Ба на ту и Ба на ћа ни ма”, где
је ци ти ран део из „Апо те о за” у
сла ву Ба на ћа на.

Из ло жбу до пу њу ју број не
фо то гра фи је из по ро дич ног
ал бу ма (мај ка Ма ри ја Ву јић,
отац То ма Цр њан ски, Ви да
Ру жић ка сни је Цр њан ски, род -
на ку ћа у Чон гра ду), фо то -
гра фи је из Лон до на, с при ја -
те љи ма пи сци ма, до де ла
НИН-ове на гра де, фак си мил
ру ко пи са, као и сти хо ви из
из у зет не ли ри ке.

ИЗ ЛО ЖБА О МИ ЛО ШУ ЦР ЊАН СКОМ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

И сви бо ли, у је се ни, за ћу те

Пан че ву на про гра му је био
спе ци ја лан кон церт ау стриј ско-
иран ског са ста ва „Gabbeh”, ко -
ји је пу бли ци пру жио не ве ро -
ва тан ужи так нео бич ним при -
сту пом му зи ци. Ово му зич ко
пу то ва ње про ве ло је при сут не
од древ не Пер си је до мо дер -
ног Бе ча. Са став чи не Иран ка
с ка над ским па со шем, во ка -
лист ки ња Golnar Shayhar, Mo-
na Matbou Riahi на кла ри не ту
и Ау стри ја нац Manu Mayr на
кон тра ба су.

Фе сти вал „Но ва” је одр жан
уз по кро ви тељ ство Ми ни стар -
ства кул ту ре и ин фор ми са ња
Ре пу бли ке Ср би је и По кра -
јин ског се кре та ри ја та за кул -
ту ру, ин фор ми са ње и од но се
с вер ским за јед ни ца ма, а уз
по др шку Ау стриј ског кул тур -
ног фо ру ма и Ита ли јан ског
ин сти ту та за кул ту ру у Бе о -
гра ду.

Страну припремила 

Мирјана
Марић

ТРИ ДЕ СЕТ ДРУ ГИ ОК ТО БАР СКИ СА ЛОН 
У КО ВИ НУ

Пан чев цу на гра да за
нај бо љу гра фи ку

Ми ро слав Сав ков, умет ник
из Пан че ва, на гра ђен је за
нај бо љу гра фи ку на три де -
сет дру гом Ок то бар ском са -
ло ну у Ко ви ну, ко ји се ове
го ди не одр жа ва у пе ри о ду од
3. ок то бра до 3. но вем бра.
На гра ђе на гра фи ка је ра ђе -
на тех ни ком ду бо ке штам пе
(ко ло гра фи ја) и део је се ри -
је вир ту ел них пор тре та на -
ста лих 2018. го ди не.

– Ве ро вао сам да је мој рад
ква ли те тан, па сам се на дао
не кој по хва ли. При јат но ме
је из не на ди ла вест про грам -
ског уред ни ка Вен де ла Ва -
шта га, ко ји је по твр дио да је
и жи ри у са ста ву Ни ко ла Шу -
и ца, Да ња Те кић и Јо ва на Ву -
јо вић у од лу ци за на гра ду
био јед но гла сан – ре као је
Сав ков.

У нај у жој се лек ци ји на шло
се три де сет се дам ау то ра из
це ле Ср би је, а уче ство ва ли
су и Пан чев ци Де јан Рат ко -

вић, Не бој ша Јо цић и Ми -
лан Ма нић.

На Ок то бар ском са ло ну у
Ко ви ну пре зен то ва но је са -
вре ме но умет нич ко ства ра -
ла штво кроз сли кар ство, ва -
јар ство и гра фи ку, као и умет -
нич ко из ра жа ва ње пу тем са -
вре ме них ме ди ја. чи ји се рад на шао на ве ли кој

ин тер на ци о нал ној из ло жби и
он је та ко ђе ис та као ко ли ко су
у пре зен то ва њу европ ског на -
сле ђа бит ни сви сег мен ти. Ње -
гов рад са др жи раз ли чи те еле -
мен те, као што су пи та ње очу -
ва ња жи вот не сре ди не, ми гра -
ци је, еду ка ци ја, ста ра кул ту ра
и сл. Он је об ја снио да су за
Евро пу нај ка рак те ри стич ни ја
упра во кре та ња ко ја су то ком
ве ко ва до но си ла ве ли ке про -
ме не.

– Ве о ма ми је дра го што свој
рад мо гу да по де лим с дру гим
умет ни ци ма, као и да ви дим
не ки дру га чи ји при ступ и тех -
ни ке. Не ке ра до ве мо раш ду -
же да по сма траш да би схва -
тио шта је ау тор же лео да ка -
же, а не ки су ве о ма ди рект ни.
У сва ком слу ча ју, и ако се не
по зна је мо, сви ми при ча мо о
истим ства ри ма – на гла сио је
То мас Фа ци нек.

на из Швед ске и Џо е ла Вај та
из САД.

Џо ел Вајт је по се тио не ка да -
шњу Ју го сла ви ју 1993. го ди не
и та по се та је на ње га оста ви ла
ве ли ки ути сак. На кон не ко ли -
ко го ди на по чео је да цр та и
на пра вио је при чу о Вој во ди ни
ба зи ра ну на при ча ма из пе ри -
о да Пр вог свет ског ра та, али је
то ме до дао још не ке цр те же
ко ји су на ста ли не ко ли ко го -
ди на ка сни је.

– Цр те жи су за сно ва ни на
при ча ма и ства ри ма ко је ја ни -
сам лич но ис ку сио. Ово је био
је ди ни на чин да из ра зим оно
што сам до жи вео при ли ком пр -
ве по се те Ср би ји – ре као је Вајт.

Дру ги ау тор, Ни клас Нен зен
из Швед ске, у свом ра ду је ко -
ри стио сим бо ле и ње го ва де ла
осли ка ва ју ми сте ри о зну ат мос -
фе ру еле мен ти ма ениг ме, ко -
јом је фа сци ни ран. Ка ко он ис -
ти че, ње го ви ра до ви не но се

пре ло мље но кроз да на шњи тре -
ну так и да на шњу кул ту ру, као
и оних ко ји су ве о ма кри тич ки
на стро је ни у од но су на оно што
је Евро па пред ста вља ла не ка -
да и на ро чи то на овај мо ме -
нат, ко ји је вр ло уз не ми ра ва -
јућ – ре као је Ра ке зић.

Он је ис та као да је за до во љан
се лек ци јом цр та ча и илу стра то -
ра, јер су сви има ли да ка жу не -
што и ка да је по ли тич ка си ту а -
ци ја и кул тур на сце на у пи та њу.
С дру ге стра не, ка ко он на во ди,
они су би ли и ве о ма кри тич ни и
о це ло куп ној си ту а ци ји про ми -
шља ли на сми слен на чин.

То мас Фа ци нек, илу стра тор
из Ау стри је, је дан је од ау то ра

Осни ва чи ца фе сти ва ла „Но -
ва” Мо ни ка Ху сар То кин из -
ра зи ла је ве ли ко за до вољ ство
што је ова ко ве ли ку из ло жбу,
ин тер на ци о нал ног ка рак те ра,
са мо стал но ор га ни зо ва ло удру -
же ње „Ко му ни кАрт”. При ку -
пља ње ра до ва је тра ја ло око
го ди ну да на и на том про јек -
ту су ра ди ли Са ша Ра ке зић
(Алек сан дар Зо граф), Сне жа -
на Ћу ру ви ја, ко ја је про ду ци -
ра ла из ло жбу и ура ди ла ка та -
лог, и Па вле Ха лу па, ди зај нер
ка та ло га.

На ред ног да на у ка феу „Га -
ле ри ја” отво ре на је из ло жба
стри по ва дво ји це ино стра них
стрип-цр та ча: Ни кла са Нен зе -

по ру ку, већ су отво ре ни за ин -
тер пре та ци ју.

Са ша Ра ке зић је у окви ру
овог де ша ва ња одр жао по се бан
„ГР РР! Про грам”, на ме њен го -
сти ма и мла дим стрип-ау то ри -
ма из Ср би је.

У пе так, 5. ок то бра, у ста ром
би о ско пу „Вој во ди на” сја јан пер -
фор манс је одр жа ла ита ли јан -
ска те а тар ска тру па „Lamina-
rie”. Ова углед на тру па из Бо -
ло ње пред ста ви ла се пер фор -
ман сом „Dentro le cose”, ко ји је
ин спи ри сан умет но шћу Џек со -
на По ло ка, Вар ла ма Ша ла мо ва
и Кон стан ти на Бран ку ши ја.

По след њег да на фе сти ва ла
„Но ва” у На род ном му зе ју у
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ПРО ДА ЈЕМ СКУ ТЕР
piaggio free не ис пра -
ван, 200 евра, моб.
064/134-91-30 (СМС)

МА ЗДА МХ3 16, 16 В,
1991. го ди ште, вла -
сник. 063/848-62-45,
065/659-58-01.
(267236)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(267657)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2003,
ате сти ран плин, ре ги -
стро ван, 500 евра,
очу ван. 
064/243-84-52.
(267812)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 3 В,
ме та лик зе ле ни, алу-
фел не, од ли чан, вла -
сник. 064/856-60-65.
(267819)

ПРО ДА ЈЕМ опел ка -
дет ка рав на, не ре ги -
стро ван, у во зном
ста њу, 200 евра.
062/388-133.
(267859)

ОПЕЛ за фи ра про да -
јем, ме њам, I, 2012,
1.7 ди зел. 
063/244-674.
(267907)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
точ ка са ун ви ер зал -
ним (М+С) гу ма ма
165 х 70 х 13.
061/181-60-44.
(267859)

АСТРА Г ка ра ван, 1.6,
са пли ном, 2001, ре -
ги сро ван, га ра жи ран,
вла сник. 063/345-837.
(2676269

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 1.9
ТДИ, 2008, вла сник,
ре ги стро ван, га ра жи -
ран. 063/345-837.
(267626)

ПУН ТО 2004, бен зин-
плин, кли ма, тек ре ги -
стро ван, ате сти ран, 3
В, 1.300 евра.
063/895-45-80.
(267678)

АУ ДИ А 6, 1997, 2.5,
ка ра ван, вла сник,
1.100 евра. 063/812-
48-62. 267663)

ПУН ТО 2004, бен зин-
плин, кли ма, тек ре ги -
стро ван, 3 В, 1.300
евра. 063/895-45-80.
(267678)

ШКО ДА фа би ја 1.4,
бен зи нац, 2003, го ди -
ште, пр ви вла сник,
ку пље на у са ло ну, га -
ра жи ра на, пре шла
89.000 у са ло ну, га ра -
жи ра на, пре шла
89.000 км. 065/251-
65-38, 062/886-33-23,
013/251-65-38.
(267680)

ПРО ДА ЈЕМ си тр о ен Ц
3, 2007. 063/177-50-
48. (267684)

РЕ НО ме ган, 2007,
ди зел, 106 кс, 6 бр зи -
на, 2/3 вра та, 2.950
евра, вла сник.
064/246-05-71.
(267723)

ПРО ДА ЈЕМ форд
ескорт ка ра ван, 1.9,
1997. го ди ште.
065/510-52-56.
(267740)

ЈУ ГО 45, 1997. го ди -
ште, ре ги стро ван до
кра ја 2018. Тел.
062245-726. (267743)

ГОЛФ 3, 1995. ре ги -
стро ван, 1.4 и, 2000.
ре ги стро ван. 063837-
48-34. (267751

ПУН ТО 3, 1.3, мул ти -
џет ди зел, 2005, пе то -
ра вра та, фул опре ма,
на име. 064/587-50-
24. (267760)

СТИ ЛО 1.9 ди зел,
2002. го ди ште, пе то ра
вра та, сва опре ма.
064/587-50-24.
(267776)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2001, пе то ра вра та, у
пр вој бо ји, фул опре -
ма, на име. 064/587-
50-24. (1267776)

ПЕ ЖО 307, 1.6, 2001,
де цем бар, пе то ра
вра та, фул опре ма, у
пр вој бо ји, 156.000
км, на име. 064/587-
50-24. (1267776)

ЛА ГУ НА 1.9, ДТИ,
2006, тек ре ги стро -
ван, ре стај линг, алу
фел не, из у зе тан, по -
вољ но. 064123-63-65.
(267794)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до ла -
зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про -
да ја де ло ва, до ла зим
на адре су. 063/782-
82-69, 061/211-59-15.
(260599) 

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25. (4785)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу од
70 до 2.000 евра.
062/193-36-05.(4785)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла, ста -
ње не бит но, ис пла та
ре ал на, до 500 евра.
060/135-08-48. (4785)

ПРО ДА ЈЕМ при ко ли -
цу 3 то не, ду бра ва,
ки пер ка; пр ска ли ца
мо ра ва 400 ли та ра,
рас ту ри вач фер ти 250
кг, кру њач-оџа ци.
013/315-861,
063/749-17-45.
(267802)

ПРО ДА ЈЕМ трак тор -
ску ро то-фре зу 1.80
ме та ра, ИМТ, тип
612, 838. Тел.
060/632-55-11.
(267846)

ТРАК ТОР 533, фер гу -
сон у до бром ста њу,
ре ги стро ван, 
вла сник. 
063/823-29-61.
(267770)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин -
да, се тво спре мач,
дво ред ни шпа р тач и
кру њач-пре кру пач.
063/887-23-82.
(267556)

ПРО ДА ЈЕМ зи да ну га -
ра жу у цен тру гра да.
063/289-336.
(267636)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2,
на углу код Пи ва ре.
063/354-221.
(267654)

ГА РА ЖУ ду плу 30 м2,
из да јем: стру ја, гре ја -
ње гра тис, зи да на, Те -
сла. 061/225-16-43.
(267854)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ га ра -
жу на Те сли, 25 м2.
063/313-848.
(267878)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, за мр зи вач и
по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(267714)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр сте
ви део ка се та ква ли -
тет но пре сни ма вам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(267616)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
да љин ских, мо ни то ра.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463, 063/877-
38-21. (267912)

КРЕ КА ВЕ СО пећ,
очу ва на, по вољ но,
хит но. 064/282-42-38.
(267822)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за пра вље ње па пир -
них џа ко ва, обу ка и
куп ци обез бе ђе ни.
Тел. 064/424-95-10.
(267154)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка
но си ља у пу ној но си -
во сти са фар ме „Да -
бић” у Пан че ву, по
це ни од 200 ди на ра
ко мад. Упис вр ши мо
за 13. ок то бар 2018.
013/377-901.
(266977)

НА ПРО ДА ЈУ фри жи -
дер, за мр зи вач фи о -
кар, пећ на др ва.
060/750-70-65.
(267661)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900.
Из бор ме бла 
по же љи. 
060/600-14-52.
(267662)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја, сто ли це
од 1.500, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-52.
(267662)

ХИЛ ТИ ТЕ 76, ште му -
је и бу ши, 160 евра,
хит но. 063/812-48-62.
(267663)

КУ ПУ ЈЕМ ме тал не ре -
зер во а ре за го ри во од
2.500 – 3.500 ли та ра.
064/112-20-70.
(267641)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме шчи, лу кле. 331-
586, 063/805-74-60.
(267647)

ЧА МАЦ са ка би ном,
9 ме та ра, по вољ но.
Тел. 061/296-68-12.
(267653)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран ци -
ја, по вољ но. 063/898-
00-82. (267608)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе ви -
со ког ква ли те та из ра -
де (70 – 400 м2), нај е -
ко но мич ни је гре ја ње.
062/118-26-81.
(267609)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре монт5ова не ТА
пе ћи (2, 3, 4, 6 кв),
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја, вр ло по вољ -
но. 061/641-30-36.
(267610)

РЕ ГАЛ, тро сед, дво -
сед, фо те ља, фран цу -
ски ле жај, по вољ но.
069352-15-43.
(267623)

ОР МА РИ, ду шек, ко -
мо да, ви три на, сто,
сто ли ћи, сто ли це, гре -
ја ли це, по кућ ство.
065/353-07-57.
(267677)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну, две де бе ла
свин че та. 013/632-
197. (267679)

ПРО ДА ЈЕМ нов бој -
лер 50 л и фри жи дер
LG. 063/177-50-48,
062/106-87-70.
(267684)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи -
вач, рад ни сто и инв.
Ко ли ца.
Тел. 062/822-35-03.
(267688)

ДВА ГРА ЂЕ ВИН СКА
пла ца, укњи же на,
огра ђе на, 5 ари + 4.5
ара под во ћем.
063/805-63-54.
(267699)

ТВ по лов ни 37, 55, 67.
066/348-975.
(267695)

КО ТАО на чвр сто го -
ри во „тер мо монт”
ТКК 23 и ел. Ко тао
ЕИ, 24 кв. Тел. 370-
353. (267704)

НА ПРО ДА ЈУ ја ри ћи и
ја рац ал пи нац. Тел.
065/961-92-14.
л(267708)

ЛАП ТОП asus X55A –
SX044, ма ло ко ри -
шћен, тро сед на раз -
вла че ње. Тел. 063386-
323. л(267709)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
3.5 кв, ре мон то ва на,
по вољ но. 063238-17-
06. (267727)

ТА пећ 3 кв, ау то ге не
бо це, ел. Мо тор се -
вер. 013/2ж348.-453.
(267726)

ПРА СИ ЋИ,, ја гањ ци
на про да ју. Вр шим
услу жно пе че ње на
др ва, ра жањ. По вољ -
но. 064/997-79-09.
(267735)

НО ВИ ЈИ шпо рет стру -
ја-плин-гас, фри жи -
дер 280 л, су до-ма -
ши на, веш-ма ши на,
ука о на гар ни ту ра,
дво сед, ци пе лар ник.
Тел. 063/861-82-66.
(267745)

ПРО ДА ЈЕМ 12 ку би ка
бу ко вог др ве та, пећ
на др ва и угаљ и ТА
пећ, уља ни ра ди ја тор.
366-474, 061/660-80-
14. (267782)

КОН ТРА БАС че шки
¾. 063/887-23-82.
л(267796)

ПРО ДА ЈЕМ гар ни ту ру
– дво сед, тро сед, фо -
те љу, 100 евра.
064/014-81-42.
(267789)

ФРИ ЖИ ДЕР са за мр -
зи ва чем, са мо о та па -
ју ћи. Екс тра очу ван.
069/417-41-20.
(267719)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа. 064/303-28-68.
(267923)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра
но ва, 3.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-
97. (267876)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер ком би на ци ју,
веш-ма ши ну, мо же
ва ше не ис прав но.
064/129-73-60,
013/346-790.
(267857)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
на ме штај, ТА пећ,
пор це лан, кри стал,
књи ге, ра зни алат.
Тел. 063/690-569.
(267865)

ПРО ДА ЈЕМ две гло -
да ли це и струг за ме -
тал, увоз из Не мач ке.
Тел. 060/010-22-73.
(267881)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО,
дез ин фек ци о но, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја и те пи ха у ва -
шем ста ну. 066/001-
050. (267882)

ТА пећ 3.5 кв,. Маг -
но хром, од лич но ста -
ње, са ко ли ци ма, 100
евра. 063/715-45-52,
063/814-35-26. 

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, 2, 3, 4,
6 к в, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (267885)

ПРО ДА ЈЕМ ста ре гре -
де, ци гле и ту ча ну
пећ. 063/771-62-15 

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз у
џа ко ви ма, 50 кг, 850
ди на ра. Тел. 063/311-
2177. (267914)

ПРО ДА ЈЕМ ме сна ту
пра сад, мо гућ ност
кла ња и ре зер ви са ња.
Тел. 063/311-277.
(267914)

НА ПРО ДА ЈУ ко за и
ја ри ћи. Тел. 064/975-
65-90. (267805)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње, но ви ји
тип у од лич ном ста -
њу, са га ран ци јом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(267811)
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Н А ПРО ДА ЈУ укњи -
же ни гра ђе вин ски
пла це ви, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(267732)

СКРО БА РА, гра ђе -
вин ско зе мљи ште, 124
ара. Тел. 063/325-
566. (267744)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле -
пе ку ће на 7 ари, тро -
фа зна, ка на ли за ци ја,
38.000 фик сно. (49),
062/226-901.
(267774)

ВИ ШЕ по вољ них ку ћа
у се ли ма – Де бе ља ча,
Ка ча ре во и др. „Му -
станг” (49),  062/226-
901. (267774)

НО ВА МИ СА, три ета -
же 6 х 10, из вор но,
56.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (267774)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ара.
063/301-360.
(267777)

СПРАТ НА ку ћа, Стре -
ли ште, три стам бе не
це ли не, 243 м2, 102
м2, 39 м2, 90.000 евра.
064/348-05-68.
(267778)

БЛИ ЗУ цен тра, са лон -
ска ку ћа, 7.8 ари,
95.000; Гор њи град,
ку ћа за адап та ци ју 5
ари, 50.000, до го вор.
„Лајф”, 061662-91-48.
(267784)

ПО ЛА лан ца зе мље,
ста ри цре пај ски пут,
плац на Ка ра у ли 8
ари. 063/887-123-82.
(267796)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 
062/976-85-76.
(265278)

МРА МО РАК, хит на
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
069/255-87-86.
(266652)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ле -
га ли зо ва ну на Ку де -
љар цу, на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(266636)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пар це лом у Ско ре нов -
цу. 064/366-92-92,
063/160-50-78.
(267138)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
лан ца зе мље на ма -
лом На де лу. 
063/241-7589.
(267004)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
30 ари, до зво ље на
град ња. Брат ства је -
дин ства, дру ги про -
сек. 366-234. 

