
смо ода бра ли да у на шим лич ним
кар та ма но си мо ње го во име. Ову на -
гра ду из ме ђу оста лог схва та мо и као
до каз да је та љу бав обо стра на и као
„вен ча ни лист” из ме ђу Пан че ва и нас,
а пла ке ту ко ја иде уз на гра ду до жи -
вља ва мо као хар ти ју од вред но сти, и
то оне нај ве ће – емо тив не. На дам се
да сам у ових не ко ли ко ре че ни ца по -
го дио ми сли, осе ћа ња и ста во ве и
оста лих до бит ни ка Но вем бар ске на -
гра де. За хва љу је мо Гра ду и ње го вим
зва нич ни ци ма, љу ди ма ко ји су нас
кан ди до ва ли за ову на гра ду, жи ри ју
ко ји је на ше кан ди да ту ре при хва тио
и за хва љу је мо ва ма, ко ји сте сво јим
при су ством учи ни ли да овај сам по
се би за нас ве ли ки и ва жан тре ну так
бу де још све ча ни ји. Жи ве ли и хва ла!

Да под се ти мо, ет но лог Ни ко ла Вла -
јић је у На род ном му зе ју и За во ду за
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре про у ча вао
ма те ри јал ну и не ма те ри јал ну за ви чај -
ну кул тур ну ба шти ну; пе дант ним ис -
тра жи ва њи ма о на род ним оби ча ји ма,
зна ме ни тим лич но сти ма, ци вил ној, ин -
ду стриј ској и са крал ној ар хи тек ту ри и
до га ђа ји ма из исто ри је гра да и ре ги о -
на, пре то че ним у ви ше де се ти на пу -
бли ка ци ја, из ло жби и пре да ва ња – дао
је не из ме ран до при нос за шти ти и очу -
ва њу до ма ће и европ ске кул тур не ба -
шти не.

Да ли бор ка Бој ко вић Бре ти у про -
све ти је пет на ест го ди на, од че га је да -
на ест као ди рек тор ка ОШ „Ол га Пе -
тр ов” у Ба нат ском Бре стов цу на сто ји
да уна пре ди усло ве за рад и уче ње у
шко ли, што је би ла ин спи ра ци ја за
укљу чи ва ње у про јек те ЕУ ко ји по ди -
жу на ви ши ни во обра зов ну и вас пит -
ну струч ност, зна ње и ме ђу људ ске од -
но се; ба ви се и до бро твор ним ра дом

Хроника
Чува нас велика

хумана породица

» страна 8

цена 40 динара

Хроника

Активна опозиција, за

говорницом жива и

владајућа већина

» страна 5

Просвета

Професори почастили

ученике

» страна 7

Хроника

На удару нарко-дилери

и власници нелегалног

оружја 

» страна 10

Село

Ново Село дочекало

људе из целог Баната

» страна 11

Култура

Традиција и народно

стваралаштво

» страна 12

Фото-репортажа

Две руске престонице 

» страна 25

Спорт
„Лавице” намучиле

„Звезду”

» страна 27

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  16 .  НОВЕМБРА 2018.Број 4790, година CL

До бит ни ци Но вем бар ске
на гра де до че ка ни ова ци ја ма

Па влов: „Пр ви при о ри тет
по бољ ша ње стан дар да 
су гра ђа на кроз сма ње ње
бро ја не за по сле них”

По во дом 8. но вем бра, Да на гра да Пан -
че ва, у ве ли кој са ли Кул тур ног цен -
тра одр жа на је све ча на сед ни ца Скуп -
шти не гра да. Као и сва ке го ди не, том
при ли ком су до де ље не Но вем бар ске
на гра де по је дин ци ма ко ји су се у прет -
ход ном пе ри о ду по себ но ис та кли и

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА ПО ВО ДОМ ДА НА ГРА ДА

ОБО СТРА НА ЉУ БАВ ИЗ МЕ ЂУ ПАН ЧЕ ВА 
И ЛА У РЕ А ТА

ор га ни зу ју ћи при ку пља ње по мо ћи де -
ци, а по кре ну ла је и бра ти мље ње са
шко лом из Сло ве ни је, чи ме је омо гу -
ће на не по сред на раз ме на ис ку ста ва
из ме ђу на став ни ка и ус по ста вља ње
при ја тељ ства ме ђу уче ни ци ма, што
до при но си кул тур ном еман ци по ва њу
мла дих и то ме да бу ду бо љи љу ди.

Др Дра ги ша Ђор ђе вић је на Сто ма -
то ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду сте као
зва ње мен то ра. Цео рад ни век про вео је
у здрав стве ним уста но ва ма у Пан че ву,
а по ред то га што је ра дио с па ци јен ти -
ма, био је на чел ник Сто ма то ло шке слу -
жбе. За уна пре ђе ње стру ке за ла гао се
или као пред се да ва ју ћи или као члан у
Дру штву ле ка ра Вој во ди не и у Срп ском
ле кар ском дру штву, ко ле ге га сма тра ју
вр хун ским струч ња ком, а па ци јен ти ма
је им по но вао ве шти ном и на ро чи тим
стр пље њем и па жњом с ко ји ма им је
при ла зио. По све тио је три де це ни је сту -
диј ском са ку пља њу исто риј ске гра ђе о
ме ди ци ни и здрав ству у Пан че ву од
1716. На кон пет об ја вље них књи га и
да ље вред но пи ше.

Иван Ивач ко вић је већ у 18. го ди -
ни за по чео озбиљ ну но ви нар ску ка -
ри је ру. Кла сич но но ви нар ство је на -
пу стио на кон три де це ни је и пре ко
2.000 об ја вље них тек сто ва о ју го сло -
вен ској рок и поп сце ни у свим ре -
спек та бил ним ли сто ви ма, што га је
увр сти ло у ред нај у ти цај ни јих рок
кри ти ча ра у бив шој СФРЈ. Им пре сив -
но по зна ва ње ро кен рол кул ту ре и пре -
по зна тљив стил пи са ња усме ри ли су
га на пи са ње пу бли ци стич ких бест се -
ле ра, по пут „Умет но сти по бу не” (о
„Ро линг стон си ма”) или „Ка ко смо про -
пе ва ли”, за ко је је до би јао при зна ња.
Об ја вио је ро ман „Без вер је”.

» Наставак на страни 4
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„Динамови” 
шампиони
» страна 9

Победе – шта би
друго? 
» страна 26

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

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

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

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

да ли из у зе тан до при нос у обла сти ма
ко ји ма се ба ве.

По сле при год ног про гра ма ла у ре а -
те за 2018. го ди ну – др Дра ги шу Ђор -
ђе ви ћа (ме ди ци на), Да ли бор ку Бој -
ко вић Бре ти (обра зо ва ње), Ни ко лу
Вла ји ћа и Ива на Ивач ко ви ћа (кул ту -
ра и умет ност) – пу бли ка из пу не са -
ле до че ка ла је гла сним апла у зи ма.

У име ово го ди шњих но си ла ца нај -
ви шег град ског при зна ња при сут ни -
ма се обра тио пу бли ци ста и пи сац
Иван Ивач ко вић. Он је ре као:

– Ми ко ји смо ове го ди не по ча -
ство ва ни Но вем бар ском на гра дом, по -
ка за ли смо и да ли и фор мал ни до каз
љу ба ви пре ма на шем гра ду та ко што



ле жних та да је до шао на иде ју да се на
пу ту Бе о град –Пан че во, бли зу на шег
гра да, по ста ве бил бор ди с ре кла ма ма
ја чих пан че вач ких пред у зе ћа. Же ља је
би ла да се на тај на чин ре кла ми ра ју
Пан че во и пан че вач ка при вре да, али
је због не до вољ ног одр жа ва ња бил бор -
да та иде ја про па ла. Бил бор ди су се
по сле не ког вре ме на ис пр ља ли, а ре -
кла ме на њи ма су по ста ле го то во не -
ви дљи ве због пра ши не.

Је дан од бив ших но ви на ра на шег ли -
ста из вео је у „Пан чев цу” број 636 за ни -

мљив екс пе ри мент. Про у чио је два де сет
жал би на ших гра ђа на ко је је у ро ку од
два са та при мио и с њи ма раз го ва рао та -
да шњи пред сед ник пан че вач ке оп шти -
не. На пра вио је две го то во умет нич ке
при че о же љи за бо љим жи во том, сно -
ви ма о нор мал ној сва ко дне ви ци и стра -
ху од си ро ма штва. Ко ли ко би та квих
при ча мо гло да се на пра ви да нас? Ко -
ли ко би не срећ них људ ских суд би на у
сва ко дне ви ци у ко јој жи ви мо мо гло да
се умет нич ки об ра ди?

М. Глигорић

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Новембарско пролеће.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 16. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ухва ти ши ри ну
Сма трам да је нај пра вед ни ји по ли тич ки си стем ви ше пар тиј ска пар -

ла мен тар на де мо кра ти ја. У прет ход ној ре че ни ци из ре чен је став,

баш као и у на ред ној: „Нај ви ше це ним про фе си ју хи рур га, по што

они на нај ди рект ни ји мо гу ћи на чин спа са ва ју жи во те”. Уме мо да

ка же мо да це ни мо осо бе са ста вом, јер га има ју оне што раз ми шља -

ју, а и хра бре су да га из не су.

Став се, ка же со ци јал на пси хо ло ги ја, од но си на то ка кве пре ди -

спо зи ци је има мо да ви ди мо ства ри.

По сто ји и не га ти ван став – пред ра су да: „Сви Ал бан ци су ло ши”.

Или: „Ро ми се не ку па ју”.

Има их мно го, нај ма ње ко ли ко и љу ди ко ји па те од сте ре о ти па,

што је „ми сле ћа” ком по нен та пред ра су да, ве ро ва ње, уве ре ње да „ства -

ри сто је” на од ре ђен на чин. На при мер, да су пла ву ше глу пе и Цр но -

гор ци ле њи. Ка кве ли су он да Цр но гор ке пла ву ше?

До бро је док су сте ре о ти пи ова ко ба нал ни, по ста је по дру штво

опа сно кад се „раз мно же” иде је да су осо бе са ин ва ли ди те том не -

спо соб не или да су хо мо сек су ал ци пре но си о ци пол них бо ле сти.

Под усло вом да ова ко не што не ка осо ба „при зна” на глас – на њу

се мо же ути ца ти ар гу мен то ва ним раз го во ри ма, баш као и у слу ча ју

дис кри ми на ци је, ко ја је про ду же на ру ка сте ре о ти па, од ре ђе но по -

на ша ње у ве зи са ис кри вље ном сли ком ствар но сти и, та ко ђе, ком по -

нен та пред ра су да. Да кле, то је лак ше ре ши во, уо ста лом по сто ји и

по зи тив на прав на ре гу ла ти ва ко ја, у нај ек стрем ни јем мо гу ћем об -

ли ку дис кри ми на ци је, пред ви ђа санк ци је за на сил нич ко и опа сно

по на ша ње, као што је, ре ци мо, па ље ње вер ских обје ка та за јед ни ца

ко је дис кри ми на тор хеј ту је.

Про блем на ста је ка да се су да ри мо с тре ћим са став ним де лом пред -

ра су да: емо ци ја ма, осе ћа њи ма ко ја „но си лац” сте ре о ти па и дис кри -

ми на тор има. Јер, не ра ди се о ра ци о нал ној ка те го ри ји, ми сли ма

ко је се мо гу про ме ни ти, ни ти о по на ша њу што се мо же, у не ким слу -

ча је ви ма, и санк ци о ни са ти, већ је у пи та њу оно што чо век но си у ср -

цу, не што због че га при са мој по ми сли на то за дрх ти. Ка ко то про -

ме ни ти?

Ка ко раз ве за ти чвор из сто ма ка чо ве ка ко ји осе ћа да су (ско ро)

сви Хр ва ти па ли ку ће ако је мо рао да по бег не гла вом без об зи ра гле -

да ју ћи у пла мен што је де ње гов ви ше де це ниј ски дом? При то ме,

тре ба ло би да та кав чо век бу де и ем па ти чан, да са о се ћа с дру ги ма,

по што је и сам пре жи вео хо рор. Е, ту на сту па ју при ја те љи.

Или, по сто ји ли на чин да се из ср ца ро ди те ља де це са ин ва ли ди -

те том или са смет ња ма у раз во ју из ба ци пре зир пре ма си сте му у ко -

ме њи хов по то мак не мо же да упи ше шко лу иа ко је то у скла ду са

за кон ском ре гу ла ти вом? Пли ва те ли ви? Е, па, де ци с Да у но вим син -

дро мом је оне мо гу ће но да иду на на ста ву пли ва ња. Ка ко се тим по -

во дом осе ћа ју њи хо ве ма ме и та те?

По зи тив не по ма ке у овом сми слу до нео је не дав но усво је ни Пра -

вил ник о по сту па њу уста но ве у слу ча ју сум ње или утвр ђе ног дис -

кри ми на тор ског по на ша ња и вре ђа ња угле да, ча сти или до сто јан -

ства лич но сти, ко ји се при ме њу је по чев од ове школ ске го ди не.

Би ти дру га чи ји ни је зло чин. Ма ни мо се пред ра су да и, ако не ко из

на ше око ли не жи ви оп сед нут њи ма, по мо зи мо му, при ја тељ ски, да

ухва ти ши ру сли ку, да спо зна ши ри ну.

Ци тат за да нас: „Пред ра су де, зна чи, ај де ети мо ло шки, не ко не што

ра су ђу је, па је уна пред не што ра су дио. То ни су пред ра су де, то су

без о бра злу ци. То је кад от ме те чо ве ку све шта мо же те, па он да још

по ку ша ва те да му об ја сни те за што”. „Ап со лут но паф”, раз го во ри,

На та ша Јо ви чић / Бог дан Бог да но вић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

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.

Шта би да нас по ка за ли ре зул та ти
евен ту ал ног те ста из фи зич ке спрем -
но сти ко јем би би ли под врг ну ти пан -
че вач ки по ли цај ци? Да ле ке 1965. го -
ди не чу ва ри ре да у на шем гра ду
има ли су обу ку на ко јој ни су ве жба ли
са мо бо ри лач ке ве шти не, већ су тре -
ни ра ли и атле ти ку, сто ни те нис, од -
бој ку. Има ли су и ин струк то ра за фи -
зич ку обу ку, а за то је био за ду жен
чу ве ни пан че вач ки адво кат Пе тар Јо -
јић. Ово је би ла јед на од те ма „Пан -
чев ца” број 636, ко ји је иза шао из
штам пе 27. фе бру а ра 1965. го ди не.

На пи та ње но ви на ра због че га је ва -
жно да ми ли цај ци (ка ко су се та да
зва ли) кон ти ну и ра но упра жња ва ју
раз не ко лек тив не спор то ве и бо ри лач -
ке ве шти не, Јо јић је од го во рио да они
мо ра ју да бу ду спрем ни да у сва кој
при ли ци од бра не ка ко се бе од на па -
да ча, та ко и гра ђа не. На гла сио је да
то мо ра да се ра ди што ви ше сна гом
и ве шти ном, а што ма ње пен дре ци ма
и оруж јем.

Та да шњи „Пан че вац” је део свог
про сто ра по све тио и по зо ри шној
пред ста ви с ко јом је слав ни глу мац
Ми ја Алек сић го сто вао у Кул тур ном
цен тру у на шем гра ду. То је, ка ко је
об ја шње но у из ве шта ју, би ла мо но -
дра ма у ко јој је овај глу мач ки бард
од и грао уло ге де се то ро раз ли чи тих
љу ди и од по чет ка до кра ја про ме нио
де сет ко сти ма.

ЧУ ВА РИ РЕ ДА НА ФИ ЗИЧ КОЈ 
ОБУ ЦИ

За хва љу ју ћи сна зи свог глу мач ког та -
лен та, Алек сић је гле да о ци ма из на -
шег гра да при ре дио спек такл и до ка -
зао да пред у сло ви за пра ву умет ност
ни су број ни глум ци и ста ти сти, ску пе
ку ли се итд., већ да је за то до вољ на
спо соб ност бр зих тран сфор ма ци ја
јед ног глум ца.

У по ме ну том бро ју „Пан чев ца” из
1965. го ди не, на дру гој стра ни, на ис -
так ну том ме сту, об ја вље не су кри ти ке
на ра чун оних ко ји су по ква ри ли је дан
до бро осми шљен план. Не ко од над -



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

Петак, 16. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

АК ЦИ ЈА У „НИ КО ДЕНТ МЕ ДИ КУ”

Осмех – ваш 
нај бо љи адут

Цен тар за хит ну и ре ста у ра тив -
ну сто ма то ло ги ју „Ни ко дент ме -
дик” ис ти че се ква ли те том услу -
га, са вре ме ном опре мом, про -
фе си о нал ним и љу ба зним осо -
бљем и при јат ним ам би јен том,
па се све ве ћи број на ших су гра -
ђа на од лу чу је за услу ге те сто -
ма то ло шке ор ди на ци је, ко јом
ру ко во ди др Ђор ђе Ни ко лић.

Због ве ли ког ин те ре со ва ња,
у „Ни ко ден ту” су од лу чи ли да
по но во по кре ну ве ли ку је се њу
ак ци ју „По вра ти осмех”, у окви -
ру ко је сви они ко ји ма су нео п -

ход не услу ге из обла сти це ло -
куп не сто ма то ло ги је, оства ру ју
пра во на чак до 30% по пу ста.

Ис ко ри сти те ову при ли ку и
за ка жи те пре глед, пу тем те ле -
фо на 064/21-75-056. Овај са -
вре ме ни и мо дер но опре мље -
ни цен тар на ла зи се пре ко пу -
та ста ре роб не ку ће, у Ули ци
Мак си ма Гор ког 2. По се ти те
„Ни ко дент ме дик”, осе ти те спој
на у ке и умет но сти, ожи ви те
свој осмех и жи ви те за исти,
јер је упра во осмех ваш нај бо -
љи адут! Д. К.

ФУТ САЛ СВЕ ПО ПУ ЛАР НИ ЈИ У ГРА ДУ

„Ма ли фуд бал” 
у по не де љак

У по не де љак, 19. но вем бра,
на ста вља се тр ка за бо до ве у
Фут сал ли ги Вој во ди не гру па
„Ис ток”.

КМФ „Ди на мо” из на шег гра -
да у Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту до че ку је „Ти су” из Но вог
Бе че ја, ка да ће по ку ша ти да
на ста ви по бед нич ки низ иа ко
го сти у наш град до ла зе као

фа во ри ти. Утак ми ца по чи ње у
21 сат.

У про шлом ко лу Пан чев ци
су са вла да ли еки пу „Ин ди јанс”
из Ин ђи је са 6:0 и та ко оства -
ри ли тре ћу по бе ду у шам пи о -
на ту. Го ло ве за тим из на шег
гра да по сти гли су: Адви гов,
Ше во (два), Бла го је вић, Лу кић
и Јан ко вић. А. Ж.

У СУ БО ТУ У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

ОД ЖЕ НА ЗА ЖЕ НЕ
Са знај те ка ко да 
сма њи те стрес и
са го ре ва ње

С по ла зни ца ма ће 
ра ди ти Је ле на Ме мет

Жен ска ми ров на гру па Пан че -
во (ЖМИГ) ор га ни зо ва ће у су -
бо ту, 17. но вем бра, од 15 до 18
са ти, у Град ској би бли о те ци,
27. „Жен ски дан” с те мом „Ин -
те гри са на без бед ност: По ве зи -
ва ње са сво јим те лом – стра те -
ги је бри ге о се би”.

„Жен ски дан” је, као и увек,
отво рен и бес пла тан за све же -
не, а циљ ра ди о ни це је да по -
ла зни це, кроз ма пи ра ње емо -
ци ја у те лу, са зна ју ко је по ру ке
им оно ша ље, као и да кроз не -
ко ли ко тех ни ка стра те ги ја на -
у че ка ко да спре че или сма ње
стрес и са го ре ва ње у сва ко днев -
ном ра ду и жи во ту.

Са уче сни ци ма ће ра ди ти Је -
ле на Ме мет, фе ми нист ки ња и
ми ров на ак ти вист ки ња из Кру -
шев ца и јед на од осни ва чи ца и
пред сед ни ца Ал тер на тив ног
цен тра за де вој ке из тог гра да.
Је ле на је од 2013. го ди не и тре -
не ри ца ра ди о ни ца за ин те гри -

са ну без бед ност, а упра во о тој
те ми ће и го во ри ти у су бо ту.
Пре не пу не две го ди не Је ле на
Ме мет је већ го сто ва ла у Пан -
че ву са истом ра ди о ни цом, а
ве ли ко ин те ре со ва ње по ла зни -
ца, ути ца ло је на то да се до га -
ђај са да ор га ни зу је по но во.

Де вој ке и же не има ће при -
ли ку да се у су бо ту упо зна ју с
пет стра те ги ја бри ге о се би –
фи зич кој, емо ци о ној, ре ла циј -
ској, мен тал ној и ду хов ној. Ка -
ко је об ја сни ла Је ле на Ме мет,
оне нам по ма жу да се но си мо

са сва ко днев ним стре сом у жи -
во ту, као и да пре ве ни ра мо са -
го ре ва ње. Кроз низ ве жби уче -
сни це ће на у чи ти ка ко да ослу -
шку ју сво је те ло, ка ко да те по -
ру ке про чи та ју и ка ко да у од -
но су на за кључ ке до ко јих су
до шле сма ње ни во стре са с ко -
јим се су о ча ва ју.

Ина че, овај „Жен ски дан” се
ре а ли зу је у окви ру ма ни фе ста -
ци је „Јед на књи га је дан град –
Еле на Фе ран те, на ша ге ни јал -
на при ја те љи ца”, а сам про је -
кат „Жен ски дан” у Пан че ву

по сто ји од 8. мар та 2014. го -
ди не и осми шљен је по узо ру
на онај бе о град ски, чи ји је кон -
цепт јед но ста ван: с вре ме на на
вре ме же не ор га ни зу ју раз ли -
чи те ра ди о ни це за же не.

Ка ко об ја шња ва ју у ЖМИГ-у,
циљ „Жен ског да на” је сте да
по бољ ша лич ни раст и раз вој
же на и де во ја ка. На до га ђај до -
ла зе же не раз ли чи тих го ди на,
ин те ре со ва ња и обра зо ва ња. Те -
ме су сва ки пут дру га чи је и гру -
пи са не су у три ка те го ри је. Пр -
ва је ве за на за те ло, у сми слу
пле са, ве жба ња, зум бе, ае ро би -
ка, за тим по сто ји умет нич ка
ка те го ри ја: де ку паж, сли ка ње,
пра вље ње на ки та од па пи ра, а
тре ћа ка те го ри ја об у хва та лич -
ни раст и раз вој, раз го во ре о
са мо по у зда њу, си гур но сти, по -
ве ре њу и слич но, али и уче ње
ве шти на као што су пра вље ње
бло га, на ме шта ње би ци ка ла или
пи са ње про је ка та.

На „Жен ском да ну” мо же те
на ба ви ти но ви при ме рак ча со -
пи са „Ли це у ли це”. Ви ше о
„Жен ском да ну” мо же те са зна -
ти на „Феј сбук” стра ни ци „Жен -
ски дан Пан че во”. До дат не ин -
фор ма ци је по тра жи те пу тем
меј ла zenskidan.pancevo@
gmail.com. Д. Ко жан

Ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га
– је дан град”, у ор га ни за ци ји
Град ске би бли о те ке Пан че во,
ко ја је ове го ди не по све ће на
на пуљ ској те тра ло ги ји Еле не
Фе ран те, јед не од сто нај у ти -
цај ни јих осо ба на све ту по из -
бо ру ма га зи на „Тајм”, би ће одр -
жа на од 20. до 23. но вем бра. У
окви ру про гра ма „Еле на Фе -
ран те – на ша ге ни јал на при ја -
те љи ца” го во ри ће На ђа Бо би -
чић, Је ле на Ла ла то вић, На ђа
Ду ха чек, Ми ња Бо га вац, Ма -
ри ја Рат ко вић, Ми ли ца Ла у -
фер, Ду брав ка Ђу рић, Вла ди -
сла ва Гор дић Пет ко вић и мно -
ге дру ге. Про грам се са сто ји од
глав ног и пра те ћег де ла, а улаз
на све са др жа је је бес пла тан.

У окви ру про гра ма пр ве ве -
че ри ма ни фе ста ци је, под на -
зи вом „Књи жев ни фе но мен:
Еле на Фе ран те”, уче ству ју Иван
Бевц, ди рек тор из да вач ке ку -
ће „Бу ка”, и На ђа Бо би чић,
књи жев на кри ти чар ка. Уред -
ни ца и мо де ра тор ка про гра ма
пр ве ве че ри је Дра га на Мла де -
но вић, пе сни ки ња.

Дру ге ве че ри ма ни фе ста ци -
је, под на зи вом „Фе ми ни зам у
де ли ма Еле не Фе ран те”, у сре -
ду, 21. но вем бра, у 19 са ти, би -
ће ре чи о жен ско-жен ским од -
но си ма, од но су мај ке и ћер ке,
сме њи ва њу ри вал ства и со ли -
дар но сти у од но су из ме ђу при -
ја те љи ца, као и о спе ци фич но -
сти ма жен ског ис ку ства у ве зи
са огра ни че њи ма па три јар хал -
не по ро ди це и му шким на си -
љем. Уче сни це дру ге ве че ри ма -
ни фе ста ци је су Је ле на Ла ла то -
вић, књи жев на кри ти чар ка, и
На ђа Ду ха чек, пре да ва чи ца Цен -
тра за жен ске сту ди је, а уред -
ни ца и мо де ра тор ка про гра ма
је Јо ва на Сви рац, пе сни ки ња.

МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА „ЈЕД НА КЊИ ГА – ЈЕ ДАН ГРАД”

Еле на Фе ран те – на ша ге ни јал на при ја те љи ца

Ова ко је би ло на про шлој ра ди о ни ци с Је ле ном Ме мет

др жа ва њу по ли тич ких и еко ном -
ских про ме на (у све ту, Ита ли ји,
бив шој Ју го сла ви ји, Ср би ји). Уче -
сни це за вр шне ве че ри ма ни фе -
ста ци је су Ми ња Бо га вац, дра ма -

Про грам тре ће ве че ри ма ни -
фе ста ци је, под на зи вом „Срп -
ска жен ска књи жев ност: фе ми -
ни зам и ка нон”, ко ји ће би ти
одр жан у че твр так, 22. но вем -

бра, у 19 са ти, би ће по све ћен
ана ли зи ка но на са вре ме не срп -
ске жен ске књи жев но сти, ко ја
на сто ји да пре ки не усме ре ност
књи жев ног ка но на на ства ра -
ла штво му шких пи са ца и да га
из ме ни та ко што ће пре и спи -
та ти гра ни це де фи ни ци ја исто -
ри је и иден ти те та. О тој те ми
го во ри ће Ду брав ка Ђу рић, фе -
ми ни стич ка пе сни ки ња и те о -
ре ти чар ка, и Вла ди сла ва Гор -
дић Пет ко вић, књи жев на те о -
ре ти чар ка и кри ти чар ка. Ја -
сми на То пић, књи жев ни ца,
уред ни ца је и мо де ра тор ка про -
гра ма тре ће ве че ри.

Че твр то ве че ма ни фе ста ци је,
ко је но си на зив „Же на као сим -
бол бор бе за дру штве не про ме не
у де ли ма Еле не Фе ран те”, ко је ће
би ти при ре ђе но у пе так, 23. но -
вем бра, у 19 са ти, на сим бо ли чан
на чин по ве зу је пе де се то го ди шњи -
цу од сту дент ских де мон стра ци -
ја 1968. у Ју го сла ви ји са слич ним
про це си ма опи са ним у јед ном од
ро ма на на пуљ ске те тра ло ги је. Те -
ма је уло га же не у по кре та њу/по -

тург, Ма ри ја Рат ко вић, но ви нар -
ка, и Ми ли ца Ла у фер, осни ва чи -
ца и глав на уред ни ца „Ми ли ца
ма га зи на”. Уред ни ца и мо де ра -
тор ка про гра ма је Јо ва на Гли го -
ри је вић, уред ни ца не дељ ни ка
„Вре ме”.

У окви ру пра те ћег про гра ма,
у су бо ту, 17. но вем бра, у 16 са -
ти, би ће одр жан „Жен ски дан
Пан че во: Ма пи ра ње емо ци ја у
те лу”, ко ји ор га ни зу је Жен ска
ми ров на гру па Пан че во
(ЖМИГ). Про грам ће во ди ти Је -
ле на Ме мет, ак ти вист ки ња Ал -
тер на тив ног цен тра за де вој ке.
У сре ду, 21. но вем бра, у 19 са -
ти, би ће одр жа на јав на ак ци ја у
окви ру про јек та „Нул та то ле -
ран ци ја на род но за сно ва но на -
си ље – фе ми ни стич ки при ступ
обра зо ва њу”, ко ју ор га ни зу ју
ЖМИГ и Ау то ном ни жен ски
цен тар. Про грам „Фу рам фе ми -
ни зам”, про мо ци ја исто и ме ног
при руч ни ка „Кре а тив ног цен -
тра”, би ће одр жан у че твр так,
22. но вем бра, у 12 са ти. Уче -
ству ју: Ана Пе јо вић, ко а у тор ка,
и Ма ри ја на Кра кер, ак ти вист -
ки ња удру же ња „FemPlatz” из
Пан че ва. Мо де ра тор ка про гра -
ма је Ми ма Га ври лов, исто ри -
чар ка умет но сти.     M. M.



при ла го ђа ва по тре ба ма тр жи -
шта ра да: при вред ни ци са да
сти пен ди ра ју на ше сред њо -
школ це ка ко би у бу дућ но сти
обез бе ди ли ква ли тет ну рад ну
сна гу.

Крај свог го во ра гра до на чел -
ник је по све тио по ве зи ва њу
„ве ли ке и слав не про шло сти”
и „по бед нич ке бу дућ но сти”:
„Пре сто го ди на Пан че во је
пре ста ло да бу де гра ни ца ко ја
раз два ја и по ста ло ме сто ко је
спа ја”.

У умет нич ком де лу про гра -
ма уче ство ва ли су хор Пан че -
вач ког срп ског цр кве ног пе вач -
ког дру штва с ди ри гент ки њом
Ве ром Ца ри ном на че лу, Там -
бу ра шки ор ке стар Пан че ва, ко -
ји во ди про фе сор Ми хај ло Јо -
вић, КУД „Стан ко Па у но вић”
и глу ми це Со фи ја Ју ри чан, Јо -
ва на Пе тро ни је вић, Ве сна Па -
штро вић и Ни на Гра хо вац.

Што се нас ти че, Ко со во не мо же да уђе у Ин тер пол, а ка да је
реч о ви зној ли бе ра ли за ци ји, не ка им је Евро па да сло бод но,
па не ка он да сви они (ко сов ски Ал бан ци) оду код њих. Они,
Ал бан ци, је су европ ско че до, јер је Евро па фор ми ра ла њи хо -
ву тзв. др жа ву. А са да не би да им Ал бан ци до ла зе без ви за.
Мно го су па мет ни.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва, на 
кон фе рен ци ји за но ви на ре с пот пред сед ни ком Вла де Ру си је

Ју ри јем Бо ри со вим, 9. но вем бар)

* * *
Хр ват ски пор тал „Те ле грам” пи ше да се гра до на чел ник За -
гре ба Бан дић на не дав ној кон фе рен ци ји за но ви на ре по во -
дом по се те глав ном гра ду Хр ват ске ње го вог ко ле ге из Ја го -
ди не „ма ло пра вио бле сав”, јер је из ме ђу оста лог ре као да
„ни је имао пој ма да је Пал ма био до бар при ја тељ са Ар ка -
ном”, ко га у Хр ват ској још сма тра ју за рат ног зло чин ца. Бан -
дић се нај пре на шао на уда ру бив шег ХДЗ-ов ца, са да од бор -
ни ка у за гре бач кој скуп шти ни Злат ка Ха сан бе го ви ћа, а по -
том и хр ват ских ве те ра на, ко ји су му ве о ма за ме ри ли на су -
сре ту с Пал мом и за тра жи ли и из ви ње ње.

(„Ку рир”, 9. но вем бар)

* * *
У тек сту аме рич ке аген ци је АП об ја вље ном по во дом ве ли ке
ве жбе на ше вој ске „Век по бед ни ка”, из ме ђу оста лог, пи ше да
Ср би ју че сто по гре шно оп ту жу ју да је иза зва ла Пр ви свет ски
рат. Пра ва исти на је да је „мла ди срп ски на ци о на ли ста” Га -
ври ло Прин цип убио ау стриј ског над вој во ду Фран ца Фер ди -
нан да у Са ра је ву, 1914. го ди не, и да је то по кре ну ло низ до -
га ђа ја ко ји су до ве ли до Пр вог свет ског ра та.

(„Ку рир”, 9. но вем бар)

* * *
Ни је би ло ни ка кве ло ги ке у то ме што је Ха шим Та чи то ком
це ре мо ни је у Па ри зу се део од мах иза свет ских ли де ра, за
раз ли ку од Алек сан дра Ву чи ћа, али је срп ски пред сед ник у
тој си ту а ци ји ре а го вао др жав нич ки. Зва нич ни Па риз ни је
по ка зао по што ва ње за срп ске жр тве, ко јих је у Пр вом свет -
ском ра ту би ло 1.240.000. Ан ге ла Мер кел би ла је у пр вом ре -
ду, а Не мач ка је из гу би ла рат. Ако то и мо же да се раз у ме,
јер су Не мач ка и Фран цу ска са да две нај ја че зе мље у Евро пи,
не раз у мем за што је Та чи се део у дру гом ре ду, то не ма ло ги -
ке. То не ма ве зе са исто ри јом, већ је то по сле ди ца са да шње
спољ не по ли ти ке Фран цу ске.

(Ми ро слав Ла зан ски, ко мен та тор „По ли ти ке” и по сла ник
СНС-а у Скуп шти ни Ср би је, за те ле ви зи ју Н1, 12. но вем бар)

* * *
С об зи ром на то да клин ци ко ји глу ме у се ри ји ни су слу жи -
ли вој ску, тре ба ло је да им не ко по ка же шта она за пра во
пред ста вља. Ја сам се тру дио да их на у чим све му оном кроз
шта би про шли да су има ли вој ну обу ку.

(Љу бо мир Бан до вић, је дан од глав них глу ма ца у фил му и
се ри ји „За спан ка за вој ни ке”, у од го во ру на пи та ње

„Ин фор ме ра” за што је био груб пре ма мла дим ко ле га ма 
на сни ма њу)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

СВЕ ЧА НА СЕД НИ ЦА ПО ВО ДОМ ДА НА ГРА ДА

ОБО СТРА НА ЉУ БАВ ИЗ МЕ ЂУ ПАН ЧЕ ВА 
И ЛА У РЕ А ТА

го ди ни ре а ли зо ва ни су озбиљ -
ни ра до ви и на ла зи мо се пред

пу шта њем у функ ци ју ре но ви -
ра ног оде ље ња. Је дан од сту -
бо ва раз во ја гра да је и кул ту -
ра, па смо из у зет но за до вољ ни

да је 2015. го ди не на еви ден -
ци ји не за по сле них би ло 11.089
ли ца, а да их је са да 8.500.

– Да је ство ре ни при вред -
ни ам би јент пре по знат као

Под ву као је и да од ова квог
ис хо да не би ни шта би ло да се
ни је кре ну ло с ре а ли за ци јом
огром ног ин фра струк тур ног
про јек та – из град њом по та ми -

ним го ди на ма бу де при су тан
тренд ра ста у де мо граф ском
сми слу”, што, пре ма ње го вим
ре чи ма, „прет по ста вља да љи
раз вој ква ли те та пру жа ња услу -
га у обла сти здрав ства, кул ту -
ре и обра зо ва ња”.

– Ре кон струк ци ја ве ћег де ла
Оп ште бол ни це је ка пи тал ни
про је кат ко ји смо спро ве ли у
обла сти здрав ства, што је оства -
ре ње сна и ме ди цин ских рад -
ни ка и на ших су гра ђа на. У овој

нај но ви јом ве шћу: на за јед нич -
кој сед ни ци Ре пу блич ке и По -
кра јин ске вла де до би ли смо
сред ства за са на ци ју и ре кон -
струк ци ју згра де На род ног му -
зе ја. На кон мно го го ди на мо -
же мо ре ћи да се Пан че во вра -
ћа се би – за кљу чио је Па влов,
до дав ши да ви ше не ће би ти не -
га тив ног ути ца ја на ква ли тет
жи вот не сре ди не.

По ен ти рао је го во ре ћи о то -
ме да се обра зов ни си стем

» Наставак са стране 1

На са мом по чет ку про сла ве Да -
на гра да зва ни ца ма се обра тио
гра до на чел ник Са ша Па влов.
Он је го во рио о го ди ни ко ја је
про шла из ме ђу обе ле жа ва ња
пра зни ка Пан че ва, узи ма ју ћи
у об зир еко ном ска и дру штве -
на кре та ња.

Нај пре је че сти тао ју би ле је
– сто го ди на од осло бо ђе ња
Пан че ва у Пр вом свет ском ра -
ту и век од про бо ја Со лун ског
фрон та.

Ула га ње у за јед ни цу
По ру чио је да се вред но ра ди -
ло и до дао:

– Све пла но ве и про јек те
ко је сам вам пред ста вио пре
тач но го ди ну да на с овог ме -
ста – ре а ли зо ва ли смо. На ста -
вља мо да ље. То је ура ђе но за -
хва љу ју ћи кон зи стент но сти во -
ђе ња по ли ти ке за сно ва не на
ре а ли за ци ји ци ље ва де фи ни -
са них у стра те ги ји раз во ја гра -
да, до ку мен ту ко ји пред ста -
вља нај ве ћи сте пен са гла сно -
сти свих дру штве них чи ни ла -
ца око раз вој них при о ри те та.
С об зи ром на то да је пр ви
при о ри тет по бољ ша ње стан -
дар да су гра ђа на кроз сма ње -
ње бро ја не за по сле них ства -
ра њем кон ку рент ног при вред -
ног ам би јен та за при вла че ње
ди рект них стра них ин ве сти -
ци ја и за пла си ра ње до ма ћег
при вред ног по тен ци ја ла – на

овим по сло ви ма смо и би ли
нај ви ше ан га жо ва ни.

Па влов је ре као да је „на кон
че тр де сет го ди на че ка ња Пан -
че во до би ло пр ву ди рект ну
грин филд ин ве сти ци ју, и то
свет ског ли де ра у обла сти про -
из вод ње ау то мо бил ских ком -
по нен ти – ком па ни је ZF из Не -
мач ке”.

– Ово је јед на од нај ве ћих
ин ве сти ци ја у Ср би ји, ко ја ће
укуп но из но си ти пре ко 160 ми -
ли о на евра и отво ри ти ми ни -
мал но хи ља ду но вих рад них
ме ста. Пр ва фа за је већ за вр -
ше на и пр ви рад ни ци се на ла -
зе на од го ва ра ју ћим обу ка ма,
а старт фа бри ке пла ни ран је
за март 2019. Ти ме ула же мо у
љу де и за јед ни цу. Прет ход них
го ди на смо због до би ја ња ове
ин ве сти ци је има ли ве о ма зах -
тев не фи нан сиј ске ак тив но сти
на де фи ни са њу и опре ма њу се -
вер не по слов не зо не, у ко јој ће
у на ред них ме сец да на још пет
до ма ћих и стра них ком па ни ја
ку пи ти шест хек та ра зе мљи -
шта, што пред ста вља ка па ци -
тет за још нај ма ње 150 но вих
рад них ме ста и за ма јац за раз -
вој ва жног сек то ра: ми кро и
ма лих пред у зе ћа – на гла сио је
гра до на чел ник и об ја снио да
се о то ме раз го ва ра ло и с ло -
кал ном по слов ном за јед ни цом
у град ском при вред ном са ве -
ту, по сле че га су на бо ље про -
ме ње не не ке ло кал не од лу ке.

