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У ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ „23. МАЈ” НО ВА ЛА БО РА ТО РИ ЈА И СА ВРЕ МЕ НА ИН ТЕР АК ТИВ НА УЧИ О НИ ЦА

НИС УЛА ЖЕ У БУ ДУЋ НОСТ ПАН ЧЕ ВА
Парт нер ство пан че вач ке
струч не шко ле и нафт ног
ги ган та

По др шка ло кал ним 
за јед ни ца ма 

Тех нич ка шко ла „23. мај” до би ла је мо -
дер ну еко ло шку ла бо ра то ри ју, чи је је
уре ђе ње и опре ма ње по др жа ла ком па -
ни ја НИС у окви ру про гра ма „За јед ни -
ци за јед но”. Она је опре мље на нај са вре -
ме ни јом опре мом за ис пи ти ва ње ква -
ли те та во де, ва зду ха и зе мљи шта и ко -
ри сти ће је уче ни ци те шко ле, као и оста -
лих сред њих и основ них шко ла у Пан -
че ву с ци љем сти ца ња што бо љег прак -
тич ног зна ња. У ре но ви ра ње и ком плет -
но опре ма ње овог мо дер ног ка би не та
НИС је уло жио ви ше од три ми ли о на
ди на ра. С дру ге стра не, ова ком па ни ја
је кроз про грам „Енер ги ја зна ња” до ни -
ра ла сред ства и за мо дер ни за ци ју јед не
учи о ни це нај са вре ме ни јом опре мом.

ран ду ма, шко ла је пу тем про гра ма
„Енер ги ја зна ња” од НИС-а до би ла
још ми ли он ди на ра и од то га смо
опре ми ли пр ву ин тер ак тив ну учи о -
ни цу у на шој шко ли – но вим на ме -
шта јем, па мет ном та блом, та бле ти -
ма, но вим ра чу на ри ма, про јек то ром
и сви ме што је по треб но да на ста ва у
да на шње вре ме бу де мо дер на и де ци
мно го бли жа – ре кла је ди рек тор ка
На та ша Зе че вић и до да ла да је нај ви -
ше по но сна на то што је у Тех нич кој
шко ли „23. мај” 1. сеп тем бра уве ден
но ви обра зов ни про фил: тех ни чар за
пре ра ду наф те и га са.

На кра ју свог по здрав ног го во ра она
је ис та кла да се на да да је ово са мо по -
че так ве о ма успе шне са рад ње у бу дућ -
но сти из ме ђу ове обра зов не уста но ве
и ру ско-срп ског нафт ног ги ган та.

Дру штве но од го во ран парт нер
С дру ге стра не, Алек сан дар Па јић,
по моћ ник ми ни стра про све те, на у ке
и тех но ло шког раз во ја, ука зао је на
зна чај са рад ње при вре де и обра зов -
ног си сте ма и под се тио јав ност да
Ми ни стар ство про све те са ра ђу је с
ком па ни јом НИС ду ги низ го ди на.

– НИС се од го вор но од но си пре ма
све му оно ме што је до бро и што да је
но ви ква ли тет у овој зе мљи. Ов де на
де лу ви ди мо по ве за ност при вре де и
обра зо ва ња. Же лим да из ра зим ве ли -
ко за до вољ ство што ће ово ли ки број
уче ни ка има ти при ви ле ги ју да ра ди
апа ра ти ма у мо дер ној еко ло шкој ла -
бо ра то ри ји. Та ко ђе бих ре као да је смер
тех ни чар за пре ра ду наф те и га са но ви
обра зов ни про фил у овој шко ли и да
смо у ре корд ном ро ку, схва та ју ћи по -
тре бе тр жи шта Ре пу бли ке Ср би је и
Нафт не ин ду стри је Ср би је, ус пе ли за -
јед но с ком па ни јом и ње ним струч ња -
ци ма да об ра ди мо стан дард не ква ли -
фи ка ци је – ис та као је Па јић.
» Наставак на страни 7

руководствa Тех нич ке шко ле „23. мај”,
ђа ци, као и мно го број не зва ни це из
обла сти обра зо ва ња.

Мо дер ни за ци ја на ста ве
У име ко лек ти ва и ђа ка ове шко ле
по здрав ну реч је одр жа ла На та ша Зе -
че вић, ди рек тор ка, ко ја је из ра зи ла
ве ли ко за до вољ ство и за хвал ност јер
су НИС и над ле жне др жав не струк -
ту ре са гле да ли зна чај и уло гу Тех -
нич ке шко ле у раз во ју на ше ло кал не
за јед ни це и по др жа ли ре а ли за ци ју
два ју ве о ма ва жних про је ка та.

– За хва љу ју ћи отва ра њу еко ло шке
ла бо ра то ри је, ко ју је ком па ни ја НИС
по др жа ла пре ко про гра ма „За јед ни -
ци за јед но” у вред но сти од пре ко три
ми ли о на ди на ра, на ши уче ни ци мо гу
да уче на нај са вре ме ни јој опре ми и
уре ђа ји ма ко ји се да нас ко ри сте и у
ин ду стри ји. Парт нер ство је по кре ну -
то пот пи си ва њем Ме мо ран ду ма о са -
рад њи и иде јом о кре и ра њу но вог
обра зов ног про фи ла, ко ји од го ва ра
по тре ба ма НИС-а. У окви ру Ме мо -
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најбољи
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Почиње да ради 
саветовалиште за младе
» страна 8

АУТО-ЦЕНТРУ 
„ЗОКИ”

потребни инструктори 
за обуку возача
– више извршилаца

CV послати на адресу: 

Книћанинова 1а или на мејл адресу:

autocentarzoki@mts.rs 

Тим по во дом у по не де љак, 10. сеп -
тем бра, у хо лу те струч не шко ле одр -
жа на је све ча ност, ко јој су при су ство -
ва ли пред став ни ци Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја,
ло кал не са мо у пра ве, ком па ни је НИС,

JATO



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Почела је школа за пачиће мале...

На Тамишу, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Разочарали нечињењем
Иа ко се по се та пред сед ни ка др жа ве Алек сан дра Ву чи ћа Ко со ву за -
вр ши ла мир но, ма ло је не до ста ја ло да бу де дру га чи је. Бло ка да ула -
за у се ло Ба ње ко ју су ор га ни зо ва ли Ал бан ци, по ста вља ње ка ми о на
на пут и пра вље ње ба ри ка да од бал ва на и за па ље них ау то мо бил ских
гу ма та мо где је тре ба ло да про ђе ко ло на ау то мо би ла у прат њи Ву -
чи ћа му ње ви том бр зи ном су за ком пли ко ва ли си ту а ци ју и учи ни ли
је дра ма тич ном.

Ал бан ци ко ји су уче ство ва ли у бло ка ди ти ме су још јед ном по ка -
за ли ко ли ко „по шту ју” ком ши је Ср бе и ко ли ко је „ве ли ко” њи хо во
за ла га ње за мир, су жи вот с њи ма и то ле ран ци ју, али још ви ше је
раз о ча ра ла ми си ја КФОР-а.

Њен ко ман дант, ита ли јан ски ге не рал Ку о чи, из ја вио је да су ње -
го ви вој ни ци би ли раз ме ште ни сву да по те ре ну (чак и код се ла Ба -
ње), али да је ис па ло до бро што је Ву чић на кнад но од лу чио да ипак
не по се ти то ме сто, јер би КФОР у су прот ном мо рао да ин тер ве ни -
ше, па би се Ву чи ће ва по се та Ко со ву си гур но за вр ши ла дру га чи је!?

Ко ман дант КФОР-а ти ме је по ка зао пасивност. За да так ми си је
ко јом ру ко во ди је сте да ре а гу је у слу ча ју би ло ка кве де ста би ли за ци -
је без бед но сне си ту а ци је на Ко со ву и да учи ни све да је што пре сми -
ри, по го то во ако то не мо гу или не же ле да ура де ко сов ска по ли ци ја
и Еу лекс.

Кри за ко ја је из би ла у не де љу на Ко со ву по ка за ла је упра во то. Ко -
сов ска по ли ци ја и Еу лекс ни су ни по ку ша ли да спре че Ал бан це да
бло ки ра ју ма ло се ло Ба ње, што је за осу ду, с об зи ром на то да у ње -
му жи ви са мо пе де се так срп ских по ро ди ца, ко је су са свих стра на
окру же не не при ја тељ ски рас по ло же ним Ал бан ци ма. Ти ме су по ка -
за ли да је сло бо да кре та ња за све на Ко со ву мр тво сло во на па пи ру.

Окле ва ње КФОР-а да ин тер ве ни ше он да ка да је то мо ра ло да бу де
учи ње но, још ви ше је за осу ду ако се узме у об зир да та ме ђу на род на
вој на ми си ја има до вољ но људ ства, на о ру жа ња, оклоп них во зи ла и
хе ли коп те ра да би мо гла бр зо и ефи ка сно да ре а гу је у слу ча ју да
поч не да се по гор ша ва без бед но сна си ту а ци ја у би ло ком де лу Ко со -
ва. Ме ђу тим, уме сто да та ко бу де про шле не де ље, ка да је по ста ло ја -
сно да се спре ма бло ка да се ла Ба ње, све се за вр ши ло дру га чи је. При -
пад ни ци КФОР-а су све мир но по сма тра ли и че ка ли.

Због то га се на ме ће са мо је дан за кљу чак: ру ко во ди о ци ми си је
КФОР-а са мо че ка ју да се за вр ши вре ме ко је мо ра ју да про ве ду на
Ко со ву па да мир но оду ку ћи, без ика квог за ме ра ња са Ал бан ци ма.

* * *
Здрав стве на рад ни ца у јед ном гра ду у Ср би ји ових да на је по ста ла
хе рој. Ка да је у ор ди на ци ју у ко јој ра ди до ве зен те шко по вре ђе ни
па ци јент без све сти, по че ла је да га ре а ни ми ра и то је ра ди ла ви ше
од по ла са та упр кос то ме што су је ко ле ге и ко ле ги ни це убе ђи ва ле
да од то га не ма ефек та, јер он не да је зна ке жи во та.

Уме сто да по сле ви ше не у спе шних по ку ша ја ре а ни ми ра ња диг не
ру ке од то га и да га про гла си мр твим, што је мо гла да ура ди без про -
бле ма, она је би ла упор на, на ста ви ла је да то ра ди и на кра ју га је
успе шно ожи ве ла. Због то га што је ура ди ла, за слу жу је при зна ње, јер
је по ка за ла да јој је бор ба за сва ког, па и нај те жег па ци јен та, све ти -
ња. При јат но је са зна ње да у зе мљи у ко јој жи ви мо још има та квих
ле ка ра и да ни су сви оти шли да ра де у ино стран ству.

* * *
Ако је су ди ти по про сто ру ко ји на ши ме ди ји по све ћу ју „За дру зи 2” и
„Па ро ви ма”, мла ди ко ји пра те те ри ја ли ти је мо гу за кљу чи ти да су
њи хо ви уче сни ци „глав ни ли ко ви” и нај ве ће зве зде у на шој др жа ви.

Ка да се узме у об зир ка ко их при ка зу ју те ле ви зиј ске ка ме ре, мла -
ди ко ји то пра те, мо гу по ми сли ти да је до вољ но да по цео дан лен -
ству ју, глу ва ре и ого ва ра ју дру ге и да ће за то до би ти при зна ње. Још
ако при том пра ве скан да ле и да ју по вод но ви на ри ма да из ве шта ва ју
о то ме, њи хов „труд” ће си гур но би ти до бро на гра ђен. Мо ћи ће да
ра чу на ју на нов ча не на гра де ко је так ми ча ри ма до де љу ју про дук ци -
је тих ри ја ли ти шо уа и на ве ли ки ме диј ски пу бли ци тет.

На жа лост, на шим ме ди ји ма су одав но ин те ре сант ни ји уче сни ци
„Па ро ва” и „За дру ге” не го мла ди и успе шни ма те ма ти ча ри, спор ти -
сти и про гра ме ри, чак и он да ка да ши ром све та по сти жу за па же не
успе хе на так ми че њи ма. О по бед ни ци пр ве „За дру ге” из ве шта ва ло
се не де ља ма, а о још јед ном у ни зу успе ха вр хун ских та ле на та, ђа ка
бе о град ске Ма те ма тич ке гим на зи је ко ји су ових да на осво ји ли не -
ко ли ко злат них и сре бр них ме да ља на так ми че њу у Бра зи лу, у ме -
ди ји ма су об ја вље не про ши ре не ин фор ма ци је!?

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

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.

На слов овог тек ста из ву чен је из ур -
ба ни стич ке сту ди је ко ја је об ја вље на
у „Пан чев цу” број 473, 6. ја ну а ра 1962,
о то ме ка ко би тре ба ло да из гле да наш
град 1990. го ди не. Јед на од те ма ко -
ји ма су се ба ви ли ње ни ау то ри од но -
си ла се на то ка ко ре ши ти про блем
јав ног са о бра ћа ја у гра ду, а они су за -
кљу чи ли да би за то би ли нај бо љи –
трам ва ји.

Ау то ри сту ди је су на пи са ли да би
то за Пан че во би ло нај е ко но мич ни је
ре ше ње, иа ко би прет ход но на 17 ки -
ло ме та ра град ске те ри то ри је тре ба ло
по ста ви ти ши не и са гра ди ти га ра же,
ра ди о ни це за по прав ке и дру ге нео п -
ход не са др жа је.

Део ове сту ди је од но сио се на про -
блем град ске хи ги је не, ко ја, ка ко је
за кљу че но, ни је баш на за до во ља ва -
ју ћем ни воу. Као под јед на ко од го вор -
ни за то на ве де не су град ске ко му нал -
не слу жбе и гра ђа ни, уз за кљу чак да
во де ма ло ра чу на о чи сто ћи Пан че ва

ПАН ЧЕ ВУ ТРЕ БА ЈУ ТРАМ ВА ЈИ, 
А НЕ АУ ТО БУ СИ

и ули ца у ко ји ма жи ве и о њи хо вом
одр жа ва њу.

Ау то ри сту ди је о то ме ка ко ће Пан -
че во из гле да ти 1990. го ди не на пра ви -
ли су је дан озби љан пре вид. Прог но -
зи ра ли су да ће нам у бу дућ но сти
тре ба ти ма ње про сто ра за гро бља не -
го што га је би ло по треб но до по чет ка
ше зде се тих го ди на, јер ће се смрт ност
„стал но сма њи ва ти”.

Ка сни је се ис по ста ви ло да то ни је
би ло тач но, јер не са мо да је на град -
ским гро бљи ма све ма ње ме ста за са -
хра њи ва ње не го је мор та ли тет у гра -
ду већ го ди на ма не у по ре ди во ве ћи
не го на та ли тет.

„Пан че вац” број 473 об ја вио је и
текст о успе шно за вр ше ним при пре -
ма ма за по че так из град ње Ра фи не ри -
је. Об ја ви ли смо та да да ће она би ти
нај мо дер ни ја на те ри то ри ји СФРЈ, да
ће се у њој про из во ди ти нај ква ли тет -
ни ји нафт ни де ри ва ти, уља за мо то -
ре, кокс итд., а да ће про цес про из -
вод ње у њој би ти го то во у пот пу но сти
ау то ма ти зо ван.

За ни мљи во је да је ау тор тек ста у
на сло ву по ста вио пи та ње: „За што баш
на при ла зи ма Пан че ву?”, алу ди ра ју -
ћи на нео д го ва ра ју ћи по ло жај Ра фи -
не ри је, али да у на став ку тек ста ни је
по ка зао хра брост да се ба ви ти ме.

„Пан че вац” из 1962. го ди не об ја вио
је и ини ци ја ти ву над ле жних у кул ту -
ри да сва ко се ло и дом кул ту ре има ју

свој би о скоп. Град ска власт би мо ра -
ла, по ми шље њу оних ко ји су то пред -
ло жи ли, да што ви ше по ма же би о ско -
пе у њи хо вом по сло ва њу, а за по сле ни
у до мо ви ма кул ту ре мо ра ли би да во -
де ра чу на о то ме да при ка зу ју што
ви ше умет нич ких оства ре ња, а што
ма ње „ка у бо ја ца” и дру гих ко мер ци -
јал них фил мо ва.

С об зи ром на то да је „Пан че вац”
број 473 био пр ви број у но вој го ди -
ни, об ја ви ли смо и не ко ли ко по да та -
ка о то ме ко ли ко пи ћа и на мир ни ца
је по тро ше но то ком нај лу ђе но ћи: Пи -
ва ра је про из ве ла и ис по ру чи ла 49.500
фла ша пи ва, у про дав ни ца ма је про -
да то ви ше од 18 то на ме са, а Пе ка ра
је ис пе кла ви ше од 36.000 ки ло гра ма
хле ба.

М. Глигорић



По сле лет ње па у зе чла но ви Џу -
до клу ба „Ака де ми ја Јо чић” по -
но во су на оку пу. По ред тре -
нин га и так ми че ња, по че так
сеп тем бра је ре зер ви сан за ве -
ли ке оба ве зе око ор га ни за ци је
са да већ тра ди ци о нал ног над -
ме та ња под на зи вом „Тур нир
ма лих шам пи о на”.

Уз по др шку Гра да Пан че ва, ово
так ми че ње ће би ти одр жа но у су -
бо ту, 15. сеп тем бра, у Ха ли спор -
то ва на Стре ли шту, а ор га ни за то -
ри оче ку ју ве ли ки број уче сни ка
и вр хун ски џу до-про грам у на -
шем гра ду. Чел ни ци ЏК-а „Ака -
де ми ја Јо чић” по зи ва ју су гра ђа не

да до ђу у ха лу у што ве ћем бро ју
и да сво јим при су ством по др же
ма ле шам пи о не из Стар че ва, Пан -
че ва, Ка ча ре ва, али и оста лих ме -
ста у Ср би ји, ко ји ће сва ка ко има -
ти шта да по ка жу.

Као при пре му за овај тур -
нир „ака дем ци” су ис ко ри сти -
ли Пр вен ство Вој во ди не ко је
је одр жа но про шле су бо те, где
су по сти гли за па же не ре зул та -
те. Пе тар Сто јић је осво јио нај -
вред ни ји тро феј, Ду ња Јо чић
се оки ти ла сре бром, а Ма те ја
Илић и Го луб Стри гић за ра ди -
ли су брон зе. Бог дан Ма тић се
пла си рао на пе то ме сто.

За по ли гон ко ји 
ис пу ња ва све што је
тра же но, нај ма ње
50.000 евра

МУП од лу чио: ви ше
не ће би ти по пу шта ња
и то ле ран ци је

Вла сни ци ау то-шко ла у Ср би -
ји ко ји до 25. ок то бра не ис -
пу не усло ве пред ви ђе не Пра -
вил ни ком о на чи ну по ла га ња
во зач ког ис пи та мо ра ће да пре -
ки ну рад и да ста ве кључ у
бра ву.

Тај прав ни акт кра јем иду -
ћег ме се ца де фи ни тив но сту -
па на сна гу, а Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва је ових
да на упо зо ри ло да ви ше не ће
би ти ни ка кве то ле ран ци је.

По но вом, по ли го ни на ко -
ји ма ће се убу ду ће по ла га ти
во зач ки ис пи ти тре ба да бу ду
ве ћих ди мен зи ја од до са да -
шњих, а за оба вља ње рад ње
пар ки ра ња уна зад ка ми о на с
при ко ли цом под углом од 90
сте пе ни нео п ход но је да по ли -
гон на ме сту где се то ве жба,
бу де ши рок око 50 ме та ра и
ду бок нај ма ње 46 ме та ра без
за штит ног про сто ра.

Ка да се до да и то, ис па да да
је за сва ки по ли гон ко ји ис пу -

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

ЗА ШТО ЈЕ 25. ОК ТО БАР ВА ЖАН ЗА ВЛА СНИ КЕ АУ ТО-ШКО ЛА У СР БИ ЈИ?

КО НЕ ИС ПУ НИ УСЛО ВЕ ДР ЖА ВЕ, 
ПРЕ СТА ЈЕ ДА РА ДИ

Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

успон за уве жба ва ње во жње под
на ги бом.

Про це њу је се да су го то во
све ау то-шко ле до са да ку пи ле
но ве ау то мо би ле са ABS-ом и
да ће уме сто пра вог на ги ба мо -
ћи да се по ста ви мон та жна
рам па, ко ја ко шта око 1.000
евра, али вла сни ци ау то-шко -
ла су нај не за до вољ ни ји од ред -
бом ко јом се пред ви ђа да на

У СУ БО ТУ, 15. СЕП ТЕМ БРА

Турнир малих шампиона

ња ва тра же не усло ве по треб но
из дво ји ти нај ма ње 50.000 евра.

Но вим пра вил ни ком је пред -
ви ђе но и да ће од 25. ок то бра
сва во зи ла у ау то-шко ла ма ко -
ја се ко ри сте за из во ђе ње обу -
ке мо ра ти да има ју ABS си стем
про тив бло ки ра ња точ ко ва, а
да ће по ли го ни ко ји се бу ду
ко ри сти ли за по ла га ње во зач -
ких ис пи та мо ра ти да има ју и

по ла га њу ис пи та и на три прак -
тич на ча са ка ми о ни и ау то бу -
си тре ба да бу ду оп те ре ће ни с
нај ма ње 30 од сто сво је но си -
во сти. Би ло је мно го не до у ми -
ца око то га ко ће на пу ни ти ка -
ми о не и ау то бу се за са мо три
ча са и ко ће их ис пра зни ти ка -
да се они за вр ше, као и ко ће
из ме ри ти да ли је оп те ре ће ње
тач но то ли ко.

У ре ак ци ја ма на пра вил ник
ко ји 25. ок то бра сту па на сна гу
чу ло се да ће би ти про блем и
то шта ће ра ди ти ђа ци ау то-
шко ла ко ји су пла ти ли и по че -
ли да иду на ча со ве, а оне до -
би ју на ре ђе ње да мо ра ју да се
уга се. Пред став ни ци МУП-а ко -
ји су го сто ва ли у не ким те ле -
ви зиј ским еми си ја ма из ја ви ли
су по во дом то га да ће они мо -
ћи без ика квих про бле ма да
на ста ве шко ло ва ње у дру гим
ау то-шко ла ма, ко је ће на ста -
ви ти рад, а да ће им се сви на -
став ни са др жа ји кроз ко је су
про шли у прет ход ним шко ла -
ма при зна ти.

„Пан че вац” ће на ста ви ти да
и у на ред ним бро је ви ма пра ти
овај про блем, јер се на ја вљу је
низ но вих мо ме на та – из ме ђу
оста лог, и мо гућ ност штрај ка
свих ау то-шко ла у знак со ли -
дар но сти са они ма ко је ће мо -
ра ти да пре ки ну рад.

М. Глигорић

УСПЕХ ПРЕДСТАВНИКА ЦРВЕНОГ КРСТА ПАНЧЕВО

Добар пласман на државном такмичењу
Државно такмичење у пружа-
њу прве помоћи и реалистич-
ком приказу повреда, обољења
и стања одржано je у суботу, 8.
септембра, у Београду. Црве-
ни крст Панчево представља-
ле су екипа реалистичког при-
каза повреда обољења и стања,
која је заузела пето место, и
екипа прве помоћи у катего-
рији омладине, која се пласи-
рала на четврто место.

Већ дуги низ година обе еки-
пе панчевачког Црвеног крста
остварују запажене резултате
на покрајинском такмичењу, а
сада су се наши такмичари сјај-
но показали и на државном пр-
венству, и то у веома оштрој
конкуренцији.

– Државно такмичење у пру-
жању прве помоћи сваке годи-
не представља велики изазов

за све екипе које се такмиче.
Ситуације које такмичари треба

да реше су комплексне, захте-
вају тимски рад, познавање свих

елемената прве помоћи, али и
сналажљивост у различитим
сценаријима. Упркос лимити-
раним условима за припрему
успели смо да покажемо да смо
у самом врху државе када је
прва помоћ у питању, а то није
мала ствар с обзиром на то да
је Црвени крст Србије шесто-
струки првак Европе у овој
области – истакао је др Сава
Веселиновић, који је био пре-
давач омладинској екипи прве
помоћи.

Ту екипу су чинили: Лара Јо-
цић, Ива Иванов, Александар
Ђерфи, Марија Љубобратовић,
Ана Иванов и Валентина Пе-
тровић. У тиму који се такми-
чио у реалистичком приказу по-
вреда обољења и стања били су
Ана Лишанин, Александар Ба-
лог и Наташа Вујић. Д. К.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 19. септембра
Због законских измена, добро-
вољни даваоци крви од почет-
ка овог месеца крв више не
дају у Служби трансфузије Оп-
ште болнице, већ сада тај ху-
мани чин обављају у просто-
ријама Црвеног крста, у Ули-

ци Жарка Зрењанина 15, и то
само средом, од 9 до 12 сати.
Поред тога, спроводе се и ак-
ције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а
за све њих су сада, уместо Тран-
сфузије, задужени Црвени крст

и Завод за трансфузију крви
Војводине.

Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 19. септем-
бра, од 9 до 12 сати, у Црве-
ном крсту. До краја месеца би-

ће организоване и три акције
на терену: 21. септембра у Гим-
назији (9–12 сати) и 27. сеп-
тембра у Машинској школи
(11–13 сати) и у компанији
НИС (8.30–10.30).

Д. К.



„Connecting” и 
ин те ре сант ни 
до га ђа ји

„Еду иза зов” на те му
„Ја имам сан...”

Ор га ни за ци ја за раз вој ка ри је -
ре и омла дин ског пред у зет ни -
штва „Connecting” у сле де ћих
не ко ли ко да на ор га ни зу је два
ин те ре сант на до га ђа ја. Нај пре,
у пе так, 14. сеп тем бра, од 11
са ти, на де ве том спра ту згра де
Град ске упра ве би ће одр жа на
за вр шна три би на у окви ру про -
јек та Цен тра за раз вој Ср би је
„По кре ни дру штво”, ко ји се ре -
а ли зу је у де сет гра до ва у Ср -
би ји, чи јим про јект ним ак тив -
но сти ма у Пан че ву ко ор ди ни -
ра „Connecting”.

Ак ци о ни пла но ви
Глав ни циљ про јек та је под сти -
ца ње ак ти ви зма мла дих и њи -
хо во укљу чи ва ње у про це се ре -
ша ва ња про бле ма у ло кал ној за -
јед ни ци. На три би ни ће го во ри -
ти Ни ко ла Вељ ко вић, ло кал ни
ко ор ди на тор про јек та, Ла зар Ма -
ри ће вић (ЦЗРС) и уче сни це и
уче сни ци про јек та, а мо де ри ра -
ће је Де низ Хо ти, из вр шни ди -
рек тор „Connecting-а”.

До са да, кроз два се ми на ра,
два де сет тро је мла дих љу ди
има ло је при ли ку да иден ти -
фи ку је ак ту ел не про бле ме и да
пред ло жи на чи не за њи хо во
ре ша ва ње, на осно ву че га је из -
ра ђе но пет ак ци о них пла но ва.
Та ко ђе, кроз по се бан сет ак -
тив но сти би ли су у мо гућ но -
сти да уна пре де ве шти не из ла -
га ња и про мо ци је ак ци о них
пла но ва, ко ји ће као на ста вак
про јек та би ти пред ста вље ни на
три би на ма и у ме ди ји ма, а нај -
бо љи од њих ће би ти об ја вље -
ни у бро шу ри. Ак ци о ни пла -
но ви ра ђе ни су из пет обла сти:
еко ло ги ја, ин клу зи ја, људ ска
пра ва, обра зо ва ње и усло ви за

Це не ви ше од 10 до
30 од сто

ЈКП „Хи ги је на” 
на ба вља по лов не 
ау то-сме ћа ре

Град ски већ ни ци са ста ли су се
11. сеп тем бра и пред со бом су
има ли де вет та ча ка днев ног
ре да. Пр ва те ма – го ди шњи из -
ве штај о ра ду град ског пра во -
бра ни ла штва за 2017. го ди ну
– ни је об ра ђи ва на, јер је Зо -
ран Ко вр ли ја упу тио из ви ње -
ње већ ни ци ма због ка шње ња
ма те ри ја ла, па је обе ћао да ће
сле де ћи пут ис по што ва ти рок.

До дао је да је из ве штај чла -
но ви ма ло кал не вла де по слат
у пи сме ној фор ми, те да ће на -
кнад но од го во ри ти на евен ту -
ал на пи та ња. Акт је, ипак, усво -
јен, а Ко вр ли ја је на пу стио сед -
ни цу.

Сле де ће три тач ке ти ца ле су
се од лу ка Над зор ног од бо ра
ЈКП-а АТП о усва ја њу но вих
це нов ни ка. Нај пре је ре че но да
ће услу ге Ау то бу ске ста ни це
Пан че во, пр ви пут по сле 2015.
го ди не, по ску пе ти, јер је ин -
фла ци ја у том пе ри о ду би ла
шест од сто, а це не ста нич них
услу га, укуп но их је два де сет,
тре ба и да се ускла де с це на ма
оста лих ау то бу ских ста ни ца
тре ће ка те го ри је. Та ко ће, ре -
ци мо, пе рон ске кар те ко шта ти
60 уме сто до са да шњих 40 ди -
на ра.

За без бед ност пред сед ни ка Ву чи ћа то ком ње го ве по се те Ко -
со ву ће се бри ну ти та мо шњи над ле жни ор га ни или ће мо то
ура ди ти ми. Из бор је на Шип та ри ма, као и на КФОР-у и Еу -
лек су.

(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар од бра не Ср би је,
„Ин фор мер”, 8-9. сеп тем бар) 

* * *
Сва ки Ср бин на Ко со ву и Ме то хи ји има ће убу ду ће бо љи жи -
вот.

(Алек сан дар Ву чић, пред сед ник Ср би је, „Ку рир”, 
8. сеп тем бар)

* * *
Из бор Љи ма ја за глав ног пре го ва ра ча при штин ске де ле га -
ци је у на ред ним са стан ци ма пре го во ра у Бри се лу је то тал но
лу ди ло и нај стра шни ја про во ка ци ја Ср ба и Ср би је.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва и 
пот пред сед ник Вла де Ср би је, „Ин фор мер”, 8-9. сеп тем бар)

* * *
KФОР је био спре ман да ин тер ве ни ше на свим под руч ји ма
на Ко со ву ко ја је по се тио пред сед ник Ср би је Алек сан дар Ву -
чић. Би ли смо на ли цу ме ста, код се ла Ба ње, ко је су бло ки -
ра ли Ал бан ци, и би ли смо спрем ни да ин тер ве ни ше мо. Ме -
ђу тим, ми слим да је би ла му дра од лу ка ва шег пред сед ни ка
да за др жи си ту а ци ју мир ном, да би се из бе гли би ло ка кви
су ко би. У су прот ном, да смо ре а го ва ли, по се та би има ла дру -
га чи ји ис ход.

(Ге не рал Сал ва то ре Ку о чи, ко ман дант ми си је КФОР-а на
Ко со ву, у ин тер вјуу за ТВ „Пр ва”, 9. сеп тем бар)

* * *
Пла сман „Цр ве не зве зде” је ве ли чан стве ни успех ко ји је до -
нео ра дост свим „зве зда ши ма” и свим Ср би ма ко ји во ле фуд -
бал. То је сре ћа и огром на и не мер љи ва ра дост. С тим што ја
имам раз лог ви ше да бу дем сре ћан, јер ми је син ка пи тен и
пред вод ник те „Зве зди не” ге не ра ци је.

(Ду шан Са вић, не ка да шњи ле ген дар ни играч „Цр ве не
зве зде”, „Ку рир”, 9. сеп тем бар)

* * *
Да сте ми у фе бру а ру, кад сам имао опе ра ци ју лак та, ре кли
да ћу за крат ко вре ме осво ји ти „Вим блдон”, Син си на ти и са -
да „Ју-Ес опен”, не бих ве ро вао. Искре но, оче ки вао сам да ћу
се вра ти ти на ви сок ни во бр зо, али да ће то тра ја ти три-че ти -
ри ме се ца, ни сам. То ком тог пе ри о да на у чио сам мно го о се -
би. На у чио сам да бу дем стр пљив, што ни ка да ни је би ла мо -
ја ја ча стра на.

(Но вак Ђо ко вић на кон фе рен ци ји за но ви на ре по сле 
фи нал не бор бе на тур ни ру „Ју-Ес опен”)

* * *
Би ло је суб вер зив них и про во ка тив них бен до ва и ау то ра пре
ње га, али ни ко то ни је ра дио та ко ди рект но као Шту лић.
Ми слим да су му љу ди ве ро ва ли и пре по зна ва ли га као хра -
брог чо ве ка. У љу бав ној по е зи ји он у не ким де ли ма не кри је
за ово под не бље кон зер ва ти ван и тра ди ци о на лан ма чи зам
пре ма же на ма. Но, с дру ге стра не, има и пре див них љу бав -
них пе са ма ко је су увек сто пље не с те ма ма о сло бо ди.

(Зла ти мир Га јић, про фе сор на Фи ло зоф ском фа кул те ту у
Но вом Са ду и ау тор док тор ске ди сер та ци је о по е зи ји ли де ра

не ка да шње гру пе „Азра” Џо ни ја Шту ли ћа, у ин тер вјуу за
„Блиц”, 9. сеп тем бар)

4 ПОЛИТИКА/ДРУШТВО
Петак, 14. септембар 2018.
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КОНЦЕПТ

Страну припремио
Синиша 

Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПО СКУ ПЉУ ЈЕ ГРАД СКИ ПРЕ ВОЗ
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 бли ко 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...

ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА ЗА РАЗ ВОЈ КА РИ ЈЕ РЕ

По зи тив не иде је из обла сти обра зо ва ња

У МАЛОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Представљање 
„Панчевачког алманаха”
Несвакидашња прича о на-
шем граду, коју је сликом и
текстом испричао књижевник
Зоран Пеневски назвавши је
„Панчевачки алманах”, биће
представљена у среду, 19. сеп-
тембра, у 12 сати, у малој сали
Градске управе. Ова својевр-
сна градска фото-монографи-
ја је књига изузетне визуелне
снаге.

Панчевачки визуелно-нара-
тивни годишњак објавило је

удружење „Зелени лав” уз по-
дршку Града Панчева.

рад не вла ди них ор га ни за ци ја
и не а фир ми са них умет ни ка.

Оба ве зне при ја ве
Још је дан до га ђај на ја вљен је за
на ред ну не де љу: у сре ду, 19. сеп -
тем бра, од 17 до 19 са ти, у ка феу
„Га ле ри ја”, „Connecting” ор га ни -
зу је дру ги пут „Кад по ра стем, би -
ћу… Еду иза зов”, на те му „Ја имам
сан...”. „Еду иза зов” је по све ћен
ши ре њу по зи тив них иде ја из обла -
сти обра зо ва ња и на ње му уче ни -
ци, еду ка то ри, пред у зет ни ци и ро -
ди те љи де ле сво ја ис ку ства у фор -
ми крат ких и ин спи ра тив них пре -
да ва ња. Де низ Хо ти под вла чи:

– Све до ци смо ра зних не га -
тив них ко мен та ра на ра чун про -
свет них рад ни ка и на шег фор -
мал ног обра зов ног си сте ма. Ме -
ђу тим, мо же се ре ћи да смо и
сви ми по ма ло од го вор ни што
је си ту а ци ја та ква, оп шти ути -
сак је да смо по ста ли екс пер ти
у при ме ћи ва њу не га тив них
ства ри. На рав но да по сто је ће
ста ње ни је нај бо ље, ве ћи на та -
лен то ва них љу ди на пу шта на -
шу зе мљу и са мо че ти ри од сто
мла дих је за до вољ но зна њи ма
и ве шти на ма ко је до би ја у шко -
ли, али то не зна чи да у на шим
шко ла ма не ра де из вр сни на -
став ни ци, учи те љи це и ди рек -
то ри и ово ће би ти су пер при -
ли ка да чу је мо баш њи хо ве при -
че, њи хо ве сно ве, ви зи је и про -
ме не ко је сва ко днев но уно се у
обра зов ни си стем.

Го во ри ће На та ша Зе че вић,
ди рек тор ка Тех нич ке шко ле

„23. мај”, Гор да на Јо си мов, учи -
те љи ца у ОШ „Ру ђер Бо шко -
вић” у Бе о гра ду, Ми ле на Ра -
до ван чев, ак ти вист ки ња „Ре -
флек тор те а тра”, Дра га на Ма -
ли џан, ко ор ди на тор ка за обра -
зо ва ње (SIPRU), Пре драг Стар -
че вић, учи тељ у ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”, и Ми о мир Ада -
мо вић, му зи чар и ак ти ви ста
„Бу ди му шко клу ба”.

Уче шће је бес плат но, а због
огра ни че ног бро ја ме ста оба -
ве зно је при ја вљи ва ње, и то
пре ко лин ка на сај ту
www.connecting.org.rs/edu-
izazov. На том сај ту има и
ви ше ин фор ма ци ја о кон цеп -
ту „Еду иза зо ва”. Сви ко мен -
та ри, су ге сти је и пред ло зи су
до бро до шли.

Ор га ни за ци ја за раз вој ка -
ри је ре и омла дин ског пред у -
зет ни штва „Connecting” на ста -
ла је 2013. го ди не ра ди кре и -
ра ња за јед ни це пред у зи мљи -
вих љу ди ко ји се ба ве ре ша ва -
њем нај ва жни јих иза зо ва с ко -
ји ма се су о ча ва ју мла ди у на -
шем дру штву. Оп шти циљ ор -
га ни за ци је је да еду ку је де цу и
мла де у обла сти ма дру штве ног
пред у зет ни штва и ка ри јер ног
во ђе ња и са ве то ва ња под сти -
чу ћи их да пре у зму од го вор -
ност и та ко по ста ну од го вор ни
чла но ви на ше за јед ни це. „Con-
necting” ра ди на ло кал ном ни -
воу и је ди на је ор га ни за ци ја у
ју жном Ба на ту ко ја је фо ку си -
ра на на про гра ме у обла сти ка -
ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња
мла дих, као и дру штве ног пред -
у зет ни штва.

„Кад по ра стем, би ћу…” на -
гра ђи ва ни је обра зов ни про -
грам, а ње го ва су шти на је осна -
жи ва ње мла дих да са мо стал но
и про ми шље но до но се од лу ке
о по кре та њу соп стве ног по сла
или на став ку ка ри је ре или шко -
ло ва ња.

Пред став ник АТП-а је ка зао
да су по след ње ко рек ци је це на
у град ском пре во зу из вр ше не
2013. го ди не, те да је од та да
го ри во по ску пе ло 27 од сто, па
је пред ло же но да по је ди нач не
кар те, укљу чу ју ћи и ПДВ, у та -
риф ној зо ни 1 по ску пе са 55 на
70, у зо ни 2 са 105 на 120, а у
зо ни 3 са 130 на 145 ди на ра. У
ве зи с ме сеч ним прет плат ним
кар та ма с по пу стом за уче ни ке
и сту ден те ства ри ће, ка да од -
бор ни ци Скуп шти не гра да усво -
је пред ло ге, ста ја ти ова ко: за
зо ну 1 про це нат по ве ћа ња би ће
10,72 од сто, а за зо не 2 и 3 –
10,02 про цен та.

Над зор ни од бор ЈКП-а Ка -
ча ре во из ве стио је град ске оце
да је пред у зе ће у 2017. го ди ни
оства ри ло до бит од 87.571 ди -
на ра, те да ће по ло ви ну тог из -
но са упла ти ти у бу џет Гра да, а
оста так ће оста ви ти као не рас -
по ре ђе ну до бит. Тре ћи пут су
из ме ње ни фи нан сиј ски пла но -
ви МЗ „Ми та Ву ко са вљев” из
До ло ва и МЗ Ко теж. До лов ци
су пре на ме ни ли сред ства због
апро при ја ци је, а ко те жа ни су
ускла ди ли план та ко што су за
40.000 ди на ра уве ћа ли по зи -
ци ју за на бав ку ма те ри ја ла.

Град ско ве ће је овла сти ло
ЈКП Град ска стам бе на аген ци ја

да у име Гра да под не се зах тев
за ис хо до ва ње гра ђе вин ске и
свих дру гих до зво ла у ве зи са
из град њом обје ка та за ре ша -
ва ње стам бе них по тре ба из бе -
гли ца у окви ру про гра ма „Пот -
про је кат 7”. Пла ни ра се из град -
ња објек та са 40 стам бе них је -
ди ни ца у Пре шер но вој ули ци
у Пан че ву.

