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АЛЕК САН ДАР РА ДУ ЛО ВИЋ, ДИ РЕК ТОР ЈКП-a „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА”

За вр шени ва жни по сло ви

ПРИПРЕМЕ

Гра ђа ни не ко ли ко се ла 
ко нач но до би ли 
ква ли тет ну во ду за пи ће 

На те ри то ри ји гра да 
нај ва жни ја из град ња 
но вог По та ми шког 
ко лек то ра

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Во до вод
и ка на ли за ци ја” за вр ши ло је ве ли ке
и ва жне по сло ве од по чет ка ове го ди -
не ка ко на те ри то ри ји Пан че ва, та ко
и у окол ним се ли ма. Од го ва ра ју ћи на
пи та ње но ви на ра ко ји од њих би по -
себ но из дво јио ге не рал ни ди рек тор
тог ЈКП-а Алек сан дар Ра ду ло вић је
на вео по ве зи ва ње во до вод не мре же у
Гло го њу на во до вод у Пан че ву. 

До дао је да је до са да тај про цес за -
вр шен и у До ло ву, Ја бу ци, и Ка ча ре -
ву, и ре као да ће за хва љу ју ћи то ме
ста нов ни ци тих се ла има ти ква ли тет -
ну во ду за пи ће. 

– Пре о ста ло нам је са мо да са град -
ском мре жом по ве же мо и во до вод у
Ба нат ском Но вом Се лу. Гра ђе вин ски
фа кул тет је већ по чео је да нам ра ди
ге не рал ни про је кат за од ре ђи ва ње нај -
по вољ ни је тра се за снаб де ва ње тог
ме ста во дом из град ског во до во да. То
би тре ба ло да бу де за вр ше но до сеп -
тем бра, а он да ће по че ти да се ра ди
глав ни про је кат, да би до го ди не мо -
гли да поч не мо да гра ди мо во до вод -
ну мре жу и у том ме сту  – ре као је Ра -
ду ло вић.

Ка да је реч о бу ду ћим по сло ви ма у
Пан че ву он је од го во рио да су у вр ху
ли сте при о ти те та „Во до во да” из град ња
во до вод них мре жа на обе стра не Ја буч -
ког пу та, и на де лу Ба ва ни штан ског пу -
та код ста ре кри ви не, ис пред На де ле. 

Из град ња По та ми шког ко лек то ра је
би ла нео п ход на ин ве сти ци ја за Пан -
че во, и дра го ми је што је по че ла ње -
на ре а ли за ци ја  – до дао је Ра ду ло вић.

У ин тер вјуу за „Пан че вац” он је го -
во рио и о ре ша ва њу из град њи во до во -
да у Скро ба ри.Об ја снио је да је „Во до -
вод” до са да до вео во ду до Ста рог Та -
ми ша, и ура дио на том ме сту но ву во -
до вод ну мре жу. По ње го вим ре чи ма
„Во до вод” ви ше не же ли да одр жа ва
ста ру и при ват ну во до вод ну мре жу ко -
ја је по сто ја ла на том ме сту, и оче ку је
да на ши су гра ђа ни ко ји жи ве у том
де лу гра да поч ну да се у мно го ве ћем
бро ју при ја вљу ју не го до са да, и тра же
при кључ ке на но ву мре жу. 

Ди рек тор ЈКП „Во до вод и ка на ли -
за ци ја” је ко мен та ри сао и не дав но
усво је ну од лу ку о по ску пље њу во де за
до ма ћин ства. Об ја снио да ће на ра -
чу ни ма за по тро шњу во де у прет ход -
ном ме се цу ко ји се ових да на ша љу
гра ђа ни ма би ти укал ку ли са на но ва
це на, ко ја је ве ћа са мо за 10,5 од сто
од до са да шње (не што ма ло ви ше од 5
ди на ра по по тро ше ном ку би ку) што
не би тре ба ло да пред ста вља ве ли ки
те рет по тро ша чи ма. 

Ра ду ло вић је до дао и да је ово по -
ску пље ње пр во од 2012. го ди не, а да
је њим са мо не у тра ли сан раст ин фла -
ци је у про те клом пе ри о ду. 

– То је са мо уса гла ша ва ње ста ре це -
не ко ја нам је одо бре на пре шест го -
ди на са про цен том ин фла ци је. Од
2013. до 2017. године са бра ни су про -
цен ти ин фла ци је и ис по ста ви ло се да
из но се 10,5 од сто. Да то ни је учи ње но
има ли бисмо обез вре ђе ну це ну и про -
бле ме. Са да је си ту а ци ја та ква да су
из јед на че не це не во де за до ма ћин ства
и при вре ду, чи ме смо ис пу ни ли за -
кон ску оба ве зу  – за кљу чио је Алек -
сан дар Ра ду ло вић. М.Глигорић 

пад них во да из Се вер не ин ду стриј ске
зо не, и њи хо во спро во ђе ње до град -
ске ка на ли за ци о не мре же. Дру га фа -
за је уго во ре на, и њу ће та ко ђе фи -
нан си ра ти по кра јин ска власт. Она
под ра зу ме ва на ста вак град ње ко лек -
то ра од Цр ве ног ма га зи на до Лу ке
Ду нав. Ка да до го ди не бу де за вр ше на
и тре ћа фа за, мо ћи ће мо да спо ји мо
све три фа зе у јед ну це ли ну. Та да ће -
мо има ти но ви и ве ли ки ко лек тор ко -
ји ће по ве зи ва ти ка на ли за ци о ну мре -
жу од Се вер не ин ду стриј ске зо не па
до Лу ке Ду нав. Ва жно је и да ће се
ти ме ство ри ти усло ви да се за ме ни
по сто је ћи град ски ка на ли за ци о ни ко -
лек тор јер је при лич но стар. Но ви ће
би ти истог ка па ци те та, ако не и ве ћи!
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Алек сан дар Ра ду ло вић

Но вац за пр ву ин ве сти ци ју је до би -
јен од по кра јин ске вла сти, по сао је
уго во рен, а ре а ли за ци ја тог про јек та
ће по че ти до кра ја ме се ца. То је рок
за по че так још два по сла, а то су из -
град ња во до вод не мре же, и фе кал не
ка на ли за ци је у Пе ли стер ском про се -
ку. Пр ви по сао ће сво јим нов цем фи -
нан си ра ти „Во до вод и ка на ли за ци ја”,
а дру ги ће јед ним де лом фи нан си ра -
ти по кра ји на и дру гим град. 

– Хтео бих да скре нем па жњу и на
из град њу По та ми шког ко лек то ра јер
је и то ва жан по сао, и јед на од нај ве -
ћих ин ве сти ци ја у по след ње вре ме у
гра ду Пан че ву. Пр ва фа за би тре ба ло
да бу де пот пу но го то ва за 15 да на,
што то ће омо гу ћи ти при хва та ње от -



се та да де ша ва ле у Пан че ву би ла су
че ста го сто ва ња бе о град ских по зо ри -
шта. На при мер, у раз ма ку од са мо
не де љу да на, у Кул тур ном цен тру у
на шем гра ду су го сто ва ли „Зве зда ра
те а тар” и „На род но по зо ри ште” са вр -
хун ским глум ци ма –Ми ром Ба њац,
Ру жи цом Со кић, Бо ром Стје па но ви -
ћем, Ци гом Је ри ни ћем, и Мар ком
Ни ко ли ћем. 

Огла сне стра не та да шњег „Пан чев -
ца” би че су пу не нај ра зли чи тих огла -
са а ме ђу при ват ни ци ма ко ји су се
огла ша ва ли у ве ли ком бро ју би ли су
вла сни ци пр жи о ни ца ка фе и при ват -
них ште ди о ни ца ко је су на ста ле по
узо ру на та да шње бан ке „Да фи мент”
и „Ју го скан дик”. Ина че, у Пан че ву је
та да по сто ја ла и про дав ни ца оруж ја,
му ни ци је, и ло вач ке опре ме, и зва ла
се „Адри а тик-спорт”. 

лио свим на шим су гра ђа ни ма ко ји су
гла са ли за ту пар ти ју, и ње ног пред -
сед ни ка Сло бо да на Ми ло ше ви ћа. 

Ме ђу тим, у том „Пан чев цу” је об ја -
вље на и ре ак ци ја про фе со ра Ми лен -
ка Ли ли ћа, чел ни ка ло кал ног „СПО”-
а. Он је по ста вио пи та ње ле ги ти ми те та
тих из бо ра, с об зи ром да је на њих иза -
шло ма ње од тре ћи не гла са ча! 
Пр ви број „Пан чев ца” у 1993.го ди ни
пи сао је и о то ме да је на Зе ле ној пи -
ја ци по че ла да се осе ћа ску по ћа. Ку -
пус и кром пир та да су се про да ва ли
за 1.000 од но сно 2.000 ди на ра за ки -
ло грам, а ре кор дер по це ни је био ли -
мун ко ји је ко штао 4.000 ди на ра! Око
Зе ле не пи ја це и на ви ше дру гих ме -
ста у гра ду по че ли су да се по ја вљу ју
пр ви ди ле ри де ви за, и из не де ље у не -
де љу их је би ло све ви ше у гра ду. 
Јед на од рет ких ле пих ства ри ко је су
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ПРВИХ ВЕК И ПО

Де бло ка да вред но сти
„Ис ко ри сти при ли ку и бе жи одав де што пре”, све је че шћа
ре че ни ца ко ју мла ди љу ди у Ср би ји чу ју од сво јих ро ди те ља,
ро ђа ка или ис ку сни јих при ја те ља.

Не ки се од ва же од мах, ор га ни зу ју се, про на ђу не ка кве олак -
ши це и за пу те се „тр бу хом за кру хом” би ло где, дру ги ма је
по треб но вре ме да се „са бе ру” и при ку пе хра брост за пут у не -
по зна то, али јед но је из ве сно – ве ли ка ве ћи на мла дих, баш
као и њи хо ви ро ди те љи, бу дућ ност ви ше не ви ди у на па ће ној
зе мљи на Бал ка ну.

Ка ко ис тра жи ва ња по ка зу ју, го ди шње Ср би ју на пу сти око
60.000 љу ди, што прак тич но зна чи да на сва ких 365 да на не -
ста не је дан град по пут Кру шев ца, на при мер. Иа ко се зна да
ни жи вот у ино стран ству ни је лак, јер се тре ба укло пи ти, бо -
ра ви ти као стра нац у ту ђој зе мљи, без ро ди те ља и нај бо љих
при ја те ља, мла ди, па и и они ста ри ји – ма сов но од ла зе. Ску -
пе хра брост и од лу че за пут у не по зна то са јед ном је ди ном
же љом – да ство ре усло ве за нор мал ни ји жи вот и из ве сни ју
бу дућ ност не го што су има ли у Ср би ји.

Од ла зе из до мо ви не јер у њој ни су срећ ни, јер се су да ра ју
са без из ла зним жи вот ним окол но сти ма, не по што ва њем лич -
них спо соб но сти и ам би ци ја, пар тиј ским си сте мом за по шља -
ва ња, пе си ми змом...

Сад у не де љу, ае ро дром „Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду био је
кр цат већ у че ти ри са та ују тру. Пре ко Штут гар та се ле те ло за
Атлан ту. Чо век је ис пра тио јед ног од три си на на да ле ки, не -
по зна ти пут. А с дру ге стра не – пут на де и леп шег жи во та.
Ма ли ће у Аме ри ци за вр ши ти че твр ту го ди ну сред ње шко ле,
а ако успе да се по том до ко па ко ле џа он да ће би ти „на ко њу”.
Од шкри ну ће се би вра та ра ја...

Сва ки ра ста нак је те жак, али ка да се де те ша ље на та ко да -
лек пут, у не ки но ви не по зна ти свет, чо век за и ста мо ра да бу -
де хра бар. Али и горд. У очи ма оца осли ка ва ли су се и ра дост
и ту га. У ду ши је ве ро ват но био лом... Иа ко не зна ка да ће по -
но во ви де ти свог си на, све стан је да су сту ди ра ње у Атлан ти и
жи вот „пре ко ба ре” је ди ни пра ви пут. Пут ка нор мал ном жи -
во ту. Сти сну ли су ру ке, чвр сто су се за гр ли ли. По гле ди ма су
се ис пра ћа ли још ду го. Све док че лич на пти ца, по сле ду гог
ро ла ња по пи сти, ни је не ста ла ме ђу обла ци ма.

На сре ћу, сна ла жљи ви су на ши клин ци и ве о ма па мет ни.
Бр зо се они при вик ну на но ви на чин жи во та. На но ве оба ве -
зе. На бо ље. Са про фе со ри ма раз го ва ра ју не по сред ни је, јер
они же ле да бу ду јед на ки. Осим са вла да ва ња је зич ких ба ри -
је ра, сти ца ња са мо стал но сти и струч но сти, бр зо стек ну по -
знан ства са вр шња ци ма из це лог све та. Отва ра ју но ве ви ди ке.
Но ва по гла вља у сво јим жи во ти ма. Осе ћа ју се сло бод ни је, до -
сто јан стве ни је, хра бри је... Поч ну да пла ни ра ју бу дућ ност!

Тек та да схва те да су жи ве ли у зе мљи где су се из гу би ле
пра ве вред но сти, основ не нор ме по на ша ња, где је за вла дао
не мо рал и где су љу ди ја ки и гру би пре ма сла би ји ма, че сто
ба ха ти и пу ни не по што ва ња. Баш као у оној, са да већ по зна -
тој при чи ци:

Пи та ла га је: „По што су та ја ја?”
Ста ри про да вац је од го во рио: „13 ди на ра по ко ма ду, го спо -
ђо.”

Уз вра ти ла је: „Узе ћу де сет ко ма да за 100 ди на ра, или ни -
шта!”
– „Узми те, мо жда је то до бар по че так, јер да нас ни сам про дао
ни јед но.”

Оти шла је, за до вољ но се сме ја ла с при ја те љи ма, као да је
оства ри ла ве ли ки успех. Ушли су по том у ау то и од ве зли се
до ску пог и по пу лар ног ре сто ра на на ру чак.

На ру чи ли су уку сну хра ну, по је ли, по пи ли по не ко ли ко пи -
ћа и оти шли. Ра чун је из но сио 4.350 ди на ра. Да ла је пет цр -
ве них нов ча ни ца и ре кла ко но ба ру да за др жи оста так!

На да ла се, ве ро ват но, да су тај гест ви де ли и чу ли и го сти
са дру гих сто ло ва... По ка за ла је „ве ли чи ну”, иа ко је са мо не -
ко ли ко са ти пре то га би ла вр ло ба ха та и не то ле рант на, па је
на ис тро ше ном, бес по моћ ном ста ри ни „за ра ди ла” чи та вих
три де сет ди на ра.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

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.

„Пре гр ме ли смо и ову нај лу ђу но во -
го ди шњу ноћ. На сме ни ста ре и но ве
го ди не би ло је пе сме и ве се ља, то чи -
ло се мно го пи ћа, ис пра зни ли су се
џе по ви, бе шта ле то а ле те, а за бо га те
тр пе зе су се да ва ле го ми ле па ра. Ме -
ђу тим, де цем бар ско-ја ну ар ска ноћ но -
си ла је пе чат не ми ра, због уче ста лих
прет њи да ће нас још ви ше изо ло ва ти
од све та и бом бар до ва ти”–овим тмур -
ним ре чи ма по чео је увод ник пр вог
бро ја „Пан чев ца” у 1993. го ди ни. 

Иа ко је од та да по шло пу но вре ме -
на они ко ји још увек има ју до бро пам -
ће ње се ћа ју се 1993 као го ди не стра -
шне хи пе рин фла ци је, ко ја је би ла
ме ђу не ко ли ко нај ве ћих у свет ској
исто ри ји. Пла те ко је смо та да при ма -
ли су из но си ле не ко ли ко ми ли о на ди -
на ра а чим би их до би ли од мах смо
ју ри ли у про дав ни це и на Зе ле ну пи -

КАД СУ НО ВИ НЕ КО ШТА ЛЕ ПЕТ 
МИ ЛИ О НА ДИ НА РА!

ја цу да их по тро ши мо, јер су већ по -
сле не ко ли ко са ти гу би ле на вред но -
сти. Из тог вре ме на мно ги се се ћа ју и
не ста ши ца у про дав ни ца ма, пра зних
ра фо ва, про да је бе зи на у фла ша ма на
ули ци, итд.

По чет ком те го ди не „Пан че вац” је
ко штао 700 ди на ра , а кра јем де цем -
бра 1993. не за ми сли вих 50.000.000.000
ди на ра! У пр вом бро ју на шег ли ста по -
сле до че ка Но ве 1993.го ди не у „Пан -
чев цу” су са би ра ни ути сци по сле оп -
штих из бо ра на свим ни во и ма ко ји су
одр жа ни кра јем де цем бра 1992. На -
ша но ви на је та да за бе ле жи ла да су
со ци ја ли сти Сло бо да на Ми ло ше ви ћа
оства ри ли убе дљи ву по бе ду на свим
ни во и ма. 

Кан ди да ти те стран ке су осво ји ли
ве ћи ну и у град ској Скуп шти ни, а
осим њих и од бор ни ка СРС-а осам од -
бор нич ких ме ста је при па ло од бор -
ни ци ма ДЕ ПОС-а, та да шњој опо зи -
ци ји. По во дом то га, но во го ди шњи
„Пан че вац” је та да об ја вио пи смо Си -
ни ше Ба та ла, не ка да шњег ли де ра
„СПС”-а у Пан че ву у ко ме се за хва -



У Хр ват ској нас 
пред ста вља ју 
ру ко ме та ши це 
и ша хи сти

Ма ни фе ста ци ја тра је
од 20. до 25. ав гу ста

Из ве шта је с ли ца 
ме ста пра ти те 
на на шем сај ту

Мла де ру ко ме та ши це из Ка ча -
ре ва пред во ђе не Ва њом Ву ко -
вић и ша хи сти Мар ко Фор ђа -
ри ни и Ања Рад ма но вић из клу -
ба „Аље хин” пред ста вља ће наш
град на ме ђу на род ном фи на лу
ма ни фе ста ци је Спорт ске игре
мла дих (СИМ), ко је ће се одр -
жа ти од 20. до 25. ав гу ста у
Спли ту.

Спорт ске игре мла дих су нај -
ве ћа ма ни фе ста ци ја за де цу и
омла ди ну на овим про сто ри -
ма, чи ји је основ ни циљ про -
мо ци ја здра вог на чи на жи во та
и при ја тељ ства. Под сло га ном
„Жи ви мо жи вот без дро ге, јер
дро га узи ма жи вот“, основ ци
из Хр ват ске, Бо сне и Хер це го -
ви не и Ср би је се пот пу но бес -
плат но так ми че у де сет спорт -
ских ди сци пли на: ма ли фуд -
бал, од бој ка на пе ску, улич ни
ба скет, ру ко мет, од бој ка, игра
из ме ђу две ва тре, сто ни те нис,
те нис, атле ти ка и шах.

Так ми че ње се у Хр ват ској ре -
а ли зу је већ 22 го ди не, у Бо сни
и Хер це го ви ни осам, а у Ср би -
ји пет го ди на. С вре ме ном су
СИМ по ста ле нај ве ћа ма ни фе -
ста ци ја ама тер ског спор та у
Евро пи, при зна та од Ме ђу на -
род ног олим пиј ског ко ми те та.

Злат на и сре бр на еки па
На ши су гра ђа ни су пла сман у
по след њу и нај ва жни ју ета пу
ово го ди шњег над ме та ња из бо -
ри ли нај пре на град ским ква -
ли фи ка ци ја ма, 8. ју на у Пан -
че ву, где их је са три би на по -
др жао и гра до на чел ник Са ша
Па влов, а по том и на др жав -
ном фи на лу СИМ Ср би је, одр -
жа ном од 23. до 29. ју ла, на те -
ре ни ма на Ади Ци ган ли ји у Бе -
о гра ду.

Том при ли ком је у ша хов ском
над ме та њу ма ли ша на ро ђе них

Завод за здравствену зашти-
ту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спек-
тра својих услуга, због чијег
квалитета је већ постао не-
превазиђен, и то не само по
мишљењу бројних Панчева-
ца и Панчевки већ и станов-
ника читавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број прегле-
да који се у нашем граду не
раде ни на једном другом
месту – само су неке од ка-
рактеристика које су издво-
јили задовољни клијенти За-
вода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод шири

и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије
и са Института „Дедиње” у
Београду.

Тако сада корисници услу-
га Завода „Панчевац” имају
прилику да суботом ураде
ултразвучни преглед абдо-
мена и мале карлице, који
обавља радиолог др Љубица
Лазић из Клиничког центра
Србије. Довољно је рећи да
др Љубицу Лазић колеге сма-
трају једним од најбољих ди-
јагностичара у нашој земљи.

Такође суботом, заинтере-
совани могу да ураде и све
врсте ултразвучних прегле-
да срца, а ускоро ће се у За-
воду „Панчевац” радити и
преглед сондом преко једња-
ка (ТЕЕ). И за ове услуге ан-
гажован је један од водећих
стручњака у тој области – dr
sc. med. Слободан Томић,
кардиолог, доктор медицин-
ских наука и магистар кар-
диологије са Института „Де-
диње”. Специјалистички пре-
глед и ЕКГ код овог лекара
коштају 3.000 динара, цена
ултразвука срца је 4.000 ди-
нара, а могуће је урадити и
специјалистички преглед и
ултразвук срца по цени од
7.000 динара.

Суботом специјалистичке
ОРЛ прегледе ради др Горан
Митевски из панчевачке Оп-
ште болнице, а уролошке ње-
гов колега из исте установе
др Небојша Тасић, док је за
прегледе из области гинеко-
логије задужен др Јован Ру-
дић из ГАК „Народни фронт”.
Треба напоменути да су пре-
гледи код др Небојше Таси-
ћа тренутно на акцији, па та-
ко комплетан уролошки пре-
глед кошта 2.000 динара, ул-

тразвучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглашено,
сви набројани специјалистич-
ки прегледи обављају се са-
мо суботом, а заказују се рад-
ним данима путем 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 ул-
тразвучне прегледе врата и
меких ткива. Ове прегледе
искључиво радним данима
обавља др Ненад Маргитин,
специјалиста радиологије,
шеф одсека CT дијагностике
и заменик начелника Службе
радиолошке дијагностике у

Општој болници Панчево.
Поред свега наведеног, За-

вод „Панчевац” издваја се и
по томе што у хематолошко-
биохемијској лабораторији
те установе пацијенти већи-
ну верификованих, контро-
лисаних и сумираних резул-
тата могу добити за свега сат
времена.

У Заводу ће ускоро почети
да се проводи и амбулантна
хирургија, а све интервенци-
је, као и додатне хируршке и
консултативне прегледе оба-
вљаће др Горан Додевски,
специјалиста абдоминалне
хирургије из Опште болни-
це Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца бира
Завод „Панчевац”, посебно
онда када је неопходно ура-
дити прегледе и анализе на
једном месту и добити ре-
зултате што пре. С тим у ве-
зи, треба подсетити и на то
да се у Заводу, примера ра-
ди, све врсте лекарских уве-
рења издају за максимално
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 то-
ме, као и о додатним погод-
ностима које остварују сви
они који поседују лојалти
картице Ауто-центра „Зоки”,
погледајте на рекламним
странама актуелног броја на-
шег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефона
Завода „Панчевац” 013/21-90-
900 и 013/21-90-903, а ново-
сти пратите и на сајту www.za -
vod pan ce vac.rs , као и на „Феј-
сбук” страници Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ 

ИМУНОХЕМИЈСКИХ 

АНАЛИЗА

АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ

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

АНАЛИЗА ХОРМОНА

ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

FT4 - цена: 450 динара
FT3 - цена: 450 динара
TSH - цена: 450 динара

АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ

T3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара

РЕЗУЛТАТИ ЗА САТ И ПО ВРЕМЕНА 

Максимална тачност, поузданост и брзина

Радним данима 7–14, суботом: 7–12

Вука Караџића 1

Телефон: 013/21-90-900

МЕ ЂУ НА РОД НО ФИ НА ЛЕ СПОРТ СКИХ ИГА РА МЛА ДИХ

ПАН ЧЕВ ЦИ У ПО НЕ ДЕ ЉАК 
КРЕ ЋУ У СПЛИТ

тељ ства, да се так ми че и да
ужи ва ју у ку па њу и ми ни-ле -
то ва њу – ис та кла је Ива на Јо -
ва но вић.

Ма ни фе ста ци ја Спорт ске
игре мла дих Ср би је тра ја ла је
97 да на, а на игра ма и тур ни -
ри ма уче ство ва ло је 70.580 так -
ми ча ра. Др жав но пр вен ство из -
не дри ло је 2.880 фи на ли ста, а
по де ље но је чак 4.360 ме да ља
и ди пло ма. За ни мљи во је да је
у ак тив но сти ма СИМ уче ство -
ва ло 1.650 спорт ских струч ња -
ка и оста лих пред став ни ка слу -
жбе ног осо бља.

То ком на ред не не де ље пра -
ти те веб-пор тал „Пан чев ца”,
јер ће мо вас на адре си
www.pancevac-online.rs сва ко -
днев но с ли ца ме ста из ве шта -
ва ти о де ша ва њи ма у Спли ту.