шког ко лек то ра, чи ја је пр ва
фа за окон ча на, а за пре о ста ле
две обез бе ђе на је фи нан сиј ска
кон струк ци ја. Па влов је пот -
цр тао и да отва ра ње но вог, нај -
са вре ме ни јег ка зне но-по прав -
ног за во да има ве ли ки зна чај,
јер је отво ре но 170 но вих рад -
них ме ста, али је и осло бо ђе на
не по крет ност у са мом цен тру
гра да у ко јој је до сад био за -
твор.

По вра так се би
Ка ко би све ово илу стро вао, гра -
до на чел ник је из нео сле де ће
по дат ке: пре три го ди не би ла

под сти цај ни, го во ри и за ин -
те ре со ва ност при ват ног ка пи -
та ла за ула га ње у јав ни сек -
тор. За сле де ћу го ди ну при -
пре ми ли смо че ти ри ве ли ка
про јек та јав но-при ват ног
парт нер ства, ко ји ма ће мо
знат но по ди ћи ква ли тет ко -
му нал них услу га осве тље ња,
пре во за и упра вља ња ко му -
нал ним от па дом, те из гра ди -
ти и ре кон стру и са ти пре ко 60
ки ло ме та ра ло кал них пу те ва,
уз исто вре ме но одр жа ва ње
ста бил но сти јав них фи нан си -
ја – ка зао је Па влов.

су ре ги стро ва на 1.824 при вред -
на дру штва и би ло је 4.638
пред у зет ни ка, а да нас их је
1.948 од но сно 5.047. До дао је

Он је до вео у ди рект ну ве зу
„не за у ста вљи во за по че ти про -
цес ре ин ду стри ја ли за ци је” с „ре -
ал ним оче ки ва њем да у на ред -

Јо ва на Пе тро ни је вић, Ве сна Па штро вић и Ни на Гра хо вац

КУД „Станко Пауновић”

Там бу ра шки ор ке стар Пан че ва

Пан че вач ко срп ско цр кве но пе вач ко дру штво и градоначелник Павлов
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Ме ђу на род ни дан то ле ран ци је, 16. но вем -
бар, ко ји је уста но вио UNESCO, обе ле жа -
ва се сва ке го ди не ши ром пла не те. Циљ је
да се ука же на то да сви има мо пра во да
бу де мо упра во оно што је смо и да сва ко
има пра во да ис ка же сво ју по себ ност.

Пре ма Де кла ра ци ји Ује ди ње них на -
ци ја уста но вље ној 1995. го ди не у Па -
ри зу, то ле ран ци ја је при хва та ње чи -
ње ни це да људ ска би ћа, при род но
раз ли чи та по из гле ду, по ло жа ју, го -
во ру, по на ша њу и вред но сти ма, има -
ју пра во да жи ве и бу ду то што је су.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко ли -
ко су да нас љу ди за и ста то ле рант ни
и у ко јој обла сти би смо мо гли да по -
ра ди мо на то ме.

МИ ЛУН КА БИ САК, пен зи о нер ка:
– Ни смо баш то ле рант ни. То се ви -

ди у ау то бу си ма и у про дав ни ца ма.
Ту се нај ви ше мо же при ме ти ти ко -
ли ко ма ло стр пље ња има мо.

ЖИ ВО ЈИН КРА ВАР, пен зи о нер:
– Љу ди су да нас до ста нер во зни и

не то ле рант ни. Не ма ју вре ме на. Сви

не куд жу ре и гле да ју са мо се бе. Не ма
ви ше оне то ле ран ци је ко ја је по сто -
ја ла ра ни је. Нај бо ље се мо же за па зи -
ти у ра зним објек ти ма. У мар ке ти ма,
бан ка ма, на шал те ри ма, у по шти, на
ау то бу ској ста ни ци. Сва ко гле да ка -
ко се бе да збри не и не обра ћа па жњу
на то да ли у ње го вој бли зи ни има
осо ба са ин ва ли ди те том, труд ни ца.
Ста ри ји још и зна ју за не ке оби ча је,
док су мла ђи са свим дру га чи ји.

ШАН ДОР ШЕ БЕР ЛЕ, 
сли кар:

– Нај ви ше се ви ди на по ли тич ком
по љу. Ако ни смо то ле рант ни, он да је
то пре ма не ким мар ги нал ним гру па -
ма, на ци о нал но сти ма и ет нич ким гру -
па ма. На то ме се до ста ра ди, али ми -
слим да ту има још мно го по сла. Чи -
ни ми се да по сто ји не ка кри за мо ра -
ла. По чев од по ли ти ке па до обич них
љу ди. Сту пе не ки его и стич ни ин те -
ре си и за не ма ру је се оп ште до бро. И
он да се та тач ка то ле ран ци је по ме ра
и бри шу се гра ни це по што ва ња мо -
рал них и за кон ских нор ми.

ПЕ ТАР НЕ НА ДИЋ, сред њо шко лац:
– Не до ста так то ле ран ци је мо же се

за па зи ти у са о бра ћа ју и ге не рал но на
ули ца ма.

ВА ЊА ЈЕ КИЋ, про фе сор ка срп ског
је зи ка:

– Ми слим да би смо као на род мо -
гли да бу де мо то ле рант ни ји пре ма
раз ли чи то сти ма, би ло да је то од нос
пре ма ЛГБТ по пу ла ци ји, би ло пре ма
дру гим на ци ја ма. Та ко ђе, пре ма де -
ци с по себ ним по тре ба ма. Ра дим у
шко ли и ви дим да де ца ко ја су дру га -
чи ја од дру гих ни су укло пље на у сво -
је дру штво она ко ка ко би то тре ба ло
да бу де.

РАД МИ ЛА РА ШКО ВИЋ, до ма ћи ца:
– Ни смо уоп ште то ле рант ни. То се

ви ди у град ском пре во зу, у здрав стве -
ним уста но ва ма. Љу ди су нер во зни.
Ве ро ват но су раз ло зи за то че сто фи -
нан сиј ске при ро де, јер има до ста љу -
ди ко ји не мо гу да на ђу по сао, па
вла да оп ште не за до вољ ство.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

П. НЕНАДИЋШ. ШЕБЕРЛЕ В. ЈЕКИЋ Р. РАШКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЛИ КО СУ ДА НАС ЉУ ДИ ТО ЛЕ РАНТ НИ?

Нај кри тич ни је у град ском пре во зу

Ж. КРАВАРМ. БИСАК

ХРОНИКА

зни ка по на ша као да не же ли да
оства ри про фит.

Ре ал но за ду жи ва ње
Го во ре ћи ге не рал но о кон цеп ту
парт нер ства, Дан гу бић је за кљу чио
да „ми у Пан че ву жу ри мо с тим,
тре ба да ви ди мо ка ко то функ ци о -
ни ше у све ту – сту ди је и ефек те – а
не да иде мо пр ви”.

Гра до на чел ник Са ша Па влов по -
но вио је да се не до но си од лу ка, да
је ово са мо по че так про це ду ре, да
„не хр ли мо и ако ви ши ор га ни про -
це не да је све оправ да но с прав ног,
фи нан сиј ског и тех нич ког аспек та
– при ча се тек за три-че ти ри ме се -
ца вра ћа у на шу скуп шти ну”. Не -
што ка сни је Па влов је под ву као да
ова рас пра ва има сми сла и да „ми
ни смо пр ви, већ 85 про је ка та јав -
но-при ват ног парт нер ства про шло
је у Ср би ји”...

Ми шље ње да се ра ди о из у зет но ва -
жној по ли тич кој од лу ци, без до вољ но
ин фор ма ци ја за јав ност, из нео је Ћур -
чин и до дао да је Град од лу ком да не

суб вен ци о ни ше „Бе о воз” оп те ре тио друм -
ски са о бра ћај, да се „пре воз ти че еко но -
ми је”, као и да има још на чи на сем парт -
нер ства. Био је при ста ву да је „увре дљи -
во по ста вља ње еко-ста ја ли шта, ако је у
2017. го ди ни АТП суб вен ци о ни сан са
са мо 200 ми ли о на ди на ра, а 100 ми ли о -
на је да то за ау то мо би ли зам”. На то се
на до ве зао Је ли сав чић ре кав ши да је „да -
нас лук суз во зи ти се”.

Ак тив ни Ће бић се за пи тао „шта ће
нам парт нер ство да ски не мо ста ре и
ста ви мо LED си ја ли це: уште ду ће
оства ри ти град, а за ра ду на пра ви ти
тај парт нер”. Ђу кић је по том кон ста -
то вао да „ово из гле да као пре ба ци ва -
ње па ра не ко ме”, па им је ре пли ци -
рао Па влов ре чи ма да „мо же то град,
али мо ра у јед ној бу џет ској го ди ни, и
то кре дит ним за ду же њем, а он да не -
ма нов ца за дру ге ва жне ин ве сти ци -
је”. Ћур чин се на до ве зао ре чи ма да је
„ово ре ал но за ду жи ва ње, а не кре дит -
но” и да „опо зи ци ја не ма по ве ре ња
да ће све то би ти ка ко тре ба”. Ве ћи на
је, ипак, усво ји ла све че ти ри од лу ке.

Те ма ко ја је при ву кла па жњу Јо ва -
но ви ћу би ла је Од лу ка о фи нан сиј -
ској по др шци по ро ди ци с де цом. Он
је ре као да „Пан че во има мно го ви ше
нов ца за по моћ по ро ди ца ма, ово су
про ми ли град ске ка се”, па му је ре -
сор на чла ни ца Град ског ве ћа Су за на
Јо ва но вић ре пли ци ра ла да „од 2004.
го ди не ре а гу је мо и по ма же мо, а не
мо же мо да ду пли ра мо пра ва ко ја се
оства ру ју пре ко др жа ве”, па је апе ло -
ва ла на опо зи ци ју да по мог не „при
пра вље њу но вих про гра ма и ле пе за
ме ра”. У рас пра ву се на сли чан на чин
укљу чи ла и Ми ли ца То до ро вић, па је
Ђу кић вла да ју ћој ве ћи ни по ру чио:
„Опо зи ци ји ни су по треб на пре да ва ња
о то ме шта тре ба да ра ди, ба ви те се
уну тра шњим про бле ми ма, а не на ма”.

Још две чла ни це Град ског ве ћа –
Ка та ри на Ба њаи и Та тја на Бо жић –
пред ста ви ле су из ве штај и ре ше ње из
сво јих ре со ра – еко ло ги је и обра зо ва -
ња. И ту је би ло ко мен та ра из опо зи -
ци о них ре до ва. На кра ју, од лу че но је
да уме сто Ђу ри це До ло вач ког на функ -
ци ју в. д. ди рек то ра ЈП-а „Ур ба ни -
зам” сту пи Сла ве Бо ја џи ев ски.

С. Трај ко вић

Нај ви ше по ле ми ка 
о јав но-при ват ном 
парт нер ству

Пред ло ге обра зла га ло 
не ко ли ко већ ни ка, би ло је
и ре пли ка

Рас пра ва о Од лу ци о 
фи нан сиј ској по др шци 
по ро ди ци с де цом

Пред сед ник Скуп шти не гра да Ти гран
Киш на по чет ку сед ни це одр жа не 14.
но вем бра по звао је све при сут не да
ми ну том ћу та ња ода ју по шту по ги ну -
ли ма у Пр вом свет ском ра ту по во дом
ве ка од ње го вог за вр шет ка. Ни шта на
по чет ку ни је ука зи ва ло на то да ће
сед ни ца, на ко јој су би ле 34 тач ке
днев ног ре да, по тра ја ти ско ро шест
са ти, јер су и мно го обим ни је тра ја ле
знат но кра ће.

Али...

Ни шта од но вих та ча ка
Пред ло зи за до пу ну би ли су ма ње-
ви ше стан дард ни. Ни ко ла Дан гу бић
(СПС) тра жио је да се ис пи та без бед -
ност јав ног про сто ра, тј. са ла у згра -
да ма ме сних за јед ни ца, као и ди рект -
не пре но са сед ни ца, јер не би во лео
да се „ова власт упам ти као ло кал на
дик та ту ра, у ко јој не ма гра ђан ских
сло бо да”. Ни ко ла Ћур чин („Сло бод -
но Пан че во”) по но вио је зах тев да се
ис пи та ста ње у Апо те ци Пан че во: ре -
као је су ло ка ли за ман да ље ни, да се у

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

АК ТИВ НА ОПО ЗИ ЦИ ЈА, ЗА ГО ВОР НИ ЦОМ ЖИ ВА 
И ВЛА ДА ЈУ ЋА ВЕ ЋИ НА

ски да ти 145.000 евра за јав ни то а -
лет. Бо га тин че вић је тра жио об ја -
шње ње због че га ни је рас пи са на јав -
на на бав ка за огра ђи ва ње вр ти ћа
„Сла вуј” ка да око ње га има шпри це -
ва и опа сних па са, а Ћур чин је кон -
ста то вао да се но вац ба ца на ло кал -
ну аген ци ју за раз вој, а ште ди се ка -
да и са мо 100.000 ди на ра тре ба да ти
не ком за ре ал не по тре бе... Аманд -
ма ни опо зи ци је ни су до би ли зе ле но
све тло.

оп те ре ћен и да се јав но-при ват но парт -
нер ство са да на ме ће као је ди но ре -
ше ње; ка зао је да је не ло гич но то да
је це на по је ди нач не кар те по ску пе ла
про цен ту ал но ви ше у од но су на ме -
сеч не, те да је то „со ци јал ни там пон”,
на пра вљен да се ђа ци, сту ден ти и ро -
ди те љи не би бу ни ли, док је су шти на
у ква ли тет ни јем пре во зу и у то ме да
не до ста је ме ха ни зам над зо ра над спро -
во ђе њем пред ло же ног уго во ра.

Су шец је ка зао да сав ма те ри јал иде
на ко ми си ју Вла де Ср би је, да од го вор
мо же би ти и не га ти ван, а ако бу де био
по зи ти ван, вра ћа се ло кал ној скуп -
шти ни на рас пра ву. До дао је да АТП
има ста ри во зни парк, да се око осам
ми ли о на ди на ра ме сеч но гу би због ди -
вљих пре во зни ка на ли ни ји до Бе о гра -
да, да ра сту це не го ри ва, да амор ти за -
ци ја ко шта и да све то иде из ре ба лан -
са, па ће за то је ди но јав но-при ват но
парт нер ство, ко је ви ди као олак ша ње
за бу џет Гра да, али и за гра ђа не, ко ји
су део гра да, би ти од по мо ћи.

Ср ђан Гла мо ча нин (СРС) ре као је
да се ме наџ мент град ског пре во -

њи ма сва шта де ша ва ло и да мо же до -
ћи до озбиљ них ин ци де на та.

Пре драг Бо га тин че вић, са мо стал -
ни од бор ник, хтео је да се пред ко ле -
ги ни ца ма и ко ле га ма на ђе рас пра ва
о то ме да убу ду ће ме ди ји ко ји из но се
кле ве те и ла жи и за то су про гла ше ни
кри вим не ма ју пра во да се фи нан си -
ра ју из град ске ка се. Де јан Јо ва но вић
(„Сло бод но Пан че во”) же ли да се на
ин тер нет пре зен та ци ји Гра да на ђе
спи сак свих јав них про сто ра ко је мо -
гу да ко ри сте не вла ди не ор га ни за ци -
је и да струч на ко ми си ја утвр ди за -
што је дат но вац ме ди ји ма ко ји су
пре кр ши ли од ред бе регулаторних тела.
Жар ко Је ли сав чић и Ду ши ца Јо ва но -
вић из исте од бор нич ке гру пе хте ли
су да се на пра ви ко ми си ја ко ја би ис -
пи та ла ка ко су по де ље на сред ства на
кон кур су за област спо р та и да бу ду
сме ње ни чла но ви УО КЦП-а због не -
спо соб но сти, а Шан дор Ђер фи (ДЈБ)
да власт од го во ри на пи та ње гра ђа на
ко ли ки је про це нат за по шља ва ња пре -
ко вла да ју ће стран ке.

Сви пред ло зи су, на рав но, од би је -
ни. По том је чак де се так опо зи ци о -
них од бор ни ка има ло при мед бе на
за пи сник с про шле сед ни це, па се
пре шло на пр ву тач ку днев ног ре да,
ко ја се ти ца ла тре ћег ре ба лан са бу џе -
та, а пред ста вио га је за ме ник гра до -
на чел ни ка Пре драг Жив ко вић (пи са -
ли смо о ка си у из ве шта ју са сед ни це
Град ског ве ћа).

Ђер фи је пи тао за што се 20 ми ли -
о на ди на ра да је ЈКП-у „Зе ле ни ло”,
по што на је сен и зи му не ма зе ле них
по вр ши на, Јо ва но вић је кон ста то вао
да ако се из бу џе та Гра да, ко ји је
„те жак” 50 ми ли о на евра, са мо пет
од сто не по тр о ши ка ко тре ба, нешто
не штима и до дао да је не до ма ћин -

О пла но ви ма де таљ не ре гу ла ци је
ни је се при ча ло, усво је ни су.

Со ци јал ни там пон
По том се го во ри ло о кре дит ном за ду -
жи ва њу Пан че ва. Рас пра вља ли су Јо -
ва но вић, шеф од бор нич ке гру пе СНС-
а Жељ ко Су шец, Жив ко вић, Ћур чин,
Па вле Ђу кић („За на ше Пан че во”).
Би ло је ту мно го иде ја, а усво јен је
пред ло же ни акт.

Ће бић је по во дом да ва ња са гла сно -
сти за из во ђе ње ра до ва на не по крет -
но сти ма с пра вом сво ји не тра жио од
вла да ју ће ве ћи не да бу де до след на и
са да од би је свој пред лог, јер је то исто
он пред ла гао пре две го ди не, па је
би ло од би је но. По том, Јо ва но вић се
обра тио „ис кљу чи во гра ђа ни ма” и за -
мо лио их да се ја ве ако уо че не ке не -
пра вил но сти у ве зи с до де лом ста но -
ва, јер су у ко ми си ји са мо љу ди из
јав них пред у зе ћа, „а у њих не ма мо
по ве ре ња”. По ре ске од лу ке су до не те
без рас пра ве.

Од мах за тим на чет је сет пред ло га
од лу ка о јав но-при ват ном парт нер -
ству (АТП, јав но осве тље ње, ко му нал -
ни от пад, ло кал ни пу те ви), што се
пре тво ри ло у жи во пи сну и ду гу пар -
ла мен тар ну рас пра ву. Го вор ни ци су
се по ма ло и по на вља ли, а у очи је
упа ло да су ак тив ни би ли и пред став -
ни ци вла сти. Ће бић је ка зао да је ра -
ни је по ме ну то већ да се иза по ве ћа ња
це не ка ра та АТП-а кри је при ва ти за -
ци ја и до дао да се „на од се ца њу Пан -
че ва од Бе о гра да си сте мат ски ра ди”,
па је као при мер на вео не ста нак „Бе -
о во за”. По ње му, је ди но ли ни ја ка
глав ном гра ду до но си до бит, све ће
би ти још ску пље, Гра ду и вла сти ће
би ти бо ље, а не гра ђа ни ма лак ше.

Ђу кић је кон ста то вао да АТП има
про бле ма, да је пра вац ка Бе о гра ду

Никола Ћурчин



По чет ком ок то бра, у окви ру
кон фе рен ци је под на зи вом „Ка
ад ми ни стра ци ји без су ви шних
па пи ра”, пред ста вљен је но ви
ре гу ла тор ни оквир за раз вој
елек трон ског по сло ва ња и еУ -
пра ве и обе ле жен по че так при -
ме не За ко на о при вред ним дру -

штви ма, ко јим се уки да ко ри -
шће ње пе ча та за при вре ду.

Но ви За кон о при вред ним
дру штви ма про пи су је да се при -
вре ди не мо же на мет ну ти упо -
тре ба пе ча та ни јед ним по себ -
ним про пи сом. За кон је ван
сна ге ста вио од ред бе чак де сет
за ко на и сто се дам под за кон -
ских ака та у ко ји ма се по ми ње
пе чат. За фир ме и рад ње осно -
ва не по сле 1. ок то бра то ће зна -
чи ти да не мо ра ју да пра ве свој
пе чат, док ће по сто је ће мо ћи

по сте пе но да из ба це из упо -
тре бе.

При вред ни ци ће од 1. ок то -
бра мо ћи да при ја ве ин сти ту -
ци је ко је им тра же пе чат на
би ло ком до ку мен ту пу тем
имеј ла ukidanje.pecata@gov.rs,
а од 1. но вем бра вла ди на Кан -
це ла ри ја за IT и еУ пра ву, у са -
рад њи с НА ЛЕД-ом , по кре ну -
ће по зив ни цен тар ко ји ће пру -
жа ти по др шку слу жбе ни ци ма,
гра ђа ни ма и при вре ди у ко ри -
шће њу елек трон ских сер ви са
и елек трон ској раз ме ни по да -
та ка.

По ред ин ду стриј ских син те -
тич ки про из ве де них хе миј -
ских, а у по след ње вре ме и
би о ло шких тзв. би о пре па ра -
та или би о пе сти ци да, у сва -
ко днев ном жи во ту се ко ри -
сте пре па ра ти или при прав -
ци ко ји се мо гу на пра ви ти у
соп стве ној ре жи ји. Њи хо ва
упо тре ба је ви ше стру ка и као
та кви се мо гу ко ри сти ти као
ин сек ти ци ди, бак те ри ци ди
или фун ги ци ди. Због сво је
ле ко ви то сти и хран љи во сти,
ве ли ки број биљ них при пра -
ва ка се, по ред за штит не уло -
ге, мо же ко ри сти ти и за ис -
хра ну га је них би ља ка. Тач -
ни је, мо гу по слу жи ти као при -
род на ђу бри ва за раст, раз вој
и оја ча ва ње би ља ка. При род -
ни пре па ра ти се нај ви ше про -
из во де од ле ко ви тих, аро ма -
тич них, за чин ских би ља ка,
по вр ћа, ко ро ва и оста лог би -
ља. Њи хо ва упо тре ба се же у
да ле ку про шлост. Ипак, на
сре ћу, уко ли ко не ко из се би
по зна тог раз ло га не мо же сам
да при пре ми ову вр сту пре -
па ра та, од ре ђе ни број тих и
та квих пре па ра та мо же се на -
ћи и на на шем тр жи шту. Та -
кви го то ви про из во ди за за -
шти ту и оја ча ва ње би ља углав -

ном су на ста ли у не кој од
ино стра них др жа ва и на на -
ше тр жи ште су уве зе ни. Ра -
ду је чи ње ни ца да, пре све га
да би се за шти ти ло здра вље
и жи вот на сре ди на, је дан број
на ших гра ђа на ове пре па ра -
те сам при пра вља. С по ја вом
ор ган ске про из вод ње при род -
ни пре па ра ти су по ста ли по -
но во ак ту ел ни и ко ри сте се у
раз ли чи тим биљ ним про из -
вод ња ма (ра тар ству, по вр тар -
ству, во ћар ству…). Пра вил -
но упо тре бље ни оси гу ра ва ју
здрав и ква ли те тан при нос,
од но сно при хва тљи ву и одр -
жи ву про из вод њу за чо ве ка
и око ли ну. 

У све ту је от кри вен при -
ли чан број би ља ка ко је се у
ту свр ху мо гу упо тре би ти.
По ме ну ће мо са мо оне ко је
су код нас ши ро ко рас про -
стра ње не и ла ко се мо гу на -
ћи у сва кој сре ди ни, уз упут -
ство за при пре му би о пре -
па ра та. Пре не го што при -
ка же мо не ке од би ља ка, на -
ве шће мо вр сте би о пре па ра -
та ко је мо же мо про из ве сти
у соп стве ној ре жи ји.

Чај се спра вља од све жих
или су вих де ло ва биљ ке ко -
ји се пре ли ју ки пу ћом во -
дом и оста ви се да од сто ји
око два де сет ми ну та. По том
се про це ди и охла ди и, у за -
ви сно сти од упо тре бље не вр -
сте, од мах се ко ри сти или
се раз ре ди во дом (нај по -
жељ ни ја је ки шни ца или од -
ста ја ла бу нар ска во да).

Ува рак (чор ба) при пре ма
се ка да се исит ње ни де ло ви
од го ва ра ју ће биљ ке пре ли -
ју хлад ном во дом и оста ве
24 са та. По сле то га чор ба
се ку ва 15–30 ми ну та, за -
тим се охла ди, про це ди и
теч ност – чор ба ко ри сти се
за тре ти ра ње (пр ска ње – нај -
че шће раз ре ђе на).

Ма це рат на ста је та ко што
се исит ње ни де ло ви биљ ке
пре ли ју хлад ном во дом (нај -
бо ље ки шни цом) и оста ве
да од сто је 24 са та. Ма це рат
се про це ди и теч ност се ко -
ри сти.

Фер мен ти са ни екс тракт
на ста је ка да се све жи (нај -
бо ље) или су ви биљ ни де -
ло ви пре ли ју хлад ном во -
дом и оста ве на по љу све док
не поч не вре ње. Ма са се то -
ком се дам до два на ест да на

по вре ме но ме ша. Фер мен -
та ци ја  је за вр ше на ка да
биљ ни де ло ви пад ну на дно
по су де, а теч ност се из би -
стри. Екс тракт се оба ве зно
пре тре ти ра ња би ља ка раз -
ре ђу је во дом – нај че шће је
то од нос је дан део екс трак -
та и 10 (20, 50) де ло ва во де.

Нај че шће ко ри шће не
биљ ке у ову свр ху је су: ма -
сла чак, ко при ва, бе ли лук,
чи чак, хај дуч ка тра ва, ка -
ми ли ца, ва ле ри ја на (одо -
љен), ду ван, па ра дајз, пре -
сли ца, га вез, зо ва, бе ли
ори га но, вра ни лов ка и др.
Спи сак би ља ка ко је се мо -
гу ко ри сти ти у ову свр ху
мно го је ве ћи од го ре на -
ве де ног, што се по твр ђу је
но вим ис ку стви ма сте че -
ним кроз на уч но и стра жи -
вач ки и прак тич ни рад ве -
ли ког бро ја ис тра жи ва ча,
про из во ђа ча и хо би ста, чи -
ји је циљ уна пре ди ти без -
бед ност у про из вод њи хра -
не и са чу ва ти људ ско и жи -
во тињ ско здра вље и жи -
вот ну сре ди ну од штет них
аге на са.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 16. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

При прав ци за за шти ту
и оја ча ва ње би ља 

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ЗА КОН НА СНА ЗИ ОД 1. ОК ТО БРА

При ја ви те ин сти ту ци је ко је тра же пе чат

КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈА У ПРИ ВРЕД НОЈ КО МО РИ

ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ 
РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ ПРО ЈЕК ТА „ЕКО ТА МИШ”

Одр жа ни на сту пи на
сај мо ви ма у Бе о гра ду
и Но вом Са ду и 
при вред ним 
из ло жба ма у 
Су бо ти ци и Но вој Па зо ви

У При вред ној ко мо ри Ср би је
– Ре ги о нал ној при вред ној ко -
мо ри Ју жно ба нат ског управ ног
окру га у сре ду, 7. но вем бра,
одр жа на је кон фе рен ци ја за
ме ди је на ко јој су пред ста вље -
не ак тив но сти ре а ли зо ва не у
окви ру про јек та „Еко Та миш –
но ви ту ри стич ки про из вод”, ко -
ји се фи нан си ра у окви ру IN-
TERREG IPA Про гра ма пре ко -
гра нич не са рад ње Ру му ни ја –
Ср би ја.

Ре ги о нал на при вред на ко -
мо ра Ју жно ба нат ског управ ног
окру га ор га ни зо ва ла је се ри ју
се ми на ра у окви ру про јек та
„Еко Та миш – но ви ту ри стич -
ки про из вод”, ко ји се фи нан -
си ра из INTERREG IPA Про -
гра ма пре ко гра нич не са рад ње
Ру му ни ја –Ср би ја. Се ми на ри су
оку пи ли све за ин те ре со ва не
стра не у ту ри зму, на под руч ју
пет оп шти на срп ског Ба на та, с
ци љем уна пре ђе ња зна ња и ве -
шти на из обла сти ко му ни ка -
ци је, про мо ци је и из во ра фи -
нан си ра ња у ту ри зму.

Пр ви се ми на ри у окви ру
се ри је на те му „Ко му ни ка ци -
о не и пре зен та ци о не ве шти -
не” за ани ма то ре у ту ри зму
одр жа ни су у Зре ња ни ну и
Ко ва чи ци. То ком тро днев ног
тре нин га че тр де сет по ла зни -
ка из Зре ња ни на, Сеч ња, Ко -
ва чи це, Опо ва и Пан че ва са -
вла да ло је основ не ве шти не,
тех ни ке и ала те ка ко би успе -
шно оба вља ли по сао ту ри -
стич ког ани ма то ра. За јед нич -
ки тре нинг за по ла зни ке из
Ср би је и Ру му ни је кон ци пи -
ран је та ко да по ве же на у че -
не тех ни ке и ала те с про јек -
том „Еко Та миш”, мул ти је -

зич ким окру же њем и пре ко -
гра нич ним ту ри змом.

На дво днев ним се ми на ри ма
за пред став ни ке ло кал них са -
мо у пра ва у фо ку су су би ле те -
ме из обла сти ко му ни ка ци је у
ту ри зму, као и ко му ни ка ци је о
ту ри зму. Зна ча јан про стор је
по све ћен про мо ци ји од но сно
кон цеп ту ту ри стич ког про из -
во да.

Тре ћа гру па се ми на ра оку -
пи ла је ви ше од осам де сет пред -
став ни ка из ми кро би зни са у
ту ри зму, ко ји су по ка за ли ин -
те рес и ис та кли по тре бу за сти -
ца њем зна ња и ве шти на из
обла сти ис тра жи ва ња тр жи шта,

раз у ме ва ња по тре ба куп ца/ту -
ри сте, про мо ци је, ефи ка сне ко -
му ни ка ци је, он лајн мар ке тин -
га. Бу ду ћи да раз вој ту ри зма
под ра зу ме ва и раз вој пра те ћих
де лат но сти, ко је ни су до ми -
нант но ту ри стич ке, је дан у се -
ри ји се ми на ра оку пио је пред -
став ни ке из сек то ра са о бра ћа -
ја, здрав стве них слу жби, слу -
жби обез бе ђе ња и ме ди ја. То -
ком дво днев ног тре нин га раз -
го ва ра ло се о ком плек сно сти
ту ри зма и по зи ци ји пра те ћих
ту ри стич ких де лат но сти.

Сви се ми на ри су за сно ва ни
на нај бо љим ме ђу на род ним
прак са ма и ши ро ком спек тру
зна ња струч ња ка у обла сти ту -
ри зма. Тре не ри су би ли ис ку -
сни струч ња ци ко ји до бро по -
зна ју ка кву по зи тив ну про ме ну
мо же до не ти рад у овој обла сти.

У пе ри о ду од ја ну а ра до сеп -
тем бра 2018. го ди не ре зул та ти
про јек та су пред ста вље ни и ши -
рој јав но сти – кроз про мо ци је
на сај мо ви ма у Бе о гра ду и Но -
вом Са ду, као и на при вред -
ним из ло жба ма у Су бо ти ци и
Но вој Па зо ви. Про мо ци ја је ор -
га ни зо ва на с ци љем да се по -
тен ци јал ним ту ри сти ма и по -
се ти о ци ма овог под руч ја пре -
не се по ру ка да је реч о атрак -
тив ној де сти на ци ји и но вим
мо гућ но сти ма за ду жи бо ра -
вак на ре ци Та миш.

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

Конкурс за доделу мини-грантова
„Фонд Б92” расписао је у пе-
так, 9. новембра, конкурс под
називом „Економско оснажи-
вање жена”, на основу којег
ће петнаест пословних идеја
жена с територија општина
Сремска Митровица, Панче-
во и Сомбор бити финанси-
рано бесповратним средстви-
ма у износу до 250.000 ди-
нара. Циљ конкурса је раз-
вој женског предузетништва,
као и развој новооснованих
или постојећих бизниса же-
на с територија општина
Сремска Митровица, Панче-
во и Сомбор.

Укупан фонд за доделу бес-
повратних средстава износи
3.750.000 динара, а планира-
но је да се у свакој од три по-
менуте општине додели по

пет грантова. На
конкурс се могу
пријавити сва
правна лица ко-
јима управљају
жене и/или чији
су власници же-
не с територија
општина Сремска
Митровица, Пан-
чево и Сомбор:
мале задруге,
удружења грађан-

ки, предузетнице, друштва са
ограниченом одговорношћу,
занатске радионице, пољопри-
вредна газдинства итд.

Рок за подношење пријава је
недеља, 25. новембар. За сва до-
датна питања у вези с процедуром
пријављивања на конкурс заинте-
ресоване се могу јавити на имејл
ona sna zi va nje@ fondb92.org  или на
телефон 011/32-84-534 (радним
данима од 10 до 16 сати).

Конкурс „Економско оснажи-
вање жена” спроводи се у окви-
ру пројекта „ОНАснаживање” у
партнерству „Фонда Б92”, „Смарт
колектива” и удружења „Добра
башта”. Реализацију пројекта
омогућио је фонд Уједињених
нација за заустављање насиља
над женама.

МЕЂУНАРОДНИ БИЈЕНАЛЕ „EX LI BRIS 2018”

Транзиција на папиру
У Историјском архиву у Панче-
ву у среду, 7. новембра, отворе-
на је изложба радова с међуна-
родног бијенала „Ex li bris 2018”. 

Главну награду је освојио
Duan Gu ang Zhong из Кине, а
дипломе су добили и Jo celyne
Be no it (Канада), Ge ne Chu (Ка-
нада), Ференц Јорга (Румуни-
ја), Горица Милетић Омчикус
(Босна и Херцеговина), Ахмед
Назир (Бангледеш), Овиду Пет-
ца (Румунија), Арпад Шала-
мон (Словенија) и Ива Шарић
(Хрватска).

Ове године на конкурс је
пристигло сто шездесет ра-
дова деведесет двоје умет-
ника. Жирију је председа-
вала Светлана Младенов,
историчарка уметности из
Новог Сада, а остали чла-
нови су били: Сава Степа-
нов, ликовни критичар из
Новог Сада, Весна Марко-
вић, магистар сликарства из
Београда, Нада Денић, ма-
гистар вајарства из Панче-
ва, и Милан Јакшић, сли-
кар из Панчева. 



Ге не рал ни ди рек тор НИС-а Ки -
рил Тјур де њев одр жао је не -
дав но пре да ва ње на пре сти жној
по слов ној шко ли „Judge Busi-
ness School” Уни вер зи те та у
Кем бри џу у Ве ли кој Бри та ни -
ји, на те му „Упра вља ње и ли -
дер ство у че твр тој ин ду стриј -
ској ре во лу ци ји – иза зо ви и мо -
гућ но сти”.

Пре да ва ње ге не рал ног ди -
рек то ра НИС-а иза зва ло је ве -
ли ку па жњу оку пље них про фе -
со ра и сту де на та јед не од нај -
ре но ми ра ни јих по слов них шко -
ла у све ту. Ки рил Тјур де њев je
при сут ни ма го во рио o че твр -
тој ин ду стриј ској ре во лу ци ји,
ње ној ак ту ел но сти, иза зо ви ма
ко је са со бом но си и мо гућ но -

Нај у спе шни ји про свет ни рад -
ни ци и вас пит но-обра зов не
уста но ве у АП Вој во ди ни на
Дан про свет них рад ни ка, 8.
но вем бра, на гра ђе ни су тра -
ди ци о нал ним по кра јин ским
при зна њем ко је но си име др
Ђор ђа На то ше ви ћа, ле ка ра по
обра зо ва њу, ко ји је дао не -
мер љив до при нос про свет ној
стру ци и пе да го шком ра ду.

По кра јин ска вла да и по -
кра јин ски се кре тар за обра -
зо ва ње, про пи се, упра ву и на -
ци о нал не ма њи не – на ци о -
нал не за јед ни це Ми хаљ Њи -
лаш и пот пред сед ни ца Од бо -
ра за до де лу при зна ња Ве сна
Јо во вић уру чи ли су на гра де
до бит ни ци ма на при год ној
све ча но сти ко ја је одр жа на у
згра ди Ба но ви не.

Том при ли ком је по кра јин -
ски се кре тар за обра зо ва ње че -
сти тао про свет ним рад ни ци -
ма 8. но вем бар – Дан про свет -
них рад ни ка и у свом по здрав -
ном го во ру ис та као зна чај и

за слу ге ко је про све та ри има -
ју у вас пи та њу и обра зо ва њу
де це. Под се тио је да По кра -
јин ска вла да, за јед но с Ре пу -
бли ком, већ не ко ли ко го ди -
на по све ћу је ве ли ку па жњу
сек то ру обра зо ва ња и да др -
жа ва из два ја из бу џе та знат -
на нов ча на сред ства за об но -
ву и опре ма ње обра зов них
уста но ва, као и за ди ги та ли -
за ци ју обра зов ног про це са.

При зна ње „Др Ђор ђе На то -
ше вић”‘ уста но вље но је од лу -
ком Скуп шти не Вој во ди не
1996. го ди не као, та да је ди -
но, ау тен тич но по кра јин ско
при зна ње, ко је се, за из у зет не
ре зул та те, до де љу је пред школ -
ским уста но ва ма, основ ним и
сред њим шко ла ма, вас пи та -
чи ма, учи те љи ма, на став ни -
ци ма, пси хо ло зи ма и пе да го -
зи ма из Вој во ди не. Од уста -
но вље ња до ове го ди не до де -
ље на су 92 при зна ња. При -
зна ње се са сто ји од по ве ље,
пла ке те и нов ча не на гра де.

Дан шко ле на
спе ци фи чан на чин

Са вре ме на учи о ни ца
по клон Гра да

Уче ни ци и про фе со ри Ма шин -
ске шко ле Пан че во про сла ви -
ли су у че твр так и пе так, 8. и 9.
но вем бра, 72. го ди шњи цу по -
сто ја ња те зна чај не пан че вач -
ке струч не шко ле. Пр вог да на
про сла ве ор га ни зо ва но је дру -
же ње уче ни ка и про фе со ра уз
слат ки ше, „сла ни ше” и зву ке
„му зич ке бан де ’Мар ги ћа ни’”.
Му зи ка је утих ну ла са мо то -
ком при ка зи ва ња де ла по зо ри -
шне пред ста ве ко ју зду шно при -
пре ма ју чла но ви драм ске сек -
ци је ове шко ле и чи ја пре ми је -
ра тре ба бу де сле де ће го ди не.
За раз ли ку од прет ход них про -
сла ва, про фе со ри су од лу чи ли
да уче ни ци ма при ре де не што
ле по за дан шко ле и ова кво обе -
ле жа ва ње, по све му су де ћи, ко -
је је про те кло на обо стра ну ра -
дост, у при јат ној ат мос фе ри,
по ста ће део школ ских ак тив -
но сти у на ред ном пе ри о ду. На
сто лу су се то ком кок те ла на -
шле сва ко ја ке сла не и слат ке
ђа ко ни је, у ко ји ма су ужи ва ли
и про фе со ри и уче ни ци.