ХИТ НО про да јем
плац на Ста ром Та ми -
шу, II ред. Тел.
060/714-81-38.
(267414)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска, пре ко пру ге,
по ла под во ћем.
064/113-47-76.
(267480)

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

ЦЕН ТАР, ку ћа Осло -
бо ђе ња 44, 3.2 ара,
вла сник, про да јем.
062/465-777.
(267593)

КУ ЋА, Омо љи ца, ле -
га ли зо ва на, усе љи ва,
65 м2, 6.5 ари, по моћ -
ни објек ти. 064/961-
00-70. (267601)

НО ВА КУ ЋА, цен тар,
са ле пим дво ри штем,
за би знис, ужи ва ње,
196 м2, вла сник,
12.50, до го вор.
063/232-757.-
(266763)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, ста ра ку ћа 70 м2,
но ви по моћ ни обје кат
50 м2, укњи жен.
065/503-70-35.
(267594)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, но -
ва Ми са, и ква ли тет не
под не пло чи це, вла -
сник. 064/221-36-12.
(267615)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
про дав ни цу, ме њам
ку ћу  у Омо љи ци за
Пан че во. 064/808-74-
53. (267617)

МА ЂАР СКА, Том па,
ку ћа на глав ном пу ту,
5 км од гра нич ног
пре ла за Ке ле би ја,с а
16 ари пла ца, По год -
но за отва ра ње фир -
ме и ре ша ва ња ЕУ до -
ку ме на та, 10.000
евра. 069/180-50-05.
(267618)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац, око 5 ари,
пре ко пу та код но ве
„Утве”. 
064/270-64-93. 
Со фи ја. (267632)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, са
воћ ња ком, у Вој ло ви -
ци, ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(267634)

КУ ЋА, Гор њи град, 47
+ 32 м2, три ара, са мо
25.000, хит но. Тел.
065/513-87-30.
(267666)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но
плац у Ба нат ском Но -
вом Се лу, цен тар.
060/615-10-24.
(267670)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про сто -
ри је, 27 м2, ле га ли зо -
ва но, на 3 ара,
22.000. 063/771-42-
24. (267639)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, обје кат од
200 м2, у из град њи,
га ра жа, стру ја,в ода.
064/260-05-34.
(267651)

КУ ЋА, Ко теж 1, дво -
стра но ори јен ти са на,
иде ал на за две по ро -
ди це, 3,2 ара пла ца,
106.000 евра. „Го ца”,
063/899-70-00.
(267650)

ЦЕН ТАР, Ка ра ђор ђе -
ва, 120 м2, 5 ари, две
за себ не је ди ни це,
хит но, 75.000. „Го ца”,
063/899-70-00.
(267650)

КУ ЋА за ру ше ње на 8
ари, До њи град,
52.000 евра. „Го ца”,
063/899-70-00.
(267650)

КУ ЋА, 110 м2, дру га
град ска зо на, од лич на
ло ка ци ја, по год но за
пред у зет ни штво,
град њу. 064/387-94-
70. (267804)

ЦА РА ДУ ША НА 73,
ста ра ку ћа за ру ше ње.
Плац 8 ари, фронт 12
ме та ра, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву на
ста ром цре пај ском
пу ту и њи ву на Ку де -
љар ском на си пу, пр ва
Охрид ска. Зва ти по -
сле 15 са ти. 311-375.
(267813)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две стам -
бе не је ди ни це, ЦГ.
013/348-137,
062/348-137.
(267815)

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да, по -
вољ но. 064/548-29-
29. (267816)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
ви кен ди ца, 30 ари до
асвал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-
00-47. (267799)

КУ ЋА на про да ју, ста -
ра Ми са. 069/223-24-
25. (267823)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
18 ари, Ку де љар ски
на си, огра ђен, уре -
ђен, 1/1 063/472-669.
(267823)

СТА РА ку ћа, Син ђе -
ли ће ва 89. Плац 11
ари, фронт 19.50 ме -
та ра. До зво ље не све
вр сте град ње, 48.000
евра 063/820-53-34.
(267832)

КУ ЋА на Стре ли шту,
90 м2 + 26 м2, 27.000
евра. Вла сник. По сле
15 са ти. 064/009-15-
37. (267835)

ПРЕ ЛЕ ПА ку ћа, Ку де -
ља рац, 120 м2, 2,3
ара, 55.000. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(267836)

ЦА РА ЛА ЗА РА, од -
лич на, 120 м2, 4.5
ара, га ра жа, 82.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267836)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
екс тра сре ђе на, 220
м2, две је ди ни це, 2
ара, 100.000 евра,
мо же за ме на ста но ви.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267836)

НА ПРО ДА ЈУ два лан -
ца зе мље у Ка ча ре ву.
Тел. 601-281.
(267847)

ТЕ СЛА, ку ћа, 90 м2,
3.5 ара, од лич на ло -
ка ци ја, 55.000. „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267867)

ТЕ СЛА, ку ћа 60 м2,
плац 1.8 ара, мо же
за ме на, 36.000.  „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267867)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, екс -
тра ло ка ци ја за би -
знис, ста но ва ње и ин -
ве сти то ре. 066/001-
050. (267882)

КУ ЋА, Ба нат ско Но во
Се ло са пла цем 19
ари. 063/887-84-00,
066/887-84-00.
(267895)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО -
ВАЦ, 110 м2, 13 ари,
плин, че тво ро соб на,
23.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30. 

КУ ЋА 100 м2, ре но ви -
ра на, 4 ара, 25.000
евра, 1/1, Ми са, Ко за -
рач ка 10. Тел.
063/804-07-85. 

МОН ТА ЖНА ку ћа, 70
м2, 2.5 ара, но ва, усе -
љи ва, 17.000 евра.
Ми са, Ко за рач ка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(275899)

ДЕО ку ће, 68 м2, по -
се бан улаз, 13.000
евра, Ми са. Ко за рач -
ка 10. Тел. 063/804-
07-85. (275899)

ПЛАЦ 7 ари, са три
ку ће, по себ не стам бе -
не је ди ни це, 1/1, 100
м2 + 70 м2 + 65 м2.
Тел. 063/804-07-85,
до го вор. (267899)

КОМ ПЛЕТ НО ре но ви -
ра на ку ћа, 7. ју ли, ЕГ,
кли ма. 064/424-71-26. 

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
м2, 4 ара пла ца, чвр -
ста град ња, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(267832)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 1, 42 м2 + пот кро -
вље, 37.000 евра.
061/316-06-18 или vi-
ber. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(267287)

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

ПРО ДА ЈЕМ ста но ве у
Све то за ра Ми ле ти ћа
5 и Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 27/1. Кон -
такт: Ма ри ја на,
063/693-944. (ф)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
47 м2, III спрат, лифт,
пар кинг, га ра жа 14
м2, гас, вла сник,
укњи жен. 063/449-
798. (267604)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 060/505-54-
25. (267635)

КО ТЕЖ 1, лукс стан,
63 м2, III, 42.000 евра.
(908), „Concept cen-
tar”, 063/870-74-56.
(267671)
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КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, алу -
ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, шпо ре те.
061/206-26-24.
(267831)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
до ла зим. 061/321-77-
93. (2678719

КУ ПУ ЈЕМ: пер је, ста -
рин ски на ме штај, са -
то ве, ста ри но вац, си -
фон фла ше, играч ке,
стри по ве, стро по кућ -
ство. 063/705-18-18,
335-930, 335-974.
(267885)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав ност ни је бит на.
064/366-57-87, 335-
930. (267887)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(267916)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, 80.000 евра, ба -
ра ка за ста но ва ње
100 евра. 
069/213-97-37.
(267675)

НО ВА КУ ЋА, Ја буч ки
пут, 86 м2, усе љи ва,
укњи же на, вла сник.
065/258-87-77.
(267700)

ОМО ЉИ ЦА, ку ћа са
ло ка лом, 25.000; Ми са
и Те сла, три ета же,
70.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
л(267711)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе љи -
ва, укњи же на, 5 ари,
25.000. (679), „Трем
01”, 063836-23-83.
(267713)

СМЕ ДЕ РЕ ВАЦ, сто чић
за ТВ, соб ни сто чић
ма си ван, по ли це жи -
ча не – пулт. 061/150-
05-03. (267801)

КУ ПО ПРО ДА ЈА, по -
вољ но очу ван ле жај за
се де ње и спа ва ње,
5.000 ди на ра.
060/551-64-50.
(267836)

ПРО ДА ЈЕМ два но ва
кре ве та са ду ше ци ма.
Тел. 063/801-60-43.
(267838)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи, ста ро гво жђе
и оста ло. 066/900-79-
04. (267597)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(267605)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, по -
ло ван на ме штај, сто -
ли це, гар ни ту ре, оста -
ло по кућ ство.
061/14938-93.
(267608)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
до ла зак, ис пла та од -
мах. 061/641-30-36.
(267610)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи,
ком пен зу је ре мон то -
ва не за по лов не. До -
ла зак. 062/150-68-54.
(267807)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ста -
ре веш-ма ши не, за мр -
зи ва че, аку му ла то ре,
ка бло ве и оста ли ме -
тал ни от пад. 060/521-
93-40. (267829)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ме та ле, за мр зу и ва че,
веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре, сав оста ли ме -
тал ни от пад, до ла зим.
061/322-04-94. 

КУ ПУ ЈЕМ ала те и по -
ло ван на ме штај, ис -
пла та ре ал на.
060/135-08-48. (3785)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150
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ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА, од ли -
чан, 25.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ЕГ + га ле ри ја,
28.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 64 м2, III, ЦГ,
32.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267746)

ЈА БУ КА, стан јед но со -
бан и ло кал са ин вен -
та ром, вла сник, уњи -
же но. 063/351-709.
(267753)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан ком фо ран стан са
до жи вот ним пло до у -
жит ком, 13.000 евра,
ба бе и де де вас ро -
ђен дан ски по клон за
ва ше уну че. 063/102-
94-16. (267758)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 37 м2, у
стро гом цен тру, III
спрат, ЦГ. 063/716-
48-68. (267769)

ГОР ЊИ ГРАД, дво и -
по со бан, но во град ња,
60 м2, при зе мље,
39.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267774)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
37.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267774)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, све тао,
29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267774)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, ЦГ, II,
27.000; јед но со бан,
ЦГ; 17.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-
901.(267774)

СТРО ГИ цен тар, сре -
ђе на на ме ште на гар -
со ње ра, III, 20 м2,
16.500. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267774)

КО ТЕЖ  1, ма њи дво -
и по со бан, 62 м2, II,
ЦГ, из вор но, 35.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58
(267772)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 31.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58
(267772)

ТА МИШ ка пи ја, јкед -
но со бан, 39 м2, IV,
ЦГ, лифт, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58
(267772)

МАР ГИ ТА, тро со бан,
III, 77 м2, плин, при -
па да ју ћи та ван,
42.000.  (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58
(267772)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, IV, сре ђен, ТА,
27.000. (49), „Му -
станг”, 
064/151-18-93.
(267774)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан са га ле ри јом,
16 м2, 11.000. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (267774)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со -
бан, 38 м2, ТА, III,
22.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (267774)

ДУ ПЛЕКС, 243 м2, пр -
ви спрат, у бли зи ни
„Авив пар ка”, 55.000
евра. 064/348-05-68.
(267778)

ДВА СТА НА у ку ћи,
88 м2, 3.0 и 39 м2, 1.0,
бли зу „Авив пар ка”.
064/348-05-68.
(267778)

СО ДА РА, ре но ви ран
тро со бан, ПВЦ, ЦГ, V,
лифт, 43.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267784)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, CG, 33.000; Те сла,
јед но со бан, IV, ЦГ,
лифт, 24.000. 
„Лајф”, 061/662-91-
48. (267784)

СТРО ГИ цен тар, 45
м2, ма њи дво со бан,
ЦГ, VI, сре ђен,
37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267788) 

НО ВА МИ СА, 50 м2, I,
ТА, сре ђен, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(267471)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
леп јед но и по со бан,
ВП, ЦГ, 27.500.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(267471)

ТЕ СЛА, 37 м2, II, јед -
но и по со бан, ЦГ,
21.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(267471)

КО ТЕЖ 2, 64 м2, дво -
и по со бан, II, ЦГ,
21.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(267471)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 38 м2,
јед но и по со бан, IV,
ТА, ком плет ре но ви -
ран, 23.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(267471)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80.
(267810)

СТРО ГИ цен тар, 53
м2, ре но ви ран, че твр -
ти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(267831)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, пе ти спрат,
лифт, 32.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (267831)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пе ти
псрат, лифт, ЦГ,
28.0000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(267831)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(267831)

ТЕ СЛА, 58 м2, дво со -
бан, ЦГ, лифт, те ра са,
ком плет но ре но ви ран,
ПВЦ сто ла ри ја, де ве -
ти спрат, 39.000.
062/844-08-70.
(267839)

ТЕ СЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт, 
24.000. „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15.
(267867)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000.  „Те сла не -
крет ни не”, 
064/668-89-15.
(267867)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III спрат, 33.000. 
„Те сла 
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267867)

ОМО ЉИ ЦА, стро ги
цен тар, јед но и по со бан
стан, плац код ба ње,
7,6 ари. 064/021-19-
31. (и)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2, II,
га ра жа, по друм, ЦГ
гас. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(267707)

НО ВА МИ СА, дво и по -
со бан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(267707)

ТЕ СЛА, но во град ња, I,
50 м2, ета жно гре ја ње,
лифт. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(267707)

ТЕ СЛА, но ви ја град ња,
че тво ро со бан, 110 м2,
65.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(267707)

ЦЕН ТАР, 3.0, I,
40.000; гар со ње ра, 24,
19.500; јед но со бан,
31, ТА, 21.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(267711)

МИ СА, I, 55, 27.000;
ши ри цен тар, улич но,
34.000, 15.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(267711)

ХИТ НО. Стре ли ште, 37
м2, ЦГ, ПР, 20.000.
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. (267714)

ТРО СО БАН, Со да ра,
74 м2, ЦГ, I, 65 м2, ЦГ,
V, 43.000. 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”.
(267320)

НО ВА МИ СА, 40, II,
Та, 20.000. 
063/836-23-83. (679),
„Трем 01”. 
(267320)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ, V,
Ра до ва згра да, за ре -
но ви ра ње. 063/836-
23-83. (679), „Трем
01”. (267320)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 48 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(267715)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ЦГ, 32 м2, 24.000 евра,
до го вор. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 
064/246-05-71.
(267331)

ДВО СО БАН, Ко теж од
31.000 евра – 33.000
евра, 57 + 6 м2. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(267723)

ТРО СО БАН, ве ли ка
те ра са, укњи жен, пр ви
спрат, ста ра Ми са, по -
вољ но. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(267723)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, пр ви спрат, усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (267723)

ЦЕН ТАР, лукс стан, 48
м2, ТА, III, 33.000
евра. (908), „Concept
centar”, 063/870-74-
56. (267671)

НО ВА МИ СА, 70 м2, II
спрат, очу ван, ЦГ,
35.000 евра. (908),
„Concept centar”,
063/870-74-56.
(267671)

КО ТЕЖ 2, лукс стан,
67 м2, II, ЦГ, 54.000
евра. (908), „Concept
centar”, 063/870-74-
56. (267671)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 1.0,
ПГ, кли ма, ин тер фон,
по друм, Ко теж 2.
064/562-97-52
(267640)

КО ТЕЖ, 58 м2, дво со -
бан, 34.000; 115 м2,
тро со бан, 56.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(267650)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 64 м2,
дво и по со бан, из вор но
ста ње, хит но, 30.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (267650)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
стан, 50 м2, 20.000; 60
м2, 27.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(267650)

ВОЈ НЕ ЗГРА ДЕ, 64 м2,
дво и по со бан, 39.000;
тро со бан, 71 м2,
45.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(267650)

ТЕ СЛА, 38 м2, јед но -
со бан, 19.000; 25 м2,
20.000; 40 м2, дво со -
бан, 22.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(267650)

ТЕ СЛА, 52 м2, дво со -
бан, ре но ви ран,
39.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(267650)

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ДВО СО БАН стан,
Стре ли ште, 52 м2, тел.
Цен. Гре ја ње. До го -
вор. 060/030-11-62.
(267886)

ЦЕН ТАР, Та ми шки
кеј, дво со бан, при зе -
мље, 58 м2, ЦГ,
40.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(267833)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, ВПР, 37 м2, ЦГ,
21.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(267833)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, 24
м2, ВПР, ТА, 17.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(267833)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
19.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-30.
(267833)

СО ДА РА, дво со бан,
II, 52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(267833)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, III, 56 м2, ЦГ,
28.000. (353), 
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(267833)

ПАН ЧЕ ВО, Со да ра,
Сав ска 10, без по -
сред ни ка, екс тра дво -
со бан, III спрат, 58
м2, ЦГ, без ула га ња,
од мах усе љив, укњи -
жен, 1/1. 
063/637-673.
(267900)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у Ка ча ре ву, вр ло
по вољ но. По моћ ни
објек ти, 10 ари.
062/163-37-26.
(1267926)

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре -
но ви ра ње, бр за ис -
пла та. (908), „Concept
centar”, 
063/870-74-56. 

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан,
јед но и по со бан стан,
но ва Ми са, ку ћа или
згра да, од вла сни ка.
066/370-818. 

ПО ТРЕБ НИ ста но ви и
ку ће у Пан че ву за по -
зна те куп це. Аген ци ја
„Лајф”, 061/662-91-
48, 062/191-75-35.
(267784)

КУ ПУ ЈЕМ дво со бан
стан у Пан че ву, без
по сред ни ка. 064/128-
07-20. (4785)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан и
ве ћи стан у цен тру са
ЦГ. 064/413-04-10.
(267826)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-
74, 013/362-027.
(267831)

ПО ТРЕ БАН јед но по -
со бан стан на Ко те жу
1 или Ко те жу 2, ис -
пла та од мах. Аген ци -
ја „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(267867)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
ста но ви за ре но ви ра -
ње и да љу про да ју.
Ис пла та од мах.
064/668-89-15. 

ХИТ НО по тре бан стан
на Те сли, до 25.000
евра, ис пла та од мах.
Аген ци ја „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (267867)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште не
гар со ње ре у цен тру.
062/987-34-26,
063/313-005. (СМС)

СТАН за из да ва ње,
Кра ље ви ћа Мар ка 34-
а. Тел. 066/603-65-50.
(267250)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 56 м2, Ко теж 2,
по лу на ме штен, од мах
усе љив. 062/858-62-
55. (267858)

ЈЕД НО СО БАН пра зан
стан у згра ди, без гре -
ја ња, Со да ра.
013/344-167,
064/950-23-40.
(267602)

ПО ТРЕ БАН стан за
из да ва ње на ду жи пе -
ри од. Цен тар, Со ла ра,
око 45 м2, без по сред -
ни ка. Пла ћам тро -
шко ве но та ра.
064/366-07-98.
(267611)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни не на ме -
штен стан. Усе љив од
1. но вем бра, код но -
вог СУП-а. 062/400-
373. (267619)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу, Со да ра, за уче -
ни ке и сту ден те.
064/439-40-89. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, Ка ра -
ђор ђе ва. 
064/994-13-16.
(267668)

ИЗ ДА ЈЕМ са ми ци-цу ,
со бу сал упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла,
фик сно 100 евра.
063/692-010.
(267644)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
стан у цен тру, јед но -
со бан, ТА, од мах усе -
љив. 063/617-421.
(267689)

У СА МАЧ КОМ из да -
јем ком плет но на ме -
ште ну гар со ње ру,
сам цу, 90 евра.
065/353-07-57.
(267729)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан код Сто ма то ло -
шког фа кул те та, сам -
ци ма и сту ден ти ма.
Тел. 063/864-07-97.  