Д. Ко жан

Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

2007. го ди не и мла ђих Мар ко
Фор ђа ри ни осво јио нај сјај ни је
од лич је, док се у жен ској кон ку -
рен ци ји Ања Рад ма но вић оки -
ти ла сре бр ном ме да љом. Са на -
шим ша хи сти ма у Сплит пу ту ју
и ру ко ме та ши це из Ка ча ре ва:
Алек сан дра Ша рац, Ана ста си ја
Гр гов ски, На ђа Ву ко вић, Иво на
Ве лич ков ски, Ива на Ду кић, Вла -
да на Ку зма но вић, Со фи ја Ла зо -
вић, Сун чи ца Чу чак, Ка та ри на
Кеп чи ја и Ан ђе ла Бо жић на че -
лу са Ва њом Ву ко вић. Ове та -
лен то ва не де вој чи це су то ком
ква ли фи ка ци ја над ви си ле еки -
пе из Мо кри на и За је ча ра, у по -
лу фи на лу су би ле бо ље од бе о -
град ског ти ма, а у фи на лу су са -
вла да ле са став из При је по ља.

Че стит ке из вр ха
По бед ни ци ма СИМ Ср би је че -
сти та ла је Ива на Јо ва но вић,

пред сед ни ца Спорт ских ига ра
мла дих Ср би је, ко ја је ина че
на ша су гра ђан ка.

– Сви ма ко ји су по бе ди ли
че сти там, али по зна то је да
су за нас сви по бед ни ци. Де -
цо, за пам ти те: Спорт ске игре
мла дих су за кон! Дру жи те се
и да ље са на ма и ве ру јем да
ће нас би ти све ви ше и ви ше.
И си гур на сам да је ово нај -
леп ша спорт ска при ча ко ја
по сто ји за мла де. Ово су игре
са ду шом, енер ги јом и емо -
ци ја ма. Мо рам да се за хва -
лим сви ма ко ји су по мо гли:
гра ду Бе о гра ду, Вла ди Ср би је
и пре све га за ме ни ку гра до -
на чел ни ка Го ра ну Ве си ћу и
ми ни стру Мла де ну Шар че ви -
ћу. Срећ но сви ма! Де ци ко ја
пу ту ју у Сплит, же лим пре
све га да стек ну но ва при ја -

Најугроженије
старије особе.

На територији jужног
Баната оболело 22
људи.

Према најновијим подацима
Института за јавно здравље
„Доктор Милан Јовановић Ба-
тут” на територији Србије је до
14. августа од Грознице Запад-
ног Нила оболело 126 људи, а
њих 11 је умрло.

Највише заражених овом бо-
лешћу је регистровано на те-
риторији Београда (61 случај)
Јужнобачког округа (24) Ју-
жнобанатског округа ( 22) За-
паднобачког округа (6) Сред-
њебанатског округа (4) Срем-
ског округа (3) Подунавског
округа (2) и Браничевског окру-
га (2 случаја)

Грозница Западног Нила је
сезонско обољење које је нај-
више заступљено током лета, у
периоду највеће активности ње-
гових главних преносилаца-ко-
мараца. Имајући у виду доса-
дашња искуства околних зема-
ља и Србије први оболели се

региструjу углавном у другој
половини јула месеца, а најве-
ћи број заражених особа се
пријављује током августа.

До 9.8.2018. године у земља-
ма Европске уније у хуманој
популацији пријављен је 231
случај оболевања од грознице
Западног Нила. У Италији су
регистрована 123 случаја ове
болести, у Грчкој 59, Мађар-
ској и Румунији по 23, и у
Француској 3 случаја. Поред
тога, на Косову су пријављена

2 случаја оболевања од грозни-
це Западног Нила. 

У истом периоду у земљама
ЕУ регистровано је 8 смртних
исхода који се могу довести у
везу са оболевањем од грозни-
це Западног Нила и то: у Ита-
лији (3), Грчкој (3), Румунији
(1) и Косову (1). 

Већина особа (80%) инфи-
цирана вирусом Западног Ни-
ла нема никакве симптоме и
знаке те болести. Код мањег
процента заражених особа

(приближно 20%) симптоми
подсећају на обољење слично
грипу, са наглом појавом по-
вишене телесне температуре,
главобољом, боловима у ми-
шићима и зглобовима, умором,
благим пролазним осипом и
лимфаденопатијом. 
Међутим, код појединих обо-
лелих долази до настанка асеп-
тичног менингитиса ( запаље-
ња мозга) што захтева лечење
у болници.Симптоми оваквог,
најјачег облика Грознице За-
падног Нила су главобоља, уко-
чен врат, дезоријентисаност,
слабост мишића, и психичка
депресија! Након прележане
инфекције често долази до раз-
воја дуготрајних последица, као
што су сталан умор, губитак
памћења, тешкоће приликом
ходања. 
Старије особе оболеле од те-
жег облика ове болести могу
да умру, а најизложенији овој
опасности су  они који су већ
имали неку хроничну болест.
То се доводи у везу јер је њима
имунитет већ знатно смањен,
и мање су шансе да се избори
са Грозницом Западног Нила.

М. Г.

СВЕ ВИШЕ ОБОЛЕЛИХ ОД ГРОЗНИЦЕ ЗАПАДНОГ НИЛА 

До сада умрло једанаест заражених 

По бед нич ки тим



Пр ви еду ка тив ни камп „Кад
по ра стем би ћу...”  на те му обра -
зо ва ња за ка ри је ру мла дих Ју -
жног Ба на та за вр шен је 14. ав -
гу ста. Одр жан је у „Мо крин ха -
у су” у Мо кри ну на ини ци ја ти -
ву не про фит не Ор га ни за ци је
за раз вој ка ри је ре и омла дин -
ског пред у зет ни штва „Connec-
ting” из Пан че ва, ко ја се за ла -
же да сва ка мла да осо ба у Ср -
би ји раз у ме сво је та лен те и са -
мо стал но до не се од лу ку шта
же ли да бу де кад по ра сте.

У кам пу је че тр на е сто ро мо -
ти ви са них ти неј џе ра из Ју жног
Ба на та, Бе о гра да, Ни ша, Кра -
гу јев ца и Но вог Са да ра ди ло
на се би и от кљу ча ва њу сво јих
кре а тив них по тен ци ја ла. Учи -
ли су ка ко да уче, про на ђу и
ко ри сте ин фор ма ци је, на пра -
ве би знис план за сво је иде је...
Ти неј џе ри ода бра ни кон кур -
сом су ак тив но, са струч ња ци -
ма из ра зних обла сти, уче ство -
ва ли у пе то фа зном про це су
про фе си о нал не ори јен та ци је.

Ор га ни за то ри кам па су при -
ме ти ли да мла ди, ге не рал но,
не мо гу да ра де оно што во ле,
да су по за вр шет ку шко ло ва ња
ду го у по тра зи за по слом или
да од ла зе из Ср би је, па су то
же ле ли да ис пра ве, да сру ше
сте ре о ти пе и ин спи ри шу их да
пре у зму од го вор ност за свој

жи вот и оства ре сво је од лич не
иде је.

Про цес са мо спо зна је во ди -
ла је по ро дич на пси хо те ра пе -
ут ки ња Де ја на Бал тес. По том
су мла ди љу ди с Мар ком Ба ту -
ром, ди пло ми ра ним де фек то -
ло гом, сти ца ли ве шти не за 21.
век: у овом де лу про гра ма фо -
кус је био на уна пре ђе њу тех -

ни ка уче ња. Уче сни ци кам па
су има ли при ли ку да од Бо ја -
не Јев то вић, ди пло ми ра не по -
ли ти ко ло шки ње и про јект не
ме на џер ке у фон да ци ји „Ана
и Вла де Ди вац” са зна ју ка ко
да про на ђу и ко ри сте ин фор -
ма ци је. Сви по ла зни ци упо зна -
ли су се и с кон цеп том „до -
брих” би зни са то ком ра ди о ни -
ца ко је је во ди ла Со ња Да кић,
пред у зет ни ца и осни ва чи ца
ком па ни је „Дај дај”.

Пе тар, је дан од че тр на е сто -
ро при сут них ти неј џе ра, на кра -
ју кам па је ре као:

– Ве о ма сам за до во љан ка ко
је про шао камп. Сте као сам но -
ве дру га ре и мно го то га сам на -
у чио о се би. Са да бо ље раз у мем
ко сам и осе ћам да мо гу све.

До бра ат мос фе ра то ком кам -
па све до чи о то ме ко ли ко је
тру да уло жио ор га ни за ци о ни

тим „Connecting”-а да све про -
ђе у нај бо љем ре ду. Ва жно је
ис та ћи и да је уче шће на кам -
пу би ло бес плат но и да је свим
уче сни ци ма и мен то ри ма био
обез бе ђен бес пла тан пре воз из
Пан че ва и Бе о гра да.

– Да нас у Ср би ји ви ше од
175.000 мла дих сва ко днев но
тра жи по сао. У тој по тра зи су -

сре ћу се с не ус кла ђе но шћу зна -
ња ко ја се сти чу фор мал ним
обра зо ва њем и по тре ба при -
вре де и по сло да ва ца, као и бр -
зим про ме на ма на тр жи шту
ра да ко је че сто не мо гу да ис -
пра те. Мла де осо бе с ко ји ма
смо ра ди ли и дру жи ли се су
из вр сне, не ве ро ват но је ко ли -
ко су та лен то ва не, по зи тив не
и што је нај бо ље од све га – ко -
ли ко ве ли ку же љу има ју за уче -
њем. Они нам да ју же љу да ис -
тра је мо и бу де мо бо љи сва ке
на ред не го ди не. Без њих не би
би ло кам па „Кад по ра стем би -
ћу...” Да је камп био пун по го -
дак по ка за ле су и су зе ра до -
сни це уче сни ка на кра ју – ре -
као је Де низ Хо ти, из вр шни
ди рек тор „Connecting”-а.

Пр ви еду ка тив ни камп на
те му обра зо ва ња за ка ри је ру
обе ле жи ло је и сни ма ње до ку -

мен тар ног фил ма „Обра зо ва -
ње за 4.0 ре во лу ци ју”. На ње -
му су за јед но ра ди ли мен то -
ри, ода бра ни уче сни ци, во лон -
те ри и парт не ри. По ред глав -
ног про гра ма, у фил му ће се
пред ста ви ти и дру ги про гра -
ми и ини ци ја ти ве ко је се за -
ла жу за уна пре ђе ње обра зо ва -
ња: „Design for change”, „De-
signthon works”, „Social impact
award”, „Share square”, „До -
стиг ну ћа мла дих Ср би је”...

Обра зов ни про грам „Кад по -
ра стем би ћу...” на гра ђен је 2017.
го ди не дру гим ме стом на На -
ци о нал ном так ми че њу при ме -
ра до брих прак си у обла сти ка -
ри јер ног во ђе ња и са ве то ва ња.
По чео је с ра дом 2016. го ди не
и од та да до да нас по стао је
при су тан у не ко ли ко шко ла на
те ри то ри ји на шег гра да. Кре -
и ран је у скла ду са стра те ги ја -
ма раз во ја обра зо ва ња у Ср би -
ји, Евро пи и све ту, а ујед но од -
го ва ра на про бле ме пре по зна -
те у На ци о нал ној стра те ги ји за
мла де.

Парт не ри на про јек ту би ли
су Елек тро тех нич ка шко ла „Ни -
ко ла Те сла”, Тех нич ка шко ла
„23. мај”, Кан це ла ри ја за мла -
де гра да Пан че ва, Цен тар за
дру штве но од го вор но пред у зет -
ни штво, „Мо крин ха ус” и Via
Acedemica, а ве ли ку по др шку
пру жи ли су Град Пан че во, Тим
за со ци јал но укљу чи ва ње и сма -
ње ње си ро ма штва, На ци о нал -
на Асо ци ја ци ја Прак ти ча ра/ки
Омла дин ског Ра да (НА ПОР)...

Ни смо нај ве ћа, али смо нај жи ла ви ја вој ска на све ту–
(Алек сан дар Ву лин, ми ни стар од бра не у Вла ди Ср би је, у

из ја ви за „Тан југ”, 11.ав густ) 

* * *
Исто вре ме но по зи вам ча сне офи ци ре МУП-а и Вој ске Ср би -
је да ухап се пред сед ни ка Ср би је због кр ше ња Уста ва, га же ња
пред сед нич ке за кле тве, и на ру ша ва ња те ри то ри јал ног ин те -
гри те та и су ве ре ни те та др жа ве Ср би је

(Бо шко Об ра до вић, пред сед ник По кре та „Две ри”, „Тви -
тер”, 11.ав густ) 

* * *
У по зи ву на пуч Бо шка Об ра до ви ћа има еле ме на та кри вич -
ног де ла. Ту жи ла штво би тре ба ло да ре а гу је. Ако у овој си ту -
а ци ји ка да се ја сно по зи ва на чи ње ње кри вич ног де ла ту жи -
о ци то не пре по зна ју и не ре а гу ју, не знам ка да ће

(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњњих по сло ва, у
из ја ви за Ју тар њи про грам РТВ „Пинк”, 13. ав густ) 

* * *
Сви ма ко ји у Не мач кој же ле да да ју са ве те о то ме ка ко тре ба
раз го ва ра ти са Ру си јом по ру чу јем да пр во мо ра ју да се вра те
у исто ри ју. Ако са ми не чи та ју, не ка пи та ју де до ве ка ко је
раз го ва ра ти са Ру си јом са по зи ци је си ле. Они мо гу да вам
ис при ча ју

(Сер геј Шој гу, ми ни стар од бра не Ру си је, у од го во ру на из -
ја ву не мач ке ми ни стар ке од бра не да са Ру си јом тре ба да се
раз го ва ра са мо са по зи ци ја си ле, 12. ав густ, лист „Да нас”) 

* * *
Имам је дан пред лог: Ви ше од 20 го ди на под бал ко ном бе о -
град ске скуп шти не до че ку је мо на ше фе но ме нал не спор ти -
сте ка да по стиг ну ван се риј ске успе хе, и на дам се да ће мо
још мно го де це ни ја то да ра ди мо. Мо гли би јед ном го ди шње
на том бал ко ну да по др жи мо сву фе но не мал ну де цу ко ја
осва ја ју нај пре сти жни је на гра де у све ту из на у ке

(Док тор не у ро ло ги је Да ни ца Гру ји чић, „Тви тер”, 13.ав густ)

* * *
Ср би ји тре нут но нај ви ше не до ста ју гра ђе вин ски рад ни ци,
за ва ри ва чи, бра ва ри, ау то ме ха ни ча ри, во за чи, ко но ба ри, пе -
ка ри, ме са ри, али и wеб ди зај не ри и про гра ме ри свих је зи ка,
твр де у удру же њи ма по сло да ва ца и аген ци ја ма за за по шља -
ва ње. Ка ко они ис ти чу, у ско ри јој бу дућ но сти има ће мо нај -
ве ћи про блем са ве ли ким не до стат ком ни ско ква ли фи ко ва не
рад не сна ге, па ће мо мо ра ти да је уво зи мо

(„Блиц”, 13. ав густ) 

* * *
Код нас се до бар жи вот ме ри пре је да њем до пејс меј ке ра,
ши ри ном ба зе на у ко ји ма се брч ка ју го ле стар ле те, и це ном
пе ва ча ко ји бе со муч но за ви ја ју

(Књи жев ни ца Ви да Ог ње но вић у ин тер вјуу за „Ку рир”,
12.ав густ)

* * *
До ћи ће мо мо жда да по пи је мо пи во али не ће мо сви ра ти, јер
не же ли мо би ти ни чи ја за ме на. Дра ги Кар лов ча ни, ви ди мо
се не ком дру гом при ли ком

(Чла но ви бен да „Хлад но пи во” у по ру ци ко јом су са оп шти -
ли да не ће сви ра ти у Кар лов цу јер су удру же ња бо ра ца-уче -
сни ка ра та са оп шти ла да гру па „Ба ја га и ин струк то ри” ко ја је
пр во бит но тре ба ло да сви ра ни је до бро до шла у Хр ват ској,
„Тви тер”, 11.ав густ) 
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ОБРА ЗО ВА ЊЕ ЗА КА РИ ЈЕ РУ МЛА ДИХ ЈУ ЖНОГ БА НА ТА

Кад по ра стем би ћу... сре ћан и свој

њена одредбом о изјашњавању
корисника. На територији Пан-
чева, Иванова, Долова и Стар-
чева овим послом бавиће се
ЈКП „Хигијена”, а у Банатском
Брестовцу, Банатском Новом
Селу, Глогоњу, Јабуци, Кача-
реву и Омољици тамошња јав-
на комунална предузећа.

Затим је било говора о фи-
нансијским извештајима за
2017. годину јавних комунал-
них предузећа „Старчевац”,
„Омољица” и „Долови”. Стар-
чевци су приходовали
17.307.000, а расход им је био
17.267.000 динара. У Омољи-
ци остварени пословни прихо-
ди износили су 15.848.000, а

расходи 17.100.000 динара. До-
ловци су зарадили 9.553.000, а
потрошили 7.767.000 динара.

Комбајни и камиони 
с приколицом
Одмах потом разговарало се о
одлукама о расподели нерас-
поређене добити по финансиј-
ским извештајима за 2017. го-
дину јавних комуналних пред-
узећа „Зеленило”, „Глогоњ”,
„Долови” и „Вод-ком” из Јабу-
ке.

ЈКП „Зеленило” остварило је
добит од 19.701.000 динара, па
ће 9.130.000 бити утрошено на
покриће губитака из ранијих
година, а 10.570.000 за пове-

ћање вредности капитала пред-
узећа. Комуналци из Долова
ће 13.000 динара пребацити у
градску касу, а једнака сума ће
остати као резерва за будуће
обрачунске периоде. Глогоњ-
ци ће од 200.504 динара једну
половину уплатити на рачун
града, а другу оставити на свом
конту као нераспоређену до-
бит. ЈКП „Вод-ком” ће 742.016
динара искористити за одржа-
вање основних средстава за рад
и поправку машина.

Потом је други пут измењен
финансијски план МЗ-а Кача-
рево за 2018. Планирани су бу-
џетски приходи у износу од
7.292.096 динара, а у складу с

НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

МОГУЋЕ ИЗЈАШЊАВАЊЕ КОРИСНИКА

О КВАЛИТЕТУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „Хигијена” 
задужена за 
одржавање чистоће и
управљање отпадом
у граду и у Иванову,
Долову и Старчеву

Јабучки комуналци
ће 742.016 динара
искористити за 
одржавање основних
средстава за рад и
поправку машина

Градски већници окупили су
се 14. августа како би усвојили
14 закључака, од којих су се
два нашла на дневном реду
кроз допуну.

Опет су тачке спајане и о
многима од њих дискутовано
је обједињено.

Димничари и финансије
Најпре су известиоци из секре-
таријата Градске управе пред-
ставили предлоге одлука које
су нешто касније већници из-
гласали и упутили их одбор-
ницима Скупштине града на
разматрање и доношење. Прва
тема била је прерада и дистри-
буција воде, а истовремено је
било речи и о одвођењу и пре-

чишћавању отпадних и атмос-
ферских вода.

Објашњено је да су оне пред-
стављене као нове одлуке, али
да се у ствари ради о томе да
су само усклађене са чланом
13 Закона о комуналним де-
латностима, који се тиче изја-
шњавања корисника о квали-
тету пружених услуга. Кому-
нално предузеће је дужно да
једном годишње, у трајању од
најмање 30 дана, спроведе по-
ступак изјашњавања. Јавни по-
зив ће бити видљив у средстви-
ма информисања и на интер-
нет страницама јавног преду-
зећа и града Панчева.

Извештаје о резултатима јав-
но предузеће мора да достави
оснивачу, па ће их Градско ве-
ће разматрати. Уколико већи-
на корисника није задовољна
пруженим услугама, биће на-
прављен нацрт мера чија је
функција отклањање недоста-
така и побољшање квалитета
услуга.

Одлука о димничарским
услугама јесте нова и вршиће
је ЈКП „Грејање” за сопствене
потребе, а регистровани при-
вредни субјекти за све остале
заинтересоване. И она садржи
описану одредбу. Одлука о одр-
жавању чистоће и управљању
отпадом ће такође бити допу-

тим ће бити извршена прена-
мена средстава.

Допунске тачке дневног ре-
да појавиле су се на основу за-
писника о инспекцијском над-
зору од 8. августа и тичу се по-
љопривреде. Наиме, Градско
веће је наложило Радној групи
за спровођење Одлуке о скида-
њу усева са пољопривредног
земљишта у државној својини
које се налази на територији
Панчева, да на основу Закона
о пољопривредном земљишту
приступи скидању усева са узур-
пираних површина и то на свим
катастарским парцелама које
је одредило Министарство по-
љопривреде, шумарства и во-
допривреде.

Како је објаснила ресорна већ-
ница Зорица Репац, Скупштина
града је још 2016. године доне-
ла одлуку да се приступи ски-
дању усева са земљишта када је
у питању непознато лице које
га бесправно користи. Постоји
и законска обавеза да се за сву
земљу која није издата путем
лицитације, а у функцији је по-
љопривредног земљишта, про-
цесуира тако да се усеви скину.
Додала је да у поређењу с 2016.
годином сада само у траговима
постоји узурпирано земљиште,
односно око 49 хектара, мада
има и неуређених имовинско-
правних односа.

У вези с овим је донет и за-
кључак да се распишу јавни
позиви за вршење услуге ски-
дања усева и откупа пољопри-
вредних производа са узурпи-
раних површина у државној
својини. Између осталог, заин-
тересовани за жетву или бербу
морају да имају регистрован
комбајн, а за откуп – довољан
број камиона с приколицом.

Мла де осо бе с ко ји ма
смо ра ди ли су не ве -
ро ват но та лен то ва не
и по зи тив не.



Месна заједница „Горњи град” ни ове
године неће прекинути леп обичај ор-
ганизовања тродневне манифестаци-
је „Преображенски дани,” у част јед-
ног од највећих верских празника
Преображења. Ове године она ће се
трајати од петка, 17. па до недеље,
19. августа. 

Првог дана програм ће почети у
16,30 сати, испред крста у улици Све-
тог Саве, преко пута вртића „Бубама-
ра”. На отварању ће наступити КУД
„Чигра” и дечији књижевници, а на-
кон тога ће почети изложба на којој
ће бити представљене рукотворине
Удружења жена, винара, и Удружења

пензионера. Ову промоцију ће упот-
пунити дегустација вина која ће тра-
јати до 20 сати. 

Програм предвиђен за други дан
манифестације, 18. август, почеће у
14 сати, Фијакеријадом која ће бити
одржана на Хиподрому. У 17 сати, у
Малој сали Месне заједнице, биће
отворена изложба коју организује Удру-
жење пензионера „Горњи град”. На-
кон тога, у 19 сати, у Великој сали Ме-
сне заједнице почиње представљање
књижевних дела које организује Књи-
жевни клуб „Прота Васа Живковић”. 

Трећег дана, на сам празник Прео-
бражење, у 9 сати у Преображенском

храму почиње Литургија, а након ње-
ног завршетка следи Литија. Истог
дана али од 18 сати у Преображен-
ском храму ће бити изрезан славски
колач а након тога ће се пригодним
програмом представити Удружење за
очување старих заната и вештина „Бе-
ли орлови-Витезови”. 

М. Г.

Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ге не рал на скуп шти на УН при хва -
ти ла је 1999. го ди не пре по ру ку Свет -
ске кон фе рен ци је ми ни ста ра за ду -
же них за омла ди ну да се 12. ав густ
про гла си за Ме ђу на род ни дан мла -
дих. Овај дан има свр ху да скре не
па жњу на про бле ме, кул тур на и прав -
на пи та ња омла ди не, уче ни ка и сту -
де на та. Ово го ди шња те ма на гло -
бал ном ни воу је би ла „Без бед ни про -
сто ри за мла де” (Са фе спа цес фор
yоутх). 

У Ср би ји се обе ле жа ва од 2007. го -
ди не, ка да је осно ва но Ми ни стар ство
омла ди не и спор та. Пан че во је као и
сва ке го ди не ор га ни зо ва ло низ ак -
тив ност за мла де у пе ри о ду од 11. до
13. ав гу ста. Пр вог да на одр жан је
кон церт мла дих бен до ва, док су дру -
гог да на упри ли че не спорт ске ак тив -
но сти. По след њег да на уру че не су на -
гра де нај бо љим сту ден ти ма у
2017/2018. у Град ској упра ви Гра да
Пан че ва.

Ми смо овом при ли ком пи та ли на -
ше су гра ђа не шта они ми сле ко ји су
то про бле ми са ко ји ма се су о ча ва ју
мла ди да нас и шта им не до ста је да
би би ли за до вољ ни. 

МА РА ПАН ТО ВИЋ, пен зи о нер ка: 
– По тре бан им је по сао. У мо је вре -

ме је то би ло мно го јед но став ни је и
лак ше. Мла ди да нас има ју ви ше пра -
ва не го ра ни је, али имам ути сак да
они то ма ње по шту ју. По мом ми шље -
њу ве ли ки је про блем је што мла ди
љу ди не по шту ју ста ри је и то се осе ћа
на сва ком ко ра ку, па чак и сво је нај -
бли же. Не знам шта је раз лог то ме. 

НИ КО ЛА ЛЕ ШТА РИЋ, пен зи о нер: 
– Као пр во ка да за вр ше шко лу тре ба

им по сао. Због не мо гућ но сти да се за по -
сле ве ли ки број њих и бе жи на по ље. Ја
ми слим да то ни је ре ше ње. Ср би ја ипак
иде на бо ље, си гур но ће би ти по сла и за
њих по сла. Ка да сам ја био млад би ло је
са свим дру го вре ме, али ипак ми слим
да да нас мла ди љу ди има ју ве ћа пра ва. 

БО ЈАН ТА НЕВ СКИ, во до ин ста ла тер: 
– Мла ди ма не до ста је по сао. Ја сам

ге не рал но за до во љан јер ра дим. Ме -
ђу тим има до ста не за до вољ них и оних
ко ји ре ше ње на ла зе у дро га ма. То је
ве ли ки про блем да нас. Ипак, ни је са -
мо по сао у пи та њу. Не ка да је раз лог
и у по ро дич ним од но си ма. 