Дру гог да на, 9. но вем бра,
одр жа на је глав на про сла ва.
Про фе со ри ма те ма ти ке ор га -
ни зо ва ли су за ма шин це, љу -
би те ље бро је ва и ма те ма тич -
ких опе ра ци ја не ко ли ко за ни -
мљи вих ра ди о ни ца: му зи ка и
ма те ма ти ка, сли ке од кон ца,
тан грам и су до ку. Као и сва ке
го ди не за дан шко ле, одр жа но
је школ ско так ми че ње у ба ске -
ту и ма лом фуд ба лу. По том је
усле ди ла све ча на ака де ми ја у
хо лу шко ле, уз при су ство ве ли -

По во дом обе ле жа ва ња Да на
гра да ло кал на са мо у пра ва је у
са рад њи с Ре ги о нал ним цен -
тром за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” ор га ни зо ва ла при год ну
све ча ност 7. но вем бра у про -
сто ри ја ма Град ске упра ве. Том

при ли ком су нај у спе шни јим
пан че вач ким уче ни ци ма, осва -
ја чи ма ме да ља на ме ђу на род -
ним и др жав ним так ми че њи -
ма у школ ској 2017/2018. из
ма те ма ти ка, фи зи ке, ге о гра -
фи је, срп ског и ен гле ског је зи -
ка, мо де лар ства итд., уру че не
сим бо лич не нов ча не на гра де.

У пре пу ној ма лој са ли Град -
ске упра ве Пан че во чла ни ца
Град ског ве ћа за област обра -
зо ва ња мр Та тја на Бо жић, пред -
сед ник УО РЦТ „Ми хај ло Пу -
пин” Ми лан Ми тро вић и ди -
рек тор Ре ги о нал ног цен тра за

та лен те др Дра го љуб Цу цић
уру чи ли су нај у спе шни јим ђа -
ци ма но вац у из но су од 4.000,
6.000, 8.000 и 10.000 ди на ра, у
за ви сно сти од ка те го ри је на -
гра де. Укуп но је на гра ђе но 49
уче ни ца и уче ни ка, а Град је
из бу џе та за ту свр ху из дво јио
укуп но 302.000 ди на ра.

ПРОСВЕТА
Петак, 16. новембар 2018.
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НА ГРА ЂЕ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ УЧЕ НИ ЦИ

Они су бу дућ ност 
на шег гра да

НИС НА КЕМ БРИ ЏУ

Че твр та ре во лу ци ја

ПЕТ ГО ДИ НА РЕ ФОР МЕ СРЕД ЊЕГ ОБРА ЗО ВА ЊА

Ду ал но обра зо ва ње и за сту ден те
Одр жан струч ни скуп
по во дом ју би ле ја

Не дав но је у Бе о гра ду одр жан
струч ни скуп под по кро ви тељ -
ством ГИЗ-а, ор га ни зо ван по -
во дом пе то го ди шњи це им пле -
мен та ци је про јек та „Ре фор ма
сред њег струч ног обра зо ва ња”.
Тим по во дом по моћ ни ца ми -
ни стра про све те, на у ке и тех -
но ло шког раз во ја Га бри је ла
Гру јић ис та кла је да се ви ше
од 4.500 уче ни ка у Ср би ји шко -
лу је по мо де лу ду ал ног обра -
зо ва ња за сно ва ном на нај бо -
љем ис ку ству Не мач ке, Швај -
цар ске и Ау стри је, чи ме сти чу

но ве ве шти не ко је ће им омо -
гу ћи ти да лак ше до ђу до по -
сла.

У ре а ли за ци ју мо де ла ду ал -
ног обра зо ва ња укљу че но је око
600 ком па ни ја ко је по слу ју у
Ср би ји. Не мач ка ор га ни за ци -
ја за ме ђу на род ну са рад њу
(ГИЗ), ко ја спро во ди про је кат
ре фор ме у име вла де Са ве зне
Ре пу бли ке Не мач ке, а у са рад -
њи с Ми ни стар ством про све -
те, на у ке и тех но ло шког раз -
во ја, по мо гла је мо дер ни за ци -
ју и из град њу шест обра зов них
про фи ла, ко је по ха ђа око 2.700
уче ни ка у 53 сред ње струч не
шко ле. Вре ди ис та ћи да је у
тој гру пи струч них шко ла  и

пан че вач ка Ма шин ска шко ла.
Ме ђу уче сни ци ма је био и ам -
ба са дор Са ве зне Ре пу бли ке Не -
мач ке у Ср би ји То мас Шиб, ко -
ји је ис та као да је до бро обра -
зо ва ње нај ва жни ји одр жи ви
циљ Ује ди ње них на ци ја и да је
те сна са рад ња шко ла и пред у -
зе ћа на обо стра ну ко рист.

Ка ко се мо гло чу ти на ску -
пу, др жа ва ра ди на за ко но дав -
ном окви ру за им пле мен та ци -
ју ду ал ног обра зо ва ња у обла -
сти ви со ког обра зо ва ња ка ко
би се сту ден ти ма омо гу ћи ло
да, ка да већ од ла зе на прак су у
ком па ни је, то ис ку ство њи хо -
вог де ло ва ња на од ре ђе ним
про јек ти ма и са рад ње с мен -

то ри ма из ком па ни ја бу де њи -
хо во пр во зна чај но рад но ис -
ку ство.

Да под се ти мо, про је кат „Ре -
фор ма сред њег струч ног обра -
зо ва ња” по др жао је из ра ду За -
ко на о ду ал ном обра зо ва њу и
пра те ћих пра вил ни ка, ко ји ће
сту пи ти на сна гу школ ске
2019/2020. го ди не. Уче сни ци
су за кљу чи ли да су у пе ри о ду
ка да је овај про је кат за по чет,
мно ги ма ту ран ти сред њих
струч них шко ла те шко на ла -
зи ли по сао због то га што је њи -
хо во обра зо ва ње би ло усред -
сре ђе но ви ше на те о риј ска зна -
ња, а ма ње на прак тич не ве -
шти не ко је ком па ни је тра же.

ког бро ја зва ни ца из јав ног и
при вред ног жи во та Пан че ва.

Парт нер ло кал ној за јед ни ци
У име ко лек ти ва и уче ни ка Ма -
шин ске шко ле го сте је по здра -
вио Не над Дој чи но вић, ди рек -
тор ове углед не струч не обра -
зов не уста но ве, и том при ли -
ком је ис та као ве ли ко за до вољ -
ство што ова шко ла игра ве о ма
ва жну уло гу у при вред ном раз -
во ју на шег гра да. Ука зао је на
ус по ста вља ње са рад ње с не мач -
ким ги ган том ZF-ом, ко ји гра -
ди ком плекс у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни, и под се тио на
ду го го ди шњу са рад њу ове шко -
ле с фа кул те ти ма Бе о град ског
уни вер зи те та, ГИЗ-ом и Ми ни -
стар ством про све те. Дој чи но вић
је пред ста вио при сут ни ма до -
са да шње ре зул та те ра да уче ни -
ка и про фе со ра и на ја вио ве ли -
ки број за ни мљи вих про је ка та
ко ји ће би ти ре а ли зо ва ни у ско -
ри јој бу дућ но сти. Пре ма ње го -
вим ре чи ма, они ће умно го ме
уна пре ди ти бо ра вак у шко ли и

МА ШИН СКА ШКО ЛА ПАН ЧЕ ВО ПРО СЛА ВИ ЛА 72 ГО ДИ НЕ ПО СТО ЈА ЊА

ПРО ФЕ СО РИ ПО ЧА СТИ ЛИ УЧЕ НИ КЕ

под ста ћи раз ви ја ње нео п ход -
них спо соб но сти, ка ко уче ни -
ка, та ко и про фе со ра.

На про сла ви Да на шко ле, у
име гра до на чел ни ка Са ше Па -
вло ва и ло кал не са мо у пра ве,
уче ни ке и за по сле не по здра ви -
ла је град ска ме на џер ка Ма ја
Вит ман. Она је у свом по здрав -
ном го во ру ис та кла да је град
ве о ма по но сан на Ма шин ску
шко лу, јер је то јед на од рет -
ких вас пит но-обра зов них уста -
но ва ко ја је у прет ход ном пе -
ри о ду ис ту пи ла из окви ра кла -
сич не сред ње струч не шко ле.

– Ова шко ла је то ком свих
ових го ди на ра да, за ла га њем
ка ко са да шње, та ко и про шле
гар ни ту ре упра вља ња, сте кла
див но ис ку ство и ство рен је ве -
ли ки ен ту зи ја зам ко ји се пре -
но си ка ко на са рад ни ке, та ко и
на уче ни ке. Мо гу сло бод но да
ка жем да се он пре но си и на
све нас у гра ду. Же лим пре -
вас ход но уче ни ци ма Ма шин -
ске шко ле да ука жем на то да

ће све оно што ра де и за шта се
за ла жу, до не ти ре зул та те – ре -
кла је Ма ја Вит ман и до да ла
да је за да так уче ни ка да уче,
цр пе зна ња и усва ја ју ве шти не
ко је им пре но се про фе со ри.

Ре но ви ра на ме ди ја те ка
Ма шин ска шко ла је ове го ди -
не, за хва љу ју ћи сред стви ма ло -
кал не са мо у пра ве, до би ла на
по клон пре у ре ђе ну ме ди ја те -
ку. На осно ву зах те ва ди рек то -
ра Не на да Дој чи но ви ћа, Град
је одо брио сред ства за адап та -
ци ју про сто ра ме ди ја те ке. Са -
да, на кон ре кон струк ци је, ђа -
ци и про фе со ри би ће у при ли -
ци да ко ри сте про стор за пре -
зен та ци је и но ви ка би нет нео -
п хо дан за оба вља ње струч не
на ста ве. Из вр ше на је за ме на
це ло куп не елек тро мре же и по -
ста вље на је но ва ин ста ла ци ја с
LED ра све том. Ре кон стру и са -
ни су зи до ви, по ста вље ни су
но ви пла фон и под, као и но ве
клу пе и сто ли це, и на ба вље на
су но ва ди дак тич ка сред ства.

УРУ ЧЕ НА НА ГРА ДА „ДР ЂОР ЂЕ 
НА ТО ШЕ ВИЋ”

Обе ле жен Дан 
про свет них рад ни ка

сти ма ко је пру жа, ста вља ју ћи
ак це нат на нафт ну и га сну ин -
ду стри ју и освр ћу ћи се на по -
сло ва ње ком па ни је НИС, ко ја
се успе шно хва та уко штац с
но вим тех но ло ги ја ма и ди ги -
тал ном тран сфор ма ци јом.

При сут ни сту ден ти и про фе -
со ри има ли су при ли ку да се

упо зна ју с ти по ви ма ино ва ци -
ја и но вим тех но ло ги ја ма ко је
је до не ла че твр та ин ду стриј -
ска ре во лу ци ја и ко је ути чу ка -
ко на наш сва ко днев ни жи вот,
та ко и на про цес до но ше ња од -
лу ка у ве ли ким кор по ра ци ја -
ма. По ред то га, Тјур де њев је
го во рио о об но вљи вим из во -

ри ма енер ги је и на чи ни ма њи -
хо вог скла ди ште ња, као и о ди -
ги тал ној тран сфор ма ци ји.

На кон крат ког пред ста вља -
ња ком па ни је и ње ног по сло -
ва ња у нафт ном и га сном сек -
то ру Ки рил Тјур де њев је ис та -
као да НИС кон стант но при -
ла го ђа ва сво је по сло ва ње ак -
ту ел ним гло бал ним усло ви ма.
Упо знао је при сут не с про це -
сом спро во ђе ња ди ги тал не
тран сфор ма ци је уну тар ком па -
ни је. Го во рио је о про ме ни уло -
га и од го вор но сти, оп ти ми за -
ци ји по слов них про це са и про -
ме ни тех но ло ги ја, ма те ри ја ла
и опре ме. Он је ис та као да је
ди ги тал на кул ту ра оно што је
нај бит ни је и што под ра зу ме ва
при вла че ње нај бо љих и нај ком -
пе тент ни јих љу ди, а у исто вре -
ме се од но си на про ме ну све -
сти и за по сле них и ме наџ мен -
та у „ди ги тал ни на чин раз ми -
шља ња“.

КОНКУРС МИНИСТАРСТВА

Новац за депоније
Министарство заштите жи-
вотне средине 9. новембра об-
јавило је јавни конкурс за су-
финансирање јединица ло-
калне самоуправе за израду
и реализацију пројеката са-
нације и рекултивације по-
стојећих несанитарних град-

ских (општинских) депонија
– сметлишта.

Право на подношење зах-
тева за доделу средстава на
овај конкурс имају све једи-
ница локалне самоуправе, а
за ову сврху је издвојено укуп-
но сто милиона динара.



Чла но ви Удру же ња за по моћ
мен тал но не до вољ но раз ви је -
ним осо ба ма (МНРО) спро ве -
ли су то ком но вем бра не ко ли -
ко за ни мљи вих ак тив но сти у
не што дру га чи јем ам би јен ту од
оног на ко ји су на ви кли: у при -
ро ди.

По чет ком ме се ца, 2. но вем -
бра, одр жа на је сли кар ска ра -
ди о ни ца у До ло ву, у са рад њи
са умет нич ким удру же њем
„Све ти о ник”. Већ на ред ног да -
на иста еки па по се ти ла је Де -
ли блат ску пе шча ру и Де во јач -
ки бу нар, а да им овај из лет
оста не у ле пом се ћа њу, по бри -
ну ли су се чла но ви Удру же ња
го ра на из Пан че ва. Бо ра вак у
при ро ди сви ма је ве о ма при -
јао, па је 6. но вем бра при ре ђе -
на још јед на ак ци ја на све жем
ва зду ху: чла но ви Дру штва за
по моћ МНРО су тог да на у До -
ло ву са ди ли др ве ће.

– Ми сво је ак тив но сти углав -
ном спро во ди мо у град ским
усло ви ма, што пред ста вља јед -
ну вр сту огра ни че ња, бу ду ћи
да чла но ви на шег удру же ња
не ма ју мно го при ли ка да бо -
ра ве у при ро ди, ужи ва ју ћи у
пеј за жи ма и у кон так ту са шу -
мом, ди вљим жи во ти ња ма и

пти ца ма. Ак тив но сти су углав -
ном ор га ни зо ва не та ко да су
чла но ви у ко му ни ка ци ји усме -
ре ни јед ни на дру ге. Град Пан -
че во је са гле дао на шу по тре бу
за бо љом со ци јал ном ин клу зи -
јом и омо гу ћио нам је да то -
ком но вем бра ор га ни зу је мо че -
ти ри ак тив но сти на отво ре ном,
у са рад њи с три раз ли чи те пан -
че вач ке ор га ни за ци је – об ја -
сни ла је Та тја на Јо вић, стручнa
сарадницa Удру же ња за по моћ
МНРО.

Она је до да ла да је за су бо ту,
17. но вем бар, пла ни ра на и по -
се та Чар да ку, у са рад њи с Пла -
ни нар ским дру штвом „Је ле нак”.
По др шку овом про јек ту пру -
жи ли су и По љо при вред на шко -
ла „Јо сиф Пан чић”, ЈКП „До -
ло ви” До ло во и Ак тив мла дих.

Удру же ње за по моћ МНРО
осно ва но је 1975. го ди не и од
та да оно оку пља осо бе са ин те -
лек ту ал ним те шко ћа ма, њи хо -
ве по ро ди це, као и све љу де до -
бре во ље ко ји уче ству ју у ин те -
гра ци ји осо ба са смет ња ма у
раз во ју у дру штве ну за јед ни цу.
У удру же њу се ре а ли зу ју кро -
јач ке, ли ков не, драм ске, спорт -
ске и кре а тив не ак тив но сти.
Одр жа ва ју се и ра ди о ни це жи -
вот них ве шти на, као и пси хо -
ло шке и еду ка тив не ра ди о ни це
за ро ди те ље, а чла но ви Удру -
же ња уче ству ју и у ин клу зив -
ним кам по ви ма и на го то во свим
град ским ма ни фе ста ци ја ма.

Петак, 16. новембар 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Бо ја и ни јан са ко же за ви се
од мно гих фак то ра, али је
нај зна чај ни ја ко ли чи на пиг -
мен та ме ла ни на у ко жи. На
про из вод њу ме ла ни на ути че
ме ла но сти му ли шу ћи хор мон
(МСХ), ко ји лу чи хи по фи за.

Хи пер пиг мен та ци ја је по -
ре ме ћај на стао услед по ве -
ћа не ко ли чи не пиг мен та ме -
ла ни на у ко жи. Нај за сту пље -
ни ји ви до ви тог по ре ме ћа ја
су хло а зма и ефе ли де.

Хло а зма је ко зме тич ки де -
фект ко же усло вљен по ве ћа -
ном про дук ци јом ме ла но сти -
му ли шу ћег хор мо на, ко ји се
ма ни фе сту је у ви ду мр ко пиг -
мен то ва них мр ља на ко жи.
Че сто се ја вља код труд ни ца
у дру гој по ло ви ни труд но ће,
као и код же на у кли мак те ри -
ју му, при хор мон ским по ре -

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

Хи пер пиг мен та ци је

(Под)раз у ме ва ње

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: по ла ма ње гла ви це ке -

ља, око 100 гра ма кач ка ва ља, око

100 гра ма пан че те, три-че ти ри

ја је та, два де ци ли тра ки се ле па -

вла ке, со, би бер и ма ло сец ка ног

пер шу на или ми ро ђи је.

При пре ма: Одво ји ти ли сто ве

ке ља и исе ћи сре ди ну, а за тим

исец ка ти на тра чи це или коц ки -

це. Блан ши ра ти у сла ној во ди

де се так ми ну та, а за тим их из ва -

ди ти и оце ди ти.

На ма ло уља про пр жи ти коц ки -

це сит но сец ка не пан че те, тек то -

ли ко да фи но за ми ри ше. Скло ни -

ти с рин гле и до да ти сец ка ном ке љу. Кач ка ваљ та ко ђе исе ћи на коц -

ки це и из ме ша ти с тра чи ца ма ке ља и пан че том. Уму ти ти три-че ти -

ри ја је та с ки се лом па вла ком и све пре ли ти пре ко при пре мље ног

по вр ћа. Из ме ша ти, по би бе ри ти и до те ра ти још ма ло укус ако је по -

треб но.

Ка лу пи ће за су фле пре ма за ти ма сла цем и на пу ни ти при пре мље -

ном сме сом. Од го ре на ри ба ти још ма ло си ра и по су ти сит но сец ка -

ним пер шу ном или ми ро ђи јом. Ста ви ти у рер ну и пе ћи на 200 сте -

пе ни око 20 ми ну та. По слу жи ти то пло.

На по ме на: Сви на ве де ни са стој ци су да ти ви ше ори јен та ци о но и

мо же те их сло бод но при ла го ди ти уку су.

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

Су фле од ке ља

ме ћа ји ма у ве зи са обо ље њем
јај ни ка и ма те ри це, а мо же се
ја ви ти и код осо ба са обо ле -
лом је тром. Ове про ме не по -
не кад спон та но не ста ну на кон
по ро ђа ја или на кон из ле че ња
хор мон ских по ре ме ћа ја у ор -
га ни зму. Али по сто је и хло а -
зме ко је не про ла зе са ме од
се бе и по треб но их је тре ти -
ра ти ко зме тич ки. Нај бо ље ре -
зул та те су да ле воћ не ки се -
ли не или, у те жим слу ча је ви -
ма, ТЦА пи лин зи. По не кад је
те шко укло ни ти пиг мен та ци -
ју и на кон од ре ђе них трет ма -
на та ко да се не мо же 100%
твр ди ти па ци јен ту да ће хло -
а зма не ста ти. На кон трет ма -
на из у зет но је бит но убу ду ће
се чу ва ти сун ца и ко ри сти ти
УВ за шти ту, ка ко се фле ка не
би по но во по ја ви ла.

Ефе ли де су ко зме тич ке ано -
ма ли је ко же. Про ме не су ло -
ка ли зо ва не на ко жи ли ца, вра -
та и ра ме на. Из гле да ју као
ма ле огра ни че не мр ље сме -
ђе и жућ ка сто-цр ве не бо је.
Про ме не су на след не и мо гу
се по ја ви ти већ око пе те го -
ди не жи во та. Нај че шће се ја -
вља ју код ри ђих осо ба, рет ко
код пла вих. Из ра же ни је су на
про ле ће и ле ти због сун ца, те
је оба ве зна УВ за шти та, и то
већ од мар та. Ефе ли де се та -
ко ђе мо гу тре ти ра ти воћ ним
ки се ли на ма. Нео п ход но је у
про се ку од шест до осам трет -
ма на на не де љу да на.

Уру че не пла ке те за
35, 50, 75 и 100 пу та
да ту крв

Че ти ри признањa
„Ши ро ко ср це”

Све ча ност по во дом уру чи ва ња
при зна ња ви ше стру ким да ва о -
ци ма кр ви упри ли че на је у сре -
ду, 7. но вем бра, у дво ра ни Кул -
тур ног цен тра. Пла ке те је до -
би ло 114 на ших су гра ђа на ко -
ји су крв да ли 35, 50, 75 и 100
пу та. До де ље но је и ви со ко при -
зна ње „Ши ро ко ср це” Цр ве ног
кр ста Ср би је нај ху ма ни јим сре -
ди на ма за ре зул та те оства ре не
у да ва ла штву у 2017. го ди ни.
Ову све ча ност ор га ни зо ва ли су
пан че вач ки Цр ве ни крст и Град
Пан че во, као по кро ви тељ.

При сут не су на по чет ку по -
здра ви ле Бо ја на Ћу ић, уче ни -
ца Ме ди цин ске шко ле „Сте ви -
ца Јо ва но вић” и ко ор ди на тор -
ка Ти ма мла дих за до бро вољ -
но да ва ла штво кр ви, и Ми ли -
ца То до ро вић, се кре тар ка Цр -
ве ног кр ста Пан че во. Оне су
за хва ли ле да ва о ци ма, под се -
тив ши на то да по моћ ко ју они
не се бич но пру жа ју зна чи оздра -
вље ње и жи вот за ве ли ки број
љу ди.

С ли ца ме ста
При зна ња на шим су гра ђа ни ма
ко ји су крв до са да да ли 35 и
50 пу та уру чио је др Ми лан Ко -
ви ја нић, пред сед ник Управ ног

СВЕ ЧА НОСТ ЗА ДО БРО ВОЉ НЕ ДА ВА О ЦЕ КР ВИ

ЧУ ВА НАС ВЕ ЛИ КА ХУ МА НА ПО РО ДИ ЦА

од бо ра Цр ве ног кр ста и ле кар
у Оп штој бол ни ци Пан че во.

– Сти ца јем окол но сти, на овај
до га ђај сам сти гао са свог де -
жур ства и за два и по са та, ко -
ли ко сам прет ход но про вео у
бол ни ци, два пу та сам тре бо вао
крв: за ба ку ко ја је те шки ср ча -
ни бо ле сник и за јед ног мла дог
па ци јен та, ко ји на жа лост има
акут ну ле у ке ми ју. И та ко је сва -
ког да на: без број је па ци је на та
ко ји ма крв за и ста жи вот зна чи.
До шао сам да у њи хо во име
свим да ва о ци ма од ср ца за хва -
лим – ис та као је Ко ви ја нић.

Сви ма они ма ко ји су крв да -
ли 75 и 100 пу та при зна ња је
уру чи ла Су за на Јо ва но вић, чла -
ни ца Град ског ве ћа за ду же на
за рад, за по шља ва ње и со ци -
јал ну по ли ти ку.

Циљ: спа сти жи вот
У име нај ху ма ни јих по је ди на -
ца ко ји су крв да ли нај ма ње
100 пу та, при сут ни ма се обра -
тио Ми лан Шу шњар.

– Сви ми, ви ше стру ки да ва -
о ци, ни смо ни са ња ли да ће мо
до ћи до ова ко ви со ког бро ја од
сто и ви ше да ва ња. По че ли смо
да да је мо крв још у школ ским
да ни ма и на ста вља ли тра ди -
ци ју из го ди не у го ди ну. Ни -
смо ми сли ли ни на бро је ве ни
на би ло ка ква при зна ња, већ
нам је пре све га био циљ спа -
сти не ко ме жи вот – ис та као је
Шу шњар.

Пла ке те „Ши ро ко ср це” ове
го ди не уру че не су Слу жби
тран сфу зи ја кр ви Оп ште бол -
ни це Пан че во, Ме сној за јед -
ни ци Ка ча ре во, Ма шин ској
шко ли и Гим на зи ји „Урош
Пре дић”. У име Слу жбе за
тран сфу зи ју пла ке ту је при -
ми ла др Рад ми ла Ра и лић Ри -

стов ска, ко ја је ис та кла да су
при зна ње „Ши ро ко ср це” за -
слу жи ли сви до бро вољ ни да -
ва о ци кр ви ши ром ју жно ба -
нат ског ре ги о на.

– У 2018. го ди ни от по че ла је
ре фор ма у тран сфу зи ји. До нет
је но ви за кон и по сло ви су пре -
ра спо ре ђе ни на дру га чи ји на -
чин. Та ко са да Слу жба за тран -
сфу зи ју по ста је бол нич ка бан -
ка кр ви. Ми се кр вљу снаб де -
ва мо из Но вог Са да, а ак ци је
до бро вољ ног да ва ња ор га ни зу -
је Цр ве ни крст. Упр кос про ме -
на ма, Тран сфу зи ја Пан че во по -
ру чу је да ва о ци ма да тре ба да
и да ље оста не мо за јед но на
истом ху ма ном за дат ку. Цео
ју жно ба нат ски ре ги он и град
Пан че во има ју ви ше де це ниј -
ску тра ди ци ју у по гле ду оку -
пља ња да ва ла ца кр ви и по ма -
га ња љу ди ма у не во љи и ту
тра ди ци ју ће мо на ста ви ти –
ис та кла је др Рад ми ла Ра и лић
Ри стов ска.

Све ча ност у Кул тур ном цен -
тру сво јим на сту пом је уве ли -
чао Там бу ра шки ор ке стар Му -
зич ке шко ле „Јо ван Бан дур”,
под ру ко вод ством Ми хај ла Јо -
ви ћа.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко днев но се
тру ди мо да не што по ја сни -
мо, по тра жи мо раз лог не че -
му или ана ли зи ра мо (ре)ак -
ци ју у на сто ја њу да што бо -
ље раз у ме мо до га ђа је, по на -
ша ња, из ре че но или пре ћу -
та но. На рав но да све то ра -
ди мо упо ре ђи ва њем с већ
сте че ним зна њем и ис ку -
ством. На тај на чин пра ви мо
про јек ци је про шло сти у бу -
дућ ност, упли ће мо се у соп -
стве не ми сли по ку ша ва ју ћи
да их оде не мо у раз у ме ва ње.
Та ко упле те ни про пу шта мо
је ди но на шта мо же мо да
ути че мо, а то је да нас.

По ку ша ва ју ћи да раз у ме -
мо ка ко функ ци о ни ше овај
наш вре мен ски низ, тра жи -
мо не ке по себ не усло ве за
по сти за ње сре ће и упли ће -
мо се у мре жу сва ко дне ви це
по ме ра ју ћи сво је же ље и сно -
ве за не ко но во су тра. Увек
ће се про на ћи не ко да нам
по ка же на чин на ко ји би смо
нај бо ље раз у ме ли све што је
по треб но за оства ре ње сно -
ва, али њи хо вих. При том тре -
ба да осе ћа мо и из ве сно за -
до вољ ство и сре ћу док уба -
цу је мо но во на у че не ша бло -
не и обра сце у ио на ко јед но -
лич не да не.

Све док не за пи та мо се бе
да ли смо за и ста срећ ни у
свом те лу, по ред парт не ра, у
до му, на по слу… ра ди ће мо
из све сна ге за оства ре ње ту -
ђих сно ва јер смо на ше од -
ло жи ли на нео д ре ђе но вре -
ме – док не раз у ме мо у пот -
пу но сти ка ко овај наш соп -
стве ни жи вот (не) функ ци -
о ни ше. Увек се до го ди не -
што, ма ње или ви ше бол но
по нас, што нам „отва ра очи”

да ко нач но схва ти мо да су
сва „раз у ме ва ња” у ства ри
ПОД ра зу ме ва ња, јер се не
ба ви мо оним што је за нас
нај ва жни је. Под ра зу ме ва мо
мла дост док нас на чин на
ко ји бри не мо о свом те лу
не на у чи да раз у ме мо про -
ла зност вре ме на. Под ра зу -
ме ва мо љу бав и сре ћу по -
ред во ље не осо бе, а за бо ра -
вља мо да је љу бав осе тљи ва
и тра жи стал ну па жњу и ула -
га ња. Под ра зу ме ва мо да је
ме сто у ко јем жи ви мо си -
гур но и удоб но за во ље не, а
за бо ра вља мо „сит ни це” ко је
чи не дом. Под ра зу ме ва мо
рад и мр зо вољ ност, а за бо -
ра вља мо за хвал ност на то ме
што има мо по сао и мо же мо
да ра ди мо.

Под ра зу ме ва ње да нам је
та ква суд би на, да не ма мо из -
бо ра, да не тре ба се бе да да -
је мо ви ше од оног ка ко смо
пр во бит но раз у ме ли жи вот,
ки да и оне нај та ње ве зе са
срећ ним тре ну ци ма. Под ра -
зу ме ва мо че ка ње пра знич -
них да на ка да је по жељ но
би ти сре ћан, а сре ће не ма.
Ни су не ке ве ли ке не сре ће и
„стра шне” по чи ње не гре шке
те ко је уни шта ва ју сре ћу, већ
на ша упор ност у по на вља њу
сит ни ца ко је су де струк тив -
не по љу бав. Оне су „бе зна -
чај не” у свом на стан ку и нео -
сет но по ста ју усво је ни обра -
зац по на ша ња. Те „сит ни це”,
ка да их осве сти мо и ко нач -
но раз у ме мо, пре ста ју да иза -
зи ва ју не ла год ност усло вље -
ну на шом вла сти том огра -
ни че но шћу, већ по ста ју по -
кре тач ка сна га ка ствар ном
раз у ме ва њу вре мен ског ни -
за зва ног жи вот. Тек ка да до -
бро раз у ме мо све што нас је
ко чи ло, на у чи ли смо да све
што је по треб но за сре ћу већ
има мо – у на ма, и то сви,
без из у зет ка.

Под ра зу ме ва ти сре ћу или
би ти сре ћан – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

АК ТИВ НО СТИ ДРУ ШТВА ЗА ПО МОЋ МНРО

Ис тра жу ју, са де,
сли ка ју

Они су крв да ли сто и ви ше пу та

РЕ КОР ДЕ РИ

Крв су 75 пу та да ли: Рај ко Вар да, Ми лош Ви ја тов, Дра го -

слав Вра нић, Иво Ги го вић, Ђор ђе Дан гу бић, Не дељ ко Ло ја -

ни ца, Не вен Ми ла ди но вић, Дра ган Ми ло ше вић, Иван

Ми ло ше вић, Бра не Пе тро вић, Ми ло мир По по вић, Ве се лин

Ра јо вић, Си ни ша Стан ко вић, Де јан Сто ја но вић и Зо ран

Трум бе таш.

При зна ња за 100 пу та да ту крв до би ли су: Јо ван Ба бин,

Ја нош Би сак, Пре драг, Ди ми три је вић, Пе тар Ђор ђе вић, Јан

Га лаш, Не над Ива но вић, Ми лан Ло врен чић, Ју го слав Ња -

гул, Зо ран Пе шић, Љу бен ко Сми љић, Бран ко Та сев ски, Ла -

сло Чу вик и Ми лан Шу шњар.

БУ ДИ ТЕ ДА ВА ЛАЦ

Сви ко ји же ле да да ју крв, мо гу то учи ни ти у про сто ри ја ма

Цр ве ног кр ста, у Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15, ис кљу чи во

сре дом, од 9 до 12 са ти.

Ван ред на ак ци ја би ће ре а ли зо ва на у пе так, 16. но вем бра,

од 8.30 до 11.30, у Ме ди цин ској шко ли.



Та лас нео бич не вру ћи не про -
ме нио је ри там жи во та: са да
је са мо по мра ку мо гу ће ра -
ди ти, кре та ти се, пре жи ве -
ти. Упра во ће у ср цу но ћи
Са ман та из ро ни ти из та ме
ко ја ју је про гу та ла.

Оте та ка да је има ла три -
на ест го ди на и ду го др жа на
у за то че ни штву, Сем је нај -
зад сло бод на, али и да ље у
стра ху за соп стве ни жи вот.
По ред ње је док тор Грин, не -
сва ки да шњи про фај лер, ко -
ји у Са ман ти ном се ћа њу тра -
жи ин ди ци је ко је га мо гу од -
ве сти до ње ног там ни ча ра,
чо ве ка из ла ви рин та. Али
док тор Грин ни је је ди ни ко -
ји про го ни чу до ви ште.

Ту је и Бру но Ђен ко, при -
ват ни де тек тив не сум њи вог
та лен та, ко јем је сва ки но -
ви дан по кло њен. Не ста нак
Са ман те Ан дре ти ње гов је
ста ри слу чај, за да так ко ји

ни ка да ни је при вео кра ју, а
са да има при ли ку да се ис -
ку пи, да ис пра ви гре шке из
про шло сти. На уму му је са -
мо јед но – да ре ши по след -
њу ми сте ри ју, упр кос то ме
што је про шло то ли ко вре -
ме на. За то што Са ман та не
зна да се ње на от ми ца ни је
до го ди ла пре не ко ли ко ме -
се ци. Чо век из ла ви рин та др -
жао ју је у за то че ни штву пет -
на ест ду гих го ди на. А са да је
не стао.

ДРУШТВО
Петак, 16. новембар 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 ко је се ћа ње ни -
ка да не ће те ус пе ти да из бри -
ше 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 „Оба ла се ћа ња” Но ре Ро -
бертс 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:

„Се ћа ње на тре ну так ка да
сам пр ви пут узе ла у на руч је
сво ју бе бу. ’Бе ба’ се пре не -
ко ли ко ме се ци уда ла, а ме -
ни је то и да ље нај леп ше се -
ћа ње у жи во ту. И за у век ће
оста ти.” 062/8901...

„Ни кад не ћу из бри са ти се -
ћа ње на тре ну так кад сам на
гла сач ком ли сти ћу за о кру -
жио број за ко ји се ка сни је
ис по ста ви ло да је по гре шан.”
063/8315...

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 из бор им је био
нај те жи у жи во ту. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Из бор” Са ман те
Кинг.

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:

„Нај те же ми је да се од лу -
чим хо ћу ли се уда ти за ле -
пог или за бо га тог. А во лим
обо ји цу, мај ке ми. Ша лим
се, већ сам уда та. И ле пи и
бо га ти оста ли су дру ги ма,
ме ни за пао овај мој... да не
ка жем шта.” 064/5296...

„Нај те жи из бор ми је ре -
дов но овај: ди је та од сле де -
ћег по не дељ ка или од оног
та мо?” 060/6630...

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, 21. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ко ја књи га
из де тињ ства је на вас оста ви ла нај ја чи ути сак?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Хај дук из Бе о гра да” Гра ди ми ра Стој -
ко ви ћа. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

У тре ћем де лу се ри ја ла под
на зи вом „Хај дук из Бе о гра -
да” Гли го ри је Пе ци ко за Хај -
дук за вре ме лет њег рас пу -
ста сти же у ме сто где је ро -
ђен и пи та се да ли ће мо ћи
да на ђе за јед нич ки је зик са
сво јом не ка да шњом око ли -
ном. Ма да ми сли да ће му
би ти до сад но и да се не ће
сна ћи, вр ло бр зо сти че но ва
по знан ства, а у го сте му сти -
же и друг Хи ма ла ја. Низ ко -
мич них епи зо да (пр во пи -
јан ство, су сре ти са се о ским
ман гу пи ма) во ди ка при чи о
љу ба ви, при ја тељ ству, фо то -
гра фи ја ма, лу бе ни ца ма и по -
ку ша ји ма да се схва те и дру -
ге озбиљ не ства ри…

На гра ђи ван и обо жа ван,
овај култ ни се ри јал о од ра -
ста њу и о не до у ми ца ма мла -
дих већ ви ше од три де сет го -
ди на пре но си уни вер зал не
по ру ке о љу ба ви, при ја тељ -
ству и за јед ни штву. Ва жан
као пре крет ни ца у до ма ћој
књи жев но сти за де цу и мла -
де, се ри јал о Хај ду ку и да нас
нас под се ћа на не за мен љи -
вост искре но сти и по ште ња.

„Хај дук из Бе о гра да”
Гра ди ми ра Стој ко ви ћа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Чо век из ла ви рин та”
До на та Ка ри зи ја

Два чи та о ца ко ји до сре де, 21. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Да ли сте
се не ка да на шли у жи вот ном ла ви рин ту?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Чо век из ла ви рин та” До на та Ка ри -
зи ја. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро -
ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Те жак из бор

У чи та о ни ци Град ске би бли о те -
ке у Пан че ву не дав но је одр жан
се ми нар на ко ме је пред ста вљен
про је кат „Игра мо за јед но! Учи -
мо за јед но!”, ко ји Спе ци јал на
олим пи ја да Ср би је спро во ди у
два на ест срп ских гра до ва.

На се ми нар су по зва ни пред -
став ни ци из шест шко ла с те -
ри то ри је гра да Пан че ва, као и
ду го го ди шњи парт не ри Спе ци -
јал не олим пи ја де Ср би је, за по -
сле ни у ШО СО „Ма ра Ман дић”.

Циљ про јек та је да се то ком на -
ред не три го ди не у на шем гра ду

до дат но раз ви је и по бољ ша ин -
клу зи ја осо ба са ин те лек ту ал -
ном оме те но шћу кроз ба вље ње,
у овом слу ча ју, ин клу зив ним
сто ним те ни сом и бо ћа њем.

Же ља уче сни ка про јек та је
да до при не су збли жа ва њу и за -
јед нич ким ак тив но сти ма на
спорт ском те ре ну де це са ин -
те лек ту ал ним по те шко ћа ма и
без њих, као и да Спе ци јал на
олим пи ја да Ср би је уна пре ди
сво је од но се с ре дов ним шко -
ла ма у гра ду.

А. Ж.

Са мо стал на из ло жба сли ка Ву -
ка Вуч ко ви ћа „Vuk Vučković –
Solo Show” би ће отво ре на 22.
но вем бра у 20 са ти у га ле ри ји
„X Vitamin” у Бе о гра ду.

Вук је пу бли ци по знат по се -
ри ји сли ка „Уз бу дљи ви гра до -
ви”, на ко ји ма ве о ма де таљ но
пред ста вља па но ра ме гра до ва,
ис ти чу ћи објек те ко ји их чи не
је дин стве ним и пре по зна тљи -
вим. На кон Бе о гра да, Њу јор -
ка, Но вог Са да, Чи ка га и Лон -
до на се ри ји се при дру жи ла сли -
ка Бе ча, на ко јој је умет ник
ра дио то ком 2018. го ди не, а
она ће пре ми јер но би ти пред -

ста вље на на овој из -
ло жби.

Из ло жба „Вук Вуч -
ко вић – Solo Show”
пред ста вља ће сво је -
вр стан ди ја лог ра до -
ва из по ме ну те се ри -
је и јед ног до са да
не из ла га ног опу са.
Реч је о ап стракт ним
сли ка ма под на зи вом
„Ко смич ки пре де ли”.

Вук је на се ри ји
сли ка „Ко смич ки
пре де ли” ра дио још
од 2010. го ди не и
она об у хва та пре ко

че тр де сет ра до ва. На из ло -
жби ће би ти пред ста вље не
сли ке на ста ле то ком 2018.
го ди не, па ра лел но са сли ком
Бе ча.

По ред тре нут ка у ко ме на -
ста ју, ове две се ри је по ве зу је
умет ни ко во убе ђе ње у моћ бо -
је да ути че на чо ве ко во уну -
тра шње ста ње ду ха и ње го ва
же ља да при бли жи сво ју ли -
ков ну по ру ку ис пу ње ну ко ло -
ри том ко ји не до ста је сва ко дне -
ви ци.

Из ло жба ће тра ја ти до 13.
де цем бра.