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, де по -
зит оба ве зан, зва ти
по сле 12 са ти.
062/807-79-21. 

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ОГЛАСИ18 Петак, 12. октобар 2018.

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, пра зан стна, тре -
ћи спрат, 130 евра.
(300), „Аген ци ја Ћур -
чић”, 063/803-10-52.
(267746)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
ста ну цен тру, пра зан,
40 м2. 064/413-61-65,
252-13-66. л(267749)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем
јед но со бан на ме штен
стан са цен трал ним
гре ја њем, у бли зи ни
шко ле и Сто ма то ло -
шког фа кул те та.
063/367-274,
063/700-70-99.
(267750)

ЦЕН ТАР, из да јем дво -
со бан на ме штен, тро -
со бан на ме штен.
062/504-504.
(2677559

ИЗ ДА ЈЕМ ве ћу со бу
са ку хи њом и тр пе за -
ри јом, на ме ште на.
064/587-50-24.
(267766)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан, Ко теж 2,
39 м2. 064/248-07-56.
(267722)

МА ЊИ на ме штен
стан, у цен тру, за уче -
ни ке,  сту ден те. Тел.
063/617-190,
013/370-56. (267768)

ИЗ ДА ЈЕМ до бру ку ћу
у Стар че-ву, на глав -
ном пу ту, 120 евра.
062/129-94-67. (2677)

КУ ЋУ из да јем, ши ри
цен тар, за по слов ну
ак тив ност, око 150 м2.
062/347-667.
(267790)

ВИ ЛА два ста на, но -
во, че тво ро соб на, гре -
ја ње плин, дво ри ште.
Ми ло ра до вић.
061/225-16-43.
(267803)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, цен -
тар, Кеј, дво со бан, I
спрат, лифт, ком плет -
но на ме штен (ма ши не
веш, су ђе, кли ма ин -
вер тер...) 063/718-70-
72, 063/773-52-45.
(267818)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
уче ни ку, уче ни ци, из -
у зет на ло ка ци ја, сре -
ђе на, без ства ри.
063/811-06-69.
(267830)

ИЗ ДА ЈЕМ нов стан 25
м2, ком плет но на ме -
штен, жен ској осо би,
150 евра, ме сеч но, са
свим ра чу ни ма ура чу -
на тим у це ну.
065/520-53-00.
(267848)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, ђа ци ма и сту -
ден ти ма, зва ти од 16
до 20 са ти. 061/182-
37-90. (267856)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли, бли зу
Авив пар ка. 251-34-
24, 064/380-55-62.
(267860) 

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Те -
сли. 251-34-24,
064/380-55-62.
(267860) 

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла.
060/031-07-26.
(267861)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, без гре -
ја ња, Стре ли ште, ку -
ћа. 064/587-25-35,
311-071. 
(267877)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са. Тел. 060/011-
96-66. (267898)

ТРО СО БАН, на ме -
штен стан, Со да ра, III
спрат,  гре ја ње ТА
пећ, це на до го вор.
064/866-22-26.

ЛО КА ЛИ 18 м2 и 20
м2, при зе мље, цен тар,
улаз из Ње го ше ве, ле -
га ли зо ва но, вла сник.
Про да јем. 062/706-
060. (СМС)

МЕ ЊАМ ло кал од 39
м2,у цен тру Стре ли -
шта, за стан. Тел.
064/267-71-74. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Тр -
жном цен тру, у цен -
тру гра да. По вољ но.
063/206-996. (2668)

ЛО КАЛ из да јем/про -
да јем, 18 м2, из лог,
кли ма, изо ло ван, бли -
зу Мак си ја, но во град -
ња. 063/752-04-00.
(266858)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ



ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Не -
ма њи ној  8, код пи ја -
це. 063/853-93-29.
(267689)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
Ко чи на и код Зе ле не
пи ја це. 
063/217-130.
(267689)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 ли Бра ће Јо ва но -
вић , 13.000 евра.
065/849-71-94
(2677159

ПО ТРЕ БАН ло кал са
ку хи њом за из да ва ње
на ду жи вре мен ски
пе ри од. 065/238-17-
06 (267727()

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Мак -
си ма Гор ког 81, улаз у
Пе пе ља ре. 063/837-
48-34. (267751)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, ло кал  100
м2, до 200 м2. Цен тар.
063/389-972.
(267757)

У СТА РОЈ УТВИ, из да -
јем ви ше ма њих ма га -
цин ских про сто ра, 30
до 60 м2. Тел.
063/233-558.
(267759)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал на
Зе ле ној пи ја ци, Пан -
че во, од 70 м2.
063/778-97-76.
(267781)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 45
м2, у цен тру Пан че ва.
060/333-52-61.
(267649)

ВЕ О МА по вољ но из -
да јем по слов ни про -
стор, Ми ло ша Тре -
бињ ца 7, по год но за
аген ци је. 063/213-
171. (267630)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 20
м2, на пи јач ном пла -
тоу. 064/270-64-93
(267632)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
46 м2, 16 м2, у Ца ра
Ла за ра. 063/502-211 

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ца ра Ду ша на 2.
063/725-71-70.
(267808)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 12
м2, у цен тру, бли зи на
Гим на зи је. 066/866-
49-00. (267873)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ кан -
це ла риј ски про стор
од 110 м2, у Ње го ше -
вој ули ци. 063/313-
848. (267878)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 100
м2, др Жар ка Фо га ра -
ша 27, ин тер нет ве за.
062/504-220.
(267881)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин
130 м2. 063/301-653.
(267898)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Зе ле ној II пи ја ци, нај -
бо ља ло ка ци ја, 40 м2.
063/244-674.
(267907)

ХА ЛА 220 м2, за из да -
ва ње, Но во се љан ски
пут 94. 062/309-370.
(267913)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
и вој во де Пут ни ка.
060/624-33-20.
(267857)

ПО ТРЕ БАН озби љан и
од го во ран рад ник.
Усло ви од лич ни.
060/707-67-25
(267247)

СА ЛО НУ у Жар ка
Зре ња ни на (у ра ду 15
го ди на), по тре бан
фри зер са ис ку ством.
Усло ви од лич ни. Тел.
065/555-54-44. 

BEDEM ENERGY SO-
LUTIONS по тре бан
МЕ ХА ТРО НИ ЧАР.
При ја ве на 060/663-
64-63, ivana.milosa-
vljevic@bedemrs.com
(267612)

BEDEM ENERGY SO-
LUTIONS по тре бан
бра вар. При ја ве на
060/663-64-63, 
ivana.milosavljevic-
@bedemrs.com 

ГО ЛУБ так си по тре -
бан во зач так си ја.
Пир ја ве на
060/663.64-63. 
ivana.milosavljevic-
@bedemrs.com 
(267612)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це. Ка фе „Па ци фи -
ко”. 060/319-05-77,
061236-32-87.
(267614)

ПО ТРЕ БАН фи зич ки
рад ник за ис по моћ за
про да ју на пи ја ци.
062/365-55-55,
062/164-56-41. 

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
раз но ше ње пи ћа на
бу вља ку. 
064/132-98-12.
(267645)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад на бу вља ку и во -
зач Б ка те го ри је.
063/379-722. Ми лан.
(267645)
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ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал
од 39 м2, цен тар 
Стре ли шта. Тел.
064/267-71-74.
(266309)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, су те рен, 52
м2, З. Јо ви на 2. Тел.
060/562-62-96.
(267430)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у ТЦ
Змај Јо ви на 2, I спрат.
063/753-93-29.
(267689)

ЛОКАЛИ



ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за пе ка ру и пи це ри ју.
063/130-75-40.
(267648)

СЕН ДВИ ЧА РИ „Бу ба”
по треб ни рад ни ци за
смен ски рад на ро -
шти љу. 064/874-08-
22. (267656)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
или рад ник за рад у
мар ке ти ма „Бом бон -
чић”. За све ифнро -
ма ци је зва ти на
064/444-66-74.
л(267687)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц, Е
ка те го ри је, оба ве зно
да има АДР и ТА ХО
кар ти цу. 062102-77-
00. (267697

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца и по сла сти чар у
пе ка ри Buona sera.
062404-144. (267706)

ФИР МИ PAN BAU
MAX DOO по треб на
се кре та ри ца. По зва ти
на 013/403-639.
(267747)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у про дав ни ци.
Тел. 064/169-32-35.
(267734)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је фир ми
„Див нић шпед” доо,
из Пан че ва. За стал ни
рад ни од нос, уну тра -
шњи са о бра ћај.
062/850-00-82.
(267742)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Ма ка” по ре бан рад -
ник са ис кук ством.
061551-95-31.
(267762)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње по тре бан је
ку вар. Од лич ни усло -
ви, плус при ја ва.
060147-36-30.
(267754)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по -
тре бан мла ђи по моћ -
ни рад ник. Обу ка је
обез бе ђе на. 066/908-
66-58. (267771)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
од 30 до 40 го ди на за
рад у ло ка лу бр зе
хра не, за при пре му и
про да ју хра не.
065/900-50-08. 

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по -
тре бан ау то-ме ха ни -
чар и ау то-елек три чар
са ис ку ством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(267377)

ПО ТРЕБ НИ озбиљ ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(267453)

ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИ,
до 57 го ди на, за ле га -
лан по сао у sony и
samsung у Сло вач кој,
уз пла ћен пре воз сме -
штај и је дан оброк,
пла та  600 евра.
063/777-89-29. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ,
по треб не рад ни це за
рад за ро шти љем.
063/897-55-04.
(267552)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
у ку хи њи. 
063/897-55-04.
(267552)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци у
про да ји у ре сто ра ну у
Авив пар ку. 
013/377-230,
064/643-41-22.
(267814)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на му шко-жен -
ска фри зер ка, усло ви
ра да као да ра ди те у
свом са ло ну. 
064/255-57-31.
(267817)

ФА БРИ ЦИ Ме со про -
мет по треб на два рад -
ни ка  - во зач са Ц ка -
те го ри јом. На раз го -
вор до ћи рад ним да -
ном од 8 до 15 са ти.
Фа бри ка се на ла зи у
Ма ке дон ској 179
(ста ра Ми са) 
Кон такт те ле фон
061/310-18-08. 

РЕ СТО РА НУ по треб ни
ку вар и по моћ ни рад -
ник. 060/074-34-85.
(267800)

РЕ СТО РА НУ „Rojal
Burger” у Авив пар ку
по треб ни ку ва ри и ко -
но ба ри. 063/216-788.
(267845)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи -
ца. Зва ти од 10 до 16
са ти. 
060/362-22-21.
(267852)

ПО ТРЕБ НА же на или
де вој ка за по сао ко -
но ба ри це. 
060/362-22-21.
(267852)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так” по тре бан
ко но бар/иц а са или
без ис ку ства и по моћ -
на рад ни ца за рад у
ку хи њи. 060/512-59-
99. (267864)

ПО ТРЕ БАН пе кар и
по моћ ник за хлеб и
бе ло пе ци во са ис ку -
ством.  Тео. 064/224-
46-89. (267866)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
мар ке ту „Иде ал”.
063/855-65-56.
(267874)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац” по тре бан
рад ник са ис ку ством.
066/001-050.
(267882)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње по треб не мла -
ђе ко но ба ри це. Тел.
064/349-93-43
(267884)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
на ин ду стриј ским ма -
ши на ма са ис ку ством.
061/721-54-11.
(267895)

ПО ТРЕБ НА осо ба до
40 го ди на ста ро сти за
рад у про из вод њи
фир ми ко ја се ба ви
услу жним се че њем и
кан то ва њем пло ча стог
ма те ри ја ла. Услов
ССС и до зво ла Б ка те -
го ри је. При ја ве mai-
lom: stefanymil@g-
mail.com  и те ле фо -
ном на 065/381-65-
25, рад ним да ни ма од
8 до 16 са ти. (267894)

ПО ТРЕ БАН рад ник 25
.- 45 го ди на, Б ка те го -
ри ја, по моћ ни по сло -
ви у про из вод њи.
061/192-28-99.
(267896)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
пе ка ри са или без ис -
ку ства. Ја ви ти се на
064/122-21-56.
(267903)

КА ФЕУ у Мак си ју по -
треб на ко но ба ри ца.
063/862-10-74.
(267912)

ПО ТРЕБ НА ра ди о ни -
ца ко ја вр ши услу жно
ши ве ње, на ду жи вре -
мен ски пе ри од. Фа зе
и на ште пе ри ци.
064/275-72-00.
(267917)

ПО ТРЕ БАН рад ник
по моћ ни вул ка ни зер,
са или без ис ку ства.
062/309-370.
(267913)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ба шти, 5 – 6
са ти, по сле под не.
061/280-20-35.
(267922)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка. 064/664-85-31,
013/342-338 
(СМС)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, по прав ка и ла -
ки ра ње пар ке та као и
брод ских по до ва.
064/341-79-60.
л(267598)

ЧА СО ВИ ен гле ског је -
зи ка за све уз ра сте,
ви ше го ди шње ис ку -
ство, га ран ци ја успе -
ха. 063/107-47-17.
(267574)
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ПОТРАЖЊА

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”‘ број 135/04

и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је

05.10.2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек -

та „Vip mobile” д.о.о. Бе о град, Ули ца Ми лу ти на Ми -

лан ко ви ћа 1-ж, Но ви Бе о град, до нео ре ше ње број: XV-

07-501-200/2018 ко јим је утвр ђе но да за про је кат Ра -

дио-ба зне ста ни це )„БА1394_01 ПА_Пан че во_Ин ду -

стриј ска_зо на_Се вер”, GSM900/DCS1800/

UMTS2100/LTE1800/LTE800, на адре си Ул. Ја буч ки

пут 82, к.п. 9364/1 к.о. Пан че во, ни је по треб на про це -

на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од

10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог

ор га на.  

Livnici u Pančevu potrebni radnici više 

–  izvršilaca mašinske struke:

– Pomoćni radnici u proizvodnji, brusači, radnici u

završnoj obradi odlivaka, kalupari i pećari.

Mlađe osobe, sa  i  bez iskustva, na sličnim poslovima

poželjno.

Posedovanje vozačke dozvole B kategorije prednost.

Prijave na telefon 013/370-575, mob.062/210-576

Ili na e-mail office@livex.rs

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње о по тре би из ра -

де сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

     Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад, ули ца На -

род ног фрон та бр. 12 из Но вог Са да, под нео је зах тев

за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну про јек та  Уград ња уто вар них ру ку за до ње пу -

ње ње аро ма та на же ле знич ком пу ни ли шту у РНП у

скло пу бло ка 24 на к.п. бр. 3576 КО Вој ло ви ца СО

Пан че во у РНП. 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39).

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту

животне средине, на основу члана 14. Закона о проце-

ни утицаја на животну средину („Службени гласник

РС”, бр. 135/04) објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о поднетом захтеву за одређивање обима и садржа-

ја студије о процени утицаја на животну средину

      Носилац пројекта НИС а. д. Нови Сад из Новог Са-

да, Улица Народног фронта бр. 12 поднео је захтев за

одређивање обима и садржаја студије о процени ути-

цаја на животну средину за ПРОЈЕКАТ Реконструкци-

ја постојећих објеката у манипулацији и уградња нове

опреме у циљу прилагођења система за постројење ду-

боке прераде у РНП, на к.п. број 3529/1, 3531, 3532,

3533, 3534, 3541, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3552/1,

3555, 3557, 3558, 3559, 3563, 3568, 3569, 3570, 3572 и

3576 КО Војловица.

      Подаци и документација из захтева носиоца про-

јекта могу се добити на увид у просторијама Покра-

јинског секретаријата за урбанизам и заштиту живот-

не средине, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад

(приземље, канцеларија бр. 39)

      Сви заинтересовани, у року од 15 дана од дана об-

јављивања овог обавештења, могу доставити своје ми-

шљење у писаној форми на адресу Секретаријата.

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ

„ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” ПАН ЧЕ ВО

ОГЛА ША ВА 
ДРУ ГУ ПРО ДА ЈУ ОСНОВ НИХ СРЕД СТА ВА

– ВО ЗИ ЛА 

ЈАВ НИМ НАД МЕ ТА ЊЕМ ДО СТА ВЉА ЊЕМ  

ПИ СА НИХ ПО НУ ДА 

Пред мет ку по про да је су рас хо до ва на во зи ла ко ја ни су

про да та у пр вом над ме та њу и то 

      Пра ви ла и по себ ни усло ви јав ног над ме та ња би ће

до ступ ни на сај ту ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја” Пан -

че во, и на огла сној та бли пред у зе ћа.

      Рок за под но ше ње пи са них по ну да 19. 10. 2018. до

10 са ти.

Vodeća kompanija za prodaju i distribuciju ka HoReCa

sektoru na teritoriji Beograda, koja uspešno posluje već

skoro 20 godina sa sedištem u Beogradu,  Bulevar despo-

ta Stefana 115.

*Lokacija magacina ispod Pančevačkog mosta*

Poziva sve zainteresovane da se prijave na oglas za

poslove:

1.   Pomoćnik u razvozu/magacinu 

–  zadaci radnog mesta: vrši utovor i istovar robe po lo-

kalima; odvajanje robe u magacinu; utovar kombija

– uslovi za kandidate:  minimum II ili III SSS, da nije

osuđivan i da se protiv njega ne vodi postupak. 

Iznos zarade 45.000,00

Prijave slati na posao@scb.rs; 

SMS prijave 064/824-28-26

Rok prijava: 10.11.2018.godine

1 Z 101 1998 VX1128A00010866722

2 Fap 1314-kuka 1981 802193

3 Lada Niva 2006 XTA21214062825794

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. 10. 2018.

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр -
ста гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76.
(267625)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 061/412-44-50.
267669)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру -
ше ња, чи сти мо та ва -
не, по дру ме, од но ше -
ње ства ри, итд.
060/035-47-40.
(267672)

РА ДИМ са ве фи зич ке
по сло ве, чи стим по -
дру ме, та ва не, фар ме.
064/144-37-65.
(267673)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве, ру ше ња ку -
ћа, бе то на, бе то ни ра -
ње, ис ко пи, оба ра ње
ста ба ла, и дру го.
064/122-69-78. 