ПРЕ ДРАГ ВЛА ЈИЋ, 
ку рир у „Во до во ду”: 

– На пр вом ме сту је по сао, јер је
код нас те шко ре шти ти ту ма те ри -
јал ну си гур ност. С дру ге стра не мла -
ди се сла бо дру же. Не до ста је им вре -
ме и но вац, али сам си гу ран да има ју
мно го ви ше пра ва не го ра ни је. 

ВЕ НЕ РА СТЕ ФА НО ВИЋ, фар ма це ут: 
– По сма тра ју ћи сво је де те, мо гу да

ка жем да им не до ста је бо љи стан -
дард. У сми слу да има ју по сао ка ко
би мо гли да се би обез бе де жи вот ка -
кав же ле. Мла ди има ју ви ше пра ва,
али су ма ло раз ма же ни. Ни ми ни -
смо има ли мно го, али смо се до ви ја -
ли не ка ко. Уљуљ ка ни су и оче ку ју да
им све бу де сер ви ра но. 

ДРА ГИ ЦА РИ СТИЋ, не го ва те љи ца: 
– Ако има ју по сао, че сто је про -

блем ре ша ва ње стам бе ног пи та ња.
Осим тих ма те ри јал них ства ри ми -
слим да мла ди ма не до ста је да се ви -
ше дру же и про во де вре ме са при ја -
те љи ма. 

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

П. ВЛАЈИЋБ. ТАНЕВСКИ В. СТЕФАНОВИЋ Д. РИСТИЋ

НАША АНКЕТА

ШТА ДА НАС НЕ ДО СТА ЈЕ МЛА ДИ МА ДА БИ БИ ЛИ АП СО ЛУТ НО ЗА ДО ВОЉ НИ?

Мо гућ ност за по сле ња и ви ше дру же ња

Н. ЛЕШТАРИЋМ. ПАНТОВИЋ

ХРОНИКА

ВИ ШИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ ПО НИ ШТИО ЈЕД НУ ПРЕ СУ ДУ

НО ВИ НАР НИ ЈЕ ПРЕ ТР ПЕО УВРЕ ДУ

МЕ ЂУ НА РОД НА РАЗ МЕ НА

Дру же ње ли ко в ња ка 
у Ма ке до ни ји

Пан че вач ки сли кар Ми ло сав Уро ше -
вић је у пе ри о ду од 4. до 11. ав гу ста
уче ство вао на ли ков ној ко ло ни ји „Ку -
ма но во 2018” у Ма ке до ни ји. 

Ова ма ни фе ста ци ја, као и „Де ли -
блат ски пе сак”, спа да у јед ну од нај -
ста ри јих ко ло ни ја на овим про сто ри -
ма. По че тр де сет че твр ти пут умет -
ни ци су се дру жи ли у ме сту Пе лин це
на до мак гра нич ног пре ла за код Про -

хо ра Пчињ ског. Уче ство ва ло је ше -
сна ест сли ка ра из Ср би је (Пан че во,
Свр љиг, Ниш, Кру ше вац и Пи рот),
Ру му ни је, Бу гар ске и Ма ке до ни је.

Пре ма ре чи ма Ми ло са ва Уро ше ви -
ћа ова ли ков на ко ло ни ја је на ње га

оста ви ла ве ли ки ути сак јер се ра ди о
ма ни фе ста ци ји ко ја го ди на ма др жи
до ква ли те та. 

– Уче ство ва ли су ве о ма озбиљ ни
ства ра о ци, да се про сто за пи тате ко -
ли ко је ра да по треб но да би се до сти -
гао је дан је дан та кав ни во – ре као је
Уро ше вић.

Он је та ко ђе ис та као да је ам би јент
био ве о ма ин спи ра ти ван за ства ра ње, а

да је оп штем ути ску до при не ло и то
што су има ли пар из ле та до обли жњих
зна ме ни то сти. Умет ни ци су на го сто -
прим ство од го во ри ли та ко што су ство -
ри ли око че тр де сет ра до ва за вре ме бо -
рав ка на ли ков ној ко ло ни ји.

ЈКП „ХИ ГИ ЈЕ НА” О ДИ ВЉИМ ДЕ ПО НИ ЈА МА У ГРА ДУ 

Чистимо ђубре, 
али га грађани опет бацају

По во дом тек ста ко ји смо об ја ви ли у
про шло не дељ ном бро ју „Пан чев ца” о
ве ли ким де по ни ја ма ђу бре та ко је се
сва ко днев но ства ра ју на пла тоу код
Зе ле не пи ја це из ме ђу „Мак си ја” и
Исто риј ског ар хи ва ре а го ва ло је Јав -
но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги је на”. 

У са оп ште њу ко је су нам они по -
сла ли се ис ти че да рад ни ци у по го ну
„Из но ше ње сме ћа” го то во сва ко днев -
но по ред свог ре дов ног по сла чи сте и
ди вље де по ни је али да то не ма ни ка -
квог ефек та, јер број ни гра ђа ни на -
кон то га по но во ба ца ју ђу бре та мо где
не би тре ба ло. 

„Због чи ње ни це да ве ли ки број гра -
ђа на ко ји су вла сни ци при ват них ку -
ћа ко му нал ни от пад не од ла жу у вла -

сти те кан те за ђу бре ко је су по град -
ској Од лу ци о одр жа ва њу чи сто ће ду -
жни са ми да на ба ве већ га ба ца ју у
кон теј не ре по ред стам бе них згра да,
или на не ким дру гим ме сти ма, све је
ви ше ди вљих ми ни-де по ни ја по гра -
ду. Сва ког или сва ког дру гог да на рад -
ни ци ,,Хи ги је не“ по ред ре дов ног по -
сла на пра жње њу кон теј не ра и од но -

ше њу кућ ног сме ћа по утвр ђе ном, не -
дељ ном рас по ре ду чи сте го ми ле ђу -
бре та ко је гра ђа ни ба ца ју по ред кон -
теј не ра на зе ле ним остр ви ма, углав -
ном на сле де ћим ло ка ци ја ма: Аме -
рич ке згра де, Ми ло ша Тре бињ ца, Ца -
ра Ла за ра, др Ка са пи но ви ћа, на се ље
Зе лен го ра, и код ста ре Утве. Бар јед -
ном не дељ но чи сте се ди вље де по ни -
је на Ба ва ни штан ском пу ту, на раск -
ср сни ца ма или ца Ди ми три ја Ту цо ви -
ћа и Та на ска Ра ји ћа, Ди ми три ја Ту -
цо ви ћа и Ма ти је Губ ца, као и на не -
ко ли ко ло ка ци ја на Стре ли шту, и у
на се љи ма Ста ри Та миш и Скро ба ра.
За по сле ни у по го ну ,,Из но ше ње сме -
ћа“ по на ло гу ко му нал не ин спек ци је
нај че шће чи сте и де по ни је на ло ка -

ци ја ма Бо ре Ши по ша и Мар ка Ку ли -
ћа 25 (код ста ре бу тан ста ни це) као и
на Бу вља ку, и Зе ле ној пи ја ци. И по -
ред сил них апе ла и на по ра за по сле -
них у ЈКП ,,Хи ги је на“ да град одр жа -
ва ју што чи сти јим, про блем ди вљих
де по ни ја ни је ре шен”, пи ше у са оп -
ште њу „Хи ги је не”. 

М. Г. 

Су ди је Ви шег су да у 
на шем гра ду пра во сна жно
пре су ди ле да Дра га на
Ра кић ни је увре ди ла 
Алек сан дра Чу пи ћа, 
уред ни ка ин тер нет-пор та ла
„Е-Вр шац”.

Су ди је Ви шег су да у Пан че ву ових
да на су по ни шти ле и пре и на чи ле
пр во сте пе ну пре су ду Основ ног су да
у Вр шцу на осно ву ко је је про гла -
ше на кри вом Дра га на Ра кић, би бли -
о те кар ка у том гра ду, ко лум нист ки -
ња у днев ном ли сту „Да нас”, и од -
бор ни ца ДС-а у град ској Скуп шти -
ни у Вр шцу. 

Њу је ту жио уред ник пор та ла „Е-
Вр шац” Алек сан дар Чу пић, јер је она
на свом про фи лу на „Феј сбу ку” на пи -
са ла да је он „нај ве ћи но ви нар ски
шљам у Ју жном Ба на ту”. Ка ко је об -
ја вио пор тал „Ау то но ми ја”, вр шач ки
суд ју је због то га про гла сио кри вом,
и на ре дио јој да пла ти Чу пи ћу од -
ште ту од 50.000 ди на ра. То ни је све,
јер је вр шач ки суд пре су дио и да Дра -
га на Ра кић пла ти тро шко ве кри вич -
ног по ступ ка у из но су од 105.000 ди -
на ра!

Ме ђу тим, Ви ши суд у Пан че ву је
пре и на чио ту пре су ду Основ ног су да
у Вр шцу и у пот пу но сти осло бо дио
би бли о те кар ку из Вр шца оп ту жбе за
увре ду. На осно ву то га, Алек сан дар
Чу пић ће мо ра ти да пла ти суд ске тро -
шко ве у из но су од 5.000 ди на ра су ду
у Пан че ву. 

„Пр во сте пе ни суд је по гре шно при -
ме нио за кон ка да је окри вље ну огла -

сио кри вом за кри вич но де ло увре -
де. Од ред бом чл. 46 Уста ва Ре пу бли -
ке Ср би је за га ран то ва на је сло бо да
ми шље ња и из ра жа ва ња, а Од ред бом
чл. 10 Европ ске кон вен ци је о људ -
ским пра ви ма уре ђе на је сло бо да из -
ра жа ва ња, и у тач ки 1 на ве де но је да
сва ко има пра во на сло бо ду из ра жа -
ва ња”, на во ди се, из ме ђу оста лог, у
осло ба ђа ју ћој пре су ди Ви шег су да у
Пан че ву. 

Ту се мо же про чи та ти и да вред но -
сни су до ви о не ком ли цу не пот па да -
ју под од ред бе кри вич ног за ко но дав -
ства јер би у та квом слу ча ју до шло до
по вре де Европ ске кон вен ци је о људ -
ским пра ви ма, и до по вре де пра ва на
сло бо ду из ра жа ва ња. 

У обра зло же њу пре су де Ви шег су -
да у Пан че ву пи ше и да је „ре че ни -
ца да је „Алек сан дар Чу пић нај ве -
ћи но ви нар ски шљам у Ју жном Ба -
на ту” за пра во вред но сни суд, а да
је ме та кри ти ке Чу пи ћев рад као
но ви на ра. 

Ина че, Ра ки ће ва је кри ти ко ва ла
Чу пи ћа због то га што је он на свом
ин тер нет-пор та лу из нео ви ше оп -
ту жби на њен ра чун ко је су пре не -
ли не ки ло кал ни ме ди ји. Она их је
ока рак те ри са ла као вул гар не увре -
де, а Чу пић је у ин тер вјју за „Да -
нас” на гла сио да „не ви ди ни шта
увре дљи во у то ме што је на пи сао о
Дра га ни Ра кић, и да сто ји иза сво -
јих ре чи”. М. Глигорић

ОД ПЕТКА ДО НЕДЕЉЕ 

„Преображенски дани” у МЗ „Горњи град”

Дра га на Ра кић



У су бо ту, 18. ав гу ста од 20 са -
ти у дво ри шту На род ног му зе -
ја би ће игра на по зо ри шна пред -
ста ва „Луј за”. 

Пред ста ва го во ри о жи во ту
јед ног од нај про сла вље ни јих
срп ских вој ско во ђа, вој во де Жи -
во ји на Ми ши ћа, из угла ње го -
ве же не, Не ми це, Луј зе Крик -
нер. Мла да Луј за, бо га та на -
след ни ца из про те стант ске не -
мач ке по ро ди це, на ба лу кра -
љи це На та ли је, упо зна је мла -
дог срп ског офи ци ра, Жи во ји -
на Ми ши ћа, за љу бљу је се и,
упр кос про ти вље њу по ро ди це,
уда је за ње га. Она на пу шта бо -
гат ство и по ро ди цу, и по чи ње
да жи ви те шким жи во том, уз
рат и број не не да ће, али са сна -
жном љу ба вљу пре ма свом му -
жу, ко ја се не га си ни де це ни -
ја ма по сле ње го ве смр ти.

„Луј за Ми шић је јед на чу де -
сна же на. Она је ве ли ка љу -
бав на и жи вот на хе ро и на, же -
на ко ја се од ре кла све га; бо -

гат сва, ро ди те ља, сво је про те -
стан ске ве ре, са мо да би би ла
уз чо ве ка свог жи во та, Жи во -

ји на Ми ши ћа. Па ра докс је то
што је су њој, Не ми ци ко ја је
ро ди ла ше сто ро де це јед ном

од нај ве ћих срп ских хе ро ја и
вој ско во ђа, два си на уби ли
упра во Нем ци. Це ла та при ча
је за и ста чуд на, бол на, али и
ча роб на“, ре чи су ре ди тељ ке и
глу ми це, Ве сне Стан ко вић. 

Лик Луј зе Ми шић, ту ма чи
Со ња Ја у ко вић, пр ва ки ња дра -
ме На род ног по зо ри шта од
1980. го ди не, а уло гу ра диј ске
но ви нар ке, Бо сиљ ке, Ве сна
Стан ко вић, глу ми ца Ју го сло -
вен ског драм ског по зо ри шта. 

Пред ста ва је ра ђе на по тек -
сту Са ше Си мо но ви ћа, дра ма -
ти за ци ју и ре жи ју пот пи су је
Ве сна Стан ко вић, му зи ку Вла -
ди мир Ни кић, а ко сти ме Ива -
на Гу те ша.

У Народном музеју Панчево,
у петак 10. августа отворена
је археолошка изложба која
ће трајати до септембра. Овим
догађајем обележено је десет
година успешне сарадње Оде-
љења за археологију Универ-
зитета у Љубљани и домаћих

научно-истраживачких инсти-
туција које се баве културном
баштином.

На изложби су приказа-
ни методи и најсавреме-
није технике неинвазивне
детекције археолошких ло-
калитета као што су Вин-

ча, Старчево и Ватин код
Вршца.

Изложбу је отворио шеф ка-
тедре за археологију из Љубља-
не, професор др Предраг Нова-
ковић и др Ненад Тасић, про-
фесор на катедри за археологи-
ју Универзитета у Београду.

Пла стич на ам ба ла жа је
одав но по ста ла сва ко дне ви -
ца на ших жи во та. Да ли је у
пи та њу нај о бич ни ја пла стич -
на ке са, пет ам ба ла жа, фо -
ли ја и не што слич но, ова
вр сте ро ба се то ли ко ду бо -
ко „уко ре ни ла“ у на шим жи -
во ти ма, да их је те шко за -
ме ни ти не ким жи вот но без -
бед ни јим. Ка ко ма ло тре ба
да не што по ста не ло ше у
на шој сре ди ни, по ка зу је и
при мер ста рог и но вог бу -
вља ка где на кон ви кен да
оста не го ми ла ба че них ке -
са, фла ша и ко је че га, чак
си и оба ле на ших ре ка „пре -
пу не“ пра ста рог али и но -
ви јег углав ном пла стич ног
от па да. Пр ви при мер још
увек успе шно ре ша ва ло кал -
но ЈКП „Хи ги је на“ Пан че во
чи ји рад ни ци сва ког по не -
дељ ка са ку пе ви ше сто ти на
ки ло гра ма ове вр сте от па -
да. На жа лост оба ле на ших
ре ка и ка на ла су и да ље пре -
пу ште не мар љи во сти љу ди,

ко ји ту осо би ну још увек ни -
су у за до во ља ва ју ћој ме ри
по ка за ли. Ка ко је на ве де но,
при су ство ко ри шће ња пла -
стич не ам ба ла же у ве ли кој
ме ри олак ша ва људ ски жи -
вот, али исто та ко мо ра мо
да зна мо да су пла стич не
фла ше и ке се јед ни од глав -
них из во ра за га ђе ња пла не -
те.Ве ро ват но је ве ћи број
чи та ла ца упо знат с тим ако
не про ме ни мо на чин на ко -
ји про из во ди мо и упо тре -
бља ва мо пла сти ку, до 2050.
у оке а ни ма ће би ти ви ше
пла сти ке не го ри бе. С тим у
ве зи, а ра ди за шти те жи вот -
не сре ди не, од но сно во де,
хра не, па чак и у на ших те -
ла, Европ ска Уни ја је до не -
ла Стра те ги ју о пла сти ци,
ко ја из ме ђу оста лог има три
глав на ци ља и то да се до
2030. го ди не оси гу ра да се
сва пла стич на ам ба ла жа мо -
же ре ци кли ра ти и то на тро -
шков но при хва тљив на чин.
Дру ги циљ је сма њи ти ко ли -
чи ну пла сти ке за јед но крат -
ну упо тре бу, по пут пла стич -
них ча ша и при бо ра за је ло,
слам чи ца, ке са, ба ло на итд.
Пла сти ка за јед но крат ну упо -
тре бу пред ста вља по ло ви ну
от па да у мо ру или на оба ли.
Тре ћи циљ је за бра ни ти упо -
тре бу ми кро пла сти ке, пла -
стич них де ло ва ма њих од
пет ми ли ме та ра. 

Пре ма по да ци ма Ко ми -
си је, у ЕУ се 29 про це на та
пла стич ног от па да ко ри сти
се за про из вод њу енер ги је

спа љи ва њем, 31 про це нат
за вр ша ва на план ским де -
по ни ја ма, а 30 про це на та се
ре ци кли ра.

Је дан од мо гу ћих пу те ва
у да љем ко ри шће њу пла сти -
ке је ко ри шће ње ткз. би о -
ра згра ди ве пла сти ке ко ја је
про из ве де на од раз ли чи тих
би ља ка ме ђу ко ји ма, пре
све га због ве ли ких по вр ши -
на и по зна те тех но ло ги је
пред ња чи ку ку руз. На ши -
ру упо тре бу ова кве пла сти -
ке по зи тив но је од ре а го ва -
ла при вре да али и са мо тр -
жи ште, од но сно са ми по -
тро ша чи. Би о ра згра ди ва
пла сти ка или би о пла сти ка
је од лич на с об зи ром да се
ра ди о ам ба ла жи ко ја је
„при ја тељ ски“ на стро је на
пре ма чо ве ко вој око ли ни,
зна чи ап со лут но еко ло шка
и здра ва, ко ја пру жа мо гућ -
ност пот пу не ре ци кла же, па
се пред ви ђа раст при ме не
ова кве пла стич не ам ба ла же
за око 20 про це на та го ди -

шње. Ипак ни је ни сва би о -
пла сти ка, по год на за жи вот -
ну сре ди ну нпр. упо тре бом
ткз. оxo би о ра згра ди ве пла -
сти ке (OXO) од но сно ње ном
раз град њом оста ју ми кро -
фраг мен ти ове пла сти ке ко -
ји су по себ но штет ни за мор -
ске еко си сте ме јер их као
та кве у лан цу ис хра не ко -
ри сте мно га би ћа ко ја жи ве
у во ди. Из тог раз ло га је „El-
len MacArthur” фон да ци ја
по кре ну ла Ини ци ја ти ву но -
ве пла стич не еко но ми је ко -
јом по зи ва на за бра ну оxо
би о ра згра ди ве ам ба ла же.
Сво је вр сна пе ти ци ја има за
са да пре ко 150 пот пи сни -
ка, а ме ђу њи ма су и де сет
за ступ ни ка Европ ског пар -
ла мен та, Greenpeace, World
Wildlife Fund (WWF) те број -
не дру ге ор га ни за ци је, ин -
сти ту ци је, ла бо ра то ри је и
ра зни струч ња ци по на ве -
де ном пи та њу.

Као ре зул тат зна чај ног
бро ја по твр ђе них сум њи о
при хва тљи во сти на ве де них
ма те ри ја ла за ивот ну сре -
ди ну, све ве ћи број др жа ва
и ком па ни ја је за по че ло ак -
ци ју огра ни ча ва ња њи хо ве
упо тре бе, по себ но у Евро -
пи. Та ко је, на при мер, бри -
тан ски ве ли ки ла нац Те сцо
из ба цио OXO из упо тре бе
за тре гер-ке се и дру га ам -
ба ла жна па ко ва ња, док је
Фран цу ска већ 2015. го ди -
не за бра ни ла све у куп ну упо -
тре бу оxо би о ра згра ди ве
пла сти ке.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 17. август 2018.
pancevac@pancevac-online.rs
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Пла стич на ам ба ла жа
и њен от пад 

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НИ ЏЕЗ ФЕ СТИ ВАЛ „NIŠVILLE”

МА ГИ ЈА НИ ШКЕ ТВР ЂА ВЕ
Уче ство вао пан че вач ко-
-бе о град ски блуз 
са став „Зо на Б” 

Ин тер на ци о нал ни ни шки џез
фе сти вал „Nišville 2018“ одр -
жан је од 3. до 12. ав гу ста на
ви ше ло ка ци ја у Ни шкој твр -
ђа ви и ван ње. Глав ни фе сти -
вал ски про грам, на ком су уче -
ство ва ла ве ли ка име на свет ске
џез сце не, тра јао је од 9. до 12.
ав гу ста.

Пре ма про це на ма ор га ни за -
то ра за де сет да на фе сти ва ла
кроз твр ђа ву је про шло ви ше
од две ста хи ља да по се ти ла ца.
На два де сет фе сти вал ских би -
на одр жа но је две ста пе де сет
про гра ма, на сту пи ло хи ља ду
из во ђа ча, кон цер те одр жа ло сто
пе де сет се дам му зич ких са ста -
ва, при ка за но сто фил мо ва, од -
и гра но два де сет пред ста ва и
одр жа но два де сет ра ди о ни ца.

Љу би те љи џе за из свих кра -
је ва све та има ли су при ли ку да
чу ју са ста ве „Gipsy Kings”, „The
Manhattan Transfer”, „Kenny
Garrett”, „Lisa Simone”, „Inner
Circle”, „Omarr Hakim”, „Matt
Bianco”, „Black Art Jazz Collec-
tive”, „Project Grand Slam” и
мно ге дру ге. У че твр так, 9. ав -
гу ста на „Air stage-у” на сту пао
је и пан че вач ко-бе о град ски
бенд „Зо на Б” ко ји смо ви ше
пу та има ли при ли ку да слу ша -
мо и у на шем гра ду. 

Еки па ли ста „Пан че вац” по -
се ти ла је „Nišville” у су бо ту, 11.
ав гу ста ка да су на мејн стеј џу

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

на сту па ли са ста ви „Project
Grand Slam” и Ли са Си мон,
ћер ка чу ве не аме рич ке пе ва -
чи це, ком по зи тор ке, пи ја нист -
ки ње и ак ти вист ки ње за људ -
ска пра ва.

За оне ко ји до са да ни су по -
се ти ли „Nišville” те шко је об ја -
сни ти ра зно вр сност про гра ма
и ко ли чи ну енер ги је ко ја се
осе ћа на сва ком ко ра ку не са -
мо у окви ри ма твр ђа ве, већ и у
це лом гра ду Ни шу. С об зи ром
да се про грам одр жа вао на ви -
ше ло ка ци ја, пу та ња за по се -

ти о це фе сти ва ла би ла је по зи -
тив на енер ги ја са ста ва ко ји су
на сту па ли на ви ше стеј џе ва.
Сва ки стејџ је по себ на при ча
за се бе. Осим зву ка џе за мо гла
се чу ти и рок, ет но, па чак и
фан ки му зи ка. За сва ког по не -
што је оно што се, про ла ском
кроз ре ке љу ди, нон-стоп вр те -
ло у гла ви. Оду ше вље ње иза -
зи ва и по тре ба ор га ни за то ра да
се про грам при ла го ди и нај -
мла ђим по се ти о ци ма. Већ на
са мом при ла зу твр ђа ви мо гао
се чу ти џем сешн мла дих му -

зи ча ра, а уну тар зи ди на ста рог
зда ња омла ди на је ре ци то ва ла
по е зи ју уз зву ке ал тер на тив них
ме ло ди ја. У ау тен тич ном про -
сто ру Ба ли-бе го ве џа ми је би ла
је по ста вље на и ин те р на ци о -
нал на из ло жба стри па. 

Це ло ку пан ути сак је да „Niš-
ville” пред ста вља фу зи ју раз -
ли чи тих ви до ва умет но сти са -
ста вље них у је дан ло ги чан низ
де ша ва ња, ко ји одр жа ва ју
завидан ни во енер ги је и осе ћај
при јат но сти то ком чи та вог бо -
рав ка на фе сти ва лу.

О ЖИ ВО ТУ СРП СКОГ ВОЈ СКО ВО ЂЕ

Пред ста ва „Луј за”

ИЗ ЛО ЖБА У НА РОД НОМ МУ ЗЕ ЈУ 

У част ве ли ког ша хи сте
На род ни му зеј Пан че во у са -
рад њи са шах клу бом Све то -
зар Гли го рић – Гли га из Пан -
че ва, у пе так, 17. ав гу ста у 20
ча со ва ор га ни зу је из ло жбу у
част нај ве ћег ша хи сте Ср би је
и Ју го сла ви је 20. ве ка, Све то -
за ра Гли го ри ћа. 