M. M.

ДР ЖАВ НО ПР ВЕН СТВО У БЕНЧ-ПРЕ СУ

„ДИ НА МО ВИ” ШАМ ПИ О НИ
Оборено много
националних рекорда

Следи надметање у
олимпијском дизању
тегова

У Бач кој Па лан ци је у су бо ту,
10. но вем бра, одр жа но Пр вен -
ство Ср би је у бенч-пре су, на
ко ме су од лич не ре зул та те
оства ри ли и так ми ча ри КДТ-а
„Ди на мо”.

Алек са Јо вић је осво јио злат -
ну ме да љу у кон ку рен ци ји ка -
де та до 66 кг, ка да је са са вла да -
них 102,5 кг обо рио и ка дет ски
ре корд Ср би је. Бра ни мир Ба бин
се над ме тао у ис тој те жин ској
ка те го ри ји, али ме ђу се ни о ри -
ма. Он је, са са вла да них 135 кг,
осво јио злат ну ме да љу и по стао
но ви др жав ни ре кор дер. Ка дет
Иван Се ку лић је у ка те го ри ји до
74 кг по стао ви це шам пи он Ср -
би је, а у кон ку рен ци ји се ни о ра
до 74 кг по бе ду је оства рио Алек -
сан дар Ко лоц ка, ко ји је с по -
диг ну тих 153,5 ки ло гра ма по -
стао но ви ре кор дер на ше зе мље.

Но вак Фи ли по вић је у ка те го -
ри ји се ни о ра до 83 кг, с по диг -
ну тих 160 кг, осво јио сре бр ну
ме да љу, а од лич је истог сја ја за -
слу жио је и ка дет Мар ко Шу ља
у ка те го ри ји 105 кг.

Бра ни мир Ба бин и Но вак
Фи ли по вић на сту пи ли су у сво -
јим те жин ским ка те го ри ја ма у
ди сци пли ни бенч-прес са опре -
мом, у че му су осво ји ли злат не

ме да ље и та ко ђе по ста ви ли но -
ве на ци о нал не ре кор де.

Клуб ди за ча те го ва „Ди на -
мо” осво јио је нај ви ше злат -
них ме да ља на овом шам пи о -
на ту, па је та ко по твр дио да је
тре нут но нај бо љи клуб у Ср би -
ји. Так ми ча ре је пред во дио
пред сед ник клу ба Фи лип Вла -
јић, ко ји је на овом пр вен ству
имао и уло гу су ди је.

У не де љу, 18. но вем бра, у
про сто ри ја ма Крос фит клу ба
„Гво жђар”, од 12 са ти, би ће
одр жа но Пр вен ство Ср би је у
олим пиј ском ди за њу те го ва за
ју ни ор ке и мла ђе се ни ор ке. Бо -
је КДТ-а „Ди на мо” бра ни ће
атле ти чар ке исто и ме ног клу -
ба Зо ра на Бар јак та ро вић и Та -
ма ра По лић.

А. Живковић

ПРО ЈЕ КАТ СПЕ ЦИ ЈАЛ НЕ ОЛИМ ПИ ЈА ДЕ СР БИ ЈЕ

Игра мо за јед но! Учи мо за јед но!

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У КА РА ТЕУ

Овог пу та без тро фе ја
Свет ско пр вен ство у ка ра теу,
ко је је одр жа но у Ма дри ду, уз
мак си ма лан број зе ма ља уче -
сни ца, оку пи ло је нај бо ље бор -
це на пла не ти. Кон ку рен ци ја
је би ла из у зет но ја ка, а све очи
по кло ни ка овог спор та у на -
шој зе мљи би ле су упр те у Сло -
бо да на Би те ви ћа.

Ипак, по пу лар ни Бо ба је овог
пу та остао без од лич ја иа ко се
од лич но и ду го при пре мао, а
уче ство вао је и на не ко ли ко ве -
ли ких кон трол них тур ни ра.

Као уда р на пе сни ца срп ског
на ци о нал ног ти ма, Би те вић се
над ме тао у ка те го ри ји пре ко
84 кг. У пр вом ко лу се са стао

са од лич ним бор цем из Ка на -
де. Бо ба је све вре ме био до -
ми нан тан у ме чу ко ји је у ре -
гу лар ном де лу за вр шен с 1:1,
да би су ди је при пре гла са ва -
њу, на оп ште из не на ђе ње, до -
де ли ле по бе ду Ка на ђа ни ну –
3:2. Би ла је то ве о ма чуд на од -
лу ка де ли ла ца прав де с об зи -

ром на стал ну ак тив ност и на -
па де Би те ви ћа.

Так ми ча ри Ка ра те клу ба „Ди -
на мо” ће на ред ног ви кен да уче -
ство ва ти на Пр вен ству Ср би је
за ка де те, ју ни о ре и мла ђе се -
ни о ре, ко је ће би ти одр жа но у
Бе о гра ду.

А. Ж.

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ВУ КА ВУЧ КО ВИ ЋА

Ко смич ки пре де ли 



ОД ИДУ ЋЕГ МЕ СЕ ЦА

До ја ве о кри вич ним де ли ма и те ле фо ном
Гра ђа ни Ср би је ко ји сум ња ју
да не ка осо ба или ви ше њих
кр ши за ко не и чи ни кри вич на
де ла, мо ћи ће да од иду ћег ме -
се ца то пот пу но ано ним но при -
ја ве мо бил ним те ле фо ном.

Пр ви пред у слов за то би ће
ин ста ли ра ње апли ка ци је „Крајм
сто перс”. По сле то га, ка да не -
ко ли це про сле ди до ја ву кан -
це ла ри ји срп ског пред став ни -
штва ме ђу на род не ор га ни за -
ци је ко ја се та ко ђе зо ве „Крајм
сто перс”, а она оба ве сти о то -
ме на ше над ле жно ту жи ла штво,
БИА или Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва, онај ко је
упу тио до ја ву, до би ће по врат -
ну СМС по ру ку и ши фру. Пре -
ко ње ће мо ћи да пра ти да ли
је ње го во оба ве ште ње ре зул ти -
ра ло хап ше њем осум њи че ног,
а ако је сте, до би ће на гра ду од
хи ља ду до ла ра.

За ни мљи во је да „Крајм сто -
перс” од иду ћег ме се ца не ће
би ти до сту пан са мо у Ср би ји,
већ и у Ре пу бли ци Срп ској,

Сло ве ни ји и Хр ват ској. У Ба -
ња лу ци је 13. но вем бра одр -
жан са ста нак по во дом по чет -
ка при ме не те апли ка ци је, на
ко ме су уче ство ва ли пред став -
ни ци по ли ци је из по ме ну те че -
ти ри зе мље, као и за по сле ни у
аме рич кој цен тра ли ор га ни за -
ци је „Крајм сто перс”. У Упра -
ви за по ли циј ску обу ку МУП-а
Ре пу бли ке Срп ске та да је пр ви
пут пред ста вље но ка ко ра ди та
апли ка ци ја.

Том при ли ком је, из ме ђу
оста лог, мо гло да се чу је да ће
те ле фон ске до ја ве мо ћи да се

под но се за кри вич на де ла из
обла сти про да је нар ко ти ка, тр -
го ви не љу ди ма, те ро ри зма и
шве р ца оруж ја. 

Ина че, ор га ни за ци ја „Крајм
сто перс” по сто ји у Аме ри ци од
1976. го ди не, а про це њу је се
да је за хва љу ју ћи њој и љу ди -
ма ко ји ра де за њу до са да ухап -
ше но 700.000 пре кр ши ла ца за -
ко на и 15.000 уби ца.

Ва жно је на по ме ну ти да сва ки
по ли циј ски огра нак у Аме ри ци
има свој по се бан број и ин тер -
нет сајт пре ко ко јих је мо гу ће
при ја вљи ва ти сум ње у кр ше ња

за ко на. Осим то га, бит но је и да
ор га ни за ци ја „Крајм сто перс” не -
ма ни ка кве ве зе с др жа ва ма и
вла да ма,  већ је то гра ђан ска
ини ци ја ти ва, а но вац за ис пла -
ћи ва ње на гра да обез бе ђу је аме -
рич ка цен тра ла ор га ни за ци је
„Крајм сто перс”, за хва љу ју ћи
упла та ма ано ним них до на то ра.

Ор га ни за ци ја „Крајм сто -
перс” од иду ћег ме се ца по чи -
ње да ра ди у Ср би ји, под по -
кро ви тељ ством и кон тро лом
МУП-а, а за хва љу ју ћи спо ра -
зу му ко ји је пот пи са ла с Ме ђу -
на род ним ин сти ту том за без -
бед ност Ор ха на Дра га ша.

Та ор га ни за ци ја не де лу је са -
мо у Аме ри ци, већ и у Ен гле -
ској, за пад ној Евро пи и Ау стра -
ли ји, а до са да шња ис ку ства су
би ла са мо по зи тив на. Га ран -
ци ја за то је по да так да су они
ко ји ша љу не ку до ја ву те ле фо -
ном све вре ме ано ним ни и пот -
пу но за шти ће ни, јер ни ко од
при ма ла ца до ја ве не зна о ко -
ме је реч.

Син ди кат срп ске по ли ци је за -
тра жио је са ста нак с ре пу блич -
ком јав ном ту жи тељ ком За гор -
ком До ло вац због све че шћих
слу ча је ва у на шим су до ви ма да
се на па да чи ма на по ли цај це ну -
ди мо гућ ност да пот пи шу тзв.
опор ту ни тет (да при зна ју кри -
ви цу и да им се по сле то га опро -
сти оно што су ура ди ли), па да
на тај на чин из бег ну кри вич но
го ње ње и оста ну на сло бо ди.
Син ди кат срп ске по ли ци је сма -
тра да се та квим по сту па њем не
оства ру је свр ха кри вич них санк -
ци ја и тра жи са ста нак на ко ме
би ње го ви чла но ви из не ли ту -
жи тељ ки пред ло ге ка ко да се
та кво ста ње пре ва зи ђе.

У зва нич ном до пи су ко ји је
ССП упу тио Ре пу блич ком јав -
ном ту жи ла штву ис ти че се да
су на па да чи на по ли цај це ви -
ше стру ки ре ци ди ви сти у вр -
ше њу кри вич них де ла, као и
да су то ли ца ко ја угро жа ва ју
оне што шти те др жав ни по ре -
дак, гра ђа не и имо ви ну. 

„С дру ге стра не, мо гућ ност
скла па ња опор ту ни те та мо же
се при ме ни ти на осно ву чла -
но ва 322, 323 и 324 Кри вич -
ног за ко ни ка, код тзв. ба га тел -
них кри вич них де ла, с не знат -
ном дру штве ном опа сно шћу,
уз услов да је у пи та њу нео су -
ђи ва но ли це. Да ли ту жи ла -
штво у овом слу ча ју ша ље по -
ру ку јав но сти и свим по тен ци -
јал ним на па да чи ма на по ли -
циј ске слу жбе ни ке да су на па -
ди на њих не знат на дру штве на
опа сност, то је пи та ње на ко је
од го вор же ли мо ди рект но да
до би је мо”, пи ше из ме ђу оста -
лог у зах те ву за са ста нак с ре -
пу блич ком ту жи тељ ком.

Та мо се мо же про чи та ти и да
се за хва љу ју ћи бла го на кло ним
по ступ ци ма мно гих ту жи ла шта -
ва у слу ча је ви ма на па да на по -
ли цај це код њих са мих ства ра
осе ћај да су не рав но прав ни и
под ре ђе ни. Сем то га, на па да чи
на по ли цај це схва та ју бла гу ка -
зне ну по ли ти ку и од ла га ње кри -
вич ног го ње ња за оно што су
ура ди ли као под стрек да то по -
но ве јер ће им опет би ти опро -
ште но и не ће би ти ка жње ни.
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За пле ње но 30,6
ки ло гра ма нар ко ти ка

Бли зу Сме де ре ва 
от кри ве не две 
ла бо ра то ри је за 
уз га ја ње ма ри ху а не

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан че -
ву под не ли су кри вич ну при ја -
ву у ре дов ном по ступ ку про -
тив два де сет че тво ро го ди шњег
му шкар ца због по сто ја ња осно -
ва сум ње да је из вр шио кри -
вич но де ло нео вла шће на про -
из вод ња и ста вља ње у про мет
опој них дро га. Пре тре сом ста -
на и дру гих про сто ри ја ко је он
ко ри сти про на ђе но је ви ше па -
ке ти ћа са 26 гра ма ам фе та ми -
на и ма њом ко ли чи ном
марихуанe.

Пан че вач ка по ли ци ја је под -
не ла кри вич ну при ја ву и про -
тив два де сет тро го ди шњег му -
шкар ца због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич но
де ло не до зво ље на про из вод ња,
др жа ње, но ше ње и про мет
оруж ја и екс пло зив них ма те -
ри ја. При ли ком пре тре са ње -
го вог ста на по ли ци ја је про на -
шла пи штољ „EKOL Firat Mag-
num”, пу шку кра теж и ва зду -
шну пу шку не по зна те мар ке.

При пад ни ци По ли циј ске
упра ве Пан че во ових да на су
ухап си ли Д. Л. (1975) због по -
сто ја ња осно ва сум ње да је из -
вр шио кри вич на де ла те шка
кра ђа и не до зво ље на про из вод -
ња, др жа ње, но ше ње и про мет

БРОЈ НА ХАП ШЕ ЊА У ПАН ЧЕ ВУ И ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

НА УДА РУ НАР КО-ДИ ЛЕ РИ И 
ВЛА СНИ ЦИ НЕ ЛЕ ГАЛ НОГ ОРУЖ ЈА

оруж ја и екс пло зив них ма те -
ри ја. При ли ком пре тре са ста -
на и дру гих про сто ри ја ко је
осум њи че ни ко ри сти по ли ци -
ја је про на шла три окви ра с
му ни ци јом за пи штољ, као и
1.758 ко ма да ме та ка раз ли чи -
тих ка ли ба ра. Сем то га, от кри -
вен је и ве ли ки број пред ме та
од у зе тих од гра ђа на то ком прет -
ход них те шких кра ђа по чи ње -
них на ште ту дво ји це гра ђа на.

По што је чу вао код се бе
оруж је и му ни ци ју иа ко ни је
имао до зво лу за то, под не та је
кри вич на при ја ва про тив 61-
-го ди шњег му шкар ца. По сто је
осно ви сум ње да је он по чи нио
кри вич но де ло не до зво ље на
про из вод ња, др жа ње, но ше ње

Страну припремио
Михајло

Глигорић

По сле тих хап ше ња од у зе то
је 30,6 ки ло гра ма нар ко ти ка, од
че га 28,6 ки ло гра ма ма ри ху а -
не, 1,4 ки ло гра ма хе ро и на, 509
гра ма ам фе та ми на, 35 та бле та
ек ста зи ја, 28,5 гра ма ко ка и на,
22 гра ма ха ши ша и 200 та бле та
раз ли чи тих вр ста. На те ри то ри -
ји Сме де ре ва от кри ве не су и две
ла бо ра то ри је за га је ње ма ри ху -
а не у ве штач ким усло ви ма.

Та ко ђе, од у зе то је 12 пу ша -
ка, се дам пи што ља, од ко јих је
је дан ау то мат ски, је дан ре вол -
вер, као и 1.871 ко мад му ни -
ци је раз ли чи тих ка ли ба ра. Због
истих кри вич них де ла про тив
још 28 осо ба под не те су кри -
вич не при ја ве у ре дов ном по -
ступ ку.

Дру штво за за шти ту жи во ти -
ња и при ро де „Еко ли бри јум”
по зи ва све на ше су гра ђа не
ко ји во ле жи во ти ње да уче -
ству ју у ак ци ји пра вље ња ку -
ћи ца за на пу ште не псе и мач -
ке ко ја ће би ти одр жа на у не -
де љу, 18. но вем бра, од 11 до
14 са ти, у Цен тру за функ ци -
о нал ни фит нес „Мак сбокс”
(До си те ја Об ра до ви ћа 8).

По вод за ову ак ци ју су на -
ја ве ме те о ро ло га да се при -
бли жа ва по че так зи ме и за -
хла ђе ње, а на пан че вач ким
ули ца ма је мно го уса мље них
и на пу ште них че тво ро но жа -
ца ко ји не ма ју ни је дан то -
пли ку так где би мо гли да се
скло не.

Зо ра Ко лар ски, пред сед -
ни ца удру же ња „Еко ли бри -
јум”, по зва ла је све на ше су -
гра ђа не ко ји би же ле ли да
по мог ну у ре а ли за ци ји ове
ак ци је да до ђу и об ја сни ла
да се до „Мак сбок са” до ла зи

сте пе ни ца ма по ред про дав -
ни це „Аман” у згра ди „Та -
миш ка пи ја”.

– Шта мо же те да по не се -
те? Кар тон ску ку ти ју до вољ -
но ве ли ку да се у њу сме сти
ку ца или ма ца, сти ро пор пе -
тицу (по треб но је че ти ри-пе т
та бли по ку ћи ци), сти ро дур
двој ку (по треб на је јед на та -
бла по ку ћи ци), де бљи нај лон,

зе ле ни или цр ни (два ме тра
или је дан ки ло грам по ку -
ћи ци, за ви си ка ко где се про -
да је) и до бро рас по ло же ње у
огром ним ко ли чи на ма. До -
бро до шла је и по моћ у хра -
ни за на пу ште не жи во ти ње.
Они ко ји до ђу, мо гу да оче -
ку ју по зи тив ну енер ги ју и
до бре ви бра ци је, игра о ни цу
за нај мла ђе при ја те ље жи -
во ти ња, као и по пу ња ва ње
зах те ва за по ста вља ње ку -
ћи ца на јав ним по вр ши на -
ма у скла ду с град ским ак -
ти ма – из ја ви ла је она.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва, у са -
рад њи с над ле жним ту жи ла -
штви ма, у ви ше одво је них
ак ци ја у прет ход них не ко -
ли ко да на с ци љем су зби ја -
ња оп штег кри ми на ла ухап -
си ли су де вет на ест осо ба.

Oсумњичени се те ре те да
су по чи ни ли кри вич на де ла
пол но уз не ми ра ва ње, на но -
ше ње те шких и ла ких те ле -
сних по вре да, не до зво ље не
пол не рад ње, на си ље у по ро -
ди ци, угро жа ва ње си гур но -
сти и фал си фи ко ва ње.

У Пан че ву су при пад ни ци
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва ухап си ли С. Д. (1996)
због по сто ја ња осно ва сум -
ње да је из вр шио кри вич но
де ло на си ље у по ро ди ци.

Сум ња се да је он фи зич ки
на пао сво ју мај ку, због че га
ће би ти при ве ден над ле жном
ту жи ла штву.

ПО ЛИ ЦИЈ СКИ СИН ДИ КАТ ТРА ЖИ СА СТА НАК С РЕ ПУ БЛИЧ КОМ ТУ ЖИ ТЕЉ КОМ

До ста опра шта ња кри ми нал ци ма!

и про мет оруж ја и екс пло зив -
них ма те ри ја. При ли ком пре -
тре са код ње га су про на ђе ни
пи штољ мар ке ЦЗ, ло вач ка пу -
шка и се дам ко ма да му ни ци је.

Ове ак ци је ко је је из ве ла пан -
че вач ка по ли ци ја део су број -
них хап ше ња спро ве де них по
це лој Ср би ји ових да на. При -
пад ни ци МУП-а су у са рад њи
с над ле жним ту жи ла штви ма
то ком про те клих не ко ли ко да -
на ухап си ли 28 осо ба због по -
сто ја ња осно ва сум ње да су по -
чи ни ле кри вич на де ла нео вла -
шће на про из вод ња и ста вља ње
у про мет опој них дро га и не -
до зво ље на про из вод ња, др жа -
ње, но ше ње и про мет оруж ја и
екс пло зив них ма те ри ја.

ПО ДР ЖИ ТЕ НО ВУ АК ЦИ ЈУ ДРУ ШТВА 

ЉУ БИ ТЕ ЉА ЖИ ВО ТИ ЊА „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ”

Да има ју где 
да се скло не

У ПАН ЧЕ ВУ УХАП ШЕН 22-ГО ДИ ШЊАК

Фи зич ки на пао мај ку

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су С. П. (1999)
због по сто ја ња осно ва сум ње
да је из вр шио че ти ри теш кe
крађe.

По ли ци ја сум ња да их је
он по чи нио у пе ри о ду од кра -
ја сеп тем бра до по чет ка ок -
то бра ове го ди не, та ко што
је из ви ше про дав ни ца оту -
ђио ве ћу ко ли чи ну пре храм -
бе не ро бе, пи ћа и раз ли чи те
тех нич ке ро бе, укуп не вред -

но сти од око 350.000 ди на -
ра. Осум њи че ни је, уз кри -
вич ну при ја ву, при ве ден над -
ле жном ту жи ла штву.

При пад ни ци Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва у Пан -
че ву ухап си ли су и А. Б.
(1993) због по сто ја ња осно ва
сум ње да је из вр шио кри вич -
но де ло те шка кра ђа. Сум ња
се да је он кра јем сеп тем бра
ове го ди не упо тре бом ка ла у -
за отво рио вра та јед не ку ће,
ушао и украо те пих.

ПО ЛИ ЦИ ЈА ПРИ ВЕ ЛА ЈОШ ДВА ЛИ ЦА

Украо ро бу за скоро
по ла ми ли о на



Ор га ни за ци ја ко ја оку пља
мла де До лов це про ве ла је ви -
кенд ве о ма ан га жо ва но ка да
је реч о оп штем до бру.

Нај пре су у су бо ту, 10. но -
вем бра, на бре гу око шко ле
за са ди ли пе де сет сад ни ца си -
бир ског бре ста, у че му су им
по мо гли Ме сна за јед ни ца,
ЈКП „До ло ви”, Дом кул ту ре
и, на ро чи то, Дру штво за по -
моћ МНРО. При пад ни ци те
ор га ни за ци је су, за јед но с по -
ме ну тим до ло вач ким омла -
дин ци ма, прет ход ног ви кен -
да слич ну ак ци ју спро ве ли и
на спорт ском цен тру у „до -
ли ни”, ка да је за са ђе но упо -
ла ма ње мла ди ца.

Већ у не де љу, 11. но вем бра,
чла но ви Ак ти ва мла дих су све -
тли јом и то пли јом бо јом осве -
жи ли из глед пре двор ја ста ре
ди ско те ке До ма кул ту ре.

Ина че, овај про стор је мул -
ти функ ци о на лан – у пре по -
днев ним ча со ви ма ра ди као
клуб дру штве них ига ра и ка -
фе-чи та о ни ца, а ко ри сти се
за и про гра ме До ма кул ту ре,
ор га ни за ци ју про сла ва, као и
жур ке за мла де, због че га је
нај ви ше и за по че то ме ња ње
ње го вог из гле да.

У обе те про шло не дељ не
во лон тер ске ак ци је ис та кли
су се Га га, Иван, Ми ља на, Су -
за на, Ми ља на, Стеф ке, Адам,
Јо ва на, Тре ша, Дра га на, Дра -
ган, Ра де, Са ле, Вук, Не бој -
ша, Сне жа, Бел ко, Ки ки и
Сте ва.

Ба нат ски Бре сто вац: Дан про -
свет них рад ни ка обе ле жен је
у шко ли у че твр так, 8. но вем -
бра, ор га ни зо ва њем ча со ва
под на зи вом „За ме на уло га”.
ЈКП „Ком брест” уско ро, у са -
рад њи с Ме сном за јед ни цом,
за по чи ње је се њу сад њу, и то
по чев од пар ка у цен тру се -
ла, као и од ули ца Мар ша ла
Ти та и Пр во мај ске, а пре о -
ста ле мла ди це би ће по са ђе -
не у пар ку у Ули ци Жар ка
Зре ња ни на. Огла сна та бла би -
ће по ста вље на у Ули ци Са ве
Ко ва че ви ћа.

Ба нат ско Но во Се ло: „Су сре -
ти се ла Ср би је”, у ор га ни за -
ци ји Кул тур но-про свет не за -
јед ни це Ср би је и Ме сне за -
јед ни це, упри ли че ни су у не -
де љу, 11. но вем бра, у До му
кул ту ре и Ха ли спор то ва, а
уче ство ва ли су пред став ни ци
два де сет два ме ста.

До ло во: Ак тив мла дих је у су -
бо ту, 10. но вем бра, уз по моћ
Дру штва за по моћ МНРО и
дру гих ло кал них ин сти ту ци -
ја, ор га ни зо вао сад њу си бир -
ског бре ста на бре гу код шко -
ле, а су тра дан су чла но ви тог
удру же ња осве жи ли из глед
пре двор ја ста ре ди ско те ке До -
ма кул ту ре. За вр ше на је из -
град ња ку ћи це у ви но гра ду
удру же ња „Све ти Три фун”,
ко је је про те клог ви кен да у
Алек сан дров цу осво ји ло сре -
бр ну пла ке ту за цр ве но ви но
ка бер не. У то ку је уре ђе ње
ка на ла код спорт ског цен тра.

Гло гоњ: Рад ни ци ко му нал ног
пред у зе ћа за вр ши ли су фар -
ба ње огра де ис пред ру мун ске
пра во слав не цр кве. Ме сна за -
јед ни ца уско ро кре ће у про -
це ду ру на бав ке но вих спра ва

за деч је игра ли ште, а оче ку -
је се да Град Пан че во то ком

не де ље рас пи ше тен дер за
кре че ње До ма кул ту ре.

Ива но во: Основ на шко ла „Мо -
ша Пи ја де” у че твр так и пе -
так, 15. и 16. но вем бра, ор га -
ни зо ва ће за за по сле не се ми -
нар у окви ру про јек та „За бра -
на дис кри ми на ци је”. У то ку
је сни ма ње еми си је за јед ну
ло кал ну те ле ви зи ју о ба нат -
ским Бу га ри ма Пал ће ни ма.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца и ЈКП
„Вод-ком” за вр ши ли су чи -
шће ње ки шних ка на ла у
Омла дин ској ули ци, а ако вре -
ме до зво ли, исти по сао би ће
оба вљен и у Ули ци Го це Дел -
че ва. По ме ну те ин сти ту ци је
и удру же ња „Злат на ја бу ка” и
„Пр ви клас” у не де љу, 11. но -
вем бра, уче ство ва ли су на „Су -
сре ти ма се ла Ср би је” у Но -
вом Се лу и до би ли при зна ња.

Ка ча ре во: Ко му нал но пред у -
зе ће на пра ви ло је два ре да (че -
тр де се так) но вих гроб них ме -
ста. На кон успе шно окон ча не
јав не на бав ке оче ку је се из ра -
да че твр тог (но во у ста но вље -
ног) ста ја ли шта у Фи скул тур -
ној ули ци, у бли зи ни СРЦ-а
„Је зе ро”.

Омо љи ца: Рад ни ци ЈКП-а „Зе -
ле ни ло” не дав но су оба ви ли
ре дов ну пре па ра ци ју сто го ди -
шње цр ве но ли сне бу кве у пар -
ку. Шко ла је од НИС-а до би ла
30.000 евра за из град њу тар -
тан-под ло ге у окви ру про јек та
„За јед ни ци за јед но”; у тој уста -
но ви окон чан је кон курс за ди -
рек то ра, а по др шку На став -
нич ког ве ћа, Са ве та ро ди те ља
и Школ ског од бо ра до био је
Вла ди мир Ри стић, ак ту ел ни
пр ви чо век те уста но ве.

Стар че во: Фе сти вал там бу ра ша
одр жан је у су бо ту, 10. но вем -
бра, а су тра дан су при ре ђе не и
ка сач ке тр ке на хи по дро му. Истог
да на је на скуп шти ни удру же ња
ри бо ло ва ца за пред сед ни ка иза -
бран Зо ран Ва сиљ ко вић. У то ку
је за вр ше так ра до ва на умет нич -
кој ра ди о ни ци у До му кул ту ре,
а упо ре до с тим тра је сре ђи ва ње
про сто ри је на ме ње не Удру же -
њу же на „Нео лит”.

Петак, 16. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Су сре ти ко ји тра ју
већ по ла ве ка

По ред до ма ћи на,
пред ста ви ли се
и Ја бу ча ни

Већ око пе де сет го ди на, у ор га -
ни за ци ји ре пу блич ке Кул тур но-
-про свет не за јед ни це (КПЗ), по -
сто ји леп оби чај оку пља ња жи -
те ља ру рал них сре ди на, под на -
зи вом „Су сре ти се ла Ср би је”.
Не рет ко, у ње му су уче ство ва -
ла и ов да шња на се ље на ме ста,
али не пам ти се ка да је не ко
од њих би ло до ма ћин по ме ну -
тој ма ни фе ста ци ји.

Упра во то се до го ди ло у не -
де љу, 11. но вем бра, ка да је Но -
во Се ло уго сти ло пред став ни -
ке два де сет два на се ља с те ри -
то ри је Ба на та.

Чи ји је пут ва жни ји?
На кон што су их до ма ћи ни љу -
ба зно до че ка ли, усле ди ло је
пред ста вља ње свих оних ко ји
су на осно ву пред ло га сво јих
гра до ва и оп шти на ушли у ово -
го ди шњу кон ку рен ци ју. Пре -
зен та ци ја је одр жа на у ма лој
са ли До ма кул ту ре, у ко јој је
Удру же ње же на „Но во се љан -
ке/Boboacele” спе ци јал но за ту
при ли ку из ло жи ло на род не но -
шње. На са мом по чет ку је Не -
дељ ко То пић, пр ви чо век но -
во се љан ске скуп шти не, ор га -
ни за то ра овог дру же ња, по здра -
вио зва ни це.

Он не кри је да је био при јат -
но из не на ђен по зи вом да бу ду
део ор га ни за ци је „Су сре та се -
ла Ср би је”.

– Већ го ди на ма уче ству је мо
на ма ни фе ста ци ји, а са да смо
пр ви пут и до ма ћи ни. Тру ди ли
смо се да нај бо ље што је мо гу -
ће до че ка мо го сте и пре зен ту -
је мо се ло у нај све тли јем то ну
– на вео је То пић.

Ме ђу про мо те ри ма ра зних ба -
нат ских сре ди на на шли су се и
пред став ни ци ме сних за јед ни -
ца с те ри то ри је Пан че ва. Та ко је
у име Ја бу ке го во рио пред сед -
ник та мо шње скуп шти не Сло -
бо дан Илић, а на кон што су се
сви из ре ђа ли за ми кро фо ном, о
ква ли те ти ма и пред но сти ма Но -
вог Се ла при чао је Со рин Бо ља -
нац, ди рек тор та мо шњег До ма
кул ту ре. Нај за ни мљи ви је је би -
ло ка да је он у по лу ша ли ре пли -
ци рао Или ћу на кон ста та ци ју да

СЕЛО

ПАН ЧЕ ВАЧ КО МЕ СТО ДО МА ЋИН ЧУ ВЕ НЕ ТРА ДИ ЦИ О НАЛ НЕ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈЕ

НО ВО СЕ ЛО ДО ЧЕ КА ЛО ЉУ ДЕ 
ИЗ ЦЕ ЛОГ БА НА ТА

Страну припремио

Јордан
Филиповић

РАД НИ ВИ КЕНД АК ТИ ВА МЛА ДИХ ДО ЛО ВО

Ди ско те ка и бре сто ви

Ја бу ка има нај по вољ ни ји стра -
те шки по ло жај, алу ди ра ју ћи на
то да кроз Но во Се ло про ла зи
не у по ре ди во ва жни ја тра са – ме -
ђу на род ни ма ги страл ни пут (Е70)
ка Вр шцу и Ру му ни ји.

Бо ља нац је по том по звао све
го сте да по гле да ју из ло жбу у
га ле ри ји До ма кул ту ре ко ја до -
ку мен ту је су жи вот Ру му на и Ср -
ба у ње го вом ме сту, за тим стал -
ну по став ку у Спо мен-со би, као
и Зе мљо рад нич ку за дру гу „Но -
во се љан ка”, где су го сти мо гли
да ви де ка ко се пра ви нај бо ље
сир ће у овом де лу Евро пе при -
род ним пу тем.

На по слет ку су сви оти шли у
Ха лу спор то ва, ка ко би, уз бо -
гат кул тур но-умет нич ки про -
грам, при су ство ва ли до де ли за -
хвал ни ца сви ма они ма ко ји су
пре ма оце ни ко ми си је то за -
вре де ли на осно ву са др жа ја у
из ве шта ји ма. Из Но вог Се ла
ла у ре а ти су би ли Ме сна за јед -
ни ца, Ве ли ки на род ни ор ке -
стар и Шко ла фуд ба ла Фуд бал -
ског клу ба „Сло га”, чи ји су пе -
тли ћи би ли пр ва ци Ср би је и
Вој во ди не, док су из Ја бу ке по -
хва ље ни ди рек тор ка ЈКП-а

„Вод-ком” Ива на Ива нов ски и
удру же ња же на („Злат на ја бу -
ка”) и по љо при вред ни ка („Пр -
ви клас”).

Сле ди из бор на ни воу Ср би је
Про гра мом је у име глав ног
при ре ђи ва ча ма ни фе ста ци је
ру ко во дио ко ор ди на тор це ле
ак ци је но ви нар Ми о мир Фи ћа
Фи ли по вић, ко ји на во ди да се
КПЗ већ го то во по ла ве ка тру -
ди да при ка же нај у спе шни ја
се ла и ис так не по је дин це ко ји
у њи ма не што ства ра ју.

– Фо кус нам је на дру же њу,
па на гла ша вам да ово не ма ни -
ка кве ве зе с по ли ти ком. Циљ
нам је да оп шти не при ја ве се -
ла на осно ву кри те ри ју ма из
на шег пра вил ни ка, јер тра жи -
мо ле пе при ме ре, а не не га -
тив не, по пут мно гих. У Но вом
Се лу је би ло сјај но, до ма ћи ни
бес пре кор ни, а дра го нам је
што су сви слу ша ли оно што
дру ги го во ре – на гла ша ва Фи -
ли по вић.

Про фе сор др Ми ла дин Ше -
вар лић, пред сед ник ре пу блич -
ке ко ми си је „Су сре та се ла Ср -
би је”, ка же да је ово тре ћи ре -
ги о нал ни скуп за ову го ди ну.

– Док се при бли жа ва мо пе -
де се то го ди шњи ци ма ни фе ста -
ци је, ко ја се ра ни је зва ла „Се -
ла Ср би је”, по себ но ми је дра -
го што вој во ђан ска ме ста узи -
ма ју све ве ће уче шће. И не са -
мо то, она углав ном од но се нај -
пре сти жни ја при зна ња, јер су
еко ном ски и де мо граф ски мно -
го раз ви је ни ја не го она на под -
руч ју Ср би је. У по је ди ним се -
ли ма има и вид ног на прет ка,
као што смо и да нас чу ли. Не -
ка од њих, на осно ву пра вил -
ни ка о вред но ва њу се ла у прет -
ход ној го ди ни на при вред ном
пла ну и у свим аспек ти ма дру -
штве ног жи во та, би ће по тен -
ци јал ни кан ди да ти за ре пу -
блич ке на гра де, па ће их чла -
но ви ко ми си је уско ро и оби ћи
– ис ти че Ше вар лић.

На кон свих ре ги о нал них ску -
по ва би ће одр жа но над ме та -
ње за по бед ни ка на ни воу це -
ле Ср би је, а про шле го ди не то
је би ло срем ско се ло Ку ку јев -
ци, ко је у соп стве ној при вре -
ди има че ти ри сто за по сле них,
пре све га у пре ра ди по љо при -
вред них про из во да и про из -
вод њи ду ва на.

ОДР ЖА НА ОСАМ НА Е СТА „СТАР ЧЕ ВАЧ КА ТАМ БУ РИ ЦА”

До ма ћем „Нео ли ту” нај ви ше на гра да
Ру мун ски „Би се ри”
укуп ни по бед ни ци, а
Жељ ко Ра до чај 
нај бо љи со ли ста

Обе ле жа ва ње пу но лет ства јед -
не од нај пре сти жни јих ре ги о -
нал них ма ни фе ста ци ја у све ту
ста ро град ске му зи ке, Ме ђу на -
род ног фе сти ва ла ма лих там -
бу ра шких ор ке ста ра „Стар че -
вач ка там бу ри ца”, про те кло је
у зна ку до ма ћих сна га. Иа ко је
по бе да у глав ној кон ку рен ци -
ји при па ла го сти ма – ру мун -
ском Во кал но-ин стру мен тал -
ном са ста ву „Би се ри” из ме ста
Ве ли ки Се ми клуш, до ма ћи ма -
хом ве о ма мла ди му зи ча ри до -
ка за ли су ква ли тет и по ка за ли
да су де фи ни тив но са зре ли за
нај о збиљ ни је на сту пе.

Сто га не тре ба да чу ди што
је у су бо ту, 10. но вем бра, стар -
че вач ки ор ке стар „Нео лит”
осво јио тре ће ме сто пре ма од -
лу ци жи ри ја са чи ње ног од пан -
че вач ких му зич ких ле ген ди
(Пе тар Па влов, Бу ди мир Сто -
ја но вић и Сло бо дан Ата нац ко -

вић) и пр во на осно ву гла со ва
пу бли ке, а при том је је дан од
нај по зна ти јих ов да шњих там -
бу ра ша, Жељ ко Ра до чај, про -
гла шен за нај бо љег со ли сту.

Прем да се то при зна ње те -
шко мо же оспо ри ти, овај умет -
ник је још јед ном по ка зао мо -
жда и нај ве ћу људ ску вр ли ну –
скром ност.

– Уоп ште ми не им по ну је
на гра да, јер ми слим да је тре -
ба ло да оде у ру ке мог ко ле ге
и при ма ша Жар ка Ма то ви ћа,
што би би ло ре ал но. Мо гу ће је
да су код жи ри ја пре ва гу од не -
ле све те сил не го ди не ра да ко -
је су иза ме не, па је ди но мо гу
да је при хва тим као не ку вр -
сту при зна ња за мој све у ку пан

до са да шњи учи нак. С дру ге
стра не, на пре дак на шег ор ке -
стра је еви ден тан и са свим си -
гур но за слу жу је овај, па мо жда
и ви ши пла сман – ис та као је
Ра до чај, ко ји пет го ди на во ди
са став „Нео лит”.

Вре ди ис та ћи и то да је те но -
ћи дру го ме сто за у зео Град ски
там бу ра шки ор ке стар „Ба ња лу -
ка”, а по себ ну па жњу гла сом и
ста сом при ву кла је во кал на со -
лист ки ња Алек сан дра Ра до вић.
По ред то га, уче ство ва ле су и
гру пе из цр но гор ских Пље ва ља
и сло ве нач ког Пољ ча на.

Ипак, упр кос оби љу за ни мљи -
вих му зич ких та ча ка, нај ве ће
ова ци је из ма ми ло је обра ћа ње
ду го го ди шњег ди рек то ра стар -
че вач ког До ма кул ту ре Ви до ми -
ра Је ле си је ви ћа, ко ји је уста но -
вио овај фе сти вал. Ње га је на
би ну по звао но во по ста вље ни ру -
ко во ди лац по ме ну те уста но ве –
Дар ко Је шић, а исто то учи нио
је и са сво јим прет ход ни ком Да -
ли бо ром Ада мо вим, ко ји је та -
ко ђе до био ве ли ки апла уз за из -
у зе тан до при нос у ор га ни за ци ји
ове град ске ма ни фе ста ци је.

Бољанац представља своје место



Филм „Те рет” Пан чев ца Ог ње -
на Гла во ни ћа на гра ђен је на
два де сет осмом Филм ском фе -
сти ва лу ис точ но е вроп ског фил -
ма у Кот бу су (Не мач ка), ко ји
је тра јао од 6. до 11. но вем бра.

„Те рет” је осво јио две фе сти вал -
ске на гра де: спе ци јал но при зна ње

жи ри ја и на гра ду жи ри ја кри ти ке
FIPRESCI за нај бо љи филм.