ЈКП „Хи ги је на” под не ла је
зах тев за на бав ку че ти ри по -
лов на ау то-сме ћа ра, што ко -
шта 27 ми ли о на ди на ра. Од
то га ће 15 ми ли о на пред у зе ће
пла ти ти из кре ди та, а 12 ће
до би ти из те ку ће бу џет ске ре -
зер ве.
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Док ли шће по ла ко жу ти и ђа ци се
вра ћа ју у школ ске клу пе, вред не до -
ма ћи це и до ма ћи ни при пре ма ју зим -
ни цу за пред сто је ће хлад не да не. Хте -
ли не хте ли да при зна мо, не ма ни чег
леп шег од ми ри са пе че них па при ка
ко ји до пи ре из дво ри шта ку ћа, али и
с те ра са и про зо ра ста но ва. У на шој
сре ди ни је ка рак те ри стич но да љу ди
спре ма ју ај вар и пин ђур и да ки се ле
кра став це и ку пус. За оне ко ји су ве -
ли ки љу би те љи зим ни це, ту су и раз -
не са ла те, али и слат ке по сла сти це.

Пред ност спре ма ња кон зер ви ра не
хра не код ку ће је у то ме што су они
ко ји је при пре ма ју си гур ни у ква ли -
тет сво јих про из во да, јер зна ју ка ко
су га ји ли по вр ће и во ће ко је ће слу -
жи ти сво јој по ро ди ци. С дру ге стра -
не, мно ги ма је и да ље зим ни ца ко ја
се мо же на ба ви ти у су пер мар ке ти ма
ску па, а ве ро ват но по сто ји и за бри -
ну тост због упо тре бе кон зер ван са и
дру гих са сто ја ка ко ји хра ну чи не уку -
сни јом и ду же све жом. Ипак, за оне
ко ји не је ду че сто кон зер ви ра не са -
ла те или не жи ве у ве ли ким по ро ди -
ца ма, из бор је нај че шће ку пов на ро -
ба, јер се чу ва ње хра не ко ја на кра ју
ни је упо тре бље на за и ста не ис пла ти.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не да ли
они ку пу ју зим ни цу или је са ми пра -
ве и шта се ви ше ис пла ти.

МИ ЛЕ ВА ВРА НИЋ, кро ја чи ца:
– Ра ни је сам спре ма ла сва шта, али

са да не. Ми слим да се у сва ком слу -
ча ју ис пла ти са мо стал но при пре ма -
ње зим ни це. Ме ђу тим, ка да жи ви те
са ми, бо ље је ку пи ти по по тре би. Зе -
ле ни ша и све жих па при ка са да има
то ком це ле го ди не. 

ЈЕЛ КА ПА ЊИК, пен зи о нер ка:
– Спре мам зим ни цу, јер имам сво -

ју ба шту. Ку вам па ра дајз, спре ма мо
мле ве ни па ра дајз, љу ти ку, ај вар, тур -
ши ју, ба ре ну па при ку и још мно го
то га. Иа ко има мо ба шту, де ша ва се
да по не што и до ку пи мо. На при мер,
то бу де ле па круп на па при ка. У на -
шој ку ћи се од у век спре ма ла зим ни -
ца. Во ли мо да све убе ре мо у сво јој
ба шти.

СО КО РА НИ СЛА ВИЋ, пен зи о нер:
– Ку пу јем зим ни цу по по тре би. То

ми се ви ше ис пла ти, јер жи вим сам.
Је ди но што сам ки се лим ку пус. Оста -
лу сит ну зим ни цу, као што је ај вар,

ку пу јем, а кра став чи ће до би јем од
ћер ке.

ЈЕ ЛЕ НА ЈО ВЕ СКИ ТУ ЛИЋ, прав ник:
– Спре ма мо кра став це, јер су уку -

сни ји не го ку пов ни ка да их ја спре -
мим. Оста ло, као што су џе мо ви и
па ра дајз, узмем од ба ка. Ка да на кра -
ју зи ме по не ста не са ла те, он да до ку -
пљу је мо. Ни сам си гур на да исто ко -
шта кад се зим ни ца спре ма код ку ће
и ка да се ку пи у про дав ни ци, али је
си гур но до ма ће уку сни је.

ДАР ЈАН ФА БИ ЈАН, ма шин ски 
тех ни чар:

– У на шој ку ћи се спре ма зим ни -
ца, и то бу квал но све. Раз лог ни је фи -
нан сиј ске при ро де, већ је реч о си -
гур но сти у ква ли тет про из во да. До -
ма ће је ипак бо ље.

РА ДО СЛАВ СУ БО ТИЋ, не за по слен:
– Нај че шће ку пу јем ај вар, али шта

год да ми за тре ба, одем па ку пим без
об зи ра на то ко ли ко ко шта. Углав -
ном ку пу јем зим ни цу у су пер мар ке -
ти ма.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Ј. ЈОВЕСКИ ТУЛИЋС. РАНИСЛАВИЋ Д. ФАБИЈАН Р. СУБОТИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈА ЗИМ НИ ЦА СЕ ВИ ШЕ ИС ПЛА ТИ?

По ла до ма ће, по ла ку пов но

Ј. ПАЊИКМ. ВРАНИЋ

ХРОНИКА

СЕ ЋА ЊЕ НА СА ШУ БО ЖО ВИ ЋА

Не ка пе сма ле ти

Удру же ње рат них вој них ин ва ли да
и по ро ди ца по ги ну лих бо ра ца по зи -
ва све бор це ве те ра не ра то ва и чла -
но ве по ро ди ца по ги ну лих да у су бо -
ту, 15. сеп тем бра, сви за јед но оду до
Бе о гра да и та ко по др же де фи ле и
шет њу кроз глав ни град, где ће се

оку пи ти љу ди уз це ле Ср би је. По ла -
зак је у 10 са ти ис пред До ма омла -
ди не Пан че во, а пре воз је обез бе -
ђен.

За све до дат не ин фор ма ци је кон -
такт-те ле фон је 063/821-78-71.

С. Т.

ИЗ УДРУ ЖЕ ЊА РВИ И ППБ

По зив на де фи ле

Да је и да ље ме ђу на ма, је дан од нај -
по пу лар ни јих срп ских деч јих пе сни -
ка Алек сан дар Са ша Бо жо вић 14. сеп -
тем бра на пу нио би пе де сет го ди на.
На жа лост, пре ми нуо је пре пет го ди -
на, оста вив ши иза се бе де ла и ка ри -
је ру за сва вре ме на. Об ја вио је шест
књи га пе са ма за де цу: „Не ка де ца ра -
сту”, „Као у бај ци”, „На бе лом ко њу”,
„Да нас је пра зник”, „Кад за пло виш у
свет сно ва” и, по во дом до би ја ња пре -
сти жне на гра де „Пе снич ка шта фе -
та”, „Не ка пе сма ле ти”.

Ње го ве пе сме су за сту пље не у уџ -
бе ни ци ма и ан то ло ги ја ма и об ја вљи -
ва не су у ве ли ком бро ју ча со пи са за
де цу. Ау тор је број них тек сто ва хим -
ни за основ не шко ле, спорт ске клу -
бо ве, ма ни фе ста ци је... Пре ко сто ње -
го вих пе са ма за де цу ком по но ва ли
су нај зна чај ни ји ства ра о ци тог жан -
ра, по пут Ле он ти не Ву ко ма но вић,
Јо ва на Ада мо ва, Ра до сла ва и Вла -
ди ми ра Гра и ћа, Фе рен ца Ко ва ча,
Све тла не Ми лић... Са ши не пе сме че -
сто се мо гу чу ти у ра диј ским и те ле -
ви зиј ским еми си ја ма и на при ред -
ба ма за де цу, ре дов но су до би ја ле
на гра де на деч јим му зич ким фе сти -
ва ли ма, а и да ље се ком по ну ју и из -
во де; нај све жи ји при мер за то је на -
ступ Бран ка Коц ки це на Бе о град -
ском про ле ћу за де цу.

Осно вао је пан че вач ки огра нак
ки кинд ског деч јег хо ра „Чу пе рак”,
ко ји је че сто пе вао пред пу ним са -
ла ма у зе мљи и ре ги о ну и са ра ђи -
вао је на сце на ри ју по пу лар не еми -
си је за де цу „Му зич ки то бо ган”.
Го ди на ма је уре ђи вао и во дио еми -
си ју „Де ца су украс све та” на Ра -
дио Пан че ву, а по след ње че ти ри
го ди не пред смрт био је уред ник
„Деч је стра не” у „Пан чев цу”, и
то као пр ви но ви нар по сле Ми ке

Ан ти ћа ко ји је то ра дио у кон ти -
ну и те ту.

„Пан че вац” је за пр вих де сет чи -
та ла ца ко ји у пе так, 14. сеп тем бра, у
под не, по ша љу мејл с на зна ком „за
Са ле то ву књи гу” на адре су nagra-
de@pancevac-online.rs спре мио по
јед ну ње го ву књи гу пе са ма.

С. Т.

Од 1971. го ди не у овај део
Не мач ке из це лог све та
до ла зе про из во ђа чи 
ау то мо би ла, као и 
ау то-де ло ва, ком по нен ти 
и си сте ма

По тен ци ја ле у сек то ру пра те ће ау то -
мо бил ске ин ду стри је АП Вој во ди на
ће при ка за ти на сај му „Ау то-ме ха ни -
ка”, ко ји се од 11. до 15. сеп тем бра
одр жа ва у Франк фур ту. У скла ду са
Спо ра зу мом о за јед нич ком на сту пу на
ме ђу на род ним сај мо ви ма из но вем -
бра 2017. го ди не, на ступ на овом сај -
му за јед но при пре ма ју По кра јин ска
вла да, Раз вој на аген ци ја Вој во ди не,
гра до ви Но ви Сад, Пан че во, Сом бор,
Су бо ти ца, Зре ња нин, Срем ска Ми тро -
ви ца, Вр шац и Ки кин да, као и Фа кул -
тет тех нич ких на у ка, При вред на ко -
мо ра Вој во ди не и фир ме из сек то ра
пра те ће ау то мо бил ске ин ду стри је.

Ува жа ва ју ћи чи ње ни цу да је ове
го ди не не мач ка ком па ни ја „ZF Frie-
drichshafen AG”, ли дер у про из вод -
њи де ло ва за ау то мо бил ску ин ду -
стри ју, за по че ла ре а ли за ци ју ин ве -
сти ци о ног про јек та у се вер ној по -
слов но-ин ду стриј ској зо ни у Пан че -
ву, као и да је овај про је кат ре пу -
блич ка вла да про гла си ла про јек том

НА САЈ МУ „АУ ТО-МЕ ХА НИ КА” У ФРАНК ФУР ТУ

ПАН ЧЕ ВО ГРАД-ДО МА ЋИН

ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ

Kомбинујте и кре ни те!
Те ма ово го ди шње Европ ске не де ље
мо бил но сти је „Мул ти мо дал ност”, под
сло га ном „Ком би нуј те и кре ни те!”.
Град ски Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не ће овог пу та са удру -
же њем гра ђа на „Ср би ја, мој дом” из
До ло ва ор га ни зо ва ти низ ак ци ја и до -
га ђа ја чи ји је циљ афир ма ци ја ал тер -
на тив них ви до ва пре во за, по пут би -
ци ка ла, бро до ва… И, на рав но, пе ша -
че ња.

Европ ска еко-ма ни фе ста ци ја по че -
ће у не де љу, 16. сеп тем бра: ка та ма -
ра ном „Па ну ка” ће пло ви ти де ца из
ОШ „Мо ша Пи ја де” из Ива но ва, по -
што је та шко ла по бед ник че твр тог

ци клу са еко-ак ци је „Са ку пи и уште -
ди – вре ди”. Су тра дан ће у три основ -
не шко ле би ти по ста вље ни би ци кло -
фо ни, тре на жни би ци кли ко ји су пре
две го ди не пре у ре ђе ни та ко да се
окре та њем пе да ла мо гу до пу ни ти мо -
бил ни уре ђа ји. Овај про је кат је де ло
про фе со ра и уче ни ка Ма шин ске шко -
ле Пан че во. Ра ди о ни це за де цу основ -
но школ ског уз ра ста под на зи вом „Ма -
ли, а еко и без бе дан”, би ће одр жа не
та ко ђе у ОШ „Мо ша Пи ја де” у Ива -
но ву. На ра ди о ни ца ма ће се уче ни ци
бли же упо зна ти с пој мо ви ма: еко ло -
ги ја, за шти та жи вот не сре ди не...

Пре да ва ње на те му „Мул ти мо дал -
ност” би ће при ре ђе но у сре ду, 19. сеп -
тем бра, у Тех нич кој шко ли „23. мај”.
Оно под ра зу ме ва пре зен та ци ју у ви -
ду слај до ва и ви део-сни ма ка ка ко би
се сред њо школ ци бли же упо зна ли са
свим еко ло шким пре во зним сред стви -
ма. Три би на „Одр жи ва мо бил ност –
ми сли да нас за бо ље су тра” пред ви -

ђе на је за че твр так, 20. сеп тем бар, од
10.30 до 12.30, у ма лој са ли Град ске
упра ве Пан че ва. Та ко ђе, пре да ва ње
под на зи вом „Одр жи ва ур ба на мо -
бил ност” одр жа ће Вла ди мир Ђо рић,
до цент на Са о бра ћај ном фа кул те ту у
Бе о гра ду, а о „По че ци ма пла ни ра ња
одр жи ве ур ба не мо бил но сти у Ср би -
ји” го во ри ће Кла ра Да ни ло вић из
СКГО-а.

На кон овог пре да ва ња при сут ни ма
ће се обра ти ти ма стер ин же њер са о -
бра ћа ја Де јан Ра ди во јев, док то ранд
на Фа кул те ту тех нич ких на у ка у Но -
вом Са ду, ко ји ће одр жа ти пре да ва ње
на ово го ди шњу те му Европ ске не де ље

мо бил но сти: основ ни циљ је по ка за -
ти ка ко до же ље ног од ре ди шта до ћи
ко ри шће њем ал тер на тив них ви до ва
пре во за, а не пут нич ким ау то мо би -
лом. Ра ди о ни ца под на зи вом „Би ци -
кли ста и здрав – то је пра ва ствар”,
21. сеп тем бра, ис та ћи ће би цикл као
пре во зно сред ство за кре та ње по гра -
ду, а су тра дан ће би ти обе ле жен Дан
без ау то мо би ла, то ком ког ће тра ди -
ци о нал но би ци кли сти ма би ти де ље -
на све тло сна сиг на ли за ци ја у са рад -
њи са Аген ци јом за са о бра ћај гра да
Пан че ва.

Европ ска не де ља мо бил но сти се, на
ини ци ја ти ву Европ ске ко ми си је, обе -
ле жа ва од 2002, од 16. до 22. сеп тем -
бра. Град Пан че во се при дру жио овој
европ ској ак ци ји joш пр ве го ди не, а
2016. је био злат ни уче сник овог до -
га ђа ја, ко ји се одр жа ва у ви ше од
2.000 гра до ва Евро пе и у не ко ли ко
гра до ва ван европ ског кон ти нен та.

С. Т.

од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју –
Град Пан че во ће са сво јим пред став -
ни ци ма, с гра до на чел ни ком Са шом
Па вло вим на че лу, би ти град-до ма -
ћин за јед нич ког на сту па гра до ва Вој -
во ди не на овом сај му.

„Ау то-ме ха ни ка” је во де ћи свет ски
са јам за ау то мо бил ску и пра те ћу ау -
то мо бил ску ин ду стри ју, ко ји се од
1971. одр жа ва сва ке дру ге го ди не. По -
се ћу ју га про из во ђа чи ау то мо би ла, ау -
то мо бил ских де ло ва, ком по нен ти и
си сте ма из це лог све та.

Про це ње но је да је сек тор пра те ће
ау то мо бил ске ин ду стри је је дан од оних
с нај ви ше по тен ци ја ла за раз вој АП
Вој во ди не, јер је у ње му, са мо у стра -
ним ком па ни ја ма, за по сле но 23.000
и за по след ње две го ди не око 12.000
љу ди. То је био раз лог да овај са јам
бу де ода бран као ме сто с ког ће Вој -
во ди на пред ста ви ти по тен ци ја ле уну -
тар овог ин ду стриј ског сек то ра. На -
ступ ће омо гу ћи ти при ступ про из во -
ђа чи ма ау то мо би ла и ау то-де ло ва, ка -
ко пре ко до ма ћих ком па ни ја ко је су
су и зла га чи и ко је би мо гле би ти до ба -
вља чи свет ски по зна тих ком па ни ја,
та ко и про мо ци јом при вред них и ин -
ве сти ци о них по тен ци ја ла Вој во ди не.

Из ло жбу и по кра јин ски штанд ће
по се ти ти и де ле га ци ја АП Вој во ди не,
а пред во ди ће је пред сед ник По кра -
јин ске вла де Игор Ми ро вић.

С. Трајковић



По след њег да на ав гу ста Удру -
же ње за раз вој пред у зет ни штва
и На ци о нал на али јан са за ло -
кал ни еко ном ски раз вој (НА -
ЛЕД) на ја ви ли су по че так јав -
не кам па ње „Ме сец па у ша ла -
ца”, ко ја је на ста ла с ци љем да
се уна пре ди си стем па у шал ног
опо ре зи ва ња. Истог да на по -
кре нут је и пор тал www.jpd.rs,
на ко јем све за ин те ре со ва не
стра не мо гу да но ми ну ју пред -
ло ге.

То ком сеп тем бра пред у зет -
ни ци, асо ци ја ци је, пред став -
ни ци ре ле вант них ин сти ту ци -
ја и струч на јав ност има ће при -
ли ку да по ну де ре ше ња и да

се, у ди ја ло гу с др жав ним ор -
га ни ма, укљу че у об ли ко ва ње
ре фор ме ко ја има ве ли ки зна -
чај за под сти ца ње пред у зет ни -
штва у Ср би ји.

Вла да Ср би је је тре нут но у
по ступ ку фор ми ра ња рад не гру -
пе ко ја ће ра ди ти на из ме ни
про пи са о па у шал ном опо ре -

зи ва њу. По ред пред став ни ка
ре сор них ин сти ту ци ја, НА ЛЕД
је пред ло жио да део рад не гру -
пе бу ду и пред став ни ци пред у -
зет ни ка. Њи хо во уче шће и до -
бар од зив у кам па њи „Ме сец па -
у ша ла ца” би ће тест за др жа ву
да уна пре ди ко му ни ка ци ју с по -
слов ном за јед ни цом и укљу чи

је у по чет ној фа зи из ра де про -
пи са ко ји ће ди рект но ути ца ти
на њи хов би знис.

„Ме сец па у ша ла ца” део је
че тво ро го ди шњег про јек та јав -
но-при ват ног ди ја ло га за раз -
вој ко ји фи нан си ра Аме рич ка
аген ци ја за ме ђу на род ни раз -
вој (USAID), а спро во ди НА -
ЛЕД у са рад њи с Ре пу блич ким
се кре та ри ја том за јав не по ли -
ти ке.

То ком јав не кам па ње сви за -
ин те ре со ва ни мо гу да до ста ве
сво је пред ло ге и укљу че се у
ди ја лог пре ко НА ЛЕД-овог про -
фи ла на дру штве ним мре жа -
ма и на окру глим сто ло ви ма.
Пр ви је одр жан у Бе о гра ду (10.
сеп тем бра), а сле де ћи ће се ре -
а ли зо ва ти у Ни шу (18. сеп тем -
бра) и у Но вом Са ду (21. сеп -
тем бра).

Ор ган ска по љо при вре да је
на чин про из вод ње хра не ко -
ји ис кљу чу је упо тре бу син -
те тич ких агро хе ми ка ли ја.
Ши ре по сма тра но, то је си -
стем еко ло шког упра вља ња
про из вод њом ко ји чу ва и
уна пре ђу је би о ди вер зи тет,
под сти че би о ло шке ци клу -
се и на гла ша ва ко ри шће ње
ме то да ко је у нај ве ћој ме ри
ис кљу чу ју упо тре бу ин пу та
ван фар ме (FAO). При ступ
по љо при вре ди по ста је хо -
ли стич ки, це ло вит си стем,
а успе шност се за сни ва на
тра ди ци о нал ним зна њи ма,
али и на при ме ни но вих тех -
но ло ги ја.

У ве ћи ни по љо при вред -
них под руч ја Ср би је жи то
се ду го про из во ди, а кон -
вен ци о нал ни про из во ђа чи
су овла да ли зна њи ма и сте -
кли по треб ну опре му за
успе шно га је ње. За пре ла -

зак из кон вен ци о нал не про -
из вод ње у ор ган ску биљ не
вр сте из ове гру пе ве о ма су
по год не, јер је њи хо ва про -
из вод ња ма ње ин тен зив на.
Због сво јих би о ло шких и
агро ном ских осо би на, жи та
у ор ган ској про из вод њи има -
ју ве ли ки агро тех нич ки зна -
чај, али и при вред ни, због
сво је ну три тив не вред но сти
и за то што се јед но став ном
пре ра дом на га здин ству мо -
гу до би ти ра зно вр сни ква -
ли тет ни про из во ди: бра шно,
гриз, па ху љи це, фле ки це,
те сте ни на и слич но. Та кви
про из во ди су атрак тив ни за
тр жи ште, јер су цер ти фи -
ко ва ни, а ка ко се у ор ган -
ској про из вод њи по тен ци ра
упо тре ба спе ци фич них сор -
ти, они има ју и бо љи ква ли -
тет, укус, ми рис, бо ју и слич -
но. Ти ме се ди вер зи фи ку је
про из вод ња на ор ган ском
га здин ству, па оно по ста је
одр жи ви је. Не ке вр сте жи та
су ма ње га је не (круп ник, дво -
зр нац, јед но зр нац, ка мут,
раж, про со, си рак за зр но,
хељ да), али с раз во јем ор -
ган ске про из вод ње све ви -

ше до би ја ју на зна ча ју. Жи -
та су из вор и ква ли тет не
сточ не хра не на га здин ству.

Ак ти ви ра ње и очу ва ње
при род не плод но сти зе мљи -
шта је дан је од основ них
ци ље ва ор ган ске биљ не про -
из вод ње. При ме на тех но -
ло ги је по кров них усе ва
основ ни је пред у слов за
успе шно упра вља ње тим си -
сте мом про из вод ње. Укљу -
чи ва њем жи та на раз ли чи -
те на чи не у по кров не усе ве
мо же се оства ри ти ви ше -
стру ка ко рист за зе мљи ште
и глав ни усев: за шти та од
еро зи је, по ве ћа ње са др жа -
ја ор ган ске ма те ри је, упра -
вља ње зе мљи шном вла гом,
за шти та ква ли те та во де,
кон тро ла ко ро ва и штет них
ор га ни за ма и слич но. Про -
цес про из вод ње глав них
усе ва при ла го ђа ва се при -
ме ни ове тех но ло ги је с мо -

гућ но сти ма за сни ва ња: ме -
ђу у се ва (по стр ни, на кнад -
ни, ози ми) или здру же них
и за штит них по кров них усе -
ва. Да би се то све ускла ди -
ло, нео п ход но је у раз ма -
тра ње узе ти пи та ња као што
су: ло кал ни агро е ко ло шки
усло ви (на при мер: ко ли -
чи на и рас по ред па да ви на,
на сту па ње ра них је се њих и
ка сних про лећ них мра зе -
ва…), по тре бе глав них усе -
ва, си стем про из вод ње (на -
вод ња ва ње или без на вод -
ња ва ња, кон зер ва циј ска или
кла сич на об ра да…) и слич -
но. Кре и ра ње тех но ло ги је
– пло до ред, из бор вр сте и
сор те, на чи на об ра де зе -
мљи шта, ме то де се тве, упра -
вља ње усе вом, на чи ни же -
тве или бер бе – вр ши се па -
ра лел но и за глав ни усев и
за по кров ни. За све то је -
дин стве них ре ше ња не ма,
али ак тив ним кре а тив ним
ра дом, уз по што ва ње основ -
них прин ци па, сви тех но -
ло шки про бле ми у про из -
вод њи биљ них вр ста из гру -
пе жи та мо гу се успе шно
ре ши ти. 

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ор ган ска про из вод ња
жи та

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

ПО ЧЕ ЛА КАМ ПА ЊА

Ме сец па у ша ла ца

КОН КУРС „CODE. HACKATHON. FEMALE. NAMICS.”

Рок за при ја вљи ва ње про ду жен до 23. сеп тем бра
Так ми че ње „Code. Hackathon.
Female. Namics.” ор га ни зу је се
с ци љем да под стак не што ви -
ше же на да се ба ве про гра ми -
ра њем и да се осна жи њи хо ва
по зи ци ја у IT ин ду стри ји. Све
же не за ин те ре со ва не за про -
гра ми ра ње мо ћи ће да се при -
ја ве за уче шће до 23. сеп тем -
бра у по ноћ.

Так ми че ње је кон ци пи ра но
као ха ка тон, што зна чи да ће
уче сни це цео дан ин тен зив но
ра ди ти на раз во ју про то ти па
софт вер ског ре ше ња, на рас -
по ла га њу ће има ти ин тер нет и
мо ћи ће да ко ри сте про грам -
ске је зи ке по сво јој же љи. Так -
ми чар ке ће би ти по де ље не у
ти мо ве од по три чла на, а сва -

кој еки пи ће у ра ду по ма га ти
мен то ри из швај цар ске софт -
вер ске аген ци је „Namics”.

Ка ко об ја шња ва Ми ља на Ђу -
ка но вић из „Namics-a”, уче сни -
це ће са зна ти за да так дан пред

ха ка тон, а на сам дан так ми -
че ња има ће де сет са ти да раз -
ви ју про то тип софт вер ског ре -
ше ња. Чла ни це ти ма ко је бу ду
раз ви ле нај о ри ги нал ни је и нај -
при ме њи ви је ре ше ње, као на -
гра ду ће до би ти пла ће ну прак -
су у „Namics-у”. Је ди ни услов
за уче шће на ха ка то ну је да
так ми чар ке по не су соп стве ни
лап топ, а по за вр шет ку ха ка -
то на сва ре ше ња оста ће у вла -
сни штву њи хо вих кре а тор ки.

Све ин фор ма ци је о так ми -
че њу „Code. Hackathon. Fema-
le. Namics.”, као и упут ство за
при ја вљи ва ње до ступ ни су на
веб-стра ни ци www.namics.co-
m/en/news/2018/female-hackat-
hon/.

ЗА ПО ЧЕТ НИ КЕ У ПО СЛО ВА ЊУ

ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ ОД ОК ТО БРА
Ме ра по ре ског 
осло бо ђе ња мо же се
ис ко ри сти ти са мо
јед ном

На осно ву из ме на За ко на о по -
ре зу на до хо дак гра ђа на и За -
ко на о до при но си ма за оба ве -
зно со ци јал но оси гу ра ње ко је
су усво је не у де цем бру про шле
го ди не, 1. ок то бра кре ну ће при -
ме на ме ре осло бо ђе ња по чет -
ни ка у по сло ва њу од пла ћа ња
по ре за на за ра де и до при но са
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра -
ње у пр вој го ди ни по сло ва ња.

Ову ме ру мо гу да ко ри сте
но во о сно ва на при вред на дру -
штва или пред у зет ни ци у ре -
жи му ис пла те лич не за ра де за
нај ви ше де вет за по сле них ко -
ји ис пу ња ва ју усло ве да су у
про те клих нај ви ше го ди ну да -
на за вр ши ли сред њу шко лу или
фа кул тет и да су ду же од шест
ме се ци на еви ден ци ји На ци о -
нал не слу жбе за за по шља ва ње.

Услов за ко ри шће ње ове ме ре
је и да го ди шња за ра да сва ког
од за по сле них у ре жи му по ре -
ског осло бо ђе ња не сме да пре -
ла зи из нос тро стру ке про сеч не
го ди шње за ра де у Ср би ји.

Ме ру по ре ског осло бо ђе ња
мо гу ће је ис ко ри сти ти са мо јед -
ном, што зна чи да ако је не ко
оства рио пра во на ме ру као пред -

у зет ник, то не ће мо ћи по но во
да учи ни уко ли ко се ре ги стру је
као осни вач при вред ног дру -
штва. Ко ри сни ци ме ре оства ру -
ју пра во на здрав стве но оси гу -
ра ње и на дру га пра ва из рад ног
од но са, осим на пен зиј ско и ин -
ва лид ско оси гу ра ње, ко је, уко -
ли ко же ле, мо гу са мо стал но да
упла ћу ју у скла ду с ва же ћим
про пи си ма.

Вла да Ср би је и пар ла мент од -
лу чи ли су о по ре ском осло бо ђе -
њу по чет ни ка у по сло ва њу на
пред лог НА ЛЕД-а, а пре ма ана -
ли зи по ре ског и не по ре ског осло -
бо ђе ња по чет ни ка у по сло ва њу
ко ју је НА ЛЕД спро вео 2017. го -
ди не у са рад њи с Фа кул те том
по ли тич ких на у ка и уз по др шку
не мач ке раз вој не ор га ни за ци је
кроз ГИЗ про је кат „Ре фор ма јав -

них фи нан си ја – фи нан си ра ње
Аген де 2030”. Ана ли за је по ка -
за ла да ће уште де ко је ће по овом
осно ву оства ри ти пред у зет ни ци
у ре жи му лич не за ра де ићи и до
250.000 ди на ра го ди шње.

Уво ђе њем под сти ца ја за по -
чет ни ке у по сло ва њу усво је на
је јед на од нај ва жни јих ме ра
На ци о нал ног про гра ма за су -
зби ја ње си ве еко но ми је.

ПОВЕЋАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Минимална цена рада 155 динара
Социјално-економски савет по-
стигао је договор у понедељак, 10.
септембра, да се минимална цена
рада у 2019. години повећа са 143
на 155 динара по радном сату.

Нова минимална цена рада
представља повишицу од 8,6

одсто и није резултат договора
свих чланова Социјално-еко-
номског савета, с обзиром на
то да су синдикати тражили
повишицу од 10 одсто.

Чланови Социјално-економ-
ског савета објаснили су да ће

повећање минималне зараде пра-
тити „договор и очекивање” да
ће у наредне три до четири годи-
не „минималац” расти више и да
ће се изједначити с трошковима
минималне потрошачке корпе,
који су сада 36.000 динара.

Минимална зарада у Србији
тренутно износи 24.882 дина-
ра, а прима је 350.000 радни-
ка, од којих је око 30.000 у др-
жавној служби. Минимална за-
рада ће убудуће износити
27.022 динара.



Че твр ту го ди ну за ре дом еко -
ло шко удру же ње гра ђа на „Зе -
ле но пи та ње” и деч ји еко ло -
шки ча со пис „Чу ва ри рав ни -
це”, уз по др шку Ре пу блич ког
ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња и Упра ве за кул -
ту ру Но вог Са да, ор га ни зу ју
кон курс „Школ ски зе ле ни
прес”. Пре ма ре чи ма чла но -
ва тог удру же ња, при ја ве мо -
гу да по ша љу основ не шко ле
из це ле Ср би је. Овом при ли -
ком по зи ва ју ди рек то ре, учи -
те ље и на став ни ке да се са
сво јим уче ни ци ма укљу че у
ову сво је вр сну ме диј ску еко -
ло шку кам па њу и по ша љу до
30. ок то бра члан ке и фо то -
гра фи је ко ји ће об ра ђи ва ти
те му одр жи вог раз во ја и за -
шти те жи вот не сре ди не.

Циљ кон кур са „Школ ски зе -
ле ни прес” је сте да се ђа ци
укљу че у про цес пре по зна ва ња
до брих и ло ших при ме ра за -
шти те жи вот не сре ди не у шко -
ли и сво јој ло кал ној за јед ни ци.
Иде ја је да еко-но ви на ри и фо -
то-ре пор те ри сво јим де ли ма
скре ну па жњу дру га ри ма из
школ ских клу па (ис ти ца њем
ра да на огла сној та бли, у школ -
ском ин фор ма то ру, на ин тер -

нет сај ту шко ле итд.) на про -
блем нео д го вор ног по на ша ња
љу ди пре ма при ро ди и жи вот -
ном про сто ру у ко ме жи ви мо.

Нај за ни мљи ви ји, нај ду хо -
ви ти ји и нај кре а тив ни ји ра -
до ви би ће пу бли ко ва ни у
штам па ном и елек трон ском
из да њу деч јег еко ло шког ча -
со пи са „Чу ва ри рав ни це”. Ра -
до ви ће би ти свр ста ни у не -
ко ли ко ка те го ри ја: нај бо љи
чла нак (до 250 ре чи), фо то -
гра фи ја и фо то-при ча (до 12
фо то гра фи ја), у че ти ри ста -
ро сне ка те го ри је уче ни ка (пр -
ви/дру ги раз ред, тре ћи/че твр -
ти раз ред, пе ти/ше сти раз ред
и сед ми/осми раз ред). При -
ло зи и фо то-за пи си мо гу бит -
ни груп ни (три чла на) и по је -
ди нач ни, што тре ба на ве сти у
при ја ви. Ин фор ма ци је о при -
пре ми ра до ва мо гу се про чи -
та ти у ча со пи су „Чу ва ри рав -
ни це”, на ин тер нет стра ни ци
www.cuvariravnice.org.rs.

На гра ди ли шту као у
ко шни ци

Опре ма че ка на
уград њу

НИС је про шле не де ље по звао
до ма ће ме ди је у по го не пан че -
вач ке Ра фи не ри је и том при -
ли ком је ме наџ мент ове ком -
па ни је пре до чио ши рој јав но -
сти ди на ми ку ре а ли за ци је ам -
би ци о зног про јек та за по ди за -
ње но вог бло ка у ра фи не риј -
ском ком плек су у ју жној ин ду -
стриј ској зо ни. Ру ско-срп ски
нафт ни ги гант је у окви ру дру -
ге фа зе мо дер ни за ци је про из -
вод ног си сте ма у Пан че ву 2017.
го ди не за по чео из град њу но -
вог по стро је ња, а го ди ну да на
ка сни је са успе хом је окон ча -
на мон та жа ван га ба рит не опре -
ме бу ду ћег по стро је ња за ду -
бо ку пре ра ду с тех но ло ги јом
од ло же ног кок со ва ња. До са да
је за вр ше на по ло ви на пла ни -
ра них гра ђе вин ских ра до ва, на -
ба вље на је нео п ход на опре ма
и при кра ју је по ста вља ње че -
лич них кон струк ци ја.

Пун на зив ка пи тал ног про -
гра ма ко ји НИС ре а ли зу је у
Пан че ву гла си: „Ду бо ка пре ра -
да с тех но ло ги јом од ло же ног
кок со ва ња”, а за ње го ву ре а ли -
за ци ју би ће утро ше но ви ше од
300 ми ли о на евра. Са из град -
њом но вих ка па ци те та ра фи -
не риј ске пре ра де пан че вач ка
ра фи не ри ја би ће свр ста на ме -
ђу нај мо дер ни је у Евро пи. Глав -
ни про јек тант и ком па ни ја ко -
ја упра вља из град њом но вог
про из вод ног си сте ма је сте ме -
ђу на род на ком па ни ја „CB & I”.

На осно ву уго во ра о пра ће њу
ква ли те та по вр шин ских во да
на под руч ју гра да Пан че ва
ко ји је За вод за јав но здра -
вље Пан че во скло пио с Град -
ском упра вом, струч ња ци те
здрав стве не уста но ве то ком
се зо не ку па ња ре дов но ис пи -
ту ју ква ли тет во де за ку па ње.
Ми кро би о ло шка ана ли за во -
де с пан че вач ких ку па ли шта
об у хва та утвр ђи ва ње ни воа
фе кал них ко ли форм них бак -
те ри ја и ае роб них хе те ро тро -
фа, а фи зич ко-хе миј ска ана -
ли за при су ство су спен до ва -
них ма те ри ја, ни три та, ни -
тра та, хло ри да итд.

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји во да, све во де ко је не
при па да ју пр вој, дру гој и тре -
ћој кла си мо гу би ти ри зич не
по здра вље ку па ча. Се кре та -
ри јат за за шти ту жи вот не сре -
ди не и За вод за јав но здра -
вље, на кон ана ли зе ре зул та -
та дру ге ово го ди шње кам па -
ње ис пи ти ва ња при су ства опа -
сних и за га ђу ју ћих ма те ри ја
у во ди (узор ко ва ње оба вље но
29. ав гу ста), за кљу чио је да

Пан чев ци мо гу да се ку па ју у
Та ми шу у Пан че ву, Ја бу ци и
Гло го њу, као и на по пу лар -
ном  ку па ли шту у Ка ча ре ву.
Ква ли тет ових во да је у ран гу
дру ге и тре ће кла се, оне има -
ју уме рен еко ло шки ста тус и
мо гу се ко ри сти ти за ку па ње
и ре кре а ци ју. Исти ста тус има
во да у ка ча ре вач ком је зе ру,
та ко да гра ђа ни мо гу сло бод -
но да је ко ри сте у ре кре а тив -
не свр хе.

Ана ли за узо ра ка с ре ке По -
ња ви це по ка зу је да се у њој
на ла зи ве ли ка ко ли чи на ма -
те ри ја ко је мо гу угро зи ти
здра вље ку па ча, та ко да струч -
ња ци из За во да и Се кре та ри -
ја та за за шти ту жи вот не сре -
ди не оба ве шта ва ју гра ђа не да
из бе га ва ју ку па ли шта у Ива -
но ву. Ла бо ра то риј ска ис пи -
ти ва ња утвр ди ла су да та мо -
шња во да при па да пе тој кла -
си, та ко да се не пре по ру чу је
ку па ње ни на том по пу лар -
ном ку па ли шту, из без бед но -
сних раз ло га. Исти је слу чај
и с ква ли те том ду нав ске во -
де код Бе ле сте не.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Станижан

ЧЕ ТВР ТА КАМ ПА ЊА МЕ РЕ ЊА КВА ЛИ ТЕ ТА
ВО ДЕ НА РЕ КА МА

Не ма ку па ња у 
По ња ви ци и на Бе лој сте ни

У ТЕХ НИЧ КОЈ ШКО ЛИ „23. МАЈ” НО ВА ЛА БО РА ТО РИ ЈА И СА ВРЕ МЕ НА ИН ТЕР АК ТИВ НА УЧИ О НИ ЦА

НИС ула же у бу дућ ност Пан че ва
» Наставак са стране 1

Вла ди мир Га гић, ди рек тор Бло -
ка Пре ра да у НИС-у, на гла сио
је ва жност са рад ње НИС-а и
Тех нич ке шко ле „23. мај” и ре -
као да је ствар на вред ност ре -
а ли зо ва них про је ка та та да ће
уче ни ци има ти при ли ку да се
об у ча ва ју и да уче у са вре ме -
ним усло ви ма. Под се тио је да
се Ра фи не ри ја наф те Пан че во
у по след њих не ко ли ко го ди на
ин тен зив но мо дер ни зу је, та ко
да је за рад но вих по го на нео -
п ход на об у че на рад на сна га.

– Фор ми ра ње но вог сме ра
прак тич но зна чи да ће нам до -
ла зи ти мла ди љу ди ко ји су већ
спрем ни да се ве о ма бр зо укљу -
че у рад по го на у Ра фи не ри ји.
На дам се да ће мо и у на ред -
ном пе ри о ду на ста ви ти ова ко
ле пу са рад њу – ре као је Га гић
на кра ју свог из ла га ња.

За хвал ност гра да
Пре драг Жив ко вић, за ме ник
гра до на чел ни ка Пан че ва, овим
по во дом је из ра зио по себ ну за -
хвал ност ком па ни ји НИС на

по др шци про јек ту „Еко ло шка
ла бо ра то ри ја”, јер, ка ко је ре -
као, у окви ру про гра ма „За јед -
ни ци за јед но” НИС по ка зу је
ве ли ку дру штве ну од го вор ност

пре ма на шем гра ду, за јед ни ци
у ко јој по слу је.

– На дам се да ће, на ра дост
свих уче ни ка, не са мо ове шко -
ле већ и оста лих шко ла у Пан -

че ву, ова ла бо ра то ри ја до ста
до при не ти уна пре ђе њу усло ва
прак тич ног де ла на ста ве, што
ће иза зва ти мо ти ва ци ју и као
фи нал ни ре зул тат има ти уна -
пре ђе ње зна ња – ре као је за -
ме ник гра до на чел ни ка.

Да под се ти мо, про грам „За -
јед ни ци за јед но”, ко ји НИС
спро во ди већ де сет го ди на, на -
ме њен је уна пре ђе њу усло ва
ло кал не за јед ни це у ко ји ма
ком па ни ја по слу је. Раз вој парт -
нер ских и при ја тељ ских од но -
са с ло кал ним са мо у пра ва ма и
ин сти ту ци ја ма у ло кал ној за -
јед ни ци пред ста вља те мељ ну
прак су ко ју ком па ни ја НИС
раз ви ја од 2009. го ди не, а у
про те клој де це ни ји НИС је у
уна пре ђе ње ква ли те та жи во та
у је да на ест гра до ва и оп шти на
ши ром Ср би је уло жио ви ше од
ми ли јар ду ди на ра и ре а ли зо -
вао пре ко 900 про је ка та. Са мо
у гра ду Пан че ву, кроз про грам
дру штве не од го вор но сти, ком -
па ни ја је уло жи ла 152 ми ли о -
на ди на ра у ре а ли за ци ју 132
про јек та.