Из ло жба но си на зив „Све то -
зар Гли го рић – ви тез на шег
до ба“ чи ји је ау тор ви ши ку -
стос исто ри чар Ср ђан Бо жо -
вић ко ме је све срд но по ма гао
Ми ла дин Ми тро вић, пред сед -
ник шах клу ба Гли га, ко ји је
био и лич ни, ду го го ди шњи Гли -
го ри ћев при ја тељ. Из ло жба ће
вам при бли жи ти свет вр хун -

ског ша ха, спор та уоп ште, али
и број них слав них љу ди са ко -
ји ма се Гли го рић дру жио. Ме -
ђу њи ма сва ка ко се из два ја ју
Че Ге ва ра и Ка стро, ен гле ска
кра љи ца, број ни хо ли вуд ски
глум ци, мај сто ри ша ха по пут
Та ља, Сми сло ва, Фи ше ра, Кар -
по ва и Ка спа ро ва.

Све то зар Гли го рић остао је
си ро че са се дам на ест го ди на,
ра то вао је про тив оку па то ра у
дру гом свет ском ра ту, био је
два на е стро стру ки пр вак Ју го -
сла ви је у ша ху, ве ле мај стор
ФИ ДЕ, олим пиј ски по бед ник...

Из ло жба ће би ти отво ре на
ме сец да на.

АРХЕОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА УНИВЕРЗИТЕТА У ЉУБЉАНИ

Десет година успешне сарадње



Пре ко Ја бу ке и Гло го ња
до Опо ва и на зад

Пан че вач ки љу би те љи ре ке и
при ро де има ће мо гућ ност да
се од 17. до 19. ав гу ста укљу че
у де ве ту на у тич ку ре га ту на Та -
ми шу, ко ја ће ове го ди не ићи
од Пан че ва, пре ко Ја бу ке и Гло -
го ња, до Опо ва и на зад. Ор га -
ни за то ри су овог пу та пред ви -
де ли но ће ње и дру же ње у на -
се љи ма уз вод но од Пан че ва.
За дру ги дан ре га те пла ни ра но
је да ње ни уче сни ци кре ну из
Гло го ња ка Сеф ке ри ну. За не -
де љу, 19. ав густ, по сле офи ци -
јел ног кул тур но-умет нич ког
про гра ма, пла ни ра но је да на -
у ти ча ри и њи хо ви го сти за пло -

ве низ вод но ка Пан че ву. Кра -
ћи од мор би ће омо гу ћен на
гло гоњ ској пла жи и у Ја бу ци,
а у по по днев ни са ти ма та ми -
шка екс пе ди ци ја тре ба да за -
вр ши пло вид бу на пан че вач -
кој град ској пла жи. То ком ре -
га те на свим де сти на ци ја ма од

Пан че ва до Опо ва нај ве ћа па -
жња би ће по све ће на за шти ти
ре ке Та миш и иде ји да се том
ва жном плов ном пу ту вра ти
не ка да шњи на у тич ки сјај. На -
у ти ча ри ће од Пан че ва до Опо -
ва и на зад при ку пља ти от пад
из ре ке и с ње ног при о ба ља.

Од 2015 го ди не, за хва љу ју -
ћи еко-ре га ти, по тез ре ке Та -
миш од Пан че ва до Опо ва увр -
штен је у Стра те ги ју раз во ја
вод ног са о бра ћа ја Ре пу бли ке
Ср би је од 2015. до 2025. Вре -
ди на по ме ну ти да су пре не ко -
ли ко го ди на уче сни ци ак ци је
у во да ма Та ми ша у Опо ву на -
шли но ву во де ну био-вр сту:
Pectinatella magnifica из по ро -
ди це Magnificent bryozoan. Ње -

но при су ство ути че на по бољ -
ша ње ква ли те та во да, јер се
она хра ни бак те ри ја ма и ми -
кро ор га ни зми ма из во де.

Пре ма нај ва ма ор га ни за то ра
ове ма ни фе ста ци је, по ред пан -
че вач ких на у ти чар ских по са да
и ка та ма ра на „Па ну ка” Ту ри -
стич ке ор га ни за ци је Пан че во,
уче ство ва ће и љу би те љи пло -
вид бе из Ја бу ке, Ри то пе ка, Вин -
че, Бе о гра да и Зе му на. При пре -
ме се од ви ја ју у скла ду са пла -
ни ра ним ро ко ви ма и ак тив но -
сти ма, и овом при ли ком ор га -
ни за то ри по зи ва ју на ше су гра -
ђа не да сво јим при су ством уве -
ли ча ју по ла зак уче сни ка, у пе -
так, 17. ав гу ста, у 10 са ти, на
пан че вач кој Град ској пла жи.

Јед но крат на нов ча на
по моћ од 30.000 
ди на ра

Гра до на чел ник Са ша Па влов
је у име Гра да Пан че ва у по не -
де љак, 13. ав гу ста, до де лио на -
гра де нај бо љим сту ден ти ма из
Пан че ва за ре зул та те по стиг -
ну те то ком шко ло ва ња и обра -
зо ва ња за школ ску 2017/17. го -
ди ну, као и на да ре ним по је -
дин ци ма ко ји су уче ство ва ли у
ра ду Ре ги о нал ног цен тра за та -
лен те „Ми хај ло Пу пин”. Јед -
но крат ну нов ча ну по моћ у из -
но су од 30.000 ди на ра до би ло
је осам на ест сту де на та чи ја је
про сеч на оце на нај ма ње 9,00.

У обра ћа њу на гра ђе ни ма гра -
до на чел ник Са ша Па влов ис та -
као је да нај бо љи сту ден ти из
на шег гра да и њи хо ва мар љи -
вост, труд и по све ће ност пред -
ста вља ју узор мла ђим ге не ра -
ци ја ма и да су они бу дућ ност

Пан че вач ки уче ни ци и ове
го ди не ће има ти ре гре си ран
пре воз до пан че вач ких шко -
ла. Ло кал на са мо у пра ва је у
бу џе ту пред ви де ла да је за
ову ак тив ност нео п ход но 48
ми ли о на ди на ра, та ко да је
град ре зер ви сао 40 ми ли о на
ди на ра пан че вач ких па ра, а
пре о ста лих 8 ми ли о на обез -
бе дио је по кра јин ски Се кре -
та ри јат за обра зо ва ње, про -
пи се и на ци о нал не за јед ни -

це. У фе бру а ру је овај ор ган
по кра јин ске вла де за ду жен за
уче нич ка пи та ња рас пи сао
кон курс на ко ји су пра во уче -
шћа има ле све вој во ђан ске
ло кал не са мо у пра ве.

Кад је реч о кри те ри ју ми ма
за до де лу ових сред ста ва, по -
ред бро ја уче ни ка-пут ни ка, ко -
ми си ја је раз ма тра ла и ду жи -

ну ре ал ци је пу то ва ња, сте пен
раз ви је но сти оп шти не, као и
мо гућ ност фи нан си ра ња пре -
во за из ло кал них бу џе та. Сви
ови фак то ри ути ца ли су на ко -
нач ну од лу ку о рас по де ли нов -
ца ко ја је зва нич но об ја вље на
у по не де љак, 13. ав гу ста.

Се кре та ри јат је за ре гре си -
ра ње пре во за ђа ка сред њих
шко ла с те ри то ри ја АП Вој -
во ди не за ову го ди ну из дво -
јио укуп но 182 ми ли о на ди -

на ра. Вре ди ис та ћи да мно ге
ло кал не са мо у пра ве, у скла -
ду са сво јим мо гућ но сти ма,
та ко ђе уче ству ју у по де ли тро -
шко ва уче нич ког пре во за. Та -
ко је на при мер на те ри то ри -
ји оп шти на Али бу нар, Бач,
Ин ђи ја, Ки кин да и Оџа ци ђа -
ци ма омо гу ћен бес пла тан пре -
воз јав ним тран спор том.

Град Ниш је у по не де љак, 13.
ав гу ста, уго стио НИС-ов ка -
ра ва на дру штве не од го вор но -
сти „За јед ни ци за јед но“. Реч
је о ак тив ност ру ско-срп ског
нафт ног ги ган та то ком ко је
пред став ни ци ком па ни је оби -
ла зе гра до ве ши ром Ср би је у
ко ји ма је НИС по др жао број -
не про јек те ко ји су по бољ ша -
ли жи вот гра ђа на. У то ку ви -
ше го ди шњег парт нер ства
НИС-а и гра да Ни ша успе шно
је ре а ли зо ва но 67 а из два ја ју
се отва ра ње „Пар ка зна ња”,
ре кон струк ци ја ка би не та за
Ру ски је зик у Гим на зи ји „Све -
то зар Мар ко вић”, са на ци ја По -
зо ри шта лу та ка, ре кон стук ци -
ја и уре ђе ње де чи је би бли о те -
ке „Сте ван Сре мац”, опре ма -

ње но во и згра ђе ног деч јег хе -
ма то-он ко ло шког оде ље ња
нео п ход ним ме ди цин ским
апа ра ти ма, као и по др шка
мно го број ним спорт ским и
кул тур ним ма ни фе ста ци ја ма.

Све ча но сти ко ја је овом
при ли ком ор га ни зо ва на у
згра ди Офи цир ског до ма у
Ни шу, при су ство ва ли су пред -
став ни ци Гра да Ни ша, ком -
па ни је НИС, као и мно го број -
ни но си о ци про је ка та ре а ли -
зо ва них у окви ру сра да ње.
Маријa Ха лар, ди рек тор ка Де -
парт ма на за мар ке тинг Бло -
ка Про мет ком па ни је НИС
из ра зи ла је за до вољ ство са -
рад њом и ис та кла да је:

- НИС, до са да, кроз про -
гра ме дру штве не од го вор но -
сти у Град Ниш уло жио го -
то во 60 ми ли о на ди на ра, али
је за нас мно го ва жни је то
што смо парт нер ски са Гра -
дом ра ди ли на уна пре ђе њу
ква ли те та жи во та гра ђа на.
На по ме ну ла бих да је Ниш и
је дан од на ших стра те шких
гра до ва где има мо 11 бен -
зин ских ста ни ца и где за по -
шља ва мо ви ше од 270 љу ди.
И у на ред ном пе ри о ду на -
ста ви ће мо да ула же мо у за -
јед ни цу, али и у би знис ак -
тив но сти.

Ка ра ван Нафт не ин ду стри -
је Ср би је бо ра вио је и у на -
шем гра ду 14. ју на у окви ру
обе ле жа ва ња ју би ле ја - де це -

ни ја успе шне са рад ње те ком -
па ни је и на ше ло кал не за јед -
ни це кроз дру штве но од го во -
ран про грам „За јед ни ци за -
јед но”. До са да су у Пан че ву
ре а ли зо ва на 132 про јек та ко -
ји су зна чај но до при не ли кул -
тур ном, со ци јал ном и еко ло -
шком бо љит ку Пан че ва и око -
ли не и у ту свр ху НИС је за
њи хо ву ре а ли за ци ју из дво јио
152 ми ли о на ди на ра.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДО ДЕ ЉЕ НА ПРИ ЗНА ЊА НАЈ БО ЉИМ СТУ ДЕН ТИ МА ЗА ВР ШНИХ ГО ДИ НА

МАР ЉИВ РАД И ВЕ ЛИ КА ОД РИ ЦА ЊА

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Пан че ва, те да је ова на гра да је -
дан од на чи на на ко је ло кал на
са мо у пра ва же ли да им по ка же
да раз ми шља и бри не о њи ма:

– По сла ли смо јед ну сим бо -
лич ну по ру ку мла ди ма, а то је
да од го вор но и вр ло озбиљ но
при сту па ње за да тим оба ве за -
ма пред ста вља нај бо љи пут да
се сле де по ста вље ни ци ље ви.
Та ко ђе, же ли мо да по ша ље мо
по ру ку да Град Пан че во то пре -
по зна је и под сти че. На дам се
да ће вам на гра да зна чи ти у ма -
те ри јал ном сми слу и да вам је,
пре све га, под стрек и по др шка
за да ље. Обра зо ва ње је је дан од
при о ри те та ло кал не са мо у пра -
ве ка да је реч о бри зи о мла ди -
ма, баш као и за по шља ва ње. И
за то Град Пан че во на сто ји да
ство ри сти му ла тив но по слов но
окру же ње, ка ко би од го во рио
на рад не и про фе си о нал не по -
тре бе мла дих Пан чев ки и Пан -
че ва ца. У на шем гра ду има мно -
го та лен то ва них и успе шних љу -

ПО МОЋ СРЕД ЊО ШКОЛ ЦИ МА

Ре гре си ран пре воз

ДЕ ЦЕ НИ ЈА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

НИС-ов ка ра ван 
у Ни шуДЕ ВЕ ТА РЕ ГА ТА „ТА МИШ”

Ужи вај те у ча ри ма ре ке

РЕ ЗУЛ ТА ТИ НА ЦИ О НАЛ НЕ ЕКО ЛО ШКЕ КАМ ПА ЊЕ

Ре ци не пла стич ним ке са ма за у век!
Ми ни стар ство за шти те жи вот -
не сре ди не 5. ју на по кре ну ло је
ма сов ну еко ло шку ак ци ју ко ја
има за циљ да се у Ср би ји сма -
њи упо тре ба пла стич них ке са.
Два ме се ца ка сни је Го ран Три -
ван, ми ни стар у Вла ди Ре пу -
бли ке Ср би је за ду жен за област
за шти те жи вот не сре ди не, са -
стао се про шле не де ље с пред -
став ни ци ма Асо ци ја ци је до ма -
ћих тр го вач ких ма ло про дај них
ла на ца (об је ди њу је 13 тр го вач -
ких пред у зе ћа са пре ко 570 ма -
ло про дај них обје ка та у Ср би -
ји) ко ја се укљу чи ла у ову на -
ци о нал ну кам па њу бу ђе ња еко -
ло шке све сти. Том при ли ком
Ми ни стар ство је оба ве сти ло јав -
ност да је у по след ња два ме се -
ца дра стич но сма ње на упо тре -
ба ове ам ба ла же, а као основ -
ни раз лог овом нео че ки ва ном
успе ху до при не ло то што су тр -
го вин ски лан ци по че ли да на -
пла ћу ју пла стич не ке се. Ка ко
на во де, до са да је упо тре ба пла -
стич них вре ћи ца сма ње на за
60 про це на та и да је реч о ве о -
ма из не на ђу ју ћем ре зул та ту ко -
ји је по стиг нут у крат ком вре -
мен ском ро ку.

Вре ди ис та ћи по да так да је
пре по чет ка ре а ли за ци је ове
кам па ње сва ки ста нов ник на -
ше зе мље го ди шње у про се ку
ко ри стио 300 пла стич них вре -
ћи ца, и про це на је да ће ова
еко ло шка ак ци ја до при не ти да
се до кра ја го ди не овај ре зул -
тат пре по ло ви.

– Охра бру је од го вор по слов не
за јед ни це, тр го вин ских ла на ца
и гра ђа на ко ји су се ода зва ли
ак ци ји и сма њи ли упо тро бу пла -
стич них ке са. Ово је ва о ма ја сан
по ка за те ља да се про ме на по на -
ша ња, за ме ном пла стич не ке се
це ге ром или тор бом, мо же мо
од го вор но од но си ти пре ма жи -
вот ној сре ди ни и бу ду ћим ге не -
ра ци ја ма – ре као је ми ни стар

Три ван по окон ча њу са стан ка с
пред став ни ци ма тр го вач ких ла -
на ца и под се тио јав ност да ко -
ри шће ње пла сти ке, ко ја мо же и
ве ко ви ма не раз гра ђе на да за га -
ђу је би о ди вер зи тет и угро жа ва
здра вље, ни је са мо наш, не го и
пла не тар ни про блем. Он је ову
сво ју те зу пот кре пио ин фо рам -
ци јом да у Па ци фи ку по сто ји
остр во на ста ло од пла стич них
ке са и ам ба ла же ко је је ве ли чи -
не Тек са са и да сва ка де се та ри -
ба са др жи че сти це пла сти ке.

Об рад По по вић, ди рек тор
Асо ци ја ци је до ма ћих тр го вач -
ких ма ло про дај них ла на ца је
том при ли ком ре као да се ова
ор га ни за ци ја, као дру штве но од -
го вор на, при дру жи ла ак ци ји

пре по знав ши озбиљ ност по сле -
ди ца упо тре бе пла стич них ке са
и ам ба ла же. Он је ис та као да је
Асо ци ја ци ја до ма ћих тр го вач -
ких ма ло про дај них ла на ца уве -
ла је прак су на пла ћи ва ња ке се
с ци љем да се њи хо ва упо тре ба
сма њи ис под 40 про це на та у од -
но су на про шло го ди шњу, ме ђу -
тим, за са мо 15 да на на пла те
по тра жња за овим ар ти клом је
сма ње на за 60 про це на та. По -
по вић је на ја вио да ће тр го вач -
ки лан ци од сва ке про да те ке се
из два ја ти 20 па ра за про јек те у
обла сти еко ло ги је, обра зо ва ња
или здрав ства у Ср би ји.

Ова кам па ња, осим што је
мо ти ви са на еко ло шким до при -
но сом одр жи вом раз во ју, пред -
ста вља и део ис пу ња ва ња стро -
гих европ ских стан дар да у обла -
сти за шти те жи вот не сре ди не.
Ре пу бли ка Ср би ја је пре у зе ла
оба ве зу да до 2025 го ди не сма -
њи упо тре бу ке са за де вет пу та
и у скла ду стим, Ми ни стар ство
је на го ве сти ло да ће, ако бу де
би ло по тре бе, др жа ва при ме -
ни ти и од ре ђе не ра ди кал не ад -
ми ни стра тив не ме ре - за бра ну
њи хо ве упо тре бе.

уло же ни труд. Бри га о мла дим
та лен ти ма кроз пру жа ње фи -
нан сиј ске по др шке и јав но ис -
ти ца ње вред но сти ко ји ма они
те же при мер је до бре прак се
ло кал не са мо у пра ве. Иа ко су
сред ства сим бо лич на би тан је
гест ко ји до ка зу је спрем ност
на ше ло кал не за јед ни це да по -
др жи оне ко ји свој успех гра де
на мар љи вом ра ду и ве ли ком
од ри ца њу.

По ру ка је ја сна, на ме ра та -
ко ђе – про мо ви са ти и по мо ћи
ко ли ко је то мо гу ће успе шним
мла дим љу ди ма ко ји пред ста -
вља ју по зи тив не уз о ре у дру -
штву. Наш град већ ви ше од
де сет го ди на при па да гру пи ло -
кал них за јед ни ца и дру штве но
од го вор них ком па ни ја ко је же -
ле да по ка жу јав но сти да у Ср -
би ји има пра вих мла дих хе ро -
ја ко ји ства ра ју у ти ши ни и по -
сти жу ве ли ке успе хе.

НА ДА РЕ НА ОМЛА ДИ НА

Ово го ди шњи ла у ре а ти су: Не ма ња Сто крп (Фи ло зоф ски фа кул тет - 9,56), Ка та ри на Кне же вић
(Ма шин ски фа кул те - 9,20), Са ша Пан че вач ки (Ме ди цин ски фа кул тет - 9,37), Ане та Кар та ли
(Елек тро тех нич ки фа кул тет - 9,22), Лу ка Бу ла то вић (Елек тро тех нич ки фа кул тет – 10), Са ња Пе -
тров ски (Фа кул тет по ли тич ких на у ка - 9,76), Вла ди мир Ми тро вић (Прав ни фа кул тет - 9,58),
Ан дри ја на Си мја нов ски (Ге о граф ски фа кул тет - 9,03), Та ма ра Сто кић (Ру дар ско-ге о ло шки фа -
кул тет - 9,92) Ми ли ца Гру и чић (Ар хи тек тон ски фа кул тет - 9.13), Ме дар Је ле на (Фи ло зоф ски
фа кул тет – 9), Љу би ца Ми ја то вић (Шу мар ски фа кул тет - 9,11), Ва ња Ве ли са вљев (Фа кул тет
при ме ње них умет но сти - 9,04), Сте фан Шу шњар (Елек тро тех нич ки фа кул тет – 10), Кри сти на
Кр стић (Фи ло ло шки фа кул тет - 9,26), Дра га на Ри стић (Фи ло зоф ски фа кул тет - 9,60), Ти са Ју -
кић (Фа кул тет му зич ке умет но сти - 9,11) и Ми ља на Ми ћо вић (Учи тељ ски фа кул тет - 9,32).

ди и на ма је циљ да се, уко ли ко
је мо гу ће, оства ри те у Пан че ву
– на гла сио је Па влов.

Још пре де сет го ди на пан че -
вач ка ло кал на са мо у пра ва са -
гле да ла је зна чај до де љи ва ња
ових сим бо лич них али пре сти -
жних на гра да ко ји ма Град же -
ли да ука же на да ре ној пан че -
вач кој омла ди ни за хвал ност за



Интересантна и друштвено ве-
ома корисна психолошко-кре-
ативна радионица „Лице при-
јатељства” одржана је у четвр-
так, 9. августа, у панчевачком
Народном музеју.

Радионицу су водиле Тама-
ра Тодоровић и Татјана Јовић,
стручне сараднице Удружења
за помоћ МНРО. Оне су са
присутнима разговарале о то-
ме како изгледа сусрет између
особа са сметњама у развоју и
оних које такве сметње нема-

ју. Учесници радионице дошли
су до закључка да још увек по-
стоје баријере у међусобном
односу ове две групе људи и
да су предрасуде, страхови и
непријатности и даље врло из-
ражени, те да би на томе тре-
бало да поради читава дру-
штвена заједница и сваки по-
јединац у њој.

Овај едукативни скуп реали-
зован је као пратећи садржај
изложбе фотографија „Знате
шта јесмо, али не знамо шта
бисмо могли бити” Чедомира

Милосављевића.
Удружење за помоћ МНРО

основано је 1975. године и од
тада окупља особе са интелек-
туалним тешкоћама, њихове
породице, као и све људе до-
бре воље који учествују у инте-
грацији особа са сметњама у
друштвену заједницу.

– Активности које се спрово-
де у нашем удружењу су разно-
врсне: кројачке, ликовне, драм-
ске, спортске и креативне. Одр-
жавају се радионице животних

вештина, као и психолошке и
едукативне радионице за роди-
теље. Учествујемо на градским
манифестацијама и на разли-
читим инклузивним кампови-
ма. Тако су, између осталог, у
августу наши чланови били уче-
сници Кампа осамостаљивања
на Чардаку – истакла је Татја-
на Јовић.

Чланови друштва ће у пред-
стојећем периоду припремати
нову представу коју је осмисли-
ла Александра Ксенија Мило-
сављевић, учествоваће на мани-
фестацији „Сусрет отвореног ср-
ца“ у организацији Удружења за
помоћ МНРО Вршац, а припре-
маће се и за Олимпијаду „Упр-
кос свему – дохвати живот“. То
такмичење ће се одржати кра-
јем септембра у Зрењанину.

Петак, 17. август 2018.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Ста ре ње ко же је не ми но ван
про цес, ко ји пред ста вља укуп -
ну ма ни фе ста ци ју све о бу хват -
ног ста ре ња ор га ни зма. Сви
ста ри мо раз ли чи то у за ви -
сно сти од то га ко ли ко бри -
не мо о свом здра вљу и не гу -
је мо се. Ста ре њем се ме ња
из глед и фи зи о ло ги ја ко же:
по вр шин ски слој (епи дер мис)
по ста је та њи, док сред њи
(дер мис) атро фи ра и ме ња
струк ту ру. Гу би се ела стич -
ност ко же, ка па ци тет ве зи -
ва ња во де се сма њу је и она
по ста је су вља, ме ња се ре љеф
(тек сту ра). Ве за из ме ђу дер -
ми са и епи дер ми са сла би и
иму ни тет ко же гу би на сна -
зи. Сма њу ју се и ма сно тки во
и про дук ци ја се бу ма.

Фак то ри ко ји ути чу на ста -
ре ње ко же су уну тра шњи и
спо ља шњи. Де ло ва њем уну -
тра шњих фак то ра до ла зи до
нор мал ног хро но ло шког ста -
ре ња ко же, због успо ра ва ња
ће лиј ских функ ци ја. Сва ке
де це ни је ко жа гу би око 6%
сво је де бљи не. Ста ре ње се

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

Про цес ста ре ња

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Са стој ци: 700 гра ма

бра шна, 1 ка ши чи ца со -

ли, 30 гра ма све жег

ква сца, 1 ја је, око 3 де -

ци ли тра во де.

За на дев: 250 гра ма

мле ве ног ме са, 1 сред ња

гла ви ца цр ног лу ка, со,

би бер, пер шун, 1 ја је.

При пре ма: Раз му ти ти

ква сац у по ла шо ље то -

пле во де, до да ти ка ши -

чи цу ше ће ра и бра шна,

по кло пи ти и оста ви ти да

ис пу ни шо љу. За ме си ти

те сто од бра шна, ма ло

со ли, при пре мље ног

ква сца, јед ног ја је та и мла ке во де. Те сто по де ли ти на 10 лоп ти ца и

оста ви ти да од мо ри 10-15 ми ну та.

У ме ђу вре ме ну при пре ми ти на дев: на ма ло уља про пр жи ти сит -

но сец ка ни цр ни лук, до да ти мле ве но ме со и за чи не по же љи. Све

дин ста ти 15-так ми ну та, за чи ни ти и на кра ју до да ти сец ка но пер шу -

но во ли сце. Кад се ма ло про хла ди уме ша ти и јед но ја је.

Сва ку лоп ти цу од те ста раз ви ти у круг, на сре ди ну ста ви ти по ка -

ши ку на де ва, а иви це те ста пре ма за ти са ма ло во де или уму ће ног

ја је та. Пре кло пи ти на по ла и до бро при ти сну ти кра је ве, да се не

отво ре при ли ком пр же ња. Ра ди си гур но сти, ви љу шком још ма ло

ути сну ти сву да око ло.