У глав ном так ми чар ском
про гра му за нај бо љи филм про -
гла ше но је ру ско-не мач ко-пољ -
ско-ка зах стан ско-ки не ско
оства ре ње „Ayka” Сер ге ја Двор -
стсе во ја.

Да ни ца Зе че вић,

сту дент ки ња 

Ма те ма тич ког фа кул те та 

КЊИ ГА: То пло пре по ру чу -
јем књи гу „О љу ба ви и дру -
гим де мо ни ма” Га бри је ла
Гар си је Мар ке са. То ком ис -
ко па ва ња на ме сту ста ре цр -
кве у јед ном од гро бо ва ар -
хе о ло зи про на ла зе не што ве -
о ма нео бич но. Из ков че га у
ко ме се не ко ли ко сто ти на го -
ди на на ла зи ло те ло два на е -
сто го ди шње де вој чи це пру -
жа се ње на ба кар но цр ве на
ко са ду га пре ко два де сет ме -
та ра. При ча нас вра ћа у ње -
но вре ме; у вре ме ка да је у
Ју жној Аме ри ци цве та ла тр -
го ви на ро бљем, ка да је шпан -
ска цр ква би ла на вр хун цу
сво је мо ћи и ка да су се бо ле -
сти ле чи ле ма гиј ским об ре -
ди ма или ис те ри ва њем ђа -
во ла. Ма гич ни пеј за жи чи не
да, чи та ју ћи књи гу, има те
ути сак да и са ми уди ше те
опо јан и вла жан ва здух троп -
ских кра је ва. По ред за ни -
мљи ве рад ње и нео че ки ва -
них за пле та, ову књи гу из у -
зет ном чи не ге ни јал ни опи -
си, ка ко око ли не, та ко и ли -
ко ва. У сва ком слу ча ју, она
је за чи та ње и ужи ва ње. 

ФИЛМ: На кон ду гих че тр на -
ест го ди на овог ле та је из
„Пик са ро вог” сту ди ја иза шао
наста вак по зна тог ани ми ра -
ног фил ма „Не ви ђе ни”. При -
ча и да ље пра ти су пер хе рој -
ску по ро ди цу ко ја сво је мо ћи
кри је од остат ка све та и по ку -
ша ва да во ди ко ли ко-то ли ко
нор ма лан жи вот. Све се ме -
ња ка да им вла сни ци ве ли ке
кор по ра ци је по ну де да уче -
ству ју у ре а ли за ци ји њи хо -
вог пла на да су пер хе ро ји по -
ста ну по но во ле гал ни. Овог
пу та Боб (та та и Го спо дин
Не ви ђе ни) оста је са сво је тро -
је де це код ку ће, док ње го ва
су пер е ла стич на же на има пу -
не ру ке по сла спа са ва ју ћи

град и вра ћа ју ћи углед свим
су пер хе ро ји ма. Боб чу ва бе -
бу, ра ди до ма ћи са си ном и
по ку ша ва да ора спо ло жи ћер -
ку ко ја има кла си че про бле -
ме ти неј џе ра. На рав но, ни -
шта од то га му баш и не иде.
„Не ви ђе ни 2” је бес крај но ду -
хо вит филм и на ме њен је ка -
ко де ци, та ко и од ра сли ма. 

МУ ЗИ КА: Иа ко ње го во име
ни је но во на до ма ћој му зич -
кој сце ни, Ни ко ла Врањ ко -
вић је про шло го ди шњим ал -
бу мом учвр стио сво је ме сто
на вр ху ли сте нај ква ли тет -
ни јих рок из во ђа ча са ових
про сто ра. Ал бум но си нео -
бич но име, „Ве ро на у ти ка”, по
јед ној од пе са ма ко је са др -
жи, а ра ди се о из да њу ко је
се већ го ди на ма иш че ки ва ло
ме ђу љу би те љи ма ње го ве му -
зи ке. Пе сме има ју пре по зна -
тљив, ме лан хо лич ни при звук
и по е тич не тек сто ве ко ји зву -
че ве о ма искре но у Врањ ко -
ви ће вом из во ђе њу. Му зич ки,
мо же те оче ки ва ти пе сме с
кла сич ним, твр дим рок зву -
ком и фе но ме нал ним со ла -
жа ма, али и пси хо де лич ним
и чак екс пе ри мен тал ним ну -
ме ра ма. Ал бум се са сто ји од
два ди ска на ко ји ма има мно -
штво за и ста до брих пе са ма.
Нај ве ћи хит је сва ка ко „Две
ре чи”, ко ји има ско ро јед на -
ко ква ли те тан спот, али из -
дво ји ла бих и пе сме „Ве чер -
ња зво на”, „Фо те ља” и „Џо -
на тан Ли винг стон”.

КУЛТУРА
Петак, 16. новембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОДР ЖАН ОСАМ НА Е СТИ „ЕТ НО ГЛАС”

ТРА ДИ ЦИ ЈА И НА РОД НО СТВА РА ЛА ШТВО
Око че тр де се то ро 
де це уче ство ва ло на
ет но ло шко-ли ков ној
ра ди о ни ци 

Фе сти вал „Ет но глас: су сре ти
пе вач ких гру па Пан че во” одр -
жан је од 6. до 11. но вем бра на
ви ше ло ка ци ја у на шем гра ду.

Ове го ди не су уче ство ва ли
ан сам бли и гру пе из Сло ве ни -
је, Ре пу бли ке Срп ске, Ма ке до -
ни је и Ср би је, а фе сти вал је об -
у хва тио: из ло жбу је ле ка из зби -
р ке КУД-а „Стан ко Па у но вић
НИ С–РНП”, ет но ло шко-ли ков -
ну и ет но му зи ко ло шку ра ди о -
ни цу, из ло жбу деч јих ра до ва,
кон церт фол клор них ан сам ба -
ла и кон церт пе вач ких гру па.

Про грам је по чео у уто рак,
6. но вем бра, у хо лу Град ске упра -
ве Пан че ва, ка да је отво ре на из -
ло жба је ле ка из зби р ке КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”,
ко ју је при ре дио Де јан Три фу -
но вић.

Он је ис та као да је ова по -
став ка спе ци фич на по то ме што
су из ло же ни пред ме ти ко ји ни -
су у упо тре би, већ се сма тра ју
му зеј ским екс по на ти ма. Ови
је ле ци се ви ше не мо гу ви де ти
ни на на сту пи ма овог кул тур -
но-умет нич ког дру штва, већ су
кон зер ви ра ни.

У сре ду, 7. но вем бра, на ис -
тој ло ка ци ји, одр жа на је ет но -
ло шко-ли ков на ра ди о ни ца „Је -
лек”, ко ју су во ди ле Ми ли ца

Не ви ђе ни

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Пред ста ве
Су бо та, 17. но вем бар, 12 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Прин це за на зр ну гра шка”.

По не де љак, 19. но вем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: по зо ри шна пред ста ва „Жен ски раз го во ри”. 

Те мат ски про грам
Че твр так, 15. но вем бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: про мо ци ја књи ге Ду ша на Ве си ћа „Ма ги – као да
је би ла не кад”.

Су бо та, 17. но вем бар, 15 са ти, Град ска би бли о те ка: два де -
сет сед ми жен ски дан „По ве зи ва ње са сво јим те лом”.

Не де ља, 18. но вем бар, од 8 до 20 са ти, дво ра на Кул тур ног
цен тра: ме ђу на род но так ми че ње у мо дер ним пле со ви ма у ор -
га ни за ци ји Пле сног клу ба „Ба ле ри на”. 

Од уто р ка до пет ка, 20–23. но вем бра, 19 са ти, Град ска би -
бли о те ка: про грам „Еле на Фе ран те, на ша ге ни јал на при ја те -
љи ца”, ма ни фе ста ци ја „Јед на књи га – је дан град”.

Уто рак, 20. но вем бар, 20 са ти, Дом омла ди не: пре да ва ње
Иго ра Кр сти ћа „Ди ги тал но сли кар ство”.

Сре да, 21. но вем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: јав на ак -
ци ја у окви ру про јек та „Нул та то ле ран ци ја на род но за сно -
ва но на си ље – фе ми ни стич ки при ступ обра зо ва њу”.

Че твр так, 22. но вем бар, 12 са ти, Град ска би бли о те ка: про -
мо ци ја при руч ни ка Кре а тив ног цен тра „Фу рам фе ми ни зам”.

Из ло жба
Уто рак, 20. но вем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -
ло жба илу стра ци ја Ни ко ле Дра га ша об ја вље них у ча со пи су
за де цу „Не вен”. 

Му зи ка 
Су бо та, 17. но вем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт ка над ског бен да „Elsiane”.

Че твр так, 22. но вем бар, 18.30, Му зич ка шко ла „Јо ван Бан -
дур”: про грам Му зич ког кут ка „Га би Дин” под на зи вом „Ах,
тај Бах и му зич ке вра то ло ми је”.

Че твр так, 22. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт „Мост КА кОр ка мен кост”.

Страну припремила 

Мирјана
Марић

Ал те ров и Јо ва на Бал кан, ру ко -
во ди о ци деч јих гру па у КУД-у
„Стан ко Па у но вић”. На ра ди о -
ни ци је уче ство ва ло укуп но око
че тр де се то ро де це из ОШ „Ђу -
ра Јак шић”, из оде ље ње III2,
ко је во ди учи те љи ца Бран ка Ве -
лич ко вић, и чла но ва деч јих ан -
сам ба ла КУД-а „Стан ко Па у но -
вић”. Ра до ви ће би ти из ло же ни
око ме сец да на у га ле ри ји на
спра ту До ма омла ди не.

У пе так, 9. но вем бра, у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва одр -
жан је кон церт фол клор них ан -
сам ба ла, на ком су уче ство ва -
ли МФС „Иван На вра тил” (Ме -
тли ка, Сло ве ни ја), ЗФГ „Ко -

пач ка” (Драм че, Ма ке до ни ја),
КУД „Бок сит” (Ми ли ћи, Ре пу -
бли ка Срп ска) и КУД „Стан ко
Па у но вић НИ С–РНП” из Пан -
че ва.

У су бо ту, 10. но вем бра, у дво -
ра ни „Апо ло”, Је ле на Ан ђе ло -
вић, ет но му зи ко лог, при ре ди -
ла је ра ди о ни цу за уче ње на -
род них пе са ма из Ба на та, а у
ве чер њим са ти ма је одр жан
кон церт пе вач ких гру па: МФС
„Иван На вра тил” (Ме тли ка,
Сло ве ни ја), ЗФГ „Ко пач ка”
(Драм че, Ма ке до ни ја), АНИП
„Ве се лин Ма сле ша” (Ба ња лу -
ка, Ре пу бли ка Срп ска) и КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”.

Фе сти вал је за вр шен у не де -
љу, 11. но вем бра, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не, још
јед ном ра ди о ни цом за уче ње
на род них пе са ма из Ба на та и
кон цер том пе вач ких гру па на
ком су се пред ста ви ли АНИП
„Ве се лин Ма сле ша” (Ба ња лу -
ка, Ре пу бли ка Срп ска), КУД
„Ба тај ни ца” (Ба тај ни ца), Ми -
лан Ва ша лић (Ки кин да) и КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”.

У ор га ни за ци ји фе сти ва ла су
уче ство ва ли КУД „Стан ко Па -
у но вић НИ С–РНП” и Дом омла -
ди не Пан че во, а фи нан сиј ску
по др шку обез бе дио је Град Пан -
че во.

НА ФЕ СТИ ВА ЛУ У КОТ БУ СУ

Две на гра де за филм
„Те рет”

ДВА ДЕ СЕТ ПР ВИ МЕ ЂУ НА РОД НИ ФЕ СТИ ВАЛ

Пан че вач ки да ни ду хов не му зи ке
Два де сет пр ви ме ђу на род ни
фе сти вал „Пан че вач ки да ни
ду хов не му зи ке” одр жан је од
9. до 11. но вем бра у Све то у -
спен ском хра му у ор га ни за ци -
ји Пан че вач ког му зич ког дру -
штва.

Ма ни фе ста ци ја је по че ла из -
ло жбом ко ја је упри ли че на у
уто рак, 6. но вем бра, у хо лу
Град ске упра ве, а ко јом је у
окви ру Да на гра да Пан че ва обе -
ле же но 180 го ди на од осни ва -
ња ПСЦПД-а, пет на ест го ди на
Деч јег цр кве ног хо ра и се дам -
де сет го ди на КУД-а „Стан ко
Па у но вић”.

У пе так, 9. но вем бра, Пан че -
вач ко срп ско цр кве но пе вач ко
дру штво, којим диригује Вера
Царина,  одр жа ло је це ло ве -
чер њи кон церт у Све то у спен -
ском хра му. Том при ли ком из -
де ве не су ком по зи ци је „Тро пар
Св. вмч. Ди ми три ју” Ге ор ги ја
По по ва, „Бла го сло вен је си Хри -
сте Бо же наш” Ни ко ле Ср би на,
„Ве ли ча ни је Св. Са ви” Сте ва на
Мо крањ ца, „До стој но јест” Кор -
не ли ја Стан ко ви ћа, „До стој но
јест” про то је ре ја Ан дре ја Бон -

да рен ка, „Бо го ро ди це дје во” Ко -
сте Ма ној ло ви ћа, „Во цар стви -
ји Тво јем” игу ма ни је Ију ли ја -
ни је, „Ма ло сла во сло ви је” Алек -
сан дра Ка стаљ ског, „Го спо ди
усли ши мо ли тву мо ју” Ге ор ги -
ја По по ва, „Ве ли ко сла во сло -
ви је” апо сто ла Ни ко ла је ва-
Струм ског и „Све те ти хиј” по
ру ском на пе ву.

Хор је из вео и ну ме ре „Оче
наш” Ду ша на Мак си мо ви ћа,
срп ску тра ди ци о нал ну пе сму
„Та мо да ле ко”, пе сму Св. вла -
ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа
„На ша ве ра” и мо то ПСЦПД-а

„Пе вам Бо гу мо јем, да кле по -
сто јим” Ми те То па ло ви ћа, ко је
је по све тио сто го ди шњи ци за -
вр шет ка Пр вог свет ског ра та и
ула ску срп ске вој ске у Пан че -
во, као и свим чла но ви ма цр -
кве ног хо ра ко ји су одр жа ли
Дру штво сто осам де сет го ди на.

Дру гог да на, 10. но вем бра,
на сту пио је Деч ји хор, ко ји во -
ди ди ри гент ки ња Бор ја на Стра -
жме ште ров. Они су у Све то у -
спен ском хра му из ве ли две
ком по зи ци је Ве дра не Да бо вић:
„Мо ли тве на зво на”и „Бо го ро -
ди ца у ср ци ма”. Под мла дак

Пан че вач ког срп ског цр кве ног
пе вач ког дру штва от пе вао је
„Оче наш” Ве ре Ми лан ко вић,
два ви зан тиј ска на пе ва из 15.
ве ка: „Ки рие еле и сон” и „Па са
пнои”, „Ак си он естин”, „До -
стој но јест” Кор не ли ја Стан ко -
ви ћа, као и вер зи ју ко ју је ура -
ди ла Јор дан ка Туд жа ро ва Пан -
че ва, „Бо го ро ди це дје во” по ру -
ском на пе ву, „По ју Бо гу мо је -
му” Ми те То па ло ви ћа, „Тро -
пар Све том Јо ва ну Да ма ски -
ну”, срп ски на пев у об ра ди Ду -
ша на Тр бо је ви ћа, ком по зи ци -
је Ми ро љу ба Аран ђе ло ви ћа Ра -
син ског „Ка ко је ти хо Го спо -
де” и „Љу бо сти ња. Пче ли њак”,
као и  срп ски на пев „Сла ви те
Го спо да 135. пса лам”. Ове ве -
че ри на сту пи ли су Жен ски цр -
кве ни хор „Све ти Јо сиф Те ми -
швар ски” из Ки кин де, ко ји во -
ди ди ри гент ки ња Да ни ца Ман -
дић, и Хор срп ске Са бор не цр -
кве у Те ми шва ру, ко јим ди ри -
гу је Јо ца Бу гар ски.

По след њег да на ма ни фе ста -
ци је, у не де љу, 11. но вем бра,
хор из Ру му ни је пе вао је све ту
ли тур ги ју.

ТАКМИЧЕЊЕ У РЕЦИТОВАЊУ

Шеста „Стиховизија”
Такмичење у рецитовању пое-
зије на страним језицима и је-
зицима националних мањина за
ученике средњих школа биће
одржано у читаоници Градске
библиотеке 17. и 19. новембра.

Првог дана, у суботу, 17. но-
вембра, од 11 сати, биће одр-

жано полуфинале, а у понеде-
љак, 19. новембра, од 18 сати,
рецитоваће финалисти овог так-
мичења.

„Стиховизију” организују
удружење „Лас хентес” из
Панчева и Градска библио-
тека.

НА МЕЂУНАРОДНОЈ ИЗЛОЖБИ У СУБОТИЦИ

Признање за Мирослава
Савкова

Панчевачки уметник Миро-
слав Савков добитник је прве
награде за графику на шестој
међународној изложби слика
малих формата која је одржа-
на у галерији Отвореног уни-
верзитета у Суботици у орга-
низацији Удружења ликовних
уметника примењених умет-
ности и дизајнера.

Изложба се организује сваке
друге године и конкурсног је
карактера. Ове године је нови-
на да су додељене медаље и
признања за све најбоље умет-
нике у својим категоријама.

Гран-при је освојила Миран-
да Марчела из Италије, а на-
грађени су и Мирослав Муни-
жаба и Дејан Симеуновић из
Сремске Митровице, Иштван

Жаки из Тополе и Геза Ленерт
из Сремске Каменице.



ПУН ТО, ма ло пре шао,
пр ви вла сник, ре ги стро -
ван, гас, 2.800 евра.
064/240-93-84. (268385)

ШКО ДА фе ли ци ја 1.3
бен зин, ате сти ран, гас,
2001, пр ви вла сник.
063/258-479. (269404)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку -
ћу 120 м2, ЦГ, да љин ско.
069/869-63-11. (269436)

ШКО ДА фе ли ци ја 1.3,
бен зин-гас , 2001,
130.000, ме та лик плав.
Вла сник. 066/200-514.
(269437)

ГОЛФ 3, 1995. ре ги стро -
ван до апри ла 2019.
063/837-48-34. (269450)

ПРО ДА ЈЕМ мер це дес
сприн тер, 1998, ре ги -
стро ван. 064/271-55-30.
(269620)

ПЕ ЖО 306, бен зин, 1.8,
ис прав на, ре ги стро ван
до 18. но вем бра 2019,
ра ђен сер вис, но ве гу ме,
1994, 800 евра. 962/866-
78-39. (269625)

РЕ НО клио 3, 1.5 ДЦИ,
2009, ре ги стро ван до
апри ла 2019, ура ђен ве -
ли ки сер вис, цр вен, из -
ван ре дан. 062/186-36-
08. (269611)

ФИ ЈАТ пун то 1.2, 8 В,
2008. го ди ште, пр ви вла -
сник, од ли чан. 065/214-
00-49. (269363)

ЈУ ГО ко рал 1.1, 2004, у
пр вој бо ји, 51.000 км.
064/587-50-24. (269637)

ВЕК ТРА 1.6, 1991, ли му -
зи на, ате сти ран плин.
064/587-50-24. (269637)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ, 2002,
пе то ра вра та, фул опре -
ма, на име. 064/130-36-
02. (269637)

ПО ЛО 1.2, 12 , ХТП
2003, тро је вра та, фул
опре ма, 120.000 км.
064/130-36-02. (269637)

СИ ТРО ЕН Ц 3, 2006. го -
ди ште, у фан та стич ном
ста њу, ма ло во жен, ди -
зел, 2.900 евра. 060/010-
67-10, 063/288-146.
(269477)

ПУН ТО 2004, бен зин,
плин, ре ги стро ван до ав -
гу ста 2019. 063895-45-
80. (269484)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 1.9 ТДИ,
2008, ре ги стро ва на, га -
ра жи ра на, вла сник.
063/345-837. (269502

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
или оба да јем за је дан,
ју го 55, не ре ги стро ван,
си је ра – топ ста ње, ре ги -
стро ва на. 060/143-62-
10. (269508)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком та њу од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-
05. (269525)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла од 80
до 1.500 евра, ста ње не -
бит но 063/165-83-75.
(269525)

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. (269525)

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. (269525)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ га ра жу
на Те сли, 25 м2. 063/313-
848 (269654)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2, на
углу, код Пи ва ре.
063/354-221. (269543)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них при јем ни ка,
мо ни то ра, да љин ских.
„Плус”. Д. Ту цо ви ћа 28.
353-3463, 063/877-38-
21. (269549)

ПРО ДА ЈЕМ веш ма ши ну
го ре ње, пет го ди на ста -
ра, очу ва на, ис прав на,
10.000 дин. 060/359-54-
39 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста лу
си ву фар бу за бе тон-
асвалт „пин ту ра”, 14 кг –
2.500 ди на ра. 066/357-
870. (4790)

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

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

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

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим пе че ње
на др ва-ра жањ. По вољ -
но. 064/997-79-09.
(269135)

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

НА ПРО ДА ЈУ пре о ста ла
то по ла и вр ба. Це пам и
уно сим др ва. 063/423-
466. (269598)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 3 кв.
064/408-73-05. (269385)

ПРО ДА ЈЕМ уга о ну гар -
ни ту ру, очу ва ну.
013/372-780. (269386)

МАН ГУ ЛИ ЦЕ, 250 ди на -
ра, мо же по лут ка, ја ри -
ћи 300 ди на ра, об ра ђе -
ни. 062/167-16-81. 

ХИТ НО две ТА пе ћи, 3.5
и 4.5 кв, по вољ но.
064/409-65-89. (269431)

ПИ ЈА НИ НО укра и на, са -
вр шен, по вољ но.
063/108-20-43. (269405)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ, ис -
прав на, тро фа зна, тер -
мо стат, 100 евра. Ка да
luxor akvamаtik 170.
066/200-514. (269437)

ПРО ДА ЈЕМ но ву уград ну
пло чу на гас, 4 го ри о ни -
ка. Тел. 013/347-113,
064/359-82-43. (269439)

ПРО ДА ЈЕМ пећ за цен -
трал но гре ја ње, цен тро
ме тал и до ма ћу жи ви ну.
066/686-30-20. (269446)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ре и
пећ за ЦГ да кон 45. 371-
274, 064/176-88-52.
(269448)

МЕ СНА ТА пра сад на
про да ју, услу га кла ња
гра тис. 060/444-55-03.
(269454)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну
го ре ње, у до бром ста њу,
60 евра. 063/811-24-99.
(269462)

ПРО ДА ЈЕМ по лов не гу -
ме за ком би 215-75-16,
225-75-16 и веш-ма ши -
не. 063/855-76-30.
(269578)

ПРО ДА ЈА но вих сто ли ца
од 1.600, сто ло ва од
4.500. 060/600-14-52.
(269585)

КЛИК-КЛАК лел жа је ви
но ви, од 12.900, из бор
ме бла по же љи. 060/600-
14-52. (269585)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи, до ста ва, мон та -
жа, по вољ но. 063/898-
00-82. (269587)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
три фи о ке, фри жи дер,
ком би но ва ни фри жи дер,
веш-ма ши ну, мо же ва ше
не ис прав но уз до пла ту.
064/129-73-60, 346-790.
(269593)

НА ПРО ДА ЈУ сви ње око
180 кг, не раст, ман гу ли -
це и ја рац ал пи нац. Тел.
065/961-92-14. (269494)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед и две
фо те ље на раз вла че ње.
Тел. 373-201. (269493)

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.
л(269525)

ТВ по лов ни 37, 55, 67
екра ни. 066/348-975.
(269508)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и
оста ле ку хињ ске еле мен -
те, су до пе ру 3.000, но ва.
371-568, 063773-45-97.
(269518)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ма ши ну
за су до ве, ве о ма по вољ -
но. 069/322-69-29. 

КОМ БИ НО ВА НИ шпо -
рет, фри жи дер, веш-ма -
ши на, су до-ма ши на, уга -
о на гар ни ту ра, ко мо де,
ци пе лар ник, брач ни ду -
шек, ТВ сто, сто ли це,
ши ва ћа ма ши на. Тел.
063/861-82-66. (269545)

ДО МА ЋА жи ви на: ко ко -
шке, гу ске, пат ке и са -
лаш на Но во се љан ском
пу ту. 063/894-84-23.
(269553)

ШТЕН ЦИ ла го та на про -
да ју, пас за про на ла же -
ње тар ту фа. 065/536-27-
02. (269626)

ПРО ДА ЈЕМ бу тик second
hand ком плет но опре -
мљен, раз ра ђен, Осло бо -
ђе ња 10-а. 062/279-198.
(259627)

ПРО ДА ЈЕМ су пра сну кр -
ма чу, и са пра си ћи ма,
про да ја и по лут ки.
064/306-87-33. (269629)

УМА ТИ ЧЕ НА ју ни ца цр -
ни хол штајн и пра си ћи,
мо гућ ност кла ња.
066/354-791. (269360)

ТРИ пе ћи на чвр сто го -
ри во, две веш-ма ши не и
за су ђе. 064/587-50-24.
(2696379

МАН ГУ ЛИ ЦЕ од 80 до
200 кг це ру паљ ке но ве,
200 евра. 064/552-59-49.
(269655)

ОТ КУП гво жђа и дру гих
ме та ла. До ла зак на
адре су пре ко 2000 кг.
061/636-17-44 (СМС)

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

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор де -
ње, ме да ље, но вац, са то -
ве, пен ка ла. Тел.
013/315-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(269416)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не ме -
та ле, алу ми ни јум, аку му -
ла то ре, гво жђе, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре, до ла зи мо.
061/206-26-24.
л(269600)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун дар ну
си ро ви ну, гво жђе, све
вр сте ме та ла, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че. 061/322-
04-94. (269600)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни јум,
ло во, ста ре ау то мо би ле,
веш-ма ши не, за мр зи ва -
че. 061/321-77-93.
(269600)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, ста -
ро пер је, гво жђе, аку му -
ла то ре. 066/900-79-04.
(269434)

КУ ПУ ЈЕМ елек трон ски
от пад шпо ре те, фри жи -
де ре, ма ши не, те ле ви зо -
ре, по вољ но, до ла зим.
061/224-48-09. (269635)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, ТА пе ћи, оста ло
по кућ ство, ста ро пер је.
062/148-49-94. (269095)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не -
ис прав не ТА пе ћи и га р -
ни ту ре. 061/149-38-93.
(1269587)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
шпо ре те, фри жи де ре, ТВ
уре ђа је, до бро пла ћам.
Злат ко. 063/196-54-56.
(269542)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Стре -
ли ште, 75 м2, ком плет но
ре но ви ра ну, са по дру -
мом. 069/556-64-86
(СМС)

ПЛАЦ са ста ром ку ћом,
6 ари, Сте ви це Јо ва но ви -
ћа. 064/136-42-00.
(269577)

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ста ра
Ми са, плац 18 ари. Тел.
064/992-76-27. (268322)

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

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

ПРИ ЗЕ МЉЕ ку ће, 2 ста -
на, хит но, Стре ли ште,
са мо 26.000. (67), „Мил -
ка М”, 063/744-28-66.
(4790)

ЗЛА ТИ БОР, апарт ман,
нов, од мах усе љив, пре -
ле па ло ка ци ја, Вла ди ми -
ро вац, 15 ари, 40 м2,
10.000. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4790)

КУ ЋЕ, Гор њи град, ПР, I,
ПК, ова, 8-93 ара, хит но;
Стре ли ште, ПР + спрат,
хит но. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4790)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 36 ари,
фронт 40 м, 102 м2, но -
во, укњи же но, хит но;
цен тар, пре ле па при зем -
на 103 м2, 2,25, 65.000.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4790)

БРЕ СТО ВАЦ, укњи же на,
хит но, 16.000; Ба ва ни -
ште, огром на ку ћа, огро -
ман плац, 13.500, хит но.
(67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4790)

СТАР ЧЕ ВО, ве ли ки плац,
хит но, 55,76 ари, 25.000;
Го лу бац, пре ле па, 4.5
ара, 140 м2, 28.000. (67),
„Мил ка М”, 
063/744-28-66. (4790)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, по че -
так, спрат на, од лич на,
Ја бу ка спрат на, хит но,
де лукс, вре ди по гле да -
ти. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.  (4790)

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

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

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу хит но.
Тел. 355-039. (269369)

КУ ЋА са пот кро вљем,
по се бан улаз, 150 м2,
Стар че во, рад нич ко на -
се ље. 063/828-61-46,
064/276-09-58. 
(269332)

ПРО ДА ЈЕМ но ви ју ку ћу,
кли ма, цен трал но гре ја -
ње, на ме штај, об је ка ти,
До ло во. 062/973-44-24.
(269435)

ШИ РИ цен тар, три стам -
бе не је ди ни це, 3.5 ара,
76.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269440)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, лифт, ПВЦ, без ве ћих
ула га ња, 28.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (269440)

ЦЕН ТАР, са ло нац, пре -
леп, I, ET, без ула га ња,
800 евра по ква дра ту.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (269440)

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. (269440)

ЈА БУЧ КИ пут, гра ђе вин -
ски плац 4 ара, 17 х 24
м. 069/213-97-37.
(269455)

КУ ЋА са ма га ци ном на
15 ари, по ред пу та.
069/213-97-37. (269455)

КУ ЋА са укњи же ним
гра ђе вин ским пла цем
445 м2, Стре ли ште.
064/119-04-31. (269463)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же ни
гра ђе вин ски пла це ви,
Стре ли ште. 
064/119-04-31. 
(269463)

КУ ЋА, Омо љи ца, вла -
сник, по моћ ни обје кат
6.5 ари. 064/961-00-70.
(269459)
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ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2, 3.5
ара, од лич на ло ка ци ја,
55.000. „Го ца”, 063/899-
77-00. (269467)

ДВА гра ђе вин ска пла ца
по 5 ари, укњи же на,
огра ђе на. Тел. 064/421-
02-71. (269468)

ОМО ЉИ ЦА, плац са
објек ти ма, стру ја, во да,
вла сник. 064/260-05-34.
(269473)

КО ТЕЖ 1, ку ћа 155 м2,
3.2 ара, две за себ не је ди -
ни це, 106 .000, до го вор.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(269490)

КА РА ЂОР ЂЕ ВА, 120 м2,
5 ари, хит но, 70.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(269490)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 110 м2, 5
ари, 41.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (269490)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак 18
ари, 1/1, Ку де ља ра ски
на сип. 063/472-669.
(269507)

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)

КУ ЋА, Омо љи ца, 120 м2,
цен трал но, воћ њак, 26
ари. 317-272, 064/959-
93-67. (269535)

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.
(269531)

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. (269531)

ЦА РА ЛА ЗА РА, од лич на,
140 м2, 4.5 ара, две је ди -
ни це, 82.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(269544)

ОМО ЉИ ЦА, но ва, 94 м2,
5.5 ара, ле па, из ла зи на
По ња ви цу, 26.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64. 

КУДЕ ЉА РАЦ, пре ле па,
120 м2, 2.3 ара, 50.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (269544)

ПЛАЦ 6 ари, са три
објек та, стам бе на усе љи -
ва, три ку ће 60 + 100 м2

70 м2, сва ка свој улаз и
ка пи ју, 49.000 евра. До -
го вор. 1/1, Ко за рач ка 10.
Тел. 063/804-07-85.
(269649)

ДЕО ку ће, по се бан улаз,
дво ри ште, 68 м2, 13.000
евра, Ми са, Ко за рач ка.
Тел. 063/804-07-85.
(269649)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви ра -
на + 3 ара, 1/1, 25.000
евра, Ко за рач ка 10.
063/804-07-85. (269649)

МОН ТА ЖНА ку ћа 70 м2,
но ва усе љи ва, 17.000
евра, 1/1, Ко за рач ка 10-
ц. 063/804-07-85.
(269649)

СТА РА МИ СА, ста ри ја
ку ћа, 80 м2, 3,3 ара,
17.500. (353), „Пре ми -
ер”, 063/800-44-30.
(269586)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ уз
мо ју до пла ту ку ћу у Вој -
ло ви ци. 062/322-298.
(269665)

БЛИ ЗУ цен тра за адап та -
ци ју, на 3.5 ара, 50.000,
на 6.8 ари, за ру ше ње,
65.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4790)

ТЕ СЛА, на 3.5 ара,
55.00; Гор њи град, на 5
ари, 48.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4790)

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

КУ ПУ ЈЕМ ку ћу у Ка ча ре -
ву. 064/369-47-02.
(269397)

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

СТРО ГИ цен тар, ма њи
дво со бан, VI, ЦГ, од ли -
чан, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(269591)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, II, ЦГ, ПВЦ, усе -
љив, 29.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269591)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 59
м2, ВП, Цг, 34.000, до го -
вор. (336), „Олимп”,
351-061,  064/234-36-01.
(296591).

ТА МИШ КА ПИ ЈА, дво и -
по со бан, II, ЦГ, усе љив,
60.000. (336), „Олимп”,
351-061,  063/274-951.
(269591)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по -
со бан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (336), „Олимп”,
351-061,  
063/494-898. 
(269591)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
65 м2, III, ЦГ, од ли чан,
42.000. (336), „Олимп”,
351-061,  063/274-951.
(269591)

МИ СА, дво со бан, 50 м2,
I, TA, од ли чан, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (269591)

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

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

ПРО ДА ЈЕ се дво со бан
стан у Ка ча ре ву, укњи -
жен, по вољ но. 062/163-
37-26. (269661)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62
м2 + те ра са, ЦГ, ВП,
30.000; Ко теж 2, дво со -
бан, III спрат, из вор но,
33.5000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4790)

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ, I
спрат 47.000, дво и по со -
бан, IX, 35.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 
(4790)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, IV
спрат, ТА, 28.000; тро и -
по со бан, IV, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4790)

ТЕ СЛА, ду плекс, ЦГ, 120
м2, 55.000; Ко теж 1, 88
м2 + те ра са, V спрат,
50.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4790)

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

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

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

ДВО СО БАН, Ко теж 2, 58
м2, те ра са, 34.000 евра,
до го вор. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71. 