ким са др жа јем сум по ра, што
зна чи да на срп ском тр жи шту
не ће би ти го ри ва ко је при са го -

ЕКО-КОН КУРС ЗА ОСНОВ ЦЕ

„Зе ле ни” но ви на ри

ДРУ ГА ФА ЗА МО ДЕР НИ ЗА ЦИ ЈЕ РА ФИ НЕ РИЈ СКЕ ПРЕ РА ДЕ У ПАН ЧЕ ВУ

НА ПО ЛА ПУ ТА ДО КО НАЧ НОГ ЦИ ЉА
По че так ко мер ци јал не про из -
вод ње ком плек са по стро је ња за
ду бо ку пре ра ду наф те пла ни -
ран је за тре ћи квар тал 2019.
го ди не. Та да ће ра фи не ри ја у
Пан че ву пре ста ти да про из во -
ди ви со ко сум пор ни ма зут и по -
ве ћа ће ка па ци тет про из вод ње
ви со ко ква ли тет ног бен зи на и
ди зе ла.

Реч стру ке
Ме наџ мент НИС-а, по ред еко -
ном ског фак то ра, у пр ви план
ис ти че и еко ло шки фак тор мо -
дер ни за ци је ко ји ће до не ти ова
но ва ин ве сти ци ја. Основ ни еко -
ло шки аспект овог про јек та је
чи ње ни ца да пре ста ју усло ви
за про из вод њу ма зу та с ви со -

ре ва њу узро ку је еми си ју зна чај -
них ко ли чи на сум пор них је ди -
ње ња у ат мос фе ру. Та ко ђе, би -
ће до дат но сма ње на еми си ја
пра шка стих ма те ри ја.

Оли ви је Бу а зар, ди рек тор
про јек та „Ду бо ка пре ра да”, об -
ја снио је но ви на ри ма да је ре -
а ли за ци ја ка пи тал них про је ка -
та по пут „Ду бо ке пре ра де” ве -
о ма ком плек сна и да чи тав по -
сао но си број не иза зо ве:

– До са да смо ре а ли зо ва ли
око 1,3 ми ли о на рад них са ти,
а на те ре ну ко ји је по по вр ши -
ни сли чан ве ли чи ни два ју фуд -
бал ских игра ли шта ра ди око
700 рад ни ка, осам ди за ли ца и
де се ти не ка ми о на и рад них ма -
ши на. Ова фа за про јек та зах -

чај но уна пре ди ти за шти ту жи -
вот не сре ди не, што је је дан од
нео по зи вих при о ри те та НИС-
а – ре као је Га гић и ис та као да
па ра лел но са из град њом но вих
по стро је ња НИС ула же ве ли ка
сред ства и у мо дер ни за ци ју ста -
рог про из вод ног си сте ма. При -
ме ра ра ди, ка ко би но вом по -
стро је њу при ла го ди ли рад ста -
рих, 20 од сто од укуп не ин ве -
сти ци је у ду бо ку пре ра ду от -
па да на об но ву ста рих бло ко ва
пре ра де.

Ра до ви у то ку
По ред то га, око ин ду стриј ског
ком плек са по ста вља се но ва за -
штит на огра да, а на по те зу пре -
ма на се љу Вој ло ви ца оба вља ју

те ва ла је мно го тру да свих уче -
сни ка и ин тен зив ну ко ор ди на -
ци ју, а ток ра до ва по ка зу је да
смо на до бром пу ту и да има -
мо раз ло га за за до вољ ство ре а -
ли за ци јом – ре као je Бу а зар.

С дру ге стр не, Вла ди мир Га -
гић, ди рек тор Бло ка Пре ра да
НИС-а, тим по во дом је ре као
да је мо дер ни за ци ја пре ра ђи -
вач ких ка па ци те та НИС-а је -
дан од стра те шких при о ри те та
те ком па ни је

– Ре а ли за ци јом про јек та „Ду -
бо ка пре ра да” Ра фи не ри ја наф -
те у Пан че ву по ста ће јед на од
нај мо дер ни јих у ис точ ној Евро -
пи, а ду би на пре ра де би ће по -
ве ћа на са 86 на 99,2 од сто, што
је у ран гу нај бо љих свет ских
ра фи не ри ја. За гра ђа не ће по -
че так ра да но вих по стро је ња
пре све га зна чи ти ве ће ко ли -
чи не нај ква ли тет ни јих нафт -
них де ри ва та до ма ће про из -
вод ње, али ни шта ма ње ни су
зна чај ни ни број ни еко ло шки
аспек ти про јек та, ко ји ће зна -

се ра до ви на уре ђе њу ра фи не -
риј ског про сто ра. Пре ма ре чи -
ма ди рек то ра Ра фи не ри је, НИС
ће усту пи ти овај део зе мљи шта
фир ми ТЕ –ТО Пан че во за при -
вре ме но од ла га ње опре ме ко ја
ће би ти угра ђе на у га сну елек -
тра ну и лак ше ор га ни зо ва ње
са мог гра ди ли шта.

Да под се ти мо, пр ва фа за мо -
дер ни за ци је Ра фи не ри је под -
ра зу ме ва ла је из град њу но вих
по стро је ња и ре кон струк ци ју
по сто је ћих. Кључ ни про је кат
те ета пе, ко ја је об у хва ти ла раз -
вој пре ра ђи вач ких ка па ци те та
НИС-а, би ла је из град ња ком -
плек са за бла ги хи дро кре кинг
и хи дро о бра ду (MHC/DHT) –
про цес се кун дар не пре ра де си -
ро ве наф те. По че так ра да овог
ком плек са у 2012. го ди ни омо -
гу ћио је да се у на шој зе мљи
про из во ди го ри во евро 5 ква -
ли те та. У пр ву фа зу мо дер ни -
за ци је Ра фи не ри је наф те у Пан -
че ву би ло је уло же но ви ше од
540 ми ли о на евра.

КОК СО ВА ЊЕ

Осно ву чи та вог про це са чи не два ре ак то ра у ко ји ма оста так

на кон за гре ва ња про ла зи про цес кок со ва ња, при че му до -

ла зи до до дат ног из два ја ња бе лих де ри ва та. На кон про це -

са кок со ва ња спро во ди се по сту пак хи дра у лич ког се че ња,

бу ше ња и ис то ва ра кок са у си стем тран спор та и уто ва ра. По -

ред стан дард них апа ра та ко ји се ко ри сте у пре ра ди наф те

(пе ћи, ко ло не, из ме њи ва чи то пло те и пум пе), про јек том се

пред ви ђа и из град ња и мон та жа опре ме за се че ње и бу ше -

ње кок са, тран спорт них тра ка и по себ них си сте ма за скла -

ди ште ње кок са.

С тех но ло шке тач ке, ре а ли за ци јом овог про јек та НИС ће

до би ти низ но вих и мо дер них тех но ло шких про це са ко ји ће

сва ка ко пред ста вља ти иза зов за спе ци ја ли сте и за по сле не

у Ра фи не ри ји. За ста би лан и ефи ка сан рад но вог по стро је -

ња по тре бан је ква ли фи ко ва ни пер со нал ин же ње ра, опе ра -

те ра и ма шин ских спе ци ја ли ста, за шта се пла ни ра укуп но

че тр де сет тро је љу ди.



У жeљи дa aфирмишe
пoрoдицу и пoрoдичнe
врeднoсти и дa пру жи пoдрш -
ку и пoмoћ бу ду ћим мajкaмa,
знaњeм и прeпoрукaмa свoг
стручнoг тимa, удружeњe
„Хaрмoниja” не дав но је
пoкрeнулo бес плат ну aндрoид
aпликaциjу „Пoрoђaj”.

Пoрeд пoдaтaкa o нaчинимa
пoрoђaja и врстaмa aнeстeзиja,

труд ни це ће у мeниjу „Штa
трeбa знaти?” про на ћи и низ
дру гих кoрисних инфoрмaциja
и oдгoвoрa нa jeднoм мeсту.
То ће им по мо ћи у припрeми
зa пoрoђaj, oчувaњу здрaвљa,
aли и нeзи, кaкo прe, тaкo и
нaкoн пoрoђaja. На истом
ме сту мла де мај ке мо гу по -
тра жи ти и сaвeте зa првe
дaнe пo излaску из
пoрoдилиш тa.

До апли ка ци је мо же те до -
ћи вр ло ла ко: до вољ но је са -
мо да у пре тра жи ва чу „Google
Play” про дав ни це уку ца те
кључ ну реч „по ро ђај”.

Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

8

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Шко ла је по че ла, а с њом
сти же ви ше оба ве за и стре са.
Ти неј џе ри још до дат но про -
ла зе кроз бу ран пе ри од од -
ра ста ња и уз бур ка них хор мо -
на. Упра во тај хор мон ски ста -
тус под сти че по ве ћа но лу че -
ње лој них и зној них жле зда,
што ре зул ти ра ма сном и не -
чи стом ко жом пу ном ми те -
се ра и ак ни.

Мла ди тре ба да зна ју да је
чи сто ћа и не га ли ца и те ла у
овом пе ри о ду жи во та нај бит -
ни ја и да ре ша ва по ла про бле -
ма. Дру га по ло ви на су ре дов ни
од ла сци код ко зме ти ча ра на
хи ги јен ски трет ман, ме ди цин -
ске кре ме, ло си о ни и са пу ни.

Ту ши ра ње јед ном днев но
је оба ве зно, а пра ње ко се на
два, три или евен ту ал но че -
ти ри да на (код мла дих код
ко јих је зно је ње не што ма ње
из ра же но). Ко су тре ба скла -
ња ти од ли ца, јер су вла си

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

Ти неј џе ри и не га

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: две-три шо ље па су ља

те тов ца, ве зи ца зе ле ни, две ве ће

гла ви це цр ног лу ка, ка ши ка бра -

шна, ка ши чи ца мле ве не за чин -

ске па при ке, јед на до две су ве

па при ке, со и би бер.

При пре ма: Па суљ очи сти ти,

пре ли ти хлад ном во дом и оста -

ви ти та ко да пре но ћи. Су тра дан

ста ви ти да се ку ва, про су ти пр ву

во ду кад про ври и си па ти но ву,

вру ћу во ду. До да ти зе лен као за

су пу (је дан цр ни лук, две-три

шар га ре пе, ко лу тић це ле ра, ко -

рен па шка на та и пер шу на, је дан

до два че шња бе лог лу ка, лист ло во ра и не ко ли ко зр на би бе ра) и ку -

ва ти на ла га ној тем пе ра ту ри око два са та. По со ли ти тек кад па суљ

омек ша.

На уљу про пр жи ти две гла ви це сит но сец ка ног цр ног лу ка (мо же

се до да ти и пра зи лук у се зо ни), до да ти ка ши ку бра шна и ка ши чи цу

мле ве не па при ке (слат ке или љу те). Крат ко про пр жи ти, па до да ти

ску ва ни па суљ и ма ло теч но сти у ко јој се па суљ ку вао. По ло ви ну па -

су ља из гње чи ти ви љу шком, а дру гу по ло ви ну оста ви ти у зр ну. Про -

ба ти и до да ти још ма ло со ли или ве ге те по уку су.

Ако во ли те су ве па при ке, мо же те на пу ни ти не ко ли ко ко ма да при -

пре мље ним па су љем и ста ви ти од го ре ра ди леп ше аро ме. Мо же те

до да ти и ко ју шни ту сла ни не или пар че ко ба си це, ма да је фи но да

оста не и са мо ова ко. Кад сте све то за вр ши ли, остао је још са мо још

је дан ма ли до да так ко ји ће је лу да ти по се бан шмек.

На две ка ши ке уља про пр жи ти ка ши чи цу мле ве не па при ке и пре -

ли ти пре ко па су ља. По су ти пр сто хва том бра шна, тек то ли ко да би се

ухва ти ла фи на ко ри ца, па све ста ви ти у рер ну да се за пе че око два -

де сет ми ну та.

На по ме на: па суљ је по себ но уку сан ако се при пре ма у зе мља ној

по су ди, а ни ма ло су вог ме са ко је се до да при ли ком ку ва ња не ће

„по ква ри ти” укус... При јат но!

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

Ба кин па суљ из ре р не

Сеп тем бар из го ди не у го -
ди ну ак ту а ли зу је про блем
си гур но сти пе ша ка у са о -
бра ћа ју, с по себ ним на гла -
ском на ма ли ша ни ма ко ји
су тек кре ну ли у шко лу. Ма
ко ли ко ми хте ли да ова ка -
те го ри ја пе ша ка бу де рав -
но прав на са оста ли ма, то
јед но став но ни је мо гу ће
због спе ци фич но сти раз во -
ја де те та до уз ра ста од де -
вет го ди на.

Де те мла ђе од де вет го -
ди на усме ра ва сво ју па жњу
на ства ри ко је га ви ше ин -
те ре су ју, не стр пљи во је и
ре а гу је им пул сив но. Че ка -
ње на се ма фо ру због то га
по ста је про блем, а во за чи
су из деч је пер спек ти ве чи -
ке и те те ко ји у сва ком мо -
мен ту мо гу да угле да ју ма -
лог пе ша ка и пра во вре ме -
но од ре а гу ју. Де те тог уз -
ра ста ни је све сно сво је ра -
њи во сти у кон так ту са ау -
то мо би лом и на ве ли ка во -
зи ла и ка ми о не гле да као
на објек те ко ји се бр же кре -
ћу од оних ма њих. Исто та -
ко уже ули це у деч јој гла -
ви мо гу да пред ста вља ју
из вор ма ње опа сно сти од
оних ши ро ких са ин тен -
зив ни јим са о бра ћа јем. Тре -
ба ло би зна ти да је вид но
по ље ма ли ша на ма ње и да
по сто ји про блем ло ка ли зо -
ва ња по зи ци је с ко је се чу -
је звук си ре не или рад мо -

то ра. Не за бо ра ви мо да ви -
си на де те та огра ни ча ва
пре глед ност око ли не. Све
су то фак то ри ко ји чи не
де те ве о ма ра њи вим у са о -
бра ћа ју и на ко је би оста -
ли уче сни ци мо ра ли да
обра те па жњу.

Узи ма ју ћи у об зир са -
зре ва ње де те та и но ве
окол но сти ко је на ста ју с
по ла ском у шко лу, од го -
вор на дру штве на за јед ни -
ца пред у зи ма низ ме ра ка -
ко би се си гур ност нај мла -
ђих уче сни ка у са о бра ћа ју
по бољ ша ла. По чи ње се са
еду ка ци јом, ко ја мо же би -
ти па сив на и ак тив на. Раз -
не бро шу ре и ме диј ске
кам па ње су при ме ри па -
сив не еду ка ци је, у ко ји ма
је уло га ро ди те ља ве о ма
ва жна. Ро ди те љи су још
ва жни ји у ак тив ној еду ка -
ци ји де те та јер мо гу соп -
стве ним при ме ром да по -
ка жу пра ви ла по на ша ња у
са о бра ћа ју и мо гу ће из во -
ре опа сно сти за де те. Ло -
кал на са о бра ћај на по ли -
ци ја обич но узи ма уче шће
у еду ка ци ји ма ли ша на, а
њи хо во зна ње мо же да се
те сти ра на по себ но ди зај -
ни ра ним по ли го ни ма.
Шко ле, школ ски од бо ри и
ди рек то ри за јед но с ло кал -
ном за јед ни цом тре ба да
усме ре па жњу на са гле да -
ва ње ри зи ка у са о бра ћа ју
за де цу на пу ту до шко ле
и пред у зи ма ње ме ра ко је
ће те ри зи ке ума њи ти.

По сто је мно го број не мо -
гућ но сти ре гу ли са ња про -
то ка са о бра ћа ја, ње го вог
успо ра ва ња, пла ни ра ња
про сто ра за пар ки ра ње и
деч јих игра ли шта ко ја су
фи зич ки огра ђе на од са о -
бра ћа ја. По је ди не за јед ни -
це ан га жу ју ро ди те ље во -
лон те ре у прат њи де це на
пу ту до шко ле ка ко би њи -
хо ва си гур ност би ла мак -
си мал на.

Ма ли пе ша ци

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

ко се пу не пра ши не из ва зду -
ха, ко ја ири ти ра ко жу и пра -
ви ми те се ре као за штит не че -
по ве на про ши ре ним по ра -
ма обра за и че ла. Ују тру на -
кон бу ђе ња и уве че пре спа -
ва ња оба ве зно је уми ва ње ли -
ца са пу ни ма ко ји од стра њу ју
не чи сто ћу, али не на ру ша ва -
ју pH вред ност ко же. До бро
су се по ка за ли са пу ни са ак -
тив ним угљем. На кон уми -
ва ња на су во ли це тре ба ва -
ти цом на не ти ло си он за про -
бле ма тич ну ко жу и по сле не -
ко ли ко ми ну та кре му. Кре -
ма за ноћ тре ба да са др жи
цинк или ак тив не суп стан це
ко је ле че ак не, док днев на
тре ба да бу де хи дра тант на,
али с ком по нен та ма за про -
чи шћа ва ње по ра. По не кад је
по треб но уве сти и ан ти би о -
ти ке, као што су „клин да ми -
цин”, „ери тро ми цин” или не -
ки дру ги, али то ис кљу чи во
од ре ђу је дер ма то лог. И бен -
зо ил-пе рок сид је ефи ка сан
за сма ње ње бро ја бак те ри ја
Propionibacterium acnes и
убла жа ва ње на ста ја ња ири -
ти ра ју ћих ма сних ки се ли на
у лој ним жле зда ма.

Теч ни пу де ри, прај ме ри и
ко рек то ри су се по ка за ли као
ири ти ра ју ћи про из во ди ко ји
за пу ша ва ју по ре и ства ра ју
ми те се ре и пот ко жне бу бу -
љи це, те их тре ба из бе га ва -
ти. До зво ље на је упо тре ба ББ
кре ма, али ис кљу чи во оних
са озна ком „non-comedoge-
nic” (не ства ра ко ме до не –
ми те се ре).

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

Пр ва ра ди о ни ца 22.
сеп тем бра

До бра вест за све мла де љу де
од 15 до 30 го ди на гла си да ће
у До му омла ди не на ред не не -
де ље по че ти да ра ди са ве то ва -
ли ште за мла де. 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 то ра 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.

НО ВИ ПРО ГРАМ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

ПО ЧИ ЊЕ ДА РА ДИ СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ
ЗА МЛА ДЕ

– 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
15 дo 30 гoдинa – ис та кла је
Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Пр ва у ни зу ра ди о ни ца би ће
одр жа на у су бо ту, 22. сеп тем -
бра, од 16 до 18 са ти, и она но -
си на зив „Ко сам ја и ко бих
во лео/во ле ла да бу дем?”. Не -
де љу да на ка сни је, 29. сеп тем -
бра, од 16 до 18 са ти, у До му
омла ди не би ће „отво ре на вра -
та” за пси хо ло шко са ве то ва ње.
Пла ни ра но је да се исти ри там
сме њу је до кра ја го ди не - пр ве
су бо те одр жа ва се ра ди о ни ца,
а на ред не ин ди ви ду ал ни су сре -
ти с пси хо ло гом/пси хо те ра пе -

у том. Ра ди о ни ца под на зи вом
„Ка ко да по бе дим анк си о зност?
Ра зу жа са ва ње!!!” би ће одр жа -
на 6. ок то бра, од 16 до 18 са ти,
а „отво ре на вра та” за ка за на су
за 13. ок то бар, та кође од 16 до
18 са ти.

Сви за ин те ре со ва ни за уче -
шће на ра ди о ни ца ма или у ин -
ди ви ду ал ним раз го во ри ма тре -
ба да се при ја ве од но сно да за -
ка жу свој тер мин пу тем те ле -
фо на 061/647-22-90. До дат не
ин фор ма ци је мо гу се до би ти
пу тем меј ло ва:
psihogeneza@gmail.com и
savetovaliste@domomladinepanc
evo.rs. Ја дран ка Гру ји чић Ђу -
рић на ја ви ла је да ће упо ре до
са са ве то ва ли штем за мла де од
сре ди не сеп тем бра во ди ти и
са ве то ва ли ште за брак и по ро -
ди цу.

ПО ДР ШКА БУ ДУ ЋИМ МАЈ КА МА

Бес плат на апли ка ци ја
„По ро ђај”

ВЕСТ ИЗ НСЗ-а

Пот пи са ни уго во ри за
IT обу ке

На ци о нал на слу жба за за по -
шља ва ње оба ве шта ва јав ност
да је, на кон успе шно спро ве -
де ног по ступ ка јав не на бав ке
за услу ге из во ђе ња спе ци ја ли -
стич ких ин фор ма тич ких обу -
ка не за по сле них ли ца за по -
тре бе тр жи шта ра да, у са рад -
њи с Вла дом Ср би је, та слу жба
у сре ду, 5. сеп тем бра, пот пи -
са ла уго во ре с по ну ђа чи ма ко -
ји ће об у ча ва ти кан ди да те.

За кљу че но је 19 уго во ра са
шест раз ли чи тих по ну ђа ча за
укуп но 775 не за по сле них ли -
ца. У пр вој он лајн фа зи те сти -

ра ња ис пи та не су спо соб но сти
ви ше од шест хи ља да кан ди -
да та. Из во ђа чи обу ка ће ор га -
ни зо ва ти дру гу фа зу се лек ци је
те сти ра њем кан ди да та ко ји су
про шли пр ву фа зу.

Про грам спе ци ја ли стич ких ин -
фор ма тич ких обу ка пред ста вља
на ста вак успе шно спро ве де ног
про јек та Вла де Ср би је, ко ји је у
2017. го ди ни по кре нуо Ми ни -
стар ски са вет за ин фор ма ци о не
тех но ло ги је и ино ва ци о но пред -
у зет ни штво. Уско ро се оче ку је
ре а ли за ци ја обу ка у де сет гра -
до ва ши ром на ше зе мље.

По моћ је  на  пу ту



Го ди не 2010. мај ка из Окру -
га Оринџ, Џил Ис тер, оп ту -
жи ла је ду го го ди шњу во лон -
тер ку Са ве та ро ди те ља Ке ли
Пи терс да је на мер но ис кљу -
чи ла ње ног си на из ван на -
став ног про гра ма. Оп ту жбе
Џил Ис тер ни су би ле исти -
ни те. Ме ђу тим, до га ђај је по -
кре нуо пе то го ди шњу кам па -
њу тор ту ре про тив пот пу но
не ду жне осо бе.

Ова књи га је о Ке ли, јед -
ној обич ној же ни с пле ме -
ни тим ср цем, же ни ко ја је,
све до тог тре нут ка, жи ве ла
ми р ним жи во том. Це лу се бе
је да ва ла сво јој по ро ди ци,

при ја те љи ма и за јед ни ци. Би -
ла је срећ на... све док се јед -
ног да на ни је нео бја шњи во
за те кла на ни ша ну не ко га ко -
га ни ка да ни је сре ла.

ДРУШТВО
Петак, 14. септембар 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 за ко јим
про пу ште ним по зи вом жа -
ли те. „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 „Про пу штен по -
зив” Ро у зи Волш 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:

„Нај ви ше ми је жао што
сам про пу сти ла да до би јем
ву не не уло шке за па пу че, јер
се ни сам ја ви ла на те ле фон -
ски по зив ком па ни је ко ја их
про да је. Баш тог да на сам
баш ја и са мо ја (и још 1.000
по зва них) би ла ода бра на као
срећ ни до бит ник.” 063/8434...

„Жа лим за по зи вом су пру -
га ко ји је хтео да ми ку пи па -
ти ке да би се ис ку пио, јер ме
је пре ва рио, а ја сам то са -
зна ла. Би ла сам љу та и ни -
сам хте ла да идем с њим по
па ти ке. На ра во у че ни је: да сам
при хва ти ла по зив, има ла бих
до бре па ти ке.” 064/3928...

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 ко ји кри ми на ли -
стич ки филм им је оми -
љен. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „До -
бри вук” Алек сан де ра Се -
дер бер ја.

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
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Оми ље ни кри ми на ли стич -
ки ро ман ми је ’Ја, тај кун’.
Ка ко то ми сли те ни је кри -
ми на ли стич ки?” 064/4657...

„Тај ће тек би ти на пи сан
кад све ово про ђе.” 064/1278...

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, 19. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Од че га ни ка да не тре ба да од у ста не мо?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Не од у стај” Хар ла на Ко бе на. Нај -
бо ље 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.

Де тек ти ва из пред гра ђа Њу
Џер зи ја На по ле о на Ди му зва -
ног Нап тра у ма тич ни до га -
ђа ји про га ња ју од по след ње
го ди не сред ње шко ле, ка да
су ње гов брат бли за нац Лео
и Ле о ва де вој ка Да ја на про -
на ђе ни мр тви на же ле знич -
кој пру зи – а Ма у ра, де вој ка
за ко ју је Нап ми слио да је
љу бав ње го вог жи во та, рас -
ки ну ла с њим и не ста ла без
об ја шње ња. Нап пет на ест го -
ди на тра га за Ма у ром и за
пра вим раз ло гом ко ји сто ји
иза смр ти ње го вог бра та. Са -
да се чи ни да је мо жда бли зу
ци ља.

Ка да се Ма у ри ни оти сци
пр сти ју по ја ве у из најм ље -
ним ко ли ма чо ве ка осум њи -
че ног за уби ство, Нап кре ће
у по тра гу за од го во ри ма ко ји
во де са мо до но вих пи та ња –

о же ни ко ју је во лео, о при ја -
те љи ма из де тињ ства за ко је
је ми слио да их по зна је, о
на пу ште ној вој ној ба зи бли -
зу ме ста где је од ра стао и по -
нај ви ше о Леу и Да ја ни, чи ја
је смрт мрач ни ја и да ле ко
зло коб ни ја не го што се Нап
ика да усу дио да за ми сли.

„Не од у стај” 
Хар ла на Ко бе на

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На ме ти” Ке ли 
Пи терс и Се ма Ру ла

Два чи та о ца ко ји до сре де, 19. сеп тем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ме сте ви нај че шће на ме ти?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „На ме ти” Ке ли Пи терс и Се ма Ру ла. Нај -
бо ље 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.

ЈОШ ЈЕ ДАН ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

ИЛИ ЈА (ОПЕТ) НАЈ БО ЉИ 
Тре ћа уза стоп на 
свет ска ти ту ла 
за мла дог 
Се ра фи мо ви ћа

Охрид је од 1. до 8. сеп тем бра
био до ма ћин ше зде сет пр вог
Кон гре са свет ске фе де ра ци је
за ша хов ску ком по зи ци ју и че -
тр де сет дру гог Свет ског пр вен -
ства у ре ша ва њу ша хов ских
про бле ма. Мла ди Пан че вац
Или ја Се ра фи мо вић, као члан
на ше ју ни ор ске ре пре зен та ци -
је, на нај бо љи на чин је ис ко -
ри стио при ли ку за на ступ у
овом елит ном дру штву.

Ре ша вач ко так ми че ње за вр -
шио је на че твр том ме сту, иза
два сјај на мла да ру ска ФИ ДЕ
мај сто ра и пред став ни ка Укра -
ји не, са 60 по е на од 90 мо гу -
ћих. За брон зу му је не до ста -
јао са мо је дан бод, али му је
овај ре зул тат до нео но вих 96
реј тинг по е на, што пред ста вља
ре корд ни до би так на овом тур -
ни ру, ка ко у ју ни ор ској, та ко и
у ап со лут ној кон ку рен ци ји.

При ли ку за ре ванш Или ја
Се ра фи мо вић је ис ко ри стио у
сво јим оми ље ним ди сци пли -
на ма. На тур ни ру у ша хов ској

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Оста ла без уло жа ка за
па пу че

ком по зи ци ји за ју ни о ре до два -
де сет јед не го ди не (ро ђе ни
1997. и мла ђи) Или ја је за бли -
стао пу ним сја јем и по но во
осво јио ти ту лу нај бо љег на пла -
не ти.

На овај на чин по но вио је
успех из Бе о гра да 2016. и Дре -
зде на 2017. го ди не. За раз ли ку

од прет ход на два, так ми че ње у
Охри ду са сто ја ло се из три те -
мат ска тур ни ра. Резул тат на
сва ком од њих до но сио је од ре -
ђе ни број бо до ва, на осно ву ко -
јих је од ре ђен укуп ни по бед ник.
Мла ди Се ра фи мо вић је осво јио
злат не ме да ље на тур ни ри ма у
ком по но ва њу ма то ва у два по -

те за и ша хов ских сту ди ја, док
се у ком по но ва њу по моћ них
па то ва оки тио сре бром. У укуп -
ном пла сма ну за ра дио је 75 по -
е на и да ле ко иза се бе оста вио
ко ле гу из Ру си је, ко ји је осво -
јио 53 и пред став ни ка Укра ји -
не са 29 по е на.

Као по бед ник ју ни ор ског тур -
ни ра, наш мла ди су гра ђа нин је
из бо рио пра во на сту па на так -
ми че њу у бр зом ре ша ва њу ма -
то ва у два по те за, ре зер ви са ном
за ше сна ест нај бо љих уче сни ка
кон гре са, ко ји се одр жа ва пре
све ча ног за тва ра ња. Че тр на е сто -
го ди шњи Или ја био је део још
јед ног ве ли ког успе ха ко ји су
оства ри ли срп ски ју ни о ри.

Груп ни рад на ших три ју мла -
дих ре пре зен та ти ва ца на гра -
ђен је сре бр ном ме да љом на
тур ни ру у бр зој ком по зи ци ји
ма то ва у два по те за, у ап со лут -
ној кон ку рен ци ји.

Овим сјај ним на сту пом Или ја
Се ра фи мо вић је још јед ном по -
ка зао за што га би је глас нај пер -
спек тив ни јег мла дог ком по зи то -
ра ша хов ских про бле ма на све ту.

Сва ка част, мај сто ре!

А. Живковић

Чла но ви ШК-а „Аље хин” из
на шег гра да уче ство ва ли су
про шлог ви кен да на по зив ном

тур ни ру у Ба тај ни ци, на ко ме
се оку пи ло сто ти нак мла дих
ша хи ста из Ср би је и ре ги о на.

У гру пи мла ђих де ча ка пр во
ме сто је осво јио Лу ка Ри стић с
мак си мал ним учин ком – се -
дам по е на из се дам пар ти ја, а
у жен ској кон ку рен ци ји Ања

Рад ма но вић је за у зе ла че твр то
ме сто. Нај при јат ни је из не на -
ђе ње био је Пе тар Ћо сић, ко ји

је осво јио брон за ну ме да љу у
над ме та њу нај мла ђих.

ШК „Аље хин” су пред ста вља -
ли и: На ђа Стај чић, Ми ли ца
Ами џић, Вук Ка нач ки, Сте фан
Ко зић, Мар ко Фор ђа ри ни, Алек -
са Опа чић, Ма те ја Ми ју шко вић
и Не ма ња Ша по ња. А. Ж.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ ША ХИ СТА

Лу ки се дам из се дам

Про шлог ви кен да у Вр ба су је
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
га ђа њу из пи што ља ве ли ког ка -
ли бра по Ц-про гра му, на ко ме
се над ме та ло осам клу бо ва.

Са ша Пе тро вић је поно во био
нај бо љи и три јум фо вао је с 336
кру го ва, па је на тај на чин сво јој

еки пи Стре љач ке дру жи не
„Пан че во 1813”, де ве ти пут уза -
стоп но, по мо гао да се до мог не
шам пи он ске ти ту ле.

По ред Са ше, за по бед нич ки
тим из на шег гра да на сту пи ли
су и Све ти сла ва По штић и Јо -
ван Па вли ца. А. Ж.

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ ПИ ШТО ЉА

„Дру жи на” и Са ша
први у Ср би ји

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

Нови трофеј у
витринама „Борца”

АК ТИВ НО СТИ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА ДИ НА МО

Шесто место као успех

У Београду је у суботу, 8. сеп-
тембра, одржан шести међуна-
родни меморијални турнир у
рагбију „Бошко Стругар”, на ко-
ме су, поред домаћина РК-а По-
бедник, учествовали и пионири
„Челика” из Зенице, „Црвене
звезде” и старчевачког „Борца”.

Старчевачки рагбисти су тур-
нир завршили без пораза. У пр-
вој утакмици су играли нереше-
но 10:10 са „Челиком”, а потом
су савладали „Црвену звезду” с
5:0. У борби за победнички тро-
феј мали Старчевци су с 15:5
надвисили и домаћу екипу.

– Поносна сам на своје дру-
гаре, јер смо, пре свега, пока-
зали карактер у последњој утак-
мици. Иако смо на полувреме-
ну губили с 5:0, на крају смо
победили и освојили пехар –
рекла је Марија Стојшић, игра-
чица „Борца”.

Мали старчевачки рагбисти
су после прошлонедељног три-
јумфа на Првенству Војводине
у своје витрине унели још је-
дан важан трофеј.

Старчево полако али сигур-
но постаје центар рагбија у Вој-
водини. А. Ж.

Чла но ви АК-а „Ди на мо” осво -
ји ли су две ме да ље на Пр вен -
ству Вој во ди не за мла ђе пи о -
ни ре у Срем ској Ми тро ви ци.

Ма ри ја Мр ке ла се оки ти ла
сре бром у тр ци на 600 м с ре -
зул та том 1,39, док је Ла на Цвет -
ко ски за ра ди ла брон зу ба цив -
ши вор текс 41 ме тар.

Ма ри ја је та ко по твр ди ла
због че га је на во де ћој по зи ци -
ји на ранг-ли ста ма АСС-а, а
Ла на је по сти гла је дан од нај -
бо љих ре зул та та у др жа ви, па
се у АК-у „Ди на мо” с пра вом
на да ју и њи хо вим ме да ља ма с
Пр вен ства Ср би је.

Ог њен То пић је био че твр ти
на 800 м, као и Ан ђе ла Бро -
шћанц у тр ци на 300 м.

Екип но Пр вен ство Ср би је у
ка те го ри ји ста ри јих ју ни о ра
одр жа но је у Но вом Са ду, где
је „Ди на мо” за у зео ше сто ме -
сто у обе кон ку рен ци је. Тре ба
на гла си ти да се на екип ном
пр вен ству бо ду ју све атлет ске
ди сци пли не за ко је клуб из
на шег гра да не ма аде кват не
усло ве за тре нинг, као што су

пре пон ско тр ча ње, ба ца ње и
ско ко ви.

На овом шам пи о на ту „Ди -
на мо” су пред во ди ли мла ди
тре не ри Сло бо дан Ма рин ков,
Фи лип Вла јић и Та ма ра По -
лић, ко ји ма је по ма гао Љуп че
Цвет ко ски.

По успе шно сти клу бо ва на
свим зва нич ним так ми че њи -
ма, „Ди на мо” се на ла зи на ше -
стом ме сту, што је од ли чан
успех, јер је нај бо ље пла си ра -
ни клуб без атлет ске ста зе. 

А. Ж.



ИДУ ЋЕГ ЧЕ ТВРТ КА У ДО МУ ВОЈ СКЕ СР БИ ЈЕ

Се ћа ње на 51. бри га ду
По во дом 50-го ди шњи це од
фор ми ра ња 51. ме ха ни зо ва не
бри га де, је ди ни це кроз ко ју је
од ње ног осни ва ња па све док
ни је рас фор ми ра на, про шло на
хи ља де Пан че ва ца и ста нов ни -
ка дру гих ме ста, у До му Вој -
ске Ср би је ће иду ћег че тврт ка,
20. сеп тем бра, би ти одр жан
при го дан про грам ра ди обе ле -
жа ва ња тог ју би ле ја.

Ор га ни за тор про сла ве је
Удру же ње за не го ва ње тра ди -
ци ја 51. ме ха ни зо ва не бри га -
де, а све ча ност ће по че ти у 11
са ти пред ста вља њем скулп ту -
ре „Мо ли тва” пан че вач ког
умет ни ка Ни ко ле Ри ка но ви ћа.

По сле то га ће би ти одр жа на
све ча на сед ни ца, као и при го -
дан про грам, у окви ру ко га ће
на сту пи ти глу мац Ми ро слав
Жу жић, КУД „Стан ко Па у но -
вић” и гу слар Ми ла дин Кар -
ли чић, а би ће отво ре на и из -
ло жба руч них ра до ва и уни -
фор ми. За крај су пред ви ђе ни
за јед нич ки ру чак у Клу бу Вој -
ске Ср би је и дру же ње бив ших
при пад ни ка 51. бри га де и њи -
хо вих го сти ју.

– Ор га ни зо ва ли смо про сла -
ву да би смо се бар на крат ко
под се ти ли вре ме на ко је смо
про ве ли у бри га ди, као и из у -
зет них љу ди, ко ман да на та те
не ка да це ње не и по што ва не је -
ди ни це. Ме ђу њи ма су би ли
пу ков ник Ми ле Узе лац (1968–
1970), ге не рал-пу ков ник Слав -
ко Бун чић (1970–1972), пу ков -
ник Пе тар Ђо го (1972–1977),
ге не рал-пу ков ник Жи во та Па -
нић (1977–1979), ге не рал-ма -
јор Мла ден Бра тић (1979–
1985), пу ков ник Лу двиг Крањц
(1985–1989), ге не рал-ма јор

Енес Та со (1989–1992), пу ков -
ник Зо ран Јо ва но вић (1992–
1993), пу ков ник Зла ти мир Ср -
бу ло вић (1993–1994), пу ков -
ник Бо го љуб Ки та но вић (1994)
и по след њи ко ман дант пу ков -
ник Зо ран Кан дић (1994–1997).
Глав ни циљ нам је да до кра ја
го ди не об ја ви мо и мо но гра фи -
ју о 51. ме ха ни зо ва ној бри га ди
и то ће мо сма тра ти вр хун цем
де ло ва ња Удру же ња за не го ва -
ње тра ди ци ја те је ди ни це, ко је

је фор ми ра но 2002. го ди не. Пр -
ви пред сед ник Удру же ња био
је Енес Та со, а на сле дио сам га
ја – из ја вио је пу ков ник Зо ран
Кан дић.

Под се ћа мо, 51. бри га да је
1978. и 1987. про гла ше на за
нај бо љу је ди ни цу у окви ру
Ју го сло вен ске на род не ар ми -
је. Та је ди ни ца је на ста вљач
тра ди ци ја 12. вој во ђан ске
бри га де пар ти зан ске вој ске,
ко ја је по че ла свој рат ни пут

у Вој ло ви ци ок то бра 1944.
го ди не.

На кон то га 51. бри га да би ла
је у пра вом сми слу ре чи јед на
од елит них је ди ни ца Ју го сло вен -
ске на род не ар ми је, а по том и
Вој ске Ср би је и Цр не Го ре. За -
ни мљи во је и то да су од је да на -
ест ко ман да на та 51. ме ха ни зо -
ва не бри га де пе то ри ца уна пре -
ђе на у ге не ра ле, а је дан од њих
је де ве де се тих го ди на био и на -
чел ник Ге не рал шта ба Вој ске Ср -
би је и Цр не Го ре. Оста ли су на -
кон ко ман до ва ња бри га дом оба -
вља ли и дру ге ва жне по сло ве.

То ком рат них су ко ба 1991.
го ди не 51. ме ха ни зо ва на бри -
га да би ла је ме ђу је ди ни ца ма
ЈНА ко је су под не ле глав ни те -
рет у бор би с не при ја те љем на
те ри то ри ји Хр ват ске. О об у че -
но сти ње них при пад ни ка и ко -
ман да на та го во ри то да су о
њи ма са ува жа ва њем го во ри -
ли чак и њи хо ви про тив ни ци
и на во ди ли да су они, као и та -
да шњи њи хов ко ман дант бри -
га де Енес Та со ме ђу рет ким
при пад ни ци ма ЈНА ко ји за слу -
жу ју по што ва ње.

За сво је рат не за слу ге 51.
бри га да је од ли ко ва на Ор де -
ном за слу га за на род са злат -
ном зве здом, а то ком ње ног
по сто ја ња кроз њу је про шло
ви ше од 50.000 ак тив них вој -
ни ка и пре ко 40.000 ре зер -
ви ста из Пан че ва, Ки кин де,
Зре ња ни на, Вр шца и окол -
них ме ста.