Спу шта ти по је дан па ке тић у за гре ја но уље и пр жи ти крат ко с обе

стра не док ле по не по ру ме ни. По слу жи ти од мах док је јос то пло.

При јат но!

Пи ше: Лана Белић

Па ке ти ћи 
с мле ве ним ме сом

Си ту а ци је у ко ји ма су гра ђа -
ни за ти чу ли це на ули ци, у
ле же ћем по ло жа ју, а ко је се
не ода зи ва, ни су баш та ко
рет ке. То нео да зи ва ње нај че -
шће је по сле ди ца акут ног пи -
јан ства и не мо гућ но сти да се
одр жи рав но те жа на соп стве -
ним но га ма. По сто је и дру ги
раз ло зи за гу би так све сти, те
је опрез увек нео п хо дан. Епи -
леп си ја, ср ча не арит ми је, ва -
зо ва га гал не син ко пе, ана фи -
лак тич ки шок, нар ко ти ци,
по вре де, мо жда ни и ср ча ни
удар мо гу да про у зро ку ју гу -
би так све сти, а не ки од њих
до во де и до ср ча ног за сто ја.
Упра во због то га је ва жно да
зна мо раз ли ку из ме ђу гу бит -
ка све сти и ср ча ног за сто ја.
Зна ње ана то ми је и пи па ње
пул са ни је нео п ход но да би -
смо утвр ди ли при сут ност ср -
ча ног за сто ја.

Гла сно по зи ва ње и бла го
сте за ње ра ме на пр во је што
тре ба да ура ди мо кад ви ди -
мо осо бу ко ја ле жи и за ко ју
има мо ути сак да је из гу би ла
свест. Исто вре ме но је ве о ма
ва жна про це на да ли осо ба
ди ше то јест да ли се по ме ра -
ју груд ни кош и зид сто ма ка.
Про ве ра ди са ња је од из у зет -
ног зна ча ја јер уко ли ко осо ба
ди ше то је исто вре ме но и по -

ка за тељ да има ср ча ну рад -
њу. По ло жај на ле ђи ма мо же
до ве сти до дру ге ком пли ка -
ци је -за па да ње је зи ка у ди -
сај не пу те ве. Пре ста нак ди -
са ња про у зро ко ван оп струк -
ци јом ди сај ног пу та, ве о ма
бр зо до во ди до ср ча ног за -
сто ја. Ме ра пр ве по мо ћи од
не про це њи вог зна ча ја је по -
ста вља ње осо бе без све сти у
по ло жај на бок. Пре то га мо -
ра мо да се уве ри мо да не по -
сто ји евен ту ал на по вре да кич -
ме. Боч ни по ло жај је нео п хо -
дан из још јед ног ве о ма ва -
жног раз ло га, а то је дре на жа
пљу вач ке, кр ви или по вра ће -
ног са др жа ја што да ље од ди -
сај ног пу та. Да кле утвр ди ли
смо да осо ба ди ше и да се не
ода зи ва на на ше по зи ве или
при зво ди не ке не раз го вет не
зву ке. По ку шај мо да за па зи -
мо евен ту ал ни ми рис ал ко -
хо ла и не ке дру ге зна ке као
што су тра го ви кр ви на те лу
и оде ћи, умо кра ва ње или тач -
ка сти убо ди и под ли ви на ко -
жи на ста ли упо тре бом ин тра -
вен ских нар ко ти ка.

Све је ово ва жно ка ко би -
смо про це ни ли на ред не ме -
ре пр ве по мо ћи и ка ко би -
смо пру жи ли дис пе че ру Хит -
не ме ди цин ске по мо ћи ин -
фор ма ци ју по ко јој ће он аде -
кват но да од ре а гу је. Не ка да
не по сто ји раз у ме ва ње за на -
ше зах те ве да се про це ни ста -
ње осо бе ко ја ле жи, а из све -
га на ве де ног ви ди се ко ли ко
су зна чај не основ не ме ре пр -
ве по мо ћи да би се спа сао
не чи ји жи вот. Мно ги ла и ци
уме ју да пру же ма са жу ср ца
и ве штач ко ди са ње осо би са
ср ча ним за сто јем. Ме ре ре -
а ни ма ци је су од из у зет ног
зна ча ја да би се са чу ва ли ви -
тал ни ор га ни, мо зак и ср це
до до ла ска струч не ме ди цин -
ске по мо ћи.

Гу би так све сти

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

убр за ва услед сма ње не ак -
тив но сти ен до кри них жле -
зда. Код же на у ме но па у зи
гу би так ко ла ге на се де ша ва
исто вре ме но са сма њи ва њем
гу сти не ко сти ју. Сма ње на
про дук ци ја му ко по ли са ха ри -
да и про те о гли ка на, ко ји да -
ју гип кост, ела стич ност и по -
треб ну вла гу ко жи, до во ди
до де хи дра та ци је и ства ра ња
бо ра.

Спо ља шњи фак то ри има ју
до ми нан тан зна чај у про це -
су ста ре ња ко же. Сма тра се
да на чин жи во та и окру же -
ње у ко ме се жи ви ути чу на
про цес ста ре ња. Од спо ља -
шњих фак то ра нај штет ни ји
су сун че ва ра ди ја ци ја и де -
ло ва ње сло бод них ра ди ка ла.

Аде кват на за шти та од сун -
ца и не га код ку ће и у са ло ну
га ран ту ју спо ри је стре ње ко -
же и здра ви ји из глед. Трет -

ман број је дан про тив стре -
ња и за на док на ђи ва ње хи ја -
лу ро на, ела сти на, ви та ми на,
ми не ра ла, оли го е ле ме на та и
оста лих ми кро е ле ме на та је
ин јек ци о на ме зо те ра пи ја, али
од лич не ефек те да ју и ки се -
о ник и мно ги дру ги би о ло -
шки трет ма ни.

У то ку је ли ков ни и
ли те рар ни кон курс за
пред школ це и основ це

Рок за до ста вља ње
ра до ва 21. сеп тем бар

Си са ње до при но си
пси хо мо тор ном раз во ју

„До је ње – те мељ жи во та” на -
зив је ли ков ног и ли те рар ног
кон кур са на ме ње ног пред школ -
ци ма и основ ци ма, ко ји су, по -
во дом Свет ске не де ље до је ња
(1-7. ав густ) и На ци о нал не не -
де ља про мо ци је до је ња (1-7.
ок то бар), рас пи са ли Цен тар за
про мо ци ју здра вља Ин сти ту та
за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут” и Мре -
жа за во да за јав но здра вље у
Ре пу бли ци Ср би ји.
Циљ кон кур са је да се под стак -
не здрав стве но-вас пит ни рад у
пред школ ским уста но ва ма и
основ ним шко ла ма на те му по -
др шке до је њу као нај оп ти мал -
ни јем на чи ну ис хра не но во ро -
ђен ча ди и одој ча ди.

Еду ка ци ја кроз за ба ву
По три нај бо ља ли ков на ра да у
ка те го ри ји пред школ ског уз ра -
ста и по три нај бо ља ли те рар -
на и ли ков на ра да у ка те го ри -
ја ма уче ни ка уз ра ста од 1. до
4. и од 5. до 8. раз ре да основ не
шко ле, пред школ ске уста но ве
и шко ле мо гу да до ста ве окру -

ПО ВО ДОМ СВЕТ СКЕ НЕ ДЕ ЉЕ ДО ЈЕ ЊА

МАЈ ЧИ НО МЛЕ КО – ДРА ГО ЦЕ НИ 
ЕЛИК СИР ЖИ ВО ТА

сеп тем бра. Ли ков ни ра до ви би
тре ба ло да бу ду ура ђе ни на па -
пи ру, у фор ма ту бло ка број 5.

Нај бо љи ли ков ни и ли те рар -
ни ра до ви би ће иза бра ни на
ни воу окру га, а за тим их окру -
жни за во ди/ин сти ту ти за јав но
здра вље до ста вља ју Ин сти ту ту
за јав но здра вље Ср би је „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут” до 28.
сеп тем бра, ка ко би се про гла -

У „Ба ту ту” ис ти чу да кон -
курс ни је на град ног ка рак те ра
(иа ко у скла ду са мо гућ но сти -
ма мо гу би ти обез бе ђе не на -
гра де на окру жном ни воу), већ
се кроз из бор и про мо ци ју нај -
бо љих де чи јих ра до ва под сти -
че здрав стве но-вас пит ни рад
ко ји пра ти из ра ду ра до ва.

Сим бо ли ка бро ја че тр де сет
Свет ска не де ља до је ња сва ке
го ди не се обе ле жа ва у ви ше од
170 зе ма ља све та ка ко би се
по ве ћа ло зна ње и свест о зна -
ча ју и пред но сти ма до је ња.
Свет ска али јан са за по др шку
до је њу (World Alliance for Bre-
astfeeding Action – WABA) ини -
ци ра ла је ову кам па њу ка ко би
се ин тен зи ви ра ле ак тив но сти
на за шти ти, про мо ци ји и по -
др шци до је њу, а сва ке го ди не
па жња је усме ре на на раз ли -
чи те те ме од зна ча ја за ову
област.

Зва нич ни да тум Свет ске не -
де ље до је ња на гло бал ном ни -

воу је од 1. до 7. ав гу ста, али се
др жа ва ма, ор га ни за ци ја ма и
ин сти ту ци ја ма пред ла же да за
обе ле жа ва ње и ак тив но сти по -
во дом Свет ске не де ље до је ња
иза бе ру нај при клад ни је да ту -
ме у њи хо вим зе мља ма. Та ко
се у на шој зе мљи На ци о нал на
не де ља про мо ци је до је ња обе -
ле жа ва то ком 40. сед ми це у го -
ди ни. Та не де ља је иза бра на
јер она сим бо лич но пред ста -
вља тра ја ње труд но ће. Ове го -
ди не обе ле жи ће се у пе ри о ду
од 1. до 8. ок то бра под сло га -
ном „До је ње – те мељ жи во та”.

Еко но мич но и здра во
До је ње пред ста вља нај јед но -
став ни ји, нај здра ви ји и нај е ко -
но мич ни ји на чин да се обез бе -
ди за до во ље ње по тре ба но во -
ро ђен че та, одој че та и де те та до
дру ге го ди не за пра вил ном ис -
хра ном. И са став и ко ли чи на
мај чи ног мле ка при ла го ђе ни
су уз ра сту де те та и ње го вим
по тре ба ма. Си са њем де те оства -
ру је по ве за ност са мај ком и за -
до во ља ва по тре бу не са мо за
хра ном, већ и за бли ско шћу,
сти му ли ше раз вој свих сво јих
чу ла, по сти же бо љи пси хо мо -
тор ни раз вој и раз вој ин те ли -
ген ци је. До је ње је кључ ни фак -
тор пре жи вља ва ња, здра вља и
бла го ста ња одој ча ди и мај ки и
пред ста вља ви тал ни део одр -
жи вог раз во ја и зна чај ну ком -
по нен ту гло бал не ак ци је окон -
ча ња по ре ме ћа ја ухра ње но сти.

Ка ко на гла ша ва ју у „Ба ту ту”,
до је ње ни је ис кљу чи ва од го -
вор ност же на – за шти та, про -
мо ци ја и по др шка до је њу део
су ко лек тив не дру штве не од -
го вор но сти. Свет ска здрав стве -
на ор га ни за ци ја и УНИ ЦЕФ
пре по ру чу ју да се са до је њем
за поч не што ра ни је, од но сно
да пр ви по дој бу де у ро ку од
јед ног са та од по ро ђа ја, као и
да се бе бе у пр вих шест ме се -
ци жи во та ис кљу чи во до је. Ове
ор га ни за ци је са ве ту ју да се по -
сле 24. не де ље уз до је ње за -
поч не са уво ђе њем не млеч не
до хра не.

Ре кло би се да са ња ма му

АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА ЗА ПОМОЋ МНРО

Од психологије 
до спорта

жном за во ду/ин сти ту ту за јав -
но здра вље, Цен тру за про мо -
ци ју здра вља, са на зна ком „За
кон курс – Свет ска не де ља до -
је ња” нај ка сни је до пет ка, 21.

сио и про мо ви сао нај бо љи де -
чи ји рад, ко ји ће би ти штам -
пан у ви ду по сте ра то ком 2019.
го ди не и ди стри бу и ран у до -
мо ве здра вља.



Че ти ри му шкар ца и јед на же -
на спрем ни да ри зи ку ју све
да би се до мо гли бо гат ства.
На из глед са вр шен план. Хе -
ли коп тер са ми ли о ни ма до -
ла ра и пи та ња без од го во ра. 

Са ми ја пра ти исто ри ја сит -
них зло чи на, али са да је све
то иза ње га, јер же ли да се
про ме ни због ћер ки це. Ипак,
ка да се је дан по слов ни до го -
вор нео че ки ва но из ја ло ви,
Са ми се пи та ка ко ће да ље.
Ми шел је још као де те по бе -
гао од кр ва вог гра ђан ског ра -
та. Од ра стао је у пред гра ђу
Сток хол ма, окру жен си ро ма -
штвом и кри ми на лом. По -
ку ша ва да окре не но ви лист,
али не мо же да по бег не из
кан џи про шло сти. Ни клас је
увек жи вео пу ним плу ћи ма.
Пу то вао је по све ту и тру дио
се да бу де ви ђен, да бу де је -
дан од оних о ко ји ма се при -
ча. Зо ран је би зни смен, чо -
век ко ји по зна је љу де и ко -

јем сви ве ру ју. Ка да је био
млад и ам би ци о зан, ма штао
је да се обо га ти – по сва ку
це ну. А Алек сан дра? Она је
раз лог због ког ова че ти ри
му шкар ца сми шља ју сен за -
ци о нал ну пљач ку тре зо ра у
Сток хол му.

ДРУШТВО
Петак, 17. август 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 кад вам
је ср це би ло пу но љу ба ви.
„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 „Ср це пу но љу ба -
ви” Ело и зе Џејмс 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:

„Ср це је пу но љу ба ви ка да
знаш да ти је по ро ди ца на
бро ју, ка да су сви здра ви, ка -
да имаш при ја те ље, ка да си
во љен, ка да во лиш жи вот,
ка да сун це си ја ја че. Јед но -
став но, ср це је пу но љу ба ви
ка да си ти сре ћан и за хва -
лан на све му што имаш, као
што сам и ја.” 066/2037...

„Ка да ми је мо зак био пра -
зан. От кад се он на пу нио, до -
зи ра но пу шта љу бав у ср це.”
064/1792...

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 мо же ли се во ле ти и кад
је ср це пу но ра на. Они ће
осво ји ти по је дан при ме рак
књи ге „Дру га љу бав мог жи -
во та” Вик то ри је Вол терс.

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

„Љу бав је panacea (лек што
ле чи све бољ ке), па и ра ње -
но ср це љу бав ће у јед ном
за ма ху из ле чи ти.” 064/0541...

„Мо же, та ко смо про јек -
то ва ни: во лиш, по вре де те,
па тиш, опет во лиш, опет те
по вре де и та ко у круг и ни -
кад се не опа ме тиш.”
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 читаоца који до среде, 22. августа, у 12 сати, СМС-ом на
број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Шта бисте волели да буде ипак истина?”, наградићемо по
једним примерком књиге „А ако је то ипак истина” Марка
Левија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју
„Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Ла гу на (раз мак) текст по ру ке и по ша љи те на

1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор мре жи  и 38,64 ди -

Шта бисте помислили кад
бисте у свом плакару прона-
шли жену, која се још и из-
ненади што можете да је ви-
дите? Која се појављује и не-
стаје кад год пожели и твр-
ди да је у дубокој коми на
другом крају града? Да ли
бисте јој поверовали и сами
закорачили у невероватну
авантуру? Јер, шта ако је то
ипак истина?

О томе размишља Артур,
млади архитекта из Сан
Франциска, кад открије Ло-
рен у свом стану.

Артур је једини који може
открити Лоренину тајну, је-
дини ко може да је види, чује
и разговара с њом. Када док-
тори одлуче да је искључе са
апарата – што би уништило

чаробни однос који су Артур
и Лорен развили – он мора да
нађе начин како би је спасао.
Јер, уосталом, једино њена
љубав може спасти њега.

„А ако је то ипак истина” 
Марка Левијa

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Пљач ка ве ка” Јо на са Бо ни је ра

Два чи та о ца ко ји до сре де, 22. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње:
„Ко ји је ваш оми ље ни ак ци о ни филм?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Пљач ка ве ка” Јо на са Бо ни је ра.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан чев -
ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и по -

ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те ле нор

мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

НАШ ГОСТ: ФИ ЛИП РЕ ШИ ДО ВИЋ, ПРИ ПРАВ НИК АН САМ БЛА „КО ЛО”

ПЛЕ СОМ У ОПАН ЦИ МА ДО СНО ВА
На кон тро днев не 
ау ди ци је при мље но
11 кан ди да та

Играч „Абра ше ви ћа“
осве тлао име том
дру штву

Нај ве ћи сан сва ког та лен то ва ног
фол кло ра ша у Ср би ји си гур но је
да по ста не део на ци о нал ног ан -
сам бла „Ко ло” и да ста не ра ме
уз ра ме са про фе си о нал ци ма нај -
ве ћег ка ли бра. Ипак, ма ло ко тај
сан оства ри. Јер, да би ушао у
„Ко ло” мо раш би ти, из угла обич -
ног смрт ни ка гле да но – са вр -
шен, и то на мно го на чи на.

И ове го ди не у „Ко лу” је одр -
жа на ау ди ци ја за ше сто ме сеч -
ни при прав нич ко-во лон тер ски
стаж у ан сам блу. То је ина че
је ди ни пут ко јим мо же те сти -
ћи до за по сле ња у овој „ин сти -
ту ци ји”. Кан ди да ти ко ји су при -
мље ни, по ла го ди не ће ра ди ти
са еми нент ним струч ња ци ма,
ко ји ће им по мо ћи да са вла да -
ју ре пер то ар „Ко ла” и да уна -
пре де ве шти на и зна ња. За ове
ау ди ци је увек вла да ве ли ко ин -
те ре со ва ње, а кон ку рен ци ја је
огром на јер се при ја вљу ју нај -
бо љи ме ђу нај бо љи ма.

Ни овог ле та ни је би ло дру -
га чи је. На ау ди ци ји, ко ја је тра -
ја ла три да на, од 9. до 11. ју ла,
по ја ви ло се 28 кан ди да та. При -
мље но је шест де во ја ка и пет
мла ди ћа. Је дан од њих је, на -
слу ти ли сте већ, де вет на е сто -
го ди шњи Фи лип Ре ши ди о вић,
играч КУД-а „Абра ше вић” из
Пан че ва.

Ве ли ки пре о крет
Ка да смо у мар ту ове го ди не
об ја ви ли ре пор та жу о од ла ску
„Абра ше ви ћа” на вeлики фе -
сти вал на Си ци ли ји, ни смо вам
ре да ра ди су ге ри са ли да упам -
ти те Фи ли по во име. Овај мо -
мак је јед но став но пред о дре -
ђен за успех.

Фи лип жи ви у Цре па ји и
фол кло ром се ба ви од пе те го -
ди не, ка да је, ка ко ка же, на на -
го вор се стре за и грао у та мо -
шњем КУД-у „Све ти Са ва”.
Ипак, до пре не ко ли ко го ди на
фол клор је до жи вља вао са мо
као хо би и при ли ку да ужи ва и
за ба ви се.

Ка да је 2014. го ди не упи сао
Еко ном ску шко лу „Па ја Мар -
га но вић” на сме ру за ту ри стич -
ког тех ни ча ра, по ста ло је те -
шко укло пи ти про бе са школ -
ским оба ве за ма и сва ко днев -
ним пу то ва њем на ре ла ци ји Цре -
па ја – Пан че во. И та ко је Фи -
лип од лу чио да пре ђе у „Абра -
ше вић”. Тек, по сле дру гог го -
ди шњег кон цер та, у де цем бру
2015, до нео је ва жну од лу ку.

– По сле тог кон цер та ви ше
ни шта ни је би ло исто. Ко нач -
но сам пре ло мио да је фол -
клор оно чи ме за пра во же лим
да се ба вим у жи во ту. Рад у
„Абра ше ви ћу” с ко ре о гра фом
Го ра ном Ми тро ви ћем, пр ва -
ком ан сам бла „Ко ло”, са рад ња
са чла но ви ма упра ве, ве ли ка
при ја тељ ства са дру гим игра -
чи ма, ме ђу ко ји ма бих из дво -
јио Лу ку Стој но ва, свог бу ду -
ћег ку ма, с ко јим сам не раз -
дво јан од пр вог да на, адре на -
лин на сце ни, при ли ка да по -
ка жеш сво је уме ће пред пу бли -

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Пра зан мо зак, пу но ср це

ком, да осе тиш тај про ток енер -
ги је... све то је по мо гло да фол -
клор из хо би ја пре ра сте у не -
што мно го ве ће и да ми по ста -
не нај ва жни ја ствар на све ту –
ис ти че Фи лип.

Фо ку си ран на циљ
Исто вре ме но с том спо зна јом,
до шли су и ве ли ки пла но ви.

– По чео сам да но ноћ но да раз -
ми шљам о фол кло ру. Же ља за
на пре до ва њем и успе хом би ла
је ја ча не го икад. Ула зак у „Ко -
ло” по стао је го то во мо ја оп се -
си ја. Три го ди не сам са мо о то -
ме при чао. Уве че бих ле гао да
спа вам с осме хом на ли цу за ми -
шља ју ћи се бе на сце ни „Ко ла”.
Че сто се де ша ва ло и да про ве -
дем бе са ну ноћ игра ју ћи у сво јој
со би и до во де ћи по кре те до са -
вр шен ства – ка же овај умет ник.

На кон две и по го ди не озбиљ -
них при пре ма, Фи лип је на по -
кон до че као ау ди ци ју.

– Пр вог да на се одр жа ва ели -
ми на ци о ни део, ко ји се од но -
си на про ве ру му зи кал но сти и
слу ха. То је био ве о ма те жак
дан за ме не, јер ни је ла ко ка да
зна те да вас је дан про гре шан
тон мо же ко шта ти при ли ке да
уоп ште стиг не те до играч ког
де ла. Све је би ло у ре ду и про -
шао сам да ље. Дру гог да на сле -
ди про ве ра играч ких спо соб -
но сти. Све вре ме је ис пред вас
мен тор и ви сте ду жни да по -
но ви те еле мен те ко је вам он
за да је. Кон стант но мо ра те да
има те др жа ње као да сте на
сце ни и да на нај бо љи мо гу ћи
на чин по ка же те став, др жа ње,
осмех, глу му, ка ко игра те, ка -
ко ски да те по кре те, ка ква вам
је кон цен тра ци ја, ко ли ко се бр -
зо сна ла зи те... Ми слим да сам
с пи ру е та ма оста вио по се бан
пе чат, јер сам ус пео да их ура -
дим ви ше не го сви оста ли кан -
ди да ти. Ипак, не ке од за да тих
ко ра ка ду го ни сам ра дио, с не -
ки ма сам се су срео по пр ви
пут, али ус пео сам да их „ски -
нем” и на кра ју сам био при -
лич но за до во љан оним што сам
по ка зао – на ста вља Фи лип.

Нео че ки ва ни про бле ми
Тре ће ју тро до не ло је нео че ки -
ва не про бле ме. Же сто ке ве жбе

прет ход ног да на иза зва ле су ја -
ку упа лу ми ши ћа пра ће ну ви -
со ком тем пе ра ту ром.

– Ни је би ло те о рет ске шан -
се да од у ста нем. То је био нај -
бит ни ји дан, тре ба ло је да за -
пе ча тим све до тог тре нут ка
ура ђе но. За да так је овог пу та
био да пред ста ви мо со ло де о -
ни цу по свом из бо ру, а на кон
то га је сле дио ин тер вју. По што
во лим пи ру е те и окре те, ода -
брао сам ну ме ру „Го пра ти ле,
де до” у ко јој има про сто ра да
се баш ти еле мен ти пред ста ве.
То је ина че пр ва ко ре о гра фи ја
где сам до био со ло де о ни цу у
„Абра ше ви ћу” и ве жбам је већ
ду же од две го ди не. Био сам
си гу ран да с том тач ком не ма
гре шке. На кон ин тер вјуа пре -
о ста ло је да са че ка мо не ко ли -
ко да на на ре зул та те. Ипак об -
ја вље ни су већ на ред ног ју тра.
Ка да ми је кум Лу ка ја вио да је
мо је име на ли сти при мље них
на сај ту „Ко ла“, мо јој сре ћи ни -
је би ло кра ја – пре при ча ва Фи -
лип не ке од нај зна чај ни јих мо -
ме на та у свом жи во ту.

Тек та да му је, ка же, до пр ло
до све сти ко ли ки је успех по -
сти гао.

Кад се коц ки це скло пе
Од пр вог рад ног да на у сеп -
тем бру Фи ли па че ка ју оба ве зе
у „Ко лу”. Пла ни ра да на ста ви
и да игра у „Абра ше ви ћу” оно -

ма ко сти ми ма и ра ду на сце ни
и ра ду иза сце не. У овој си ту а -
ци ји је то за ме не ве ли ка пред -
ност, јер ћу са да сво је зна ње
са мо на до гра ди ти и уса вр ши -
ти – ка же Фи лип.

По ис те ку шест ме се ци по -
ла же се во лон тер ски ис пит.
Игра чи по том до би ја ју по твр -
ду да су за вр ши ли при прав -
нич ки стаж у про фе си о нал ном
ан сам блу, а нај бо љи ме ђу њи -
ма би ва ју и за спо сле ни у „Ко -
лу”. Фи лип чвр сто ве ру је да ће
он би ти тај.