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ,
ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70.
(267658)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76
(26917)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(26917)

ОРЕМ и кул ти ви рам
ба ште.
063/855-92-70.
(266943)

ПАНЧЕВАЦ



СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (267413)

УСЛУ ЖНО се чем и це -
пам др ва, на ди зел.
063/833-12-14.
(267924)

ЧА СО ВИ не мач ког је -
зи ка за основ ну шко -
лу. 063/844-38-06.
(267923)

WEB про гра ми ра ња,
ча со ви фи зич ке, дво -
час. 065/937-70-30.
(267923)

РУ ШЕ ЊЕ ста рих обје -
ка та, ко па ње ка на ла,
шах ти, сеп тич ких ја -
ма. Ко ше ње тра ве, кр -
че ње пла це ва, ви кен -
ди ца, лу па ње и се че -
ње бе то на, лу па ње ку -
па ти ла, од воз тог шу -
та. 061/171-51-45,
063/882-72-60.
(266918)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ, АЛУ и
др ве ну сто ла ри ју, ро -
лет не, ко мар ни ци, си -
гур но сна вра та, ста -
кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04.
(266666)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -

шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, за ме -
на гурт ни. 064/181-
25-00. (265008)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте за ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 
063/882-25-09.
(266286)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке. Про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(267394)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке шпо ре та, бој -
ле ра,  раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88.
(267306)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, ба ва лит
фа са де. 
063/865-80-49.
(267665)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(267621)

НЕ ГА ста рих бо ле -
сних и ин ва лид них
ли ца. 063/868-04-51.
(267682)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846
(267691)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  064/157-20-
03. (267692)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер -
вис, по прав ка, уград -
ња но вих ком по нен ти,
чи шће ње. 060/351-03-
54. (267736)

ЧА СО ВИ ру ског је зи -
ка свим уз ра сти ма.
061/149-20-94.
(2677837)

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим
ки пе ром по вољ но:
шљу нак, пе сак,с еја -
на ца, од во зим шут.
064/354-69-94.
(267762)

ЕН ГЛЕ СКИ, ита ли јан -
ски, ла тин ски, ча со ви,
пр во ђе ње – сви ни -
вои, у цен тру.
063/730-69-06.
(267767)

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ алу ми -
ни ју ма, про хро ма
(инокс), че ли ка, гу са,
ТИГ и РЕЛ тех ни ка ма.
065/913-74-28.
(267783)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф -
ти но, 24 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(267791)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, ра ди
ин ста ла ци је, по пра -
вља ста ре, прав ке бој -
ле ра и оста лих ел.
Уре ђа ја. 
060/521-93-40.
(267829)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ,
из ра да/мон та жа тен -
ди, га ра жа, огра да,
над стре шни ца.
060/424-29-93.
(267834)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
за ме не, по прав ке, по -
вољ но, од мах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(267870)

ЧИ СТИМ шут, та ва не,
по дру ме, кку пу јем
ста ро гво жђе.
061/631-51-46.
(267871)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, шут, ра ди мо
све по сло ве.
061/321-77-93.
(267871)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
пе дант но, ква ли тет но.
063/304-476.
(2678879)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 
065/334-23-38.
(267887)

КОМ БИ пре воз до
јед не то не. 064/159-
76-86. (267910)

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. 
(и)

РА ДИ МО зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ка
ста рих но вих 
кро во ва, раз не 
изо ла ци је. 
013/664-491,
063/162-53-89.
(267141)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 
063/246-368. (4784)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз
дру ге ро бе, Пан че во-
да ље. Це на до го вор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(267458)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(267295)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(267613)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, „Елек -
тро и зград ња”. 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,„Елек -
тро и зград -
ња”.(267627) 

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је,
све за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јо ви -
чин. (267627) 

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски,
ком би, пре воз, еки па
рад ни ка, од во зи мо
не по треб не ства ри.
064/280-30-16,
063/731-77-67.Вла ди -
мир. (267655)

„РО ЛО НАЈ” вам ну -
ди: по прав ку, уград њу
ро лет на, ве не ци ја не -
ра, тра ка стих за ве са,
ро ло-ко мар ни ка,хар -
мо-вра та, туш-ка би на,
ро ло-че лич на за штит -
на вра та, тен да. Ми
смо нај ква ли тет ни ји,
нај јеф ти ни ји, са нај -
ве ћом га ран ци јом.
Про ве ри те. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(267739)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (267721)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ и гип сар ски
ра до ви, нај по вољ ни је.
„Astra Bau Mont”
d.o.o. 060/145-99-09,
061/219-96-50. (2673)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се,
тен де, хар мо-вра та,
ро ло-за шти та.
063/816-20-98,
013/351-498. 

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти -
је, фо ли ја за за шти ту
на ме шта ја, 0-24, сва -
ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви -
ма и пре ко ра чу на.
Бо рис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (267687)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267687)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла -
ци је по Ср би ји, от куп
на ме шта ја.  
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(267687)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз
ро бе „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, еки па
рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (267687)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем И
КА МИ О НОМ Вој во -
ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка. Нај по -
вољ ни је, Иван.
063/107-78-66.
(267687)

СЕ ЛИД БЕ, ро бе и
ства ри ком би јем и ка -
ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка,
све ре ла ци је по Ср би -
ји, от куп на ме шта ја.
Иван, 063/107-78-66.
(267687)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом.  „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05. 

ДА ЈЕМ јед но со бан
ком фо ран стан за до -
жи вот но из др жа ва ње
од 130 евра ме сеч но,
ба бе и де де ваш ро -
ђен дан ски по клон за
ва ше уну че. 063/102-
94-16. (267758)

МУ ШКА РАЦ, 56 го ди -
на, ма те ри јал но обез -
бе ђен, же ли да упо зна
же ну или де вој ку до
40 го ди на, ра ди дру -
же ња, из ла за ка. Зва ти
око 21 сат. 013/352-
203. (267762)

УДО ВАЦ тра жи сло -
бод ну же ну ра ди бра -
ка. 061/210-74-81.
(267892)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра. По -
вољ но. 063/709-44-97.
(267267)
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УСЛУГЕ

ПАНЧЕВАЦ

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха и на ме шта ја. Су -
ше ње у ко мо ри, пре -
воз бес пла тан. 302-
820, 064/129-63-79.
(267863)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, фар ба ње
сто ла ри је,  ла ми нат.
061/283-66-41,
064/390-00-87.
(267919)

АКО си уса мље на, же -
лиш брак, имаш до 50
го ди на, ја ви се.
064/437-63-59.
(267606)

ПЕН ЗИ О НЕР, 72 го ди -
не тра жи уса мље ну
осо бу до 75 го ди на,
без ика квих оба ве за.
013/619-314. (267629)

ТРА ЖИМ чо ве ка од 60
до 70 го ди на. Тел.
061/641-77-04. 

ПОСАО

ПОНУДА

РАЗНО

ТУРИЗАМ

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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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по -

пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

КРИ СТИ НА ЈО ВА НО ВИЋ

1966–2018.

Ми ла на ша,

на пу сти ла си нас пре бр зо и пре ра но, да ју -

ћи нам до зна ња да Го спод се би узи ма са -

мо нај бо ље.

Док је нас, жи ве ћеш у на ма.

Во ле те тво ја де ца

(23/267245)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми ну ла

је на ша

КРИ СТИ НА ЈО ВА НО ВИЋ
1966–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла је 3. ок то бра,

али ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ћер ка ИВА НА, 

син НЕ БОЈ ША, сна ја САН ДРА, 

уну ци ОГ ЊЕН и БОГ ДАН

(24/267645)

КРИ СТИ НА ЈО ВА НО ВИЋ
1966–2018.

Ожа ло шће ни: брат БО ШКО 

и се стре ЗЛА ТИ ЦА 

и ЗО РИ ЦА с по ро ди ца ма

(25/267647)

По след њи по здрав на шем во ље ном су пру гу, оцу, де ди и

све кру од ње го ви јих нај ми ли јих

ТО МИ СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ
1940–2018.

Са хра на ће се оба ви ти у че твр так, 11. ок то бра 2018, у 16

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ДЕ ЖДА, си но ви 

АЛЕК САН ДАР и ВЛА ДИ МИР, уну ци ДУ ШАН и ЛУ КА,

сна је ДРА ГА НА и ИВА НА, оста ла род би на и при ја те љи
(37/2670)

КРИ СТИ НА ЈО ВА НО ВИЋ
За у век у на шим ср ци ма.

Бра та ни це КА ТА РИ НА и ДА ЦА с по ро ди ца ма

(54/267748)

По след њи по здрав се -

стри

ДРА ГИ ЦИ
од бра та ЗА РЕ ТА 
и сна је БРАН КЕ

(59/267776)

Упо ко јио се наш при ја тељ

ТО МИ СЛАВ ПЕ ТРО ВИЋ

На ше искре но са у че шће по ро ди ци.

По ро ди ца ША РЕ НАЦ
(82/267849)

По след њи по здрав

ТО МИ 

ПЕ ТРО ВИ ЋУ

Се ћа ње на пле ме ни тост

и до бр о ту оста ће за у -

век.

По ро ди ца ИСА КОВ

(91/267868)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ТО МИ СЛА ВУ

ПЕ ТРО ВИ ЋУ

1940–2018.

По ро ди ца 

НО ВА КО ВИЋ

(93/267782)

И по сле све га оста де се ћа ње... 

Пра зне ру ке и пре пу на ду ша... те бе... 

Во ли мо те

ЖИ ВА ЕТИН СКИ
29. III 1957 – 6. X 2018.

Тво ји: ГА БРИ Е ЛА, МА ЈА, МО МА, МИ ЦА, МИ НА, 

МА ША, ЈЕ ЛЕ НА, БА НЕ и НЕ НАД

(92/267870)

При ја те љу!

ТИ ХИ

Хва ла за ви ше го ди шње

дру же ње.  По чи вај у ми -

ру.

ВА СА А.

(80/267848)

По сле крат ке бо ле сти,

7. ок то бра 2018. пре ми -

нуо је наш

ТИ ХО МИР
БОР КА 
1941–2018.

По след њи по здрав од
дру га ра и при ја те ља

ЂУ РЕ ЕГИ ЋА
Са хра на је оба вље на 9.
ок то бра 2018. го ди не.

(81/
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По след њи по здрав ћер -

ки, се стри и тет ки

ЗО РИ ЦИ 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

од мај ке МИ РЕ, се стре

ДРА ГИ ЦЕ, СО ЊЕ 

и МИ ЛО ША

(1/267572)

По след њи по здрав

ДО ЦИ

Кум СТА ВРА с по ро ди цом
(7/267454)

4. ок то бра 2018. пре ми ну ла је на ша дра га

СЛАВ КА ЕРЕ ЂИН
1942–2018.

За у век ће оста ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка СНЕ ЖА НА, зет МИ РО СЛАВ 

и уну ка МИ ЛИ ЦА
(11/26759

3. ок то бра 2018, у 94. го ди ни, пре ми нуо је наш дра ги

ЕДУ АРД А. РИ ГЕР
1925–2018.

Са хра на је оба вље на 4. ок то бра 2018. го ди не на Ка то лич ком гро -

бљу у Вр шцу.

Ожа ло шће ни: су пру га РУ ЖИ ЦА, ћер ка ВА ЛЕ РИ ЈА 

и син ЕДУ АРД с по ро ди ца ма

(19/267638)

На пу сти ла нас је на ша дра га мај ка и ба ка

ЈО ВАН КА СТОЈ КА НО ВИЋ
1930–2018.

С љу ба вљу: син ВА СА, сна ја ВЕ РА, 

унук БО ШКО и уну ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(33/267693)

По след њи по здрав

ЈО ВАН КИ СТОЈ КА НО ВИЋ

У на шим си ср ци ма, при чи и се ћа њу.

Тво ји: БИ ЉА НА, ДРА ГАН, БО БА, 

АЛЕН и МИ ЛИ ЦА

(38/267702)

По след њи по здрав дра гој ма ми и ба ки

ЈО ВАН КИ СТОЈ КА НО ВИЋ
1930–2018.

Оста ћеш веч но у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЦИ ЦА и уну ка ЗО РИ ЦА
(39/267702)

Пре ми ну ла је на ша

МИЛ КА МИ ЛА НО ВИЋ
1935–2018.

8. ок то бра из гу би ла је по след њу битку.

Са хра на ће се одр жа ти 12. ок то бра, на Но -

вом гро бљу, у 15 са ти.

Ве чи спо мен: си но ви ЗВЕ ЗДАН 

и ДЕ ЈАН, сна ја ВЕ СНА, уну ци СР ЂАН,

СА ЊА и МА РИ НА и оста ла ожа ло шће на

род би на и при ја те љи

(43/267712)

4. ок то бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги

СТАН КО РА ШКОВ
1933–2018.

Био си до бар, не жан, по жр тво ван и во љен су -

пруг, отац, таст, де да и пра де да.

Веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма и се ћа њу.

Ожа ло шће ни: су пру га СТА НА, ћер ка ВЕ СНА,

зет МИ ЛАН, уну ке МИ ЛИ ЦА и ДА НИ ЦА

с по ро ди ца ма
(47/267724)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

во ље на

СИЛ ВИ ЈА ПО ПА
1953–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: отац ДИ МИ ТРИ ЈЕ, ћер ка ВИ О ЛЕ ТА, 

уну ке АНА СТА СИ ЈА и АНА МА РИ ЈА, 

унук СА ША, зет РО БЕРТ и су пруг ДУ ШАН
(49/267728)

По след њи по здрав

ОСТО ЈИ 

КР СТО НИ ЈЕ ВИ ЋУ

1934–2018.

По чи вај у ми ру.

Су пру га МИ ЛЕН КА

(69/267821)

По след њи по здрав

ОСТО ЈИ

КР СТО НИ ЈЕ ВИ ЋУ
1934–2018.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Ћер ка СВЕ ТЛА НА, зет

НЕ НАД, унук ИВАН,

уну ка ЈО ВА НА и при ја

ЉУ БИ ЦА

(70/267821)

Дра гој се стри

ИРЕН 

ТА ПОЛ ЧА ЊИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Брат МИ ХАЉ с по ро ди -

цом и брат ЗОЛ ТАН

(100/

По след њи по здрав дра -

гој

СТО ЈАН КИ 

ВР ЛАМ СКИ

СТО ЈИ

од СЕ КЕ, ЖИ КЕ, 

БО ЈА НА и СА ЊЕ 

МЕ ДАН ЧИЋ

(41/267710)

6. ок то бра 2018. го ди не пре ми нуо је наш дра ги отац, де да и пра де -

да, у 88. го ди ни

ЛА ЗАР ПА ВЛО ВИЋ
Ожа ло шће ни: син ДРА ГИ, сна ја СНЕ ЖА НА, уну ци НЕ БОЈ ША 

и НЕ МА ЊА, сна је СНЕ ЖА НА и ЈО ВА НА, пра у ну чад ЛА ЗАР, ЛУ КА,

НО ВАК, ВУК, АЛЕК СА и МИ ЛА ОЛ ГА

(75/267837)

6. ок то бра 2018. го ди не пре ми нуо је наш дра ги отац, де да и пра де -

да, у 88. го ди ни

ЛА ЗАР ПА ВЛО ВИЋ

Ожа ло шће ни: син СВЕ ТИ СЛАВ, сна ја МИР ЈА НА, 

унук ВЛА ДИ МИР, сна ја МИ ЛЕ НА и пра у ну ка ОЛ ГА

(76/267835)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

По сле по здрав дра гом

ЕДУ АР ДУ 

РИ ГЕ РУ
Ком ши је из ула за

(96/267876)
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По след њи по здрав на шем дра гом

МО МИ РУ ЋИ РИ ЋУ ЋИ РИ

Био си ве ли ки при ја тељ, ко ле га и брат.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

ЂОР ЂЕ НИ КО ЛИЋ и СА ША ГА ВРИ ЛОВ 

с по ро ди ца ма

(65/267795)

МО МИР ЋИ РИЋ

Ку ме мој до бри...

По ро ди ца ПА НИЋ

(74/267828)

По след њи по здрав дра гом ко ле ги

МО МИ РУ ЋИ РИ ЋУ

од ко лек ти ва фир ме „Granexport”
(79/267843)

По след њи по здрав

те та МА РИ ЈИ
од рад ни ка са бен зин ских пум пи и „Кр не та”: 

МИ ЛЕ ТА, МИ ЛА НА, ЖЕЉ КА, СР ЂА НА, НИ КО ЛА ЈА 
и СТЕ ФА НА

(44/267715)

Из не на да нас је на пу сти ла на ша во ље на ма ма и ба ка

МА РИ ЈА КР НЕ ТА
1945–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: си но ви ПРЕ ДРАГ и НЕ НАД, 

сна је БИ ЉА НА и МИР ЈА НА, уну ци МИ ЛОШ, 

МАР КО и НИ КО ЛА, уну ке АН ДРЕА, ЕЛИ ЗА БЕ ТА

и ДА РИА и пра у ну ка АН ГЕ ЛИ НА
(94/ф)

По след њи по здрав дра гој при ји

МА РИ ЈИ КР НЕ ТА
1945–2018.

По ро ди ца МАР ЧЕ ТА

(95/ф)

Твој смех, тво ја до бр о та и тво је ве ли ко ср це за у век ћу ку ца ти у на -

ма. Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти

МО МИР ЋИ РИЋ
1975–2018.

Тво ја по ро ди ца: син ФИ ЛИП, ћер ка СО ФИ ЈА 

и су пру га АЛЕК САН ДРА

(56/267753)

По след њи по здрав

МА РИ ЦИ КР НЕ ТА

„Енер го про јект опре ма” а. д. Бе о град

(106/267920)

По след њи по здрав

ба ка МА РИ ЦИ

МА РЕ и ДА НИ ЦА

(107/267920)

По след њи по здрав

ЋИ РИ

од ро ди те ља Фи ли по вих дру га ра са џу да

(29/267676)

По след њи по здрав дру гу

ЋИ РИ
Не ма мо ре чи за бол и ту гу ко ју осе ћа мо, у на шим си
ср ци ма за у век. 

Тво је VIII-3, ОШ „Ђу ра Јак шић”

(30/267680)

По след њи по здрав

ЋИ РИ

од по ро ди ца

ДЕ ЈА НО ВИЋ 

и МАР ТИ НОВ

(45/267720)

По след њи по здрав

МО МИ РУ 

ЋИ РИ ЋУ

Фи ћи ни дру га ри 

из IV-1 са учи те љи цом

ДРА ГА НОМ

(51/ф)

По след њи по здрав и по чи ва ње у ми ру, на шем дра гом зе ту Мо ми

МО МИ РУ ЋИ РИ ЋУ
1975–2018.

Ожа ло шће на по ро ди ца БИ ЋА НИН

(55/267753)

По след њи по здрав 

ЋИ РИ

од по ро ди це 

ТО ДО РО ВИЋ

(104/267909)

По след њи по здрав

стри цу и де ди

ТИ ХО МИ РУ

СТО ШИ ЋУ

од СТО ШКЕ ТА, 

МЛА ДЕ НА и МА РИ НЕ 

с по ро ди ца ма

(103/267908

По след њи по здрав во ље ном  су пру гу, оцу и та сту

ТИ ХО МИ РУ СТО ШИ ЋУ
1934–2018.

Хва ла ти на све му што си учи нио за нас.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Су пру га ДУ ШАН КА, ћер ка МИР ЈА НА и зет

СЛО БО ДАН
(86/267858)

По след њи по здрав Ми -

ри ном оцу

ТИ ХО МИ РУ

СТО ШИ ЋУ

од ко ле га и ко ле ги ни ца

из „Елек тро ди стри бу -

ци је” Пан че во

(67/267806)

По след њи по здрав дру гу

МИ О МИ РУ

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

СТО ЛЕ ТУ

ЛА ЛЕ, ПЕР ЦЕ, КА ЛА БА

и РА ЈА

(101/267741)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.
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Че ти ри ту жне го ди не 

ДИ МЕ ПРЕМ ЧЕВ СКИ
9. VIII 1959 – 12. X 2014.

Пам ти мо и по ми ње мо те бес крај но и за у век.
Тво ји нај ми ли ји

(27/267659)

Се ћа ње на ро ди те ље

АН КУ ЦИЋ

СА ВА                   МА РИ ЈА
1934–2009. 1934–2017.

Чу ва ју их од за бо ра ва ћер ка и син
(28/267664)

Про шла је ту жна го ди -

на от ка да ни је са на ма

на ша дра га 

СПО МЕН КА

АДА МОВ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Син са по ро ди цом

(68/267809)

Дво го ди шњи по мен

СВЕ ТО МИР 

БА ТА 

МАР ЈА НОВ
1949–2016.

Жи ве ћеш за у век у на -

шим се ћа њи ма.

Тво је: МИ ЛИ ЦА, 

ИВА НА и СА ВЕ ТА

(71/267820)

На вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни

ЂОР ЂЕ НИ НИЋ

18. ок то бра 2018, у 11 са ти, да ва ће мо по мен на

гро бљу Ко теж.

Ње го ви: су пру га РУ ЖИ ЦА, унук МАР КО, син

МИ ЛИ ВОЈ и сна ја МА РИ ЈА НА
(72/267825)

Че тр де сет ту жних да на за на шим 

ДРА ГА НОМ ГА ЈИ ЋЕМ
По мен је 11. ок то бра, у 11.30, на омо љач ком гро бљу.

Нај ми ли ји: по ро ди це ГА ЈИЋ и ВА СИЛ ЧИН

(77/

Че тр де сет ту жних да на

на шем

ДРА ГА НУ 

ГА ЈИ ЋУ

За у век у на шим ср ци ма.

Бра ћа МИ ЛОШ 

и МИ РО ЉУБ 

с по ро ди ца ма

(78/

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ

2001–2018.

Ма ма, брат 

с по ро ди цом и ћа ле

(66/27)

МИЛ КА 

БУР САЋ

1940–1993–2018.

Вре ме про ла зи, а бол и

ту га за то бом оста ју.

Веч но ћеш жи ве ти  у ср -

ци ма оних ко ји те во ле.

(83/26785

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ

2001–2018.

По ро ди ца ТА СИЋ

(84/2678

ПО МЕН

ЈОН КА 

СТА МЕН КО ВИЋ

2008–2018.