По сле кон кур са за при јем
120 стра жа ра у но вом за тво -
ру, ко ји ће уско ро би ти отво -
рен на Ба ва ни штан ском пу -
ту, Ми ни стар ство прав де и
Упра ва за из вр ше ње кри вич -
них санк ци ја рас пи са ли су и
дру ги кон курс ра ди за по шља -
ва ња љу ди ко ји ће ра ди ти у
тој уста но ви.

Он је био отво рен до 6.
сеп тем бра, а мо гли су да се
при ја ве сви ко ји ис пу ња ва ју
усло ве за за ни ма ња пси хо -
лог, со ци јал ни рад ник, ре а -
ли за тор трет ма на, ор га ни за -
тор кул тур но-обра зов них и
спорт ских ак тив но сти, као и
шеф Од се ка за ад ми ни стра -
тив но-прав не по сло ве и је -
дан из вр ши лац у ње му.

Но вом за тво ру су по треб -
ни и из вр ши лац на по сло ви -
ма јав них на бав ки, шеф Од -
се ка за ма те ри јал но-фи нан -

сиј ске по сло ве, из вр ши лац
на по сло ви ма ма те ри јал но-
фи нан сиј ског из ве шта ва ња,
пла ни ра ња и кон тро ле и из -
вр ши лац на по сло ви ма во -
ђе ња ма тич не еви ден ци је.

На овом кон кур су су се
тра жи ли кан ди да ти и за упра -
жње не по зи ци је: по сло ви пи -
сар ни це и ар хи ве, по сло ви
об ра чу на на кна да и за ра да,
по сло ви де по зи та и кан ти -
не, као и фи нан сиј ски књи -
го во ђа и је дан ма га ци о нер.

У скла ду са опре де ље њем
Ми ни стар ства прав де Ср би -
је и Упра ве за из вр ше ње кри -
вич них санк ци ја о јав но сти
ра да, про це ду ра при ја вљи -
ва ња за сва упра жње ња рад -
на ме ста у но вом за тво ру би -
ла је од по чет ка у пот пу но -
сти тран спа рент на, а та кав
ће би ти и из бор из ме ђу при -
ја вље них кан ди да та.

Иду ћег че тврт ка, 20. сеп тем -
бра, у Бе о гра ду ће би ти одр -
жа на кон фе рен ци ја под на -
зи вом „Са рад ња Вој ске Ср -
би је са ору жа ним сна га ма
зе ма ља чла ни ца НА ТО-а”.

Овај скуп ор га ни зу је
„Атлант ски са вет Ср би је”, а
на ње му ће уче ство ва ти пред -
став ни ци Вој ске Ср би је, ге -
не рал Че за ре Ма ри не ли, шеф
По сма трач ке ми си је НА ТО-а
у на шој зе мљи, пу ков ник Да -
глас Фо хер ти, вој ни ата ше
Ам ба са де САД у Ср би ји,
про фе сор док тор на Фа кул -
те ту за без бед ност у Бе о -
гра ду Зо ран Дра ги шић и
шеф Де ле га ци је Ре пу бли -
ке Ср би је у Пар ла мен тар -
ној скуп шти ни НА ТО-а
Дра ган Шор маз.

Под се ћа мо, на „Да ну ви -
со ких зва ни ца”, ор га ни зо ва -
ном 21. ју на у на шој вој ној
ба зи „Југ” по во дом за вр шет -
ка ве жбе „Пла ти на сти вук

2018”, на ко јој су, по ред на -
ших вој ни ка, под о фи ци ра и
офи ци ра, уче ство ва ли пред -
став ни ци ар ми ја из осам зе -
ма ља, ми ни стар од бра не Ср -
би је из ја вио је да ће „Ср би ја
оста ти и да ље вој но не у трал -
на, али да ће са ра ђи ва ти и
са Ис то ком и са За па дом”.
До дао је да ће Ср би ја увек
во ди ти ра чу на о то ме да одр -
жа ва ба ланс у спољ ној по ли -
ти ци, као што то ра ди у сво -
јој вој сци, ње ном при пре ма -
њу и на о ру жа ва њу.

Пла ном ак тив но сти на ше
вој ске у овој го ди ни ко ји је
ура ди ло Ми ни стар ство од -
бра не Ср би је пред ви ђе но је
да до кра ја 2018. го ди не Вој -
ска Ср би је уче ству је на 19
вој них ве жби са САД и дру -
гим чла ни ца ма НА ТО-а и на
де вет с Ру ском ар ми јом и
дру гим чла ни ца ма ОДКБ-а,
вој ног са ве за ко јим ру ко во -
ди Ру си ја.

ХРОНИКА
Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Тра же од сва ког 
кли јен та да усме но
или по пу ња ва њем
упит ни ка од го во ри на
пи та ње да ли је у
срод ству с не ким 
ви со ким др жав ним
или по ли тич ким
функ ци о не ром

Оба ве зна ме ра

Две ве ли ке бан ке ко је по слу ју
на на шем тр жи шту по че ле су
ових да на да ша љу оба ве ште ња
сво јим кли јен ти ма да до кра ја
го ди не до ђу у њи хо ве екс по зи -
ту ре ка ко би слу жбе ни ци бан -
ке утвр ди ли да ли су они по ли -
тич ки функ ци о не ри, њи хо ви
са рад ни ци или чла но ви функ -
ци о нер ских ужих по ро ди ца.

При од ла ску у бан ку нео п -
ход но је са со бом по не ти па -
сош или лич ну кар ту, а на ли -
цу ме ста ће се од сва ког ште -
ди ше тра жи ти да пот пи ше тзв.
из ја ву у ве зи са ста ту сом функ -
ци о не ра, или да од го во ри на
ово пи та ње, ко је ће му по ста -
ви ти бан кар ски слу жбе ник.

Бан ке ко је при ме њу ју ту ме -
ру, обра зло жи ле су је нео п ход -
но шћу при ла го ђа ва ња За ко ну
о спре ча ва њу пра ња нов ца и
фи нан си ра ња те ро ри зма ко ји
је сту пио на сна гу, као и по -
тре бом за ажу ри ра њем лич них
по да та ка кли је на та.

Уз об ја шње ња у ве зи са овом
ме ром бан ке кли јен ти ма до ста -
вља ју и упут ство из ког се ви ди
да у по ли ти ча ре, по ред пред став -
ни ка нај ви ших ор га на др жав не
вла сти, спа да ју и по сла ни ци у
скуп шти на ма Ср би је и Вој во ди -
не, су ди је нај ви ших су до ва, ди -
пло ма те, љу ди ко ји су с њи ма у
по слов ном од но су и дру ги.

НО ВИ НА НА НА ШЕМ ФИ НАН СИЈ СКОМ ТР ЖИ ШТУ

БАН КЕ ПО НО ВО ПРО ВЕ РА ВА ЈУ 
КЛИ ЈЕН ТЕ

Ово ни је је ди на но ва и по ма ло
збу њу ју ћа ме ра ко ја се при ме њу -
је, јер од не дав но аген ци је за не -
крет ни не, бан ке, оси гу ра ва ју ће
ку ће, ме њач ни це, ра чу но во ђе и
адво ка ти мо ра ју да про ве ра ва ју
кли јен те ко ји их ан га жу ју у же љи
да ку пе стан или ку ћу и да ис пи -
ту ју по ре кло њи хо вог нов ца.

Сем то га, од по чет ка ове го -
ди не на сна зи је за кон ска уред -
ба на осно ву ко је сва ки наш
гра ђа нин ко ји из ла зи из зе мље
или ула зи у њу мо ра да при ја -
ви ца ри ни ци ма ако има код
се бе од де сет хи ља да евра па
на ви ше, или ди нар ску про тив -
вред ност тог из но са.

Уко ли ко пут ни ци не при ја ве
уно ше ње или из но ше ње ве ће
су ме од до зво ље не, а ца ри ни ци

по сум ња ју у то и от кри ју та кав
по ку шај, они ће мо ра ти да оду -
зму сав но вац ко ји пре ла зи до -
зво ље ни ли мит и да да ју по -
твр ду о то ме вла сни ку. По да -
ци о од у зе том нов цу мо ра ће
та ко ђе да се у ро ку од три да на
до ста ве Упра ви за пра ње нов -
ца. На кон то га, про тив ли ца
ко ме је од у зет но вац би ће по -
кре нут пре кр шај ни по сту пак.

Ове ме ре су по че ле да се при -
ме њу ју на кон про шло го ди шњих
кри ти ка ко је је Ср би ји упу ти -
ла Ме ђу на род на ор га ни за ци је
за бор бу про тив пра ња нов ца
(FATF) ра ди фи нан си ра ња те -
ро ри зма. На кон за мер ки да је
на ша др жа ва не до вољ но ак тив -
на у про ве ра ма ве ли ких су ма
нов ца ко је се обр ћу на на шем

Страну припремио

Михајло
Глигорић

тр жи шту, над ле жни у Ср би ји
су пред у зе ли ви ше ме ра да би
де ман то ва ли те кри ти ке.

На ску пу под на зи вом „Про -
це на ри зи ка од пра ња нов ца и
фи нан си ра ња те ро ри зма” одр -
жа ном 10. сеп тем бра у Бе о гра -
ду ми ни стар уну тра шњих по -
сло ва Не бој ша Сте фа но вић из -
ја вио је да је за пр вих осам ме -
се ци ове го ди не на ша по ли ци ја
под не ла 11 кри вич них при ја ва
про тив три де сет јед не осо бе због
сум ње да су по чи ни ле 21 кри -
вич но де ло пра ње нов ца.

Пре ма Сте фа но ви ће вим ре -
чи ма, ти по да ци го во ре о озбиљ -
ном ра ду по ли ци је, ту жи ла штва
и дру гих др жав них ор га на и њи -
хо вој од луч но сти да се су прот -
ста ве тој вр сти кри ми на ла.

У ефи ка сној ак ци ји ко ја је
из ве де на 11. сеп тем бра пан -
че вач ка по ли ци ја је из у зет -

но бр зо ра све тли ла смрт 63-
-го ди шњег Дра га на Ђ. из Бе -

ле Цр кве. Због осно ва не сум -
ње да је уби јен но жем и да је
то учи нио ње гов 34-го ди шњи
син Јан ко, он је ухап шен и
од ре ђен му је 48-ча сов ни
при твор, по сле че га је при -
ве ден у над ле жно ту жи ла -
штво уз кри вич ну при ја ву.

Пре ма не зва нич ним и још
увек не по твр ђе ним ин фор -
ма ци ја ма, Јан ко је на пао оца
у ку ћи у ко јој су за јед но жи -
ве ли и за дао му је ви ше од
де сет уда ра ца но жем. Услед
те шких по вре да ко је је за до -
био, не срећ ни 63-го ди шњак
пре ми нуо је на ли цу ме ста.

ЕФИ КА СНА АК ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ 
ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

За крат ко вре ме 
ра све тље но уби ство

ПО СЛЕ ЗА ПО ШЉА ВА ЊА СТРА ЖА РА

Но ви за твор тра жи
још рад ни ка

ИДУ ЋЕ НЕ ДЕ ЉЕ КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У БЕ О ГРА ДУ

Са рад ња Вој ске
Ср би је и НА ТО-а



С дру гог Зре ња нин ског ку па,
одр жа ног по чет ком сеп тем -
бра на ста ди о ну ФК-а „Про -
ле тер” у по ме ну том ба нат -
ском гра ду, До бро вољ но ва -

тро га сно дру штво Гло гоњ вра -
ћа се ку ћи с три пе ха ра. Успех
до би ја на зна ча ју ако се зна
да су се све еки пе ко је су се
так ми чи ле у Зре ња ни ну оки -
ти ле не ким од лич јем. Реч је
о ју ни ор ка ма, као и о две се -
ни ор ске по ста ве – жен ској А
и му шкој Б.

Др жав не пр ва ки ње у ју ни -
ор ској кон ку рен ци ји одр жа -
ле су ре но ме и оправ да ле ре -
зул та те са шам пи о на та Ср -
би је, та ко што су у Гло гоњ
по не ле по бед нич ки пе хар,

док су две ста ри је еки пе осво -
ји ле тре ћа ме ста.

ДВД Гло гоњ се на тај на -
чин по но во на шао ме ђу нај -
број ни јим и нај у спе шни јим

дру штви ма, а ово так ми че ње
би ло је до бра при ли ка да све
еки пе тем пи ра ју фор му за
сле де ће иза зо ве. То на ро чи -
то ва жи за др жав не ју ни ор -
ске пр ва ки ње, ко је ће сле де -
ће го ди не пред ста вља ти Ср -
би ју на Европ ској олим пи ја -
ди у Швај цар ској.

Ба нат ски Бре сто вац: Удру же -
ње ри бо ло ва ца „Злат ни ка -
раш 2013”, у са рад њи с Ме -
сном за јед ни цом и До мом
кул ту ре, у су бо ту, 8. сеп тем -
бра, при ре ди ло је так ми че ње
у ку ва њу ри бље чор бе, ка да
су на сту пи ли и там бу ра ши, а
уве че је пе вач на род не му зи -
ке Љу ба Лу кић одр жао кон -
церт.

Ба нат ско Но во Се ло: У то ку
су фи нал ни ра до ви на из град -
њи ка пе ле на срп ском пра во -
слав ном гро бљу, чи ји се за -
вр ше так оче ку је у на ред них
пет на е стак да на. Дом кул ту -
ре фор ми ра но ве сек ци је, па
је тре нут но у то ку упис на
фол клор, пе ва ње, ба лет, са -
вре ме ни ба лет, ор ке стар...

До ло во: У окви ру лет њих про -
гра ма До ма кул ту ре, одр жа -
ни су кон церт Жи ке Мар ти -
но ва и ве че хар мо ни ке. Фол -
клор ни ан сам бли дру шта ва
„Ба нат ски вез” и „Јон Кре ан -
ге” у су бо ту, 8. сеп тем бра, уче -
ство ва ли су на осмом фе сти -
ва лу дој ни (вр ста ру мун ске
на род не пе сме) у Те ми шва -
ру, на ко јем је пе вао Јо ван
Бол до ви на, а пред став ни ци
КУД-а „Глен фор ам ба са дор”
Са ва Ба њаш и Ра ди ша Но ва -
ков сви ра ли су на тру би и
хар мо ни ци. 

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
из град њи тро то а ра у цен тру
се ла. Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа окре чи ли су згра -
ду Ме сне за јед ни це, док су
сред стви ма град ског Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не
сре ди не угра ђе ни ПВЦ про -
зо ри и вра та. Деч ја фол клор -
на сек ци ја на сту пи ла је у Са -
ку ла ма у не де љу, 9. сеп тем -
бра, по во дом та мо шње сла ве.

Ива но во: За уче ни ке ни жих
раз ре да ОШ „Мо ша Пи ја де”
у то ку су ли ков ни и ли те рар -
ни кон кур си на те му „Жи вот
без ау то мо би ла”. Као по бед -
ни ци так ми че ња у ре ци кла -
жи, де се то ро уче ни ка ићи ће

на во жњу ка та ма ра ном по Та -
ми шу са два на став ни ка, у
ор га ни за ци ји Гра да, у не де -
љу, 16. сеп тем бра. Чла но ви
удру же ња „Ср би ја, мој дом”
одр жа ће еду ка тив ну ра ди о -
ни цу за ви ше раз ре де.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца, уз
по моћ ЈКП-а „Вод-ком”, уре -
ђу је и обо га ћу је деч ја игра -

ли шта но вим мо би ли ја ри ма.
У то ку је уре ђе ње дво ри шта
око Хра ма Све тог Или је. Уско -
ро ће по че ти чи шће ње ки -
шних ка на ла у Омла дин ској
ули ци.

Ка ча ре во: Зва нич на се зо на ку -
па ња на СРЦ-у „Је зе ро” за вр -
ше на је 31. ав гу ста. ДВП „Та -
миш –Ду нав” окон чао је ра до -
ве на чи шће њу од вод ног дре -
на жног ка на ла у Про ле тер ској
ули ци. Пред ста ва под на зи -
вом „По мах ни та ли” би ће из -
ве де на у пе так, 14. сеп тем бра,
од 19 са ти, на лет њој сце ни.

Омо љи ца: У то ку је уре ђе ње
спорт ских те ре на у школ ском
дво ри шту за ко шар ку, ру ко -
мет и ма ли фуд бал. Ме сна
за јед ни ца је, као и сва ке го -
ди не, по же ле ла до бро до шли -
цу пр ва ци ма, уз при год не па -
ке ти ће.

Стар че во: Ко му нал но пред у -
зе ће уре ђу је про стор ис пред
По ште, као и пла то у Сом -
бор ској ули ци. Кр пље не су
ру пе на ко ло во зи ма у ули ца -
ма Ма ти је Гуп ца и Пар ти зан -
ској. Ме сна за јед ни ца је до -
ни ра ла ма те ри јал ка ко би гра -
ђа ни уре ди ли деч ја игра ли -
шта у Шу ми ца ма и До њем
кра ју.

Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Ви ше него лане
упи са них са мо у две
шко ле

Стар че во – 61, 
Ка ча ре во – 60, 
Омо љи ца – 59...

По след њих го ди на је број упи -
са них пр ва ка не ка вр ста ин ди -
ка то ра „бе ле ку ге”, што се ве о -
ма до ти че не са мо де мо гра фа
већ и про свет них рад ни ка, ко -
ји ма по ред при мар не ра до сти
што ће по но во мо ћи да обра зу -
ју и вас пи та ва ју мла де на ра -
шта је, сле ду је и бри га о то ме
да ли ће уоп ште би ти до вољ но
уче ни ка за по пу ња ва ње њи хо -
вог оде ље ња, јер су учи о ни це
све пра зни је, а са мим тим је и
ма ње по сла за учи те ље.

Та по ја ва је на ро чи то из ра -
же на у ру рал ним сре ди на ма, па
је ин те ре сант но ви де ти ко ли ко
је ма ли ша на 3. сеп тем бра пр ви
пут кро чи ло у се о ске шко ле.

У До ло ву нај ве ћи раст
И ове го ди не при мат по бро ју
упи са них пр ва ка др жи нај мно -
го људ ни је пан че вач ко на се ље -
но ме сто – Стар че во. Ипак, тај
број не ра ду је пре ви ше за по -
сле не у ОШ „Вук Ст. Ка ра џић”,
с об зи ром на то да је све га ше -
зде сет је дан но ви ђак у (је два)
три оде ље ња, што је не у по ре -

СЕЛО

С ПО ЧЕТ КОМ НО ВЕ ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ

ПР ВА КА У ВЕ ЋИ НИ МЕ СТА 
ДРА СТИЧ НО МА ЊЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НО ВИ УС ПЕ СИ ГЛО ГОЊ СКИХ ВА ТРО ГА СА ЦА

Ју ни ор ке по но во 
нај бо ље

ди во ма ње – за чак пет на ест –
не го ла не.

Тај број је у ка ча ре вач кој
Основ ној шко ли „Жар ко Зре -
ња нин” у ми ну су за пет. Тре ћа
по зи ци ја при па ла је омо љич -
кој обра зов ној уста но ви „До си -
теј Об ра до вић”, ко ја је та ко ђе
у три оде ље ња рас по ре ди ла пе -
де сет де ве то ро де це, што је за
два ма ње не го ла не. До ло вач -
ка шко ла „Ак сен ти је Мак си -
мо вић” је јед на од рет ких у ко -
ји ма је за бе ле жен раст (од пе -
то ро де це) у од но су на прет -
ход ну го ди ну.

То ни ка ко на ва жи за ОШ „Го -
це Дел чев” у Ја бу ци, у ко јој је
број уче ни ка пао, па је та ко 1.
сеп тем бра све ча ном при је му при -
су ство ва ло пе де сет дво је но вих

уче ни ка. Тре ба ис та ћи да је у
том ме сту с ме шо ви том на ци о -
нал ном струк ту ром за ин те ре со -
ва ни ма по ну ђен фа кул та тив ни
пред мет под на зи вом ма ке дон -
ски је зик са еле мен ти ма на ци о -
нал не кул ту ре, а ове го ди не га
под буд ним оком про фе сор ке
Ли ли ја не Ла за ре ске из у ча ва три -
де се так де це у две ком би но ва не
гру пе. Пре ма ре чи ма ди рек то ра
Ми ло са ва Уро ше ви ћа, че ка се
одо бре ње зах те ва да се од уче -
ни ка ви ших раз ре да офо р ми гру -
па од пе то ро. Слич но је би ло и
про шле го ди не, ка да је, на кон
ур ген ци је На ци о нал ног са ве та
ма ке дон ске на ци о нал не ма њи -
не, до би јен по зи ти ван од го вор.

Сле ди но во се љан ска шко ла,
ко ја но си иден тич но име као и

она у Ка ча ре ву, а пе де се то ро де -
це сти ца ће но ва зна ња у ње не
три учи о ни це, нај ви ше за хва љу -
ју ћи то ме што ће на ру мун ском
је зи ку у за себ ном оде ље њу на -
ста ву по ха ђа ти осмо ро де це.

У Бре стов цу исти број
У бре сто вач ку Основ ну шко лу
„Ол га Пе тр ов” кре ну ло је три -
де сет пе то ро но вај ли ја (у број
исто као и про шле го ди не), ко -
ји су рас по ре ђе ни у два ка би -
не та. С дру ге стра не, у гло гоњ -
ској обра зов ној уста но ви „4. ок -
то бар”, у све га јед ном оде ље -
њу, на шло се два де сет де вет
пр ва ка, два ма ње не го ла не.

Као и увек, сход но укуп ном
бро ју ста нов ни ка, нај ма ње је де -
це у ива но вач кој шко ли „Мо ша
Пи ја де” – де ве то ро. С дру ге стра -
не, Ива но во спа да у ред рет ких
ме ста у ко ји ма је за бе ле жен раст
(од два) пр ва ка. Оп ти ми стич но
је и то што је у за ба ви шту је да -
на е сто ро ма ли ша на. Вред но је
ис та ћи да у ме сту с нај ме шо ви -
ти јом на ци о нал ном струк ту ром
при пад ни ци два ју на ро да већ го -
ди на ма из у ча ва ју ма тер њи је зик
са еле мен ти ма на ци о нал не кул -
ту ре, па је у „ма ђар ској” гру пи
три де сет ше сто ро, а у „бу гар -
ској” – че тр на е сто ро уче ни ка.

Све у све му, еви ден тан је (кон -
ти ну и ра ни) пад бро ја упи са не де -
це, а за што је то та ко – раз ло га је
си ја сет. Но то је ста ра при ча...

У окви ру лет њег про гра ма до -
ло вач ког До ма кул ту ре, у сре -
ду, 29. ав гу ста, на но во у ре ђе -
ном тр гу ис пред по ме ну те уста -
но ве, по већ увре же ном пра -
ви лу, одр жан је кон церт Жи ке
Мар ти но ва, До лов ца по зна тог
да ле ко ван окви ра свог ме ста,
по ред оста лог и због три об ја -
вље на сту диј ска ал бу ма.

Овог пу та он је на сту пио са
ор ке стром „Ви хор”, ко ји пред -
во ди Ба не Лу јан ски, а члан по -
ста ве је и Жи кин син Му гу рел,
ина че хар мо ни каш. Мар ти нов
је број не су гра ђа не раз га лио
број ним хи то ви ма и ау тор ским
пе сма ма, као што су ну ме ре „Та -
ко бих те ра до др жао за ру ку”,
„Ста ра ку ћа”, „Ис пиј ту ча шу”...

Не де љу да на ка сни је, у сре ду,
5. сеп тем бра, у ве ли кој са ли До -

ма кул ту ре по ме ну ти ор ке стар
је на сту пио и на ве че ри хар мо -
ни ке, ко ја је уста но вље на про -
шле го ди не на ини ци ја ти ву хар -

мо ни ка ша Сло бо да на Но ва ко ва
из До ло ва. Ор га ни зо ва ли су је
Де јан Сто кић и Лу чи јан Да ни -
лов, као пред став ник До ма кул -

ту ре, чи ји ди рек тор Ми ро слав
Пр вуљ ка же да је то на и шло на
до бар при јем код пу бли ке, па је
про грам по но во одр жан.

– По ред Да ни ло ва, у ор га -
ни за ци ју је укљу че на и пе ва -
чи ца Је ле на Пеј чић, а они су
ус пе ли да до ве ду и мла де уче -
сни ке так ми че ња „Злат на дир -
ка Вој во ди не” у Ива но ву. На -
сту пи ли су и тро стру ки и ово -
го ди шњи по бед ни ци „Пр ве хар -
мо ни ке Ср би је” у Со ко ба њи –
Ду шан Ва сић и Ог њен Дам ња -
но вић, а ма ни фе ста ци ју је сво -
јим при су ством уве ли чао по -
зна ти хар мо ни каш Ча слав Љу -
бе но вић – на во ди Пр вуљ.

Пу бли ка је ужи ва ла у тро ча -
сов ном про гра му, јер је мо гла
да на де лу ви ди хар мо ни ка ше и
пе ва че свих уз ра ста и кла са.

ТРА ЈЕ ДО ЛО ВАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕ ТО

Мар ти нов и хар мо ни ка ши

Пријем првака у Омољици

СЕ О СКЕ БИ БЛИ О ТЕ КЕ – НОВО СЕЛО (7)

Не ма књи га без до на ци ја
То ком нај то пли јег го ди шњег
до ба и лет ње ше ме „Пан че вац”
се ба ви ак ту ел ним ста њем се -
о ских би бли о те ка, ко је го ди -
на ма функ ци о ни шу под окри -
љем до мо ва кул ту ре.

С тим у ве зи, би ће ре чи и о
ин те ре со ва њу жи те ља на се ље -
них ме ста за књи гу, о то ме ко -
ли ко и шта се чи та, као и о
пер спек ти ва ма у бу дућ но сти.

Би бли о те ка До ма кул ту ре у Но -
вом Се лу, пре ма ре чи ма та мо -
шње књи жни чар ке Да ни је ле
Гли го рин, тре нут но по се ду је око
11.400 раз ли чи тих на сло ва.

– Прет ход ну го ди ну за вр ши -
ли смо са 11.172 књи ге, од че -
га 8.819 на срп ском, 2.143 на
ру мун ском и 108 на дру гим је -
зи ци ма: ен гле ском, не мач ком,
ру ском, фран цу ском... То ком
2017. го ди не по кло ње но нам
је 397 књи га, а ку пи ли смо све -
га 45 но вих на сло ва. Нај ви ше
– 323 књи ге – до би ли смо од
На де и Ми ро сла ва Жу жи ћа из
Пан че ва, а још по пе де се так
књи га до ни ра ли су нам Зо ри -
ца Го лу бо вић и Ста на Три вић.
То ли ко нам је да ла и Град ска

би бли о те ка, ода кле нам сва ке
го ди не одва ја ју њи ма су ви шне,
а на ма увек зна чај не на сло ве.
Ва жни су нам и по је ди нач ни
до на то ри, ко ји ма смо омо гу -
ћи ли да члан ство у би бли о те -
ци про ду жа ва ју или за сни ва ју
без упла те од 300 ди на ра за ту
го ди ну. По сто је и ро ђен дан ска
учла ње ња (100), као и груп на
(200) за че тво ро и ви ше ко ри -
сни ка. Има и по кло на, по пут
оног од при ват не рад ње „Ма -
си мо” у ви ду че ти ри ве ли ке по -
ли це за књи ге ко је су сме ште -
не у Деч ји ку так. За хва љу ју ћи

то ме мо гла сам да рас по ре дим
но во при сти гле на сло ве и осло -
бо дим ста ри ор ман, ко ји сам
са ма офар ба ла, за шта је Дом
кул ту ре обез бе дио ма те ри јал.
По след њи пут смо ве ће ула га -
ње из По кра ји не и Гра да има -
ли 2008. го ди не, ка да смо и
фор ми ра ли Деч ји ку так и је -
дин стве ну Тин-зо ну, са од го -
ва ра ју ћим на ме на ма – на во ди
књи жни чар ка.

Ова би бли о те ка је прет ход ну
го ди ну за вр ши ла са 230 чла но -
ва, од че га 141 де те до че тр на -
ест го ди на, 11 сред њо шко ла ца,

35 за по сле них, 18 не за по сле -
них, 13 сту де на та, 10 пен зи о -
не ра и два по љо при вред ни ка.

– Сви они про чи та ли су 961
књи гу на срп ском, 15 на ру -
мун ском и 12 на ен гле ском је -
зи ку. Нај ви ше се тра же стра на
књи жев ност, па исто риј ска
шти ва, фи ло зо фи ја и пси хо ло -
ги ја. Ре дов не су ор га ни зо ва не
по се те пред шко ла ца, као и јед -
но крат не ра ди о ни це с том де -
цом, а ар хи ва ра до ва с раз ли -
чи тим те ма ма чу ва се у би бли -
о те ци. До ла зе нам и уче ни ци
пе тог раз ре да с на став ни ца ма
по чет ком школ ске го ди не, с
ци љем да се на вик ну на кул ту -
ру чи та ња и озбиљ ни је и че -
шће ко ри шће ње би бли о теч ког
фон да. Чи та о ци и ја жељ но иш -
че ку је мо да по но во ви ди мо код
нас не ког по зна тог, це ње ног
до ма ћег пи сца, што ће мо мо -
ћи чим нам се одо бре сред ства
за њи хо ва го сто ва ња, иа ко је
до 2016. го ди не за ми ни мал не
хо но ра ре го сто ва ло мно го њих:
Урош Пе тро вић, Ва ња Бу лић,
Де јан Алек сић, Фи лип Да вид,
Ја смин ка Пе тро вић... – на бра -
ја Да ни је ла Гли го рин.



Џез ор ке стар „Ка ли Бај жа нов”
из Ка зах ста на одр жа ће кон -
церт у дво ри шту На род ног му -
зе ја Пан че во у су бо ту, 15. сеп -
тем бра, у 20 са ти.

Џез ор ке стар је осно ван 1994.
и да нас има 25 чла но ва. Овај
са став је је дан од нај по пу лар -
ни јих про фе си о нал них ан сам -
ба ла из др жав ног кон церт ног
удру же ња гра да Ка ра ган де. За
крат ко вре ме по стао је ла у ре ат
број них фе сти ва ла у Ка зах ста -
ну и ино стран ству, укљу чу ју ћи
фе сти ва ле одр жа не у Ру си ји. 

Да нас ор ке стар има вер ну
пу бли ку. На ње го вом ре пер то -

а ру су де ла ком по зи то ра из Ка -
зах ста на, као и нај по зна ти ја
де ла стра них џез ком по зи то -
ра, укљу чу ју ћи Гер шви на, Берн -
стај на и нај по зна ти је џез стан -
дар де. Кон цер ти уз уче шће џез
ор ке стра из Ка ра ган де увек се
одр жа ва ју на ви со ком ни воу, у
пре пу ним са ла ма.

Зве зде џез му зи ке, ла у ре а -
ти ме ђу на род них так ми че ња,
А. Про нин и Ј. Орин ба са ро ва,
ква р тет „Мо сква – Тран зит” и
мно ги дру ги, на сту па ли су са
овим ис так ну тим ор ке стром.
Џез ор ке стар „Ка ли Бај жа нов”
има бо гат ре пер то ар џез му -
зи ке, ко ји се сва ке го ди не до -

пу њу је но вим ком по зи ци ја ма,
укљу чу ју ћи и ра до ве ка зах -
стан ских ком по зи то ра. Глав -
ни ди ри гент ор ке стра је Игор
Ан дре и чен ко.

Фил хар мо ни ја Ка ра ган де об -
је ди њу је не ко ли ко ра зних про -
фе си о нал них му зич ких ко лек -
ти ва, осно ва на је 1945. го ди не
и но си име Ка ли ја Бај жа но ва,
ле ген дар ног пе ва ча ка зах стан -
ских тра ди ци о нал них пе са ма.
Ка ра ган да је нај ва жни ји ин ду -
стриј ско-ру дар ски цен тар Ка -
зах ста на и град је по мо гао да
се фил хар мо ни ја до ве де на ви -
сок умет нич ки ни во. Од пр вих
го ди на по сто ја ња ова нај ва жни -
ја кул тур на уста но ва Ка ра ган -
де увек је ис пу ња ва ла свој глав -
ни за да так – пре но ше ње му -
зич ке кул ту ре у ма се и уз ди за -
ње умет нич ког уку са ста нов -
ни штва.

У Га ле ри ји Ми ло ра да Ба те Ми -
ха и ло ви ћа у че твр так, 6. сеп -
тем бра, отво ре на је мул ти ме -
ди јал на из ло жба ра до ва Ср ђа -
на Стан чи ћа под на зи вом „Ма -
пи ра ње и ре ма пи ра ње – Hide
and Seek”.

Ау тор се го ди на ма ба ви сце -
но гра фи јом и умет нич ком фо -
то гра фи јом. Ње го во про фе си -
о нал но ис ку ство у ра спо ну од
1994. до 2017. го ди не са сто ји
се из са рад ње ко ју је оства рио
с дру гим умет ни ци ма и мод -
ним ди зај не ри ма, по зо ри шног
ства ра ла штва и из ла га ња у га -
ле риј ским про сто ри ма. Пан -
чев ци ма је овом при ли ком
пред ста вио са же так свог умет -
нич ког опу са.

– Из ло жба „Ма пи ра ње и ре -
ма пи ра ње” пред ста вља наш сва -
ко днев ни по глед на жи вот, сва -
ко дне ви цу ко ју смо при ми ли
од ро ди те ља, шко ле, при ја те -
ља. Сво јим фо то гра фи ја ма по -
ку ша вам да по ша љем ин фор -
ма ци ју о ша бло ни ма ко је смо
ми ство ри ли, да их мо жда на
овај на чин пре о кре нем и ини -

ци рам дру ге ми сли и не ке дру -
ге ве зе ко је мо гу до ве сти до
про це са ре ма пи ра ња – ре као
је Стан чић.

Он об ја шња ва да ма пе већ
по сто је и да по сто ји по тре ба
да се оне про ме не, а тај про -
цес се де ша ва упра во са ин -
тер не том и но вим ин фор ма -
ци ја ма, ко јих има мно го.

– Упра во због тих ин фор ма -
ци ја из свих кра је ва све та, ко је
од јед ном по ста ју са став ни део на -
ших жи во та, гу би се не ка опу -
ште ност и игра. Ми смо ипак сви
на овој зе мљи и мо ја иде ја је да
сви тре ба да се опу сти мо и ви ше
дру жи мо – за кљу чу је Стан чић.

На ве ћи ни из ло же них фо то -
гра фи ја на ла зе се и Пан чев ци,

углав ном умет ни ци ко ји су и
би ли мо де ли Ср ђа на Стан чи -
ћа ка да је по чео да се ба ви фо -
то гра фи јом 1999. го ди не.

– То су углав ном ко ле ге и
љу ди с ко ји ма са ра ђу јем. Увек
гле дам да оства рим не ки при -
сни ји кон такт с љу ди ма ко је
фо то гра фи шем, јер ка да про -
ве дем не ко вре ме с њи ма и
збли жи мо се, мо гу да из ву чем
оно што су они. То он да ни је
по за, не го баш њи хов ка рак -
тер, лич ност, што се увек тру -
дим да при ка жем на фо то гра -
фи ји – ис ти че ау тор.

Мр Ср ђан Стан чић је ро ђен
у Пан че ву 1972. го ди не. Он је
тран сме ди ја умет ник у обла -
сти ви зу ел них умет но сти (фо -
то гра фи ја, сце но гра фи ја, ви -
део, ин ста ла ци ја). Сту ди рао је
сце но гра фи ју на ФПУД-у у Бе -
о гра ду и умет нич ку фо то гра -
фи ју на Кра љев ској ака де ми ји
у Ан твер пе ну, где је оства рио
сво је зва ње ма сте ра. Ти ту лу ма -
ги стра тран сме ди је сте као је
на Уни вер зи те ту умет но сти „St.
Lucas” у Бри се лу.

Еми ли ја Ке ре кеш Па тек,

дипл. фи ло лог – на став ни ца

ма ђар ског је зи ка

МУ ЗИ КА: Као ве ли ки љу би -
тељ му зи ке, те шко да бих мо -
гла да се опре де лим са мо за
је дан жа нр. На те ле фо ну и
лап то пу имам огром ну ко -
лек ци ју му зи ке раз ли чи тих
сти ло ва, пра ва ца и епо ха. Ка -
да шта слу шам, за ви си од
рас по ло же ња. Ка ко год окре -
нем, му зи ка је сва ко днев но
при сут на у мом жи во ту.
Пред ност, на рав но, да јем ква -
ли тет ној му зи ци, ко ја мо же
и ужи во да се од сви ра, ин -
стру мен ти ма, а не пре ко ком -
пју те ра. Оно што у по след ње
вре ме ипак пред ња чи, је су
панк, рок, ме тал и кла сич на
му зи ка. За та кве кон цер те и
сви р ке увек из дво јим вре ме
и но вац. Не из о став на је до -
ма ћа гру па „Го бли ни” и хр -
ват ска гру па „Хлад но пи во”,
ко ји по ред твр дог зву ка, од -
лич ног аран жма на и ква ли -
тет них му зи ча ра, има ју и ве -
о ма до бре тек сто ве пе са ма.
Оне не рет ко го во ре о ак ту -
ел ним си ту а ци ја ма ме ђу на -
ма. Ту је и бри тан ска гру па
„Iron Maiden”, ко ја ме фа -
сци ни ра у сва ком сми слу. Да
не из о ста вим и мо ју кла сич -
ну стра ну – би ло ко ји на ступ
и уло га ита ли јан ског те но ра
Лу ча на Па ва ро ти ја и чу ве не
ру ске опе р ске ди ве Ане Не -
треп ко оста вља ју ме без да -
ха. Му зи ку слу ша мо ду шом,
сма трам да у сва кој вр сти
му зи ке мо же мо на ћи оно не -
што што нас те ра да се на је -
жи мо и осе ти мо емо ци ју ко -
ју са мо она мо же иза зва ти. 

СЕ РИ ЈА И КЊИ ГА: За оне
ко ји во ле де тек тив ске те ме,
мо ја пре по ру ка је кла сич на
де тек тив ска се ри ја из осам -
де се тих „По а ро”, по ро ма ну
Ага те Кри сти. Ни је дан њен
ро ман ни је до жи вео то ли ки
успех ко ли ко књи га, а ка сни -
је екра ни за ци ја о чу ве ном
бел гиј ском де тек ти ву Хер ку -
лу По а роу, у ма е страл ном из -
во ђе њу Деј ви да Су шеа. По

мно ги ма чу дан и не сва ки да -
шњи де тек тив, уз по моћ ви -
со ке ин те ли ген ци је и огром -
не мо ћи за па жа ња, на из ван -
ре дан на чин ре ша ва и нај за -
мр ше ни је зло чи не. По ред те -
ма, глу ма ца и ло ка ци ја на
ко ји ма је се ри ја сни ма на,
лич но сам увек ужи ва ла у ко -
сти ми ма и шмин ки, ко ја је
ве о ма вер но при ка за ла епо -
ху у ко јој се рад ња од ви ја.
По ред се ри је, пре по ру чу јем
и књи ге по ко ји ма је се ри ја
ра ђе на, јер пру жа ју бо љи увид,
са мим тим и ком пле тан до -
жи вљај о се ри ја лу. Из пе ра
исте спи са те љи це на ста ла је
и чу ве на „Го спо ђи ца Марпл”,
за ко ју мо же мо ре ћи да је
жен ска вер зи ја По а роа. Сва -
ка ко вред но па жње. 

ФИЛМ ко ји је оста вио ути -
сак на ме не и при лич но го -
рак укус у усти ма је сте до -
ма ће оства ре ње „Ста до”, ре -
ди тељ ски пр ве нац на шег про -
сла вље ног глум ца Ни ко ле Ко -
ја. На и ме, он и Зо ран Цви ја -
но вић глу ме два глум ца ко -
ји на све на чи не по ку ша ва ју
да сни ме се ри ју, про да ју сце -
на рио, да до ђу до по треб не
су ме нов ца. Ту је низ раз ли -
чи тих де ша ва ња, по ку ша ја,
лич них и про фе си о нал них
кра хо ва глав них глу ма ца, за
ко је, ка ко се филм од ви ја,
схва та мо да глу ме са ми се бе
из ствар ног жи во та. Ту жно и
ре а ли стич но при ка зу ју да на -
шњу глу мач ку сце ну на ше
зе мље. По ру ка је ја сна, по у -
ка још ја сни ја.

КУЛТУРА
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ЗА ВР ШЕН ПЕ ТИ ПАФФ

„СВЕ ТИ О НИК” ФРАН ЦУ СКОМ ОСТВА РЕ ЊУ 
По себ но при зна ње за
„Мај чи”

При ка за но око 
пе де сет ау тор ских
фил мо ва

Пе ти „Пан че во филм фе сти вал”
(ПАФФ), ко ји је одр жан на ви -
ше ло ка ци ја у Пан че ву, за вр -
шен је у не де љу, 9. сеп тем бра,
све ча ном до де лом на гра да за
нај бо ља филм ска оства ре ња.