По ро ди ца пу та два
Он до да је да, уз сву сво ју мо -
ти ви са ност и та ле нат, си гур но
не би по сти гао та кав успех без
по др шке сво јих по ро ди ца.

– Го во рим у мно жи ни јер
ни је фра за да смо сви ми у
„Абра ше ви ћу” то ли ко по ве за -
ни да смо јед ни дру ги ма дру -
га по ро ди ца. Сви ма ко ји раз -
ми шља ју о то ме да се упи шу
на фол клор са ве ту јем да сва -
ка ко до ђу у „Абра ше вић”. На -
у чи ће мно го о игри и тра ди -
ци ји, дру жи ће се и пу то ва ће.
Тру ди ће мо се да их под стак -
не мо да не гу ју пра ве вред но -
сти, да те же ка успе ху, да ве -
ру ју у се бе. Зна ње о игри пре -
но си је дан од нај бо љих – Го -
ран Ми тро вић, за љу бав и не -
жност ту је на ша „мај ка”, пред -
сед ни ца дру штва Ле ла Стој -

ПО СТА НИ ТЕ ЧЛАН „АБРА ШЕ ВИ ЋА”

Ако же ли те да се при дру жи те нај ста ри јем кул тур но-умет нич -

ком дру штву на на шем под не бљу, он да за бе ле жи те у ка лен -

дар по не де љак, 3. сеп тем бар, јер та да у „Абра ше ви ћу“

по чи ње упис но вих чла но ва.

Мо ћи ће те да се при ја ви те то ком чи та вог сеп тем бра и ок -

то бра, сва ког рад ног да на, од 18 са ти, у про сто ри ја ма дру -

штва, на пр вом спра ту До ма омла ди не. У исто вре ме но ве

по ла зни ке ће при ма ти и огран ци у Ја бу ци, Ко ви ну и Опо ву.

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо же те до би ти пу тем те ле фо на

060/3051-937 или пу тем меј ла abrasevic013@gmail.com.

Фи лип на ау ди ци ји
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ли ко ко ли ко му то оба ве зе у
на ци о нал ном ан сам блу бу ду
до зво ља ва ле, а же ља му је да
иду ће го ди не упи ше Ин сти тут
за умет нич ку игру.
– То ком прак се у „Ко лу” има -
ће мо ча со ве пе ва ња и игра ња,
а пред ви ђен је и те о рет ски део,
што ми се по себ но до па да, јер
да би сте би ли ван се риј ски играч
мо ра те до бро да по зна је те и
те о ри ју. Не знам ка ко је у дру -
гим дру штви ма, али ми у „Абра -
ше ви ћу”, има мо ве ли ку сре ћу
да с на ма ра де про фе си о нал -
ци, ко ји ве ли ку па жњу по све -
ћу ју то ме да нас на у че и те о -
ри ји и пра вил ном од но су пре -

нов, а за ком плет ну ор га ни за -
ци ју ста ра се Ми ро слав Зу бо -
вић. Они су сви удру же ни са
истом ми си јом: да учи не да
пре не го што по ста не те до бар
играч, нај пре бу де те до бар чо -
век – по ен ти ра Фи лип.

Су де ћи по ре зул та ти ма ко је
је овај мо мак по сти гао, мо же
му се ве ро ва ти на сва ку реч.
Ако при ча о ње го вом пу ту ин -
спи ри ше ма кар јед ну осо бу да
хра бро кре не ка оства ре њу сво -
јих сно ва, он да је овај текст ис -
пу нио сво ју свр ху. И, на рав но,
за пам ти те Фи ли по во име. Тек
ће се за ње га чу ти.

Д. Ко жан



СА ОП ШТЕ ЊЕ МУП-а СР БИ ЈЕ

По ли цај ци ма се не ће сма њи ва ти пла те 
Ми ло сав Ми лич ко вић, др жав -
ни се кре тар Ми ни стар ства уну -
тра шњих по сло ва Ср би је, де -
ман то вао је на ја ву По ли циј -
ског син ди ка та Ср би је да ће
по ли цај ци ма и дру гим за по -
сле ни ма у МУП-у би ти сма ње -
не пла те. У са оп ште њу ко је је
об ја ви ло Ми ни стар ство уну -
тра шњих по сло ва Ср би је он је
ис та као да су та кве тврд ње
ПСС-а не и сти ни те.

„На број не не и сти не По ли -
циј ског син ди ка та Ср би је, ко -
је су из ре кли прет ход них го -
ди на, ни сам же лео да ре а гу -
јем, јер су и по ли циј ски слу -
жбе ни ци и гра ђа ни Ср би је схва -
ти ли да њи хо ва са оп ште ња ни -
су ба зи ра на на тач ним чи ње -
ни ца ма.Ме ђу тим, на кон по -
след њих не и сти на ПСС-а да ће
по ли цај ци ма и дру ги ма ко ји
су за по сле ни у Ми ни стар ству
уну тра шњих по сло ва би ти сма -
ње не пла те јер је то пре по ру -
чио Фи скал ни са вет при ну ђен
сам да ре а гу јем, јер је циљ ових
не и сти на да се иза зо ве уз не -
ми ре ње ме ђу за по сле ни ма.
Пред лог Фи скал ног са ве та не
са мо да ни је оба ве зу ју ћи за
Вла ду Ср би је, већ не ће би ти
ни при хва ћен. Као и прет ход -
них го ди на пла те у Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва ће
на ста ви ти да се по ве ћа ва ју и
то не са мо у овој, већ и на ред -
ној го ди ни”–пи ше у са оп ште -
њу МУП-а.

Ту се мо же про чи та ти и да
је ви ше не го ја сно да су пред -
сед ник Ср би је и Вла да сво јим
огром ним за ла га њем обез бе -
ди ли еко ном ски на пре дак др -
жа ве, за хва љу ју ћи че му су у
прет ход ном пе ри о ду по ве ћа не
пла те не са мо по ли ца ја ца и
при пад ни ка без бед но сних слу -
жби, већ и ле ка ра, ме ди цин -
ских се ста ра, про свет них рад -
ни ка, и мно гих дру гих за по -
сле них у јав ном сек то ру. До -
да је се и да ће се за хва љу ју ћи
од го вор ној еко ном ској по ли -
ти ци ко ју во де пред сед ник и

Вла да Ср би је тај тренд на ста -
ви ти. 

„Ме ђу тим, у са оп ште њу ПСС
не ви дим ни шта дру го сем још
јед но по ли тич ко обра ћа ње и
по ку шај да се, ши ре њем не и -
сти на, за по сле ни у МУП-у за -
пла ше. Али ако већ не же ле да
има ју ис кљу чи во син ди кал не
ак тив но сти и да се искре но бо -
ре за пра ва по ли ца ја ца и уна -
пре ђе ње њи хо вог по ло жа ја, он -
да тре ба да се ре ги стру ју као
по ли тич ка стран ка и да на из -
бо ри ма про ве ре ко ли ку по др -
шку гра ђа на има ју”-пи ше та -

ко ђе у са оп ште њу др жав ног се -
кре та ра МУП-а. 

По ли циј ски син ди кат Ср би -
је је у свом са оп ште њу из ме ђу
оста лог на вео да је на ја ва да
ће за по сле ни ма у МУП-у би ти
сма ње не пла те до во љан раз лог
за про тест за по сле них у по ли -
ци ји јер се ни ко дру ги не ће бо -
ри ти осим њих. 

Мно ги у на шем гра ду не зна -
ју да јед но од нај ве ћих пан -
че вач ких на се ља „Ко теж 2”
од 15. де цем бра 2016. го ди не
има дру га чи ји на зив, и да се
зо ве „Ко теж Ми ло ра до вић”.

Та кву од лу ку је на сед ни -
ци ко ја је одр жа на тог да на
до не ла Ко ми си ја за по ди за -
ње спо ме ни ка и од ре ђи ва ње
на зи ва ули ца и тр го ва Скуп -
шти не гра да Пан че ва. Ре ше -

ње ко јим је то по твр ђе но је
пот пи сао пред сед ник Ко ми -
си је Не ма ња Ро тар. 

Да под се ти мо, но ви на зив
„Ко те жа 2” је од ре ђен у знак
се ћа ња на јед ну од нај ве ћих
и нај у глед ни јих по ро ди ца у

Пан че ву ( Ми ло ра до вић) ко -
ја је пре Дру гог свет ског ра та
би ла вла сник зе мљи шта, во -
но гра да, и не крет ни на по це -
лом гра ду, а на ро чи то на ме -
сту где се да нас на ла зи на се -
ље „Ко теж 2”. На кон за вр шет -
ка Дру гог свет ског ра та но ва
ко му ни стич ка власт је про -
гла си ла нај ста ри је чла но ве
по ро ди це за на род не не при -
ја те ље, а сва имо ви на им је

од у зе та и на ци о на ли зо ва на. 
Мно ги у на шем гра ду не

зна ју за од лу ку да се про ме -
ни на зив на се ља „Ко теж” и
још увек ко ри сте ње гов ста -
ри на зив, иа ко та ко ви ше не
би тре ба ло да бу де. 

ХРОНИКА
Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Био је це њен и 
по што ван ме ђу 
мно гим Пан чев ци ма 

Из мно гих би та ка ко је
је во дио иза шао је
као по бед ник, 
по след њу је из гу био

– Ка да бих мо гао по но во да се
ро дим опет бих се опре де лио
за вој нич ки по зив јер је за ме -
не он нај леп ши на све ту. Во -
лео бих и ако би би ло мо гу ће
да се вра ти не ка да шња Ју го -
сла ви ја за то што је то би ла див -
на зе мља, у ко јој смо сви жи -
ве ли сло жно и у ми ру – казао
је у по след њем ин тер вјуу за
„Пан че вац” ге не рал-ма јор Енес
Та со, сви ма у Пан че ву драг, це -
њен, и до бро по зна ти су гра ђа -
нин. При стао је да го во ри за
наш лист ка да је 8. но вем бра,
на све ча ној сед ни ци град ске
Скуп шти не по во дом Да на гра -
да, од лу ком гра до на чел ни ка
Пан че ва Са ше Па вло ва про гла -
шен за за слу жног гра ђа ни на.
Две го ди не ка сни је ви ше га не -
ма. Иа ко је из мно гих би та ка
ко је је во дио иза шао као по -
бед ник по след њу је из гу био.
Пре ми нуо је 12. ав гу ста, у 72.
го ди ни жи во та. 

На пи та ње но ви на ра „Пан -
чев ца” због че га је нај по но сни -
ји, и шта га нај ви ше ис пу ња ва,
Та со је у свом по сле д њем ин -
тер вјуу од го во рио: 

– Ми слим да се ма ло зна да
смо ја и вој ни ци ко ји ма сам
ко ман до вао из гра ди ли мно го
пу те ва по Пан че ву и Ју жном
Ба на ту. Осим то га, ко ман до -
вао сам је ди ни цом од хи ља ду
и по вој ни ка ко ја је уче ство -
ва ла у га ше њу ве ли ког по жа -
ра у Де ли блат ској пе шча ри пре
ви ше го ди на. Дра го ми је и
због то га што сам увек до бро
са ра ђи вао са свим љу ди ма ко -
ји су би ли на зна чај ним функ -
ци ја ма у до са да шњим ло кал -
ним вла сти ма у Пан че ву. Сре -
ћан сам и због мо ја два си на.
Је дан је при ват ни зу бар, и ра -
ди на Те сли, а дру ги је та ко ђе
сто ма то лог, за по слен је на ВМА
и пот пу ков ник је по чи ну. На

НЕ МА ВИ ШЕ ГЕ НЕ РА ЛА ТА СА 

ОТИ ШАО ЈЕ ВЕ ЛИ КИ ВОЈ НИК И ЧО ВЕК 

ње га сам пре нео љу бав пре ма
вој нич ком по зи ву. Ина че је вр -
ло успе шан у свом по слу, ба ви
се на уч ним ра дом, и тре ба
уско ро да док то ри ра  – до дао
је Та со. 

Од го во рио је и на пи та ње ка -
да му је би ло нај те же. Ре као је
да је без ди ле ме то би ло по -
чет ком ма ја 1992. го ди не, за
вре ме ра та ко ји је бе снео на
на шим про сто ри ма, и бор би
ко је су се во ди ле у Са ра је ву. 

Тих да на су па ра вој не фор -
ма ци је под ко ман дом Али је
Изет бе го ви ћа на па ле вој ни ке и
офи ци ре у ко ло ни бив ше ју го -
сло вен ске ар ми је ко ја се по вла -
чи ла без оруж ја, и ни је угро жа -
ва ла ни ког. Та со је та да те шко
ра њен, а осим ње га је у тим бор -
ба ма по ги ну ло, ра ње но и за ро -
бље но много на ших вој ни ка. 

– Њих ми је и дан-да нас жао,
и ни ка да не ћу да их за бо ра -
вим. То ка жем јер сам се пре
то га са сво јим офи ци ри ма увек
тру дио да што је мо гу ће ви ше

чу вам жи во те мо јих вој ни ка.
Во лео бих да ако је мо гу ће оста -
не за бе ле же но и то да сам се
та да уве рио и ко ли ко ме по -
шту ју у Пан че ву. Ка да су ме
пре ба ци ли ра ње ног на ВМА,
та мо шњи ле ка ри су ре кли да
је по треб но да се за ме не да
крв. Мо је ко ле ге су ор га ни зо -
ва ле ту ак ци ју, и до шао је пун
ау то бус из Пан че ва! Бес крај но
сам за хва лан тим див ним љу -
ди ма ко ји су ми та да по мо гли
као и свим за по сле ни ма у Гар -
ни зон ској ам бу лан ти у Пан че -
ву и на ВМА  – до дао је Та со. 

Да ли је по сле ових ре чи по -
треб но још не што на пи са ти о
ње му? Не ка оста не за пам ће но
и да је 1992. го ди не до био Ок -
то бар ску на гра ду гра да Пан че -
ва. да је ро ђен 1946. го ди не у
При је по љу, и да је за вр шио све
мо гу ће вој не шко ле. 

У би о гра фи ји ге не ра ла Та са
је не мо гу ће из о ста ви ти и то да
је то ком вој нич ке ка ри је ре про -
шао све ду жно сти, по чев ши од

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ко ман ди ра во да, па до ко ман -
дан та 51. Ме ха ни зо ва не бри -
га де, је ди ни це ко ја је би ла ста -
ци о ни ра на у ка сар ни „Сте ви ца
Јо ва но вић”. Ка да је 90-тих го -
ди на по чео рат у Хр ват ској упу -
ћен је на тај фронт. Оста ће за -
пам ће но да је био је ди ни офи -
цир ЈНА о ко ме су с по што ва -
њем го во ри ли хр ват ски офи -
ци ри. 

На кон хр ват ског ра ти шта пре -
ко ман до ван је у Са ра је во, у ко -
ман ду та мо шње Вој не обла сти
ЈНА. Го ди ну да на ка сни је, 1992.
го ди не те шко је ра њен у ма са -
кру му сли ман ских па ра вој них
фор ма ци ја у До бро во љач кој ули -
ци. Иа ко је та да остао у жи во -
ту, због те шких по вре да ко је је
за до био је пен зи о ни сан. И по -
ред то га што је го ди на ма по сле
то га не ко ли ко пу та не дељ но
ишао на ди ја ли зу ни ка да га ни -
су на пу шта ли ду хов на сна га,
упор ност и по зи тив на енер ги ја.
За то је још те же по ми ри ти се с
тим да га ви ше не ма.

Вој ни ци и офи ци ри Спе ци -
јал не бри га де Вој ске Ср би је
до са да су уче ство ва ли на
број ним так ми че њи ма у на -
шој зе мљи и ино стран ству и
осва ја ли при зна ња чи ме су
до ка зи ва ли да је ква ли тет
обу ке у тој је ди ни ци на ви -
со ком ни воу. То се по но ви -
ло и ових да на, на Ме ђу на -
род ним вој ним игра ма ко је
су одр жа не у Бе ло ру си ји. 

Пот по руч ник Ђор ђе Лап -
че вић из те је ди ни це осво -
јио је пр во ме сто у кон ку -

рен ци ји ме шо ви тих снај пер -
ских па ро ва у ди сци пли ни
„снај пер ски ду ел” Успех ко -
ји је по сти гао је још зна чај -
ни ји ако се узме об зир да га
је оства рио у кон ку рен ци ји
дру гих снај пе ри ста из 18
европ ских ар ми ја, да ни је
пу цао из свог оруж ја већ из
ру ске пу шке „дра гу нов”, и да
се так ми чио и са ра ђи вао са
ко ле гом из бе ло ру ске вој ске
ко га је пр ви пут ви део на том
до га ђа ју. Због то га је за слу -
жио че стит ке за при зна ње
ко је је осво јио.

Пот по руч ник Лап че вић се
по ка зао у до бром све тлу без
об зи ра на то што се овом
так ми че њу осим пре ци зно -

сти стре ла ца од њих зах те -
ва ла и до бра фи зич ка кон -
ди ци ја. Од уче сни ка се тра -
жи ло да нај ре пу ца ју из јед -
ног за кло на а он да да се кре -
ћу, ме ња ју по зи ци је, и све
вре ме га ђа ју. 

Глав но-ко ман ду ју ћи Спе -
ци јал них сна га у бе ло ру ској
ар ми ји Ва дим Де ни сен ко је
по сле так ми че ња из ја вио за
бе ло ру ске ме ди је да је оно
пред ста вља ло до бру при ли -
ку свим уче сни ци ма за по -
ре ђе ње. 

–Мо гли су да се упо ре де
са кон ку рен ти ма из дру гих
ти мо ва, и да са гле да ју ка кве
су њи хо ве ме то де у обу ци
снај пе ри ста у кон ку рен ци ји
са дру гим ар ми ја ма –на гла -
сио је он. 

Ина че, у Спе ци јал ној бри -
га ди се при да је ве ли ка па -
жња обу ци снај пе ри ста. Они
мо гу да ве жба ју из нај бо љих
и нај це ње ни јих снај пер ских
пу ша ка на све ту као што су
„Са ко” и „Ба рет” ко је ко шта -
ју око 15.000 евра! Не дав но
су до би ли и но ве оп тич ке уре -
ђа је за осма тра ње и ни ша ње -
ње што ће им би ти ве ли ка
олак ши ца, по себ но ка да деј -
ству ју у ноћ ним усло ви ма.

МЕ ЂУ НА РОД НО ПРИ ЗНА ЊЕ 

ЗА ВОЈ СКУ СР БИ ЈЕ 

Спе ци јал ац нај бо љи
снај пе ри ста

ПО СЛЕ ОД ЛУ КЕ НАД ЛЕ ЖНИХ 

Ко ри сти ти но ви на зив
на се ља „Ко теж 2” 

По след ња фо то гра фи ја ге не ра ла Та са

Пот по руч ник Ђор ђе Лап че вић



На Ме ђу на род ни дан мла дих
у не де љу, 12. ав гу ста, Спорт -
ско-ре кре а тив ни цен тар „Је -
зе ро” на до мак Ка ча ре ва био
је оа за спорт ског уме ћа и тим -
ског ду ха. Тог да на, у ор га ни -
за ци ји пан че вач ког Три а тлон
клу ба „Па трик”, одр жан је
дру ги Фе сти вал спор та са так -
ми че њи ма у крос-ду а тло ну и
крос-три а тло ну за микс шта -
фе те, ка да је на сту пи ло пре -
ко пе де сет спор ти ста из це ле
Ср би је.

На пре ле пој и атрак тив ној
ло ка ци ји по ме ну тог је зе ра
пре пу ној зе ле ни ла, у глав ној
тр ци да на, на дис тан ци од
три ки ло ме та ра тр ча ња, 12
ки ло ме та ра на би ци клу и још
два ки ло ме та ра тр ча ња, по -
бе ду је од нео фан та стич ни
Стра хи ња Тра кић из Кра гу -
јев ца, ис пред су гра ђа ни на и
про шло го ди шњег шам пи о на
Вељ ка Мак си мо ви ћа, као и
ју ни о ра Ни ко ле Ме да на из
Бе о гра да.

Ана Ста но је вић из По жа -
рев ца би ла је нај бр жа да ма
на ис тој дис тан ци, а иза ње у
циљ су ушле ју ни ор ка Ан ђел -
ка Бо жић из Пан че ва и још
јед на По жа ре вљан ка – Бран -
ка Јер ков.

Леп уго ђај за све при сут не
при ре ди ли су и три а тлон ци
у мла ђим ка те го ри ја ма, ко ји
су пли ва ли, во зи ли би цикл и
тр ча ли. Вре ди ис та ћи да је
ме ђу ју ни о ри ма дру го ме сто
за у зео Ђор ђе Ра цић из пан -
че вач ког клу ба.

Овај фе сти вал спор та био
је ујед но и тре ћа тр ка у ни зу
у окви ру Крос се ри је чи је фи -
на ле је пла ни ра но за 20. ок -
то бар на бе о град ском Ко шут -
ња ку.

Ба нат ски Бре сто вац: Отва ра -
ње по ну да за из во ђе ње ра до -
ва на по ња вич ком мо сту од -
ло же но за 21. ав густ, због до -
пу не кон курс не до ку мен та -
ци је. Уре ђи ва ни су ула зи у
се ло од фуд бал ског игра ли -
шта пре ма гра ду, а уско ро ће
по че ти из ра да три ста зе на
но вој пар це ли на гро бљу.

Ба нат ско Но во Се ло: Но во и -
згра ђе на ка пе ла спо је на је на
се о ски во до вод. У то ку су ра -
до ви на уре ђе њу фа са де и кро -
ва До ма кул ту ре, а сле ди дво -
ри шни део у ко јем ће би ти
осли кан ве ли ки му рал, за шта
ће би ти рас пи сан кон курс.
Иза спо ме ни ка у цен тру по -
ста вље на је те ре та на на отво -
ре ном, а не да ле ко ода тле су
деч је игра ли ште и те рен за
ма ли фуд бал и све је по кри -
ве но ра све том. Фол клор ни ан -
самбл и ор ке стар уско ро по -
чи њу с ра дом.

До ло во: У то ку су лет ње ра -
ди о ни це До ма кул ту ре, ко је
во де сту ден ти. КУД „Ба нат -
ски вез” го сто вао је у ме сту
Ма јур код Ја го ди не. Ак тив
мла дих ор га ни зо вао је не ко -
ли ко жур ки, а при ре ђе не су
и „жур ки це” за нај мла ђе.

Гло гоњ: По во дом се о ске сла -
ве Кир вај у уто рак, 14. ав гу -
ста, у До му кул ту ре на сту пио
је бенд „Пе ри од”, а су тра дан
је КУД „Ве се ли ја” при ре ди ла
игран ку у пор ти Ру мун ске
пра во слав не цр кве. 

Ива но во: По во дом се о ске сла -
ве Кир вај у сре ду, 15. ав гу -
ста, ис пред До ма кул ту ре ор -
га ни зо ван је кон церт фол ко -
ра, а по том је у про сто ри ја ма

по ме ну те уста но ве отво рен је -
да на е сти Са лон умет нич ке
фо то гра фи је.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца, у са -
рад њи са ЈКП-ом „Вод-ком”,
ра ди на уре ђе њу та ми шких

из ле ти шта „ске ла” и „пе сак”.
Фуд бал ски клуб не дав но је
про ме нио ру ко вод ство. 

Ка ча ре во: Три а тлон клуб „Па -
трик” из Пан че ва упри ли чио
је спорт ски дан у не де љу, 12.
ав гу ста, на СРЦ-у „Је зе ро”. Ру -
ко ме та ши це ће уче ство ва ти
на ред не не де ље на Спорт ским
игра ма мла дих у Спли ту.

Омо љи ца: „По ро дич ни да ни”
по че ли су у сре ду, 8. ав гу ста, и
тра ја ће све до и се о ске сла ве
Пре о бра же ње. Од пре ста лих
про гра ма из два ја ју се на сту пи
пе ва ча на род не му зи ке Гор да -
не Ла за ре вић и Ра ди ше Уро -
ше ви ћа у су бо ту, 18. ав гу ста, од
20.30 на пла тоу у цен тру се ла,
док је на истом ме сту су тра дан
на про гра му фол кло ра шки кон -
церт КУД-а „Жи сел”.

Стар че во: На кон два де се так
да на ра зно вр сних про гра ма,
два де сет тре ћи „Да ни дру же -
ња” окон ча ни су у не де љу, 12.
ав гу ста, де се том ју би лар ном
ма ни фе ста ци јом „Екс-Ју рок
фест”, ка да су, по ред оста -
лих, на сту пи ли „Кер бер” и
Вла да Џет и „Ту нел”.

Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Од еду ка ци је о здра вљу
до по ли го на зна ња

Већ ду жи низ го ди на до ло вач -
ки Дом кул ту ре при ре ђу је лет -
ње еду ка тив не ра ди о ни це за
де цу основ но школ ског уз ра ста.
Њих во де сту дент ки ње у окви -
ру лет ње прак се, ко је ор га ни -
зу је Град Пан че во, а сва ка се
ба ви струч ним про фи лом за
ко ји се обра зу је.

Та ко је Ми ла на Стан ко вић
са Ви со ке здрав стве не шко ле у
Бе о гра ду, во ди ла ра ди о ни це на
те му „Здра вље”. Де ца су кроз
та пре да ва ња сте кла и об но ви -
ла зна ња у ве зи са ис прав ном
ис хра ном и хи ги је ном и кре и -
ра ла та бле са по ру ка ма ко је
ука зу ју на пра ви лан и од го во -
ран од нос пре ма соп стве ном
здра вљу. Све ура ђе но при ка за -
но је у окви ру ма скен ба ла у
сре ду 26. ју ла, у дис ко те ци До -
ма кул ту ре, а у на став ку ве че -
ри ма ли ша ни су игра ли уз му -
зи ку на се о ском тр гу.