ТРО СО БАН, ста ра Ми са,
укњи же но, 78 м2, 12 м
те ра са, усе љив од мах.
(470),  „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (269208)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва не крет -
ни не” ку пу је јед но со бан
и дво со бан стан. Укњи -
жен, за по зна тог кукпца.
(470),  „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (269208)

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

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се ље,
дво со бан, 61 м2, II, га ра -
жа, по друм, ЦГ гас.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 88 м2, III, 28.000.
(188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)

ТЕ СЛА, но во град ња, I,
50 м2, ета жно гре ја ње,
лифт. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, 17
м2, III,  ТА, сре ђе на,
13.500. (188), UnaDalli”,
064/255-87-50. (269478)

ТРО СО БАН стан у То по -
ли про да јем. 061/231-
38-94. (269485)

ТЕ СЛА, 39 м2, IV, ТА, са
га ра жом, ма њи дво со -
бан, 22.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (269490)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 73 м2, тро -
со бан, III, ЦГ, до бра ло -
ка ци ја. „Го ца”, 
063/899-77-00. 
(269490)

ЦЕН ТАР,  78 м2, тро со -
бан, VI-VI, 37.000, хит но,
ко рек тан стан. „Го ца”,
063/899-77-00. (269490)

ЦЕН ТАР, дво ри шни стан
60 м2, 22.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (269490)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко -
те жу 2, 73 м2, дру ги
спрат. 060/488-38-15.
(2695299

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан, 37 м2, III спрат, ЦГ,
не ма лифт. 063/716-48-
68. (12695249

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан у цен тру Пан че -
ва. 060/505-54-25.
(269517)

СА МАЧ КИ 17 м2, 12.000;
ши ри цен тар дво ри шни,
38 м2, 15.500. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (269531)

ЦЕН ТАР, дво ри шни тро -
со бан, 68 м2, 27.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(269531)

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

МАР ГИ ТА, тро со бан, 67
м2, 38.000, IV/5, без
лиф та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.  (269531)

МИ СА, тро со бан, 88 м2,
30.000; јед но и по со бан,
40 м2, 25.000 (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68.  (269531)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
78 м2, 44.000, III, лифт.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (269531)
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НО ВА КУ ЋА, 86 м2, Ја -
буч ки пут, плац 4 ара,
48.000 евра, вла сник.
065/258-87-77. (269547)

МРА МО РАК, хит на про -
да ја или за ме на ком фор -
не кук ће. 069/255-87-86.
(269550)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског зе -
мљи шта, иде ал но за по -
љо при вред ну или дру гу
де лат ност, ин фра струк ту -
ра ком плет на, се вер на
зо на, са мо 16.000.
063/894-84-23. (269553)

КУ ЋА са 6 ари пла ца, на -
се ље То по ла, це на до го -
вор. 064/510-67-81.
(1269558)

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

НО ВА МИ СА, три ета же,
6 х 10, из вор но, 56.000.
(49), „Му станг”, 069/226-
66-58. (269571)

МАР ГИ ТА, плац 5,38 ари,
15 ме та ра фронт, плин,
стру ја, во да, 48.000. (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (269571)

ДО ЊИ ГРАД, 60 м2, тро -
соб на, на 2.5 ара, га ра -
жа, 23.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(269571)

БА НАТ СКИ БРЕ СТО ВАЦ,
но ви ја, 80 м2, 7.5 ари, до -
бар, 16.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(269571)

НО ВО СЕ ЛО, 7, 220, но -
ви ја, 50.000; Те сла, 180,
ЕГ, 70.000 (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (269549)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по
зе мље, по ред асвал та.
060/034-19-58. (269613)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба нат -
ском Но вом Се лу са пла -
цем 19 ари. 
066/887-84-00. 
(269228)

СА ЛАШ и три хек та ра зе -
мље уз асвалт, се вер на
зо на 066/354-791.
(269630)

ЊИ ВА од три лан ца, мра -
мо рач ки атар, 2.500 евра
по лан цу. 064/174-89-94.
(269633)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

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

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

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

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ

ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



НО ВА МИ СА, јед но со -
бан, 37 м2, 20 м2, те ра са,
III/IV, усе љив од мах,
20.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (269544)

СТАН, 56 м2, 12. спрат,
цен тар, пре ко пу та Су да,
32.000, ако на ђе аген ци -
ја куп ца, до го вор.
064/980-41-02. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2, јед -
но и по со бан, 21.000; 52
м2, дво со бан, 34.000,
сре ђен, усе љив. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (269562)

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

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

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
VII, ЦГ, све тао, 29.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (269571)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 м2,
VII, ЦГ, све тао, 29.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (269571)

ЦЕН ТАР, на ме ште на, од -
лич на гар со ње ра, 20 м2,
16.500. (49), „Му станг”,
062/226-901. (269571)

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

ШИ РИ цен тар, но ви ји
јед но со бан, 38 м2, ЦГ,
при зе мље, 29.500.  (49),
„Му станг”, 069/226-66-
58. (269571)

КО ТЕЖ 2, Бу ле вар, IX,
дво со бан, 55 м2, сре ђен,
32.000.  (49), „Му станг”,
069/226-66-58. (269571)

НО ВА МИ СА, од ли чан
јед но и по со бан, 44 м2, II,
ТА, 25.000.  (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(269571)

СТАН, Ко теж 2, 42.000,
вла сник, укњи жен, 66 м2

+ 5 м2 те ра са, V.
064/317-07-55.  (269379)

ЦЕН ТАР, но во град ња, 47
м2, II спрат, лифт, пар -
кинг, га ра жа 14 м2, гас,
вла сник, укњи жен
063/449-798. 
(2693412)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ЦГ,
III, лифт, ПВЦ, без ве ћих
ула га ња, 28.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (269441)

СО ДА РА, дво и по со бан,
ЦГ, V, лифт, без ве ћих
ула га ња, 42.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-23-
83. (269441)

ВОЈ НА ЗГРА ДА тро и по -
со бан, VI, лифт, 52.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83, 013/332-
031. (269441)

ЦЕН ТАР, тро со бан, ЕГ,
85, 40.000, улич но, 34,
15.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (269599)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 2.5, ЦГ, 78,
до го вор. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. 
(269599)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
64 м2, IV, ЦГ лифт,
31.000. (300), 362-816,
063/803-10-52. 
(269606)

СТАН 40 м2, ре но ви ран,
11.000 евра, фик сно, I
спрат, М. Ку ли ћа 32.
062/858-33-47. (269649)

ТЕ СЛА, дво со бан, VII, 49
м2, ЦГ, ПВЦ, 28.500.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30
(269586)

ТИП СТАН КО, јед но со -
бан, I, 32 м2, ТА, усе љив,
19.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 
063/800-44-30 
(269586)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
II, 46 м2, ТА, 19.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30 (

СО ДА РА, дво со бан, II,
54 м2, ТА, усе љив,
30.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30 (269586)

ТРО СО БАН, Ми са, II, 74,
31.000; јед но и по со бан,
Мар ги та, I, те ра са,
28.000, га ра жа. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66. (4790)

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

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

ГАР СО ЊЕ РЕ, Са мач ки,
сре ђе на, хит но, Те сла, I,
пре ле па, до го вор. (67),
„Мил ка М”, 063/744-28-
66.   (4790)
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ДВО РИ ШНА на ме ште на
гар со ње ра, за сам ца +
са ми цу + гре ја ње. Стре -
ли ште. 064/218-83-45,
013/362-406. (269523)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
по лу о пре мљен, без гре ја -
ња, II спрат, Зе лен го ра.
Тел. 062/577-889. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со -
бу, ис кљу чи во сту ден ти -
ци или са ми ци. 013/318-
321. (269536)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Стре ли шту.
061/166-40-38. (269555)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у Вој ло ви ци.
061/159-74-19. (269558)

ТРА ЖИ се да се из нај ми
ком плет но на ме ште на
гар со ње ра или јед но со -
бан стан до 40 м2, при зе -
мље или I спрат, ЦГ, од
1. де цем бра 2018. По
мо гућ но сти цен тар.
063/104-27-98. (269403)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан у
цен тру, дво ри шни, 40 м2.
252-13-66, 064/413-61-
65. (269424)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у згра ди, без
гре ја ња, Со да ра.
013/344-167, 064/950-
23-40. (269413)

СО БА сам цу, уче ни ку,
упо тре ба ку хи ње, ку па -
ти ла, пар но гре ја ње.
064/090-11-28. (269414)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -
ме штен стан, уче ни ку,
Те сла,  064/348-07-60.
(269453)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан по -
лу на ме штен стан на Те -
сли, гре ја ње, те ра са, од -
ли чан, 150 евра.
063/868-04-43. (269456)

ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ, Те сла,
дво со бан не на ме штен,
ре но ви ран, ЦГ. Аген ци ја
„Јан ко вић”, 063/804-12-
72. (269599)

НА МЕ ШТЕН ма њи стан,
бли зу цен тра, из да јем,
ка блов ска, ин тер нет, гре -
ја ње. 060/555-85-62.
(269610)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
пра зан, без гре ја ња.
013/311-071, 064/587-
25-35. (269662)

ИЗ ДА ЈЕМ ре но ви ран
ком фо ран стан, згра да,
ЦГ, лифт, иде ал на ло ка -
ци ја. 060/724-17-25.
(269632)

ИЗ ДА ЈЕМ брач ном па ру
гар со ње ру, Те сла, 49 м2,
на ме ште на, ТА гре ја ње,
де по зит. 064/561-56-26.
(269642)

ИЗ ДА ЈЕМ на Те сли дво -
со бан на ме штен стан.
064/327-59-78. (269645)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Со да ра,
ра фи не риј ске згра де,
ЦГ, ка блов ска, 46 м2, на -
ме штен. Тел. 063/281-
464. (269651)

ГАР СО ЊЕ РА у стро гом
цен тру. 062/345-958.
(263653)

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

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Стре ли -
ште,  код смарт бло ка,
из ло зи, ме тал ни ша ло ни,
16 м2. 064/474-99-11.
(269288)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 40 м2, у
цен тру Пан че ва.
060/333-52-61. (269063)

СУ ТЕ РЕН СКИ про стор,
52 м2, З. Јо ви на 2, ло кал
2. Тел. 060/562-62-96.
(269128)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве 15 и
Бр. Јо ва но вић, 13.000
евра. 065/843-71-94.
(269499)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 м2, у
цен тру. Л066/235-752.
(269499)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Пан че -
ву, цен тар, ше та ли ште,
65 м2, два из ло га.
065/334-32-80. 
(269583)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ца ра ду ша на 2. 063/725-
71-70. (269584)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, 45
и 16 м2, у Ули ци Ца ра
Ла за ра. 063/502-211.
(1269447)

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

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор пре ко пу та „Ави ва”.
По го дан за све де лат но -
сти. 061/206-49-03.
(269616)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ по слов -
ни про стор, ло кал, цен -
тар, 150 м2, са лон.
063/389-972. 
(269612)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 23 и 30
м2, код Ау то бу ске ста ни -
це. 352-105. (269644)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ кан це ла -
риј ски про стор у Ње го -
ше вој ули ци.
063/313-848. 
(269654)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 м2,
угао Ка ра ђор ђе ве 15 и
Бр. Јо ва но вић, 13.000
евра. 065/843-71-94.
(269499)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 25 м2, у
цен тру. 066/235-752.
(269499)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Пан че -
ву, цен тар, ше та ли ште,
65 м2, два из ло га.
065/334-32-80. (269583)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ца ра Ду ша на 2. 063/725-
71-70. (269584)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, 45
и 16 м2, у Ули ци Ца ра
Ла за ра. 063/502-211.
(1269447)

ПО ТРЕ БАН вул ка ни зер
са рад ним ис ку ством.
065/551-17-22 (СМС)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ – по -
треб не рад ни це за рд у
ку хи њи и за ро шти љем.
063/897-55-04. (269216)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб не рад ни це.
063/820-87-61 (268784)

ПО ТРЕБ НА два рад ни ка
за рад у ма га ци ну. Мо -
гућ ност на пре до ва ња.
063/379-722, Ми лан. 

ПО ТРЕБ НИ пе ка ри и по -
моћ ни рад ни ци пе ка ри
„Rex”, Ба нат ско Но во
Се ло. 063/616-694.
(268877)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац” по треб ни рад ни ци
са и без ис ку ства.
066/001-050. (269270)

CAFEU „Imperial” по -
треб на де вој ка за рад.
063/372-221. 
(2696399)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пе ка ру и пи це ри ју.
063/130-75-40. (269648)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри ји, са
или без ис ку ства, Б ка те -
го ри ја. 063/295-789, од
16 до 20 са ти. (269652)

РЕ СТО РА НУ до ма ће ку -
хи ње по треб не ко но ба -
ри це. Тел. 064/349-93-
43. (269623)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и од -
го вор ни љу ди за по де лу
фла је ра. 064/241-45-14.
(269657)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
кла ди о ни ци „Zero Bet” у
Стар че ву. 063/436-770. 

ПО ТРЕ БАН му шко-жен -
ски фри зер. 069/233-73-
06. (269472)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
рад, Мар кет „Це ца 013”.
060/555-11-73.
(1269486)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пре храм бе ној про дав ни -
ци. Тел. 064/169-32-35.
(269491)

ПРО ИЗ ВОД ЊИ пре -
храм бе них про из во да
по треб на чи ста чи ца.
063/638-677. (269520)

ПО ТРЕБ НА спре ма чи ца.
060/362-22-21. (269522)

ФАР МА ЦЕ УТ СКИ тех ни -
чар са струч ним ис пи том
по тре бан апо те ци у Пан -
че ву. 061/227-50-49.
(269406)

ЈЕД НО СОБ НИ, Тип Стан -
ко, I,  16.500; Ми са, I, 35,
19.500. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66.   (4790)

КУ ПУ ЈЕМ стан јед но и по -
со бан на Ко те жу 1 или 2.
Је ле на, 064/904-50-80.
(269467)

КУ ПУ ЈЕ МО јед но и по со -
бан стан на Ко те жу 1 или
Ко те жу 2, ис пла та од мах.
Аген ци ја „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(269467)

ХИТ НО по тре бан стан на
Те сли до 25.000 евра, ис -
пла та од мах. Аген ци ја
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (269467)

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

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30 (269586)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф” по -
треб ни ста но ви и ку ће у
Пан че ву. Бр за и си гур на
ре а ли за ци ја. 
062/191-75-35.  
(4790)
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ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
и гар со ње ру у цен тру, на -
ме ште но. 063/313-005,
062/978-34-26 (СМС)

ТРА ЖИМ дво со бан стан у
но во град њи, за из да ва ње
064/699-66-99 (СМС)

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

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед -
но со бан стан код ста рог
СУП-а. Кон такт осо ба
Сан дра Јо ва но вић,
063/460-660. (и)

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

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -
со ње ру у стро гом цен тру
ТА, 110 евра. Тел.
069/113-00-73. (269492)

ПО ТРЕ БАН ма њи на ме -
штен стан на Ко те жу 1
или Те сли. 063/354-482.
(269467)

У СА МАЧ КОМ из да јем
на ме ште ну гар со ње ру
сам цу, 90 евра. 065/353-
07-57. (269526)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 55 м2,
не на ме штен, пар но гре ја -
ње, кли ма, ка блов ска.
Тел. 064/354-69-01.
(269527)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан 73
м2, Ко теж 2. 
060/488-38-15.
(269529)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, ра ди мо све по -
сло ве, нај по вољ ни је.
061/321-77-93. (269600)

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
(269137)

ЦЕ ПАМ др ва, уто вар
угља и оста ли фи зич ки
по сло ви. 060/021-68-70,
Пре драг. (269638)

МЕ ЊАМ пе ле не, не га по -
крет них, не по крет них.
061/660-31-84. (269618)

ПЛА СИ РА ЊЕ, ка те те ра,
пре ви ја ње ра на, да ва ње
ин тра му ску лар не и ин -
тра вен ске те ре пи је.
061/135-60-84. (269618)

МА СА ЖА за опу шта ње
ва шег те ла. По зо ви те
060/629-19-46, Ма ри ја.
(269656)

ШЉУ НАК, пе ска, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38. (269658)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(268907)

АУ ТО-ПРИ КО ЛИ ЦЕ, из -
да ва ње, 10 евра дан, по -
зо ви те 064/235-08-15.
(268862)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са ње,
ре но ви ра ње кро во ва, бе -
то ни ра ње, сти ро пор, ба -
ва лит фа са де. 
063/865-80-49. (268429)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО ор га -
ни зо ва ње по слов них до -
га ђа ја (го ди шњи ца фир -
ме, кон фе рен ци ја за но -
ви на ре..). Тел. 061/310-
27-81. (269113)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(169124)

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. (269504)

НЕ МАЧ КИ А 1, при пре ме
за по ла га ње по чет ног
кур са по Ге те ин сти ту ту.
Успех за га ран то ван.
069/113-00-73. (269492)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви син -
ски ра до ви. 065/532-24-
56. (269510)

ПРО ФЕ4СОР КА срп ског
је зи ка и књи жев но сти,
по вољ но, ча со ви за
основ це. 064/195-89-05.
(269534)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50. (269537)

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 (269538)

ЧИ СТИМ шут, дво ри шта,
по дру ме, та ва не, ру шим
ста ре објек те, по вољ но.
Злат ко. 063/196-54-56.
(269542)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе,
из ба цу јем ста ри на ме -
штај, са рад ни ци ма, по -
вољ но. Злат ко. 063/196-
54-56. (269542)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих це ви, ма шин ска
од гу ше ња, мон та жа са ни -
та ри је. 063/812-48-62.
(269407)

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. (269411)

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.
(269369)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ сер вис, по -
прав ка, ин ста ла ци ја, но -
вих ком по нен ти, чи шће -
ње, бр зо, по вољ но.
060/351-03-54. (269410)

ОЗБИ ЉАН фи зич ки рад -
ник, во до ин ста ла тер и во -
зач ка Ц ка те го ри је.
062/170-20-55. (269432)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр че -
ње пла це ва, ис ко пи, од -
но ше ње ства ри, ис ко пи,
итд.   060/035-47-40.
(269154)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња, раз би -
ја ње бе то на, ште мо ва ња,
оба ра ње ста ба ла, од но -
ше ње ства ри. 064/122-69-
78. (269433)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца.
063/868-04-51. (269438)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03 (269443)

СТО ЛАР СКЕ услу ге: ку -
хи ње и пла ка ри по ме ри,
по прав ке, пре прав ке 371-
274, 064/176-88-52.
(269448)

ЧА СО ВИ за основ це од I
до IV раз ре да. 064/033-
38-83. 

ПРЕ ВО ЗИМ ки пе ром пе -
сак, шљу нак, се ја нац, од -
во зим шут. 064/354-994.
(269460)

КОМ БИ пре воз ро бе и
ма ње се лид бе. 069/129-
72-71. Ни ко ла. (269466)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
гипс ра до ви, об ра да шпа -
ле та око ПВЦ сто ла ри је,
чи сто, по вољ но, пе дант -
но. 063/304-476.
(269457)

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 060/513-74-
28. (269566)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка и ин фор ма ти -
ка, мо гућ ност ме сеч ног
пла ћа ња, про фе сор. Цен -
тар, 013/353-569,
061/603-94-94, 066/405-
336. (269576)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње су до пе ре, ку па ти -
ла, адап та ци је, по прав ке,
за ме на, од мах. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(269582)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (269590)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ком би јем, ка ми о ном, са
уто ва ром и ис то ва ром
или без. Де јан, 061/626-
14-50. (369595)

СВЕ вр сте фи зи ка ли ја,
уто вар/ис то вар ро бе, се -
лид бе, ру ше ње обје ка та,
раз би ја ње бе то на, оба ра -
ње ста ба ла, ко па ње, чи -
шће ње по дру ма, та ва на,
шу па и слич ни по сло ви.
Де јан, 061/626-14-50-.
(269595)

ФИ ЗИ О ТЕ РА ПЕ УТ, са ис -
ку ством, ну ди сво је услу -
ге. 064/514-65-11.
(2694979)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 065/842-84-29,
063/842-84-29.
(269604)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
гипс, по вољ но, пен зи о не -
ри ма по пуст. 
061/626-54-06. (269607)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у ки не ској роб ној ку -
ћи на Стре ли шту.
069/789-888. (269427)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца са
ис ку ством за рад у пре -
храм бе ној рад њи, по зва -
ти за раз го вор или до ћи
лич но у Ца ра Ду ша на 40.
Pro trade, 063/341-770.
(269425)

ПО ТРЕБ НЕ про мо тер ке,
рад на те ре ну. 064/128-
37-25. (269445)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је из Пан че ва, за
стал ни рад ни од нос. Уну -
тра шњи са о бра ћај.
062/850-00-82. (269469)

ПО ТРЕ БАН во зач са ис -
ку ством, Е ка те го ри је,
шле пер. 065/684-43-95,
013/236-72-82. (269579)

СЕР ВИ СУ по тре бан ау то-
ли мар-ла ки рер, са ис ку -
ством, од лич ни усло ви,
пла та или про це нат.
Л060/333-65-80. (269592)

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)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње во -
де, ка на ли за ци је, ка би не,
сла ви на, бој ле ра, ко тли -
ћа. 063/836-84-76
(26917)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви, кре че ње, гле то ва -
ње, сто ла ри ја, ве о ма по -
вољ но. 064/280-26-15.
(26917)

БА ШТЕ орем и кул ти ви -
рам. 063/855-92-70.
(268609)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, оправ ке
бој ле ра, шпо ре та ин ди ка -
то ре, раз вод них та бли,
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (269290)
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ПАНЧЕВАЦ телефон:013/301-150

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПОСАО

ПОНУДА

KONKURS ZA POSAO:
MS Autu, ovlašćenom servisu Citroenovih vozila,

potreban je radnik bez iskustva, za radno mesto

mehaničar - održavanje motornih vozila. Svoj CV poslati

na mail jelena.jokovic92@gmail.com.

Potrebne kvalifikacije:

·      kvalifikovani (kv) radnik, treći stepen stručne

spreme/četvrti stepen stručne spreme elektrotehničke,

mašinske, ili neke od ostalih tehničkih škola;

·      osnovno poznavanje rada na računaru

·      pasivno poznavanje engleskog jezika

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су

zzzzpancevac@gmail.com

или

да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су

Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 30. 11. 2018.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну

      Но си лац про јек та „ТЕ-ТО Пан че во”‘ д.о.о, Ули ца

Спољ но стар че вач ка бр. 199 из Пан че ва под нео је зах -

тев за од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни

ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Из град ња

тер мо е лек тра не то пла не Пан че во, на кп. бр. 3523/11

К.О. Вој ло ви ца. 

      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -

јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -

јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -

не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад

(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 25. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о до но ше њу ре ше ња о  да ва њу са гла сно сти на 

Сту ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

Над ле жни ор ган оба ве шта ва јав ност да је 13. 11. 2018.

го ди не,  до не то Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на Сту -

ди ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну ПРО ЈЕК -

ТА Ре кон струк ци ја сек ци је па ко ва ња у објек ту скла ди -

ште го то вих про из во да фа бри ке ПЕНГ у „ХИП Пе тро -

хе ми ја” - Пан че во, на кп бр. 15913 КО Пан че во, но си -

о ца про јек та ХИП Пе тро хе ми ја а.д. Пан че во, Ули ца

Спољ но стар че вач ка бр. 82 из Пан че ва.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти је до не то на осно ву

пред ло га од лу ке ко ји је са став ни део Из ве шта ја Тех -

нич ке ко ми си је као и уви дом у до ста вље ну до ку мен -

та ци ју, ко јом је кон ста то ва но да пред мет ни про је кат

сво јом ре а ли за ци јом не ће има ти не га тив них ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну уко ли ко се ис по шту ју про пи са не

ме ре за шти те.

      Ра ди за шти те чи ни о ца жи вот не сре ди не, но си лац

про јек та је ду жан да обез бе ди усло ве и спро ве де ме ре

де фи ни са не по гла вљем 8.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја

на жи вот ну сре ди ну, као и да обез бе ди из вр ша ва ње

про гра ма пра ће ња ути ца ја на жи вот ну сре ди ну, пред -

ви ђе ног по гла вљем 9.0 Сту ди је о про це ни ути ца ја  на

жи вот ну сре ди ну.

      Ре ше ње о да ва њу са гла сно сти на сту ди ју о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну је ко нач но у управ ном

по ступ ку. Про тив овог ре ше ња се мо же по кре ну ти

управ ни спор пред Управ ним су дом у Бе о гра ду у ро ку

од 30 да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

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

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не, на осно ву

зах те ва за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну под не тог од стра не но си о ца про јек -

та „VIP MOBILE” Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа 1ж, Но ви

Бе о град,  до нео је Ре ше ње  број XV-07-501-226/2018

ко јим је утвр ђе но да за Појекaт ра дио-ба зна ста ни ца

за мо бил ну те ле фо ни ју „ПА-ПАН ЧЕ ВО/ТЕ СЛА-

BA1098-03”, Ули ца Пр во мај ска бр. 14А ( бив ша Ул.

Па је Мар га но ви ћа 14А), Пан че во, ни је по треб на из ра -

да сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Увид у до не то ре ше ње мо же се из вр ши ти у про сто ри -

ја ма  Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра

I  бр. 2 -4, кан це ла ри ја  708.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту  за ур ба -

ни зам, гра ди тељ ство и за шти ту жи вот не сре ди не, Но -

ви Сад, у ро ку од  15  да на  од  да на об ја вљи ва ња оба -

ве ште ња, а пре ко овог ор га на.



РО ЛО-НА Ј вам ну ди по -
прав ку, уград њу: ро лет -
ни, ве не ци ја не ра, тра ка -
стих за ве са, ро ло-ко мар -
ни ка, хар мо-вра та, туш-
ка би на, ро ло-че лич на за -
шти на вра та, тен да. Ми
смо нај ква ли тет ни ји, нај -
по вољ ни ји, са нај ве ћом
га ран ци јом. Про ве ри те!
063/894-21-80, 
013/344-594. 
(268982)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из
Де бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (4788)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. 
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (и)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа и сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла шће -
ни сер вис „Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 
064/771-24-16. 
(267934)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље. Це -
на до го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (269252)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње, од воз шу та
са уто ва ром Ата нац ков.
063/771-55-44. (269166)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
мер це дес ка ми о ном,
рад ни ци, по вољ но. Вук.
063/278-117, 064/176-
91-85. (267295)

„ПЕР ФЕКТ”  - де мит фа -
са да, зи да ње, мал те ри са -
ње, гле то ва ње, кре че ње,
ла ми на ти, ке ра ми ка.
063/122-14-39. (269660)

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. (269511)

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. (269519)

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”.
(269554)

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”.
(269554)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ње ку па ти ла, ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри ја,
са ни та ри је, све за во ду,
0-24 са та. Пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-
74-89, Јо ви чин. 
(269548) 

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но,
ду бин ско пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050. 

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра -
ње, 28 го ди на с ва ма, га -
ран ци ја. www.balto-
kad.co.rs. 065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

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. (269415)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, ТА пе -
ћи,  по пра вља мо са га -
ран ци јом.  „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-
68-05. (269601)

ТЕ ПИХ сер вис, пра ње
ау та, на ме шта ја и те пи -
ха. 302-820, 064/129-63-
79. (269619)

ПВЦ сто ла ри ја, ро лет не,
ко мар ни ци, за ве се,
уград ња, по прав ка.
065/886-85-95, 013/352-
967. (269641)

УДО ВАЦ, не пу шач, без
оба ве за, жи ви у ино -
стран ству, же ли по знан -
ство са же ном око 70 го -
ди на, без оба ве за, ра ди
дру же ња. Ши фра „Леп
жи вот” (269176)

ПЕН ЗИ О НЕР, си ту и ран,
из ле пе ба ње, ну ди пан -
си он же ни сред њих го -
ди на за ис по моћ у ку ћи.
До го вор. 061/812-81-22.
(269368)

ТРА ЖИМ же ну да ме чу -
ва у за ме ну за бес плат но
ста но ва ње и хра ном.
013/251-29-75. (269428)

ЗЕ МУ НАЦ, упо знао би
же ну до 58 го ди на, ра ди
бра ка. 061/225-23-80.
(269444)

ДА ЈЕМ јед но со бан ком -
фо ран стан за до жи вот -
но из др жа ва ње, од 130
евра ме сеч но. 063/102-
94-16. (269464)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
ком фо ран стан, са мо -
јим пло до у жит ком,
13.000 евра. 063/102-94-
16. (269464)

ТРА ЖИМ же ну од 60 до
70 го ди на. Зва ти по сле
20 са ти. Тел. 061/189-43-
01. (269469)

ОД ГО ВОР НА же на во ди -
ла би до ма ћин ство ста -
ри јој осо би и не го ва ла је
24 са та. 069/577-09-66.
(269506)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

УСЛУГЕ

На ша дра га

МИЛ КА МИ ЛА НО ВИЋ

На пу сти ла нас је и оти шла свом во ље ном су пру гу.

Че тр де се то днев ни по мен одр жа ће мо 17. но вем -

бра, у 11 са ти

Ожа ло шће не фа ми ли је МИ ЛА НО ВИЋ
(79269581)

9. но вем бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги

ЂУ РО СА МАР ЏИЋ
1934–2018.

Са хра на је оба вље на 12. но вем бра 2018, у 15 са -

ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Веч но ће те во ле ти тво ји: син ДЕ ЈАН и ћер ке

СНЕ ЖА НА и РАД МИ ЛА с по ро ди ца ма
(75/269580)

По след њи по здрав дра -

гом та ти

ЂУ РИ 

СА МАР ЏИ ЋУ

Та та, за што? Шта ћу ја

без те бе? Су зе те ку, ду -

ша бо ли. 

Во ли те тво ја ћер ка

СНЕ ЖА и зет ДРА ГАН

(76/269580)

По след њи по здрав 

ЂУ РИ 

СА МАР ЏИ ЋУ

Из ср ца те ку на ше су зе,

пе че бол и пла че ду ша.

Не из мер но смо ти за -

хвал ни за ве ли ку љу бав,

до бро ту и сва ку то плу

реч.

Во ле те тво ји: 

син ДЕ ЈАН, снај ка 

МА РИ ЈА и тво је уну ке

ДА ДА и СЕ КА

(77/269580)

ЂУ РО СА МАР ЏИЋ

По след њи по здрав во ље ном та ти.

Ћер ка РАД МИ ЛА с по ро ди цом
(89/269615)

8. но вем бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги су пруг, отац и де да

НЕ ДЕЉ КО ХИ НИЋ
1937–2018.

Са хра на је оба вље на 10. но вем бра 2018, на Еван ге ли стич ком гро -
бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га АРАН КА, си но ви АЛЕК САН ДАР и ДУ ШАН
и унук СТРА ХИ ЊА

(91/269631)

По след њи по здрав

ЂУ РИ 
СА МАР ЏИ ЋУ

од РА ДО ВА НА 
и БИ ЉА НЕ НЕ ШКОВ

(71/269570

По след њи по здрав се стри

ДА НИ ЦИ ЋОР ДАШ

од бра та ДРА ГА НА и сна је БРАН КЕ

(25/269470)

По след њи по здрав ком ши ни ци

ДА НИ ЦИ ЋОР ДАШ

од стра на ра у Бо ре Стан ко ви ћа 5

(26/269400)

По след њи по здрав на шој дра гој

ДА НИ ЦИ ЋОР ДАШ
1933–2018.

Оста ћеш увек у на шим ср ци ма.

Син ПЕ ТАР и ДУ ШАН КА
(28/269470)

По след њи по здрав ба ки

ДА НИ ЦИ ЋОР ДАШ

Пу но нам не до ста јеш.

Уну ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом
(27/269450)

12. но вем бра на пу стио нас је наш дра ги

СА ВА ЛЕУ
1935–2018.

Успо ме ну на ње га чу ва ће: су пру га  БО ЈА, 

син ДРА ГАН, сна ја ЛИ ДИ ЈА и уну ци ВЛА ДАН 

и МА ТИ ЈА
(53/269532)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

СА ВИ ЛЕУ
1935–2018.

од БЛА ГО ЈЕ и ДА РЕ СТА МЕН КОВ СКИ
(54/269532)

По след њи по здрав зе ту

ЛЕУ СА ВИ

По ро ди ца БА СТА

(22/269449)

По след њи по здрав чи ки

СА ВИ

од БО ЖЕ с по ро ди цом

(68/269567)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати
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По след њи по здрав на шој 

ДРА ГОЈ ЛИ ПЕ ТРО ВИЋ
1942–2018.

Из не на да пре ми ну ла 7. но вем бра 2018, у 77. го ди ни, са хра ње на 9.

но вем бра 2018, у Ба нат ском Но вом Се лу.

Ожа ло шће ни: су пруг ОСТО ЈА, син РА ДО И ЦА, сна ја НА ТА ША 

и унук ДУ ШАН

(11/269420)

ЗА ГОР КА ЖУР ЖУЉ

По след њи по здрав при ји од по ро ди це

БУ ГА РИ НОВ
(31/269476)

ЗА ГОР КА ЖУР ЖУЉ

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

По след њи по здрав мај ци и ба ки од си но ва КО СТЕ и СЛАВ КА, 

уну ка БО ЈА НЕ, НЕ МА ЊЕ и ФИ ЛИ ПА, сна је ГОР ДА НЕ и СО ФИ ЈЕ

(32/269476)

11. но вем бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги

МИ РО СЛАВ ЕР ДЕ ЉАН
2. XI 1940 – 11. XI 2018.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма, ми сли ма и

се ћа њу.

Тво ји: ћер ке ЗО РА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА, уну ке 

СИ МО НА и КА ТА РИ НА и зет МИ О ДРАГ
(47/269495)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

МИ РО СЛА ВУ 

ЕР ДЕ ЉА НУ
1940–2018.

За у век ћеш оста ти у

мом се ћа њу.

Твој брат СЛО БО ДАН

(42/269495)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту, зе ту и уја ку

МИ РО СЛА ВУ
ЕР ДЕ ЉА НУ

1940–2018.
С љу ба вљу и 

по што ва њем тво ји: 
се стра ЈЕ ЛЕ НА, зет

СЛО БО ДАН, се стри ћи
ВЛА ДИ МИР и 

БРА НИ СЛАВ 
с по ро ди ца ма

(43/269495)

По след њи по здрав при ја те љу

МИ РО СЛА ВУ ЕР ДЕ ЉА НУ

По ро ди ца МИ ЛО ШЕ ВИЋ
(44/269498)

С не из мер ним бо лом и ту гом оба ве шта ва мо да је на ша

МИ ЛА МАР КО ВИЋ
пре ми ну ла 8. но вем бра и да смо је са хра ни ли 10. но вем бра 2018.
го ди не. На дан сед мо днев ног по ме на, у су бо ту 17.  но вем бра 2018.
го ди не, у 13 са ти, по се ти ће мо ме сто ње ног ве чи тог по чин ка, на Ка -
то лич ком гро бљу у Пан че ву код ка пе ле. 

Ни јед но хва ла ни је до вољ но за љу бав, по др шку, по све ће ност, вер -
ност, при вр же ност, то пли ну и ве тар у ле ђа ко је нам је не се бич но
пру жа ла. Са љу ба вљу жи ве ће ве чи то у на ма.

Не у те шна по ро ди ца: су пруг ЛА ЗАР, ћер ке СА ЊА и МА ЈА и уну ци
МИ ЛИ ЦА и МИ ЉАН

(60/269551)

МИ ЛА 

МАР КО ВИЋ

Ми ла мо ја, би ла си пре

све га чо век, све си раз у -

ме ла. 

Мно го ми не до ста јеш.

Тво ја ЈА СА

(67/269562)

По след њи по здрав ку ми

ЗА ГОР КИ

ЖУР ЖУЉ

По ро ди ца СИ МИЋ

(64/269560)

За у век нас је 13. но вем -

бра 2018. на пу сти ла на -

ша дра га

ЈЕ ЛЕ НЕ ПЕ ЈИЋ

и оста ви ла нас да за

њом веч но ту гу је мо.

Ње ни нај ми ли ји: 

су пруг АН ДРИ ЈА, син

ДРА ГАН, сна ја ВЕР КА,

уну ци МИ ЛОШ 

и АН ДРИ ЈА, уну ка

ЈО ВА НА и пра у нук

СТЕ ФАН

(84/269602)

По след њи по здрав дра -

гој ку ми

ЈЕ ЛЕ НИ ПЕ ЈИЋ

од ку ма ВИК ТО РА

(85/269603)

По што ва ној при ји

ЈЕ ЛЕ НИ ПЕ ЈИЋ

по след њи по здрав од

по ро ди це ЈО ЦИЋ

(92/269634)

По след њи по здрав на шем дра гом

МИ РО СЛА ВУ ЕР ДЕ ЉА НУ
1940–2018.

По чи вај у ми ру.
Ша хов ски при ја те љи

63/269559)

По след њи по здрав бра ту

МИ РО СЛА ВУ

ЕР ДЕ ЉА НУ

1940-2018.

од бра та БО ЖИ ДА РА 

с по ро ди цом

(82/269544)

По след њи по здрав мом је ди ном бра ту

ГОЈ КУ РА ДО ЊИ ЋУ
Оста ћеш за у век у мом ср цу, ми сли ма и се ћа њи ма.

Се стра НА ДА са по ро ди цом

(81/269589)

По след њи по здрав оцу

ГОЈ КУ РА ДО ЊИ ЋУ

од си на ЦИ ЛЕ ТА с по ро ди цом

(3/269376)

По след њи по здрав оцу

ГОЈ КУ РА ДО ЊИ ЋУ
од си на ЗО РА НА, сна је ВЕ РЕ, уну ка МИ РО СЛА ВА 

и МИ ЛО ША с по ро ди цом

(4/269378)

7. но вем бра 2018. го ди -

не пре ми нуо је наш

дра ги су пруг, отац и

све кар

ДО БРЕ 
АР СЕ НОВ СКИ

1951–2018.
Ожа ло шће ни: су пру га

БРАН КА, си но ви 
ЈО ВАН и АЦА и снај ка

ЗО РИ ЦА
(35/269481)

По след њи по здрав ком -

ши ји

од по ро ди це 

ТА СКОВ СКИ

(33/269

По след њи по здрав ку му

од по ро ди це 

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

(34/269480)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је 13. но вем бра 2018. го ди не, у 89. го ди ни,

пре ми ну ла на ша дра га

ФИН КА ВА СИЋ
1930–2018.

Са хра на ће се оба ви ти 17. но вем бра 2018. го ди -
не, у 13 са ти, на Ко теж гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: син СПО МЕН КО с по ро ди цом,
ћер ке ГОР ДА НА и МИ ЛИ ЦА са по ро ди ца ма као

и оста ла мно го број на род би на и при ја те љи
(102/269662)

По след њи по здрав

МИ РО СЛА ВУ МИ ЛА НО ВИ ЋУ
29. XI 1940 – 11. XI 2018.

Во ље ном су пру гу, оцу и де ди од су пру ге ДРА ГИ ЦЕ, 

си на ИВА НА с по ро ди цом и ћер ке МИ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом
(101/269659)

8. но вем бра 2018. го ди не из не на да нас је

на пу сти ла на ша дра га

БОР КА СА ЛА ПУ РА
рођ. Ме тлић

Успо ме ну на њу чу ва ће бра ћа БО РИ СЛАВ

и БРА НИ СЛАВ 

и сна ја СИЛ ВА НА МЕ ТЛИЋ

(47/269506)

По след њи по здрав дра -

гој

БОР КИ 

СА ЛА ПУ РА

рођ. Ме тлић

По чи вај у ми ру и не ка те

ан ђе ли не бе ски чу ва ју.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тет ка АНА и брат

ЉУ БО МИР 

с по ро ди цом

(48/269512)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 8. но вем бра

2018. го ди не пре ми ну ла на ша дра га и во ље на

БОР КА СА ЛА ПУ РА
рођ. Ме тлић

1950–2018.

Во ле те и у ср цу за у век но се тво ја де ца МИ ЛОШ и ДУ ЊА, зет

ВЛА ДАН и уну ци СА РА и ДА МЈАН

(36/269482)

Ми ла мо ја

БОР КА 

СА ЛА ПУ РА

Не ма кра ја. Не ка ово

бу де па у за у на шем дру -

же њу, не до ста јеш ср цу

и ду ши.

Тво ја ДРА ГА НА 

с по ро ди цом

(73/269573)

При ми ли смо ту жну вест да нас је на пу сти ла на ша дра -

га тет ка 

БОР КА
С по што ва њем, по след њи по здрав упу ћу је

по ро ди ца ЈУ РА СО ВИЋ

(103/269663)

Ту жна ср ца и с бо лом

опра шта мо се од на ше

дра ге и во ље не

БОР КЕ 

СА ЛА ПУ РЕ

По чи вај у ми ру, а ми

ће мо те веч но чу ва ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји: све кр ва АН ЂА

и де вер ДРА ГАН 

с по ро ди цом

(23/269452)

8. но вем бра 2018. на пу сти ла нас је на ша во ље на

ТРИ ВУ НА МЕ ДИЋ
рођ. Гу слов

1937–2018.

Ње на љу бав оста је са на ма за у век.

Ћер ка ТА ТЈА НА, зет АЛЕК САН ДАР и уну ци 

ВА ЊА и МА ТЕ ЈА
(37/269483)

Опра шта мо се од дра ге мај ке ба ке и се стре

СТАН КЕ КО ЧИЋ
1942–2018.

Кра сна као цве ће на тво јим ве зо ви ма, са очи ма

из ван сва ког зла оти шла си ти хо, као што си и

жи ве ла и остао нам је ве ли ки жал и не до ста так

све тло сти ко јом је зра чи ла тво ја ду ша.

Ожа ло шће ни: ћер ка ТА ТЈА НА 

и уну ка АЛЕК САН ДРА
(51/269521)

По след њи по здрав на -

шем

СА ВИ ЧО КА

По зва ли су из бол ни це

и ја ви ли нај ту жни ју

вест. Сру шио нам се

свет. Ка ко жи ве ти са бо -

лом ко ји си оста вио

Не у те шни тво ји: ДЕ ЈА,

МА ЦА, ЈА СА, БА ТИ КА,

ВИ О ЛЕ ТА, ДА НИ ЈЕ ЛА,

МА РИ НА и ДА НИ ЈЕЛ

са сво јим по ро ди ца ма

(38/269487)

По сле крат ке и те шке

бо ле сти, 10. но вем бра

2018. пре ми ну ла је на ша 

ЈОР ДАН КА 

ЗУ БАЦ

рођ. Ви тла ров ски

1950–2018.

Са хра на је оба вље на 12.

но вем бра 2018, на гро -

бљу у Ин ђи ји.

Ожа ло шће не по ро ди це

ВИ ТЛА РОВ СКИ

и ЗУ БАЦ

(57/269541)

По след њи по здрав ку ми

ЈОР ДАН КИ 

ВИ ТЛА РОВ СКИ

ЗУ БАЦ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

По ро ди ца СА МАР ЏИЋ

(78/269580)

МА РИ ЈА ВУ ЛИ НО ВИЋ
1929–2018.

Успо ме ну и се ћа ње на те бе  са чу ва ће мо за у век у на -
шим ср ци ма.

Тво ји си но ви ДРА ГАН и БО ЖО с по ро ди ца ма

(90/269621)

С ве ли ком ту гом ја вља мо да је на ша дра га мај ка и ба ка

МА РИ ЈА ЂУ РИ ШИЋ
рођ. Ку ти

1934–2018.

по сле кра ће бо ле сти пре ми ну ла 11. но вем бра 2018, у 84. го ди ни.

Са хра на је оба вље на 13. но вем бра 2018, на Пра во слав ном гро бљу
у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: си но ви ЗО РАН и ДРА ГАН с по ро ди ца ма као и 
оста ла род би на и при ја те љи

(87/

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МИ РИ КА ЈИЋ

Ста на ри из ула за 

у М. П. Ала са 7

(65/269561)

7. но вем бра умр ла је на ша дра га

ТЕ МИ РА КА ЈИЋ
рођ. 1952. 

Хва ла што си нам жи вот улеп ша ва ла нај леп шим
бо ја ма и за сву љу бав ко ју си нам пру жа ла. 
Не ка те чу ва ју тво ји бе ли ан ђе ли, а ми ће мо те
за у век во ле ти. 

Тво ји: су пруг АЦА, син ИВАН, ћер ка ЈЕ ЛЕ НА,
сна ха ЈА СНА, зет АЛЕК САН ДАР и уну ци ЈО ВАН,

ЛУ КА и МАК СИМ
(66/269564)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

НИ КО ЛИЋ

16. XI 2011 – 16. XI 2018.

Го ди не про ла зе, а се ћа -

ње и успо ме не на те бе

оста ју.

Су пру га ЈЕ ЛЕ НА, 

де ца и уну чад

(2/269331)

ЦАР КА 

АК СЕН ТИ ЈЕ ВИЋ

Са нај ве ћим 

по што ва њем и 

љу ба вљу, вјеч но ће је

пам ти ти ње на 

БО САН КА и по ро ди ца

ГО ЛУ БО ВИЋ

Хва ла ти Ца цо за све!

(5/269396)

ЂОР ЂЕ ВИЋ

МИ ЛО МИР КА              БО ЖИ ДАР

1945–2018. 1966–1995.