На гра да „Све ти о ник” за нај -
бо љи филм пе тог ПАФФ-а до -
де ље на је фран цу ском оства -
ре њу „Sophia Antipolis” Вир жи -
ла Вер ни јеа о на уч ном цен тру
у ко јем се оства ру ју сно ви, али
се ис под по вр ши не скри ва ју
страх и очај. Глав на на гра да је
до де ље на овом фил му, ко ји је
оце њен као из у зе тан пор трет
за јед ни це фо ку си ра не на дис -
то пиј ски тех но ло шки парк на
ју гу Фран цу ске.

По себ но при зна ње у се лек -
ци ји „Све ти о ни ци”, ко ју је ра -
дио филм ски ре ди тељ Мар ко
Гр ба Синг, до де ље но је хр ват -
ском фил му „Мај чи” Јо си па
Лу ки ћа, у ко јем он пред ста вља
раз го вор са сво јом мај ком то -
ком не ко ли ко лет њи да на у
Спли ту. Филм је на гра ђен за
не за бо ра ван пор трет чла на по -
ро ди це, а исто вре ме но и за рет -
ко ви ђе ну ин тим ност. У овој
ка те го ри ји је при ка за но још
осам фил мо ва раз ли чи тих сти -
ло ва и жа нр о ва.

Ста до

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

шви ли, на гра ђен за уло гу у фил -
му „Гу ми ца”. За мон та жу је на -
гра ђен Vardan Danielyan за
оства ре ње „Том бе”, а на гра ду
за нај бо љу ка ме ру до био је Ни -
ко лај Ху бер за филм „Про на -
ђи, ци љај, уни шти”.

О на гра да ма у се лек ци ји „Ра -
ни ра до ви” од лу чи вао је жи ри
са ста вљен од ше сна ест сред -
њо шко ла ца, ко ји је ове го ди не
ин тер на ци о на ли зо ван уче шћем
по ла зни ка ре ги о нал не ин тер -
кул ту рал не филм ске шко ле
„Re:thinking films”, но во на ста -
ле за јед нич ке плат фор ме „До -
ку фе ста” из При зре на, фе сти -
ва ла „Пра во људ ски” из Са ра -
је ва и ПАФФ-а.

На ово го ди шњем ПАФФ-у је
при ка за но око пе де сет ау тор -
ских фил мо ва упр кос ма лом
бу џе ту ко јим је тре ба ло ор га -
ни зо ва ти фе сти вал. Ди рек тор

фе сти ва ла Ог њен Гла во нић и
се лек тор про гра ма крат ких
фил мо ва Сте фан Иван чић на -
гла си ли су при ли ком отва ра ња
да је бу дућ ност на ред ног, ше -
стог ПАФФ-а не из ве сна. Обо -
ји ца су по твр ди ли да ће се бо -
ри ти за то да он тра је. Свој пе -
си ми зам по во дом ста ња у кул -
ту ри из ра зио је и глу мац Ми -
лан Ма рић, ко ји је за тво рио
фе сти вал. Он је ре као да је у
тој ми си ји бит но уче шће свих.
Ис ко ри стио је при ли ку и да
под се ти пу бли ку да је пр ви
ПАФФ отво рио не дав но пре -
ми ну ли глу мац Не бој ша Гло -
го вац и до дао да се на да да га
град Пан че во не ће за бо ра ви ти.

У окви ру се лек ци је „ПАФ Фо -
ра ма” пред ста вљен је пре сек фе -
сти вал ских хи то ва из прет ход не
го ди не, док је про грам „Све тла
бу дућ ност” ове го ди не био по -
све ће на мла дој ау тор ки из Бе о -
гра да Је ле ни Га ври ло вић, чи ји
су крат ки фил мо ви прет ход них
го ди на има ли ве о ма за па жен фе -
сти вал ски жи вот у на шој зе мљи
и ино стран ству. За љу би те ље хо -
ро ра и ове го ди не је при ре ђе на
се лек ци ја „По ноћ на је за”.

„Пан че во филм фе сти вал”
ор га ни зу је удру же ње гра ђа на
„Пан че во филм фе сти вал”, ко -
је оку пља мла де фил ма џи је, ре -
ди те ље и дру ге умет ни ке из
Пан че ва, Бе о гра да и око ли не,
а парт не ри су Кул тур ни цен тар
и Дом омла ди не. Ове го ди не
ПАФФ је ор га ни зо ван и уз по -
моћ Филм ског цен тра Ср би је.

Од лу ку о на гра да ма у ка те -
го ри ји „Све ти о ник” до нео је жи -
ри ко ји су чи ни ли фран цу ска
ре ди тељ ка Ва ле ри Ма са ди јан,
Фран цу ски ња Иза бел Џу ли јен
(color grader) и осни вач и умет -
нич ки ди рек тор при зрен ског
„До ку фе ста” Ве тон Нур ко ла ри.

На фе сти ва лу су при ка за ни
и крат ки фил мо ви у се лек ци ји
„Ра ни ра до ви”. На гра ду „Дим -
њак” за нај бо љи крат ки филм
осво јио је филм „Ма три ја” (Ал -
ва ро Га го), за ко ји је Фран си -
ска Игле си јас Бу зон до би ла на -
гра ду за нај бо љу глу ми цу. За
нај бо љу ре жи ју на гра ђен је Hu-
ang Pang-Chuan за „По вра так”,
а за нај бо љи сце на рио Sorayos
Prapapan за филм „Смрт сни -
ма те ља зву ка”.

Пре ма из бо ру мла дог жи ри -
ја, при зна ње за нај бо љег глум -
ца осво јио је Гу рам На вро за -

Културни телекс
Из ло жбе

Пе так, 14. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -

сти: из ло жба цр те жа Мех ме да Сле зо ви ћа и Је ле не Ша ли нић

Тер зић под на зи вом „Ме ди та ци је на се ни и ожиљ ци – усме -

на исто ри ја пла ни не”.

Пе так, 14. сеп тем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из -

ло жбе о ди пло мат ским и кул тур ним од но си ма Ср би је и Сје -

ди ње них Аме рич ких Др жа ва то ком по след њих сто го ди на.

По не де љак, 17. сеп тем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен -

тра: отва ра ње из ло жбе фо то гра фи ја Ка та ри не Мар че тић под

на зи вом „Фо то ти по ло ги ја све тиљ ки пан че вач ког пар ка”.

Уто рак, 18. сеп тем бар, 20 са ти, Дом омла ди не: из ло жба цр -

те жа и ра до ва на па пи ру Ива на Шпе ха ра.

Му зи ка

Су бо та, 15. сеп тем бар, 19 са ти, На род ни му зеј: кон церт Џез

ор ке стра „Ка ли Бај жа нов” из Ка зах ста на.

Те мат ски про грам

Сре да, 19. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те -

ке Пан че во: пре да ва ње „За бра ње на исто ри ја Бал ка на”.

У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ ПАН ЧЕ ВО

На ступ фил хар мо ни је из Ка зах ста на

ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА СР ЂА НА СТАН ЧИ ЋА

Ре ма пи ра ње жи вот них ша бло на
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ПРО ДА ЈЕМ, киа со -
рен то, 2005 год. ди зел,
2495 цм³, ре ги стро ван
до 07. 2019. го ди ште.
Тел. 062/805-08-55.
(СМС)

ГОЛФ 2.0 ди зел, 2005.
ура ђе ни сви сер ви си,
од лич но ста ње.
062/504-504. (265857)

ЈУ ГО 55, ре ги стро ван,
2003. го ди ште. Тел.
060/318-12-30.
(266308)

ПУН ТО 2004 бен зин,
гас, кли ма, тек ре ги -
стро ван, атест до
2023. 063/895-45-80.
(266319)

ПРО ДА ЈЕМ пун то 1.1.
Тел. 064/102-17-40.
(и)

ПРО ДА ЈЕМ ок та ви ју А
4, 1.9 ТДИ, 2008, ре ги -
стро ва на, вла сник.
063/345-837. (26619)

ПРО ДА ЈЕМ астру Г
ка ра ван, 2001, 1.6,
плин, ре ги стро ван,
вла сник. 063/345-837.
(266119)

ОПЕЛ астра ка ра -
ван,1.6 бен зи нац, гас,
1998. го ди ште. Тел.
063/870-87-80.
(266129)

ФИ ЈАТ сти ло ЈТД,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван до ма ја 2019,
1.700 евра. 060/603-
19-77. (266175)

АДРИА камп-при ко ли -
ца 4 + 1 ле жај, очу ва -
на, по вољ но, пр ви вла -
сник. Тел. 066/408-
426. (266390)

ФОРД фо кус ка ра ван,
2004, 1.8 ТДЦИ ре ги -
стро ван до 27. ав гу ста
2019, вла сник,
177.000 ди на ра.,
069/251-16-18.
(266370)

РО ВЕР 45, ТД из 2003,
ре ги стро ван до 8. ав -
гу ста 2019, у ја ком до -
бром ста њу. 063/436-
713. (266431)

ПО ЛО 1.4, ТДИ, 2007,
пе то ра вра та, фул
опре ма, у пр вој бо ји.
064/587-50-24.
(266439)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
126.000 км. 064/587-
50-24. (266439)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307,
2005. го ди ште.
063/801-24-45.
(266440)

РЕ НО ла гу на, 2003,
1.9 ДЦИ, мо гу ћа за ме -
на, до бро ста ње, 1.600
евра. 069/641-124.
(2664459

ФИ ЈАТ пан да, без ула -
га ња, 2002, 1.1, 800
евра. 069/641-124.
(266445)

ФИ ЈАТ пун то 1.3, мул -
ти џет, ди зел, 2004, ре -
ги стро ван до ма ја
2019, од ли чан.
061/140-24-85.
(2664509

ПРО ДА ЈЕМ ком би ки -
ја ди зел, форд ори он,
плин, бе зин, не ре ги -
стро ва ни. 063/184-10-
57. (266236)

РЕ НО ме ган ди зел,
2007. го ди ште, 106
ксм, 6 бр зи на, 2/3 вра -
та, кли ма, одр жа ван.
064/246-05-71.
(266303)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао 50.000 км.
063/892-08-35.
(266015)

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.
064/1230-52-21,
063/892-08-25.
(266180)

КУ ПУ ЈЕМ то мос ау то -
ма тик АПН, ис прав не-
не ис прав не. 064/171-
22-13. (266252)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
од 100 до 2.000 евра,
у би ло ком ста њу.
063/165-83-75.
(266438)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05. (4781)

ПРО ДА ЈЕМ се ја ли цу
ИМТ за жи то, 23 ди -
ска, 550 евра.
063/890-43-87. 

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин -
да, ре ги стро ва на, ме -
тал не стра ни це и па -
тос, се тво спре мач 2,1
м, кру њач-пре кру пач
оџа ци. 063/887-23-82.
(266484)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу са
ка на лом, 60 м2, за за -
на тли је. Тел. 063/233-
558. (266292)

ГА РА ЖУ из да јем, 30
м2, ду плу, зи да ну,
стру ја, гре ја ње гра тис,
Те сла. 061/225-16-43.
(266356)

ПРО ДА ЈЕМ ЛЦД те ле -
ви зо ре, 32 ин ча, 90
евра и 37 ин ча 120-
150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)

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.
(266131)

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. (266190)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
мо ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (266478)

КРЕ ВЕТ две фи о ке,
ду шек, по вољ но.
064/813-00-21. (СМС)

ЛЦД ТВ, про да ја, за -
ме на, ве о ма по вољ но.
064/564-14-14.
(265222)

ДР ВА, све вр сте. „Бо -
са нац 013”. 064/080-
86-99. (265143)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње и це -
па ње огрев ног др ве та.
Бо са нац 013. 064/357-
82-08. (265140)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је, из да јем. Ду ле.
064/163-58-85. (4779)

ПРА СИ ЋИ и 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.
(265878)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(265783)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, по вољ но. 061/666-
94-88. (265673)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3.5
кв, по вољ но. 061/666-
94-88. (265673)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
ста ру гра ђу, би бер
цреп, 272 цреп, ста ру
ци глу, др ве на вра та.
064/648-24-51.
(265763)

ПРО ДА ЈЕМ ета жну
пећ „bergen” 25 кв,
све га че ти ри ме се ца
ко ри шће на. Оста ле
ин фор ма ци је на тел.
063/725-02-78.
(266074)

ИЗ РА ДА и про да ја
сли ка, уље на плат ну,
це на до 7.000 ди на ра.
Пан че во. Тел.
064/462-81-82.
(266078)

ПО ВОЉ НО: ре гал,
уља ни ра ди ја тор, су -
до пе ра, ка уч, ото ман,
бра ни, ка да.
Кл064/339-69-13.
(266080)

ПРО ДА ЈЕМ ор ман за
днев ну со бу 3 м, пу но
др во, нов без шра фо -
ва, 400 евра. Тел.
062/166-15-21.
(265679)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну
гар ни ту ру са сто лом,
сто ли цом за тр пе за ри -
ју 250 евра. Тел.
062/166-15-21.
(265679)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч, нов,
80 евра. Тел. 062/166-
15-21. (265679)

ОР МАР, ви три на, сто,
сто ли це, сто чи ћи, ду -
шек, ко мо де, гре ја ли -
це, ра ди ја тор.
065/353-07-57.
(266103)

ПРО ДА ЈЕМ зид ни ко -
тао на гас, 35 кв, по -
вољ но. Тел. 013/347-
113, 064/359-82-43.
(266100)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра
3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-
97. (266127)

УГА О НИ ТВ сто лић
3.000 ди на ра, сет три
сто ли ћа 2.5000. Тел.
060/551-61-96. (2661)

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет на
др ва и сто. Тел. 258-
09-86. (266132)

РАС ПРО ДА ЈА: те ле ви -
зор, те пих, лу стер,
сто чић, ста ро уље.
062/847-13-62.
(266139)

ДЕЧ ЈА кли ца kunert,
сет 3 у 1. 063/694-858.
(266160)

ПРО ДА ЈЕМ умет нич ке
сли ке. 063/694-858.
(266160)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе ви -
со ког ква ли те та (80 –
400 м2), нај е ко но мич -
ни је гре ја ње, ак ци ја.
062/118-26-81.
(266166)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће.
Ми лан. 064/169-68-
54. (266167)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви
ши ри не 9, 12, 15, 25
цм, по це на ма – 30,
40, 45, 50, 70 ди на ра –
за бр зу и ква ли тет ну
град њу. „Лу на Плус”,
Цре па ја, 069/275-73-
94. (266187)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не  ТА пе ћи
свих кв, до ста ва, мон -
та жа, га ран ци ја, по -
вољ но. 061/641-30-36.
(266198)

ПРО ДА ЈЕМ три ле жа ја
клик.-клак, две фо те -
ље, та бу ре, сто чић, ор -
мар за обу ћу. Тел.
063/325-566. 
(266128)

ЈЕД НО СО БАН стан за
до жи вот но из др жа ва -
ње, 130 евра ме сеч но.
063/102-94-16.
(266177)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја: сто ли це од
1.800, сто ло ви од
4.500. 060/600-14-52.
(266377)

КЛИК-КЛАК ле жа је ви,
но ви, од 12.900. Из бор
ме бла по же љи.
060/600-14-52.
(266377)

КРЕ ВЕ ТИ ме ди ја пан
200 х 95 цм, ис под ку -
ти ја за по сте љи ну, бу -
ква 200 х 128, без ду -
ше ка. 063/111-88-91. 

ФРИ ЖИ ДЕР, 280 л, су -
до-ма ши на, веш-ма -
ши на, ку хињ ски рад ни
ви се ћи, дво сед, тро -
сед, гроф ле жај. Тел.
063/861-82-66.
(266389)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер
140 ли та ра, фри жи дер
300 ли та ра, веш-ма -
ши ну. 064/129-73-60,
013/346-790. (266399)

ЈА БУ КА, гро жђе, ду ња,
кру шка ви ља мов ка за
ра ки ју, про да јем-до -
во зим. 061/142-23-69.
(266400)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед и
фо те љу, те гет, еко-ко -
жа. По лов но. 069/171-
19-57. (266405)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
из ра ду па пир них џа -
ко ва, огод но за по ро -
дич ни по сао. 064/424-
95-10. (2664159

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
ТА пећ, 3,5 кв. Тел.
064/914-21-55.
(266421)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 4.5
кв, цер, као но ва, пи -
са ћи сто, по вољ но.
Тел. 064/483-50-90.
(266429)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи свих кв,
до ста ва, мон та жа, га -
ран ци ја. 062/150-68-
54. (266437)

ПРО ДА ЈЕМ пи ја ни но
мар ке чај ков ски, у од -
лич ном ста њу, ре дов -
но шти мо ван, це на по
до го во ру. 066/210-
483. (266447)

ПРО ДА ЈЕМ ин вен тар
за ми ни-мар кет, по ли -
це, пулт и кућ ни на ме -
штај. Тел. 066/029-
556. (266452)

ПРО ДА ЈЕМ ком би но -
ва ни фри жи дер за ну -
си, и вер ти кал ни за мр -
зи вач обо дин.
064/163-57-59. (3664)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-68.
(266486)

МА ШИ НА сам сунг за
веш и ма ши на за су до -
ве. 064/424-71-26. 

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи (2, 3, 4 и
6 кв), до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (266423)
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КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, сли -
ке, са то ве, стри по ве,
си фон фла ше, ста ри
но вац, ста ру би жу те -
ри ју, играч ке, ста туе,
ста ро по кућ ство.
063/705-18-18, 
335-930, 335-974.
(266493)

КУ ПУ ЈЕМ бе лу тех ни -
ку, ста ро гво жђе. Злат -
ко. 061/144-82-80,
063/196-54-56.
(266377)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи дер,
ста ро гво жђе, за мр зи -
ва че веш-ма ши не.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(266351)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу ку ћу
у ши рем цен тру, по -
вољ но. 066/937-00-13
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац пре
Скро ба ре, 10 ари, во -
до вод, стру ја бли зу.
060/346-51-11. (и)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли зо -
ва но, Гло гоњ, Осло бо -
ђе ња 116. Тел.
063/886-85-48.
(265111)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пла цем, 18 ари, ста ра
Ми са. Тел. 064/992-
76-27. (2654946)

ЗЛА ТИ БОР, про да -
јем/ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру, за ку ћу у
Пан че ву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

НО ВА МИ СА, ку ћа
210 м2, на 2,3 ари пла -
ца, укњи же на, про да -
јем, 56.000 евра Вла -
сник. 063/826-97-07.
(264947)

СТА РА ку ћа за ру ше -
ње, Ца ра Ду ша на 73. 8
ари, вла сник, 1/1, у
фрон ту 12 ме та ра, це -
на 51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265780)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем бра
бр. 80. 062/415-359.
(262567)

У ИВА НО ВУ на про да -
ју ку ћа на 3.5 ара пла -
ца. 013/629-343,
063/763-62-12.
(264705) 

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
про да јем стан, ку ћу,
67 м2, укњи же ни. Вла -
сник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)

КУ ЋА, Ца ра Ду ша на,
90 м2, 2 ара, 86 м2

пла ца, 50.000 евра.
Зва ти од 18 до 290 са -
ти. 064/832-13-35.
(265952)

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

ДЕ ВО ЈАЧ КИ БУ НАР,
ви кен ди ца, ку ћа, 1/1
уред но, 60 м2, оста ло,
по гле дај озбиљ но, у
цен тру. 063/161-95-
55. (265248)

СТА РА ку ћа са ве ли -
ким пла цем, Син ђе ли -
ће ва 89, 11 ари, вла -
сник, 1/1 у фрон ту
19,5 ме та ра, Це на
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
пре ма Ива но ву, 12
ари, са објек том це на
по до го во ру. Тел.
060/308-97-78.
(266047)

НА ПРО ДА ЈУ гра ђе -
вин ски пла це ви, укњи -
же ни, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(265769)

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. (265475)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у из -
град њи у Ба нат ском
Но вом Се лу, 200 м2,
це на 25.000 евра. Тел.
063/193-63-59.
(265831)

ХИТ НО про да јем ку ћу
у До ло ву. Тел.
063/150-36-90.
(265833)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу
у Де ли блат ској пе шча -
ри, бли зу ба зе на,
7.000 евра. 062/846-
96-00. (266319)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на но -
вој Ми си, мо же и ета -
жно. 064/327-60-75. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То -
ма шев цу, по вољ но.
063/807-75-61,
023/871-295. (266321)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2,
за ре но ви ра ње, 15
ари, 18.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(266327)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле пе
ку ће на 7 ари, ЕГ, тро -
фа зна, 38.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (266327)

ПО ВОЉ НЕ ку ће у Ка -
ча ре ву, Омо љи ци, Де -
бе ља чи и дру гим се ли -
ма. (49), „Му станг”,
062/226-901. (266327)

КУ ЋА, ба ња Вруј ци, 60
м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (266347)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, но ва ку ћа, усе љи -
ва, укњи же на, 5 ари,
25.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266212)

ПЛАЦ, 32 ара, Пе ли -
стер ска, пре ко пру ге,
по ла под во ћем.
064/113-47-76.
(266226)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Ива но ву, 29.
но вем бра бр. 80.
062/415-359. (266231)

КУ ЋА, Мар ги та, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара, 24.500 евра, хит -
но. 065/513-87-30.
()2662349

ПРО ДА ЈЕМ два лан ца
зе мље у Ка ча ре ву. Тел.
013/601-281. (266145)

КУ ЋА, 280 м2, две це -
ли не, код цр кве са два
тор ња, 7 ари плац.
061/193-00-09.
(266238)

КУ ЋА, То по ла, сре ђе -
на, са дво ри штем, 58
м2, 22.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(266-248)

ПРО ДА ЈЕМ је дан ла -
нац зе мље ис пар це ли -
сан на шест јед на ких
ело ва, на ла зи се на пу -
ту Ја бу ка-Гло гоњ, це -
лом ду жи ном уз ас -
фалт, по го дан за скла -
ди шта. 
Тел. 063/785-80-58. 

ПО ВОЉ НО про да јем
усе љи ву ви кен ди цу у
Де ли блат ској пе шча -
ри. 063/272-526.
(266273)

100 м2 + пот кро вље,
10 ари пла ца, по ред
пу та, Но во се љан ски
пут, 34.000 евра.
013/347-621, 063/311-
915. (266275)

КУ ЋА и плац на 5 ари,
ле га ли зо ва на, 29.000
евра, Ул. Ца ра Ду ша -
на. 063/864-09-85.
(266283)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ин фра струк ту ра,
са мо 15.000 евра.
063/894-84-23.
(266287)

МЕ ЊАМ ку ћу у елит -
ном на се љу, Гор њи
град, за стан, уз ва шу
до пла ту. 063/894-84-
23. (266287)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же -
ни гра ђе вин ски пла це -
ви, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(266303)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на, на 4,85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(266306)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на
тро и по соб на, ре но ви -
ра на, укњи же на, 17
ари, 29.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(266306)

ПЛАЦ, Ба нат ско Но во
Се ло, 6 ари, цен тар, са
пла ном, свим до зво ла -
ма за град њу ку ће, мо -
же одво је но. 060/615-
10-24. (266192)

НА ПРО ДА ЈУ че ти ри и
по лан ца гра ђе вин ске
зе мље, пре ко пу та Ка -
фа не „Се кин са лаш”.
062/891-26-31.
(266019)

ПО РО ДИЧ НА при зем -
на ку ћа, 90 м2 + 26,
два ула за, ми ран крај
Стре ли ште, 300 м од
шко ле, 27.000 евра.
064/009-15-37.
(266096

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про сто -
ри је 27 м2, све ле га ли -
зо ва но, на 3 ара,
22.000 евра.
0633/771-42-24.
(266098)

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 спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор ког,
плац 3.8 ара. 
063/301-360. 
(265948)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, но ва
Ми са, де љи ва, по год на
за ин ве сти то ре. Вла -
сник. 064/221-36-12.
(265888)

ЈА БУ КА, дво соб на 64
м2, 4 ара пла ца, чвр ста
град ња, 21.000. (677),
„Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(266176)
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ПРО ДА ЈЕ за мр зи ва че
150 и 200 л и фри жи -
дер, све ип срав но.
060/361-94-13.
(266322)

ПРО ДА ЈЕМ два тро се -
да, два  ка у ча шпо рет 4
рин гле стру ја, две гас,
го ре ње; пећ на стру ју 4
кв, кре ка ве со, уга о на
гар ни ту ра, би цикл, те -
пих син те лон 2,5 х 3,5
као нов. 064/187-20-
13. (266341)

ТЕ ПИ ХЕ, пе гле но ве,
фо те ља те ра сна – скла -
па ју се, шер пе ком -
плет, рост фрај.
0964/955-51-75.
(266347)

ПРО ДА ЈЕМ елек трич ни
шпо рет, веш-ма ши ну
Eudora, су до пе ра, ви -
се ћи део. 065/344-85-
77. (266373)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за мр -
зи ва че, те ле ви зо ре,
веш-ма ши не и оста ли
от пад. 064/158-44-10,
063/101-11-47. 

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

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
нај бо ље пла ћам, до ла -
зим од мах. 061/641-
30-36. (266198)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да -
ље, но вац, са то ве, пен -
ка ла. Тел. 013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (26625)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, лим,
аку му ла то ре, ста ре
веш-ма ши не, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, ка -
бло ве и оста ли ме тал ни
от пад. 060/521-93-40.
(266435)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
скук уга о ну клу пу др -
ве ну, ку хињ ски сто и
сто ли це, ком плет ку хи -
њу, це на до го вор, по -
лов но. 064/267-49-99.
(266219)

ПРО ДА ЈЕМ пла стич ну
ци стер ну, 2000 л.
013/344-109. (266240)

ПРО ДА ЈЕ кре вет са два
та бу реа. Тел. 065/880-
47-35. (266243)

ПРО ДА ЈЕ ве ли ку по ро -
дич ну гроб ни цу на
Ста ром пра во слав ном
гро бљу, по вољ но.
013/346-262. (266242)

ПРО ДА ЈЕ по лу кон -
церт ни кла вир Edmund
lyner, ме тал на кон -
струк ци ја, Беч.
013/346-262. (266249)

ПРО ДА ЈЕМ но ве та -
ван ске мер де ви не са
отво ром 70 х 120.
063/866-78-24.
(266257)

ПРО ДА ЈЕМ ве зе не пе -
шки ре за свад бе. Тел.
347-344. (266261)

ПРО ДА ЈЕМ ба ли ра ну
де те ли ну. 063/222-01-
23. (266277)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну: ко ко шке, пат -
ке, гу ске, ћур ке, мор -
ке. 063/894-84-23.
(266287)

ПРО ДА ЈЕМ две пу шке
по ло жа ре К 16 м. Тел.
064/169-99-36. 

КО ЗЕ на про да ју – 50
евра ко мад, ја рац ума -
ти чен по до го во ру.
063/78713-33.
(266301)

КА ЉЕ ВА пећ по крет на
на ло же ње, рас про да ја
ра зног ала та. Пан че во,
Ла ва Тол сто ја 25. (2)

ПРО ДА ЈЕМ ме сна ту
пра сад, мо гућ ност кла -
ња и пе че ња. До ста ва.
063/314-454. (266366)

ПИ ЈА НИ НО „чај ка” на
про да ју, по вољ но. 353-
364, 069/369-69-93.
(266311)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара пла ца, на углу,
22.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5
ари пла ца, сре ђе на,
укњи же на. 063/301-
24-28. (266112)

ПРИ ЗЕ МЉЕ, цен тар
код Гим на зи је (две
кан це ла ри је, гар со ње -
ра, по друм), 40.000
евра. 061/114-11-34.
(266113)

ПРО ДА ЈЕМ  ку ћу 120
м2 + 78 м2, по мо ћи
про сто ри, ЕГ, ле га ли -
зо ва но, 6.5 ари + два
гра ђе вин ска пла ца,
огра ђе на, 5 ари, 4 ара
под во ћем. 063/708-
68-45. (266117)

ПРО ДА ЈЕМ плац 5
ари, стру ја, во да, гра -
ђе вин ска зо на, иза др -
ва ре „Тму шић”.
064/461-38-39.
(266134)

КУ ЋА, Ста ри Та миш,
про да ја/за ме на за
стан у Пан че ву, 350
м2, дво ри ште, по друм,
пот кро вље, по моћ ни
објек ти, га ра жа.
062/844-33-04.
(266149)

СТА РА КУ ЋА, 3,2 ара
пла ца, Осло бо ђе ња
44, Пан че во. Тел.
062/465-777. 
(262152)

ПРО ДА ЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, ба ра -
ка за ста но ва ње, 100
евра. 069/213-97-37.
(266170)

ПЛАЦ, про да јем, Ми -
са, до зво ље на град ња.
064/866-23-36.
(266172)

ЈА БУ КА, два лан ца
гра ђе вин ског по љо -
при вре дог зе мљи шта,
500 м од се ла, са при -
сту пим ри зла пу тем,
тро фа зном стру јом,
два бу на ра. Ви ше о
све му на 
063/756-66-45.
(266184)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак,
хек тар и 3 ара у Ја бу -
ци, за сад ора ха и кај -
си је, 16.000 евра,
064/329-49-19. (2661)

ХИТ НО, ку ћа, осно ве
108 м2, цен тар, до го -
вор, Ми ло ша Обре но -
ви ћа. 064/635-77-42.
(266240)

МА ЛА ку ћа, 30 м2, за -
себ на, на Мар ги ти.
064/248-90-16
(266425)

КУ ЋА, но ва, у цен тру,
лук су зна и функ ци о -
нал на, са уре ђе ним
дво ри штем, 125.000
евра, вла сник, 
до го вор. 
063/232-757. 
(266427)

ЦА РА ЛА ЗА РА, сре ђе -
на, 140 м2, 4,3 ара,
две је ди ни це, га ра жа,
82.000.  (398), „Кров”,
060/83-10-64.
( 266364)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, пре ле -
па, 130 м2, 2.2 ара,
55.000.  (398), „Кров”,
060/83-10-64.
( 266364)

ПРА ЗАН плац 8.5 ари,
16 м фронт, Ца ра Ла -
за ра, 45.000.  (398),
„Кров”, 060/83-10-64.
( 266364)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, ПР,
127 м2, 5.0, два ста на,
део пла ца, пра зно,
укњи же но, 26.000.
060/535-94-49.
(266357)

КУ ЋА, Стре ли ште, ½
по хо ри зон та ли, I
спрат и ПТК, ду плекс,
197 м2, 5.0, укњи же но
као стан, 67.000.
060/535-94-49.
(266357)

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. 
(266381)

ПРО ДА ЈЕМ но ву и
ста ру ку ћу, Ули ца
Осло бо ђе ња 38-а.
013/320-144, 
063/116-77-76.
(266381

ПО ВОЉ НО про да јем
ку ћу у То по ли, Пан че -
во. Тел. 064/510-67-
81. (266404)

МИ СА, 4 ета же, од -
лич на, 68.000; Те сла,
180, ЦГ, 80.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ТЕ СЛА, кку 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. 

КУ ЋА, цен тар, 120 м2,
5 ари, хит но, 75.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(266434)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа.
Све ло ка ци је. „Го ца”,
063/899-77-00.
(265857)

ПЛАЦ у Мра мор ку,
7,29 ари. 063/808-57-
35. (266411)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци, са воћ ња ком,
ле га ли зо ва но.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(266446)

УКЊИ ЖЕ НИ пла це ви,
но во, Стре ли ште, раз -
ли чи те по вр ши не.
063/812-42-09. (4781)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пе ли стер ска и Кај мак -
ча лан ска, укњи же ни.
063/894-88-11.
(266468)

КУ ЋА, Стре ли ште, три
ста на, 380 м2, 5.0,
укњи же на, на 2 ара,
97.000 евра, хит но.
060/535-94-49.
(266485)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Вла син ској на Ку де -
љар ском на си пу. Тел.
069/671-156. (266483)

ПО ЛА лан ца зе мље,
ста ри цре пај ски пут.
Плац 8 ари Ка ра у ла,
мо же и по ла. 063/887-
23-82. (266484)

7. ЈУ ЛА, ком плет но
сре ђе на. 064/424-71-
26. (266493)

ПЛАЦ са три ку ће,
усе љи ве, 8 ари, 1/1, 60
м2 + 100 м2 + 70 м2,
Ко за рач ка 10, 49.000
евра. До го вор.
069/485-12-66.
(266491)

КУ ЋА 100 м2, ре но ви -
ра на, усе љи ва, 4 ара,
Ми са, Ко за рач ка 10,
29.000 евра. До го вор.
069/485-12-66.
(266491)

МОН ТА ЖНА ку ћа, 70
м2, 3 ара, но ва, усе љи -
ва, 19.000 евра, до го -
вор. Ко за рач ка 10.
069/485-12-66.
(266491)

ХИТ НО, Бре сто вац,
укњи же на, 84 м2, 7.45
ара, 16.000; Вла ди ми -
ро вац, 41 м2, 15,43,
10.000. (67), „Мил ка
М”, 744-28-66.
(266495)

ЗЛА ТИ БОР, пре ди ван
апарт ман, ВП, 36 м2,
нов, од лич но ме сто,
мир но, 5 ми ну та од
цен тра. (67), „Мил ка
М”, 744-28-66.
(266495)

ШИ РИ цен тар, ку ћа
100 м2, 36 ари, фронт
40 м, до пу та, иде ал но
за би знис. (67), „Мил -
ка М”, 744-28-66.
(266495)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис, ин ве сти то ре и
ста но ва ње. 066/001-
050. (265880)

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у Ка ча -
ре ву. 064/369-47-02.
(266069)

ПРО ДА ЈЕМ леп стан и
ку ћу на Стре ли шту
066/937-00-13 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан леп стан на Ко те -
жу 2, по вољ но.
065/231-59-60 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан за ре но ви ра ње,
цен тар З. Јо ви на. Тел.
063/ 894-88-19 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, 54 м2,
Гор њи Град, вла сник
342-243. (СМС)

ТЕ СЛА, тро со бан + тр -
пе за ри ја + 3 те ра се,
дво стран, ЦГ, 80 м2,
52.000 евра, вла сник.
013/331-079. (265635)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(265753)

МИ СА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835. (265878)

МАР ГИ ТА, 30 м2, 66
м2, 600 евра + ПДВ.
063/377-835. (265873)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ко теж 2, III
спрат, 62 м2, укњи жен,
34.000. Тел. 064/886-
51-81. (266020)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Ка -
ча ре ву. Укњи жен, по -
моћ ни објек ти и 10
ари зе мље, мо гућ до -
го вор. 062/163-37-26.
(265908)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан на Те сли, 45 м2.
063/843-26-68.
(266094)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан у цен тру
Пан че ва. 
060/505-54-25.
(266095)

ОПРЕ МЉЕН стан на
Стре ли шту, при зе мље,
45 м2, цен тр ла но гре -
ја ње. 064/588-93-01.
(266147)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
47 м2, II спрат, лифт,
пар кинг, га ра жа 14 м2,
гас, вла сник, усе љив,
укњи жен. 
063/449-798. (266174)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
102 м2, но ви ја град ња,
60.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ТА, дру ги спрат,
28.000.  (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(266176)

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.
(266176)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пе ти спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, до -
го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (266176)

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.(266176)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, ба шта, укњи жен,
16.500 евра. 
061/147-82-23.
(266186)

ДВО И ПО СО БАН стан,
Со да ра, 73 м2, ЦГ, IX
спрат од XIII, два лиф -
та, 35.000 евра.
060/077-78-20.
(266191)

ХИТ НО, јеф ти но про -
да јем јед но со бан стан,
дво ри шни, 11.000
евра. Тел. 062/273-
351. (265981)

МИ СА, јед но и по со -
бан,с ре ђен, 40 м2,
20.000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(266248)

СО ДА РА, леп дво со -
бан, 60 м2, II спрат,
без гре ја ња, 34.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(266248)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 43 м2, ВП,
26.000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(266248)

СО ДА РА, 55 м2, ТА,
при зе мље, 25.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266212)

ХИТ НО, Стре ли ште, 37
м2, ЦГ, ПР, леп, очу -
ван, 21.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (266212)

СТРО ГИ цен тар, 30,
ЦГ, III, без ула га ња,
те ра са, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (266212)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 63, ЦГ, VI, без ве -
ћих ула га ња, 43.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266212)

ТРО СО БАН стан, 77
м2, др Си ни ше Стан ко -
вић 1/8, II спрат,
Стре ли ште. 311-019,
066/311-019. (266214)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1650 м2, 10 ари пла ца,
2 м од цен тра. За ме на
за ра зно. 060/312-90-
00. (262250)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, V спрат, без
лиф та и ЦГ, над град -
ња. 063/779-72-94.
(2662569

ПРОД АЈЕМ јед но со -
бан стан, 48 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(266284)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан, ре но ви ран стан,
цен тар, 54 м2, ЕГ.
063/354-429, 065/933-
33-24. (266285)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2,
III, га ра жа, по друм,
ЦГ, гас. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(266294)

НО ВА МИ СА, дво и по -
со бан, 68 м2, ЦГ, II,
35.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(266294)

НО ВА МИ СА, тро со -
бан, 88 м2 и 26 м2, те -
ра са, III, ТА. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (266294)

КО ТЕЖ, 55 м2, дво со -
бан, 28.000; дво ип со -
бан, 44.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра, у стро гом цен -
тру, ТА, 110 евра +
ки ри ја, де по зит.
069/113-00-73.
(266296)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2,
јед но и по со бан,
22.000; дво со бан,
27.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)

ТЕ СЛА, 47  м2, дво со -
бан, 28.000; јед но со -
бан, 23.500. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(266295)

ДВО СО БАН, Со да ра,
пр ви спрат, ЦГ, усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (266303)

ДВО СО БАН, Ко теж,
57 м2 + те ра са, 32.000
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (266303)

ТРО СО БАН, Ми са, ве -
ли ка те ра са, укњи жен,
до го вор, од мах усе -
љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (266303)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500, дво и по -
со бан, 69 м2, 39.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266306)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
тро со бан, 68 м2,
28.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-
68.(266306)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
30 м2, 16.000; дво и по -
со бан, 42 м2. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (266306)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, III, ТА, 23.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266306)

КРА ЉЕ ВАЧ КА, 53 м2,
дво и по со бан, су те рен,
21.000. (097), 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(266306)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, ТА, 23.000; дво со -
бан, 61 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266306)

ПРО ДА ЈЕМ стан 75 м2,
при зе мље, у ку ћи, цен -
тар, ЦГ, дво ри ште, код
шко ле „Ни ко ла Те сла”.
Тел. 063/751-07-79, од
17 до 19 са ти.
(266346)
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ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до го -
вор, 45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(266327)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(266327)

КО ТЕЖ 2, бу ле вар, IX,
55 м2, од ли чан,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(266327)

ТЕ СЛА, леп јед но со -
бан, 33 м2, III, те ра са,
ТА, 23.000. (49), „Му -
станг”, 062-226-901.
(266327)

СО ДА РА, тро со бан, 75
м2, VI, ЦГ, два лиф та,
37.000. (49), „Му -
станг”, 062-226-901.
(266327)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69
м2, две те ра се, ТА, IV,
26.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(266327)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15 м2, те -
ра са, II, 31.000. (49),
„Му станг”,
064/151-18-93.
(266327)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан са га ле ри јом,
16 м2, 12.500. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (266327)

СТРО ГИ цен тар, дво -
ри шни, 20 м2, усе љив,
по друм, 8.500. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (266327)

ЦЕН ТАР, ма њи дво со -
бан, 45 м2, VI, ЦГ, сре -
ђен, 37.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266372)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, III, TA, сре ђен,
23.500.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (266372)

ТЕ СЛА, дво со бан, 54
м2, IV, ТА, 26.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, ЦГ, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(266372)

МИ СА, дво со бан, 50
м2, I, TA, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (266372)

СТАН, 56 м2, цен тар,
XII спрат, пре ко пу та
Су да, од у век вла сник,
32.000 евра. 064/980-
41-02. (и)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по со бан, 37 м2, III,
ЦГ, 29.900;
јед но и по со бан, 
нов, I, 40 м2, 
850 евра/ква драт.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(266364)

ЦЕН ТАР, пре ко пу та
Су да, че тво ро со бан,
120 м2, вла сник, 1/1.
063/111-10-40.
(266363)

ЈА БУ КА, јед но со бан
стан и ло кал са ин вен -
та ром, ле га ли зо ва но,
све одво је но. 063/351-
709. (266378)

ЦЕН ТАР, 1.0, ТА, 31,
22.000; гар со ње ра, ЦГ,
сре ђе на, 20.500. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(266403)

КО ТЕЖ 1, 2.0, ЦГ,
33.000; Ми са, 2.0, ТА,
27.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. )

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
јед но и по со бан стан,
34 м2, ВПР, Ко теж 2.
064/180-24-67.
(266405)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, V,
лифт, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (266406)

ТЕ СЛА, 26 м2, на ме -
штен, хит но, 21.000;
57 м2, тро со бан,
35.000 „Го ца”,
063/899-77-00. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
дво со бан, I, ЦГ, хит но,
28.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (2664)

ТЕ СЛА, 34 м2, ло ђа, III
спрат, сре ђен, 23.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(266444) 

ТЕ СЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(266444) 

СТАНОВИ

ПОНУДА



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

Цена: 350 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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 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 ОД МАЈА

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”
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ТЕ СЛА, 33 м2, те ра са,
II спрат, ТА, 22.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(266444) 

КО ТЕЖ 1, дво и по со -
бан, 60 м2, ма ла те ра -
са, ВПР, ЦВГ, 37.000,
до го вор. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (266444) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 45 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (266444) 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан, 43 м2, ма ла
те ра са, ВПР, ЦГ,
26.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (266444) 

СО ДА РА, дво со бан, 58
м2, те ра са, V спрат,
33.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (266444) 

ХИТ НО, про да је се
стан на Ко те жу 1, Ул.
Осло бо ђе ња. 064/454-
88-53. (266449)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, III, TA, ПВЦ,
23.000. (242), „Кварт”,
346-392, 064/125-62-
67. (266461)

СО ДА РА, дво со бан, 54
м2, II, ТА, две те ра се,
30.000. (353), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(266398)

ТА МИ ШКИ кеј, дво со -
бан, при зе мље, 58 м2,
ЦГ, 40.000. (353),
„Пре ми ер”,
063/800-44-30.