С дру ге стра не је Дра га на Ри -
стић, сту дент Фи ло зоф ског фа -
кул те та у Но вом Са ду (фи ло ло -
шки смер, гру па за Срп ски је -
зик и књи жев ност), сво је ра ди о -
ни це кон ци пи ра ла као раз го вор

СЕЛО

У ТО КУ ЛЕТ ЊЕ РА ДИ О НИ ЦЕ ЗА ДЕ ЦУ У ДО ЛО ВАЧ КОМ ДО МУ КУЛ ТУ РЕ

СТУ ДЕН ТИ КРОЗ ЗА БА ВУ 
ПОД У ЧА ВА ЈУ МА ЛИ ША НЕ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

АТРАК ТИ ВАН ДО ГА ЂАЈ У КА ЧА РЕ ВУ

Три а тлон на је зе ру

са де цом о при ја тељ ству и о при -
ро ди. Про дукт тих ак тив но сти
су цр те жи са ци та ти ма о при ја -
тељ ству и др ве не та бле са по ру -
ка ма о при ро ди у ком би на ци ји
са цр те жи ма. Оне су ко ри шће -
не на ма ни фе ста ци ји „У сми рај
да на”, ко је су уче сни ци у по ме -
ну том до га ђа ју ви де ли док се
кре ћу ста зом пред ви ђе ном за
пе ша че ње кроз Пе шча ру.

Ова сту дент ки ња се и ове го -
ди не бо ри ла за бу ђе ње и не го ва -
ње деч је љу ба ви пре ма срп ском
је зи ку и књи жев но сти. Тим по -

во дом одр жа ла је и ра ди о ни цу
на отво ре ном у окви ру ко је је ор -
га ни зо ван би ци кли стич ки по ли -
гон у ком би на ци ји са кви зом зна -
ња из срп ског је зи ка. Њен са рад -
ник био је Де јан Ра ди во јев, док -
то ранд на Фа кул те ту тех нич ких
на у ка на сме ру Са о бра ћај.

По ред пре пре ка као што су
чу ње ви, да ске и слич но, уче -
ни ци су мо ра ли да успе шно са -
вла да ју и пи та ња из гра ма ти -
ке, пра во пи са и књи жев но сти.
И уко ли ко су да ли не та чан од -
го вор, мо ра ли су да се вра те на

ВЕ ЛИ ЧАН СТВЕ НИ СПОРТ СКИ ДО ГА ЂАЈ У СТАР ЧЕ ВУ

Че ти ри де це ни је раг би ја
Де ве ти Ме ђу на род ни раг би
тур нир у Стар че во одр жан је у
не де љу, 5. ав гу ста, на ло кал -
ном ста ди о ну, чи ме је обе ле -
же но че ти ри де це ни је ју ре ња
за ја ја стом лоп том у нај ве ћем
пан че вач ком на сељ ном ме сту.
До сад нај ма сов ни је оку пља ње
по кло ни ка тог спор та уве ли -
ча ли су го сти из Бо сне и Хер -
це го ви не, Ита ли је, Нор ве шке
и Не мач ке, као и ге не рал ни
се кре тар Европ ске ве те ран ске
раг би асо ци ја ци је (ЕВРА) Мар -
ко Про те га.

До га ђај су отво ри ле две еки -
пе до ма ћег „Бор ца” – за јед нич -
ки тим пи о ни ра и пе тли ћа над -
ме тао се с ве те ра ни ма ко ји су
те 1978. го ди не чи ни ли пр ви
са став стар че вач ког клу ба. Иа -
ко је ис ку ство би ло на стра ни
„се дих гла ва”, по бе ду је од не -
ла еки па де ча ка и де вој чи ца
уз упа дљи ву оби ла ту по моћ ве -
те ра на. Укуп но је од и гра но се -
дам утак ми ца, а мно го број на
пу бли ка ужи ва ла је у атрак -
тив ним по те зи ма.

По за вр шет ку спорт ског де -
ла ма ни фе ста ци је при ре ђе но
је и „тре ће по лу вре ме”, на ко -
јем је 150 уче сни ка ужи ва ло у

ви ше ча сов ном дру же њу и ево -
ци ра њу успо ме на из ста рих,
до брих вре ме на.

Том зго дом пред сед ник РК-а
„Бо рац” Ра ди во је Та ско вић уру -
чио је за хвал ни це и пе ха ре
свим уче сни ци ма тур ни ра, као
и пред став ни ци ма Раг би са ве -
за Ср би је и Вој во ди не и Спорт -
ског са ве за Пан че ва. Нај ве ће
ова ци је и при зна ња су до би ли
чла но ви „Бор ца” из 1978 го ди -
не. Ге не рал ни се кре тар РСС-а
Сте ван Или ја ше вић уру чио је
по себ но при зна ње стар че вач -
ком клу бу за 40 го ди на ра да и
раз ви ја ња раг би спор та.

Аца Ко стић, ко ор ди на тор ове
ма ни фе ста ци је у име еки пе ве -
те ра на „Бор ца”, на вео је да је
успе шно ор га ни зо ва ним до га -
ђа јем по диг ну та ле стви ца на
ви ши ка да је реч о при ре ђи ва -
њу ова квих ма ни фе ста ци ја. С
ти ме се сло жио и Игор То ма -
шић, тре нер пи о ни ра до ма ћег
клу ба, ко ји је кон ста то вао да
је про сла ва ве ли ког ју би ле ја
би ла ве ли чан стве на.

Мар ко Про те га, ге не рал ни
се кре тар ЕВРА, ко ји је до шао
из Не мач ке спе ци јал но за овај
тур нир, ни је крио сво је оду ше -
вље ње.

– На про сто ру бив ше Ју го -
сла ви је ово је де фи ни тив но нај -
ве ћи до га ђај у на шем спор ту.
Би ло је пра во за до вољ ство гле -
да ти утак ми це и ви де ти ста ре
при ја те ље. По тру ди ћу се да ова
ма ни фе ста ци ја по ста не део
ЕВРА по ро ди це, а да ћу све од
се бе да на де се том ју би лар ном
тур ни ру бу де при сут но 16 еки -
па из це ле Евро пе, као и да
ма ни фе ста ци ја тра је два да на
– на вео је Про те га.

Пред сед ник РК-а „Ву ко ви” из
Зе ни це – Ан дри ја Пе тро вић на -
до ве зао се по хва ла ма ор га ни -
за то ри ма из у зет ног до га ђа ја.

– Пре сре ћан сам што сам
део ове ве ли ке раг би фа ми ли -
је ко ја се сва ким да ном ши ри.
До ма ћи ни из Стар че ва по тру -
ди ли су се да нам иза ђу у су -
срет у сва ком по гле ду и не из -
мер но им хва ла на то ме. При -
том су нам по ста ви ли до ма ћи
за да так за су сре те ко је ми пла -
ни ра мо да ор га ни зу је мо – ис -
та ко је Пе тро вић.

Ве те ра ни „Бор ца” сле де ће
оку пља ње има ју за „Гро жђе -
бал” у Вр шцу, а до кра ја го ди -
не пред ви ђе но је и уче шће на
тур ни ру у Бе о гра ду.

Да се с мало (или, готово ни-
мало) новца може урадити мно-
го, доказају релативно ретки,
али веома упечатљиви приме-
ри. У таквим случајевима нео-
пходно је уложити много тру-
да, воље, жеље и резултат је
неминован.

Управо је тако нешто пре не-
колико дана виђено у Брестов-
цу, када су две креативне осо-
бе одлучиле да изнененаде та-
мошње малишане.

Реч је о директоркама Дома
културе и ЈКП-а „Комбрест” –
Невенки Ђурић и Татјани Цвет-
ковић, које су по вокацији пред-
одређене управо за рад с де-
цом – прва је по струци андра-
гог, а друга – професор руског
језика.

– Гледајући децу у парку
уочили смо да је тамошње

игралиште пребукирано, па
смо размишљале како да то
стање ствари поправимо. Нај-
пре смо хтеле да поставимо
тартан или дрвене пењалице,

али због пословичног недо-
статка новца морали смо да
нађемо неку јефтинију вари-
јанту. Стога смо дошле на иде-
ју, да на оближњој стази фар-

бама за бетон исцртамо седам
игрица којима се код мали-
шана развијају психомоторич-
ке способности. „Комбрест”
нам је убрзо обезбедио мате-
ријал, па смо у наредна три
дана кренуле у акцију. Убрзо
нам се прикључила секрета-
рица Месне заједнице Мира
Јовановић, а и многа радозна-
ла деца показала су жељу да
мало бојадишу – навела је Не-
венка Ђурић.

И тако су у брестовачком
парку никле „школице”, „гусе-
нице с бројевима”, „стопала”,
„мице”, па деца могу да науче
боје, бројеве и развијају мото-
рику целог тела. А да је то био
пун погодак, показало се већ
првих вечери, када је много
њих уживало у благодетима
игре.

КРЕАТИВНЕ БРЕСТОВЧАНКЕ ОБРАДОВАЛЕ МАЛИШАНЕ

Деца обожавају игрице у парку

старт. Ђа ци ма је ово пред ста -
вља ло не што но во и за ни мљи -
во, а глав на свр ха ова кве син -
те зе за ба ве и уче ња би ло је да
де ца схва те ко ли ко је ва жно
по зна ва ње срп ског је зи ка и
књи жев но сти, као и да сва ко
не зна ње мо же да их ко чи на
да љем пу ту у дру штве ном и
јав ном жи во ту, баш као што их
је ко чи ло и на по ли го ну.

Све ово мо же би ти од лич на смер -
ни ца и за дру ге, па би и до мо ви
кул ту ре у пре о ста лим ме сти ма мо -
гли да при ме не исту прак су.



У сре ду, 8. ав гу ста у чи та о ни ци
Град ске би бли о те ке одр жа на је
про мо ци ја ро ма на „Хе ле на или
о не ми ру” Мир ја не Ми тро вић.
То је пр ви ро ма н на срп ском о
мај ци Кон стан ти на Ве ли ког,
Све тој ца ри ци Хе ле ни.

Ро ман о Све тој ав гу сти Хе -
ле ни, не ка да шњој крч ма ри ци,
за пра во је при ча о суд би ни же -
не и мај ке кад је Рим ско цар -
ство би ло на из ма ку а хри -
шћан ство сти ца ло пра во гра -
ђан ства, при ча о вла сти, о ули -
зи ца ма и је ре ти ци ма, от пад - ни ци ма од ста ре ве ре и пр вим

хри шћан ским за јед ни ца ма на
тлу Бал ка на. Во ђе на љу бав ним
за ве том, она сти же у На ис, ма -
ли град у ду бо кој про вин ци ји,
где ће се ро ди ти њен син Кон -
стан тин, у де тињ ству зва ни Ве -

ли ки Нос, ка сни је про сла вље -
ни вла дар ве ли ког Рим ског цар -
ства. Из ме ђу си ло ви тих на ра -
ви му жа и си на Хе ле на тра жи
на чин да по ми ри сво ју не за -
ви сну при ро ду са зах те ви ма
по ро ди це, али кад се та за јед -

ни ца по сле два де сет го ди на
рас пад не, она се су о ча ва са са -
мо ћом и пат њом, ну жно шћу
да иде да ље и по тре бом да по -
но во во ли. На пла ни ни у бли -
зи ни гра да Син ги ду ну ма Хе -
ле на от кри ва моћ не жно сти и
на ла зи ве ру у „Бо гу без из ла -
зних си ту а ци ја“…

Ау тор ка је на про мо ци ји го -
во ри ла на ко ји на чин је до ла зи -
ла до гра ђе ко ја јој је би ла нео -
п ход на за ро ман, ка ко је фик -
ци јом по ве зи ва ла исто риј ске чи -
ње ни це, као и ње ним лич ним
ути сцима о глав ним ли ко ви ма
и њи хо вим жи вот ним при ча ма.

Ро ман умет нич ки увер љи во
и не на ме тљи во ре кон стру и ше
јед но да ле ко до ба чи је ни ти
до пи ру до на ших про сто ра и
на шег вре ме на.

Алек сан дра Ксе ни ја 

Ми ло са вље вић, дипл. 

кон зер ва тор-ре ста у ра тор

ФИЛМ: Ве о ма је те шко, за
озбиљ ног љу би те ља филм ске
умет но сти да иза бе ре и пре -
по ру чи не ко ме до бар филм -
ски на слов. Ипак, ако раз -
ми шљам о оми ље ним жан -
ро ви ма, ту бих се од лу чи ла
за два кон тра ста: дра му и ко -
ме ди ју. Ен гле ски ре жи сер и
оска ро вац Де ни Бојл и ње -
гов ир ски ко ле га, Ко нор Мек -
фир сен су мо ји фа во ри ти и
са чвр стим уве ре њем их пре -
по ру чу јем сви ма. Бој лов ма -
ње по зна ти филм „Ми ли о -
ни” из 2004. и Мек фир со нов
филм под на зи вом „Глум ци”
из 2003. пред ста вља ју оно
нај бо ље што бри тан ска ко -
ме ди ја мо же да нам по ну ди:
фан та стич не глум це, до бро -
ду шне и бес крај но сим па -
тич не ли ко ве у са вр ше но на -
пи са ним сце на ри ји ма у ко -
ји ма, гле чу да, не ма псов ки
или не при ме ре не вул гар но -
сти. Та кав исти је и оска ро -
вац Ро бер то Бе ни ни, ве ли ки
ита ли јан ски ге ни је, ко ји се
кроз ви ше сво јих фил мо ва,
ди ви и ве ли ча основ не људ -
ске осо би не као што су до -
бро та и по жр тво ва ност („Жи -
вот је леп” 1997. и „Ти гар и
снег” 2005.). Ње гов филм
„Пи но кио“ (2002.) бих пре -
по ру чи ла свој де ци али и од -
ра сли ма не са мо због вр хун -
ске му зи ке, пре ле пе сце но -
гра фи је и свих оста лих еле -
ме на та ко је чи не је дан филм,
већ пр вен стве но због ја сно
де фи ни са не раз ли ке из ме ђу
до брих и ло ших ли ко ва. Ово
због то га, што се у зад њих
не ко ли ко де це ни ја, све ви -
ше по ја вљу ју мно ги (углав -
ном ани ми ра ни) фил мо ви за
де цу где се на зло ко бан на -
чин ре ла ти ви зу ју мо рал на
на че ла и ма ли ша ни ма се ну -
де филм ски „ју на ци” ко ји,
кроз осмех, ла жу, уби ја ју,
оти ма ју, ба ве се враџ би на ма
и на пер фи дан на чин ну де
иде ју да и ло ше мо же би ти
до бро.

Што се ти че дра ме, сви ма
би пре по ру чи ла да по гле да -
ју „Ва ви лон” (2006.) и „По -
врат ник” (2015.) мек сич ког
ре жи се ра и оска ров ца Але -
хан дра Иња ри туа, као и
филм ску три ло ги ју про сла -
вље ног пољ ског ре жи се ра
Кши што фа Ки шлов ског „Три
бо је: Пла ва (1993.) Бе ла
(1994.) и Цр ве на (1994.)”.

Сви ови фил мо ви на сли чан
на чин го во ре о суд би на ма
по је ди на ца и њи хо вих де ла,
са по себ ним освр том на етич -
ке и мо рал не по сле ди це
истих. Ове дра ме је по не кад
те шко гле да ти, јер ка ко ка -
же грч ки фи ло зоф Ари сто -
тел: „Основ на уло га тра ге -
ди је је ка тар за” а то зна чи
да ови фил мо ви код гле да -
ла ца иза зи ва ју ве ли ко са жа -
ље ње, не ла го ду а по не кад и
жа лост. Би ће да је то и основ -
ни циљ ових ау то ра, да кроз
тра ге ди ју про ду бљу ју мо рал -
не осо би не код гле да ла ца,
под сти чу њи хо ва осе ћа ња и
ну де им мо гућ ност ка тар зе
од но сно про чи шће ња по
угле ду на при ка за не филм -
ске ју на ке.

Што се ти че до ку мен та ра -
ца, за гле да о це са ана ли тич -
ким ду хом и ја ким сто ма -
ком, пре по ру чу јем „Слу шај
ме Мар лон” о Мар ло ну Бран -
ду,  и „Шта се то до го ди ло,
го спо ђо Си мон?” о Ни ни Си -
мон. Оба су сни мље на 2015.
го ди не. Украт ко, кроз ова два
фил ма ви ди мо њи хов ско ро
иден ти чан жи вот ни тра ги -
зам: про бле ма тич но де тињ -
ство, та ле нат, же љу, енер ги -
ју, страст, сла ву, ко шмар не
брач не при че, нар ко ти ке,
нео б у зда ност, по ку шај гра -
ђан ског ак ти ви зма, не за до -
вољ ство, бо лест, и на кра ју
бол на и не ре ши ва за пи та -
ност: Да ли је све мо ра ло би -
ти та ко? 

За крај, опет и опет се вра -
ћам до ма ћем ау то ру, ре жи -
се ру и пра во слав ном пу бли -
ци сти, оцу Не на ду Или ћу, и
ње го вим до ку мен тар ци ма
„Ава Ју стин” и „Све ти Вла -
ди ка Ни ко лај”. Ови фил мо -
ви ће вас пре по ро ди ти и оду -
ше ви ти. Да ће вам на ду и по -
ка за ти пу то каз. Про ме ни ће
вас. 

КУЛТУРА
Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ИСТОРИЈСКОМ АРХИВУ 

ЧЕТИРИ ВЕЛИКАНА КОВАЧИЧКЕ НАИВЕ

Шта се то до го ди ло, 
го спо ђо Си мон?

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 16. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон церт
са ста ва „Зе мља гру ва”.

Пе так, 17. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: ве че сал -
се.

Су бо та, 18. ав густ, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: тан го ан -
самбл „Libercuatro”.

Пред ста ве
Су бо та, 18. ав густ, 20 са ти, дво ри ште На род ног му зе ја: пред -
ста ва „Луј за Ми шић”.

Те мат ски про грам
Сре да, 22. ав густ,19.30, Град ска би бли о те ка: про мо ци ја ро -
ма на „Од у ста ја ње” Је ле не Лен голд.

Из ло жбе
Пе так, 17. ав густ, 20 са ти, На род ни му зеј: отва ра ње из ло жбе
„Све то зар Гли го рић – ви тез на шег до ба”.

ПРО МО ЦИ ЈА РО МА НА МИР ЈА НЕ МИ ТРО ВИЋ

Хе ле на или о не ми ру

У уто рак, 14. ав гу ста у Га ле ри -
ји са вре ме не умет но сти отво -
ре на је из ло жба Во ји сла ве Чи -
та ко вић Вр цељ под на зи вом
„Скулп ту ре ко је го во ре”. 

Из ло жбу чи не ра до ви ин спи -
ри са ни поп кул ту ром ко ји су
на ста ли у по след њих пар ме -
се ци. То су би сте де во ја ка у
стрип ма ни ру и скулп ту ре ле -
го су пер хе ро ја. 

– На зив из ло жбе је ве зан за
њен са др жај. Скулп ту ре су на ра -
тив не, пу не де та ља и има ју пра -
те ћи текст. Оне го во ре о ма те ри -
јал ним вред но сти ма, ин стант за -
ба ви и его и зму да на шњег вре -
ме на. С дру ге стра не има ју ху -
ма ну по ру ку, да љу ди тре ба да се
окре ну јед ни дру ги ма – ре кла је
Во ји сла ва Чи та ко вић Вр цељ.

На из ло жби је го во ри ла и
те о ре ти чар ка и исто ри чар -

ка умет но сти Мир ја на Ба -
јић.

Во ји сла ва Вр цељ је ди пло -
ми ра ла на Фа кул те ту при ме -
ње них умет но сти и ди зај на
2003. на од се ку за ке ра ми ку.
Из ла га ла је на зна чај ним ин -
тер на ци о нал ним из ло жба ма
као што су „The 8th Иnternati-
onal Ceramics Competition
MИNO” у Ја па ну, „The First Ta-
iwan Ceramics Biennale 2004”
на Тај ва ну, „The 2nd World Ce-
ramics Biennale 2003”, „Korea
Иnternational Competition” у
Ко ре ји. Ње ни ра до ви на ла зе се
у ко лек ци ја ма Му зе ја при ме -
ње не умет но сти у Бе о гра ду,
„Powerhouse Museum Sydney”
у Ау стра ли ји и „Taipei County
Yingge Ceramics Museum” на
Тај ва ну. Члан је умет нич ког
удру же ња УЛУ ПУДС. 

ИЗ ЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА ВО ЈИ СЛА ВЕ ЧИ ТА КО ВИЋ ВР ЦЕЉ

Скулп ту ре ко је го во ре

Представљено око
тридесет радова

Капитална дела 
Мартина Јонаша, 
Јана Хусарика, Јана
Књазовица и Зузане
Халупове

У галерији Историјског архива
у Панчеву у уторак, 14. августа
отворена је изложба посвеће-
на највећим именима ковачич-
ке наивне уметности коју је ор-
ганизовало удружење „Наива
Арт Култ”.

Ова организација броји око
педесет сликара који излажу у
просторијама удружења, а у
сталној поставци имају око две-
ста слика. 

– Изложба је конципирана
тако да обухвата најзначајније
представнике ковачичке наи-
ве Мартина Јонаша, Јана Ху-
сарика, Јана Књазовица и Зу-
зане Халупове. Збирку чине
слике које до сада нису виделе
светлост дана већ су се нала-
зиле у приватним колекција-
ма. Одабрани су радови који
представљају капитална дела
четири значајна аутора. Изло-
жба је спомен на њих, али и
начин да покажемо младим
уметницима како се у врх свет-

ске наиве долази само ориги-
налношћу и упорношћу – ре-
као је Бошко Недељков, пред-
седник Удружења „Наива Арт
Култ”.

Историчарка уметности Јар-
мила Ћендић је првенствено
истакла да је за зачетак и раз-
вој наивне уметности у Кова-
чици веома заслужан Панче-
вац Стојан Трумић, академ-
ски сликар. Она је испричала
причу како је 1952. године на
првој изложби наивних сли-

кара, која је била организо-
вана поводом обележавања
сто педесет година доласка
Словака у Ковачицу, Стојан
Трумић скренуо пажњу сли-
карима да би требало да поч-
ну да сликају оригинална де-
ла, а не да се баве репродук-
цијом. Истакла да је су једни
од оних који су у ту причу
поверовали и аутори чија су
дела тренутно изложена у Ар-
хиву. 

„Иако је код свих основна
стилска и тематска одредница
везана за народни обичај, се-
ло и банатску равницу, сваки
од сликара је пронашао ори-
гинално сликарско писмо и
препознатљив је по свом ру-
копису. На тај начин препо-
знајемо рукопис Мартина Јона-
ша са хипертофираним екс-
тремитетима, Зузанину насме-
јану децу, жедне обронке Па-
дине Јана Хусарика и светле
ноћи Јана Књазовица. Свако
од њих има своју ликовну фор-
мулу и свако од њих заузима

место на палети наивних умет-
ника у свету. Њихова дела спа-
дају међу највеће драгуље на-
ивног стваралаштва”, написа-
ла је Јармила Ћендић у пред-
говору каталога.

Изложба је до сада била пред-
стављена у Новом Саду у Заво-
ду за културу војвођанских Сло-
вака, а након панчевачке пре-
мијере биће пресељена у Ко-
вачицу у галеријски простор
удружења „Наива Арт Култ”.
Како је Бошко Недељков наја-
вио с овим значајним делима
гостоваће на манифестацији
„Смедеревска јесен”, а у плану
су и нове изложбе у Бечеју и
Новом Саду. 

Удружење „Наива Арт Култ”
ради на очувању и развоју кул-
туре, уметности и мултикулту-
ралности с посебним акцентом
на наивном сликарству. Орга-
низатори су Међународне ли-
ковне колоније „НАК”, ликов-
них радионица, школе слика-
ња и изложба младих и про-
слављених аутора. 



КА МИ ОН тур бо зе та, у во -
зном ста њу, 1991, ис те кла
ре ги стра ци ја. 064/142-42-
93. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ре но 4 ГТЛ, у
вознoм ста њу, гас, бен зин.
065/371-09-49. (264540)

АЛ ФА 147, цр на, од лич на,
2005. го ди ште, 2.200 евра.
061/613-98-57. (264832)

АУ ТО-КЛИ МЕ за све ти по -
ве во зи ла сер ви си ра мо и
пу ни мо га сом. Пу ње ње са
за ме ном уља и УВ бо јом
2.500 ди на ра. „Фри го тех -
ник”, 361-361, 064/122-68-
05. (264515)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ате сти ран
плин, 127.000 км. 064/587-
50-24. (264871)

ПЕ ЖО 307, 1.4, 2001, де -
цем бар, пе то ра вра та, фул
опре ма, на име. 064/587-
50-24. (264871)

МА ЗДА МХ3 16, 16 В, не -
ре ги стро ван, 1991. го ди -
ште, 500 евра, вла сник.
063/848-62-45, 065/659-
58-01. (264877)

РЕ НО МО ДУС 15, ДЦИ, ре -
ги стро ван до ју на 2019,
кли ма, елек тро по ди за чи,
2005. го ди ште. 066/903-28-
75. (264872)

РЕ НО ме ган 2007, 1.5 ди -
зел, 106 кс, 6 бр зи на, 2/3
вра та, одр жа ван, 3.250
евра, вла сник. 064/246-05-
71. (264747)

ПО ЛО 1.4, 2000. го ди ште,
1.390, 44, без о лов ни, ре ги -
стро ван. 063/783-48-34.
(264775)

ОПЕЛ век тра Б, 2000. го ди -
ште, ка ра ван, плин атест,
вла сник. 064/913-72-24.
(264649)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор са 1.4,
66.000 км, бен зин, пр ви
вла сник. 063/354-221. 