Оста је нам са мо ту га и

бол за то бом.

По ро ди ца ТА СИЋ

(85/267854)

СА ЛЕ

и да ље нам мно го не до ста јеш!

Тво ји: СО ФИ, ФИ ЋА, НЕ ЦА, 

ГА ГИ и ТИ ЋА

(88/267862)

Ше сто ме сеч ни по мен

СА ШИ НЕ БРИ ГИ ЋУ
Љу бо мор но чу вам сва ку на шу успо ме ну...

Во ли мо те нај ви ше

Тво ји: ИЦА, АКИ и ЛЕН КА

(89/267862)

Ше сто ме сеч ни по мен

СА ШИ НЕ БРИ ГИ ЋУ

Са ле, ни ка да не ћеш оти ћи у за бо рав.

Тво ја тет ка МИ КИ и чи ка БРА ЦА

(90/

СЕ ЋА ЊЕ

КИР ХРОТ АДОЛФ ДО ЛИ
2007–2018.

Вре ме про ла зи, а успо ме на на те бе не је -

ња ва.

Увек си са на ма у ми сли ма.

Тво ји нај бли жи

(98/267890)

Че тр де се то днев ни по мен дра гој мај ци и

ба ки

ВЕ РИ КИР ХРОТ

Не до ста јеш нам све ви ше.

Тво ји нај бли жи

(99/267890)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је

на ша во ље на

СНЕ ЖА НА СТО ШИЋ
1963–2018.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг СТО ШКЕ, син МЛА ДЕН 

и ћер ка МА РИ НА с по ро ди ца ма

(102/267905)

По след њи по здрав

МИ ЛИ ЦИ БР ЊИ ЛО ВИЋ
1955–2018.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг МИ ЛАН, син ДА ЛИ БОР, 
ћер ка ДРА ГА НА, зет МИ ЛОШ, уну чад МА РИ ЈА, 

НИ КО ЛА, ХЕ ЛЕ НА и ЛЕА
(105/267911)

МА РИ ЈА ЧОР ТАН
1932–2018.

По ла га ње ур не у 11 са ти,
на гро бљу Ко теж.

По ро ди ца

(108/267427)

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

По след њи по здрав дра -

гој

СНЕ ЖИ

По ро ди це 

НЕ СТО РО ВИЋ 

и СТО ШИЋ

(87/2

По след њи по здрав дра гој

МИ ЦИ

од ње них ШУ ШЊА РА

(97/267889)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи -

ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

БО РА 

ЛУ ЖА ЈИЋ

12. X 2015 – 12. X 2018.

Ра но си нас оста вио.

Ни кад те не ће 

за бо ра ви ти тво ја де ца 

и сна ја МА РИ ЈА

(2/2675783)

СЕ ЋА ЊЕ 

ЛУ КИЋ

ЗДРАВ КА                   РА ДИ ША
1930–2013. 1936–1970.

Ћер ка ЖИВ КА, си но ви ЖИ ВО РАД и МИ ЋО, се стра
СТА НА, уну ци, пра у ну ци и род би на

(3/267471)

СЕ ЋА ЊЕ

ПИЛЦ

ЉУ БО МИР           РАД МИ ЛА
1985.                                    2010.

Увек оста је те у мо јим ми сли ма и нај леп шим се -

ћа њи ма, сва ко га да на, сва ко га ча са.

Ва ша ЉИ ЉА НА
(18/267724)

Се ћа ње на на ше дра ге

ЂУ РИН

СР БИ СЛАВ            НЕ ВЕН КА

По но сно вас чу ва мо од за бо ра ва.

Син СТЕ ВА и ћер ка ГО ЦА с по ро ди ца ма
(26/243)

16. ок то бра на вр ша ва се два де сет пет го ди на од смр ти

мо је дра ге мај ке

СО ФИ ЈЕ ЖИ ВУЉ
рођ. Кр ча ди нац

1993–2018.

Вре ме и до га ђа ји ни су ути ца ли, и да ље си на си гур ном, у

на шим ср ци ма. 

Оста јеш за у век би ће из бај ке. Во ли мо те!

Син МИ О ДРАГ, уну ке НА ТА ША и БО ЈА НА 

и сна ха БРАН КА
(46/ф-)

У су бо ту, 13. ок то бра, у

11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу, обе ле жа ва мо

ше сто ме сеч ни по мен

МИ РО СЛА ВУ
МИ ЛИ ЋУ

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Су пру га НА СТА СИ ЈА 
с по ро ди цом

(32/267686)

3

КА ШИ КИЋ

МИ ЛИ ЦА             БРА НИ СЛАВ

МИ ЦА                     БА НЕ

20 го ди на 17 го ди на

Ни ка да вас не ће за бо ра ви ти ва ши: НА ДА, 

ДО БРИН КА и ЂУ РИ ЦА с по ро ди ца ма
(36/267699)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ПИ ВА ШЕ ВИЋ

ЉУ БО                  БО СИЉ КА
1927–1992.                             1930–2014.

У на шим ср ци ма, у на шим ми сли ма, увек и за у -

век.

Си но ви НО ВАК и ЂУ РО с по ро ди ца ма
(42/267726)

МА РИ ЈА ЉУ БО ВИЋ
1957–2017.

Да ни про ла зе, а ни је дан без се ћа ња на те бе.

13. ок то бра 2018, у 10.30, на Ка то лич ком гро бљу,

одр жа ће се го ди шњи по мен

Тво ји нај ми ли ји
(40/267705)

Про шла је го ди на отка ко не ма на ше мај ке и ба ке

РУ ЖИ ЦЕ ХРИ СТОВ
Не ће мо је ни ка да за бо ра ви ти.

СЛАВ ЧЕ, ЗО РИ ЦА, ДРА ГА НА, МИ ЛОШ и ПРЕ ДРАГ

(4/267457)

За бо рав не по сто ји

НИ КО ЛА                   МА РИ НА  ША РАЦ
ШТИВ ЧЕ ВИЋ                 рођ. Штив че вић

20 го ди на                                         17 го ди на
По ро ди ца ШТИВ ЧЕ ВИЋ

(53/267730)

Де се то го ди шњи по мен

ГОЈ КО 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ја де ца

(57/267765)

Ше сто ме сеч ни по мен

НИ КО ЛИ 

ГРУ ЈИ ЋУ

Вре ме про ла зи, оста је

се ћа ње на ле пе тре нут ке.

Не до ста јеш нам.

Тво ја ЦЕ КИ ЛИ 

с по ро ди цом

(14/267602)

16. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка ко ни је с на ма наш во -

ље ни

ЗЛА ТО ЈЕ ГА ЛЕ ТИН

У на шем ћу та њу се чу јеш,

у на шој при чи жи виш,

у на шој су зи ви диш.

Су пру га ЛЕН КА и ћер ке БИ ЉА НА и БЕ БА

(60/267779

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ЉУБ ЦОЛ НА РИЋ
2002–2018.

Тво је ДА НИ ЦА и МА ЈА
(61/267785)

У сре ду, 17. ок то бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу

обе ле жа ва мо че тр де сет да на без на ше дра ге

РУ ЖИ ЦЕ ВУ ЈА НО ВИЋ
25. VII 1944 – 8. IX 2018.

Док жи ви мо жи ве ћеш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји
(58/267775)

МИР КОВ

ВЕЉ КО                      МИ ЛЕ НА

1931–1972. 1931–2018.

Ђер ке НА ДА и ЂИ НА с по ро ди ца ма

(63/267792)

ВЕ ЛА КО СТИЋ

рођ. Пе шић

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма, ми сли ма и

успо ме на ма.

Тво је се стре 

с по ро ди ца ма

(64/1267793)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША 

МИ ТРЕ СКИ

1962–1991.

Тво ја по ро ди ца

(73/267827)
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ДА РИН КА              СТЕ ПАН

1968–2018. 1988–2018.

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
из Омо љи це

Ок то бар увек бу ди ту жно се ћа ње на Вас.

Син МИ ЛАН с по ро ди цом
(5/267580)

13. X 2013 – 13. X 2018.

МИ ЛЕ ЧА ВИЋ

Не ки жи ве бли зу, а да -

ле ко.

Тво ја ЉУ БИ ЦА с де цом

(6/267584)

На шој дра гој

МА РИ ЈИ 

БО КУН

2008–2018.

Дра га мај ко, вре ме иде,

ми те чу ва мо од за бо ра -

ва, јер ти си део на шег

жи во та.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Твој син НИ КО ЛА 

с по ро ди цом

(8/267591)

Твој ве дри лик и пле ме -

ни та ду ша тра ју у на ма.

По ро ди ца 

КО МЉЕ НО ВИЋ

(9/267592)

СЛА ВО ЉУБ 

БО НИН

Про шло је три на ест ду -

гих го ди на у су за ма и

на ди да ћеш ку ћи да се

вра тиш.

Твој отац и мај ка

(10/267592)

Про шло је де сет го ди на

от ка да ни је са на ма

ВЕ ЛИ ЗАР 

АНО ВИЋ

2008–2018.

Успо ме ну на све што је

би ло ле по са то бом 

чу ва тво ја по ро ди ца

АНО ВИЋ

(12/267596)

11. ок то бра 2018. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

од смр ти на ше во ље не

су пру ге и мај ке

НА ДЕ 

СИ ЉА НОВ СКИ

1950–2018.

из Ја бу ке

Хва ла ти на све му што

си учи ни ла за нас.

Су пруг СТЕ ВА и си но ви 

(13/267600)

ВЛА ДИ МИР

РИ СТИЋ РИ ЛЕ

1983–2016.

Две го ди не је про шло, у

ср цу веч на ту га а у ку ћи

ве ли ка пра зни на.

Тво ја мај ка ЈА СМИ НА 

и син МА ТЕ ЈА

(15/267606)

У су бо ту, 13. ок то бра, на Но вом гро бљу у

Пан че ву, одр жа ће се го ди шњи по мен

ЂУ РИ БО ДЛО ВИ ЋУ

Ње го ва по ро ди ца

(16/267620)

СЕ ЋА ЊЕ

СПА СИЋ

ОЛ ГА                         СТО ЈАН
15. X 2002 – 15. X 2018. 8. XI 2011 – 8. XI 2018.

С љу ба вљу њи хо ви нај ми ли ји
(17/267621)

МА РИ ЈА БА БА

Твој осмех жи ви са на ма сва ко га да на, а

то пли на твог ср ца нас пра ти у са ти ма и

сва ког ми ну та као да си ту.

Тво ји: ЛИ ВИ УС, АН ЂЕ ЛА и ПА МЕ ЛА, зет

АЛЕК САН ДАР и уну ци СТЕ ФАН и УРОШ

(20/267641)

МА РИ ЈА БА БА

Не до ста јеш нам.

Тет ка, ВИ О ЛЕ ТА, НЕ НАД, ИСИ ДО РА и КА ТА РИ НА

(21/267641)

13. ок то бра 2018. да ва -

ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шој во ље ној

МИР ЈА НИ 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

МИ РИ

По не кад у сно ви ма,

увек у ср цу и ми сли ма.

Ћер ка БРАН КА

(22/267644)

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУР ЂИ ЈА ДА НИ ЛО ВИЋ ЂУ ЈА
2005–2018.

С љу ба вљу и по што ва њем СТО ЈА, ЈА СНА, 

СА ЊА и АЛЕК СА
(34/267694)

15. ок то бра 2018. је две го ди не от ка ко ни -

је са на ма

АЛЕК САН ДАР СТА МА ТОВ

АЦА
1953–2016.

Ту гу је мо пу но, мно го нам не до ста јеш.

Бес крај но те во ли мо, у ср цу чу ва мо. 

Ни вре ме не убла жа ва бол за то бом.

Тво ја ћер ка АЛЕК САН ДРА и су пру га

ЦВЕ ТА НА

(48/267724)

15. ок то бра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди ну да на от -

ка ко ни је са на ма на ша во ље на

СПО МЕН КА АДА МОВ
За у век си у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ма ма ДРА ГА, БИ ЉА и МИ О НА

(50/267730)

МА РИ ЈА БА БА
Се ћа ња оста ју.

МИ ЛЕ НА, ЕДИ

и БАР БА РА

(52/267731)

12. ок то бра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да је мо че тр де се то -

днев ни по мен

ПЕ ТРУ ВУ ЧЕ ТИ ЋУ

Ја ко нам не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца

(35/267695)

У су бо ту, 13. ок то бра 2018, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу, да је мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом

СА ШИ МАР СЕ НИ ЋУ

1971–2017.

Те шко је жи ве ти с пат њом у ду ши, ви де ти

те сву да, а ниг де те не на ћи.

Не до ста јеш нам...

Тво ји нај ми ли ји

(31/271919)

МА РИ ЈА БА БА МА ША
2017–2018.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ко лек тив Ла бо ра то ри је Оп ште 

бол ни це Пан че во
(62/267786)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ве о ма је бит но да се кре ће те и
да што ви ше бо ра ви те на све жем
ва зду ху. Ма ње пре пре ке на по -
слу не ће вас из ба ци ти из ко ло се -
ка. Но вац сти же не пла ни ра но –
као при јат но из не на ђе ње. Сми -
ри те стра сти, ре ша вај те про бле -
ме раз го во ром.

Бо ље се ор га ни зуј те и не пре пу -
штај те дру ги ма да вам ре ше чак
ни ма ли про блем. На мно ге
ства ри не ће те мо ћи да ути че те,
што ће би ти ви ше не го до бро.
Мно ги ма ће се у ве зи по ја ви ти
тре ћа осо ба. Ра ди те ма ло ви ше
на иму ни те ту.

Про ме не на бо ље се по ла ко на -
зи ру. Ду бо ко удах ни те и иди те
стр пљи во ко рак по ко рак. Не ве -
руј те пре ви ше са рад ни ци ма да
се не што не ис ком пли ку је. Тре -
нут но ни сте за ин те ре со ва ни за
ре ша ва ње свог љу бав ног жи во -
та. Не пре те руј те у је лу и пи ћу.

Ма њи бо ло ви у лум бал ном де лу
кич ме са мо ће по ја ча ти ва шу
нер во зу. Ко ли ко год нов ца да
има те, не ра си пај те се. Пла но ви
о про ме ни по сла мо ра ће да са че -
ка ју. Пе ри од љу бав не стаг на ци је.
Ва ша и парт не ро ва оче ки ва ња се
не по кла па ју.

На ђи те на чин да се опу сти те. До ћи
ће до од ла га ња по слов них са ста на -
ка и до го во ра. Не бу ди те очај ни, све
ће про ћи бо ље од оче ки ва ног. До ћи
ће те до нов ца пу тем парт нер ства
или на пла те ду га. Бу ди те опре зни у
раз го во ру с парт не ром да не би бук -
нуо ве ли ки пла мен.

По не кад је бо ље не ра ди ти ни -
шта не го бр зо пле то на пра ви ти
гре шку. Бу ди те му дри и стр пљи -
ви. Не спо ра зу ми с парт не ром ће
би ти го то во сва ко днев ни, а нај -
бо ље ће про ћи они ко ји су раз -
дво је ни због по сла. Ма ње гла во -
бо ље.

Нај бо ље би би ло да ову сед ми -
цу пре спа ва те. Под стре сом сте и
ре а гу је те пре ви ше бур но чак и на
не бит не ства ри, због че га би сте
мо гли на пра ви ти по гре шне по -
слов не по те зе. У љу ба ви сте еу -
фо рич ни, а отва ра ју вам се мо -
гућ но сти да за поч не те но ву ве зу.

Све што сте гур ну ли под те пих,
са да се мо ра за вр ши ти. Но вац
до ла зи и тре ба га уло жи ти у по -
сао. Парт не ро ва про мен љи ва
при ро да ће вас до во ди ти до лу -
ди ла, али бу ди те стр пљи ви. По -
моћ бли ских љу ди ће вам да ти
сна гу.

Бу ди те опре зни ако пре го ва ра -
те о по сло ви ма ве ли ке вред но -
сти. Но вац до ла зи и од ла зи, али
га има те. Ис пу ње ни сте не ким
бе сом, по ма ло сте его и стич ни, па
би парт нер, ре вол ти ран, мо гао
да вам окре не ле ђа. Осло бо ди те
се стре са у те ре та ни.

Бу ди те опре зни с до ку мен ти ма
– пре не го што би ло шта пот пи -
ше те, чи тај те два пут. Ко ли ко год
вам не што де ло ва ло као из гу -
бље но, ипак ни је та ко. Ства ри се
ре ша ва ју на пот пу но нео че ки ван
на чин. Ве руј те ма ло ви ше парт -
не ру.

Про бле ми се ни жу је дан за
дру гим, а мно ге од њих сте са ми
иза зва ли. Ре ша вај те их у кру гу
по ро ди це или по тра жи те струч ну
по моћ. Са са рад ни ци ма је у то ку
игра глу вих те ле фо на. Не тра жи -
те пре ко хле ба по га че, јер би
парт нер мо гао да диг не си дро.

Оку пи ра ни сте ра зним про бле -
ми ма, али пра ву гла во бо љу ства -
ра ју вам за ду же ња из прет ход не
го ди не. Охла ди те гла ву и ре ше ње
ће се већ ука за ти. Бу ди те му дри
ка да раз го ва ра те с парт не ром.
Не ле чи те сво је не за до вољ ство
хра ном.

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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и Са ша Мар ти нов; 18. сеп тем бра: Ка ли ну – Ан ђе ла Ра ди шић и Не го слав Пу тић; 19. сеп тем бра: Алек сан дру – Ви -

о ле та Бар бул, Ла ру – Је ле на и Бо јан Не дељ ков, Ђур ђи ну – Јо ва на Ан ђел ко вић и Во ји слав Чи чић; 20. сеп тем бра:

Инес – Ана и Ми хал Па ве ла, Лену – Јелена Ђорђевић и Игор Драгој; 22. сеп тем бра: Ана ста си ју – Ми ле на и Ален

Ђу рић, Лен ку – Сла ви ца и Ми ро слав Пе рић, Зо ра ну – Ти ја на Ми ло ва но вић и Мла ден Ми шко вић; 23. сеп тем бра:

Ми лу – Ми ли ца и Ра до сав Јо ва но вић; Ја ну – Ја сми на и Ми ло мир Пе тро вић; 24. септембра: Дуњу – Зорана Јови-

чић и Зоран Врањеш; 25. септембра: Катарину – Анка и Јано Поважњец; 26. септембра: Дуњу – Маријана и Иван

Ђокић, Тијану – Јагода и Адријан Миловановић; 27. септембра: Магдалену – Гордана и Маринел Лазар; 28. сеп-

тембра: Наталију – Оливера и Душан Дивац, Зару – Лидија и Владимир Миловац, Јану – Златка и Мартин Хлав-

ча, Зару – Ана Илић и Сузан Јовин; 29. септембра: Дуњу – Симона и Владимир Проле, Нину – Марина и Расти-

слав Урбан, Андреу – Ђорђета и Луцијан Бека; 30. септембра: Милу – Сузана и Саша Петровић, Теодору – Зори-

ца и Милош Михајловић, Ивону – Милка Лукић и Дејан Сиљаноски, Хану – Дијана и Марко Петров, Нику – Вален-

тина и Јован Пурковић, Дарију – Лола и Ненад Грујевић; 2. октобра: Хелену – Бојана и Марјан Милојевић.