(266398)

ТЕ СЛА, дво со бан, VII,
49 м2, ЦГ, ПВЦ,
28.000. (353), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(266398)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II, 46 м2, ТА,
две те ра се, 20.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(266398)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, III, ЦГ, 31.000.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(266398)

НО ВА МИ СА, 83 м2,
ТА, ВПР, две те ра се,
по друм, оста ва, укњи -
жен, 1/1, 42.000 евра.
063/262-675. (266470)

СО ДА РА, леп тро со -
бан, III, ТА, 40.000 и
тро со бан, ЦГ, V,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)

СО ДА РА, дво со бан,
ЦГ, 33.000 и дво и по -
со бан, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
ТА, ПВЦ, пар ке ти,
22.000; јед но и по со -
бан, при зе мље, ЦГ,
29.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп јед -
но со бан, ЦГ, при зе -
мље, 21.000, но ва Ми -
са, дво со бан, при зе -
мље, две те ра се,
31.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265943)

ТЕ СЛА, леп дво со бан,
III, ЦГ, 35.000; јед но -
со бан, ЦГ, IV, 24.000,
до го вор. „Лајф”,
061/662-91-48. 

ТЕ СЛА, пре ко од пи ја -
це, 63  м2 + те ра са,
од ли чан, V, ЦГ,
45.000, Ко теж 1, че -
тво ро со бан, V, ЦГ, без
лиф та, 52.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265943)

ДВО РИ ШНИ стан, 30
м2, 14.500; дво ри шни
део до ули це, са мо
8.500. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(266495)

ДВО СОБ НИ, Ми са, I,
60.000, ЦГ, 35.000;
Стре ли ште, II, ЦГ, са -
мо 28.000. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(266495)

ГОР ЊИ ГРАД, јед но и -
по со бан, нов, I спрат,
+ две га ра же, хит но.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.
(266495)

КУ ПУ ЈЕМ гар со ње ру
на Ко те жу 1 и 2.
064/490-79-47.
(266114)

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. 
(266176)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве,
ку ће, на свим ло ка ци -
ја ма, бр за ис пла та.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(266398)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(266306)

ИЗ ДА ЈЕМ 1,0 стан, Ко -
теж 2, ЦГ, на ме штен.
063/370-217. 
(СМС)

ТРА ЖИМ ку ћу са сво -
јим дво ри штем, 
на ду же. 
062/195-79-13 
(СМС)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40
м2, са ку хи њом, цен -
тар, 150 евра. Сло бо -
дан од 1. ок то бра.
063/344-595. (4781)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, до две
осо бе, ЦГ, по вољ но.
062/856-91-34. 

ДВО СО БАН, 43 м2, из -
у зет но на ме штен, удо -
бан, ком фо ран са га -
ра жом, у вред но сти
160 евра ме сеч но.
064/171-19-88.
(265767)

СТАН за из да ва ње на
ду жи пе ри од, ком плет
на ме штен. 
066/631-31-80.
(265946)

СО БА, тр пе за ри ја, ку -
хи ња, ку па ти ло, кли -
ма, ЦГ, цен тар гра да,
по вољ но. Тел.
069/256-19-31
(266072)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, Ули ца
Ра ди во ја Ко ра ћа 11/5.
Тел. 065/231-40-14.
(266093)

У СА МАЧ КОМ из да јем
на ме ште ну гар со ње ру
сам цу, 80 евра.
065/353-07-57.
(266103)

ЈЕД НО СО БАН на ме -
штен стан, Стре ли ште,
пр ви ок то бар, на ду же
вре ме, де по зит.
064/331-63-58
(265728)

ДВО СО БАН пра зан
стан, Ко теж 2, сло бо -
дан од 1. но вем бра
2018. Је ле на, 
065/305-11-52.
(266122)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан са гре ја њем на
Ко те жу 2. 064/338-49-
01. (266158)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан, без гре ја -
ња, на Стр ле и шту.
311-716. (266194)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА



ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пајј”
по тре бан 
пи ца-мај стор 
и рад ни це 
за па ла чин ке. 
063/820-87-61.
(266314)

ПО ТРЕ БАН рад ник у
сто лар ској ра ди о ни ци,
мон та жа ку хи ња.
060/600-14-52.
(2663779

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на му шко-жен -
ска фри зер ка, усло ви
од лич ни. 064/255-57-
31. (266382)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца за рад у ку хи -
њи ре сто ра на. Тел.
060/076-86-63.
(266362)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пре хра ни. 062/493-
580. (266416)

ПО ТРЕБ НА же на за
чи шће ње згра да, „Бал -
кан бри ско”, Зла тар
Сло бо дан ка, тел.
060/529-20-30.
(2664189

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по -
треб ни мла ђи по моћ ни
рад ни ци, струч на обу -
ка. 066/908-66-58.
(266434)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад у про из вод њи пе -
ка ре. 063/606-330. 

ПО ТРЕ БАН пе кар за
рад у про из вод њи.
063/606-330. 

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци. Тел. 064/949-
92-72. (266456)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре -
бан по моћ ни рад ник,
20 – 45 го ди на, Б ка те -
го ри ја. 
063/295-789, 
од 16 до 20 са ти.
(266465)

ПО ТРЕ БАН до мар, чу -
вар за те ни ске те ре не.
Зва ти од 10 до 16 са ти.
060/362-22-21.
(266460)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца за ка фић. 
060/362-22-21.
(266460)

СА ЛО НУ ле по те „Бо ја -
на 24” по треб на де вој -
ка, же на са ис ку ством,
на по сло ви ма ма ни -
кир-пе ди кир. 064/217-
79-88. (266477)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри
за ра ду „Magnolija
lux” Пан че во. 064/393-
56-90. (Ф)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри. Тел.
062/404-144. (266496)

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)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По прав -
ке бој ле ра, шпо ре та,
раз вод них та бли, ин -
ди ка то ра, ин ста ла ци ја.
Ми ћа. 064/310-44-88.
(264945)

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)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње,
уно ше ње огрев ног др -
ве та. „Бо са нац 013”,
064/357-82-08.
(265143)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ-АЛУ и др -
ве ну сто ла ри ју, ро лет -
не, ве не ци ја не ри: ко -
мар ни ци, ста кло ре зач -
ке услу ге, си гур но сна
вра та. 060/545-34-04.
(265071)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, пе сак,
шљу нак, шут,  1.400
ди на ра. 062/355-154. 

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ха ла, га ра жа, бин де ра,
тен ди, ко ва них ка пи ја,
гра ђе вин ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(285303)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да -
ње, ре но ви ра ње кро во -
ва, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, бе то ни ра ње.
063/865-80-49.
(265318)

КА МИ ОН ма ли ки пер:
пре воз шљун ка, се јан -
ца, пе ска, ри зле, уто -
вар шу та. 
060/474-74-57.
(265984)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН јед -
но и по со бан, 45 м2, Ко -
теж 1, ре но ви ран, 130
евра. 301-165.
(266168)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу, ис кљу чи во уче -
ни ца или сту дент ки ња,
упо тре ба ку па ти ла и
ку хи ње. К013/318-321.
(266201)

АПА РАТ МАН за из да -
ва ње, за кра ћи или ду -
жи пе ри од. 060/550-
59-76. (266473)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ку де љар цу, 70
м2. 062/156-99-30.
(266227)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за рад -
ни ке и сам це.
064/305-73-01.
(266228)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у згра ди код шко -
ле, Ми са. 063/772-63-
92. (266232)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, на ме штен, цен -
тар; гар со ње ру сам цу,
на ме ште ну, цен тар.
061/131-79-04.
(266236)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво ри шни стан у цен -
тру од 30 м2. 061/162-
34-63, Зо ран. (266245)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, на ме штен, цен -
трал но гре ја ње, ин тер -
нет, пред ност па ро ви -
ма, 150 евра. 063/516-
518. (266218)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру у
Са мач ком хо те лу.
061/635-24-49.
(266269)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Те сли, бли зу Авив
пар ка, не на ме ште ну.
Тел. 251-34-24, моб.
064/380-55-62.
(265877)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, 50 м2,
Ко теж 1, Вој во ђан ски
бу ле вар 2/20, на ме -
штен, 100 евра.
013/602-106. (266258)

СТАН на Ми си од 45
м2, но во град ња, бли зу
шко ле. 063/808-07-06.
(266271)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за сме -
штај рад ни ка. Тел.
063/233-558. 
(266292)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан 56 м2, код Сто ма -
то ло шког фа кул те та,
сту ден ти ма. 063/864-
07-97. (266293)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Те -
сли, на ме штен, ТА.
061/142-80-36.
(266319)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту. 
064/662-54-67.
(266310)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Стре ли шту, у
при ват ној ку ћи.
062/891-72-56.
(266315)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си. Тел. 372-
677. (266311)

МА ЊИ дво со бан,
ПВЦ, ла ми на ти, ЦГ,
ин тер нет, пра зан,
Стре ли ште. 064/877-
53-09. (266235)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
по лу на ме штен стан,
код но вог СУП-а.
064/187-20-13.
(266341)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, цен тар гра да за
сам це, сту ден те, уче -
ни ке. 063/502-221.
(266345)

ИЗ ДА ЈЕМ пре ко пу та
„Ави ва”, на ду же,
стан. Стре ли ште, по -
вољ но. 064/179-87-75.
(266374)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Стре ли шту.
063/844-52-95.
(266362)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
не ма бе лу тех ни ку, по -
се бан улаз, сат, Ка ра -
ђор ђва. 064/994-13-
16. (266358)

СТАН тро со бан, дво -
ри шни, соп стве но гр ја -
ње, на ме штен, пра зан,
цен тар гра да, мир но.
061/225-16-43.
(266356)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Стре -
ли ште, 66 м2, 100 евра
+ де по зит. 062/170-
94-57. (266379)

ПО РО ДИ ЦИ по треб на
ку ћа или дво ри шни
стан, на ду же.
065/471-73-01,
065/229-43-81.
(266393)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру, 77 м2, дво и по со -
бан, пра зан. Тел.
060/033-15-98.
(266412)

САМ ЦУ из да јем стан у
цен тру, 20 м2, са гре ја -
њем. 061/113-05-20,
064/152-59-91.
(266415)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи јед но -
со бан на ме штенс тан,
цен трал но гре ја ње,
Ко теж 1. 060/804-69-
13. (266430)

ГАР СО ЊЕ РУ на ме ште -
ну, бли зу цен тра са
ма лим ко му на ли ја ма и
гре ја њем на гас, из да -
јем. 065/870-27-00.
(2664329

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли.
063/617-092. (2664369

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
по лу на ме штен, ПР,
ЦГ, 120.  „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (266443)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ -
ТИЧ КИ са лон у цен тру
опре мљен, 15 го ди на у
ра ду.. улаз из Ње го ше -
ве.. 062/706-060, из да -
јем. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у ста рој
„Утви” за сме штај рад -
ни ка, кан це ла ри ја, ма -
њи ма га цин. Тел.
063/233-558. (265449)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал
од 39 м2, цен тар Стре -
ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (266309)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Стре ли ште. Тел.
063/478-480. (265909)

80 КВМ, по ред Мак си -
ма, До ма омла ди не,
опре мљен, ка фа на,
14.000 евра. 061/114-
11-34. (266113)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 55 м2,
у Д. Ту цо ви ћа 55-а.
063/281-954. (266417)

УСТУ ПАМ сто ма то ло -
шку ор ди на ци ју у Пан -
че ву уз ми ни мал ну на -
док на ду. 061/209-18-
00, 063/720-73-76.
(266359)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на два
ни воа, Нај про мет ни ја
зо на, Ми ло ша Тре бињ -
ца. Тел. 065/543-21-
41. (266463)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 м2,
на Ко те жу 2. 060/362-
22-25. (266466)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ла 12
м2, у цен тру. 066/866-
49-00. (266476)

ХА ЛА 130 м2, са две
кан це ла ри је, 30 м2,
Ба ва ни штан ски пут,
ма ги стра ла. 062/106-
81-11. (266409)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(266376)

ХИ ТО ло кал 40 м2, из -
да јем код Зе ле не пи ја -
це, Ко чи на 1-а, по ед
Ау то о пре ме „Мар ган”.
Тел. 069/266-98-20.
(266329)

ИЗ ДА ЈЕ опре мље ну
пе ка ру у Бу ле ва ру, у
ра ду. 064/482-65-53.
(266336)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру, 30 м2, има кли му.
064/359-55-44.
(266350)

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен про -
стор у цен тру за све
на ме не. 060/602-30-
99. (266250)

ИЗ ДА ЈЕ ло кал, Не ма -
њи на 8, улаз у пи јац.
Тел. 063/233-558.
(266292)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал,
Жар ка Зре ња ни на бр.
32, упо треб на до зво ла,
25 м2 + 8 м2, вла сник.
345-534, 064/246-05-
71. (266302)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 и Б. Јо ва но вић,
13.000 евра. 065/849-
71-94. (266284)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(265547)

РЕ НО А У ТО „ПАН ТА”
рас пи су је кон курс за
рад но ме сто ау то-ме -
ха ни ча ра. Све при ја ве
мо же те по сла ти на
email renoautopanta
@gmail.com или лич но
пре да ти на адре су:
Ка ра ђор ђе ва 116-а

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у ме тал ској
фир ми у Хо лан ди ји.
По треб ни су ва ри о ци
(MIG, MAG, CO 2 и
оста ло што се ти че ме -
та ла и алу ми ни ју ма и
мон те ри ме тал них
кон струк ци ја. Пла ћа -
ње пре ко ра чу на. Сме -
штај обез бе ђен. Ја ви ти
се на тел: +381- 69-
332-04-99 или на
email: info@
posaotragac.com или
на mnen-
si76@gmail.com (и)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју но ви на. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07.
(266879)

ЕЛЕК ТРО ИН СТА ЛА -
ТЕР СКОЈ рад њи „Elek-
tro in”, по треб ни елек -
тро ин ста ла те ри и по -
моћ ни рад ни ци.
064/179-27-83.
(265902)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на за чу ва ње и во -
ђе ње ау ти стич не де -
вој чи це у шко лу. Ан га -
жо ва ност у про се ку
че ти ри са та днев но.
Тел. 065/246-18-08.
(2656823)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад на шал те ру и на
ро шти љу, Ће ваб џи ни -
ци „Ха ло Ле ско вац”.
063/897-55-04.
(265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи, Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 
063/897-55-04.
(265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
062/471-951. 
(265819)

ПО ТРЕ БАН по сла сти -
чар. 062/404-144.
(266099)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за тре ћу сме ну у пе ка -
ри. 062/404-144.
(266099)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи озбиљ ну де вој ку
за рад, до 45 го ди на,
са ис ку ством.
069/364-10-04.
(266192)

РЕ СТО РА НУ „Royal
burger” у Авив пар ку,
по треб ни ку ва ри, оно -
ба ри и по моћ ни рад -
ни ци. 063/216-788.
/266109)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пре храм бе ној
про дав ни ци. Тел.
064/169-32-35.
(266136)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за пе ка ру.
063/130-75-40.
(266159)

БИ ЛИ ЈАР клу бу „Ma-
ster pool” по треб на
ко но ба ри ца. 061/167-
93-92. (266163)

ПЕ КА РИ по треб ни:
про дав ци, мај стор за
бурeк, по моћ но осо -
бље, уче ни ци. Кон такт
тел. 064/217-48-56,
mail: pekarasmilja-
nic@mts.rs

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. (266181)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на фри зер ка,
по моћ на рад ни ца и
уче ни ца, усло ви до -
бри. 064/185-92-34.
(266187)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у ки о ску бр зе
хра не у „Авив пар ку”.
064/231-59-39. (ф)

ПО ТРЕБ НА по ште на,
вред на и од го вор на
осо ба, на ду жи пе ри -
од, за ор га ни за ци ју и
по сло ве се лид би у
Аме ри ци. Сме штај
обез бе ђен, екс тра пла -
та, бо ну си. 064/025-
82-88. (266324)

ПО ТРЕБ НА ку ва ри ца
и ко но ба ри ца.
063/329-340. (266369)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у мар ке ти ма
„Бом бон чић”. За све
ин фор ма ци је зва ти на
064/444-66-74.
(266211)

ХИТ НО по треб на рад -
ни ца за рад у тра фи -
ци. 063/102-86-41.
266217)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње хит но по треб -
не ко но ба ри це. Стал ни
рад ни од нос. Тел.
064/349-93-43.
(266253)

ПО ТРЕБ НИ гра ђе вин -
ски рад ни ци: зи да ри,
те са ри, аср ми ра чи
фи зич ки рад ни ци.
064/392-28-42.
(266272)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју и бра ва ри ју.
063/663-464. 
(266297)

ПО ТРЕБ НИ во за чи ка -
ми о на AP Braco MP
Пан че во.
061/213-37-66,
060/033-56-10.
(266340)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у пе ка ри. Тел.
064/249-57-48, зва ти
од 16 до 18 са ти.
(266352)
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ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли -
ким ка ми о ном (шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут). 064/648-
24-50. (264456)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 20
ме та ра. 064/648-24-
50. (264456)

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. (265390)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ау то -
мо би ла. На та ша,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од воз
шу та са уто ва ром, ру -
ше ње. Ау то пре во зник
Ата нац ков, 063/771-
55-44. (265751)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 064/771-24-16,
013/301-300.
(25066111)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе тон.
064/351-11-73.
(266123)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
про да ја по лов них, по -
прав ка, ЦО 2 апа ра та,
раз не елек тро ни ке, ау -
то-ра ди ја, кљу че ва.
063/800-01-96.
(266137)

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром
по вољ но: гра ђе вин ски
ма те ри јал, шљу нак, пе -
сак, се ја нац, ри злу, од -
во зим шут. 
064/354-69-94.
(266182)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но
пра ње, ак циј ска це на у
Ау то пе ри о ни ци „Би -
бац”, бес пла тан пре -
воз. 066/001-050.
(4781)

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-bombon-
cic.com (266211)

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.(265808)

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. (266211)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де мон -
та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја. Се ли те се без
стре са!!! Бо рис,
013/352-536, 
063/253-028, 064/444-
66-74. bombon-
cicb@gmail.com ,
www.selidbe-bombon-
cic.com (266211)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви,ла ми нат. ,
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(266213)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и
дез ин фек ци о но пра ње
на ме шта ја у ва шем
ста ну. 066/001-050.
(4781)

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.
(265747)

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
(265747)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА
ма са жа, мо же и до ла -
зак на а дре су. 064/000-
55-39. (266469)

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. (266151)

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
(266355)

СЕ ЛИД БЕ са рад ни ци -
ма, из но сим ста ри на -
ме штај, итд, по вољ но.
Злат ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(266337)

ИЗ БА ЦУ ЈЕМ шут, чи -
стим по друм, та ва не,
дво ри шта, ру шимс та -
ре објек те, са рад ни -
ци ма, по вољ но. Злат -
ко. 063/196-54-56,
061/144-82-80.
(266337)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки -
пе ром, по вољ но пе сак,
шљу нак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-
69-94. (263338)

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)

БРА ВАР, за ва ри вач –
из ра да и мон та жа тен -
ди, над стре шни ца,
огра да, га ра жа.
060/424-29-93.
л(266376)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан -
дар.  064/157-20-03.
(266394)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке. Јо -
ван, 061/616-27-87.
(266392)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар,
013/252-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(266401)

СПРЕ МА ЊЕ и чи шће -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 061/412-44-50.
(2664429

КО СИМ тра ву три ме -
ром, ба ште, воћ ња ке,
дво ри шта, вр ло по -
вољ но. Зо ран,
064/438-12-46,
061/683-67-48.
(266464)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин -
ско пра ње ау то мо би -
ла, ду ше ка, фо те ља,
бес пла тан пре воз.
061/612-14-51.
(266475)

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.
(266487)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, фа са де,
чи сто, ква ли тет но.
063/304-476, Вла да.
(266215)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње те ре на, ру ше -
ња кку ћа, зи до ва, бе -
то ни ра ња, чи шће ња
по дру ма, пла це ва.
060/035-47-40.
(266222)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
шу па, бе то ни ра ња,
оба ра ње др ве ћа, од -
но ше ње. 
064/122-69-78.
(266222)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за ци -
је, адаптци је, ку па ти -
ла, сер вис, по вољ но,
од мах. 
013/377-930, 
064/586-85-39,
063/115-71-67.
(266229)

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.
(266231)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70.
(266237)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
адап та ци је ку па ти ла,
сла ви не, вен ти ли, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 061/193-00-09.
(266238)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
из ра да ку па ти ла, по -
прав ке, пре прав ке, од -
гу ше ње ка на ли за ци је
од мах. 
061/193-46-42.
(266238)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76.
(266260)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње  су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не –
по вољ но, омах.
013/331-657, 064/495-
77-59. (266264)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, те ра -
са, ку па ти ла. 345-874,
062/235-839.(266276)

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)

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
(266288)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја и те пи ха, пре -
воз бес пла тан.
064/129-63-79,
069/140-72-22, 302-
820 (266290)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, чи стио шут ку -
пу је мо ста ро гво жђе.
061/631-51-46.
(266966=

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, фа са де,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-82,
062/564-494. (266105)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви.
065/8742-84-29,
063/842-84-29.
(266110)

КР ЧИМ ко ров, ко сим
тра ву, ши шам жи ву
огра ду, дво ри шта, ви -
кен ди це. 
061/301-49-58.
(266138)

СТО ЛАР СКО-БРА ВАР -
СКИ ра до ви, по прав -
ке: на ме штај, сто ла ри -
ја и ос ста ли по сло ви.
063/844-61-13.
(266138)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис,
по прав ка, чи шће ње,
уград ња но вих ком по -
нен ти, бр зо, по вољ но.
060/351-03-54.
(266142)

КЕ РА МИ ЧАР са ду го -
го ди шњим ис ку ством,
ква ли тет но, по вољ но и
пе дант но. 
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(2661439

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.
(266204)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ха ла, бин де ра, га ра жа,
тен ди, ко ва ни је, гра -
ђе ви ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(2662308)

ДИ ПЛО МОМ аме рич -
ког фа кул те та др жим
ча со ве ен гле ског је зи -
ка. 064/211-50-28.
(266200)

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.
(266196)

ПАР КЕТ по ста вљам и
хо блу јем, мај стор с
ду го го ди шњим ис ку -
ством из Де бе ља че, с
ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и
пар кет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(265850)

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.
(265724)

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)

KIZZA – пре воз шљун -
ка, пе ска, се јан ца и
ри зле. Услу ге ви љу -
шка ра  и ве ли ких ви -
љу шка ра, но си во сти
до 10 то на. 013/366-
888, 063/218-
894.(264456)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро бе.
064/648-24-50.
(264456)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге -
ри ма по дру ма, те ме -
ља, ка на ла, сеп тич ких
ја ма. 013/366-888,
063/218-894. 
(264456)

KIZZA – се че ње бе то -
на и ас фал та, раз би ја -
ње бе то на, на си па ње и
са би ја ње те ре на ваљ -
ци ма и ви бро пло ча -
ма. 013/366-888,
063/218-894. 
(264456)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми о -
на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за ме -
на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(264456)

KIZZA – на јам ма ка за -
стих елек тро плат фор -
ми ви си не до 
12 ме та ра. 
063/218-894. 
(264456)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон коц -
ки и при пре ма те ре на
са по ста вља њем.
013/366-888, 
063/218-894. 
(264456)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар
и од воз свих вр ста шу -
та, раз би ја ње и се че ње
бе то на, ис коп ба ге ри -
ма. 064/648-24-50.
(264456)

УСЛУГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

У скла ду са чла ном 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 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

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

да је но си лац про јек та, „Messer Tehnogas” а. д. Бе о -

град из Бе о гра да, Ба њич ки пут бр. 62, под нео зах тев за

од лу чи ва ње о по тре би из ра де про це не ути ца ја на жи -

вот ну сре ди ну за пројекaт Пу ни о ни це спе ци јал них га -

со ва и ди стри бу тив ни цен тар хе ли ју ма на кат. пар це -

ли бр. 15379/1 к. о. Пан че во, Ул. Спољ но стар че вач ка

б.б, на те ри то ри ји гра да Пан че ва.

      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -

ца про јек та мо же се из вр ши 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, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617 у

пе ри о ду од 14. до 24. сеп тем бра 2018. го ди не рад ним

да ном од 10 до 14 са ти.

       По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де ном

ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

По љо при вред ни фа кул тет Но ви Сад рас пи су је

КОН КУРС
за упис по ла зни ка струч не обу ке за ли цен ци ра не

про це ни те ље вред но сти не по крет но сти

На ста ва на струч ној обу ци за ли цен ци ра не про це ни -

те ље вред но сти не по крет но сти ће се од ви ја ти на По -

љо при вред ном фа кул те ту Уни вер зи те та у Но вом Са -

ду, у тра ја њу од 130 ча со ва, ор га ни зо ва на у до го во ру с

по ла зни ци ма. 

Це на обу ке из но си 800 евра плус ПДВ 160 евра, укуп -

но 960 евра. Упла те вр ши ти у ди нар ској про тив вред -

но сти по сред њем кур су НБС на дан упла те на те ку ћи

ра чун По љо при вред ног фа кул те та број: 840-1736666-

97, свр ха упла те: обу ка за ли цен ци ра не про це ни те ље,

број мо де ла: 97, по зив на број: 19-1000-01.

При ја ву са основ ним по да ци ма (име и пре зи ме, адре -

са, број те ле фо на) у сло бод ној фор ми по сла ти на E-

mail: : dean@polj.uns.ac.rs

Ком пле тан текст кон кур са мо же те по гле да ти на:

http://polj.uns.ac.rs/sr (Услу ге и кур се ви)

Кон такт те ле фо ни за све до дат не ин фор ма ци је:

021/485-33-79 и +381 69/735-262.

Рок при ја ве је 20. 09. 2018. го ди не.

ПАНЧЕВАЦ

BER MIL TON P. M. d. o. o. тражи раднике 
за одржавање чистоће у „Авив парку” Панчево.

РАДНИЦИ НА ПОСЛОВИМА 

ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ

(више извршилаца, оба пола)

Контакт тел. 060/033-56-69

7. сеп тем бра, по сле те шке бо ле сти, пре ми ну ла је на ша

ВЕ СЕЛ КА ЦВЕ ТКОВ СКА
1965–2018.

Оста ви ла си тра го ве ко ји се не бри шу, се ћа ња ко ја не бле де, до -

бро ту ко ја се пам ти, бол и ту гу ко ји су веч ни.

Ожа ло шће ни: мај ка СТА НИ КА, се стра СТО ЈАН КА, су пруг 

ЦВЕ ТАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, син ГО РАН и зет ПЕ ТАР

(107/266384)

По след њи по здрав дра -

гој и во ље ној ком ши ни -

ци

ВЕ СЕЛ КИ

од ком ши ја

из дво ри шта

По след њи по здрав

МИ О ДРА ГУ 

ДО ЈИ НУ

од бра та РА ДЕ ТА 

КУ ЗМА НО ВА 

с по ро ди цом

По чи вај у ми ру.

(116/266413)

По след њи по здрав по -

што ва ном

БО РИ ИЛИ ЋУ

Ком ши је и ста на ри

у Ми лу ти на Бо ји ћа 5,

Стре ли ште, Пан че во

(117/266419)

У су бо ту, 8. сеп тем бра 2018. го ди не на пу стио нас

је наш дра ги

МИ О ДРАГ ДО ЈИН
1942–2018.

Оста ју не у те шни: су пру га МИР ЈА НА, си но ви
ДАР КО и МИ ЉАН, сна је НЕ ДЕЉ КА и ЈЕ ЛЕ НА,

уну ци СТЕ ФАН, ГЕ ОР ГИ НА, ЛУ КА, АЊА, 
СО ФИ ЈА и ЈО ВА НА и се стра ЂИ НА с по ро ди цом
Са хра на је оба вље на 10. сеп тем бра 2018.  на Ста -
ром пра во слав ном гро бљу.

(120/266425)

По што ва ној

ВЕ СЕЛ КИ ЦВЕ ТКОВ СКИ

Син ди кат смен ских и про из вод них рад ни ка „Азо та ре” Пан че во

(121/2664489

По след њи по здрав

ЈО КИ

од Finus komerca

(122/266

По след њи по здрав дра -

гој

ЈО КИ
од по ро ди це 

ЈО ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав бра ту

МИ О ДРА ГУ 

ДО ЈИ НУ

МИ ЛЕ ТУ
За хвал ност за не се бич -

ну бри гу и по др шку

мла ђем бра ту.

КО СТА АН КИЋ 

с по ро ди цом

(33/266171)

По след њи по здрав при -

ја те љи ци

ВЕ СЕЛ КИ 
ЦВЕТ КОВ СКИ

од БИ ЉА НЕ и МИ КИ ЈА
(72/266279)

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.
(262251)

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.
(266211)

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.
(266211)

ХИ ДРО И ЗОЛ ЦИ ЈА
рав них кро во ва, згра -
да, те ра са и оста лих
обје ка та. Га ран ци ја.
013/344-594, 063/894-
21-80. (266289)

„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, туш-ка -
би на, хар мо-вра та, 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.
(266289)

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. (264)

КОМ БИ пре воз са
при ко ли цом 510 х 210
х 2.00. Зо ран,
064/106-81-11, Ср ђан,
064/914-21-51.
(266490)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран ци -
јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (266458)

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”. (26642) 

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”.(266423)

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) 

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 ври 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,
063/811-74-89, Јо ви -
чин. (265714) 

СТУ ДЕНТ КИ ЊИ ста но -
ва ње за по моћ у ку ћи.
Сла ти СМС на
064/224-51-48 (СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћом до зво лу за упра -
вља ње чам цем, из да ту
од Ка пе та ни је Пан че -
во, на име Ла још Вар -
га. (266091)

ПО ТРЕБ НА бри га и
не га за не крет ни ну.
Тел. 063/325-566.
(262128)

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. (266185)

ОДР ЖА ВА ЛА би и чу -
ва ла ва шу ку ћу или
стан за ста но ва ње.
Тел. 064/961-56-91.
(266402)

ПО МО ЗИ МО јед ни
дру ги ма, озбиљ на по -
ро ди ца, по ма га ли би
ста ри ји ма за ку ћу или
стан. Тел. 064/374-57-
48. (266402)

ПО КЛА ЊАМ ле по од -
не го ва не ма чи ће.
063/812-42-09. (4781)

ТРА ЖИМ си ту и ра ну
ста ри ју осо бу за скла -
па ње уго во ра о до жи -
вот ном из др жа ва њу.
Да ва лац из др жа ва ња
ле кар ин тер ни ста и
про фе си о нал на не го -
ва те љи ца. Тел.
064/988-99-10.
(266209)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, сеп -
тем бар, ок то бар, 
5 да на 
3.000 ди на ра.
064/324-08-48.
(265725)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из -
да јем ком плет но опре -
мљен дво кре вет ни
апарт ман у цен тру 
ба ње. 
060/525-18-80.
(266173)

ИЗ ДА ЈЕМ лукс стан у
Вр њач кој Ба њи, бли зу
цен тра, ве о ма по вољ -
но. 063/265-314.
(266280)

СО КО БА ЊА, апарт ма -
ни, деч ји пар кић, пар -
кинг, КТВ, ин тер нет.
Се зон ски по пуст.
064/810-76-77. (и)

СО КО БА ЊА, апарт -
ман и со бе, бли зу цен -
тра. 061/636-08-57,
063/768-32-68.
(266428)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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Оти шао је..

БО ЖИ ДАР

МАЉ КО ВИЋ

… још је дан мој друг.

ТО МИ СЛАВ ПЕР КОВ

(2/266073)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

ОСТО ЈИ ДР ВЕ НИ ЦИ

од по ро ди це МЛА ДЕ НО ВИЋ

(61/266254)

8. сеп тем бра 2018. го ди не, у 75. го ди ни, пре ми ну ла је на ша дра га

РУ ЖИ ЦА ВУ ЈА НО ВИЋ
Са хра на је оба вље на 10. сеп тем бра 2018. го ди не, у 13 са ти, на Но -

вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛО РАД, си но ви АЛЕК САН ДАР и ЗО РАН,

сна ја ЗЛА ТА, уну ци ВУК и ВИД и НИ НА и при ја ДРА ГИ ЦА

(75/266298)

Умр ла је на ша дра га ба ка

РУ ЖИ ЦА ВУ ЈА НО ВИЋ

Дра га ба ко, хва ла ти за љу бав, ра до сти и бри гу.

Зна мо да нас гле даш и бри неш са не ба.

Не бри ни...

Во ле те тво ји уну ци ВУК и ВИД
(76/262298)

Упо ко ји ла се на ша дра га мај ка

РУ ЖИ ЦА ВУ ЈА НО ВИЋ
рођ. Ни ко лић

25. VII 1944 – 8. IX 2018.

Дра га мај ко, Ки ки це, Ру ки на ша, хва ла ти за све.

Док жи ви мо жи ве ћеш у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Во ле те си но ви ЗО КИ и БА ТА БАМ БИ
(77/266298)

С ду бо ким бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је наш

ОСТО ЈА ДР ВЕ НИ ЦА
1929–2018.

пре ми нуо 9. сеп тем бра 2018. у 90. го ди ни

Са хра на је оба вље на 11. сеп тем бра 2018, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу.

Ожа ло шће ни: син ЉУ БО МИР, ћер ка ЉУ БИ ЦА, уну ци МИ ЛАН 

и МИ ЛОШ, зет ГЕ ОР ГИ ЈЕ и сна ја ОЛИ ВЕ РА

(80/226312)

По след њи по здрав нај -

бо љем

де да БО КИ ЈУ

Ту га не про ла зи. За бо -

рав не по сто ји!

Тво ја уну ка СО ЊА, 

зет ЗО РАН и пра у ну ци

НЕ ЦА  и ОГИ

(111/266407)

По след њи по здрав

РУ ЖИ ЦИ
ВУ ЈА НО ВИЋ

За у век у на шим ср ци ма.
По ро ди ца 

КР СМА НО ВИЋ
(112/266408)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Са то бом

ЛА НА

смо има ле по себ но при ја тељ ство, ко је ће -

мо пам ти ти.

ВЕ СНА МАЈ КИЋ и ДА НИ ЈЕ ЛА

(91/266339)

На ша дра га

МИ ЛА НА БА РА ЛИЋ ЛА НА
рођ. Га ће ша

пре ми ну ла је 24. ав гу ста, у 58. го ди ни

Ожа ло шће ни: су пруг ВЛА ДИ МИР и ћер ке 

СО ЊА и АЛЕК САН ДРА

Са хра на ће се оба ви ти 20. сеп тем бра, у 15 са ти,

на Пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.
(124/266457)

По след њи по здрав дра гом оцу, све кру и де ди

БО РИ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од си на АЦЕ, сна је СТО ЈАН КЕ и уну ка АЛЕК СЕ

(86/266330)

Дра ги наш оче и де да

БО РА ЂОР ЂЕ ВИЋ
1937-2018.

Веч ну успо ме ну на те бе од за бо ра ва чу ва ће твој

син ДРА ГАН, уну ка ИВА НА и зет ВА ЊА
(87/266330)

С ве ли ком ту гом у ср цу оба ве шта ва мо ро ђа ке и

при ја те ље да је наш во ље ни

БО РА ЂОР ЂЕ ВИЋ
1937–2018.

пре ми нуо 10. сеп тем бра.

За у век ће мо се се ћа ти ње го ве до бр о те и ве др ог

ли ка.

С љу ба вљу: су пру га ЦА ЛЕ и си но ви АЦА 

и ДРА ГАН
(89/266330)

По след њи по здрав

БО РИ ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од ТО ДЕ ТА с по ро ди цом

(84/266330)

По след њи по здрав на -

шем дра гом

БО РИ 

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

од по ро ди це 

НИ КО ЛИЋ 

из Сур ду ли це

(85/266330)

Дра ги наш де да

БО КИ

Не до ста јеш пу но...

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји: уну ка ДРА ГА НА,

зет НЕ БОЈ ША 

и пра у нук ВИК ТОР

(88/266330)

По след њи по здрав де ди

БО РИ ЂОР ЂЕ ВИЋУ
од уну ке ЈА СНЕ 

с по ро ди цом

(90/2663

Опро сти ли смо се за у век од мог бра та

ВЛА ДИ СЛА ВА ПА ЛУ ШКЕ
1953–2018.

Са хра на је оба вље на 9. сеп тем бра 2018, у Ко ва -

чи ци

Се стра ВЕ РА, зет КАР ЛО и се стри ћи АДАМ 

и ЕМИЛ
(83/

СТО ЈАН КА РА ДЕ КА
На ша љу бав веч но ће те пра ти ти и на твом не бе ском
пу ту.

Во ле те тво ји: ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, зет МИ ЋА и уну ци 
ДУ ШАН и СТЕ ФАН

(104/266385)

СТО ЈАН КА РА ДЕ КА
1945–2018.

Све је про шло за нас дво је, а би ло нам је ле по.
Збо гом ми ло мо је.

СПА СО

(105/266385)

СТО ЈАН КА РА ДЕ КА

По след њи по здрав од си на БРАН КА, сна је БИ ЉЕ 

и уну ка ФИ ЛИ ПА и САН ДРЕ

(106/266385)
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6 сеп тем бра 2018, у 80. го ди ни, пре ми ну ла је мо ја во ље на

prim. dr МИР ЈА НА 

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
ане сте зи о лог-ре а ни ма тор

Су пруг ЈАН КО
(3/266087)

Тво јим од ла ском пре ста ла су на ша дру же ња, по след -

њи по здрав

prim. dr МИР ЈА НИ БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
ане сте зи о лог

МИР ЈА НА и СТО ЈАН ТА ДИЋ

(4/266088)

По след њи по здрав дра гој

dr МИР ЈА НИ

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ

По чи вај те у ми ру.

Ва ша ЛИ ЛА 

с по ро ди цом

(5/266089)

Умр ла је на ша дра га

МИР ЈА НА БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
1938-2011.

МА РИ ЈА, ВИ О ЛЕ ТА, НЕ НАД, ИСИ ДО  РА и КА ТА РИ НА

(14/266117)

ИШТВАН 

ГУ ТА ШИ

1973–2018.

Опра шта мо се од те бе

дра ги си не и бра те.

Би ћеш нам у ср ци ма.

Отац МИ ХАЉ 

и брат ИГОР

(26/266150)

По след њи по здрав дра гој

МИР ЈА НИ

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
од ком ши ја из ула за

(28/266156

prim. dr. МИР ЈА НА БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
1938–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла је 6. сеп тем бра, али ће за у век жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни ро ђа ци: МИ ЛОШ, АЛЕН КА, КА ТА РИ НА, НИ КО ЛА,

ИВА НА и МИ ХАЈ ЛО

(32/266162)

По след њи по здрав дра гој

dr МИР ЈА НИ БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
рођ. Да ви до вић

Чу ва ће мо Те од за бо ра ва.
НА ТА ША, НЕ БОЈ ША, СЛА ВИ ЦА и ДУ ЛЕ СТЕ ПА НОВ

(36/266179)

Сво јим од ла ском дра ги наш

МИ ШКО
оста вио си не из бри сив траг. 