Ожа ло шће на по ро ди ца

(8/269417)

МИ ТИЋ

ВЕ РА                    ЉУ БО МИР
27. XI 2017 – 27. XI 2018. 9. XI 2016 – 9. XI 2018.
За у век ће те би ти у на шим ср ци ма.

Ва ши нај ми ли ји
(13/264422)

Про шло је го ди ну да на от ка ко нас је на пу сти ла

на ша дра га

ЉУ БИ НА ПРЕ ДИЋ
1925–2017.

Го ди шњи по мен да ва ће мо 17. но вем бра, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ње ни нај ми ли ји
(14/269423)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН ТА СИЋ
2001–2018.

По ро ди ца ТА СИЋ

(16/269409)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН 

МИ ЛО ШЕВ

21. XI 2015 – 21. XI 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(17/269425)

16. XI 1994 – 16. XI 2018.

НА ДА 

СТО ЈА НОВ СКИ
из Ка ча ре ва

За у век у на шим ср ци ма.

Тво ји: су пруг ДА НЕ,

ћер ка РУ ЖИ ЦА и син

ПРЕ ДРАГ

(45/269501)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН 

ЛУ ЈАН СКИ

15. XI 2005 – 15. XI 2018.

Оста вио си нам веч но

се ћа ње и ту гу.

Су пру га ЂИ НА, си но ви

ГО РАН и БРА НИ СЛАВ

с по ро ди ца ма

(46/269502)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СТО ЈА НО ВИЋ

ДРА ГАН       и               НА ДА

1928–1998. 1930–2001.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји
(49/269513)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма

наш дра ги

СТАН КО РА ШКОВ
1933–2018.

Не до ста је нам мно го, али оста је љу бав, успо ме -
не и по нос што је био део на ших жи во та.

С љу ба вљу и ту гом, се ћа ју се: су пру га СТА НА,
ћер ка ВЕ СНА, зет МИ ЛАН, уну ци МИ ЛИ ЦА,

ДА НИ ЦА, МИ ША, ИВАН и пра у ну ци АН ДРЕЈ 
и ЛУ НА
(50/269617)

ДРА ГАН 

МИ ЛЕВ СКИ

МУ СА

1962–2017.

Про ла зи ту жна го ди на

от ка да ни је с на ма. Оти -

шао је ти хо, али ни ка да

не ће из на ших ср ца. 

Ње гов син МАР КО,

су пру га МИР ЈА НА

и брат СЛО БО ДАН

(52/269528)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗДРАВ КА 

ХА ЏИЋ
2008–2018.

Де сет го ди на от ка ко ни -

си са на ма. 

Тво ји: су пруг ЈО ВАН,

син ЂУ РА, сна ја 

ДРА ГА НА 

и унук СТЕ ФАН

(58/269546)

СЕ ЋА ЊЕ

НА ДА 

СТО ЈА НОВ СКИ

1994–2018.

Се стри це ми ла, вре ме

про ла зи, али бол за 

то бом за у век оста је 

у ср цу тво је се стре

БОР КЕ с по ро ди цом

(59/269551)

Го ди не ту ге и бо ла без мо је де це

АН КИЋ

СЛО БО ДАН                 СЛАВ КО
2003–2018. 1996–2018.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка МИ ЛЕ НА
(61/269555)

Се ћа ње на стри ца

СЛО БО ДА НА

АН КИ ЋА

2003–2018.

Бра та ни це АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(62/269655)

18. но вем бар 2018. ни -

ка да не за бо ра вље них

два де сет че ти ри го ди не

без си на, бра та, и уја ка

ЈУ ГО СЛА ВА
МИ ЋИ ЋА ЈУ ГЕ

27. X 1965 – 18. XI 1994.
Увек си нам у ср ци ма.

Отац РАТ КО, се стра
ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом,

при ја те љи и род би на
(86/269605)

Про шла је го ди на от ка -

ко нас је на пу стио наш

син, брат, стриц и де да

стриц

ДО БРИ ВО ЈЕ

ЛА ЗИН БО БА

Твој отац АН ЂЕЛ КО 

и брат МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(70/269569)

Мо јој дра гој се стри и зе ту

АНИ МИ ЛА НУ

Го ди ну да на ту ге и бо ла за ва ма од се стре ШТЕ ФИ ЦЕ

(7/269402)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН КА 
МАР КОВ КЕ КА

1932–2006.
Го ди не про ла зе, а се ћа -
ња на ње ну до бр о ту и
пле мен ти ост не бле де.

Син ЗО РАН, сна ја 
ЈА СМИ НА и уну ке

СЛО БО ДАН КА 
и СЛА ВИ ЦА

(12/269421)

Дво го ди шњи по мен

СТО ЈАН КА

ЈОВ ЧИЋ

2016–2018.

Чу ва мо те од за бо ра ва и

но си мо у ср цу.

Су пруг СТО ЈА ДИН 

и ћер ке ГОР ДА НА и

СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма

(93/269640)

На шем во ље ном

ГОЈ КУ 

МИ ЛОВ ЦУ
2012–2018.

Го ди не про ла зе, оста је

љу бав, ту га и ле пе успо -

ме не.

Тво ји: су пру га СТА НА,

ћер ке ЗО РИ ЦА и 

МА РИ ЦА с по ро ди ца ма

(94/269646)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

14. но вем бра 2018. го ди не, у 78. го ди ни,

пре ми ну ла на ша дра га мај ка

РА ДУН КА ПЕ ТРИЋ

Са хра на ће се оба ви ти 16. ок то бра  2018.

го ди не, у 13 са ти, на вој ло вач ком гро бљу.

Ожа ло шће не ћер ке СЛА ВИ ЦА, ВЕ РА, 

ТА ЊА и РУ ЖА

(95/269650)

По след њи по здрав дра -

гој ма ми

РА ДУН КИ 

ПЕ ТРИЋ

од ћер ке ТА ЊЕ, зе та

ЗО РА НА, уну ка 

МИ ЛА НА и уну ке СА РЕ

(97/269650)

По след њи по здрав дра -

гој ма ми, ба би и пра ба би

РА ДУН КИ 

ПЕ ТРИЋ

од ћер ке ВЕ РЕ, зе та

ДРА ГА НА са уну ка ма и

пра у ну ци ма

(100/269650)

По след њи по здрав дра -

гој ма ми

РА ДУН КИ 

ПЕ ТРИЋ

од ћер ке РУ ЖЕ и уну ка

ЛА ЗА РА

(98/269650)

По след њи по здрав ба ба

РА ДИ

од уну ке АЛЕК САН ДРЕ,

зе та МИ ЛО ША, 

пра у ну ке СТА ШЕ

и НА ЂЕ

(99/2696509

По след њи по здрав дра -

гој ма ми

РА ДУН КИ 

ПЕ ТРИЋ

од ћер ке СЛА ВИ ЦЕ 

и уну ке АЛЕК САН ДРЕ

(96/269650)

Че тр де сет ту жних да на

без на шег

ТИ ХО МИ РА

СТО ШИ ЋА

С љу ба вљу ње го ви 

нај ми ли ји

(88/269614)
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17. но вем бра 2018, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу, да ва ће мо пе то го ди шњи по мен на -

шој дра гој

ЈА СНИ ПЕТ КО ВИЋ
2013–2018.

Ожа ло шће ни: син ВИД, ћер ка ЛЕ НА, 

та та, ма ма, брат с по ро ди цом као и 

оста ла род би на и при ја те љи

(1/269109)

КО ТЛА ЈИЋ

ВИ О РИ КА     ГОЈ КО         ПЕ ТАР

2002–2018.     2013–2018. 2013–2018.

Ка да је Бог ства рао свет он пр во ство ри

Сун це, оно иза ђе, за ђе и су тра по но во иза -

ђе. Он да Бог ство ри Ме сец и он иза ђе и за -

ђе и су тра по но во иза ђе. Он да Бог ство ри

чо ве ка, он до ђе, про ђе и ви ше се не вра ти.

Ва ши нај ми ли ји

(6/269399)

ДА МИР КАПС

КЕЦ

Дра ги си не, про ђе осам -

на ест го ди на, а ту га је

не про ла зна.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Отац МИР КО и тет ка

КА ЈА

(9/269418)

ЗО РИ ЦА АПО СТО ЛОВ СКИ

Про шло је шест ме се ци от ка ко је пре ста ло  да

ку ца тво је ср це.

Ка жу да Бог узи ма нај бо ље, а ти си ме ђу њи ма. 

Не до ста јеш нам мно го.

Тво ји нај ми ли ји
(10/269419)

15. но вем бра 2018. го ди не на вр ша ва се че тр де -

сет да на од смр ти на ше мај ке

ЈО ВАН КЕ СТОЈ КА НО ВИЋ

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ја де ца с по ро ди ца ма
(15/269408)

20. но вем бра 2018, у 11 са ти, на гро бљу у Де бе ља чи да ва ће мо че тр -

де се то днев ни по мен на шем во ље ном

др ЂУ РИ ЦИ ЗЕ БИ ЋУ
сто ма то лог

1946–2018.

Оти шао си на пут веч но сти, без по врат ка, у на шим ср ци ма и ми -
сли ма, остат ћеш бе смр тан и ве чан, јер до бри и во ље ни ни кад не
уми ру.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га МИ РИ ЦА, си но ви ДА ЛИ БОР 
и ДА ВО РИН, сна је ЈЕ ЛЕ НА и СО ЊА, уну ке НЕ ВЕ НА, КА ТА РИ НА

и ЛУ ЦИ ЈА, унук МАК СИМ и се стра НА ДИ ЦА и по ро ди цом

(18/269428)

КА ТА РИ НА

ЦВЕТ КО ВИЋ

КА ЋА

17. XI 2003 –17. XI 2018.

Ту жно се ћа ње на те бе.

Тво ји: ма ма, та та 

и се стра

(19/269430)

ЗО РАН 

КЉА ЈИЋ

16. но вем бра 2018, на -

вр ша ва се три де сет го -

ди на.

Увек си са на ма.

Ма ма, та та и се стра 

с по ро ди цом

(20/269442)

17. но вем бра 2018. го -

ди не, у 10.30, на гро бљу

у Вој ло ви ци да је мо јед -

но го ди шњи по мен

ЂУР ЂИ НИ

БА СТА

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(21/269449)

Го ди шњи по мен

ИЛИ ЈИ 

КО РА ЋУ

Чу ва мо успо ме ну на те бе.

С по што ва њем 

по ро ди ца КО РАЋ

(24/269461)

ПО МЕН

ЉУ БА АН КИЋ
26. но вем бра пет го ди на. Пет го ди на ми ли си не ка ко
мај ка не чу је твој мио глас. Оста ла сам да ту гу јем док
жи вим.

(29/269474)

18. но вем бра 2018. на -

вр ша ва се го ди на от ка -

ко ни је с на ма

ПРЕ ДРАГ 

БЕ ЛАН ЧИЋ

1951–2017.

Увек си у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(39/209488)

СЕ ЋА ЊЕ

ПРЕ ДРАГ 
БЕ ЛАН ЧИЋ

1951–2017.
По ро ди ца ВУ КО ВИЋ

(40/269489)

СЕ ЋА ЊЕ

ЉУ БИ ЦА 

ДИ КЛИЋ БУ БА

16. XI 2017 – 16. XI 2018.

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Син ЦА КА с по ро ди цом

(55/269533)

БУ БИ ДИ КЛИЋ

из Цре па је

Се стро мо ја, го ди на

про ђе, а бол за то бом не

је ња ва.

ЂИ НА и ДРА ГИ ША

(56/269539)

ПЕ ТАР 

СТОЈ КО ВИЋ

Про шло је ту жних и бол -

них шест ме се ци од смр -

ти мог си на је ди ни ца. 

По чи вај у ми ру.

Не у те шна мај ка ВЕ РА

(80/269587)

У по не де љак, 19. но вем бра 2018. го ди не

на вр ша ва се го ди на от ка ко ни си са на ма

ЖИ ВАН ЛА ЗА РОВ
1946–2017.

Без об зи ра што тво је ср це  не ку ца ви ше,
ми ко ји смо оста ли веч но ће мо те во ле ти
и чу ва ти као нај дра жу успо ме ну жи во та
сво га. С љу ба вљу ко ју смрт не пре ки да и
ту гом ко ју вре ме не ле чи, за у век у на шим
ср ци ма.

Су пру га СО ФИ ЈА, ћер ке ДУ ДА и ИВА НА
и зет МИ ЛАН

(83/269596)

У су бо ту, 24. но вем бра 2018. го ди не, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу, да ва ће мо јед но го ди шњи по мен

на шем во ље ном си ну

ЗО РАН ТО ДО РО ВИЋ
9. IV 1967 – 24. XI 2018.

Про шла је го ди на ка ко те не ма, на ма је и да ље
ту га у ср цу. На гро бу ти ши на, а у ку ћи пра зни на.

Тво ји: ма ма РАТ КА, та та ЗА РЕ, су пру га 
МИ ЛЕ НА, син ЛУ КА, ћер ка МИ ЛИ ЦА, брат 

ДЕ ЈАН, сна ја ИСИ ДО РА и бра та ни ца МА ША
(30/269475)

21. но вем бра 2018. на вр ши ће се го ди ну да на от -

ка да ни је с на ма на ша дра га

ВЕ СА ЛА ЗА РЕ ВИЋ
1943–2017.

Са пу но љу ба ви и по што ва ња, чу ва мо успо ме ну

на твој мио лик, то пли осмех, до бр о ту и пле ме -

ни тост ко ју си не се бич но пру жа ла.

Тво ји нај ми ли ји
(69269568)

Про шле су две ту жне го ди не от кад не ма на ше 

ВА ЛЕ РИ ЈЕ КА НАЧ КИ
Ба ка ДО БРИ ЛА КА НАЧ КИ, зет ЗО РАН, се стри чи на

ОЛ ГИ ЦА и се стра ТА МА РА МИ ЛО СА ВЉЕВ

(72/269572)

КЕЦ МАН

МИ ЛОШ КЕ ЛЕ             ВУ КИ ЦА
1946–2002. 1949–2014.

За у век ће те оста ти у на шим ср ци ма.
Ва ша де ца СР ЂАН и СА ЊА с по ро ди ца ма

(74/269575)
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Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-492, 013/308-835
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ка ко ће вам на пре до ва ти по сло -
ви, за ви си од ва шег лич ног ан га -
жо ва ња. Бу ди те упо р ни, ис пла -
ти ће се. Ко ли ко искре но сте се
да ва ли сво ме парт не ру у про те -
клом пе ри о ду, то ли ко мо же те
оче ки ва ти да до би је те. Мо гу ћа
пре хла да.

Успе шно ће те ре ши ти све по слов -
не за вр зла ме, об но ви ти не ке ста ре
до го во ре и кре ну ти рас те ре ће ни од
про бле ма у но ве ак ци је. Љу бав ни
жи вот вам је на клац ка ли ци. Ни сте
си гур ни ни у сво ја ни у парт не ро ва
осе ћа ња. Оста ви те од лу ку за ка -
сни је. Опре зно у са о бра ћа ју.

Бит но је да не од ла же те ни је дан
про је кат, јер оно што про пу сти те, не -
ће те мо ћи бр зо да на док на ди те. Не -
мој те до но си ти од лу ке на бр зи ну, да
се по сле не би сте ка ја ли. Емо тив ни
жи вот ће вам би ти пун сек су ал ног
на бо ја и стра сти. Сло бод не Шкор пи -
је мо гу оче ки ва ти ле пу аван ту ру.

У на ја ви су по слов ни про бле ми.
Бу ди те му дри и по ку шај те да их
ре ши те без мно го дра ме. Не за до -
вољ ни сте сво јим емо тив ним жи -
во том, али то не зна чи да тре ба да
ср ља те у аван ту ру. Сво је ди ле ме
ре ши те та ко што ће те се оса ми ти
на не ко вре ме. Про ве ри те вид.

Па жљи во ана ли зи рај те сво је по -
слов не пла но ве пре не го што кре -
не те у ре а ли за ци ју, јер вам је мо -
жда не што про ма кло. Парт нер ски
од но си ула зе у фа зу ве ли ког за -
хла ђе ња. Осо ба о ко јој сло бод ни
Бли зан ци са ња ју ви ше ни је њи хо -
ва. Мо гу ћа ви ру сна ин фек ци ја.

Из бе га вај те да мно го при ча те о
сво јим пла но ви ма и ус пе ће те да
до вр ши те све по слов не про јек те.
Ви ше кон та ка та ће уро ди ти пло -
дом. Ин ту и ци ја вам је из ра же на,
па је ис ко ри сти те. Мо гу ће је по -
знан ство са осо бом из ино стран -
ства. Про блем са жу чи.

Про бле ми су са став ни део жи во -
та, али бу ди те упо р ни, јер је по ред
вас осо ба ко ја вас ис пу ња ва. На о -
ру жај те се стр пље њем. Ни је по во -
љан тре ну так за ра ди кал не по слов -
не про ме не, али ако ис кр сне мо гућ -
ност но вог по сла, до бро се ин фор -
ми ши те пре но што до не се те од лу ку.

Пла но ви и по сло ви ко је сте ма -
ло за по ста ви ли по но во ће би ти
ак ту ел ни. Ста ра по слов на по -
знан ства ће вам до не ти по зи тив -
не по ма ке. Бла га на пе тост у ве зи
је са мо ма ње ис ку ше ње. Не сум -
њај те у искре ност парт не ро вих
осе ћа ња. Ди је та!

На ла зи те се у фа зи са мо де -
струк ци је, ма да је си ту а ци ја бо ља
не го што вам се чи ни. У из гле ду је
до бар по сао, па га не мој те про пу -
сти ти са мо за то што вам се не
сви ђа ју са рад ни ци. Кри ти ке парт -
не ра су до бро на мер не, при хва ти -
те их. Про бле ми са сто ма ком.

Сум ње ко је вас мо ре у по гле ду
ва ше по слов не по зи ци је де ли -
мич но су оправ да не. По треб но је
да се кон цен три ше те на до га ђа -
ња око се бе и да усме ри те енер -
ги ју у ре ша ва ње про бле ма. Не
се ки рај те се, по др шка парт не ра
је не се бич на и пот пу на. Умор.

Пе ри од пред ва ма је по во љан
за раш чи шћа ва ње на го ми ла них
оба ве за. Ни ка ко не мој те раз ми -
шља ти о узи ма њу кре ди та, јер
мо гу на ста ти не пла ни ра ни про -
бле ми. Пре ви ше сте на пе ти, а
због то га нај ви ше тр пи парт нер.
Тре ба да се до бро од мо ри те.

Ја ко је бит но да не по ста не те ле -
тар гич ни и не за ин те ре со ва ни за
до га ђа ња око се бе. На ја вљу ју
вам се ве ли ке про ме не у по слу.
По тру ди те се да их спрем но до -
че ка те. Ма ло ће вас по ре ме ти ти
љу бав ни или чак здрав стве ни
про бле ми.

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 бли зан це – си но ве
2. но вем бра: Иву и Ја ко ва – Ма ри ја Са мар џић и Ла зар Ра да ко вић.

До би ли ћер ку
13. ок то бра: Еми ли – Бла жен ка и Мар тин Шо стак; 28. ок то бра: Не ве ну –

Ире на Пле ти ко сић и Сла ви ша Си мић, Ду ду – Ел ви ра Ја ша рај, Да ри ју – Са -

ња и Алек сан дар Илић; 30. ок то бра: Маг да ле ну – Ан ђе ла Јо ви чић и Бра -

ни слав Ви дак; 31. ок то бра: Ана ста си ју – Зо ри ца и Злат ко Ва сић, Те ре зу –

Ка та ри на и Јан Ми куљ ка, Ва лен ти ну – Ива на Јан ко вић Ки ћо вић и Пре драг

Ки ћо вић; 1. но вем бра: Та ру – Ма ри на и Ни ко ла Ма ри но; 2. но вем бра:

Ла ну – Ана и Вла ди мир Злох, Ду њу – Ма ри ја Стан ко вић и Ми лош Сто шић;

3. но вем бра: Те о до ру – Све тла на Шајн и Дар ко Ни ка; 5. но вем бра: Не ве -

ну – Са ња и Пре драг Ива но вић. 

До би ли си на
21. ок то бра: Кри сти ја на – Ма ја Бе рац ка и Алек сан дар Уско ко вић; 29. ок -

то бра: Ми ро сла ва – Мар ја на и Ми ро слав Па ве ла; 30. ок то бра: Ву ка – Ду -

ња и Алек сан дар Пе шев ски, Ла за ра – Ива на Ми тић и Дра ган Ста ној ко вић,

Сте фа на – Ива на и Кри сти јан Ко вач; 31. ок то бра: Ву ка ши на – Ма ри ја Цр -

вен ков и Ду шан Го лу бо вић; 1. но вем бра: Бра ни сла ва – Ма ја и Но вак

Обре но вић; 2. но вем бра: Вук шу – Бо ја на Дроб њак га јан и Жељ ко Га јан,

Бог да на – Ми ли ца и Бо јан Ан ђе лов ски.

ВЕН ЧА НИ

4. но вем бра: Је ле на Цве та но вић и Мла ден Су бо тин, Зве зда на Јо ва но вић и

Го ран Вељ ко вић, Ми ља на Ко ва че вић и Жељ ко Ђу рић, Ви шња Ан дре је вић и

Злат ко Ми тић; 8. но вем бра: Дра ги ца Ан тић и Сло бо дан Је ле си је вић, Маг да -

ле на Иг ња то вић и Мар ко Ста но је вић, Ма ри ја Јо вић и Ми хај ло Кри во ку ћа.  

УМР ЛИ

2. но вем бра: Ду шан Гру јић (1941); 3. но вем бра: Дра ган Сто кић (1970), Со -

фи ја Ве лић (1941); 4. но вем бра: Бран ка По лић (1932); 5. но вем бра: Гој ко

Ра до њић (1942), Са ва Стој шин (1957), Бо жа Ве лич ко вић (1938); 6. но вем -

бра: Ми ло рад Мир ко вић (1937), Ол ги ца Ди клић (1928), Ђу ла Та ва си (1938),

Стан ка Ко чић (1942), Ду шан Ра чић (1965), Те ми ра Ка јић (1952); 7. но вем -

бра: Ма ри ја Дра гић (1939), Гој ко Бо ја нић (1937), Дра гој ла Пе тро вић (1942);

8. но вем бра: Три ву на Ме дић (1937), Љу би ца Гво зде но вић (1939). 

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Срдашце:Арапи,бизон, aванс, грива, казан,

спона. Анаграм: Таормина. Коњићев скок: Пријатељство је

као новац, лако се стекне, а тешко сачува. Скандинавка: Не-

ра, фолк, Ади, мис, р, ј, скинути, аб, Илијев, мравоједи, Ми-

лош Николић, обистинити, ера, тротинет, коњар, оан, Тарас,

реми.

АНАГРАМ

Moрам себе

НАМОРАТИ,

кад будем

у Италији,

да обиђем

на пар сати

овај град

на Сицилији.

ГРАД НА

СИЦИЛИЈИ

Слова назива града с југа Србије (види сли-

ку), у чијој су близини манастири Сопоћа-

ни и Ђурђеви ступови, распоредите у сре-

дишњи квадратић (срдашце), али тако да с

већ уписаним словима добијете шест по-

знатих речи, три водоравно и три усправно.

СРДАШЦЕ

Г К С

А И

Б Н

А С

А Н А

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко правилно повежете дате слогове скоковима
шаховског коња, почев од посебно обележеног
поља, добићете једну мудру мисао о пријатељ-
ству и новцу.

-ВА. -О СЕ -ТЕЉ- ТЕ-

СТЕК- -ЈА- -ШКО НО- -КО

КА- -ЧУ- ЛА- А -СТВО

ПРИ- -НЕ, ЈЕ СА- -ВАЦ,



Основ на шко ла „Ол га Пе тр ов”
у Бре стов цу ор га ни зо ва ла је у
че твр так, 8. но вем бра, по во -
дом Да на про свет них рад ни -
ка, ве о ма ин те ре сант ну ак тив -
ност: уче ни ци и на став ни ци
од лу чи ли су да за ме не уло ге.
Та ко су по је ди ни ђа ци за у зе ли
ме ста за ка те дром, док су се
учи те љи и про фе со ри при дру -
жи ли пре о ста лој де ци у клу -
па ма.

При ме ра ра ди, уче ни ци пе -
тих раз ре да об ра до ва ли су сво -
ју на став ни цу срп ског је зи ка
Ја сми ну Пе тро вић крат ким
фол клор ним фор ма ма.

Ди рек тор ка шко ле Да ли бор -
ка Бој ко вић Бре ти ка же да су
из сва ког оде ље ња би ли иза -
бра ни до бро вољ ци, као и да је
по што ва на род на рав но прав -
ност.

– Ма ли пре да ва чи су „сво -
јим” ђа ци ма и на став ни ци, ко -
ја је у том мо мен ту би ла уче -
ник, го во ри ли о крат ким фол -
клор ним фор ма ма у ко је спа -
да ју: пи та ли це, по сло ви це, за -
го нет ке и бр за ли це. За ти ли
час на пра вље на је рад на и ве -
се ла ат мос фе ра, а на кра ју ча -
са при ре ђе но је гла са ње о то -
ме чи је им се пре да ва ње нај -
ви ше до па ло, па су нај бо љи би -
ли на гра ђе ни пе ти цом, ко ја им

је упи са на у днев ник – на ве ла
је ди рек тор ка.

Ни дру ги ни су за о ста ја ли у
кре а тив но сти. Ре ци мо, по је ди -
ни ђа ци оде ље ња VI1 тог да на
су во ди ли пред мет ин фор ма -
ти ка и ра чу нар ство уме сто на -
став ни це Кри сти ја не Бу га рин,
ко ја је са оста лим уче ни ци ма
се де ла у клу пи и па жљи во са -
слу ша ла пре да ва ње о пра ви ли -
ма си гур ног ра да на ин тер не ту.

Сед ма ци су на ча су срп ског
је зи ка на став ни ци Ру жи ци Чу -
ља ков ски и оста лим дру га ри -
ма ка зи ва ли и ана ли зи ра ли
„Пла ву гроб ни цу” Ми лу ти на
Бо ји ћа, док је у ше стом раз ре -
ду у фо ку су би ла пе сма „О по -
ре клу” Де сан ке Мак си мо вић.

Ше ста ци су на из ме нич но би -
ли у уло зи на став ни ка тех ни ке
и тех но ло ги је Ђу ри це Јан ко -
ви ћа и об у ча ва ли сво је дру го -
ве у из ра ђи ва њу ски ца гра ђе -
вин ских обје ка та. За то вре ме
уче ни ци из IV1 су се на ча су
му зич ке кул ту ре при се ћа ли шта
су све на у чи ли уз игру и пе -
сму, а оде ље ње III2 је сво ју
учи те љи цу Бран ки цу Не шко -
вић об ра до ва ло за ме ном уло га
то ком це ло днев не на ста ве. И
док је на ча су срп ског је зи ка
уве жба ван пра ви лан из го вор ре -
чи, ис ка за, ре че ни ца и кра ћих
тек сто ва, као и из ра жај но ре -
ци то ва ње лир ских пе са ма, „ма -
ли учи те љи” су на ма те ма ти ци
про ве ра ва ли зна ње сво јих дру -

га ра из са би ра ња и од у зи ма ња
тро ци фре них бро је ва, док је на
ча су при ро де и дру штва „на
та пе ту” би ло про пи ти ва ње о
зна ме ни тим лич но сти ма и ли -
ко ви ма из на ше на род не књи -
жев но сти.

О то ме ко ли ко је би ло за ни -
мљи во, све до чи же ља бре сто -
вач ких осно ва ца да се ова кви
ча со ви уско ро по но ве, а и на -
став ни ци су ужи ва ли и до би ли
див не иде је ка ко све мо же да
се одр жи час. С тим у ве зи, оде -
ље ња ко ја овом при ли ком ни -
су би ла укљу че на у „за ме ну”
об ра до ва ће их по во дом про сла -
ве Све тог Са ве. Ј. Ф.

да, огр нут ће бе том, ослу шку је
ти ши ну Не ве. Кул ту ра и умет -
ност при сут ни су на сва ком ко -
ра ку, у сва кој ули ци, пар ку.

Тра ди ци ја и кул ту ра
Ов де љу ди во ле и це не ба шти -
ну и не гле да ју са одо бра ва ње
на то да су нај број ни ји ту ри -
сти они Ки не зи ко ји не ма ју
пре фи њен осе ћај за за пад но е -
вроп ску кул ту ру и ко ји се ба -
ха то оп хо де. Пот пу но раз у мем
ово не за до вољ ство, јер сам при -
су ство вао ве о ма гла сној и оштр -
ој рас пра ви гру пе ки не ских ту -
ри ста у Со би ита ли јан ских кла -
си ка у Ер ми та жу.

Ру се по себ но чи ни по но сним
чи ње ни ца да њи хов Ер ми таж,

Чу дан је осе ћај ка да сто јиш
на ка ме ним коц ка ма у под нож -
ју Кре мља, на ме сту где је пре
три де сет го ди на Не мац Ма ти -
јас Ру ста спу стио сво ју „це сну”
на Цр ве ни трг. Овај до га ђај је
та да ве о ма уз др мао ову су пер -
си лу и, ка ко ка же јед на по пу -
лар на ру ска ле ген да, ово су ма -

при зна тог со теа, из ра ња спо -
зна ја да је та при ча уте ме ље -
на, јер, ето, нај по зна ти јим и
нај ва жни јим тер мо е нер гет ским
бло ком у Ру си ји, ко ји се уз гред
на ла зи у ср цу Мо скве и про сле -
ђу је стру ју и гра ја ње Пу ти ну,
упра вља „Га спром” – ком па ни ја
из Санкт Пе тер бур га.

ским про спек том и ка на ли ма
за ме ни плоч ни ке Кре мља, и те
ка ко има сми сла. Ру си при ча -
ју, али не ће отво ре но да ка жу,
ка ко по сто ји стал но так ми че -
ње ко је бо љи из ме ђу ове две
ру ске пре сто ни це. У при лог то -
ме, пре ма ур ба ној ле ген ди, са -
да шњи пред сед ник Пу тин нај -
ви ше по ве ре ња има у сво је Пе -
тер бур жа не. На кон две-три „ру -
ске ме ре” вот ке, чо век се над
овом те зом за пи та: за што? По -
што од го во ра до ма ћи на не ма,
ма шта са ма раз ви ја и скла па
не ке чуд не коц ки це у гла ви.
По сле још јед не „ру ске ме ре”
ис пи је не у по зна том пе тер бур -
шком ре сто ра ну „Стро га нов”,
из ме ђу два за ло га ја свет ски
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Стева Бува
Овог ма ле ног и пре до брог ле по та -
на на пао је кр пељ док је био вр ло
ма ли, па је био бо ле стан, али са да
је пот пу но из ле чен и спре ман за
но ви дом, јер тре нут но жи ви на ули -
ци, иа ко има сво ју ку ћи цу.

Сте ва је ле по вас пи тан, при стој -
но се по на ша у ста ну, ме ђу тим, да се он пи та, иза брао би
дво ри ште, бу ду ћи да је пра ви ве се љак и во ли да трч ка ра уна -
о ко ло.

Све дру ге ин фор ма ци је о овој „бу ви ци” мо гу се до би ти на
те ле фон 065/22-11-354.

Велики Жућко
Џи нов ски, ухра ње ни жу ти
ма чак по ја вио се у Ја стре -
бач кој ули ци пре из ве сног
вре ме на и при дру жио се дру -
гим жи во ти ња ма иза згра де.

Уко ли ко га је не ко из гу -
био или га пре по зна, мо же
се ја ви ти на те ле фон 063/430-
818.

С дру ге стра не, ако се у за -
кон ском ро ку ни ко не огла -
си, овај до бар, здрав и еле -
ган тан „фра јер” мо же би ти
удо мљен.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Ка кав би свет био да је кр ста -
ри ца „Ау ро ра” ис пло ви ла из
Санкт Пе тер бур га ок то бра 1917.
го ди не? – пр ви је ути сак с мо -
ла на Не ви у глу во до ба но ћи
док се у бле шта вом сја ју на
бла го ус та ла са ној по вр ши ни
во де оцр та ва ју кон ту ре цар ског
гра да.

По бу ње ни ци са „Ау ро ре” ни су
пут Зим ског двор ца упу ти ли
сал ве гра на та. Сим бо лич ни пло -
тун ћо ра ка, ко ји је озна чио на -
пад и по че так Ок то бар ске ре -
во лу ци је, от кри ва да је и ме ђу
бољ ше ви ци ма би ло оних ко ји
су има ли по што ва ња пре ма Ка -
та ри ни Ве ли кој, гра ђа ни ма и
гра ду сме ште ном у Фин ском
за ли ву. Тај по тму ли звук „Ау -
ро ри них” то по ва и бле шта ви
пла мен спа ље них га со ва за у -
век су усме ри ли то чак исто ри -
је. Ди вље ње и по што ва ње, то је
осе ћај ко ји об у зи ма у тре нут ку
спо зна је да сто јиш на ме сту у
гра ду где је пи са на исто ри ја
чо ве чан ства.

Пе тар Ве ли ки је из гра дио на
мо чва ри ру ски град све тло сти,
ру ску Ве не ци ју, са уку сом, по
узо ру на за пад но е вроп ске гра -
до ве, с ја сно из ра же ном и пре -
по зна тљи вом ар хи тек ту ром 18.
ве ка, с ци љем да оси гу ра ру -
ски при ступ Бал ти ку. Пе тер -
бург то ком но ћи, ис пре се цан
ка на ли ма и оба сјан при гу ше -
ном фа сад ном ра све том, из -
гле да бај ко ви то. Те ве че ри, кра -
јем ок то бра, не до ста ја ли су са -
мо снег, јед на ко чи ја и при пит
ко чи јаш па да чо век пот пу но
уто не у свет цар ске Ру си је и

У ПО СЕ ТИ САНКТ ПЕ ТЕР БУР ГУ И МО СКВИ

ДВЕ РУ СКЕ ПРЕ СТО НИ ЦЕ

за о став шти на ца ри це Ка та ри -
не Ве ли ке, по се ду је ве ли ки број
ре мек-де ла свет ске умет нич ке
ба шти не (Ми ке лан ђе ла, Ра фа -
е ла и мно гих дру гих ре но ми -
ра них умет ни ка) и да су она
ку пље на, а не оте та, по пут мно -
гих на ци о нал них бла га ши ром
све та ко ја су на сил но за вр ши -
ла у де по и ма по зна тих свет -
ских му зе ја. Све у све му, рас -
кош и ле по та овог цар ског зда -
ња ја сно ука зу ју на бо гат ство и
моћ про све ти тељ ског ап со лу -
ти зма Ка та ри не Ве ли ке.

Исто ри ја и сло бо да
Мо гу Мо ско вља ни да се љу те
ко ли ко хо ће, али од лу ка ро -
ман тич ног Пу шки на да Нев -

Мо сква је пра ва свет ска ме -
тро по ла – ужур ба на, на чич ка -
на брен ди ра ним рад ња ма и пре -
пу на ту ри ста. У цен тру до ми -
ни ра ју мо но лит на зда ња „ста -
љин ки” (згра де ко је су из гра -
ђе не у до ба про ле та ри ја та), ко -
је по пут са бла сног ди ва ука зу -
ју на не ка да шња вре ме на со -
вјет ских гу ла га. Ни је баш ла -
год но про ла зи ти по ред њих, а
на ро чи то по ред згра де бив шег
КГБ-а. У при јат ном ам би јен ту
по пу лар не „Ве ли ке ка фе те ри -
је”, уз зву ке за пад њач ког рит -
ма, сва ки ле ти ми чан по глед
кроз про зор ка зло слут ном зда -
њу пре ко пу та бу ди је зу и не -
спо кој.

ну то сле та ње је ор га ни зо вао сам
Гор ба чов, ко ји је хтео да очи -
сти по ли ти ку и вој ску од чвр -
сто ру ка ша да би за по чео пе ре -
строј ку. Цр ве ни трг је ме сто где
се веч но сла ви Ве ли ки отаџ -
бин ски рат, где Ру си по но сно
ода ју по част сво јим ве ли ка ни -
ма ко ји су да ли сво је жи во те у
Дру гом свет ском ра ту.

И са да имам ути сак да сам
тог ка сног по по дне ва, ту крај Ле -
њи но вог гро ба, чуо то про дор но
ан ти фа ши стич ко: УРА АА!!!, тај
пре по зна тљи ви хук сло бо де ко -
ји се сва ке го ди не 9. ма ја с Цр -
ве ног тр га раз ли је по чи та вој Ру -
си ји, по чи та вом све ту.

З. Станижан

ЗА НИ МЉИ ВА АК ТИВ НОСТ У БРЕ СТО ВАЧ КОЈ ШКО ЛИ

Дан за ме не уло га на став ни ка и уче ни ка



По во дом да на на шег гра да, у
че твр так, 8. но вем бра, на Град -
ском ста ди о ну у Пан че ву одр -
жа но је тра ди ци о нал но атлет -
ско над ме та ње „Тр ка гра да –
Пан че во 2018”. До ма ћин и ор -

га ни за тор овог так ми че ња био
је АК Ди на мо, ко ји ове го ди не
про сла вља 71. ро ђен дан.

На овој ле пој спорт ској ма -
ни фе ста ци ји уче ство ва ли су
чла но ви број них клу бо ва из зе -
мље и ино стран ства, па су та ко

одр жа не чак 22 тр ке у кон ку -
рен ци ји осно ва ца и сред њо шко -
ла ца. Ди на мо је имао мно го
успе ха и на овом так ми че њу.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ксе ни ја Мр ке ла, Да ни ца Вој -

во дић, Ми ља на То до ро вић,
Мар ко Ми тро вић, Да ни ло Бу -
ла то вић, Ма ри ја Мр ке ла, Стра -
хи ња Стев шић, Ари ја на Ста -
но јев ски, Ана ста си ја Мр ке ла и
Иван Бо жа нић. Сре бром су се
оки ти ле Ди ја на То до ро вић и

У Сме де ре ву је про шлог ви -
кен да одр жа но дру го ко ло Ку -
па Ср би је у га ђа њу из ва зду -
шног оруж ја по А-про гра му,
на ко ме је уче ство ва ло се дам
так ми ча ра СД-а „Пан че во
1813”.

Де јан Пе шић је по но во осво -
јио ме да љу, али овог пу та

брон за ну. Ва зду шном пу шком
је по го дио 623,1 круг, у ве о -
ма ја кој кон ку рен ци ји се ни о -
ра, и по ка зао да је у до бр ој фор -
ми на по чет ку но ве се зо не. С

об зи ром на то да због бо ле -
сти ни је на сту пио Га бри јел
Да у то вић, еки па се ни о ра пан -
че вач ке „дру жи не” пла си ра -
ла се на пе то ме сто и осво ји -
ла је но вих шест бо до ва за
фи на ле ку па. Над ме та ли су
се и Да ли бор Па вло вић, Алек -
са Ра ко њац и Ема Пу зић, ко ја
је га ђа ла из пи што ља.

Тим СД-а „Пан че во 1813”
ко ји се над ме тао у пу ца њу из
пи што ља за у зео је осмо ме -
сто, али је осво јио и но ва три
бо да. Га ђа ли су Јо ван Па вли -
ца, Алек сан дар Зу бо вић и
Ђор ђе Јов че вић, ко ји се у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји пла -
си рао на пе то ме сто, осво јив -
ши при том и шест бо до ва. 

У Ста рој Па зо ви је одр жа -
но дру го ко ло Ли ге пи о ни ра
Вој во ди не.

Члан СД-а „Пан че во 1813”
Алек са Ра ко њац осво јио је
сре бр ну ме да љу, са 179 кру -
го ва. Те о до ра Кон дић је би ла
ше ста, Ива Ра ко њац осма, а
уче ство ва ли су и Пе тар Цвет -
ко вић, Ог њен Бун чић и Та -
ма ра Стан ко вић. У екип ној
кон ку рен ци ји пи о нир ке су
би ле пе те, а пи о ни ри су за у -
зе ли ше сто ме сто. 