До би ли си на
29. ав гу ста: Ма те ју – Су за на Бе лић и Бо јан Пе тро вић; 2. септембра: Стефана – Александра Вујчин и Марјан

Милер; 3. септембра: Андреја – Биљана Балаш и Иван Мартинов; 5. септембра: Лазара – Александра Ради-

војша и Филип Живковић; 6. сеп тем бра: Вик то ра – Ја сми на Па вло вић и Ма рин Ро шу; 8. септембра: Јована –

Зорица Попов; 9. сеп тем бра: Ива на – Ђо ва на Ра ма дан и Ма рио Но ва ков; 10. сеп тем бра: Ја сми на – Ма ри ја

То нев ски, Ма рија – Ма ја Ба њаш; 16. сеп те м бра: Ву ка ши на – Бо ја на Бо жић и Дар ко Мар ко вић; 18. сеп тем бра:

Алек сан дра – Со ња Спа сов ски и Де јан Ми лин, Ду ша на – Је ле на и Де јан Ка ран фи лов ски; 19. сеп тем бра: Ни ко -

лу – Кри сти на и Ђу ра Ка пу нац, Zaferа – Hifa Ali i Abdalsalam Faraj Anwaila; 20. сеп тем бра: Ог ње на – Ди ја на и

Мир ко То пић, Антала – Снежана Шајн и Јанош Колар, Луку – Биљана Гетејац и Дарјан Јон; 21. сеп тем бра: Кон -

стан ти на – Сун чи ца и Са ша Пе нев ски, Ми ха и ла – Ми ли ца и Злат ко Ка нач ки, Бог да на – Алек сан дра и Дар ко Јо -

ва нов, Фи ли па – Ни ко ле та Ве ља нов ски и Да ли бор Ја ко вље вић; 22. сеп тем бра: Ми ха ља – Гор да на Га шпар Ха -

лас и Ми хаљ Ха лас; 24. сеп тем бра: Ла ва – Ду ња Гру јов ски Ра до вић и Алек сан дар Гру јов ски; 25. септембра:

Стефана – Емина и Милан Филиповић, Виктора – Радмила Анђелковић Илић и Горан Илић, Марка – Алексан-

дра и Јован Ивановић, Милоша – Драгана и Мирослав Шапоња; 28. септембра: Себастијана – Корнелија Ба-

лан, Богдана – Марина и Зоран Лакичин, Андреја – Зорана и Миодраг Дунић, Немању – Марина Мелиш и Бо-

рислав Сувајчевић; 30. септембра: Виктора: Анита и Александар Анђелковић; 1. октобра: Алексеја – Драгана

Панић и Горан Марић; 2. октобра: Митра – Мирјана и Иван Момчиловић, Ивана – Катарина и Адам Љаврош. 

ВЕН ЧА НИ

21. сеп тем бра: Би ља на Ива нов ски и Мар ко Мо ми ров; 22. сеп тем бра: Ве сна Ми ла но вић и Ђор ђе Ла за ре вић, Сла ђа -

на Ђор ђе вић и Бра ни мир Ерор, Дра га на Де ја но вић и Ни ко ла Ље ва ја, Бо ја на Дроб њак и Жељ ко Га јан, Ма ри ја Ве се лић

и Урош Ми тро вић, Ми ли ца Стар че вић и Го ран Џа ку ла, Ма ри ја Цр ни и Да ли бор Сто ја но вић; 23. сеп тем бра: Алек сан -

дра Ми ла но вић и Ми ро слав Мла де но вић, Ле он ти на Зи ма и Алек сан дар Иса ков; 27. сеп тем бра: Ми ли ца Пут ник и Ва -

си ли је Адви гов; 29. септембра: Марина Аготи и Бојан Јанкуловић, Тамара Костић и Стефан Ивић, Снежана Петровић

и Нинослав Марић, Адријана Турајлић и Бојан Љубојевић, Оксана Јуљевина Буланина и Роберт Абци, Марија Димић и

Зоран Конатар; 30. септембра: Александра Лилић и Александар Ђоровић, Милица Полић и Саша Потић, Милица Спа-

сојевић и Зоран Јовић, Мирјана Велковски и Александар Пауноски, Марина Бешић и Зоран Ваљаревић; 4. октобра:

Недељка Вугдраговић и Душан Вечански, Вероника Богдан и Божа Антић, Љубица Ковијанић и Дарко Матић. 

УМР ЛИ

20. сеп тем бра: Је ли ца Ста јић (1950), Сло бо дан ка Дра ми ћа нин (1945); 21. сеп те мбра: Ђу ро Ве њар ски (1954),

Мар ко Ду кић (1940); 22. сеп тем бра: Је ле на Бо гут (1952), Слав ко Жар ков (1939), Не над Зла та но вић (1979); 23.

сеп тем бра: Ђор ђе Де ми ја нен ко (1940), Вла ди мир Ста но је вић (1955), Вељ ко Ми лић (1932); 24. сеп тем бра: То -

ми слав Јо вић (1945), Ла зар Са мар џић (1922), Мил ка Си ро та (1935), Ка та Нађ (1937), Ја нош Со мо ђи (1942); 25.

сеп тем бра: Мир ко Јур је вић (1949), Стје пан Па вић (1962), Он дреј Ку ха рик (1952); 26. сеп тем бра: Јо ван Јер ков

(1954), Рад ми ла Ћо сић (1930); 27. сеп тем бра: Мир ко Бе лић (1966), Зден ко Кашч јак (1975), Ми ро сла ва Иг ња -

то вић (1941), Петар Николић (1947); 28. септембра: Добривоје Савић (1934), Живан Стокић (1948), Нада Ердеи

(1935); 29. септембра: Милорад Арсеновски (1954), Венцислав Коматина (1935), Добрица Лаковић (1943), Бо-

рис Димитров (1958); 30. септембра: Сава Траилов (1951), Стојадин Карафиловић (1950), Винка Момић (1939);

1. октобра: Миле Николовски (1960), Ана Пуја (1939); 2. октобра: Маргит Шмит (1937), Зорица Ковачевић

(1955), Царка Аксентијевић (1944), Естер Гргић (1941); 3. октобра: Едуард Ригер (1925), Светозар Милутинов

(1928), Остоја Крстонијевић (1934), Миланка Опачић (1937); 4. октобра: Душан Лакић (1944), Петар Ковачевић

(1933), Славка Еређин (1942), Владимир Савић (1952), Радослава Илић (1952); 5. октобра: Вера Везенковић

Хорват (1952). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Мозаик укрштеница: Босилеград, Елемир, Ени,
колар, пион, Свен, „Тоска”, тон, мат, са, в, пумпа, а, облач-
ност, гарнирање, п, птица, л, Об, ина, ами, Троја, плот, реса,
улари, Ест, Арамис, стидљивост. Коњићев скок: Ко поштено
живи, тај не треба да брине о речима злих људи. Анаграми:
(1) Антонио Рукавина, (2) Ален Ајверсон.

КОЊИЋЕВ СКОК
Повежите дате слогове скоковима шаховског коња, почев
од посебно обележеног поља у десном доњем углу, тако да
као решење добијете једну стару латинску сентенцу о по-
штењу и злоби.

-ЧИ- -ШТЕ- БРИ- ТАЈ ЗЛИХ

ДА НЕ -МА ПО- -НЕ

-НО РЕ- -БА ЉУ- -ВИ,

ТРЕ- -ДИ. ЖИ- О КО

Уместо уобичајених описа дат је по азбучном реду попис

свих речи од којих је састављена ова укрштеница. Ваш је

задатак да те речи уклопите у приложени лик. Крените од

најдужих речи.

ВОДОРАВНО:

АМИ, АР, АРАМИС, БОСИЛЕГРАД, ГАРНИРАЊЕ, ЕЛЕМИР,

ЕНИ, ЕСТ, ИНА, КОЛАР, МАТ, ОБ, ОБЛАЧНОСТ, ПИОН,

ПЛОТ, ПТИЦА, ПУМПА, РЕСА, СВЕН, СТИДЉИВОСТ, ТОН,

ТОСКА, ТРОЈА, УЛАРИ.

УСПРАВНО:

АЛАМО, АЉ, АНОКА, АСА, БГ, БЕКСТВО, БРЕСТ, ДИНАРА,

ЕЛИТИСТ, ЕР, ИМАН, ЛАП, ЛИР, МОРИС, МУЧНИНА, ОЛО-

ВО, ОСТИ, ПАРТИЈА, ПЛАВ, ПОТПОРА, ПОТРЕС, РЕИС, СЕ-

ЛЕН, ТАМНИЦА, ТЊ, УРИ.

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА

НОВ,

УНИКАТАН

И ОРА(Н)

АНАГРАМИ 

(2) AМЕРИЧКИ 

КОШАРКАШ

(1) НАШ 

ФУДБАЛЕР

ВЕЛЕ:

OН J(E)

РAСAН



Ма ни фе ста ци ја је по че ла у ју -
тар њим са ти ма, ка да су нај пре
кре ну ла так ми че ња, а по том и
деч је гру пе, ко је су, уз њи хо ве
на став ни ке, пред во ди ли во ди чи
„Је лен ка”. На кон пе ша че ња у
при ро ди че ка ло их је окре пље -
ње уз пла ни нар ски па суљ, као и
дру ге ак тив но сти, по пут пе ња -
ња уз уже или ча са зум бе. И овог

пу та ат мос фе ру је сво јом му зи -
ком по ди зао там бу ра шки са став
„Руј”, оформ љен спе ци јал но за
ову при ли ку, у са ста ву: То ђа,
Ми зге, Са ле и Ми јат.

ла га но пре ра ста у на чин жи -
вље ња, јер то је и био крај њи
циљ ор га ни за то ра. 

Одр жан је и де ли блат ски
ма ра тон, то јест осмо ко ло
Тре кинг ли ге Вој во ди не, у
ко јем је уче ство ва ло пре ко
сто пе де сет так ми ча ра. Над -
ме та ња су се од ви ја ла на ви -
ше тра са, а чла но ви „Је лен -

ка” су оства ри ли од лич не ре -
зул та те, као што су пр ва ме -
ста на сред њој и ма лој ста зи
Го ра на Дим ко ви ћа и Сла ђа -
не Ста мен ко вић.

Јед на од нај по пу лар ни јих еми -
си ја ко ла жног ка рак те ра, ко ја
се мо же гле да ти на до ма ћој те -
ле ви зи ји с на ци о нал ном фре -
квен ци јом, без сум ње је „Жи -
ки на ша ре ни ца”.

Ово сво је вр сно пред ста вља -
ње гра до ва из це ле Ср би је, ко -
је се ужи во еми ту је у да ни ма
ви кен да у ју тар њим са ти ма, до -
га ђа ло се про те кле не де ље, 7.
ок то бра, и у на шем гра ду.

Том при ли ком је на јед ном
ме сту пре до че но оно нај ва жни -
је чи ме на ша сре ди на рас по -
ла же ка да је реч о пред у зет ни -
штву, кул ту ри, умет но сти, спо -
р ту и дру гим об ли ци ма над -
град ње.

По ме ну тог ју тра се, пред ми -
ли он ским пу бли ку мом, пе ва -
ло, игра ло, ре ци то ва ло и ди -
ску то ва ло на раз не те ме, ка да
су сво је ве шти не при ка за ли
ра зни ор ке стри, ан сам бли,
глум ци...

По кон цеп ци ји „ред при че,
ред за ба ве” пре пли та ли су се
број ни на сту пи и раз го во ри, у
ко ји ма су о сво јим сфе ра ма

ин те ре со ва ња го во ри ли мно ги
Пан чев ци.

По ред пред став ни ка ло кал -
не са мо у пра ве, као и ди рек то -
ра по је ди них уста но ва, по пут
На род ног му зе ја, За во да за за -
шти ту спо ме ни ка или ТОП-а,
свој рад су пред ста ви ли и дру -
ги су гра ђа ни. Та ко је пу бли ку
уве се ља ва ла и чу ве на пе ва чи -
ца на род не му зи ке Сне жа на
Ба бић Сне ки; не за о би ла зни Ми -
ро слав Жу жић је ре ци то вао,
пред сед ник ива но вач ког Удру -
же ња ба нат ских Бу га ра Ау гу -

стин Ка ла пиш го во рио је о на -
стан ку Ива но ва...

За вид ну ми ну та жу до био је
и ди рек тор пан че вач ке фи ли -
ја ле ком па ни је „Ду нав оси гу -
ра ње” Дра го љуб Ма ло вић, ко -
ји је у по ду жем раз го во ру с во -
ди те љем еми си је Жи во ра дом
Ни ко ли ћем у крат ким цр та ма
пре до чио јав но сти због че га је
то пред у зе ће ли дер на срп ском
тр жи шту и упр кос то ме што
ов де вла да ве ли ка кон ку рен -
ци ја, оли че на у два де сет пет,
пре све га, ино стра них фир ми.

Он је у том по гле ду као нај -
ва жни ју ча ро ли ју апо стро фи -
рао вр хун ски ме на џер ски тим
ко ји ра ди по нај ви шим свет -
ским стан дар ди ма, ни воа јед -
ног „Лој да”, за тим кон стант но
осве жи ва ње по ну де у ви ду лан -
си ра ња све атрак тив ни јих про -
из во да, као што је по ро дич но
оси гу ра ње, па чак и мо жда због
то га што ше зде сет од сто те ком -
па ни је чи не при пад ни це леп -
шег по ла, а по зна то је ко ли ко
су же не вред не, мар љи ве, од -
го вор не...

ног кр ста пра во вре ме но са ни -
ра ли. Ипак, ни је би ло озбиљ -
ни јих по вре да, иа ко су, као што
ре кох, ста зе би ле ве о ма те шке
због ду бо ког пе ска. Све у све -
му, од зив гра ђа на био је из у зе -
тан, што по је ди нач но, што груп -
но, а у том по гле ду пред ња чи -
ле су шко ле и, на рав но, пла ни -
нар ска дру штва – ис та као је
Глу мац.

Шко лар ци нај број ни ји
Ка да је реч о обра зов ним уста -
но ва ма с те ри то ри је Пан че ва,
нај ви ше уче ни ка до шло је из
Омо љи це (335 ђа ка), Стар че ва
(138), Ка ча ре ва (120) и град -
ских шко ла „Сте ви ца Јо ва но -
вић” (270) и „Све ти Са ва” (130).
По себ но ра ду је то што шко лар -
ци ор га ни зо ва но до ла зе и дру -
гих да на, што са мо го во ри да
се ова ма ни фе ста ци ја ши ри и

Петак, 12. октобар 2018.
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Две сестрице
Ове ку це се на ла зе у на се љу Ста ри
Та миш и по треб но их је што пре
удо ми ти. Обе су жен ке, ста ре око
два и по ме се ца, а у се би има ју и кр -
ви ла бра до ра, па ће от при ли ке би ти
та кве гра ђе и ве ли чи не.

Се стри це су здра ве и раз и гра не,
реч ју – са вр ше не за по ро ди цу ко ја
во ли ова ква њу шка ла.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се
до би ти на кон такт-те ле фон 061/68-15-444.

Побегуљко
Пре из ве сног вре ме на овај до -
бри ца очи глед но је по бе гао
не ко ме из цен тра гра да, али
га ни ко ни је по тра жио у град -
ском при хва ти ли шту, у ко јем
се при вре ме но на ла зи.

С об зи ром на то да пас ни је
чи по ван и не ма огр ли цу са
озна ком, не мо гу ће је до ћи до
вла сни ка, па уко ли ко га ни ко
не пре по зна и не оба ве сти га -
зду, би ће дат на удо мља ва ње.

С тим у ве зи по треб но је
по зва ти те ле фон 352-138.

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

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Пре ко две хи ља де и три ста
углав ном мла дих љу ди про те -
кле су бо те ра ди ло је оно што
би тре ба ло да се под ра зу ме ва
– да се кре ћу сна гом сво јих
ми ши ћа (пе ша че, тр че, во зе би -
цикл...), и то у што здра ви јем
при род ном окру же њу.

Ова, у да на шње вре ме го то -
во за бо ра вље на те ко ви на (под
ути ца јем там не стра не мо дер -
ног на чи на жи во та) јед на је од
спа со но сних фор му ла за из ба -
вље ње са вре ме ног чо ве ка од
гло бал ног за га ђе ња и дру гих
ужа са ко ји сва ко днев но бом -
бар ду ју на ше ор га ни зме.

Аларм на лам пи ца је одав но
упа ље на, јер по ме ну ту чи ње -
ни цу пре че сто за не ма ру је мо.

На сре ћу, на њу нас под се -
ћа ју ор га ни за ци је по пут Пла -
ни нар ског дру штва „Је ле нак”
и ма ни фе ста ци ја као што је „У
бо ја ма ру ја”... 

На за до вољ ство огром ног бро -
ја љу ди, два де се ти пут је у су -
бо ту, 6. ок то бра, на Чар да ку у
Де ли блат ској пе шча ри одр жан
нај ма сов ни ји еко ло шки до га -
ђај у ши рем окру же њу, под на -
зи вом „У бо ја ма ру ја”.

Број од пре ко две хи ља де и
три ста љу ди пре ма шио је до -
са да шње ре зул та те и оче ки ва -
ња ор га ни за то ра – чла но ва Пла -
ни нар ског дру штва „Је ле нак”,
ко ји су у оства ре њу ове пле ме -
ни те ми си је у нај ве ћој ме ри
би ли осло ње ни на соп стве ни
ен ту зи ја зам, ли ше ни по мо ћи
оних ко ји ма би бри га о здра -
вљу на ших су гра ђа на, на ро чи -
то оних нај мла ђих, мо ра ла да
бу де на пр вом ме сту. По но во
је за ка зао и упра ви тељ пе шчар -
ског пар ка при ро де („Вој во ди -

ЧАР ДАК У БО ЈА МА РУ ЈА, ДВА ДЕ СЕ ТИ ПУТ

КРЕ ТА ЊЕ У ПРИ РО ДИ ЈЕД НА КО ЗДРА ВЉЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

на шу ме”), чи ји су упо сле ни ци
опет на пла ћи ва ли улаз, чак и
де ци. 

Во лон те ри сами из не ли 
ор га ни за ци ју
Да кле, це ло куп на ор га ни за ци -
ја је, као и до сад, па ла на те рет
ак ти ви ста и во лон те ра „Је лен -
ка”, ко ји су тај по сао прак тич -
но оба вља ли пу них го ди ну да -
на, мал те не од са мог за вр шет -
ка прет ход них „Бо ја ру ја”.

Се кре тар по ме ну тог пан че -
вач ког дру штва „Је ле нак” Ми -
лан Глу мац на вео је да је, упр -
кос свим по те шко ћа ма, све про -
те кло у нај бо љем ре ду.

– Нај ве ћи по сао пао је на
пле ћа се дам де се так во лон те ра,
што је сва ка ко ма ло за ова кав
до га ђај ако има мо у ви ду шта
је све тре ба ло ура ди ти. Већ по -
чет ком го ди не за по че ли смо

ПО ЗНА ТА ЕМИ СИ ЈА ГО СТО ВА ЛА У НА ШЕМ ГРА ДУ

Пан че вач ка „ша ре ни ца”

ко рек ци ју ста за ко је су на нео -
бја шњив на чин би ле раз ро ва -
не; по пра ви ли смо рас кр сни це

и бо ље их озна чи ли, јер су и
не ки зна ко ви би ли оште ће ни.
Би ло је ве о ма те шко оп слу жи -
ти уче сни ке ма ни фе ста ци је, а
до дат не не во ље нам је за да ва -
ла на је зда смр ди бу ба и оса, па
је би ло и де се так убо да, што
су, на сре ћу, ак ти ви сти Цр ве -

Калапиш, Николић, Маловић и Снеки



На ста ди о ну „Ка ра ђор ђе” у
Но вом Са ду про шлог ви кен -
да је одр жан ве ли ки ме ђу на -
род ни ми тинг на ко ме се над -
ме та ло око 800 атле ти ча ра и
атле ти чар ки из Ср би је и зе -
ма ља у окру же њу. Од лич не
ре зул та те у ја кој кон ку рен -
ци ји по сти гли су и на ши мла -
ди су гра ђа ни.

Атлет ски клуб Па но ни ја се
пред ста вио са шест чла но ва
и сви су осво ји ли ме да ље.

Пр ви тро феј за свој клуб
за слу жи ла је Ка та ри на Ња ри
у ба ца њу ку гле, чи ме је по -
ста ла ви це шам пи он ка у гру -
пи ста ри јих пи о нир ки, а на -
кон то га је у тр ци де ча ка на
600 м Вла ди мир Мир ков за у -
зео тре ће ме сто. Ана Дра го је -
вић је осво ји ла сре бр но од лич -
је у тр ци мла ђих пи о нир ки, а

нај бо љи ре зул тат у гру пи де -
вој чи ца ро ђе них 2007. го ди -
не, с ко јим је осво ји ла злат ну
ме да љу у тр ци на 600 м, има -
ла је Ха на Ја ра маз. У над ме -
та њу ста ри јих пи о ни ра на 300
м сприн тер Па но ни је Да мјан
Чи кић осво јио је брон зу, што
је оства ри ла и Ми ља Осто јин
у тр ци под на зи вом „Но во -

сад ска хи ља дар ка”. Тре нер
Са ша Сто ји ло вић ве о ма је за -
до во љан по стиг ну тим ре зул -
та ти ма, јер је обо ре но и пет
лич них ре кор да.