Мно го ћеш не до ста ја ти по ро ди ца ма ЋО СИЋ 
и СТАН КО ВИЋ

(38/266189)

Ту жна ср ца ја вљао свим ро ђа ци ма и при ја те љи -

ма да је 6. сеп тем бра 2018, пре ми нуо

РА ДО МИР ЛУ КИЋ
1951–2018.

Ожа ло шће ни: син СА ША, ћер ке САН ДРА 

и ЈЕ ЛЕ НА, су пру га ОЛИ ВЕ РА и оста ла род би на
(57/266246)

Хва ла ти на све му, во ли мо те

На шем дра гом оцу

РА ДО ВА НУ ЛУ КИ ЋУ
Син СА ША и ћер ке САН ДРА и ЈЕ ЛЕ НА

(58/266246)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

РА ДО МИ РУ

ЛУ КИ ЋУ 

МИ ШКУ

ЛИ ЛА и НИ КО ЛА

(15/266118)

РА ДО МИР ЛУ КИЋ

По след њи по здрав Лу ки ћу од Скуп шти не 

ста на ра у вој во де Пе тра Бо јо ви ћа бр. 18
(55/266242)

По след њи по здрав

ИШТВА НУ 

ГУ ТА ШИ ЈУ

ПИ ЛЕ ТУ

од ста на ра у Вељ ка 

Пе тро ви ћа 11, 

Стре ли ште

(81/266321)

По след њи по здрав

prim. dr МИР ЈА НИ 

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
ане сте зи о лог

на чел ник Оде ље ња ане сте зи је у пен зи ји

С по што ва њем и за хвал но шћу Оде ље ње

ане сте зи је и ин тен зив не не ге са опе ра ци о ним

бло ком Оп ште бол ни це Пан че во
(98/266361)

Дра га Ми ро, на пу сти ла си нас али успо ме не и

се ћа ња оста ју веч на

dr МИР ЈА НА БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ
рођ. Да ви до вић

По ро ди ца МИ ХАЈ ЛО ВИЋ ВУ КИ ЦА, 

ДУ ДА МА ЊА, СР ЂА, СА ШКА, КО ЉА и ЛУ КА
(99/266361)

prim. dr МИ РИ

БАР ЈАК ТА РЕ ВИЋ

од ко ле ге и са рад ни ка

ЂУР ЂА и ВИ ДЕ 

НА У МО ВИЋ

(103/266380)

12. сеп тем бра 2018. на пу стио нас је наш дра ги

ЈО ВИ ЦА ГА ЈИН ГА ЛИК
1950–2018.

На ша ср ца ће за у век ку ца ти за те бе.

Су пру га АНА, ћер ке ЈА СНА и ВЕ СНА 

с по ро ди ца ма, се стре ЉИ ЉА и ЈЕ ЛЕ НА 

с по ро ди ца ма, таст, та шта и оста ла род би на
(126/266462)

По след њи по здрав дра гом ку му

ЈО ВИ ЦИ ГА ЈИ НУ

Жи ве ће за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји ку мо ви ПЕ РИ ЦА, ЉУ БИ ЦА, ИВА НА 

и ДЕ ЈАН
(127/266462)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН БО ЖИЋ
2013–2018.

Ми ли наш, ко ли ко је те шко жи ве ти без те бе са -

мо ми зна мо.

На ша љу бав, се ћа ња и ту га тра ја ће док смо жи ви.

Тво ји: си но ви ГОЈ КО и БО ЈАН и су пру га 

АН КИ ЦА
(59/266247)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГАН 

БО ЖИЋ

2013–2018.

Во ље ни наш, вре ме

про ла зи а ту га за то бом

је веч на.

Тво ја мај ка 

АПО ЛО НИ ЈА, 

брат НЕ НАД и се стра

ДУ ШАН КА 

с по ро ди цом

(60/266247)

20. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се шест ме -

се ци от кад си ме на пу стио

СТЕ ВАН ГА ЈАН

Не ма ју тра, не ма да на да ни си са м ном. 

Ни све су зе све та, ни све ре чи уте хе не

мо гу да убла же бол ко ју осе ћам.

С по но сом чу вам се ћа ње на те бе.

Тво ја су пру га МАР ГИ ТА

(92/266348)

Про шло је шест ме се ци

от кад ни си с на ма

СТЕ ВАН ГА ЈАН

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Син ВЛА ДИ МИР 

с по ро ди цом

(93/266348)

16. сеп тем бра 2018. на вр -

ша ва ју се три го ди не од

од ла ска на шег дра гог оца

Ћер ка БЕ БА с по ро ди цом

(94/266352)

16. сеп тем бра 2018. на -
вр ша ва ју се три го ди не
од од ла ска дра гог и во -
ље ног су пру га

НИ КО ЛЕ
Су пру га ДУ КА ДИН КА

(95/266352)

16. сеп тем бра 2018. на вр -

ша ва ју се три го ди не од

од ла ска на шег дра гог оца

Син БО БАН 
с по ро ди цом

(96/266352)

19. сеп тем бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву,

да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем дра гом

БРА ТИ СЛА ВУ ПА ВИ ЋЕ ВИ ЋУ
Ожа ло шће ни тво ји нај ми ли ји

(97/266353)

18. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма на ша во ље на и не пре жа ље на

ЗОР КА БОЈ КО ВИЋ

Ожа ло шће ни: ћер ка БАР БА РА и су пруг ДУ ШКО
(100/266367)

Де сет го ди на је про шло као трен...

БО ЖИ ДАР ПЕ РО ВИЋ
18. IX 2008 – 18. IX 2018.

Све те да нас бу ди нај ти ши, он спа ва.
Не до ста јеш: ЦИ ЦА, МИ КИ ЦА, НА ТА, ОГИ, НИ КИ 

и ДАР КО
(108/266388)

Та та

БО ЖИ ДАР 

ПЕ РО ВИЋ

и та ко до ђеш ми у сан

да ти још јед ном ис при -

чам ка ко ме бо лиш сва -

ки дан...

Ћер ка НА ТА ША

(109/266391)

ВЛА ДИ МИР

МА ЛИЋ

1959–2013.

Су пру га НА ТА ЛИ ЈА,

кћер ДА НИ ЈЕ ЛА 

и уну ке МИ ЈО НА 

и МА ША

(113/266409)

Про шло је ту жних де сет

го ди на от ка да ни је с на -

ма наш

ЉУ БИ ША 

ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ

Мно го, мно го нам не до -

ста јеш.

Тво је уну ке, де ца, сна је

и тво ја ЈУ ЛИ КА

(114/266410)

Де сет го ди на ни си с на ма

ЉУ БИ ША 

ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ
Дра ги бра те чу ва мо те

од за бо ра ва у на шим

ср ци ма.

Се стра ВЕ РА, 

се стри чи на ЗА ГА 

и зе то ви СВЕ ТА 

и ГО РАН

(115/266410)

19. сеп тем бра на вр ша ва

се је да на ест го ди на от -

ка да ни је с на ма наш

во ље ни

ЂУ РИ ЦА 
МО ДО ША НОВ

1933–2007.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(119/266424)

У сре ду, 19. сеп тем бра 2018. на вр ши ће се

че тр де сет да на од смр ти на шег

др БОГ ДА НА ПУТ НИ КА
ра ди о ло га

То га да на, у 10 са ти, у Све то у спен ском

хра му да ва ће мо по мен.

С љу ба вљу, ње го ва по ро ди ца

(63/ф)

Го ди не про ла зе

БО ЈАН РА ДО ВА НОВ
1980–2004–2018.

а у мом ср цу и мо јој ду ши све ве ћа ту га и бол, ко -

ли ко ми не до ста јеш.

Во ли мо те.

Веч но у на шим ср ци ма.

Тво ја мај ка БРАН КА и се стра САН ДРА 

с по ро ди цом
(44/266206)

ВЕ РА КИР ХРОТ

С ту гом и бо лом у ср цу оба ве шта ва мо род би ну и при ја -

те ље да је на ша дра га ма ма пре ми ну ла 5. сеп тем бра

2018, у 86. го ди ни.

По чи вај у ми ру. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: ћер ка МИ РА, син ЈО СИП, 

унук КРИ СТИ ЈАН, уну ка КРИ СТИ НА, зет МИ ЛО ВАН 

и сна ја ЉИ ЉА НА
(68/266265)

ДРА ГО МИР ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
1939–2018.

Нај дра жем де ди,

по сто ји не што што ни ка да не ће умре ти,

а то је љу бав, по нос и се ћа ње на те бе!

Пра ти ће те на ше мо ли тве, не ка те ан ђе ли

чу ва ју!

Тво ји: су пру га ПЕР КА, ћер ка ЂИ НА, 

уну ци ДРА ГИ ЦА, МИ О НА и АН ДРЕЈ

и сна ја ТЕ РЕ ЗА

(42/266203)

По след њи по здрав на -

шој дра гој тет ки и за о ви

ВЕ РИ 

КИР ХРОТ

Хва ла јој за све. За у век

у ср цу тво јих ЂУ РЕ 

и ТА ЊЕ с по ро ди ца ма

и сна је МИ ЛЕ НЕ

(69/266268)

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.

9. сеп тем бра пре ми нуо је мој су пруг

ЈО ВАН МЕ ДАН ЧИЋ
1938–2018.

По след њи по здрав од тво је су пру ге, 

ту жне ВИ ДЕ
(128/266471)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Ше сто ме сеч ни по мен

ЗЛАТ КО 

ЋО СИЋ

Без те бе ви ше ни шта

ни је исто.

Не до ста јеш ми мно го.

Тво ја тет ка ЉИ ЉА

(41/266199)

15. сеп тем бра 2018, у 11 са ти, на Но вом гро бљу,

да ва ће мо по лу го ди шњи по мен на шем дра гом

ЗЛАТ КУ ЋО СИ ЋУ
21. VII 1965 – 20. III 2018.

Жао нам је што ни ка да не ћеш са зна ти ко ли ко

нам мно го не до ста јеш.

Су пру га ТА ЊА и си но ви МИ ЛОШ и ДУ ШАН
(49/266221)

СА ЊА ША ЈИН

19. IX 2004 – 19. IX 2018.

Про ла зе да ни, про ла зе

го ди не, али се ћа ња на

те бе за у век оста ју.

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ја: ба ба БА ЈА 

са нај ми ли ји ма

(52/266233)

У су бо ту, 15. сеп тем бра да је мо го ди шњи по мен на шој во ље ној

НА ДИ ТА ДИЋ

Мно го нам не до ста јеш, стал но си у на шим ми сли ма, во ли мо те.

С љу ба вљу и по што ва њем тво ји нај ми ли ји: ћер ка АН ДРИ ЈА НА 

и су пруг МИ КАЈ ЛО

(53/266239)

Се ћа ње на ку му

НА ДУ ТА ДИЋ
Про шла је го ди на, ал＇ни ка да не ћеш би ти за бо ра вље на.

Ку мо ви ВРА ШТАГ

(54/266241

1. ок то бра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди на од смр ти на ше во ље не

БИ ЉА НЕ ЛА ЗИЋ
1959–2017.

Го ди шњи по мен да ће мо у су бо ту, 15. сеп тем бра 2018, у 11 са ти, на

Ка то лич ком гро бљу.

Ње ни нај ми ли ји

(56/266244)

Про шло је по ла го ди не от ка ко ни је с на ма наш

дра ги

ЖИ ВО РАД ВА СИЋ

У су бо ту, 15. сеп тем бра, у 11.30, би ће одр жан па -

ра стос на Но вом гро бљу.

Вре ме про ла зи, али у ср цу оста је ту га и бол.

Су пру га ВЕ РИ ЦА
(62/266255)

СЕ ЋА ЊА

НЕ НАД 

НИ КО ЛИЋ

1933–2012.

Ни смо те за бо ра ви ли.

Су пру га МА РИ ЈА 

и син ЗО РАН

(64/266259)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је два на ест ту -

жних го ди на от ка да не -

ма мо је је ди не ћер ке

ЉУ БИ ЦЕ 

ПЛА НИЋ 

ЦИ ЦЕ

Не у те шна мај ка ВЕ РА

(78/266307)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је два на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

ЉУ БИ ЦА 
ПЛА НИЋ ЦИ ЦА
Ма ма, не до ста јеш нам.
Мно го те во ли мо.
СМИ ЉА НА, ЈА СМИ НА,

МИ ХАЈ ЛО, СО ФИ ЈА,
СА ША и НИ КО ЛА

(79/266307)

15. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ша ва се го -

ди ну да на от ка ко ни је с на ма на ша дра га

ДУ ШАН КА ТРАЈ КО СКИ
1967–2017.

Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Су пруг МИ КО и ћер ке ТА МА РА 

и САН ДРА с по ро ди ца ма

(73/266281)

Про шло је го ди ну да на от ка ко ни је с на ма

ни кад не пре жа ље на

ДУ ШАН КА ТРАЈ КОСКИ

Увек ћеш би ти са на ма.

Мај ка ЂУ ВЕ ЗА, брат ДУ ШАН и се стра

ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(74/266281)

У су бо ту, 15. сеп тем бра 2018. го ди не, у 11 са ти, на Ста -

ром гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шем дра гом

ВО ЈИ СЛА ВУ МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји
(71/266278)

ЗЛАТ КО 

ЋО СИЋ

Увек ће мо те пам ти ти

по ле пом.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Брат НЕ ША 

с по ро ди цом

(82/266325)

Две го ди не от ка ко ни је

с на ма

ЦВЕ ТАН 
БО ШКОВ СКИ

Док је нас, у на шим си
ср ци ма, се ћа њу, при ча -
ма...

Тво ја ћер ка 
БРАН КИ ЦА 

с по ро ди цом

(118/266422)

19. сеп тем бра 2018. на -

вр ша ва се де сет го ди на

от ка да ни је с на ма на ша

дра га

БО ЖИ ДАР КА

СИ МИЋ

2008–2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем тво ји нај ми ли ји

(125/266460)

По ла го ди не без бра та,

уја ка и шу ра ка

ЗЛАТ КА 

ЋО СИ ЋА

Са мо су нам успо ме не

оста ле...

Тво ја се стра СЛА ЂА НА

с по ро ди цом

(129/266479)

Се ћа ње на на ше дра ге

СТО ЈА НОВ

БРА НИ СЛА ВА               ДРА ГИ ША
2012–2018. 2013–2018.

С љу ба вљу и ту гом по ро ди ца
(31/266165)

Про шло је шест нај ту жни јих ме се ци у на шем

жи во ту

БИ ЉА НА ПО ПО ВИЋ
рођ. Пе тров

1988–2018.

Би ки, на ша ту га се не мо же опи са ти, на шу бол

ни веч ност не мо же из ле чи ти. Тво је име је наш

по нос, а твој од ла зак до жи вот на ра на.

Тво ји: ма ма БИ СЕР КА и отац ЈО ВАН
(66/266261)
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8. сеп тем бра 2018. одр жан је по лу го ди шњи по мен на -

шој во ље ној мај ци

ЉИ ЉА НИ ВОЈ НОВ
1934–2018.

Мно го нам не до ста јеш! По чи вај у ми ру, мај ко!
Тво је: ЦИ ЦА и МИ КА са де цом

(1/266068)

МИ ХА ЛА КИ СЕ КУ ЛО ВИЋ МИ КИ
1997–2018.

Вре ме про ла зи, а ту га за то бом ни ка да. 
Су пру га ДРА ГИ ЦА, син МАР КО, сна ја ИВА НА, уну ци

МИ ЛОШ, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛЕ НА

(13/26615)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ХАЈ ЛО 

ТО МА ШЕ ВИЋ

10. IX 2009.

Де вет го ди на по чи ва у

ми ру.

Ње го ви нај ми ли ји

(16/266150)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА

РА НИ СЛА ВИЋ

11. IX 2004 – 11. IX 2018.

Тво ји нај ми ли ји

(18/2166124)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВИ ЦА 

МУН ЋАН

1988–2018.

По ро ди це МУН ЋАН 

и ЈО ВА НОВ

(20/266126)

Де сет го ди на ту ге от ка ко не ма на шег

ГРА ДИ МИ РА КУ ЗМА НО ВИ ЋА
16. IX 2008 – 16.  IX 2018.

Вре ме не бри ше успо ме не. У ср ци ма си свих нас ко ји ма пу но не -

до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СВЕ ТЛА НА, син ЂУ РА,

ћер ка ЈА СМИ НА, сна ја БИ ЉА НА, зет СР ЂАН 

и уну ци ДЕ ЈАН, ДА НИ ЈЕ ЛА, АЛЕК САН ДАР и ТЕ О ДО РА

(25/266146)

3

ДИН КА 

БА СТА ЈА

рођ. Етин ски

Жи ве ћеш за у век у на -

шим ср ци ма.

БРА ТИ СЛАВ и БО РИС 

с по ро ди цом

(40/266195)

КО СА НА АН КИЋ

Про шла је го ди на отка ко ви ше ни си са на ма.

Веч но ћеш би ти у на шим ми сли ма и ср ци ма, као и тво ја до бро та и

по жр тво ва ност за нас.

Тво ји: БУ БА, ГО ГА и ДУ ДА с по ро ди ца ма

(29/266162)

15. сеп тем бра на вр ша ва

се се дам го ди на од смр ти

МИ ЛО РА ДА

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га оста ју.

Веч но ћеш жи ве ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(46/266210)

ПО МЕН

ДА МЈАН 

РА МЈА НАЦ
1998–2018.

Два де сет го ди на про ђе,

а успо ме не тра ју.

С по што ва њем 

и љу ба вљу су пру га 

МА РИ ЈА и ћер ка 

ЕМИ ЛИ ЈА с по ро ди цом

(47/266216

СЕ ЋА ЊЕ

2006–2018.

ДЕ ЈАН

ЂА КО ВИЋ

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га не пре ста ју.

Тво ја ма ма и твој ба та

(48/266220)

Осам на ест го ди на је од

смр ти на ше

НА ДЕ

Ње ни: ЗО РАН, МИ ЉА,

ЧЕ ДО МИР, ЈА СМИ НА,

ГО РАН и ЦА ЦА

(51/266224)

ПО МЕН

СВЕ ТЛА НА 

ЛА ЗО ВИЋ

рођ. Ме ришл

11. IX 2017 – 11. IX 2018.

Не до ста јеш.

ЛУ КА, АЊА, АН ДИ 

и ЗВОН КО

(65/266262)

18. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди ну да на от ка да ни је с

на ма на ша нај дра жа ма ма и ба ка

МИР ЈА НА АН ЂЕЛ КО ВИЋ
Вре ме не ле чи ра не. Во ли мо те нај ви ше!

Би ћеш у на шем ср цу и ми сли ма бес ко нач но... за у век

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА, уну ци ЈО ВА НА,
СТЕ ФАН и МА РИ НА

(132/266492)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ

1965–2015.

У су бо ту, 15. сеп тем бра 2018, у 11 са ти, обе ле жи ће мо

тре ћу го ди ну отка ко ни си са на ма.

По ро ди ца ЈО КО ВИЋ
(133/ф)

ТА ТА
Нај ви ше ми фа ли што не ви диш ка кав сам чо век по -

стао.

Твој син УРОШ

(24/266144)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ
Оста ју успо ме не.. Жи ве се ћа ња.

Ево три го ди не про ђе, и да ље ми не до ста јеш пу но...

Тво ја ЈА СА

(130/266480)

НИ КО ЛА ЈО КО ВИЋ
И на кон то ли ко го ди на увек си са на ма, у на шим ср ци -
ма и ми сли ма.
Пу но нам не до ста јеш.

Тво ја ЦЕ ЦА

(131/266481)

Про шло је два на ест ту жних го ди на от ка да ни је с на ма

наш

ДЕ ЈА
За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЦА КА, СМОЛ ЧА и СТОЈ КЕ

(101/266368)

ПО МЕН

СВЕ ТЛА НА ДРАК СИН
Спа вај у не бе ском ми ру.

Све кр ва МИЛ КА, БРА НИ СЛА ВА, ОГ ЊЕН и МИ РА

(45/266207)

МИ ЛАН СА ВИЋ
За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Ку мо ви ИЛИ ЋИ

(102/266370)
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10. сеп тем бра 2018. на -

вр ши ло се два де сет се -

дам го ди на од смр ти

БО ГИ СЛА ВА

МА ТИ ЋА

По ро ди ца МА ТИЋ

(7/266097)

19. сеп тем бра 2018. го ди не на вр ша ва се го ди на од смр ти

ЉУ БО ДРА ГА МИЉ КО ВИ ЋА
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

По ро ди ца ЂОР ЂЕ ВИЋ

(8/266100)

На вр ша ва се го ди на 

ЉУ БО ДРАГ МИЉ КО ВИЋ
12. VIII 1944 – 19. IX 2017.

Вре ме про ла зи, се ћа ња тра ју, за бо ра ва

не ма. 

Су пру га ВЕ РА

(9/265100)

17. сеп тем бра 2018. на -

вр ши ће се се дам го ди на

от ка да ни је с на ма

РА ДИЋ 

ЦВЕТ КО ВИЋ

Не до ста јеш нам пу но, али

те са по но сом чу ва мо.

Тво ји нај ми ли ји

(10/266104)

Се ћа ње на на ше дра ге

СИ МЕ У НО ВИЋ

ОЛ ГА                        МИ ЛАН
1937–2008.                             1935–2016.

Чу ва ће мо успо ме ну на њих док смо жи ви.
По ро ди ца

(22/266136)

Про шло је ту жних два де сет шест го ди на од ра -

стан ка с на шом мај ком и ба ком и на шим уја ком

и де дом

ЉУ БИ ЦА                ЂУ РИ ЦА
ВУ КО БРАТ                ИЛИЋ

рођ. Илић                            1943-1993.
1939–1992.

Ни ка да их не ћу за бо ра ви ти.
Син и се стрић НИ КО ЛА с де цом

(27/266154)

У су бо ту, 15. сеп тем бра 2018. го ди не на вр -

ши ће се че тр де сет да на од смр ти на шег

АЦЕ ТО МИ ЋА

То га да на у 10.30, на Но вом гро бљу, да ће -

мо че тр де сто днев ни по мен.

Да ни про ла зе, а мај чи на ту га је све ве ћа.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца

(23/266137)

За спа лом ан ђе лу

МО НИ КИ ЈА КАБ

Че тр де се то днев ни по мен обе ле жи ће се ми сом у

цр кви св. Кар ло Бо ро меј ски, у су бо ту, 15. сеп -

тем бра 2018, од 18 са ти.

Тво ји нај ми ли ји
(19/266125)

14. сеп тем бра на вр ша ва

се го ди на от ка ко си нас

на пу стио

НЕ НАД 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ
Не шо, чу вај нам Лу лу, а

ми ће мо чу ва ти Вас од

за бо ра ва.

По ро ди це ЧО ЛА КО ВИЋ

и ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

(6/266091)

14. сеп тем бра 2018. на -

вр ша ва се че тр де сет да -

на от ка да нас је на пу -

стио наш

МИ ЛАН КА ТИЋ

1933–2018.

По ро ди ца

(11/266106)

Про шле су три го ди не

от ка да ни си са на ма

ВЕ РИ ЦА 

ОСТО ЈИЋ

По мен да ју 

тво ји нај ми ли ји

(12/266107)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ЈЕ 

ВРА НИЋ РА ША

1949–2000.

Ра шо, вре ме про ла зи,

али ми те ни кад не за бо -

ра вља мо. У на шим си

ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца

(17/266121)

У че твр так, 13. сеп тем -

бра, у 11 са ти, да ва ће мо

че тр де се то днев ни по -

мен на Ка то лич ком гро -

бљу, на шој дра гој  мај -

ци, ба ки и пра ба ки

ТРА ЈАН КИ

ОМОР ЈАН 

ТА НИ
Ње ни нај ми ли ји

(21/266135)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је го ди ну да на от ка да нас је на пу сти ла 

ЗУ ЗА ГА ЈАН
16. IX 2017 – 16. IX 2018.

Увек си са на ма у ср цу и ми сли ма.

Син ЈАН КО ГА ЈАН с по ро ди цом
(30/266163)

У уто рак, 18. сеп тем бра, у 11 са ти, да ва ће мо ше -

сто ме сеч ни по мен на шем

МИ ЛО ШУ АПО СТО ЛО ВИ ЋУ

Не до ста јеш... 

Су пру га с де цом
(34/266178)

Ше сто ме сеч ни по мен мом си ну

МИ ЛО ШУ АПО СТО ЛО ВИ ЋУ

Отац МИ РО ЉУБ с по ро ди цом
(35/266178)

Во ље ни не уми ру

ЗУ ЗА НА ГА ЈАН
Ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Се стра ЕВА с по ро ди цом

(37/266183)

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма

ЗУ ЗА ГА ЈАН

По ро ди ца ЈЕВ ТИЋ

(39/266193)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВО ЈИН МА РИН КО ВИЋ 

ЖИ КА
1937–2006–2018.

Про шло је два на ест го ди на ту ге и бо ла за то бом.

Ни ка да те не ће мо пре жа ли ти и за бо ра ви ти.

Су пру га ВЕ РА, ћер ке НА ТА ША и ДУ ШИ ЦА

с по ро ди цом и се стра ЈЕ ЛЕ НА
(43/266205)

По мен ма ми и та ти

ТА СИЋ

ЈА ВОР КА                  СТАН КО
20 го ди на 25 го ди на

Успо ме не нам не да ју да вас за бо ра ви мо.
Ћер ке ЈА ГО ДА и СМИ ЉА с по ро ди ца ма

(67/266264)

ВЕ СНА 

ШЕ ГО ВИЋ

17. XI 1969 – 14. IX 2010.

Осам го ди на већ ни си с

на ма, а не до ста јеш као

и пр вог да на.

Тво ја по ро ди ца

(70/266274)

20. сеп тем бра на вр ша ва се го ди на от ка ко си нас

из не на да на пу стио

СА ВА КР ЧА ДИ НАЦ

Вре ме про ла зи, бол и ту га за у век оста ју. Не до -

ста јеш нам.

Тво ја нај ми ли ја по ро ди ца
(50/26623
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Про бај те да из бег не те кон -
фликт не си ту а ци је на по слу. Не
тра жи те прав ду у овом тре нут ку,
јер сте пре ви ше уз бу ђе ни и не -
смо тре ни, па ће вам бит не ства -
ри про ма ћи. За тво ри те се у ку ћу,
ни сте баш нај бо ље дру штво.

Ово је тре ну так ка да од лу чу је те
о сво јој бу дућ но сти. Мно го ле пих
до га ђа ња, по зи тив не енер ги је,
фи нан сиј ских до би та ка и до дат -
ног по сла. Не мој те пла ни ра ти
ду жа пу то ва ња. Склад ни парт -
нер ски од но си мо гу се про тре сти
сце на ма љу бо мо ре.

Тро ши те се пре ви ше на љу де
ко ји за пра во и ни су бит ни, а мо -
гу вас уву ћи у не ке ин тер не
сплет ке и на пра ви ти вас пред ме -
том тра ча. Уздај те се у се бе. Око
вас све вр ца од стра сти. За ра да
је кон стант на и би ће бо ља, са мо
још ма ло стр пље ња.

Пра ви је тре ну так да се по за ба -
ви те пи та њи ма у ве зи с ва шим
стам бе ним про сто ром. Не мој те
ште де ти, ре ша вај те про блем у
ста р ту. Ма ње не сла га ње с парт -
не ром не ће мно го по ре ме ти ти
ва ше пла но ве. Уву ци те му се под
ко жу.

Све сна ге сте уло жи ли у то да се
до мог не те бо ље функ ци је, али
ако сте ро ђе ни у пр вој де ка ди,
мо ра те би ти опре зни. Ре ши ће те
не ке прав не за вр зла ме и пре но
што се на да те. Парт нер ски од но -
си су ста бил ни.

Ако вам се ука же при ли ка да пу -
ту је те, оба ве зно то ура ди те. Пе -
ри од је по во љан за ве ће фи нан -
сиј ске при ли ве и ре ша ва ње не -
че га што вас ду го му чи. Отво рен
и искрен раз го вор ре ши ће све
ва ше ди ле ме и – ето љу ба ви.

Пу сти те ср це да вас во ди, шта
год ко да ка же. Не мој те до зво ли -
ти да вас ту ђе ми сли во де. Бу ди -
те упо р ни и ис трај ни и по сти ћи
ће те све што сте за ми сли ли. Не
тро ши те оно што не ма те, па жљи -
во рас по ре ди те сво је фи нан си је.

Фи нан си је се по пра вља ју бр же
не го што сте оче ки ва ли. Мир но и
ста ло же но иде те си гур ним ко ра -
ци ма на пред ка свом за цр та ном
ци љу. Ако су од но си за хлад не ли,
овај пе ри од је по во љан да отво -
ри те сво је ср це и пла ни ра те за -
јед нич ку бу дућ ност.

Гу бит ке ко је сте има ли то ком
по след њих ме се ци по че ће те по -
ла ко да ре ша ва те. Ви сте со ло
играч, па раз ми шљај те о соп -
стве ном би зни су. Ко му ни ка ци ја
вам је до бра. Мо же те сре сти осо -
бу ко ја ће вас за ин три ги ра ти и
ко ју ће те по же ле ти да осво ји те.

При ти сну ти сте стра хо ви ма,
али зве зде го во ре да се си ту а ци -
ја по ла ко окре ће у ва шу ко рист.
Оче куј те и до дат не при хо де. Не
же ли те да се ве зу је те или оба ве -
зу је те, али осо ба до ко је вам је
ста ло вред на је то га да јој по кло -
ни те сво је ср це.

Кућ ни бу џет вам се по пра вља у
овом пе ри о ду. Раз ми сли те ко је
но ви не тре ба да уве де те ка ко би -
сте по бољ ша ли по сао. Сти же
мно го ви ше нов ца не го што оче -
ку је те. Страст, че жња и по вра так
ста ре љу ба ви. Али не мо же се
два пут у исту во ду ста ти.

Пред сто ји вам нов ча ни до би -
так, али па жљи во га упо тре би те.
На пра ви те до бар план и др жи те
га се. За љу би те се, пло ви те на
кри ли ма ма ште, осло бо ди те се
сум њи... За бо ра ви те на рас пра -
ве. Му чи ће вас не са ни ца, али
љу бав на.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
22. ав гу ста: Искру – Ми ли ца Ра дић Ма те јић и Си ни ша Ма те јић; 24. ав гу -
ста: Ду њу – Ева Ме лиш и Не над Дув њак; 25. ав гу ста: Та ру – Ма ри ја на и
Ми лош Бр кић; 26. ав гу ста: Ири ну – Го ра на Го сто вић и Го ран Бо жић; 27.
ав гу ста: Ан ђе ли ју – Ма ри ја на и Бо јан Мом чи ло вић; 28. ав гу ста: Та ру –
На та ша Ба линт; 30. ав гу ста: Са ру – Ма ри ја и Бо жа Сто јиљ ко вић, На ђу –
Та ња и Здрав ко Уро шев; 31. ав гу ста: Па вли ну – Ан а Лу цо ва и Па вел Луц,
Иси до ру – Ја сми на По знан Де ја нов и Ми лош По знан; 1. сеп тем бра: Ма ри -
ју – Алек сан дра и Алек сан дар Вељ ков; 3. сеп тем бра: Ан ђе лу – Ива на Ми -
лу нов и Дар ко Зо рић, Ста шу – Дра га на и Сте ван Ра вин.

До би ли си на
25. ав гу ста: Сте ва на – Је ле на Го јак и Са ша Бе луц; 28. ав гу ста: Алек су –
Сла ђа на и Мо мир Ко ва че вић; 29. ав гу ста: Алек су – Ања и Ни ко ла Крај -
њан, Да ви да – Да ли бор ка и Сло бо дан Одор; 30. ав гу ста: Ан дре ја – Ма ја и
Дар ко Ве лич ко вић; 1. сеп те мбра: Ми хај ла – Бран ка и Жељ ко Пе тро вић; 2.
сеп тем бра: Ле о ни да – Да ли ла и Ми лан Ко ва че вић; 4. сеп тем бра: Ву ка на
– Алек сан дра и Са ва Ман дре ше вић, Мар ка – Сан дра и Го ран Ни ко ла јев.

ВЕН ЧА НИ

30. августа: Тања Стојановска и Југослав Јованов; 7. септембра: Ивана
Ђорђевић и Вања Милићевић; 8. септембра: Ивана Петровић и Срђан Ву-
којевић, Синди Спасић и Бела Ленђел, Татјана Стојменовић и Дејан Штрбац,
Ања Рајчић и Душан Нешковић, Тамара Јовчевски и Далибор Томевски.

УМР ЛИ

29. ав гу ста: Ми лан Кор ба (1933); 30. ав гу ста: Ђор ђе Сто шић (1954), Ја -
сми на Кра ље вић (1942), Ми лош Јо чић (1951), Бла го је Пе тре ски (1940), Го -
ран Ста ни шић (1969); 31. ав гу ста: До ста Ко ма ри ца (1942), Ву ко са ва Ко -
вић (1930), Ми ли ца Чој ла ков ски (1943); 1. сеп тем бра: Ма ру иц Жа лац
(1945), Пер си да Ива нов (1934); 2. сеп тем бра: То ми слав Ђо ро вић (1939),
Див ка Сте па но вић (1948), Ђу ро Тр ни нић (1956), Сне жа на Ци врић Мар ков
(1965), Дра ган Га јић (1947), Стој на Ку зма нов ски (1939), Пе тар Ву че тић
(1950); 3. сеп тем бра: Ма ри ја Ло врић (1936), На да Ра ки џић (1960), Ан ка
Ме ђед (1939), Ма ри ја Па лан ча нин (1932), Ра дој ка Ми лић (1939), Ми ло рад
Спа сев ски (1954); 4. сеп тем бра: Па ва Јеф тић (1934); 5. сеп тем бра: Зу за -
на Па ве ла (1956), Ве ра Кир хрот (1932), Бо жи дар Маљ ко вић (1948), Ни ко -
ла Ка ши кић (1936), Љу би ша Пеј чи но вић (1953), Ми ле ва Шту лић (1931),
Сло бо дан Тан ко сић (1930); 6. сеп тем бра: Мла ден Мер ћа (1935).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Укрштени слогови: наутика, увертира, Титикака, Кара-

кала. Анаграм: Немања Дангубић. Судоку: 578932614, 294761583,

631584792, 815643279, 746295831, 923178465, 189456327,

352817946, 467329158. Скандинавка: представа, от, во, вир, л, гол-

ман, етар, ерос, Тар, рр, т, виша математика, Исидора Жебељан, ми-

литаризација, ено, оци, етичар.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

Слогови: ВЕР, КА, КА, КА, КА, КА, ЛА, НА, РА, РА, ТИ, ТИ, ТИ, ТИ, У, У.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. наука о пловидби, 2. оркестарски увод у

оперу, 3. језеро у Јужној Америци, 4. староримски император (Марко Ау-

релије).

АНАГРАМ

„ЗВЕЗДИН” 

КОШАРКАШ (+ Н)

БИЋЕ

ГАДНА

МУЊА

СУДОКУ

5 2 6

9 1 5 8

6 3 4

8 6 2 9

2 5

9 3 8 5

4 2 7

5 2 8 4

7 3 8

АКАДЕМИК

САНУ

Птиче које
полеће

Морски 
гребен 

Други 
вокал

Владарска
палата

Музичка
нота

Ознака за
темпо

Припадник
монголског

народа

Алкохолно
пиће

Стоти део
хектара

Приредба

Основна
тарифа
(скр.)

Ушкопљено
мушко 
говече

Чађ (мн.)

Вртлог у
реци

Греде,
диреци

Ознака 
ауто-школе

„Чувар
мреже”

Азијски
народ

Корисник
стана

Горњи слој
ваздуха

Хеленски
бог љубави

Град у
Мароку

КОМПОНУЈЕ

ОЗБИЉНУ

МУЗИКУ

Млечна
жлезда
краве

Стари град
у Месо-

потамији

Алатка
обућара

Мађарски
песник
(Ендре)

Пустиња у
Индији

Гесло

Иста слова

Јело уз
пиће

Друго 
презиме
Лењина

Ознака за
тону

Катарина
одмила

Грана 

математике

ЛИЧНОСТ
СА СЛИКЕ

Јачање
утицаја
војске

Узвик 

(гле!)

Празник
пред Божић

Моралиста



Ка да је реч о ов да шњим же ле -
зни ца ма, Ка ча ре во је ве ро ват -
но је ди но пан че вач ко се ло ко -
је је до не баш та ко дав но би ло
пред о дре ђе но за пре воз пру -
гом. Не ка да су сто ти не жи те -
ља тог ме ста хр ли ле у воз, ка -
ко би се нај лак ше до ве зли
углав ном до Бе о гра да, где су
ра ди ли или сту ди ра ли. Го ди не
су про ла зи ле, а же ле зни ца је
гу би ла при мат над дру гим об -
ли ци ма тран спор та.

Да нас тек по не ко че ка на
ста ни ци ау тен тич ној за Ба нат,
али при лич но оро ну лој, на ула -
ску у се ло. По сто је са мо три
по ла ска ка Пан че ву од но сно
Ов чи и исто то ли ко у сме ру
Зре ња ни на. До не дав но је воз
ишао до Ву ко вог спо ме ни ка, а
са да до Бе о гра да мо ра да се
пре се да.

А ка ко ка жу ста ри ји жи те љи
овог се ла, не ка да је би ла пра ва
ми ли на пу то ва ти пру гом. По -
ла сци за глав ни град су би ли
ре дов ни, и то на са свим при -
стој них 40 ми ну та. Бр же се
сти за ло из Ка ча ре ва не го из
Ма лог Мо кр ог Лу га. Та ли ни ја

је по ве зи ва ла мно го ме ста од
Бе о гра да до Ки кин де, а ши но -
бус је увек био пун.

То је по тра ја ло до осам де се -
тих го ди на про шлог ве ка, до
ка да је огро ман број љу ди, пр -
вен стве но рад ни ка и сту де на -
та, из Ка ча ре ва од ла зио у пре -
сто ни цу. Има их и да нас, али
су при ну ђе ни да се сна ла зе и
ме ња ју ви ше пре во за.

Са да је за Ка ча рев це мо жда
и нај ве ћа асо ци ја ци ја на та
вре ме на рас кли ма та на рам па
на ула ску у се ло из прав ца
Пан че ва. Ма лу за бу ну ства ра
то што се по ме ну та зар ђа ла
ска ла ме ри ја спу шта са мо у

сме ни, ма хом пре под не, ка да
има рад ни ка на ста ни ци. До -
ду ше, по ста вљен је и знак „Ан -
дре јин крст”, па во зач мо ра да
за у ста ви во зи ло, без об зи ра на
то да ли је рам па спу ште на
или ни је. Ти ме су про пи си ис -
пу ње ни, али мно ги ма је то
(не)спу шта ње рам пе не згод -
но, јер пре све га они ко ји ту да
ре дов но про ла зе не рет ко би -
ва ју збу ње ни. При том, рам па
ду го уоп ште ни је ни ра ди ла,
јер је би ла и ло мље на. А са мо
спу шта ње и ди за ње иде спо -
ро, уз не из бе жну за глу шу ју ћу
шкри пу.

Ини ци ја тор, осни вач и пред -
сед ник Клу ба је Јо сип Ве бер,
ко ји се за љу био у же ле зни це
још у сво јој тре ћој го ди ни, ка -
да га је де да од вео да ви ди во -
зо ве.

– Чла но ва има мо по це лом
све ту, и то пре ко сто. Оних ре -
дов но ак тив них у Пан че ву је
око два де сет, а Бе о гра ђа на је
још ви ше. И с мно гим дру гим
за љу бље ни ци ма са ра ђу је мо на
раз не на чи не. Мо рам да на гла -
сим и из у зет но до бру ко му ни -
ка ци ју с пред у зе ћем „Же ле зни -
це Ср би је” – по чи ње при чу овај
ен ту зи ја ста.

Чу ве на ком по зи ци ја 
на Та ми шу
Рет ко ко ни је ви део и био оду -
ше вљен ком по зи ци јом (чи не је
ло ко мо ти ва и два ва го на) на
та ми шкој оба ли ко ју је Клуб
љу би те ља же ле зни це по ста вио

след ње вре ме, Не на Бе ла на, Ги -
ле та из „Ор га зма”, Ца не та из
„Бреј кер са”, чла но ва са ста ва
„Не вер не бе бе”... Ре дов но нас
по се ћу је и сло ве нач ки ам ба са -
дор, ве ли ки за љу бље ник у во -
зо ве. Све је ве ћи број ђач ких
екс кур зи ја, а већ не ко ли ко го ди -
на плод но са ра ђу је мо и Ту ри -
стич ком ор га ни за ци јом Пан че -
во, ко ја нам че сто ша ље за ин -
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Ових да на, тач ни је 15. сеп тем -
бра, пре 134 го ди не оти шла је
пр ва срп ска ком по зи ци ја пру -
гом из Бе о гра да за Ниш. Тај
дан се сла ви као Дан же ле зни -
ца Ср би је, а по ред оста лих обе -
ле жа ва га и Клуб љу би те ља же -
ле зни це Пан че во.