Ше сто ко ло Ко шар ка шке ли -
ге Ср би је оби ло ва ло је до -
брим ме че ви ма, а јед на од
нај ин те ре сант ни јих утак ми -
ца од и гра на је у Ста рој Па зо -
ви, из ме ђу до ма ћег Ду на ва и
пан че вач ког Та ми ша. Био је
то ујед но и пр ви су срет ше -
сте рун де шам пи о на та, ко ји
су љу би те љи игре под обру -
че ви ма мо гли да пра те и по -
ред ТВ екра на. Игра ла се вр -
ло до бра ко шар ка, ри ва ли су
се сме њи ва ли у вођ ству, по -
бед ник се ни је знао до по -
след ње се кун де, а на кра ју је
сла вио срећ ни ји тим: Ду нав –
Та миш 83:82, по че твр ти на -
ма: 19:23, 22:19, 19:20 и 23:20.

Гле да о ци у дво ра ни „Парк”
у Ста рој Па зо ви мо гли су да

ужи ва ју и још јед ном се уве -
ре због че га ко шар ку на зи ва -
ју и кра љи цом ига ра. Од са -
мог по чет ка ме ча во ди ла се
отво ре на и при лич но из јед -
на че на бор ба. Ни је дан ри вал
ни је ус пео да ство ри осет ни -
ју раз ли ку у по е ни ма све до
са мог фи ни ша. Ипак, Та миш
је био мно го бли жи по бе ди у
овом ду е лу. Че ти ри ми ну та
пре кра ја во дио је са 70:79, а
са мо сто ти нак се кун ди ка -
сни је имао је пред ност од
осам по е на (73:81). И ка да се
чи ни ло да ће бо до ви оти ћи у
Пан че во, ко шар ка ши Ду на ва
су у уз бу дљи вој за вр шни ци
ус пе ли да до ђу до ве ли ког
пре о кре та и по бе де.

Пан чев ци су нај пре про ма -
ши ли два сло бод на ба ца ња,
па су на чи ни ли бес по тре бан
фа ул, про ма ши ли су не ко ли -
ко отво ре них шу те ва... И по -
ред све га има ли су по след њи

на пад за по бе ду, али јед но -
став но у овом ду е лу ни су би -
ли ни ми ље ни ци спорт ске
сре ће. Ба нов ча ни су на дру -
гој стра ни би ли у на ле ту, ка -
жња ва ли су све гре шке ри ва -
ла, па су на кра ју сти гли до
по бе де од „по ла ко ша”.

– Из гу би ли смо већ до би -
је ну утак ми цу, због соп стве -
них глу по сти. Не до па да ми
се ка рак тер еки пе, то је не -
што на че му мо ра мо мно го
да ра ди мо. Да га оја ча мо.
Мла ки смо ка да тре ба да бу -
де мо нај ја чи. Ри ва ли нам пра -
ве се ри је од 10:0, 10:1, а то је
од раз сла бог ка рак те ра еки -
пе. Ипак, ни смо игра ли та ко
ло ше. Би ли смо бо љи так мац,
по го то ву у дру гом по лу вре -

ме ну. Сплет не срећ них окол -
но сти до вео нас је до још јед -
ног по ра за, али шта је ту је.
Иде мо да ље, јер су пред на -
ма два из у зет но те шка ри ва -
ла: нај пре Вој во ди на, а по -
том и Сло бо да. Би ће те шко,
али не ће мо се пре да ва ти –
ре као је у те ле фон ском раз -
го во ру пр ви тре нер Та ми ша
Бо јан Јо ви чић.

Тим из на шег гра да играо
је у са ста ву: Ил кић (де вет по -
е на), Сми ља нић (14), Кне же -
вић (12), Кр сто вић (де вет),
Ча бри ло (осам), Ми тро вић
(20), Тор њан ски, Је ко вић
(осам), Ра до вић, Шу шић и
Ла бу до вић (два).

Та миш са да има скор од
две по бе де и че ти ри по ра за,
баш као и Сло бо да, Зла ти -
бор, Мла дост и Вр шац, а у
сле де ћем ко лу до че ку је но -
во сад ску Вој во ди ну, ко ја има
је дан три јумф ви ше.
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Сле де но ва го сто ва ња

Дер би до дер би ја

У Су пер ли ги за ру ко ме та ше ни -
шта но во. Ди на мо ни же по бе -
де. Про шлог ви кен да је од и -
гра но сед мо ко ло елит ног над -
ме та ња у на шој зе мљи, а мом -
ци тре не ра Ива на Пет ко ви ћа
оства ри ли су и сед ми три јумф.
Овог пу та уз диг ну тих ру ку вра -
ти ли су се с „вру ћег” те ре на у
Су бо ти ци: Спар так –Ди на мо
23:27 (13:17).

Иа ко је до ма ћин до бро отво -
рио овај су срет, ни је мо гао да
се су прот ста ви су пер и ор ни јем
про тив ни ку. Спа р так је не ко -
ли ко пу та ус пео да по го ди мре -
жу Ди на мо вог го ла у увод ним
ми ну ти ма утак ми це, а он да су
„жу то-цр ни” за и гра ли баш она -
ко ка ко то од њих оче ку ју и
њи хо ви на ви ја чи. Већ у де се -
том ми ну ту на се ма фо ру је ста -
јао ре зул тат 4:6, а од тог мо -
мен та раз ли ка у го ло ви ма се
са мо уве ћа ва ла.

– Спа р так се по ка зао као вр -
ло до бар про тив ник, али мо ји
мом ци су још јед ном игра ли
на вр хун ском ни воу. Че сти там
им на то ме. За до во љан сам ка -
ко су при сту пи ли овом ду е лу,
па су на кра ју за слу же но осво -
ји ли но ве бо до ве – пре но си ути -
ске из Су бо ти це пр ви тре нер
Ди на ма Иван Пет ко вић.

Тим из на шег гра да играо је у
са ста ву: Ми ло ше вић (два го ла),
Пи ли по вић (је дан), Ра да но вић,
Сто ја но вић (је дан), Ди ми три је -
вић (че ти ри), Са вић, Је зди ми -
ро вић (три), Јо ва но вић (је дан),
Па вло вић, Зла та но вић, Дис тол
(је дан), Ми лен ко вић, Ба ру џић
(два), Ко ста ди но вић (де сет), Вуч -
ко вић (два го ла) и Ра до ва но вић.

Пред ру ко ме та ши ма Ди на -
ма су са да но ва, ве ро ват но нај -
ве ћа ис ку ше ња у до са да шњем
шам пи о на ту. На ред ног ви кен -
да та ко ђе го сту ју, и то за хук та -
лом Но вом Па за ру, а по том у
Пан че во до ла зи ша бач ка Ме -
та ло пла сти ка, еки па ко ја је до

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ПО БЕ ДЕ – ШТА БИ ДРУ ГО?

са да оства ри ла шест по бе да уз
је дан ре ми.

– Иде мо из ме ча у меч.
Озбиљ но се при пре ма мо за го -
сто ва ње у Но вом Па за ру. Оти -
ћи ће мо дан ра ни је, пре спа ва -
ће мо та мо, од ра ди ће мо тре -
нинг и ве ру јем да ће мо се вра -
ти ти с по вољ ним ре зул та том –
до дао је Пет ко вић.

Меч из ме ђу Но вог Па за ра и
Ди на ма би ће дер би осмог ко -
ла Су пер ли ге, а сви љу би те љи
игре с ле пљи вом лоп том у на -
шем гра ду на да ју се по вољ ним
ве сти ма.

По бе де ни жу и ру ко ме та ши -
це ЖРК-а Пан че во. Де вој ке ко -
је пред во ди тре нер Мар ко Кр -
стић про шлог ви кен да у По жа -
рев цу са вла да ле су исто и ме ни
до ма ћи тим са 27:30 (14:16).

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма
Пан чев ки би ла је Јо ва на Јо ва -
но вић, с де сет го ло ва. Не ве на

Ко јић је шест пу та би ла пре ци -
зна, док су Ива на Цве ти но вић
и Ка та ри на Шу бе рић по че ти -
ри пу та са вла да ле про тив нич -
ког гол ма на. Алек сан дра Ва сић
је по сти гла два го ла, а по јед -
ном су се у ли сту стре ла ца упи -
са ле Не ве на Џе лај ли ја, Ти ја на
Ка и то вић, Не ве на Ста ни шко -
вић и Ма ри ја Ми ли ће вић.

Ру ко ме та ши Ја бу ке су про -
те кле сед ми це од и гра ли две те -
шке утак ми це и оства ри ли су
две вред не по бе де.

Нај пре су уто рак, 6. но вем -
бра, у Ку пу Вој во ди не са вла да -
ли фа во ри зо ва ну еки пу Ју го -
ви ћа из Ка ћа с ре зул та том
33:27. Нај бо љи играч на том
су сре ту био је Иван Пе шко, с
11 го ло ва, а од лич но су га пра -
ти ли Спа сић, са шест, и Јо ва -
нов ски, с пет по го да ка. У на -
ред ном ко лу Ку па Вој во ди не у
го сте Ја бу ци до ла зи су пер ли -

гаш из Ки кин де. Та утак ми ца
је на про гра му у уто рак, 20. но -
вем бра.

Ја бу ча ни су про шлог ви кен -
да у дер би ју Пр ве ли ге „Се вер”
на свом те ре ну са вла да ли Ин -
ђи ју са 26:23.

Све до 45 ми ну та игра ло се
гол за гол, а он да је тре нер Ни -
ко ла Ја нев ски у игру увео опо -
ра вље ног Кр стев ског, ко ји је „за -
кљу чао” све при ла зе го лу Ја бу -
ке, па су „зе ле ни” та да и на пра -
ви ли осет ни ју раз ли ку у го ло -
ви ма. Нај бо љи играч на те ре ну
по но во је био Иван Пе шко, са
осам го ло ва, а Јо ва нов ски је био
пре ци зан се дам пу та. Од лич ну
пар ти ју пру жио је и Ми лош Јан -
дрић на го лу Ја бу ке.

У на ред ном ко лу игра се дер -
би пр вен ства. Ја бу ча ни го сту ју
еки пи Сив ца, ко ја та ко ђе има
све по бе де у до са да шњем де лу
пр вен ства.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

НЕ ДО СТА ЈА ЛО „ПО ЛА КО ША”

С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

БРОН ЗА ЗА ПЕ ШИ ЋА

УСПЕХ АТЛЕ ТИ ЧА РА ДИ НА МА

УЛИЧ НА ТР КА ЗА КРАЈ СЕ ЗО НЕ

АКТИВНОСТИ АК-а ТАМИШ

ФИНИШ ДЕЛО УКРАСИО

ЦВЕТ КО СКИ НАЈ БО ЉИ ЗА МЛА ЂЕ 

СЕ НИ ОР КЕ

Тре нер атлет ског клу ба Ди на -

мо Љуп чо Цвет ко ски про гла -

шен је за нај у спе шни јег

тре не ра у 2018. го ди ни у кон -

ку рен ци ји мла ђих се ни ор ки.

Ова на гра да АСС-а је тре ћи

пут за ре дом у ру ка ма тре не ра

Ди на ма, а по ред то га, Цвет ко -

ски је за слу жио и при зна ња

за два се ни ор ска др жав на ре -

кор да ко је су атле ти ча ри Ди на ма по сти гли ове го ди не.

– Хва ла мо јим атле ти ча ри ма ко ји су сво јим ре зул та ти ма

до при не ли да ме АСС про гла си нај бо љим тре не ром. Иза мог

ра да сто ји ве ли ки број ме да ља. Не бих же лео да на бра јам

све успе хе мо јих так ми ча ра, јер су сви они део ве ли ког клу -

ба као што је Ди на мо и с по но сом ре пре зен ту ју Пан че во –

ис та као је Љуп чо Цвет ко ски.

Ни ко ли на Ко раћ, а брон зе су
за ра ди ли: Ја на Гру јић, Ла на
Ан ђе лов ски, Ан дре ја Бо жа нић
и Ан ђе ла Пе тр ов.

Овим так ми че њем Ди на мо је
окон чао још јед ну се зо ну, ко ју је
по ран ги ра њу Атлет ског са ве за
Ср би је за вр шио на сед мом ме сту.

На уличној трци у организа-
цији АК-а Динамо надметали
су се и чланови Атлетског клу-
ба Тамиш, који су постигли за-
пажене резултате.

Златне медаље су освојили
Ирис Божиновић, Сања Марић
и Стефан Марић. Сребром су
се окитили Теодора Дубоњац,

Милица Кнежевић и Алекса
Нертица, а бронзе су зарадили
Сара Мацура, Јелена Васиље-
вић и Данило Јованов.

Атлетски клуб Тамиш је та-
ко на најбољи начин завршио
успешну сезону у којој су његови
чланови на државним првенстви-
ма освојили једанаест медаља.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Уб: УБ –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА
Ниш: НИШ –БО РАЦ

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пе тро ва ра дин: СЛА ВИ ЈА – ОД БОЈ КА 013

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Н. Па зар: НО ВИ ПА ЗАР – ДИ НА МО

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Ку че во: КУ ЧЕ ВО – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

С. Цр ња: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО
му шкар ци

Си вац: СИ ВА Ц–ЈА БУ КА
Ин ђи ја: ИН ЂИ ЈА –ДО ЛО ВО

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Б. Кар ло вац: БУ ДУЋ НОСТ – ОРК ПАН ЧЕ ВО

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИ Ш–ВОЈ ВО ДИ НА
су бо та, 19 са ти

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – ХАЈ ДУК
су бо та, 19.30, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Шид: ПАР ТИ ЗАН –ЈЕ ДИН СТВО
Ши ма нов ци: ШИ МА НОВ ЦИ –МЛА ДОСТ
Ко вин: РАД НИЧ КИ –ДИ НА МО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – БАЧ КА 1901
не де ља, 13 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –СЛО ГА
не де ља, 13 са ти

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Па лан ка: ДУ НА В–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА
Ба ран да: РАД НИЧ КИ – ЈЕ ДИН СТВО (К)
Ива но во: СТРЕ ЛА –БО РАЦ
Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –СЛО ГА

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Пан че во: ДИ НА МО – Ц. ЗВЕ ЗДА 1:3

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ – НО ВИ САД 3:0

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ПА НО НИ ЈА 2:3

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Су бо ти ца: СПАР ТАК –ДИ НА МО 23:27

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

По жа ре вац: ПО ЖА РЕ ВАЦ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 27:30

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

До ло во: ДО ЛО ВО –МО КРИН 20:21
му шкар ци

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ИН ЂИ ЈА 26:23
До ло во: ДО ЛО ВО – Н. ПА ЗО ВА 27:28

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – НАФ ТА ГАС 32:23

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
С. Па зо ва: ДУ НАВ –ТА МИШ 83:82

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – ОМЛА ДИ НАЦ 50:69

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: МЛА ДОСТ – РУ КОШ 73:78
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ЈА ДРАН 89:88
Пан че во: ДИ НА МО –ШИ МА НОВ ЦИ 80:79

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Ку ла: ХАЈ ДУК –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 1:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Б. Цр ква: БАК –МЛА ДОСТ 2:4

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –ДО ЛИ НА 2:0
Гај: ПАР ТИ ЗАН –СТРЕ ЛА 3:0
Стар че во: БО РАЦ –РАД НИЧ КИ 2:2
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ДУ НАВ 1:2
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ПАР ТИ ЗАН (У) 1:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

НО ВИ ТРО ФЕ ЈИ
Ка ра ти сти Мла до сти су у не -
де љу, 11. но вем бра, уче ство ва -
ли на два ве о ма ква ли тет на ме -
ђу на род на тур ни ра.

На Ку пу Ра ко ви це у Бе о гра -
ду, у кон ку рен ци ји око 350 бо -
ра ца из шест зе ма ља, сре бр не
ме да ље у бор ба ма осво ји ли су

Ди ми три је Ема ну ел и Ми ха и -
ло Пан те лић, а брон зом се оки -
ти ла Ана ста си ја Ја ре дић. До -
бро је ра ди ла и Ан ђе ли на Ја -
ре дић.

У ба њи Ко ви ља чи је одр жан
„Куп шам пи о на”, а ме ђу 300
так ми ча ра из Ср би је и БиХ над -
ме та ло се и пе то ро чла но ва КК-
а Мла дост.

Нај у спе шни ји је био се ни ор
Ми лош Ма ки тан, ко ји је осво -
јио злат ну ме да љу у ка те го ри -
ји до 84 кг. Сре бр на од лич ја су
за ра ди ли Ђор ђе Ста ме но вић,
Стра хи ња Сто ја но вић и Ђор ђе
Шу шак, а над ме тао се и Не ма -
ња Жив ков.

СРЕ БРО ЗА МА ШУ
У су бо ту, 10. но вем бра, у Ли -
по вич кој шу ми је одр жа но
Отво ре но пр вен ство Бе о гра да

у да љин ском ја ха њу. Так ми ча -
ри Ко њич ког клу ба Кре мен из
на шег гра да успе шно су са вла -
да ли ста зу од 20 ки ло ме та ра, а
Ма ша Ог ње но вић је осво ји ла
дру го ме сто на гр лу Ми нар ди.

На ред но так ми че ње је за ка -
за но за 24. но вем бар, а ор га -
ни за тор и до ма ћин но вог над -
ме та ња у да љин ском ја ха њу би -
ће КК Кре мен.

СЈАЈ НИ КА ЧА РЕВ ЦИ
Чла но ви ЏК-а Је дин ство из Ка -
ча ре ва има ли су мно го успе ха
про шлог ви кен да.

На ме ђу на род ном „Ку пу жан -
дар ме ри је” у Бе о гра ду злат не
ме да ље су осво ји ли Кри сти -
јан Лех ни и Или ја Ан ђе ло вић.

Пе тар Но ва ко вић се оки тио
сре бром, а брон зе су за слу жи -
ли Да мјан Ме лиш и Ма ри ја
Пе нев ски.

Кри сти јан Лех ни је три јум -
фо вао и у Срем ској Ми тро ви -
ци на ме ђу на род ном тур ни ру,
а Пе тар Но ва ко вић и Алек са
Лех ни осво ји ли су брон за не ме -
да ље.

Не ма ња Ни шић се над ме тао
у Ско пљу, где је осво јио две
злат не ме да ље. 

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Из не на ђе ње ума ло
из о ста ло

Бо рац ни же по бе де

Осмо ко ло Су пер ли ге за од бој -
ка ши це до не ло је сја јан меч у
Ха лу спор то ва на Стре ли шту.
По пу лар не пан че вач ке „ла ви -
це” од ме ри ле су сна ге с Цр ве -
ном зве здом, еки пом ко ју струч -
ња ци свр ста ва ју ме ђу глав не фа -
во ри те за нај ви ши пла сман. Иа -
ко су од бој ка ши це Ди на ма у овај
ду ел ушле као пот пу ни аут сај -
де ри, на три би на ма пан че вач -
ког „хра ма спо р та” оку пио се
ве ли ки број гле да ла ца ко ји су
же ле ли да ужи ва јуу ле пој спорт -
ској пред ста ви. И ни су по гре -
ши ли. Игра ла се ве о ма до бра
од бој ка, „ла ви це” су се ис пр си -
ле пред ве ли ким фа во ри том,
али за ко нач но из не на ђе ње ни -
су има ле ни сре ће: Ди на мо –
Цр ве на зве зда 1:3, по се то ви ма:
17:25, 21:25, 25:20 и 28:30.

По че так су сре та про те као је
у ап со лут ној до ми на ци ји де во -
ја ка у цр ве но-бе лим дре со ви -
ма. Да ли због то га што су с
пре ви ше ре спек та пре ма ри ва -
лу ушле у овај меч, тек, од бој -
ка ши це Ди на ма ни су би ле рав -
но пра ван так мац у пр вом се ту.
Игра ле су у стра ху, без жа ра,
без же ље за по бе дом, што су
Бе о гра ђан ке уме ле да ис ко ри -
сте. Осва ја ле су ла ке по е не, па
су бр зо по ве ле с 1:0.

Не што бо ље игра ле су „ла ви -
це” у на став ку су сре та, иа ко је
Зве зда на тех нич ки тајм-аут оти -
шла с ви со ком пред но шћу (6:12).
Ипак, баш као и у пр вом се ту, ка -
да би се ма ло ре зул тат ски при -
бли жи ле ри ва лу и вра ти ле ка кву-
та кву не из ве сност у меч, као по
пра ви лу, сле ди ле су по чет нич ке
гре шке, ко је су го шћа ма омо гу -
ћи ле да без ве ли ких про бле ма
стиг ну до пред но сти од 2:0.

Тре ћи сет је био при ча за се -
бе. Био је то део утак ми це ко ји
све на ви ја че Ди на ма мо же да
охра бри, а де вој ка ма да по ка -
же да мо гу да се но се и с нај ве -
ћи ма. „Ла ви це” су од јед ном по -
ка за ле ве ли ку же љу, за и гра ле

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” НА МУ ЧИ ЛЕ ЗВЕ ЗДУ

жи ле про тив ве ли ког фа во ри та
мо же да охра бри све љу би те ље
спор та у на шем гра ду. До кра ја
шам пи о на та има још мно го
утак ми ца, а уко ли ко „ла ви це”
бу ду игра ле као про тив Зве зде,

су бор бе ни је, ан га жо ва ни је.
„Раз ле те ле” су се по по љу, до -
бро су се бра ни ле, а про ра дио
је и блок. Пан чев ке су на „од -
мо ру за ре кла ме” во ди ле са
12:11, Зве зда је из јед на чи ла на
13:13, а тог мо мен та Ди на мо је
пре у зео пот пу ну кон тро лу над
утак ми цом. По ен ти ра ла је Дра -
га на Мар ко вић, усле дио је двој -
ни блок Са ра Па вло вић – Ана
Јак шић, па ас-сер вис Ма ри не
Ра ни са вље вић... Са ра Па вло вић
је бло ком „је дан на је дан” до -
не ла ве ли ку пред ност свом ти -
му (18:13), исто је по том ура -
ди ла и Ма ри на Ра ни са вље вић,
а у фи ни шу се та од го вор ност је
пре у зе ла Ми ли ца Шо рак, ко ја
је сјај ним по е ни ма сма њи ла
пред ност го шћи на 1:2.

Нај ви ше уз бу ђе ња би ло је у
че твр том се ту. Зве зда је во ди -
ла са 6:9, по том је Ди на мо пре -
у зео ини ци ја ти ву, ве ћи део се -
та про те као је у игри по ен за
по ен, а он да су, у ње го вом фи -
ни шу, „ла ви це” сти гле до ве -
ли ке пред но сти од 23:19, и то
ас-сер ви сом Јо ва не Си мић.
Ипак, Зве зда је ус пе ла да из -
јед на чи, али Ди на мо се ни је
пре да вао. Адре на лин је до сти -
зао тач ку кљу ча ња, пр шта ло је
на све стра не... „Ла ви це” су про -
пу сти ле чак пет сет-лоп ти, а
Цр ве на зве зда је ис ко ри сти ла
пр ву. С ре зул та том 28:30, го -
шће су сла ви ле по бе ду од 1:3.

И по ред по ра за, пар ти ја ко ју
су од бој ка ши це Ди на ма пру -

До кра ја је се њег де ла тр ке за
бо до ве у Срп ској ли ги гру па „Вој -
во ди на” оста ла су још два ко ла.
Пан че вач ка „ди зел ка” је про -
шлог ви кен да би ла мо жда и на
нај ве ћем ис ку ше њу до са да, јер
је у Ку ли од ме ри ла сна ге с Хај -
ду ком, ли де ром на та бе ли, ко ји
је у до са да шњем шам пи о на ту
пре тр пео са мо је дан по раз.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Го ран Мр ђа ни су оти шли
на ово го сто ва ње с бе лом за -
ста вом. На про тив. Же ле ли су
да се над и гра ва ју с ри ва лом ко -
га мно ги већ ви де у ви шем ран -
гу. И ус пе ли су у то ме, али ни -
су има ли и до вољ но сре ће да у
Пан че во по не су бар је дан бод:
Хај дук –Же ле зни чар 1:0 (0:0).

До ма ћи ни су гол од лу ке по -
сти гли већ у пе том ми ну ту. Ка -
сни је ће се ис по ста ви ти да је то
био по го дак вре дан три бо да,
иа ко су Да ни ло Ко ва че вић и
ње го ви са и гра чи има ли си ја сет
при ли ка да из јед на че ре зул тат.

Же ле зни чар је у дру гом по -
лу вре ме ну играо још офан зив -
ни је. Сте зао је обруч око гол -
ма на Ку ља на, ни зао је шан се,
али лоп та као да ни је же ле ла у
гол. Ли дер је био при мо ран да
се гр че ви то бра ни под на ле ти -
ма го сту ју ћег ти ма и, на сре ћу
сво јих ма ло број них на ви ја ча
на ста ди о ну „Ми лан Сре да но -
вић” у Ку ли, ус пео је у то ме и
та ко са чу вао пр во ме сто на та -
бе ли.

„Ди зел ка” је игра ла у са ста -
ву: Ка та нић, Ђор ђе вић, Јан ку -
лов, Ани чић, Ра до са вље вић, Са -
рај лин, Па вло вић, Шо бат, Лу -
кић, Ко ва че вић и Трип ко вић,
а при ли ку су до би ли и Спа -
сков ски и Ста ној ко вић.

По сле пет на е сте рун де у
срп ско ли га шкој „Вој во ди ни”
Же ле зни чар за у зи ма пе то ме -
сто на пр вен стве ној та бе ли,
са 24 бо да. На ред ног ви кен -
да, у прет по след њем ко лу, али
и по след њем пред сво јим на -
ви ја чи ма ове го ди не, „ди зел -
ка” се са ста је с Бач ком 1901
из Су бо ти це. Утак ми ца се игра
у не де љу, 18. но вем бра, на
СЦ-у „Мла дост”, а по чи ње у
13 са ти.

Фуд ба ле ри Мла до сти из
Омо љи це об ра до ва ли су сво је
на ви ја че у 13. ко лу Вој во ђан -
ске ли ге гру па „Ис ток”. Тим
ко ји пред во ди тре нер Мар јан
Спа сић го сто вао је у Бе лој Цр -
кви, ода кле се вра тио са сва
три бо да: БАК –Мла дост 2:4
(1:4).

По бед ник је био по знат
већ у пр вом по лу вре ме ну,
ка да су го сти по сти гли че -
ти ри по гот ка. Стрел ци за
Мла дост би ли су Пе ште рац,
Пе тро вић (два пу та) и Ја -
ко вље вић.

У прет по след њем ко лу је се -
њег де ла пр вен ства Мла дост у
не де љу, 18. но вем бра, у Омо -
љи ци до че ку је Сло гу.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

БО ДО ВИ ОСТА ЛИ У КУ ЛИ

са 16:21, учи ни ло се да до ма -
ћем ти му не ма спа са. Ипак,
тре нер Ду шан Јо вић на пра вио
је до бру из ме ну, а по е ни за тим
из Стар че ва по че ли су да се
ни жу... Ка да је би ло нај по треб -
ни је, од го вор ност су пре у зи ма -
ли Бо јан По знић и Не ма ња Ду -
кић... Њи хо ве „бом бе” би ле су
не за у ста вљи ве за вр ло до бре
Но во са ђа не. Те шко, али за слу -
же но, Бо рац је по вео с 1:0.

Све је пр шта ло и у дру гом
се ту. Игра ла се од лич на од бој -
ка, а ри ва ли су се сме њи ва ли у
вођ ству све до са мог фи ни ша.
Бо рац је по вео са 23:18, имао
је и пред ност од 24:22. Ипак,
тре ћу сет-лоп ту за до ма ћи тим
у по ен је пре тво рио Ла зар Пет -
ко вић.

Тре ћи сет је до нео за ни јан -
су ма ње не из ве сно сти, ма да
по бед ник ни је мо гао да се на -
слу ти до са мог кра ја. Го сти су

мо гу се на да ти до бром ис хо ду
на кра ју пр вен стве не тр ке.

Од бој ка ши Бор ца на ста вља -
ју да ни жу по бе де у Пр вој ли -
ги. Да вор Ми ло ше вић и ње го -
ви са и гра чи су у осмом ко лу
пр вен ства на свом те ре ну са -
вла да ли Но ви Сад с 3:0, по се -
то ви ма: 27:25, 26:24 и 25:22.

Био је то пра ви дер би, јер су
се са ста ли ри ва ли из вр ха та -
бе ле ко ји пре тен ду ју на ви сок
пла сман и на кра ју шам пи о на -
та. Го сти су бо ље ушли у меч,
има ли су пред ност ве ћим де -
лом пр вог се та. Ка да су по ве ли

во ди ли са 6:11, али до ма ћин је
из ми ну та у ми нут би вао све
си гур ни ји. По го то ву ка да је Са -
ша Рај ко вић гру ди ма укро тио
је дан стра хо вит смеч Но во са -
ђа на... Ре ђа ли су се по том по е -
ни за Стар чев це, осва ја ли су
их Зин до вић, По знић, а тач ку
на меч, баш као и у пр вом се -
ту, ста вио је од лич ни Не ма ња
Ду кић. Ве ли ке за слу ге за но ви
три јумф сва ка ко иду и на адре -
су Не ма ње Ми ле ти ћа, Не на да
Ма ди ћа, Јо ва на Ко ва чи ћа, али
и свих мо ма ка ко ји су про шле
су бо те но си ли дрес Бор ца.

ЈУНИОРСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ

„ВЕПРОВИ” ШАМПИОНИ ДРЖАВЕ
На завршном турниру Првен-
ства Србије у рагбију, у конку-
ренцији јуниора, учествовали
су Панонија из Руме, београд-
ска Црвена звезда и Динамо.

Популарни панчевачки „дивљи
вепрови” остварили су сјајан успех
и освојили титулу шампиона др-
жаве. Одлична игра и велико пожр-
твовање играча и стручног штаба

донели су још један вредан ре-
зултат. Динамо је тако потврдио,
другу сезону заредом, да се у Пан-
чеву игра добар рагби.

Под командом тренера Влади-
мира Амбруша и Бошка Влахо-
вића, шампиони државе постали
су: Стефан Драмићанин, Младен
Јокић, Давид Пал, Предраг Клин-
цов, Матеја Дајлић, Стефан Ми-
левски, Андреј Барбул, Страхиња
Јокић, Милан Кузмановић, Алек-
сандар Кркљуш, Иван Воштић,
Александар Пештерац, Никола
Ивановски, Милош Божић и Ду-
шан Гавриловић.

Стране припремио

Александар
Живковић



чи јим сул ка ма је упра вљао Ја ко -
вљев отац Ми лан. Тре ћи је кроз циљ
про шао Хо ли деј, с во за чем Ђу ри -
чи ћем.

Ме мо ри јал „Здрав ко Ан ге лин” био
је на зив тре ћег над ме та ња, у ко ме су
уче ство ва ла гр ла од три го ди не и ста -
ри ја, до ма ћег од го ја, са за ра дом до
1.125 евра.

У овој тр ци нај бр жи је био Ал фа
Ро мео, с во за чем Осто ји ћем, ко ји је
три јум фо вао ис пред Лу ка са, чи јим
сул ка ма је упра вљао так ми чар Та сић,
и До ро те је, с во за чем Чо чи ћем. На
че твр то ме сто се пла си ра ла Апри ли ја
Го ра на Ста мен ко ви ћа.

Че твр то и по след ње над ме та ње зва -
ло се Ме мо ри јал „Др Јо ва Ра до ва но -
вић”, за сва гр ла од три го ди не и ста -
ри ја.

Нај бр жи је био коњ Utsuri de Ger-
beroy, с во за чем Ву јо ви ћем. Дру го ме -
сто је за у зео Жи во ји но вић, с гр лом
Rite Kay, а тре ћи је био Clair de Lune,
чи јим сул ка ма је упра вљао во зач Ко -
ва че вић.

На гра де за пр во пла си ра не у свим
тр ка ма из но си ле су по 20.000 ди -
на ра. Пла сман на дру го ме сто био
је вре дан упо ла ма ње, док је тре ћа
по зи ци ја до но си ла по шест, а че -
твр та по че ти ри хи ља де ди на ра. 

А. Живковић

На про гра му су би ле че ти ри ка сач -
ке тр ке, а уче ство ва ла су 32 гр ла из:
Ле сков ца, Ни ша, По жа рев ца, Ве ли ке
Пла не, Ло зо ви ка, Бе о гра да, Чач ка,
Де спо то ва, Ср бо бра на, Аде, Бе че ја,
Су бо ти це и Стар че ва.

Већ по тра ди ци ји, Стар чев ци су на -
зи ве тр ка да ли по сво јим не ка да ис -
так ну тим чла но ви ма, па је пу бли ка
про шле не де ље мо гла да ви ди ка са че
у три ме мо ри јал не тр ке, по све ће не
др Јо ви Ра до ва но ви ћу, Кр сти Ва си ћу
и Здрав ку Ан ге ли ну, а че твр та тр ка
но си ла је на зив Гра да Пан че ва.

У пр вом над ме та њу, на 1.600 ме та -
ра, за сва гр ла од три го ди не и ста ри -
ја, до ма ћег од го ја, са за ра дом до 600
евра, ко је је но си ло на зив Ме мо ри јал
„Кр ста Ва сић”, три јум фо ва ла је Але -
гра, с во за чем у сул ка ма Го ра ном Ста -
мен ко ви ћем из Стар че ва. Дру ги је
био Ерик сон с во за чем Тај ди ћем, а
тре ћа Ате на, чи јим је сул ка ма упра -
вљао Се ке.

Дру го ка сач ко над ме та ње не дељ -
ног про гра ма на стар че вач ком хи по -
дро му но си ло је на зив „Град Пан че -
во”. Уче ство ва ла су гр ла од три го ди -
не и ста ри ја, са за ра дом до 2.500 евра.

Ово так ми че ње је би ло из у зет но
за ни мљи во, јер је пр во ме сто осво -
ји ло гр ло Га ла, с во за чем Ја ко вом
Ву јо ви ћем, а дру ги је био Ан го не,
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Мар ко Ку кић,
гим на зи ја лац:
– Ићи ћу да играм
фуд бал, ко ји ина че
тре ни рам. Спре ма ћу
би о ло ги ју за кон -
трол ни на ред не не -
де ље.

Сте фан 
Стан ко вић, 
гим на зи ја лац: 
– Овог ви кен да ћу ићи
на ба зен да играм
под вод ни хо кеј и пла -
ни рам да идем на јед -
ну пред ста ву.

Кри сти на Ко стић,
гим на зи јал ка:
– У су бо ту пре ко да на ћу
учи ти, а уве че ћу ићи на
жур ку код дру га ри це. Не -
де ља ће ми по слу жи ти за
од мор и чи та ње лек ти ре.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Слат ко
Осве та.

    Ма, не, то је глу па фра за и асо ци ја ци ја.

    Слат ко је ка да сни миш пар ко ме је до бро.

    Ту ни ко, осим бла гим осме хом, не тре ба да се уме ша.

    Не иду па ла чин ке с ки се лим ку пу сом.

    Или ре ном.

    Не го на пра виш по сла сти цу за се бе.

    И сла диш се и сам.

(Не)угод но
По сто је си ту а ци је у ко ји ма се чо век не осе ћа угод но.

    Ви ди и чу је ка ко се на ули ци дво је сва ђа ју.

    Да ли да ре а гу је? Или је то њи хо ва ствар?

    Ако је у пи та њу на си ље – мо ра да се уме ша!

    Или она у ко јој му ни је до бро у соп стве ним ци пе ла ма.

    Е, на свој жи вот не пре ста но тре ба да ути че!

    По зи тив но.

    И да се он да угод но и удоб но на ме сти.

Про све тље ње
Ка да те ди ра ју ту ђе суд би не...

    ... али те нај ви ше за ни ма соп стве ност.

    По што ни си рав но ду шан...

    ... не го зду шан.

    Ка да знаш да пре по знаш ту ђе за до вољ ство...

    ... и ипак нај ја че ужи ваш у свом.

    То мо ра да је про све тље ње.

Ве о ма до бра ор га ни за ци ја

Над ме та ла се гр ла 
из це ле Ср би је

По сле пет го ди на па у зе у не де љу, 11.
но вем бра, у Стар че ву је одр жан ка -
сач ки дан. Ве ли ки ен ту зи ја зам љу ди
из КК-а Стар че вац и љу бав пре ма ко -
њи ма вра ти ли су ле пу тра ди ци ју у то
ме сто, ко је се од у век и на да ле ко пре -
по зна ва ло упра во по узо р ним од га ји -
ва чи ма ко ња и сјај ним так ми ча ри ма.

Одр жа не су че ти ри тр ке, чи ји је по -
кро ви тељ био Град Пан че во, а да се у
Стар че ву не за бо ра вља ју ле ген де овог
спор та, све до чи и по да так да су три тр ке
но си ле на зи ве по име ни ма не ка да шњих
чла но ва и так ми ча ра КК-а Стар че вац.

– Би ли смо ве о ма упо р ни и од луч ни
у на ме ри да ожи ви мо не што што је у
срећ ни ја вре ме на би ло за и ста ле па тра -
ди ци ја на шег ме ста и ши ре око ли не. И
све је би ло на ви со ком ни воу, а и вре ме
нас је по слу жи ло. За хва лио бих свим
при ја те љи ма и спон зо ри ма из Стар че -
ва ко ји су нам по мо гли у ор га ни за ци ји
овог ка сач ког да на, али пре суд ну уло гу
за ожи вља ва ње тр ка у Стар че ву од и -
грао је наш ге не рал ни по кро ви тељ Град
Пан че во – ре као је пред сед ник КК-а
Стар че вац Го ран Ста мен ко вић.

ЛЕ ПА ВЕСТ ЗА СВЕ ЉУ БИ ТЕ ЉЕ КО ЊИЧ КОГ СПО Р ТА

ТРА ДИ ЦИ ЈА СЕ ВРА ТИ ЛА У СТАР ЧЕ ВО

НАДМЕТАЊЕ НАЈМЛАЂИХ ЏУДИСТА

СТИГЛА НОВА ОДЛИЧЈА
Прошлог викенда је одржан међуна-
родни турнир за младе џудисте под
називом „Куп жандармерије”, на ко-
јем су клинци из нашег града имали
много успеха.

Екипу Динама су предводили тре-
нери Љубомир Станишић и Миленко
Крајновић, а златне медаље су осво-
јили Милица Секуловић, Ђорђе Ја-
кимовски и Милош Стојановић. Сре-

бром су се окитили Урош Ђуришић,
Никола Мирковић и Матеја Зубовић,
а бронзе су зарадили Дејан Долинга,
Никола Митић и Милош Ђорђевић.

Такмичаре ЏК-а Панчево предво-
дили су тренери Марко Атанасов и
Дарко Васиљевић.

Вук Вељковић је освојио највреднији
трофеј, а сребрне медаље су заслужили
Матеја Калинић и Нина Албијанић.

У Шап цу је про шлог ви кен да одр -
жа но Пр вен ство Ср би је у рва њу,
сло бод ним сти лом, у кон ку рен ци ји
ка де та.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји Рвач ки
клуб Ди на мо оства рио је још је дан
из у зе тан успех. Иа ко нај мла ђа, Јо ва -

на Ви ћен тић је ус пе ла да осво ји сре -
бр но од лич је, из гу бив ши у фи на лу од
ис ку сни је ри вал ке с 5:4.

Пред во ђе ни тре не ром Ми ли во јем
То до си је ви ћем, бо је РК-а Ди на мо бра -
ни ли су и Ми хај ло и Вељ ко Ву ји но -
вић. А. Ж.

ОД ЛИ ЧАН РЕ ЗУЛ ТАТ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ РВА ЧА

ЈО ВА НА ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН КА