За па жен на ступ има ли су
и чла но ви АК-а Ди на мо. Ми -
ља на То до ро вић је осво ји ла
сре бро на 600 м, док је Алек -
са Жи ва нов за ра дио брон зу у
ба ца њу ко пља. У тр ци мла -
ђих пи о нир ки на 300 м Ма -
ри ја Мр ке ла је убе дљи во три -
јум фо ва ла, док је ње на се -
стра Ана ста си ја у ис тој ди -
сци пли ни, али у кон ку рен -
ци ји ста ри јих пи о нир ки, би -
ла тре ћа.

Бо је Ди на ма су бра ни ли и:
Стра хи ња Стев шић, Ог њен
То пић, Ан ђе ла Бро шћанц,
Алек са Ву јић, Урош Фи ли по -
вић, Ксе ни ја Мр ке ла, Ни на

Кр сма но вић, Ср на Мар ко вић,
Ду ња Олу шки, Ива Ја куб, Ди -
ја на То до ро вић, Та ма ра Бла -
ну ша, Ања Рад ма но вић, Ду -
ња Ба кић, Еле на Ша рац, Ја -
на Гру јић, Мар ко Ми тро вић
и Ма ша Ка пе та но вић. Еки пу
су пред во ди ли тре не ри Љуп -
чо Цвет ко ски, Фи лип Вла јић
и Та ма ра По лић.

Так ми ча ри КК-а Ди на мо уче -
ство ва ли су про шлог ви кен -
да на пре сти жном тур ни ру
„Бе о град ски по бед ник”, на
ко јем су по ка за ли за ви дан
ква ли тет у ве о ма ја кој ме ђу -
на род ној кон ку рен ци ји.

При о ри тет на овом тур ни -
ру био је на ступ се ни о ра, ко -
ји се при пре ма ју за Свет ско
пр вен ство. Ка пи тен ре пре зен -
та ци је Ср би је Сло бо дан Би -
те вић пред во дио је наш на -
ци о нал ни тим до три јум фа у
екип ном де лу над ме та ња.
Срп ски ре пре зен та тив ци су у
фи на лу са вла да ли од лич ну
се лек ци ју Хр ват ске. Би те вић
је по бе дом у по след њем, од -
лу чу ју ћем ме чу обез бе дио
злат ну ме да љу ти му Ср би је.

По пу лар ни Бо ба је био успе -
шан и у по је ди нач ном де лу
так ми че ња. Ве о ма си гур но, са
че ти ри по бе де, осво јио је злат -
ну ме да љу у ка те го ри ји пре -
ко 84 кг, што је охра бру ју ће
уо чи пред сто је ћих ве ли ких
так ми че ња. Сре бр но од лич је
је за слу жи ла мла ђа се ни ор ка
Та ма ра Жи вић у ка те го ри ји
до 61 кг. Она је по сле од лич -
ног на сту па у Ри је ци та ко по -
твр ди ла да јој је фор ма у успо -
ну. Брон за не ме да ље осво ји -
ли су ју ни ор ка Ја на Кој чић у
ка те го ри ји до 53 кг и мла ђи
се ни ор Урош Пе тро вач ки у
ка те го ри ји до 67 кг.

У ре пер са жу за брон за ну
ме да љу по ра жен је ју ни ор

Дар ко Спа сков ски. У ис тој
кон ку рен ци ји Ни ко ла Ива но -
вић је стар то вао по бе дом, па
је по том из гу био у дру гом ко -
лу. Иа ко су оста ли без тро -
фе ја, до бро су се бо ри ли и
се ни ор Алек сан дар Ан ђел ко -
вић, ка дет Алек сан дар Зде -
шић и мла ђи се ни ор Мар ко
Пу ља ре вић.

Већ у су бо ту, 13. ок то бра,
ка ра ти сти Ди на ма над ме та -
ће се на Пр вен ству Вој во ди -
не у Но вом Бе че ју. Сло бо дан
Би те вић и ње гов тре нер Пре -
драг Сто ја ди нов от пу то ва ли
су у То кио на дру ги тур нир
Пре ми јер ли ге, где ће на сту -
пи ти са мо бор ци ко ји су олим -
пиј ски кан ди да ти, а ово так -
ми че ње је јед но од ква ли фи -
ка ци о них за од ла зак на Олим -
пиј ске игре.

СПОРТ
Петак, 12. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ко шар ка ши Та ми ша
над и гра ли Ме та лац у
дру гом по лу вре ме ну

Сле ди го сто ва ње ОКК
Бе о гра ду

Стар то ва ла је но ва пр вен стве на
тр ка за бо до ве у Ко шар ка шкој
ли ги Ср би је. У сво ју је да на е сту
се зо ну ме ђу нај бо љим клу бо ви -
ма у на шој зе мљи КК Та миш је
ушао баш она ко ка ко су при -
жељ ки ва ли и ње го ви нај ва тре -
ни ји на ви ја чи – по бе дом. У су -
бо ту, 6. ок то бра, у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту го сто вао је Ме -
та лац из Ва ље ва. Био је то још
је дан ко шар ка шки „кла сик” и
ко зна ко ји по ре ду ве о ма не из -
ве стан и до са мог кра ја за ни -
мљив су срет. Го сти су мо жда
бо ље за по че ли ду ел, али до ма -
ћин је сва ка ко бо љи тим: Та ми -
ш–Ме та лац 84:75, по че твр ти -
на ма: 18:25, 18:20, 25:10 и 23:20.

Пр ви тре нер еки пе из на шег
гра да Бо јан Јо ви чић на по чет -
ку ду е ла је Ва љев ци ма су прот -
ста вио тим ко ји су чи ни ли:
Алек сан дар Ил кић, Бо јан Кр -
сто вић, Ду шан Кне же вић, Бра -
ти слав Је ко вић и Иван Сми ља -
нић, али је вр ло бр зо мо рао да
ме ња и ро ти ра игра че, јер је
Ме та лац сте као по чет ну пред -
ност од 7:0. Усле дио је и тајм-
аут ко ји је за тра жио стра тег
Та ми ша, али ни је вре де ло. Пан -
чев ци су на чи ни ли су ви ше гре -
ша ка у увод ним ми ну ти ма су -
сре та, што је Ва љев ци ма омо -
гу ћи ло да игра ју хра бри је, али
и опу ште ни је.

У дру гој че твр ти ни су мом ци
из на шег гра да за и гра ли не што
бо ље. У пр ви план је иза шао
плеј меј кер Та ми ша Алек сан дар
Ил кић, ко ји је с не ко ли ко из -
ван ред них со ло про до ра ус пео
да сма њи пред ност го сти ју на
све га по ен раз ли ке (29:30). Ипак,
фи ниш дру гог де ла ме ча опет
је при пао игра чи ма из Ва ље ва,

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ТРИ ЈУМФ ЗА ПО ЧЕ ТАК СЕ ЗО НЕ

ко ји су по сти за ли ре ла тив но ла -
ке по е не и на од мор оти шли с
ре зул та том 36:45.

Дру го по лу вре ме је до не ло
не ки но ви Та миш. Очи глед но
је би ло да је Бо јан Јо ви чић то -
ком па у зе имао шта да ка же
сво јим мом ци ма у свла чи о ни -
ци. Кне же вић и ње го ви са и гра -
чи иза шли су на те рен с мно го
ви ше же ље и енер ги је, па су
бр зо по че ли и да „то пе ми нус”.
Сми ља нић је по го дио за три
по е на, пре ци зан је по том био
и Кр сто вић за 41:46, а не ду го
за тим и Бра ти слав Је ко вић је
по го дио „трој ку” за 48:49. Та -
миш је пр ви пут из јед на чио на
52:52 по гот ком Ла бу до ви ћа с
ли ни је пе на ла, а он да су по но -
во Сми ља нић и Је ко вић „тор -
пе до ва ли” кош Ва ље ва ца. Тим
из на шег гра да по вео је са 61:55
и мо жда већ та да „пре ло мио”
утак ми цу у сво ју ко рист.

Та ко је и било. У по след њем
де лу овог су сре та Ва љев ци ни су

има ли ни сна ге ни мо ћи да се
по но во вра те у меч. Раз и грао
се Ду шан Кне же вић, од ли чан
је био и Алек сан дар Тор њан -
ски, а Сми ља нић и Ил кић су
на ста ви ли да пред во де свој
тим ка пр вом три јум фу у се -
зо ни.

– За по че ли смо се зо ну она -
ко ка ко смо и же ле ли – по бе -
дом. Ми слим да је то и нај ва -
жни је у овом тре нут ку. Би ће
по треб но још не ко вре ме да се
но ви мом ци упо зна ју. Го сти су
нас над тр ча ли у пр вом по лу -
вре ме ну, али ус пе ли смо да се
кон со ли ду је мо и оства ри мо
три јумф – ре као је Иван Сми -
ља нић, нај е фи ка сни ји играч у
овом су сре ту.

Ње му уз ра ме био је Алек -
сан дар Ил кић, с три на ест по -
е на, док су Алек сан дар Тор -
њан ски и Бра ти слав Је ко вић
по је да на ест пу та би ли пре -
ци зни. Алек са Ча бри ло, Бо -
јан Кр сто вић и Ду шан Кне -

же вић по сти гли су по осам
по е на.

– Го сти су би ли вр ло бор бе ни
на по чет ку, ми смо ло ше отво -
ри ли меч. Ла ко смо ушли у ду -
ел, би ли смо сла би у од бра ни и
пот пу но над и гра ни. По сле
озбиљ ног раз го во ра у свла чи о -
ни ци то ком од мо ра мом ци су
се пре ну ли, рас тр ча ли се, згу -
сну ли од бра ну... За до во љан сам
дру гим по лу вре ме ном. Ли га ће
би ти ве о ма ква ли тет на ове се -
зо не, а има ће мо баш те жак рас -
по ред у пр вих шест-се дам ко ла.
Има мо осам но вих игра ча, углав -
ном мла дих, па је по треб но вре -
ме да се сви они укло пе у це ли -
ну, у тим. Али иде мо да ље, на -
ста вља мо вред но да тре ни ра мо
и да че ка мо на ред на ис ку ше ња
– ис та као је шеф струч ног шта -
ба Та ми ша Бо јан Јо ви чић.

На ред ног ви кен да Пан чев ци
ће има ти још је дан те жак меч.
У глав ном гра ду ће од ме ри ти
сна гу са ОКК Бе о гра дом.

КА РА ТЕ ТУР НИР „БЕ О ГРАД СКИ ПО БЕД НИК”

ДИ НА МУ ЧЕ ТИ РИ МЕ ДА ЉЕ

АТЛЕТ СКИ МИ ТИНГ У НО ВОМ СА ДУ

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СУ ПЕР КЛИН ЦИ

У Бе че ју је про шлог ви кен да
одр жан тра ди ци о на лан тур нир
у џу ду за мла ђе ка те го ри је, на
ко јем су та лен то ва ни бор ци из

на шег гра да по сти гли до бре
ре зул та те.

Ди на мо је пред ста вља ло је -
да на ест так ми ча ра, ко је је пред -
во дио тре нер Ми лен ко Крај -
но вић.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ми ли ца Се ку ло вић, Ма те ја Зу -

бо вић, Ми лош Сто ја но вић и
Вук Ко шић. Сре бром су се оки -
ти ли Миле на Се ку ло вић и Да -
ни јел Ма ра вић, а брон зе су за -
ра ди ли Миа Дра шко вић и Сте -
фан Ра бре но вић.

Со ли дан успех на так ми че -
њу у Бе че ју оства ри ли су и чла -
но ви ЏК-а Пан че во. Ма те ја Ка -
ли нић је осво јио брон зу, а Не -
ма ња Вељ ко вић је за у зео пе то
ме сто.

АК ТИВ НО СТИ КК-а МЛА ДОСТ

ЈЕ ДАН ВИ КЕНД – ДВА ТУР НИ РА

ЏУ ДО У БЕ ЧЕ ЈУ

ЈОШ ЈЕ ДАН ЗА ПА ЖЕН НА СТУП

То ком про шлог ви кен да ка ра -
ти сти Мла до сти су уче ство ва -
ли на два ве о ма ква ли тет на ме -
ђу на род на так ми че ња.

Они су се у су бо ту, 6. ок то бра,
над ме та ли у Бо сни и Хер це го ви -
ни, у Бро ду, на ме ђу на род ном тур -
ни ру „Са ва опен”, на ко јем је уче -
ство ва ло око 400 так ми ча ра из
Ау стри је, Хр ват ске, Сло ве ни је, Ср -
би је и БиХ. Сви так ми ча ри Мла -
до сти на сту пи ли су у бор ба ма.

Ми ха и ло Пан те лић и Ми ља -
на То до ро вић осво ји ли су сре -
бр не ме да ље, а брон за ма су се
оки ти ли Ка та ри на Пе тро вић,

Ми ља на Ро ма нов и Лука Ста -
ној ко вић. Уче ство ва ли су и Ан ђе -

ли на Ја ре дић, На та ли ја Га ври ло -
вић и Не ма ња Жив ков.

На „Ку пу при ја тељ ства” у Но -
вом Са ду КК Мла дост се пред -
ста вио са осам мла дих бо ра ца.

Јо ва на Та та ров је осво ји ла нај -
сјај ни је од лич је, сре бром се оки -
тио Ђор ђе Шу шак, а брон зе су
за ра ди ли: Ни ко ла Ја во рац, Алек -
сан дар Сто ја но вић, Мар ко и Ми -
лош Ми лу ти но вић, Де ја на Ра -
до вић и Ана ста си ја Кр стић.

Сле де ћег ви кен да ка де ти, ју -
ни о ри и мла ђи се ни о ри уче -
ство ва ће на по кра јин ском шам -
пи о на ту у Но вом Бе че ју, а пи -
о ни ри и на де на Ку пу Вој во ди -
не у Ста рој Па зо ви.

ТРИ ЗЛА ТА 

ЗА НЕ МА ЊУ

Члан Џу до клу ба Је дин ство из

Ка ча ре ва Не ма ња Ни шић про -

шлог ви кен да је уче ство вао на

тур ни ру у Ба ња лу ци, где је

оства рио из ван ре дан успех.

Овај та лен то ва ни бо рац се

из глав ног гра да Ре пу бли ке

Срп ске вра тио с три злат не

ме да ље.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да
Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Пан че во: ДИ НА МО –ПАР ТИ ЗАН
су бо та, 16 са ти
Пан че во: ДИ НА МО –СПАР ТАК
сре да, 17. ок то бар, 18.30

ПР ВА ЛИ ГА
К. Ми тро ви ца: К. МИ ТРО ВИ ЦА – БО РАЦ
Пан че во: БО РАЦ–ВГСК
сре да, 17. ок то бар, 16.30

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ср бо бран: ЕЛАН – ОД БОЈ КА 013

Ру ко мет

СУ ПЕР А ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –СЛО ГА
пе так, 20 са ти

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Пан че во: ЖРК ПАН ЧЕ ВО – СЛО ГА
су бо та, 19.30

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
му шкар ци

Ја бу ка: ЈА БУ КА –А ПА ТИН
су бо та, 19 са ти
До ло во: ДО ЛО ВО –СИ ВАЦ
не де ља, 19 са ти
же не

До ло во: ДО ЛО ВО –ЛА КИ

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Н. Кне же вац: ОБИ ЛИЋ –ЈА БУ КА
му шкар ци

При гре ви ца: ПРИ ГРЕ ВИ ЦА – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Бе о град: ОКК БЕ О ГРАД – ТА МИШ

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Пан че во: КРИС КРОС – ТО ПО ЛА
су бо та, 19.30, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –РАД НИЧ КИ
Пан че во: ДИ НА МО –МЛА ДОСТ
не де ља, 16 са ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР–ЧСК
не де ља, 15 са ти
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
сре да, 17. ок то бар, 15 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. Ка ра ђор ђе во: ЈЕ ДИН СТВО –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Из би ште: ПО ЛЕТ –СТРЕ ЛА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –РАД НИЧ КИ
Гај: ПАР ТИ ЗАН –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (К)

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Бе о град: ВИ ЗУ РА –ДИ НА МО 3:0

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ –РИБ НИ ЦА 0:3

Ру ко мет

СУ ПЕР А ЛИ ГА
Бе о град: Ц. ЗВЕ ЗДА – ДИ НА МО 24:29

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не
Вр бас: ВР БАС – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 20:18

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ада: ХА ЛАС ЈО ЖЕФ – ДО ЛО ВО 39:17
му шкар ци

Те ме рин: МЛА ДО СТ–ЈА БУ КА 19:22
Вр шац: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 25:25

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –НАФ ТА ГАС 28:14
му шкар ци
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – ЦРЕ ПА ЈА 30:19

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИ Ш–МЕ ТА ЛАЦ 84:75

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Н. Па зо ва: Н. ПА ЗО ВА – КРИС КРОС 74:68

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –ЈЕ ДИН СТВО 85:68

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Б. Ја рак: МЛА ДОСТ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 2:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ВОЈ ВО ДИ НА 0:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (В) 1:0
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ПАР ТИ ЗАН (Г) 0:0
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –ПОТ ПО РАЊ 2:2
Б. Па лан ка: ДУ НАВ –СЛО ГА 1:3
Ива но во: СТРЕ ЛА – Ц. ЗВЕ ЗДА 1:0
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Mach

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сд1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

ТРИ БРОН ЗЕ 
ЗА РВА ЧЕ

Чла но ви Рвач ког клу ба Ди на -
мо по сти гли су за па же не ре -
зул та те на ја ком ме ђу на род -
ном тур ни ру у Сом бо ру.

Брон за ним ме да ља ма оки -
ти ли су се Ог њен и Сте фан То -
до си је вић и Вељ ко Вуј но вић, а
Ми хај ло Вуј но вић се пла си рао
на пе то ме сто.

РЕ КОРД У 
КО ШИ ЦА МА

У сло вач ком гра ду Ко ши це
про шлог ви кен да је одр жан
„Ма ра тон ми ра”, ко ји се тра -
ди ци о нал но ор га ни зу је сва ке
го ди не по чев од 1924. и спа да
у нај ста ри је ма ра тон ске тр ке у
Евро пи.

Ве те ран Ми хал Шу ља, так -
ми чар АК-а Ди на мо, ста зу ду -

гач ку 42.195 ме та ра пре шао је
у вре ме ну од 2:50,15 и та ко по -
ста вио свој но ви лич ни ре корд.

Ми хал је пре две не де ље
имао за па жен на ступ на ул тра -
ма ра тон ској тр ци на Ка ле мег -
да ну у Бе о гра ду, што је сва ка -
ко пред ста вља ло пре пре ку да
ма ра тон ску тр ку у Ко ши ца ма
ис тр чи у још бо љем вре ме ну.

По след ња ово го ди шња ул -
тра ма ра тон ска тр ка на ко јој ће
Ми хал уче сто ва ти је сте „Ре ци -
кла жни ма ра тон”, ко ји се тра -
ди ци о нал но одр жа ва у де цем -
бру на Фру шкој го ри.

НАЈ БО ЉА 
„ДРУ ЖИ НА”

У Бе лој Цр кви је про шлог ви -
кен да одр жан тур нир у стре ља -
штву за пи о ни ре, на ко јем су
чла но ви СД-а „Пан че во 1813”
по сти гли из ван ред не ре зул та те.

Три јум фо вао је и му шки и
жен ски тим из на шег гра да.
Алек са и Ива Ра ко њац осво ји -
ли су злат не ме да ље, сре бром

су се оки ти ли Те о до ра Кон дић
и Ог њен Лу кић, а брон зе су за -
ра ди ли Ма ри на Ми ја то вић и
Алек са Ушље бр ка.

Пи о ни ри ће на ред но так ми -
че ње има ти 28. ок то бра у на -
шем гра ду, у пр вом ко лу Ли ге
пи о ни ра Вој во ди не.

На Пр вен ству Ср би је у га -
ђа њу из ва зду шне пу шке у тро -
ста ву, ко је је одр жа но у Но -
вом Са ду, ка дет Алек са Ра ко -
њац пла си рао се на два на е сто
ме сто.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Утак ми ца ма де ве тог ко ла про -
шлог ви кен да је на ста вље на
пр вен стве на тр ка за бо до ве у
Срп ској ли ги гру па „Вој во ди -
на”. Пан че вач ки Же ле зни чар
је го сто вао у Бач ком Јар ку, где
је пре тр пео и тре ћи по раз у до -
са да шњем де лу пр вен ства. У
пр вом по лу вре ме ну ни је би ло
го ло ва, а у на став ку ме ча до -
ма ћин је два пу та ус пео да са -
вла да гол ма на Ка та ни ћа: Мла -
дост –Же ле зни чар 2:0 (0:0).