Та ор га ни за ци ја је го ди на ма
пре по зна тљи ва по сво јим ак -
тив но сти ма у гра ду (и ши ре), а
с тим у ве зи сва ка ко је нај у пе -
ча тљи ви ја са да већ на да ле ко
чу ве на ком по зи ци ја на оба ли
Та ми ша (у чи јем дру гом ва го -
ну је и по пу лар ни ка фић).

Не да ле ко ода тле је и згра да
не ка да шње ста ни це, у окви ру
ко је се на ла зи и га ле ри ја, то
јест сво је вр сни му зеј по све ћен
во зо ви ма.

О све му то ме већ го то во три
де це ни је рев но сно се ста ра по -
ме ну то удру же ње...

Клуб љу би те ља же ле зни це Пан -
че во осно ван је апри ла 1990.
го ди не. Та да се оку пи ла гру па
ен ту зи ја ста с ци љем да по пу -
ла ри зу је же ле зни цу, и то пу -
тем ор га ни зо ва ња из ло жби, пре -
зен та ци ја, про мо ци ја, по ма га -
ња у сни ма њу те ле ви зиј ских
еми си ја, из ра да ма ке та ми ни -
ја тур них же ле зни ца...

У му зе ју сме ште ном у адап -
ти ра ној про сто ри ји пут нич ке
че ка о ни це у ста рој же ле знич -
кој ста ни ци на оба ли Та ми ша
(Му че нич ка ули ца 1), већ че -
тврт ве ка чу ва се исто риј ско
на сле ђе у ви ду књи га, фо то -
гра фи ја, же ле знич ких мо де ла
и ма ке та, ко ја мо же би ти по
по тре би отво ре на стал но, то
јест кад год не ко по же ли да је
оби ђе, мо же с тим у ве зи кон -
так ти ра ти с не ким од чла но ва.

ГО ДИ НЕ РА ДА СТО ЈЕ ИЗА КЛУ БА ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВО

ВОЗ КО ЈИ „СА О БРА ЋА” КА НЕ КИМ ЛЕ ПИМ ВРЕ МЕ НИ МА

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

пре ви ше од два де сет го ди на,
као успо ме ну на вре ме ка да су
ту да са о бра ћа ли во зо ви.

– На на шу ини ци ја ти ву, спа -
се на је од ре за ња по ме ну та ло -
ко мо ти ва, про из ве де на 1942.
го ди не у Аме ри ци, ко ја је на
на ше пру ге до шла че ти ри го -
ди не ка сни је, а рад ни век за -
вр ши ла 1989. го ди не на ста -
ни ци Пан че во – Глав на. Се -
дам го ди на ова ле по ти ца је
ста ја ла у ло жи о ни ци и ка да су
по је дин ци по че ли да че ру па ју
ње не де ло ве, у по след њем тре -
нут ку смо ус пе ли да је са чу ва -
мо, јер нам је, уз са гла сност
Же ле знич ког му зе ја, до де ље -
на на бри гу и ко ри шће ње. Пр -
ви ва гон, про из ве ден у Не мач -
кој два де се тих го ди на про шлог
ве ка, ко ји се на ов да шњим пру -
га ма по ја вио на кон Дру гог
свет ског ра та као рат на ре па -
ра ци ја, по ста ви ли смо 1997.
го ди не, да бисмо три го ди не
ка сни је до не ли и дру ги. У пе -
ри о ду од 1998. до 2005. го ди -
не та мо смо др жа ли ка фе-га -
ле ри ју, али смо с том де лат -
но шћу пре ста ли због но вих на -
ме та, све сни да је то ве ли ка
оба ве за. Две го ди не ка сни је
про на шли смо парт не ра, ко ји
је за ку пио дру ги ва гон, уз оба -
ве зу да не гу је же ле знич ку тра -
ди ци ју. У пр вом смо на пра ви -
ли про сто ри је Клу ба од но сно
га ле ри ју „Зе ле ни воз”, ко ју
отва ра мо по по тре би и оба ве -
зно за „Ноћ му зе ја” – на во ди
Ве бер.

Те но ћи су број ним по се ти о -
ци ма ши ром отво ре на вра та и
по ме ну те га ле ри је Клу ба љу -
би те ља же ле зни це, у ко јој по -
сто ји ве ли ки број екс по на та –
од уни фор ми до фе ње ра. Углав -
ном оно што су до но си ли пен -
зи о ни са ни же ле зни ча ри. На -
рав но, та мо је из ло же но и мно -
го ра зних књи га, бро шу ра, фо -
то гра фи ја, као и не ке ства ри
ко је је „Же ле зни ца” од ба ци ла,
а вред ни чла но ви Клу ба их ре -
па ри ра ли.

– До ла зе нам ор га ни зо ва не
гру пе, као и ве ли ки број по -
зна тих лич но сти, по пут, у по -

шти на. По ред ак тив но сти у ба -
зи, они ре дов но пу ту ју, и то
кад год је мо гу ће – пру гом,
под ра зу ме ва се.

– Об и шли смо ви ше од по ла
Евро пе и за хва љу ју ћи то ме што
од „Же ле зни ца Ср би је” до би -
ја мо по пуст као гру па. Ре ци -
мо, јед на од по след њих екс -
кур зи ја во зом био је од ла зак у
Сло ве ни ју, ка да смо, по ред оста -

КА ЧА РЕВ ЦИ НЕ КА ДА МА СОВ НО ПУ ТО ВА ЛИ ВО ЗОМ

Да нас тек по не ки пут ник и шкри па ва рам па

На сре ћу, ни је би ло озбиљ -
ни јих не зго да, али је, пре ма
ре чи ма оче ви да ца, би ло и
по ма ло на пе тих си ту а ци ја,
као ка да је је дан ка ми он стао
на сред пру ге, јер му се ве ро -
ват но не што у том мо мен ту
по ква ри ло. И баш та да, за
два де се так се кун ди, на и шао
је воз. На сре ћу, ма ши но во -
ђа је на вре ме за ко чио и за -
у ста вио ком по зи ци ју на не -
ких пет-шест ме та ра од ка -
ми о на.

Јед на од жи тељ ки Ка ча ре ва ко -
ја жи ви у не по сред ној бли зи ни
рам пе је и Је ли са ва Пе тро вић (82
го ди не). Ова вре ме шна али ви тал -
на ба ки ца ка же да је буч на шкри -
па рам пе и точ ко ва во за оба ве зно
про бу ди мал те не сва ког ју тра.

Но не би јој сме та ло да тај
ка рак те ри сти чан звук чу је че -
шће, као не ка да ка да је и са ма
пу то ва ла у Бе о град ски па муч -
ни ком би нат на по сао.

И ни је је ди на ко ју во зо ви ве -
зу ју за мла дост...

те ре со ва не за кул тур ну ба шти -

ну на шег гра да – ис ти че пред -

сед ник Клу ба.

Нај бо ље је пру гом...

Ова ор га ни за ци ја по ста ту ту

има чла но ве и сим па ти зе ре, о

чи јем при је му од лу чу је скуп -

лог, ви де ли Же ле знич ки му зеј
у Љу бља ни и бо хињ ску пру гу.
Че сто иде мо и за Бар, а оби ла -
зи мо и бер зе у зе мља ма ре ги о -
на. Ре дов но се оку пља мо у бе -
о град ском би феу „Ку глаш” –
сва ке по след ње не де ље у ме се -
цу од 10 до 12 са ти, ка да се од -
ви ја раз ме на. На ши чла но ви
из ино стран ства че сто нам до -
ни ра ју раз не екс по на те. На по -
ме не ра ди, у ме ђу вре ме ну смо
на ко ри шће ње и бри гу до би ли
још два рас хо до ва на по штан -
ска ва го на – на по ми ње овај
Пан че вац.

По ред то га, Клуб се ба ви и
из да ва штвом, па је 2006. го ди -
не об ја вио мо но гра фи ју „150
го ди на же ле знич ког са о бра ћа -
ја у Вој во ди ни”, а за сле де ћу
го ди ну је пла ни ра но и про ши -
ре но из да ње те књи ге. Сле ди и
за вр ше так ре кон струк ци је обе -
ју га ле ри ја.

И на по слет ку, Ве бер је ци -
ти рао ре чи јед ног бив шег ди -
рек то ра: „Же ле зни ца је је дин -
стве ни тех нич ко-тех но ло шки
си стем, не у по ре див с би ло ко -
јим дру гим”.

Ко је ма кар је дан пут сео у
воз, зна да је то та ко...

Старински механизам за покретање рампе

Чланови клубова из Панчева и Београда

Љубитељи железнице из Немачке, Аустрије 
и Швајцарске у посети нашем граду

Зуб времена нагриза зграду станице

С НО ЛЕ ТОМ У „ПЛА ВОМ ВО ЗУ”

На те ни ском тур ни ру „Ср би ја

опен” одр жа ном 2009. го ди -

не  у Бе о гра ду био је пред ста -

вљен и чу ве ни Ти тов „Пла ви

воз”. Њи ме су се то ком тур -

ни ра во зи ле ВИП зва ни це и

уче сни ци тур ни ра, а ком по зи -

ци ја је би ла отво ре на и за

дру ге за ин те ре со ва не.

Ве ли ки број по се ти ла ца је та да ви део чу ве ну ком по зи ци -

ју, али је сва ка ко нај за ни мљи ви ји гост био по бед ник тог тур -

ни ра – Но вак Ђо ко вић.

Ин те ре сант но је да је с њим упра во Пан че вац Јо сип Ве бер,

за по слен у Ме ди ја цен тру срп ских же ле зни ца, ус пео да кон -

так ти ра и да га по зо ве да по гле да ле ген дар ни воз. Но вак је

без устру ча ва ња при хва тио по зив, па жљи во по гле дао ком по -

зи ци ју и зна ти жељ но од слу шао оно што му је Ве бер при чао.



До каз да у Та ми шу пли ва круп -
на ри ба, је сте ло ви на ко ју је
овог ле та, на кон по ду жег над -
му дри ва ња, ус пео да из во -
де из ву че Ја бу ча нин Ми о -
драг Ни ко лић. Овај ше зде -
се то смо го ди шњи гра ђе ви -
нац у пен зи ји је јед ног ско -
ра шњег пред ве чер ја, у дру -
штву при ја те ља Че де, на ло -
ка ци ји по ме ну тог ба нат ског
во до то ка пре ма Гло го њу по -
зна тој као Ме ђа на ле тео на
пра вог ди ва.

У пи та њу је ша ран те жак
пет на ест ки ло гра ма, што је
за та ми шке при ли ке пра ви
ре кор дер. Ова гр до си ја је
за гри зла ма мац са чи њен од
ку ку ру за и си ли кон ске дла -
ке, а бор ба је тра ја ла пре ко
че тр де сет пет ми ну та. Ри -
бе ти на се ду го опи ра ла,
умр си ла све дру ге нај ло не,
па је пе ца рош из Ја бу ке мо -
рао да их пре цви ку је. На кон
сил ног „љу тог бо ја” „ша ран че”
се јед но став но из вр ну ло од из -
не мо гло сти, а ка да га је на је -
дви те ја де не ка ко уба цио у ча -
мац, пре ка ље ни ри бо ло вац је
до жи вео не ко ли ко из не на ђе ња.

– По ред оду ше вље ња те жи -
ном упе ца ног при мер ка од 15
ки ло гра ма, с об зи ром на то да

сам до сад хва тао са мо оне до
10 ки ло гра ма, ка да сам из ву -
као на су во ка пи тал ца, ко јег је

спе ци јал ном ди ги тал ном ва -
гом из ме рио ком ши ја Иван,
схва тио сам да је у пи та њу то -
вље ни ша ран, што је пра ва рет -
кост ви де ти у при ро ди. По што
сам га рас по рио, ис по ста ви ло
се да је пун икре, а ни то ни је
баш че ста по ја ва у ово до ба го -
ди не – ис ти че Ни ко лић, ко ји
по се ду је чак две ри бо ло вач ке
до зво ле.

На по слет ку, ша ран че је пре -
тво ре но у уку сне фи лее без гра -
ма ма сно ће, ко ји су на кон тер -
мич ке об ра де на та њи ра чи у
сласт по је де ни.

Ба ру та ни и са вла да ва ња тех ни -
ке спу шта ња низ уже, усле ди ла
је и про ве ра сте че ног зна ња у
при ро ди, а иде ал но ме сто за то
је по но во био Ма љен и во до пад
Ска ка ла, не да ле ко од цен тра
Див чи ба ра, на ре ци Ма на сти -
ри ци. Ова ло ка ци ја је на ро чи та
атрак тив на зи ми ка да се у пот -
пу но сти за ле ди, али и то ком ле -
та има мно го во де, па је спу -
шта ње низ ње го вих два де сет пет
ме та ра ви си не ве о ма атрак тив -
но и пред ста вља из ван ре дан до -
га ђај – на во ди овај Пан че вац.

По ред на ве де них ак ци ја, „Со -
ко” је ре а ли зо вао ре дов не тре -
нин ге и де мон стра ци је спорт -
ског пе ња ња на по ме ну тој ве -
штач кој сте ни у пар ку Ба ру та на,
где се чла но ви тог пан че вач -
ког клу ба уве ли ко при пре ма ју
за др жав но пр вен ство, ко је ће
би ти ор га ни зо ва но 22. и 23.
сеп тем бра упра во у Пан че ву.

То ком је се ни пла ни на ри ма
пред сто је и број не атрак тив не
јед но днев не и дво днев не ак ци -
је за де цу и мла де, као и за оста -
ле чла но ве и за ин те ре со ва не,
по пут оних на Рт њу, Ва љев ским
пла ни на ма, Ста рој пла ни ни, као
и на Ув цу, ка да ће Пан чев ци
пру жи ти по др шку еко ло шкој
ини ци ја ти ви про тив из град ње
ми ни-хи дро е лек тра на.

не где и пре ко гла ве – ка же
члан ПЕК-а „Со ко”.

Ина че, Цр на ре ка се ули ва
у Бу ков ску, ко ја за јед но са За -
ба вом чи ни је дан од нај чи сти -
јих во до то ка Ср би је – Гра дац.

– На кон број них ве жба ња на
ве штач кој сте ни у пан че вач кој

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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АДРЕ НА ЛИН СКЕ ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ПЕК-А „СО КО”

ПО ГЛЕД СА ОБЛА КА И СПУ ШТА ЊЕ У ВО ДО ПА ДЕ

пла нин ској во ди. За про ла зак
су по треб ни ис ку ство и спрет -
ност, јер је ка ме ње из у зет но кли -
за во, па на не ко ли ко ме ста мо -
ра да се уга зи у во ду до по ја са, а

ку је број ним ма њим во до па ди -
ма и из у зет но је атрак ти ван бу -
ду ћи да се на мно гим ме сти ма
мо же и ку па ти у ве о ма хлад -
ној, али бес пре кор но чи стој

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.

Шарпланинац
До бро ћуд ни џин, стар око го ди ну
да на, про на ђен је не дав но без ми -
кро чи па на но вој Ми си. Због ње го ве
ве ли чи не љу ди из на се ља су се бес -
по треб но упла ши ли и по зва ли град -
ско при хва ти ли ште да га збри не.

Овај шар пла ни нац још увек се
на ла зи у по ме ну тој уста но ви и че -
ка по зив вла сни ка или не ко га ко
би га удо мио. Во ли да се ма зи и
чет ка, а би ће обе ле жен и вак ци ни сан.

Све дру ге ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-
148.

Баџа
Нај бо ље би би ло да овог ве се ља ка удо -
ми не ко ко већ има пса, јер ма ло је ре ћи
да обо жа ва да се игра.

Не го ва при ча кре ће пре не ко ли ко ме се ци ка да је био ште -
не од два ме се ца – та да је удо мљен, али убр зо и по но во из ба -
чен, са мо за то што је био то ли ко раз и гран и по чи тав дан
раз но сио ства ри по дво ри шту, као уо ста лом и би ло ко ји дру -
ги ма ли шан.

Ба џа је још увек кли нац у пу бер те ту и са мо тра жи љу бав,
ма ло па жње и то пли дом.

Кон такт-те ле фон: 062/204-573.

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.

Сва ког ле та Пла ни нар ско-еко -
ло шки клуб „Со ко” из Пан че ва
ор га ни зу је атрак тив не пла ни -
нар ске ак ци је.

То се пр вен стве но од но си
на пе ња ње на бај ко ви те ви со -
ке пла ни не у Цр ној Го ри, као
и на уз бу дљи ве про ла ске кроз
пре ле пе ка њо не, а ту су и стал -
ни тре нин зи на ве штач кој сте -
ни у ов да шњем пар ку Ба ру -
та на.

Лет ња се зо на за Пла ни нар ско-
еко ло шки клуб „Со ко” по че ла
је кра јем ју ла, ка да је у тра ја -
њу од пет да на ор га ни зо ван,
мо же се ре ћи, тра ди ци о на лан
од ла зак у не ка да шњу ју жну ре -
пу бли ку Са ве зне Ре пу бли ке Ју -
го сла ви је, на импресивнa уз -
ви ше ња као што су Ко мо ви и
Хај ла.

Обе пла ни не пре ла зе ви си -
ну од 2.400 ме та ра, а на ро чи то
пр ва, уз Дур ми тор и Про кле -
ти је, спа да у нај а трак тив ни је у
окру же њу.

У дру штву с ме две ди ма
Пре ма ре чи ма во ђе екс пе ди ци -
је Бра ни сла ва Ров ча ни на, сва -
ко днев не ки ше и гр мља ви на,
ко је су го то во ме сец да на не -
пре ста но тра ја ле на по ме ну том
под руч ју, ни су оме ле од ва жне
Пан чев це да кре ну на ду го пла -
ни ран и ве о ма уз бу дљив пут.

– Пр ва де сти на ци ја би ли су
Ко мо ви, ко ји се на ла зе из над
Ан дри је ви це и Ко ла ши на, а чу -
ве ни су по сво јим ка рак те ри -
стич ним вр хо ви ма – Куч ком,
Ва со је вић ком и Љеворeчком
ко му. Од њих за ста је дах, јер
су сви ви си не пре ко 2.400 ме -
та ра. Но ћи ли смо на 1.800 ме -
та ра, на ло ка ли те ту Штав на,
где су нам дру штво у не так ну -
тој при ро ди пра ви ли мно го -
број ни ко њи ко ји су мир но па -
сли на отво ре ном. Ове див не
жи во ти ње ни су у пот пу но сти
ди вље, али су све вре ме на по -
љу то ком ле та, ка да их ме шта -
ни пу шта ју и тек кра јем сеп -
тем бра, по чет ком ок то бра, до -
ла зе по њих – ис ти че Ров ча -
нин.

Он до да је да су вр хо ви Ко -
мо ва сва та три да на би ли у
обла ци ма, а то ком успо на на
Ље во реч ки ком чла но ви ПЕК-а
„Со ко” ус пе ли су да иза ђу на
ви си ну од 2.250 ме та ра, ка да
су због ја ке ки ше и ло ших усло -
ва пре ки ну ли ак ци ју и оста ви -
ли је за не ку бо љу при ли ку.

– Ве ли чан стве ни по глед на
тај бај ко ви ти ма сив, без обла ка,
усле дио је бу квал но пред наш
по ла зак на дру гу пла ни ну – Хај -
лу. Ко мо ви су нам се „отво ри -
ли” са мо ма ло, али са свим до -
вољ но да нас све за сле пе сво јом
бли ста во шћу. Ина че, Хај ла се
из ди же до 2.403 ме тра над мор -
ске ви си не и на ла зи се из над
Ро жа ја, а на пу ту ка њој про ла -
зи се и вре ло ре ке Ибар. Би ли
смо сме ште ни у пла ни нар ском
до му на 2.000 ме та ра, та ко да
нам сам успон на Хај лу ни је
пред ста вљао ве ли ки про блем
иа ко нас је при спу шта њу и ов -
де ухва ти ла ве ли ка ки ша, али
смо ипак ус пе ли да иза ђе мо на
врх. Да се ра ди о пре де ли ма не -
так ну те при ро де, по себ но го во -
ри чи ње ни ца да смо ују тру за -
те кли ис пред до ма све же тра го -
ве ме две да, а обе пла ни не би ле
су пре пу не бо ров ни ца – при ча
пре ка ље ни пла ни нар.

Тре ба ис та ћи да је у овој ту -
ри, по ред ње га, уче ство ва ло још

осмо ро љу ди: Ми ли ја на Пе ро -
вић, Је ле на Бор ко вић, Оли ве -
ра Сте фа нов, Дра га на Ма рин -
ко вић, Иван Ма рин ко вић, Емил
Ку рај, Ђор ђе Ђор ђе вић и Иван
Гру ји чић.

У мо ди је и пе ња ње уз сте ну
По по врат ку из Цр не Го ре
ПЕК „Со ко” је ор га ни зо вао
две ак ци је на под руч ју Ма -
ље на, не да ле ко од Див чи ба -
ра: са вла да ва ње нај а трак тив -
ни јег де ла те пла ни не – ка -
њо на Цр не ре ке, ко ји ве ли -
ким де лом мо ра да се про ла -
зи кроз во ду, као и спу шта ње
уже том низ во до пад ви си не
пре ко 20 ме та ра.

– Ка њон Цр не ре ке има из у -
зет но ве ли ки пад, па се од ли -

По треб но: 1,5 кг бе ле ри бе,
је дан ве ћи кром пир, сре -
ди на од по ла ста рог хле ба,
је дан „фант” за ри бљу чор -
бу, два-три че на бе лог лу -
ка, ма ло со де би кар бо не,
со и би бер.

При пре ма: Ри бу очи сти ти,
од стра ни ти гла ву и пе ра ја,
па је два пут сит но са мле ти.
Кром пир из рен да ти на сит но
или та ко ђе са мле ти, па до да ти

ри бу, хлеб, „фант”, со ду би -
кар бо ну, со и би бер. Не пре -
те руј те са со љу, јер је „фант”
већ сам по се би слан. Ма -
су до бро уме си ти, па оста -
ви ти у фри жи де ру сат вре -
ме на.

На кон то га фор ми ра ти
пље ска ви це и пр жи ти на вре -
лом уљу. Сер ви ра ти уз при -
лог и са ла ту по из бо ру. 

При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ

С врха Хајле

„Соколи” на Комовима

Црна река

УЛО ВЉЕН ПРА ВИ КА ПИ ТА ЛАЦ НА ТА МИ ШУ

То вље но „ша ран че”
упе ца но у ди вљи ни

Миодраг с ловином



Степановићево је прошлог ви-
кенда било домаћин Првенства
Војводине у џуду, на коме су
наши мали суграђани пости-
гли запажене резултате.

У конкуренцији полетараца
златне медаље су освојили Ни-
кола Митић (Динамо) и Ан-
дреа Ђаковић (Јединство), сре-

бром су се окитили Огњен Ја-
ћимовски (Јединство) и Ми-
лена Секуловић (ЏК Динамо),
а бронзе су заслужили: Петар
Новаковић, Марија Пеневски
(обоје из Јединства), Никола
Долинга, Стефан Рабреновић
и Урош Ђуришић (сви из Ди-
нама).

На Првенству Војводине за
млађе пионире сребрне меда-
ље су освојили: Никола Мир-
ковић, Алекса Ђуровић, Ма-
теја Зубовић, Милош Стоја-
новић и Милица Секуловић

(сви из Динама). Бронзама су
се окитили Вук Вељковић
(Панчево), Немања Нишић
(Јединство), Ђорђе Јакимов-
ски (Динамо) и Нина Албија-
нић (Панчево).

У исто време у Сегедину је
одржано прво коло регионал-
не Евролиге за кадете.

Џудисткиња качаревачког Је-
динства Андријана Кртенић
освојила је највреднији трофеј,
а Владимир Богдановски из
ЏК-а Динамо окитио се сребр-
ном медаљом.

Члан ВК-а Та миш и ду го го ди -
шњи ре пре зен та ти вац Ср би је
у ве сла њу Ми лош Ста но је вић
от пу то вао је с на ци о нал ним
ти мом на ше зе мље на Свет ско
пр вен ство, ко је се одр жа ва од
9. до 16. сеп тем бра у бу гар -
ском гра ду Плов ди ву.

Ми лош је на свим те сти ра -
њи ма и на сту пи ма то ком ове
се зо не ис пу нио кри те ри ју ме за
од ла зак на пла не тар ну смо тру
ве сла ча, сва ка ко нај ва жни је
ово го ди шње так ми че ње. Он ће
се над ме та ти у ски фу за ла ке
ве сла че.

– На Европ ском пр вен ству
за се ни о ре у Гла зго ву Мач ко -
вић, Пи вач, Фи ли по вић и ја
по ку ша ли смо у те шком че -
твер цу, али ни смо ус пе ли да
по стиг не мо ре зул тат ко ји смо
има ли на тре нин зи ма. У Плов -
ди ву ће на сту пи ти два де сет

ча ма ца у мо јој ди сци пли ни,
што је мно го ма ње не го што
сам оче ки вао и што је био
слу чај на не ким прет ход ним
пла не тар ним шам пи о на ти -
ма. Ме ђу њи ма су и дво ји ца

ве сла ча ко ји су обе ле жи ли по
два ве ли ка так ми че ња у овој
го ди ни – Не мац Озборн, по -
бед ник свет ских ку по ва у Бе -
о гра ду и Лин цу, и Швај ца рац
Шмид, осва јач зла та на Свет -

ском ку пу у Лу цер ну и Европ -
ском пр вен ству у Гла зго ву, на
ко ји ма, до ду ше, Озборн ни је
уче ство вао. По сле па у зе ве -
сла ће и сјај ни Аме ри ка нац
Кем бел. У сва ком слу ча ју, кон -
ку рен ци ја ће би ти на нај ви -
шем ни воу, а ја ћу се по тру -
ди ти да идем из тр ке у тр ку и
да у сва кој бу дем на ви си ни
за дат ка – ре као је Ми лош Ста -
но је вић, ко ји је свој нај ве ћи
успех по сти гао на Свет ском
пр вен ству у Фран цу ској 2015.
го ди не, ка да је осво јио брон -
за ну ме да љу.

Ипак, по сле ква ли фи ка ци о -
них тр ка, у ди рект ној бор би са
осва ја чи ма свет ских ме да ља
Пе тром Га лам бо шем и Пе ри -
јем Ха ми шем, у уто рак, 11. сеп -
тем бра, Ми лош је ве слао у Ц-
-фи на лу за бор бу од три на е -
стог до осам на е стог ме ста.

СПОРТ
Петак, 14. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио
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Живковић

8

7

6

5

4

3

2

1

A B C D E F G H

Lindgren

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Кб1)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же ле зни чар и да ље
на че лу ка ра ва на

На ре ду је Це мент

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра пред -
во ђе ни ше фом струч ног шта ба
Го ра ном Мр ђом на ста вља ју да
оду ше вља ва ју на ви ја че. По пу -
лар на пан че вач ка „ди зел ка” је
у окви ру че твр тог ко ла Срп ске
ли ге гру па „Вој во ди на” про -
шлог ви кен да го сто ва ла у Но -
вом Са ду, где је од ме ри ла сна -
гу с јед ним од глав них фа во -
ри та за пла сман у ви ши ранг –
до ма ћим Ка бе лом.

По сле три по чет на, уза стоп -
на три јум фа Бо јан Трип ко вић
и ње го ви са и гра чи би ли су на
ве ли ком ис ку ше њу, али зна ли
су да се су прот ста ве ве ли ком
фа во ри ту. Ни су се упла ши ли,
на про тив, игра ли су му дро, чвр -
сто, од го вор но и ве о ма хра бро,
те су пре ско чи ли још јед ну те -
шку пре пре ку у је се њем де лу
шам пи о на та, оста ли су не по -
ра же ни, па су и да ље на че лу
срп ско ли га шког ка ра ва на: Ка -
бел –Же ле зни чар 1:1 (0:0).

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ПРО ШЛА И КРОЗ НО ВИ САД

А. Па вло вић, Си мо но вић, Чо -
ло вић, Трип ко вић, Ђ. Па вло -
вић, Ста ној ко вић и Ра ди са вље -
вић, а у дру гом по лу вре ме ну су
при ли ку до би ли и Ша ли пу ро -
вић, Лу кић и Спа сков ски.

Под по кро ви тељ ством Стре -
ли чар ског са ве за Ср би је, а у
ор га ни за ци ји клу ба БСК, 9.
сеп тем бра је одр жа но др жав -
но пр вен ство, на ко ме је СК
Пан че во на сту пио са два де -
сет так ми ча ра у ско ро свим
сти ло ви ма и ка те го ри ја ма.

Шам пи о ни Ср би је у се ни -
ор ској кон ку рен ци ји по ста ли
су Сте фан Жи кић и Ма ри ја
Љу бин ко вић, ко ји су се над -
ме та ли у га ђа њу ком па унд
сти лом. У ка те го ри ји ка де та
у га ђа њу олим пиј ским лу ком
три јум фо ва ли су Ана Ве ли -
ми ров и Јо ван Шпе хар, а нај -
сјај ни ја од лич ја осво ји ли су
и мла ђи пи о ни ри Ива Ја коб
и Ла зар Ан дре ев. Ма ри ја Љу -
бин ко вић и Да ни ло Ми о ко -
вић би ли су нај бо љи у ка те -
го ри ји микс-тим, а шам пи -
он ском ти ту лом се оки ти ла и

еки па ве те ра на ко ју су чи ни -
ли Ми ло ван Ву јић, Дра ган Бр -
за ко вић и Иви ца Шпе хар. Нај -
вред ни ји тро феј за слу жи ла је

и ка дет ска еки па, а га ђа ли су
Јо ван Шпе хар, Урош Ја коб и
Сте фан Кља јић.

Ау рел До бр ој је осво јио сре -
бро у кон ку рен ци ји ве те ра на
у га ђа њу ком па унд сти лом, а
ви це шам пи он ску ти ту лу за -
слу жи ла је и се ни ор ска еки -
па из на шег гра да у га ђа њу
олим пиј ским лу ком. Тим су
чи ни ли Де јан Фор го, Пре драг
Бе кић и Де јан Ја коб.

Ми ло ван Ву јић је био тре ћи у
над ме та њу ве те ра на ко ји су га -
ђа ли олим пиј ским лу ком, а Да -
ни ло Ми о ко вић ме ђу се ни о ри -
ма ко ју су га ђа ли ком па унд сти -
лом. Брон зом су се оки ти ли и
ка дет Сте фан Кља јић, као и Је -
ле на Ба лаћ и Де јан Фор го у ка -
те го ри ји микс-тим за се ни о ре у
га ђа њу олим пиј ским лу ком.

Стре ли ча ри из на шег гра -
да су та ко по твр ди ли сво ју

до ми на ци ју, па су још јед -
ном по ка за ли због че га за у -
зи ма ју сам врх овог спор та у
Ср би ји.

ДРЖАВНИ ШАМПИОНАТ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ПОТ ПУ НА ДО МИ НА ЦИ ЈА ПАН ЧЕ ВА ЦА

го ло ва, а пра ви фуд бал ски рат
на ста вљен је и по сле од мо ра.

Ипак, у 74. ми ну ту Ка бел је
ус пео да по го ди мре жу гол ма -
на Или је Ни ко лов ског, али ни
вођ ство до ма ћи на ни је по ре -
ме ти ло ри там „ди зел ке”. Мом -
ци у бе лим дре со ви ма вре ба ли
су сво ју шан су, а до че ка ли су
је у са мом фи ни шу утак ми це,
ка да је „џо кер” тре не ра Мр ђе
Сло бо дан Спа сков ски из јед на -
чио на 1:1 и та ко свом ти му
до нео вре дан бод, а са и гра чи -
ма и мно го број ним на ви ја чи -
ма на три би ни ве ли ку ра дост.

– Ка бел је си гур но нај бо ља
еки па с ко јом смо се су сре ли у
до са да шњем де лу пр вен ства.
Иа ко смо би ли не ком плет ни,
ве ро ва ли смо да мо же мо да
оста не мо не по ра же ни и ус пе -
ли смо у сво јим на ме ра ма. За -
то че сти там мо јим мом ци ма.
Би ли смо из ван ред ни у од бра -
ни, а што је нај ва жни је, ис ко -
ри сти ли смо при ли ку ко ја нам
се ука за ла, ка да до ма ћин ви -
ше ни је имао вре ме на да ре а -
гу је. Иде мо да ље, сле ди нам
ду ел с Це мен том. Бе о чин ци ће

до ћи с на ме ром да се бра не, то
је си гур но, па не ће мо има ти
лак за да так. За то по зи вам на -
ви ја че да до ђу у што ве ћем бро -
ју и да нас по др же у још јед -
ном ва жном ду е лу – ре као је у
те ле фон ском раз го во ру тре нер
Же ле зни ча ра Го ран Мр ђа.

Да кле, у не де љу, 16. сеп тем -
бра, „ди зел ка” на СЦ-у „Мла -
дост” до че ку је Це мент. Утак -
ми ца по чи ње у 16 са ти.

Фуд ба ле ри Мла до сти из Омо -
љи це, ко ји се над ме ћу у Вој во -
ђан ској ли ги гру па „Ис ток”,
оста ли су не по ра же ни и по сле
че твр тог ко ла.

Мом ци ко је пред во ди тре нер
Бран ко Ђо кић про шлог ви кен -
да су го сто ва ли у Ки кин ди, где
су са исто и ме ним до ма ћим ти -
мом игра ли не ре ше но 1:1. Гол
за Омољ ча не по сти гао је Ги го -
вић у 44. ми ну ту, а тре ба ре ћи
да су до ма ћи ни из јед на чи ли у
по след њим тре ну ци ма пе то ми -
нут не на док на де вре ме на.

У не де љу, 16. сеп тем бра,
Мла дост у Омо љи ци до че ку је
Кра ји ну. Утак ми ца по чи ње у
16 са ти.

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ВЕ СЛА ЊУ

СТА НО ЈЕ ВИЋ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

Атлет ски клуб Па но ни ја про -
сла вио је пр ви ро ђен дан у
сре ду, 5. сеп тем бра, а тог да -
на је у са ли Спорт ског са ве за
Пан че во одр жа на и ре дов на
скуп шти на клу ба, ко јој су при -
су ство ва ла 43 чла на.

Пред сед ник клу ба Са ша
Сто ји ло вић са за до вољ ством
је кон ста то вао да су атле ти -
ча ри Па но ни је у пр вој го ди -
ни по сто ја ња клу ба осво ји ли

68 ме да ља на пр вен стви ма
Ср би је и Вој во ди не, кро се -
ви ма и улич ним тр ка ма. У
про те клих 365 да на так ми -
ча ри овог клу ба су, иа ко без
ика кве фи нан сиј ске по др -
шке, има ли и че ти ри на сту -
па ван гра ни ца на ше зе мље,
и то на ми тин зи ма у Сло ве -
ни ји, Ма ђар ској, Хр ват ској
и БиХ, где су та ко ђе осва ја -
ли од лич ја.

Усво јен је план и про грам
ра да за на ред ни пе ри од, а као
нај ве ћи до га ђај ове го ди не

на ја вље но је да ће АК Па но -
ни ја би ти ор га ни за тор екип -
ног и по је ди нач ног Пр вен -
ства Ср би је у кро су, што је
пр ви пут да је Атлет ски са вез
Ср би је ту част до де лио јед -
ном пан че вач ком клу бу.

У на шем гра ду ће та ко, 27.
ок то бра, на сту пи ти сви ко ји
же ле пла сман на Бал кан ско
и Европ ско пр вен ство, по пут
Аме ле Тер зић, Ел за на Би би ћа

и оста лих до ма ћих атле ти -
ча ра. Оче ку је се по се та од
пре ко 800 так ми ча ра из це -
ле Ср би је.

На кра ју је спорт ски ди -
рек тор клу ба Нан дор Ба лог
до де лио за хвал ни це и пла ке -
те при ја те љи ма АК Па но ни -
је, а по том су про гла ше ни нај -
у спе шни ји атле ти ча ри тог
клу ба. То су: Ана Дра го је вић
(25 ме да ља), Ха на Ја ра маз
(10), Ка та ри на Ња ри (се дам),
Ан ђе ла Ки ћо вић (две) и Да -
мјан Чи кић (11 ме да ља).

СТАР ЧЕВ ЦИ ВО ДЕ ТР КУ

На ста вље но је так ми че ње и у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги.

Фуд ба ле ри Бор ца из Стар че ва су на свом те ре ну по бе ди ли

Сло гу са 2:0, па се са да на ла зе на пр вом ме сту на та бе ли.

Је дин ство је у Ка ча ре ву са вла да ло По лет са 7:0, а Ју го -

сла ви ја је у Ја бу ци по бе ди ла Цр ве ну зве зду с 1:0. Стре ла је

у Ива но ву три јум фо ва ла над Вој во ди ном из Цре па је с 5:1.

Сле де ћег ви кен да Ју го сла ви ја го сту је у Из би шту, Бо рац у

Де бе ља чи, а Стре ла у Гре бен цу. Ло кал ни дер би ће би ти од -

и гран у Ба нат ском Но вом Се лу, где ће се са ста ти Сло га и

ка ча ре вач ко Је дин ство.

Иа ко је имао мно го ка дров -
ских про бле ма пред овај су срет,
јер ни је мо гао да ра чу на на чак
пе то ри цу стан дард них пр во ти -
ма ца, Го ран Мр ђа је до бро „из -
ме шао кар те”, па је на те рен по -
слао еки пу у са ста ву: Ни ко лов -
ски, Ани чић, Са рај лин, Це лин,

Иа ко је до ма ћин имао те рен -
ску ини ци ја ти ву, мом ци ко ји
бра не бо је Же ле зни ча ра зна ли
су ка ко да му се од у пру. Игра -
ли су чвр сто и сми ре но у од -
бра ни, а сво ју шан су су тра жи -
ли у бр зим кон тра на па ди ма. У
пр вом по лу вре ме ну ни је би ло

ПР ВИ РО ЂЕН ДАН АК-а ПА НО НИ ЈА

ГО ДИ НА ВЕ ЛИ КИХ УСПЕ ХА

ЏУДО-АКТУЕЛНОСТИ

КЛИНЦИ НИЖУ ТРОФЕЈЕ
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Јо ва на Не дељ ков,
гим на зи јал ка:
– Пла ни рам да учим
по што је по че ла школ -
ска го ди на. По ред то -
га, по ку ша ћу и да
иза ђем с дру штвом и
да се про ве дем.

Ма ри ја
Ан то ни је вић, 
гим на зи јал ка:
– На ред них да на ћу
учи ти и вра ти ћу се
тре нин зи ма ка ра теа.

Фи лип 
Гли го ри је вић,
гим на зи ја лац:
– У пе так ћу иза ћи,
а у су бо ту ћу ићи да
до ку пим још не ке
књи ге за шко лу.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Цр ве на
Ва тра.

    Те пих за слав не.

    Знак за за у ста вља ње.

    На се ма фо ру и на стоп-све тли ма.

    Гр ло, кад си под ва тр ом.

    Ли це, кад си под ва тр ом.

    То је због бо је кр ви.

    Цр ве но уме да бу де и ле по цве ће.

Пла во
Кад си у во ди, ва жно је да др жиш гла ву из над ње не по вр ши не.

    Мо раш, јер без ва зду ха не мо жеш ду го.

    И не ке дру ге ства ри ко је од у зи ма ју дах тра же од те бе да га по -

вра тиш.

    Да удах неш.

    То се од но си и на по гле де упу ће не ка обла ци ма.

    И на по за ди ну, на пла во.

Гу жва
Ја стук гу жва онај што је сам.

    А не би хтео да је та ко.

    А ко мо же да ти по мог не да се то про ме ни?

    Ни ко.

    Ка ко нам је – од ре ђу је мо са ми.

    Са мо по моћ.

    Гу жва у гла ви или у твом дру штву – би рај.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Петре, Јелена, Зоране, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                                  РедакцијаГранд кањон под мојим ногама – поздрав из Аризоне!
Јелена Дамњановић, Краља Милана Обреновића 3/39,

Панчево

Димитрије ужива на Евији и поздравља екипу „Панчевца”.
Зоран Милошевић, Милоша Обреновића 55/17, Панчево

Поздрав са Тасоса од Маргићана!
Петар Видановић, Книћанинова 30, Панчево