По сле по ра за на свом те ре -
ну од Ср бо бра на „ди зел ка” је
на ово го сто ва ње оти шла са же -
љом и на дом да мо же да се
вра ти на по бед нич ки ко ло сек.
Ипак, Мла дост је ис ко ри сти ла
све гре шке у игри Же ле зни ча -
ра, па је ус пе ла да осво ји сва
три бо да. До ма ћин је пр ви по -
го дак по сти гао у 69. ми ну ту, а
тач ку на по бе ду ста вио је у по -
след њим тре ну ци ма утак ми це.

Же ле зни чар је са да на сед -
мом ме сту на та бе ли, са 14 бо до -

ва. У не де љу, 14. ок то бра, на
СЦ-у „Мла дост” го сту је ЧСК

пи ва ра, прет по след њи тим на
та бе ли, ко ји је до са да ус пео

да по бе ди са мо јед ном. Пред
игра чи ма „ди зел ке” је ве о ма
ва жан меч, јер се три јумф на -
ме ће као им пе ра тив. Утак ми -
ца по чи ње у 15 са ти.

Већ у сре ду, 17. ок то бра, на
про гра му ће би ти ре дов но, је -
да на е сто ко ло. Нај ин те ре сант -
ни ји ду ел у тој рун ди би ће од -
и гран на Град ском ста ди о ну у
Пан че ву, где ће се са ста ти Ди -
на мо 1945 и Же ле зни чар. Град -
ски дер би по чи ње та ко ђе у 15
са ти.

Сво је на ви ја че не при јат но су
из не на ди ли и фуд ба ле ри омо -
љич ке Мла до сти. Они су у
осмом ко лу Вој во ђан ске ли ге
„Ис ток” на свом те ре ну из гу -
би ли од Вој во ди не 1928 с 0:1.

Мла дост је са да на де се том
ме сту на та бе ли, с 11 бо до ва, а
у на ред ном ку ло пу ту је у Ба -
нат ско Ка ра ђор ђе во, где ће од -
ме ри ти сна гу с до ма ћим Је -
дин ством.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ФУД БАЛ СКИ ВИ КЕНД ЗА ЗА БО РАВ

Стране припремио

Александар
Живковић

ИГРАЈ ЗА СТЕ ФА НА

У су бо ту, 13. ок то бра, на Град ском ста ди о ну у Пан че ву би ће од -

и гра на ху ма ни тар на утак ми ца под на зи вом „Играј за Сте фа на”.

ФК Ди на мо 1945 уго сти ће Цр ве ну зве зду, а сав при ход од

про да тих ула зни ца (це на 150 ди на ра) би ће упла ћен на ра чун

на шег су гра ђа ни на Сте фа на Чи ки ћа, мла дог фуд ба ле ра, чла на

Цр ве не зве зда и Ди на ма 1945, ко ји је обо лео од ле у ке ми је.

Утак ми ца по чи ње у 14 са ти.

Од бој ка ши це Ди на ма
пре тр пе ле по раз од
Ви зу ре

Риб ни ца „из ри ба ла”
Бо рац

Дру го ко ло Су пер ли ге за од -
бој ка ши це ни је до не ло ни ка -
ква из не на ђе ња. Фа во ри ти су
ла ко са вла да ли сво је ри ва ле, а
јед на од утак ми ца у ко ји ма је
по бед ник био по знат и пре њи -
хо вог по чет ка, би ла је она из -
ме ђу Ви зу ре и Ди на ма. Шам -
пи он ке из Бе о гра да су се још
јед ном по ка за ле као пре ве ли -
ки за ло гај за пан че вач ке „ла -
ви це”, па су без ве ли ких про -
бле ма сти гле до мак си мал ног
три јум фа: Ви зу ра –Ди на мо 3:0,
по се то ви ма: 25:20, 25:11 и
25:19.

Под мла ђе на еки па из на шег
гра да, ко ја је у пр вом ко лу пру -
жи ла сна жан от пор фа во ри ту
из Обре нов ца и би ла на пра гу
ве ли ког из не на ђе ња, овог пу та
ни је мо гла да по но ви та кав „од -
бој ка шки сце на рио”. Ак ту ел не
шам пи он ке су игра ле та ман
оно ли ко ко ли ко им је би ло по -
треб но да осво је сва три бо да,
а Ди на му пред сто ји да сво ју
шан су тра жи у ме че ви ма са се -
би рав ним ри ва ли ма.

Пан чев ке су игра ле у са ста -
ву: Јо ва на Си мић, Ма ри на Ра -
ни са вље вић, Ми ли ца Шо рак,
Бјан ка Пет ко вић, Ва ња Си ме у -
но вић, Ти ја на Стој ко вић, Са ња
Ђур ђе вић, Ти ја на Ми тро вић,
Дра га на Мар ко вић, Та ма ра Ђур -
ђе вић и Ка та ри на Ма ри са вље -
вић. Шан су с клу пе че ка ле су
Ма ри на Об ра до вић, Ди на Со -
ло мун и Зо ра на Ста мен ко вић.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

ПРЕ ЈА КИ РИ ВА ЛИ ЗА БО РАЦ И „ЛА ВИ ЦЕ”

пред во ди тре нер Ду шан Јо вић
до бро су за по че ли овај меч.
Во ди ли су са два по е на раз -
ли ке, а он да су до зво ли ли го -
сти ма да пре о кре ну ток утак -
ми це у сво ју ко рист. За хва љу -
ју ћи по е ни ма ка пи те на Ми -
ло ше ви ћа, Бо рац је ус пео да
из јед на чи на 17:17 и ка да се
чи ни ло да ће по но во „пре ве -
сти” ре зул тат на сво ју стра ну,
усле ди ло је не ко ли ко гре ша -
ка, ко је је Риб ни ца уме ла да
ка зни и да по ве де с 1:0.

Го сти из Кра ље ва су у дру -
гом се ту пот пу но над и гра ли до -
ма ћи не, не оста вља ју ћи им ни -
ма ло на де да мо гу не што да
ура де, а он да се у фи ни шу тре -
ћег се та по ја ви ла на да да Бо -
рац мо жда и мо же сти ћи до

Већ у су бо ту, 13. ок то бра, де -
вој ке ко је пред во ди тре нер Ни -
ко ла Јер ко вић у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту до че ку ју Пар -
ти зан, а по том у сре ду, 17. ок -
то бра, опет игра ју пред сво јим
на ви ја чи ма. Та да ће уго сти ти
су бо тич ки Спа р так.

По сле по чет ног три јум фа у
Пр вој ли ги, ка да су до не ли сва
три бо да из Фу то га, од бој ка ши
Бор ца из Стар че ва пред сво -
јим на ви ја чи ма пре тр пе ли су
по раз од кра ље вач ке Риб ни це
од 0:3, по се то ви ма: 19:25, 18:25
и 22:25.

Био је то пра ви од бој ка шки
дер би, с мно го ле пих по те за,
али уз кон ста та ци ју да је Риб -
ни ца у овом тре нут ку бо љи
тим од Бор ца. Мом ци ко је

пре о кре та, јер је ус пео да из -
јед на чи на 21:21, али то је би ло
све од стар че вач ких од бој ка ша
у овом ме чу. Риб ни ца је ла ко,
без ве ли ких тр за ви ца, до шла до
мак си мал ног три јум фа.

Бо рац на ред ног ви кен да го -
сту је у Ко сов ској Ми тро ви ци,
а у сре ду, 17. ок то бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ку је ВГСК из Ве ли ког Гра ди -
шта.

Пр вен стве ну тр ку за бо до ве
у Дру гој ли ги „Се вер” за по чи -
ње и Од бој ка 013.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Вла да Јо ван чић у не де љу,
14. ок то бра, го сту ју у Ср бо бра -
ну, где ће од ме ри ти сна ге с до -
ма ћим Ела ном.

МЕ МО РИ ЈАЛ НИ ТУР НИР У КО ШАР ЦИ

НЕ БЛЕ ДИ СЕ ЋА ЊЕ НА ВЕ СНУ
У су бо ту, 29. сеп тем бра, одр -
жан је дру ги ме мо ри јал ни тур -
нир „Ве сна Ба тањ ски” у част
не ка да шње ко шар ка ши це Мла -
до сти из Вој ло ви це. Уче ство -
ва ле су пи о нир ке ЖКК-а Та -
миш, Агрос-ба ске та из Опо ва
и ЖКК-а Ко вин, као и ве те -
ран ке ко шар ка шких клу бо ва
из Пан че ва и Опо ва, чи је је
дре со ве но си ла Ве сна Ба тањ -
ски. По бе де су из во је ва ле ве -
те ран ке Опо ва и пи о нир ке Та -
ми ша.

Ини ци ја то ри и ор га ни за -
то ри тур ни ра су Ве сни не не -
ка да шње са и гра чи це из вој -
ло вач ке Мла до сти, уз по др -
шку Окру жног ко шар ка шког
са ве за Пан че во, ЖКК-а Та миш

и аген ци је за обез бе ђе ње „Гар -
ди јан”. По за вр шет ку так ми -
че ња до де ље ни су пе ха ри и за -
хвал ни це, ко је је уру чио Ве -
снин син, Ни ко ла Ба тањ ски.

Овај тур нир је био пра ви
де фи ле та ле на та и на нај бо -
љи на чин на ста вља да чу ва
се ћа ње на пре ра но пре ми ну -
лу ко шар ка ши цу. Ве сна Ба -
тањ ски је ко шар ком по че ла
да се ба ви у ОШ „Брат ство –
је дин ство”, а играч ку ка ри је -
ру је гра ди ла кроз над ме та ња
у Ква ли тет ној вој во ђан ској ли -
ги и Пр вој Б са ве зној ли ги.
Пре ми ну ла је пре две го ди не,
по сле те шке бо ле сти, у 49. го -
ди ни жи во та.



Про шлог ви кен да је одр жа но тре ће
ко ло Крос ли ге Ср би је, у ко јем је Атлет -
ски клуб Та миш уче ство вао са осам
чла но ва и осво јио је три тро фе ја.

У ка те го ри ји атлет ских шко ла у тр -
ци на 200 м сре бр ну ме да љу је за ра -
ди ла Ни на Штр каљ, ко ја је у прет ход -
на два ко ла осво ји ла злат но и сре бр но
од лич је. Пи о нир Сте фан Ма рић три -
јум фо вао је на 500 м, а зла то је при па -
ло и Са њи Ма рић, ко ја је по бе ди ла у
тр ци на 1.000 м. То је тре ћа злат на
ме да ља Са ње Ма рић у Крос ли ги и са

овим тро фе јом ула -
зи у кон ку рен ци ју за
укуп ну по бед ни цу
овог так ми че ња, ко -
је но си и на зив Ме -
мо ри јал „Фра ња Ми -
ха лић”.

За Та миш су на -
сту пи ли и: Зан ди и
Лај чи Штр каљ, Ни -
ко ла Бра ни са вље -
вић, Ол га Ли си цин
и Алек са Нер ти ца. 

А. Ж.

„Жу то-цр ни” су ли де ри на та бе ли с
мак си мал ним учин ком у пр ва три ко -
ла, а у пе так, 12. ок то бра, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту до че ку ју Сло гу из
По же ге. 

У пр вом ко лу Су пер Б ли ге ЖРК
Пан че во је у Вр ба су из гу би ло од исто -
и ме ног до ма ћег ти ма са 20:18 (9:7).

– Од лич но смо за по че ле меч у Вр -
ба су, али смо он да по су ста ле и до зво -
ли ле до ма ћи ну да се вра ти у ри там и
пре о кре не ре зул тат. У дру гом по лу -
вре ме ну смо има ле и сед ме рац за из -
јед на че ње, али ни је вре де ло. Вр ба -
шан ке ни су бо љи тим од нас, али су
овог пу та за слу же но по бе ди ле. Оче -
ку је нас ду ел са Сло гом, еки пом ко ја
има ве ли ко ис ку ство. Мо ра ће мо до -
бро да се по тру ди мо ка ко би смо оства -
ри ле до бар ре зул тат – ре кла је Све -
тла на Ни чев ски, ка пи тен ЖРК-а Пан -
че во.

У овом спо рт ском ко лек ти ву ве ли -
ку па жњу по кла ња ју и мла ђим ка те -
го ри ја ма. Еки па до че тр на ест го ди на,
ко ју као тре нер пред во ди Све тла на
Ни чев ски, тре нут но је пр ва у сво јој
гру пи, а сјај не су и де вој чи це до два -
на ест го ди на, ко је во ди Ла на Жи га.
Же ља свих у клу бу је сте да се мла ђе
ка те го ри је ЖРК-а Пан че во пла си ра ју
на др жав но пр вен ство.

Ру ко ме та ши Ја бу ке за бе ле жи ли су
вред ну по бе ду у тре ћем ко лу Пр ве
ли ге „Се вер”. Они су на те шком го -
сто ва њу у Те ме ри ну по бе ди ли еки пу
Мла до сти са 22:19.

Утак ми ца је „пре ло мље на” у по -
след њих пет на ест ми ну та. При ре зул -
та ту 18:15 за до ма ћи на на гол Ја бу ке
је стао Ми лош Јан дрић и као да је за -
ча рао сво ју мре жу. Ја бу ка је од тог
мо мен та на пра ви ла се ри ју од 7:1 и
ку ћи по не ла оба бо да.

У еки пи Ја бу ке ис та кли су се и Јо -
ва нов ски са шест, Ви тас са пет и Пе -
шић са че ти ри го ла. 

А. Живковић

за „цр ве но-бе ле” би ло не до сти жно.
Ра ме уз ра ме с по пу лар ним Вуч ком
би ли су упра во они нај и ску сни ји пр -
во тим ци еки пе из на шег гра да, Иван
Ди ми три је вић, Ми лош Ко ста ди но вић
и Вељ ко Ми ло ше вић, али сви мом ци
за слу жу ју по хва ле, јер су да ли свој
до при нос тре ћем три јум фу Ди на ма.
По себ но мла ди гол ман Ни ко ла Ра до -
ва но вић, ко ји је у са мом фи ни шу ме -
ча од бра нио два сед мер ца игра чи ма
Цр ве не зве зде.

– Све сни смо ко ли ко нам је ова
утак ми ца би ла ва жна. Др жа ли смо се
до го во ра из свла чи о ни це и на кра ју
за слу же но по бе ди ли. Зна ли смо да
Зве зди ни мом ци од лич но тр че, спре -
чи ли смо њи хо ву тран зи ци ју и то је
то. Ми слим да је ово по ка за тељ ка ко
на да ље тре ба да игра мо – ре као је
нај бо љи ак тер не дељ ног дер би ја Не -
над Вуч ко вић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма „жу то-
цр них” би ли су Ди ми три је вић, Ко -
ста ди но вић и Вуч ко вић, ко ји су по -
сти гли по се дам го ло ва, док је Ми ло -
ше вић шест пу та по го дио мре жу ри -
ва ла. По је дан по го дак су по сти гли
Пи ли по вић и Па вло вић.

– Пре све га хо ћу Не на ду Пе ру ни -
чи ћу да по же лим мно го сре ће на ме -
сту се лек то ра ре пре зен та ци је Ср би је.
При бо ја вао сам се ме ча са Зве здом, а
ви де ло се да је то би ло оправ да но.
До ма ћин нас је 45 ми ну та др жао у
ега лу, па је на кра ју пре су ди ло ис ку -
ство мог ти ма. Че сти там мом ци ма на
по бе ди, али не ће мо да се успа ва мо
на ло во ри ка ма. На ста вља мо да ра ди -
мо и да се при пре ма мо за но ва, ве ли -
ка ис ку ше ња. Има мо мно го про бле -
ма с по вре да ма игра ча. Урош Па вло -
вић је по ки дао ли га мен те, Ми љан Бу -
њев че вић је опе ри сао ра ме, а они су
мно го ва жни за игру на шег ти ма. Али
шта је ту је, мо ра мо да ље – ис та као је
тре нер Ди на ма Иван Пет ко вић на
кон фе рен ци ји за но ви на ре у бе о град -
ским „Шу ми ца ма”.
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Ре ља Га јић,
гим на зи ја лац:
– Нај ве ро ват ни је
ћу ићи у Зре ња нин,
јер игра мо утак ми -
цу та мо. Ма ло ћу
се по све ти ти уче -
њу, а сло бод но
вре ме ћу по тро ши -
ти на игри цу.

Мар ко Иг ња тов,
гим на зи ја лац:
– Пла ни рам да учим,
да се од мо рим и да с
по ро ди цом одем на
не ки из лет.

Но ра Ри ста но вић,
гим на зи јал ка:
– Пла ни рам да идем у
би о скоп, а ве ро ват но ћу и
иза ћи с дру штвом. То ком
не де ље ћу тре ни ра ти и
учи ти.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

У боји
Намотаји крвних судова и нерава чине нас живим бићима.

    Организам је продукт рада органа.

    Када неки од виталних откажу – довиђења, пријатно.

    Зато, неопходно је бити пажљив.

    Искористити своје време на планети.

    Ходати широм отворених очију.

    Грлити драге особе.

    Живети живот у боји.

Распад
Стварање је увек процес.

    И када је у фокусу било која врста уметности.

    И пошто се ради на градилишту.

    И гради љубавна веза. И ређају речи.

    Процеси стварања захтевају време и труд.

    Распадање уме да буде лако и брзо: понекад је довољан дилит.

    Невоља је када распад прате јаке емоције: као у случају оста-

вљених љубавника. Или СФРЈ.

И црно на бело
Када неко не жели да схвати реалност, џаба аргументи.

    И реченице, оне најјаче.

    Ти ми као особа више ниси драга.

    Ви ми као запослени више нисте потребни.

    Болесни сте, остало вам је још годину дана живота.

    Заиста, када је нешто нацртано црно на бело, нема разлога да

се кријемо.

    Јуримо у рупу.

    Као миш, сиве боје.

Тре ћи три јумф Ди на ма у
ели ти

Ви кенд у зна ку „ле пљи ве
лоп те”

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста вља ју по -
бед нич ки по ход кроз Су пер ли гу. Про -
шлог ви кен да је на про гра му би ло
тре ће ко ло нај ја чег над ме та ња у на -
шој зе мљи, а Бран ко Ра да но вић и ње -
го ви са и гра чи оства ри ли су и тре ћи
три јумф. По сле Ру да ра из Ко стол ца и
Оби ли ћа на ред је до шла и Цр ве на
зве зда.

Иа ко су би ли осо ко ље ни по чет ним
по бе да ма у шам пи о на ту, ду ел у бе о -
град ским „Шу ми ца ма” ни ко у та бо ру
„жу то-цр них” ни је схва тао као од ла -
зак на из лет. На про тив. Иван Пет ко -
вић је мо би ли сао све сна ге, до бро је
при пре мио свој тим за меч са еки пом
ко ју пред во ди но ви се лек тор Ср би је
Не над Пе ру ни чић и оства рио је свој
план: Цр ве на зве зда – Ди на мо 24:29
(13:12).

До ма ћи тим је у пр вих три де сет
ми ну та играо ве о ма до бро. Пан чев ци
су сре ди ном пр вог по лу вре ме на ус -
пе ли да пре о кре ну ре зул тат у сво ју
ко рист, да по ве ду, али је фи ниш пр -
вог де ла утак ми це по но во про те као у
зна ку „цр ве но-бе лих”, па се на па у зу
оти шло с јед ним го лом „ви шка” у ко -
рист Цр ве не зве зде.

Дру го по лу вре ме је до не ло дру га -
чи ју сли ку на те ре ну и – моћ ни Ди -
на мо. Де јан Зла та но вић је с не ко ли -
ко фан та стич них ин тер вен ци ја на го -
лу пот пу но по ре ме тио на па да че Зве -
зде, а игру Ди на ма у сво је ру ке је пре -
у зео сјај ни Не над Вуч ко вић. Не ка да -
шњи ин тер на ци о на лац у Бун де сли ги
раз и гра вао је сво је дру го ве, по га ђао
је мре жу ри ва ла из свих по зи ци ја,
био је не за у ста вљив за игра че Зве зде.
Ди на мо је утак ми цу „пре ло мио” у 47.
ми ну ту, ка да је по вео са 22:19, што је

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ИС КУ СТВОМ ПО „ЦР ВЕ НО-БЕ ЛИ МА”

МЕ МО РИ ЈАЛ „ФРА ЊА МИ ХА ЛИЋ”

ДВА ЗЛА ТА И СРЕ БРО