МБВ 1, 2006, 12.6, бен зин,
вла сник, фул опре ма.
069/504-55-93. 

ПРО ДА ЈЕМ пе жо 407,
2008. го ди ште, 1.6 ХДИ.
061/637-71-77. (264725)

ФИ ЈАТ пун то, 1.200 цм, 80
КС, 2001, ре ги стро ван до
2019. 1.200. 062/755-904.
(264717)

ГОЛФ 3, 1.9 ди зел, сер во
во лан, до брог ста ња, ре ги -
стро ван, 600 евра.
064/243-84-52. (264802)

МА ЗДА 5, 2.0 ди зел, 2008.
го ди ште, се дам се ди шта,
кли ма, ре ги стро ван.
061/140-24-85. (264805)

ВИ А НО мер це дес, пут нич -
ки ком би, 2006. го ди ште
про да јем. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)

КВАД 220 ццм, goes, има

ри кверц. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)

СКУ ТЕР МП3, пи ја ђо,
2012, као нов, про да јем.
061/200-73-09.  Тел/viber.
(264805)

СМА РТ ка брио, ди зел 800,
2002. го ди ште, ре ги стро -
ван. 061/200-73-09.
Тел/viber. (264805)

ПЕ ЖО 307, 2005. го ди ште.
063/368-255. (264813)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(264693)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 1.800 евра.
063/1565-83-75. (264693)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле лу
би ло ком ста њу, 90 до
1.000 евра. 064230-52-21,
063/892-08-25. (264720)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, од 70 до
1.800 евра. 062/193-36-05.
(264693)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле, ста -
ње не бит но, до 1.800 евра.
063/1565-83-75. (264693)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -
ло ком ста њу, 90 до 1.000
евра. 064/230-52-21,
063/892-08-25. (264720)

ГА РА ЖУ ду плу из да јем ис -
под згра де, стру ја, гре ја ње
гра тис, Те сла. 061/225-16-
43. (264905)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну га -
ра жу на Ко те жу 2, на углу
код Пи ва ре. 063/354-221.
(264631)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8 мм, 16
мм, и све вр сте ви део ка се -
та ква лит тно пре сни ма вам
на ДВД. 343-563, 063/288-
278. (264587)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
дер, за мр зи вач и по лов ни
де ло ви од веш-ма ши на.
Тел. 013/252-05-10,
063/703-76-07. (264833)

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

ПРО ДА ЈЕМ бу ши ли цу бру -
си ли цу, апа рат за ва ре ње,

ма ску, се ки ру. 060/359-54-
39 (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 (263528)

КА ЗАН за пе че ње ра ки је
из да јем. Ду ле. 064/163-58-
85. (263558)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру гра ђу.
064/370-79-47. (264518)

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.
(263528)

СТА РА ци гла, ве ли ки фор -
мат, би бер цреп, ста ра су -
ва гра ђа. 063/771-55-44.
(264249)
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. (264270)

ПРО ДА ЈЕМ ка уч, 5.000, и
ба штен ску љу ља шку – тро -
сед. Тел. 332-527. (264553)

ПРО ДА ЈЕМ как тус алое ве -
ра и нов ре шо на стру ју.
013/332-187. (264556)

ПРО ДА ЈЕМ два по лов на
спорт ска де се то бр зин ца и
деч ји три цикл. 064/051-33-
07. (264561)

СВИ ЊЕ за кла ње про да јем.
Тел. 063/311-277. (264828)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер ма -
ли, веш-ма ши ну, по лов не
де ло ве, мо же ва ша не ис -
прав на, уз до пла ту 346-
790, 064/129-73-60.
(2648259

ПО ВОЉ НО и хит но ТА пећ
елинд, 2 кв, као но ва.
063/714-38-98. (264838)

ШЉИ ВА, кру шка, бре сква,
гро жђе, ду ња, ја бу ка, за
ра ки ју – про да јем/до во -
зим. 061/142-23-69
(264849)

ПРО ДА ЈЕМ одич ну ста ру
гра ђу, ста ру ци глу, цреп,
да ске и ле тве. 064/668-97-
86. (2648899

ПРО ДА ЈЕМ ста ру гра ђу,
по вољ но. 064/370-79-47.

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те -
ли на, на про да ју. Ми ћа.
064/303-28-68. (264911)

ПРО ДА ЈЕМ пи ли ће, жи ве и
уре ђе не, кућ на до ста ва за
ви ше од пет ко ма да.
061/280-20-35. (264911)

ПРО ДА ЈЕМ ко тао на плин,
наф ту и пе лет, ра ди ја тор
Зре ња нин. 062/885-41-07.
(264824)

НА ПРО ДА ЈУ фри жи де ри,
ве ћи, веш-ма ши на, фран -
цу ски ле жај, сто и сто ли це,
ку хи ња, су до пе ре, кре ве ти
деч ји, кре ве ти на спрат,
ко мо да, ТА пећ, на ме штај
Бо шњач ки, сто ло ви за ка -
фи ће, ду ше ци, шпо рет.
064/155-38-13. (284823)

ПРО ДА ЈЕМ пче ле са ко -
шни ца ма. 064/163-01-41.
(264753)

ФРИ ЖИ ДЕР 280 л, веш-ма -
ши на го ре ње, кан ди, су до-
ма ши на, дво сед, тро сед,
гроф ле жај, ком пју тер ски
сто са сто ли цом, ку хињ ски
рад ни ви се ћи, пла кар с ци -
пе лар ни ком, ра зно. Тел.
063/861-82-66. (264754)

ПРО ДА ЈЕМ кру њач, пре -
кру па ра, те сте ру штил
М5250, пе ру мат 110 ба ра.
061/644-62-07, 013/631-
291. (2647679

ПРО ДА ЈЕМ пи ја ни но lau-
berger&gloss са гр бом кра -

ље ви не Ју го сла ви је, че лич -
на кон струк ци ја. По треб на
ре ста у ра ци ја. 064/407-18-
22. (264771)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван на ме -
штај из уво за, ку хи ње,
фри жи де ри, ко мо де и
оста ло. 335-930, 064/366-
57-87. (264785)

РАС ПРО ДА ЈА но вог на ме -
шта ја, сто ло ви, сто ли це,
кре ве ти, кук хи ње. Ста ра
„Утва”, 060/600-14.-52.
264790)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не
ТА пе ћи 2,3, 4 и 6 кв, до -
ста ва, мон та жа, га ран ци ја.
335-930, 064/366-57-87.
(264785)

ПРО ДА ЈЕМ две фо те ље на
раз вла че ње мој ца, два деч -
ја би ци кла capriolo 24 и 15
ин ча, деч ја ко ли ца peg pe-
rego и сто ли цу за хра ње ње.
064/959-42-85. (264623)

ШИ ВА ЋА ма ши на, ма га -
цин ска ко ли ца, гра ђе вин -
ска ко ли ца, лу стер, сан дук
за по сте љи ну, сто чи ће. Тел.
013/347-130. (264610)

ПРО ДА ЈЕМ МЕ ЊАМ ве ли -
ки бој лер, пи са ћи сто, деч -
ја ко ли ца, форд си је ра.
060143-62-10. (264636)

КОМ БИ НО ВА НА сто лар -
ска ма ши на, ши ри на хо -
бла ња 220 мм, де бљи на се -
че ња 350 мм, сна га 2,2 w-
тро фа зна, 650 евра, ма ло
ко ри шће на. 063/844-81-97.
(264676

ПРО ДА ЈЕМ пла кар, пи са ћи

сто, тр пе за риј ски сто, ТА
пећ, 4.5 кв. Тел. 064/483-
50-90. (264684)

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

60. (264718)

ПРО ДА ЈЕМ ау то-при ко ли -
цу, 1.980. цре ва за за ли ва -
ње. 013/251-85-55,
064/330-90-65. (264719)

АЛП СКЕ ко зе на про да ју.
063/720-55-66. (264732)

КУПУЈЕМО фрижидере,
замрзиваче, веш-машине,
старо гвожђе. 064/158-44-
10, 063/101-11-47.

КУПУЈЕМ полован
намештај, ТА пећи, старо
гвожђе, акумулаторе,
бакар, алуминијум, перје и
остало. 066/900-79-04.
(264564)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај и белу
технику. 061/61/30-36.
(264558)

КУПУЈЕМ значке, ордење,
медаље, новац, сатове,
пенкала. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-
14-77. (264567)

КУПУЈЕМО гвожђе, обојене
метале, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре и
остали отпад. 061/206-26-
24. (264727)

КУПУЈЕМО алуминијум,
гвожђе, веш-машине,
замрзиваче, фрижидере,
телевизоре, купујемо све
остао. 061/322-04-94.
(264727)

КУПУЈЕМО гвожђе, бакар,
месинг, алуминијум, олово,
веш-машине замрзиваче,
телевизоре, долазим.
061/321-77-93. (264727)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове,
стари новац, бижутерију,
фигуре, старо покућство.
063/705-18-18, 335-930,
335-974. (264785)

КУПУЈЕМ ТА пећи од 2 до
3,5 кв, исправне и
неисправне, долазим
одмах. 063/714-38-98.
(264838)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
најбоље плаћам. Долазим.
062/150-68-54. (264915)

КУ ЋА у Ба ва ни шту, ста ра
град ња, 350 квм, 30 ари
плац. По вољ но, 064/142-
42-93. (СМС)

КУ ЋА у До ло ву, ста ра
град ња, 300 квм, 35 ари
плац. По вољ но. 064/142-
42-93. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу спрат ну
ку ћу, ши ри цен тар, 55 хи -
ља да, аген ци ја „Ве сна 2”,
066/937-00-13 (СМС)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -
ци ја за при ва тан би знис,
ин ве сти то ре и ста но ва ње.
066/001-050. (4777)

КУ ЋА код Го луп ца, пре ле -
па, 4.5 ара, 50 м од Ду на -
ва, Зла ти бор апарт ман, пр -
ви, нов, усе љив, пре леп.
„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4777)

КУ ЋА, по че так Вој ло ви це,
ПР + ПК, пре ле па, 3,58
ари, 35.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4777)

КУ ЋА, при зем на, укњи же -
на, ле па, усе љи ва, 36.000.

„Мил ка М”, 063/744-28-66.
(4777)

ВИ КЕН ДИ ЦА, Ду бо ка ба ра,
6 ари, од лич на, са мо
15.000; Но во се љан ски пут,
8.000. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4777)

КУ ЋА, Гор њи град, при зем -
на, 3,2 ара, 47 + 32,
24.500. „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4777)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на, од -
лич на, са мо 25.000. „Мил -

ка М”, 063/744-28-66.
(4777)

КУ ЋА, стан, ком плет но ре -
но ви ра на, 7. ју ла, до го вор.
064/424-71-26. (263786)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви кен -
ди ца-ку ћа, 200 м од цен -
тра, ле га ли зо ва но.
061/206-30-46. (263617)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са окућ -
ни цом, ле га ли зо ва но, Гло -
гоњ, Осло бо ђе ња 116. Тел.
063/886-85-48. (263785)

КУ ЋА, ста ра Ми са, 7 ара +
55 квм + 45 квм. 064/668-
87-78. (263917)

КУ ЋА на про да ју, Омо љи -
ца. Тел. 617-331, усе љи ва
од мах. (263435)

КУ ЋА, Те сла, две је ди ни це,
три ула за, 3.8 ари, 170 квм,
ЦГ, укњи же на. 063/743-03-
71. (263812)

ПРО ДА ЈЕМ 81,25 ари град -
ског гра ђе вин ског зе мљи -
шта у се вер ној зо ни
(9638/2 и 9638/3) на ма -
лом На де лу (На ди на кри -
ви на). 063/258-986.
(264145)

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо ва ну
ку ћу на Ку де љар цу, на 9
ари пла ца. 064/040-82-72.
(264307)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо при -
вред но зе мљи ште, 30 ари,
до зво ље на град ња, Брат -
ства је дин ства, дру ги про -
сек. 366-234. (264302)

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

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

НА ПРО ДА ЈУ се дам ла на ца
зе мље, Ја буч ки атар. Тел.
063/789-58-20, Вла да.
(264830)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у
Де ли блат ској пе шча ри,
бли зу ба зе на. 062/480-96-
00. (264831)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 квм,
6.5 ари, по моћ ни објек ти,
усе љи ва. 064/961-00-70
(2648359)

ХИТ НО ку ћа. Ста ра Ми са,
100 квм, 3 ара, 21.000
евра. 065/800-77-70.
(264869)

НО ВА МИА, че ти ри ета же,
6 х 20  м, 65.000 евра. (49),
„Му станг”, 069/226-66-58.
(264890)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 квм, за
ре но ви ра ње, 15 ари,
18.000. (49), „Му станг”,
062/226-901. (264890)

ПЛА ЦЕ ВИ: но во, Стре ли -
ште, на по те зу из ме ђу Де -
чан ске и Ра ва нич ке, раз ли -
чи тих по вр ши на, укњи же -
ни. 063/368-135. (264893)

ПРО ДА ЈЕМ плац/њи ву у
Ко за рач кој. 063/214-912.
(264903)
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ста ра Ми са. Тел. Л069/223-
24-25. (264698)

КУ ЋА, Те сла, 169 квм, 4
ара, 76.500. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50. (264699)

КУ ЋА, Пред гра ђе, 180 квм,
8.000, Ми са, 280 квм,
70.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. 264704)

ГРА ЂЕ ВИСНКИ плац 10,5 х
100 м, асвалт ни при лаз, II
про сек,Брат ства је дин ства,
4.000 евра,. 064/618-44-10.
(264710)

ГОР ЊИ ГРАД, 5 ари пла ца
са ку ћом од 100 квм за
адап та ци ју. 065/357-81-38.
(264372)

ЗИ ДА НА кук ћа од ста ре
опе ке, 100 квм, плац 9,54
ара, сав у зе ле ни лу и из ла зи
на две ули це, Иве Кур јач ког
117 и Кни ћа ни но ве,.
064/437-11-66. (264576)

ГРА ЂЕ ВИН СКО зе мљи ште,
45-50 ари са објек ти ма за
ру ше ње из ме ђу ули ца Иве
Кур јач ког 115 и Кни ћа ни -
но ве, по ред РО „Bimax”.
064/437-11.66., (264576)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац зе мље,
Цре пај ски атар. 066/807-
08-83. 264560)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 квм,
6 ари, про да јем/ме њам.
064/955-51-85. (4771)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53 квм +
по моћ не про сто ри је 27 квм,
све ле га ли зо ва но, на 3 ара,
24.000 евра. 063771-42.-24.
(264577)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, 22 ара,
по моћ ни објек ти, од чвр -
стог ма те ри ја ла, воћ њак.
063/839-75-99. (264791)

ТЕ СЛА, 64 квм, 3.5 ара
плац, од лич на ло ка ци ја, по -
треб но ре но ви ра ње. (336),
„Олимп”, 274-951, 37.000,
до го вор. (264801)

ХИТ НО но ва ку ћа и ств ари,
Ку де ља рац, 130 квм, 2.2
ара, 55.000. (398), „Кр ов”,
060/683-10-64. (264800)

ВЕ ЛИ КИ из бор од лич них
ку ћа у аген ци ји (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(264800)

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

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

СТАР ЧЕ ВО, рад нич ко на се -
ље, ку ћа са пот кро вљем,
150 квм. Тел. 064/276-09-
58. (264594)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, плац
10 ари, на пр о да ју. Тел.
063/719-98-95. (264597)

ПРО ДА ЈЕМ плац у Де во јач -
ком бу на ру, 39 ари, 85 квм.
Тел. 063450-172. (264613)

ПО ВОЉ НО про да јем ла нац
и по по ред ас фал та.
060/034-19-58. (264619)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба ва ни -
штан ском пу ту, 15,5 ари,
по вољ но. 062/885-41-07.
л(264824)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64 квм,
4 ара пла ца, чвр ста град ња,
21.000 евра. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-55-
74. (264821)

СТАР ЧЕ ВО, 106 квм, 9,2
ара пла ца, на углу, 22.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 квм, 1.8
ари плац, 36.000. „Те сла
не крет ни не”, 064/668-89-
15. (264906)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак 18 ари,
1/1, на Ку де љар ском.
063/472-669. (264918)

ЦЕН ТАР, на 7.3 ара, две
стам бе не је ди ни це, 170.000
и бли зу цен тра, швап ски
тип ку ће, 8 ари, 90.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и но ву
не за вр ше ну ку ћу, Осло бо -
ђе ња 38-а. 320-144,
063/116-77-76. (264740)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу у
Мак си ма Гор ког, плац 3,8
ара. 063/301-360. (264757)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 100 квм, 2,25
ари, га ра жа, 39.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(264769)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по ро дич на
ку ћа, 100 квм, ПР, ЕГ,
42.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (264784)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут, 96
квм, 154 ари плац, 36.000.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

ПРО ДА ЈЕМ 10 ари пла ца
на Ба ва ни штан ском пу ту.
Тел. 064/207-19-78.
(264787)

КУ ЋА у Ка ча ре ву, 117 квм,
5,4 ара, плус по моћ ни обје -
кат. 063/870.-71-95.
(264637)

ПРО ДА ЈЕМ плац 4 ара,
8.000 евра, ба ра ка за ста -
но ва ње, 100 евра. 069/213-
97-37. (264656)

СТА РА ку ћа, 10 ари пла ца,
Стар че во. 064/167-75-93.
(264763)

ДВО РИ ШНА ку ћа за адап -
та ци ју, бли зу цен тра, огра -
ђе на, 2 ара пла ца. 013/258-
06-47. (264661)

УЖИ цен тар, 130 квм, 5
ари, пре ле па, 62.000.
(679), „Трем 01”, 0638367-
23-83. (264660)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут, но -
ва ку ћа, усе љи ва, укњи же -
на, 25.000.  (679), „Трем
01”, 0638367-23-83.
(264660)

НА ПРО ДА ЈУ ве ћа ку ћа на
Те сли, јеф ти но. Тел.
063/849-94-07. (264669)

КУ ЋА, То по ла, сре ђе на, са
дво ри штем, 58 квм, 22.000.
(926), „Ку по ла”, 065/328-
66-94. (264677)

МРА МО РАК, хит но про да ја
или за ме на ком фор не ку ће.
064/850-70-92. (264692)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на јед -
ном пла цу у Вој ло ви ци.
013/232-21-30, 063/162-
50.00. (264707)

ВИ КЕНД-КУ ЋА, 40 квм, по -
моћ ни објек ти 80 квм, све
на 33 ара пла ца, по год но за
ма лу при вре ду, вре ди по -
гле да ти. 064/194-03.87.
(264697)

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

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку ћу,

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара, 80
квм, но ви ја, 52.000 евра,
до го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-392.
(264820)

ТЕ СЛА, 1.84 ара, 55 квм,
36.000 евра, до го вор.
(242), „Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (264820)

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

СТРО ГИ цен тар, јед но со -
бан, I, сре ђен, 27.500; Ми -
са, ПР и I, јед но и по соб ни,
пре ле пи. (67), „Мил ка М”,
063/744-28-66. (4777)

НОВ тро со бан стан од 57
квм, пре ко пу та „Ави ва”.
065/800-90-04. (263782)

ДВО И ПО СО БАН стан, 64
квм, стро ги цен тар.
063/172-50-19. (263551)

СТАН, Ми са, 66 квм,
23.500, 34 квм, 13.500.
063/377-835. (262828)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ста ром
Та ми шу, 38 квм, до го вор.

064/068-03-79. (263971)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни стан
до ули це, Жар ка Зре ња ни -
на, вла сник. 061/382-88-
88. (264051)

ТА МИШ ка пи ја, гар со ње -
ра, II спрат, 34 квм + оста -
ва, 32.000 евра фик сно,
по глед на Та миш. Вла сник.
063/338-332. (263465)

НО ВА МИ СА, стан 85 квм,
сре ђен, про да јем. 063/272-
594, 063/225-928. (264369)

ТЕ СЛА, дво со бан стан, 53
квм, те ра са, I спрат,
37.000, вла сник. 064/354-
69-76. (264372)

СО ДА РА, леп тро со бан,
пар ке ти, ПВЦ, са ЦГ,
42.000, I, TA, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)

СО ДА РА, дво и по со бан, по -
глед на ре ку, ПВЦ. ЦГ,
41.000, I, ре но ви ран, дво -
со бан, IX спрат, 32.500.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(4777)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II, ТА,
22.500; јед но и по со бан, ЦГ,
при зе мље, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4777)

КО ТЕЖ 2, III спрат, из вор -
но ста ње, дво и по со бан,
40.000, до го вор, Стре ли -
ште, 44 квм. „Лајф”,
061/662-91-48. (4777)

НО ВА МИ СА, 83 квм, ВП,
ТА, тро со бан, две те ра се,
оста ва, по друм, укњи жен,
42.000 евра. 063/252-559.
(264829)

ПРО ДА ЈЕМ леп стан, 55
квм, мир на ули ца, три те -
ра се, I спрат, 27.000 евра.
063/253-693. (264827)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Вр њач -
кој Ба њи, цен тар, пер фек -
тан, вла сник. 063/160-27-
09. (264867)

ДВО СО БАН стан, 58 квм,
Ко теж 2, при зе мље, вла -
сник, 31.000, до ку мен та ци -
ја, без по сред ни ка.
069/151-80-28. (264862)

ПРИ ЗЕ МЉЕ, дво со бан
стан, 54 квм, укњи же но у
ка та стру, гре ја ње, ета жно.
066/903-28-75. (264872)

ПРО ДА ЈЕМ тро со бан стан,

Те сла, вла сник. 064/163-
55-27. (264874)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 48 квм,
Ка ра ђор ђе ва 13, 40.000
евра. 065/849-71-94.
(2264878)

СТАН на Те сли, 49 квм, V
спрат, без лиф та и ЦГ.
063/779-72-94. (264811)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, III, 57
квм, ЦГ, 31.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

СО ДА РА, дво со бан, II, 52
квм, ТА, две те ра се,
30.000. (353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-30.
(264819)

ТЕ СЛА, дво со бан, VII, 50
квм, ЦГ, 28.500. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, IV,
39 квм, ЦГ, 24.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30. (264819)

НО ВА МИ СА, јед но и по со -
бан, II, 46 квм, ТА, две те -
ра се, 20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (264819)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61 квм,
VII, ЦГ, 29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(264890)

СО ДА РА, тро со бан, 75
квм, ЦГ, VI, до бра згра да,
два лиф та, 38.000. (49),
„Му станг”, 062/226-901.
(264890)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ква ли -
те тан, из во ран, IV, lift, 58
квм, ЦГ, 34.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(264890)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво и по со -
бан, V, 60 квм, 36.000.
(49), „Му станг”. 069/226-
66-58. (264381)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, ВП,
77 квм, ЦГ, до бар, 45.000.
(49), „Му станг”. 069/226-
66-58. (264381)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, ВП,
ЦГ, 58 квм, 32.000. (49),
„Му станг”. 069/226-66-58.
(264381)

ТИП СТАН КО, дво со бан,
48 квм, II, 21.500. (49),
„Му станг”. 069/226-66-58.
(264381)

СТРО ГИ цен тар, 44 квм +
15 квм, TA, 31.000. (49),
„Му станг”, 064/151-18-93.
(264890)

СТАН од 70 квм, про да јем
по вољ но, мо гућ до го вор.
Тел. 064/276-05-08.
(264892)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу
2. 064/562-97-52. (264902)

ТЕ СЛА, Авив, дво со бан
стан, I, ЦГ, те ра са.
062/112-33-70. (264910)

ТЕ СЛА, 33 квм, те ра са, II
спрат, сре ђен, 21.500, хит -
но. (238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(264906)

ТЕ СЛА, 33 квм, ло ђа, III
спрат, сре ђен, 26.000.
(238), „Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (264906)

КО ТЕЖ 1, 61 квм, те ра са, I
спрат, 35.,000. (238), „Те -
сла не крет ни не”, 064/668-
89-15. (264906)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со бан,
45 квм, ВПР, 23.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (264906)

КО ТЕЖ 2, 61 квм, те ра са,
IV спрат, 38.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (264906)

ДВО СО БАН стан, Со да ра,
код об да ни шта, 73 квм,
укњи жен, ЦГ, по вољ но.
060/477-78-20. (264912)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду, 1.650
квм, на 10 ари, 2.5 км од
цен тра. 060/312-90-00.
(264923)

СТАН, 54 квм, Ко теж 1,
кру жни ток, пр ви спрат.
061/169-87-92. (264647)

ДВО СО БАН, Ко теж, те ра -
са, ЦГ, од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064246-05-71. (264747)

ЈЕД НО СО БАН, ве ли ки, 44
квм, Стре ли ште, ЦГ. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064246-
05-71. (264747)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 квм, ЦГ,
Ко теж 1, усе љи ва, од мах.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064246-05-71. (264747)

ДВО СО БАН, Со да ра, пр ви
спрат, ЦГ, 34.000. (470),
„Ди ва”, 345-534, 064246-
05-71. (264747)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -
но ви ран стан, 54 квм, у
цен тру. 063/354-429,
065/933-33-24. (264748)

СТА НО ВИ у за вр шној фа зи
из град ње у цен тру, про да -
јем, по вољ но. 063/389-99-
74. (264749)

7. ЈУ ЛИ, 38 квм, јед но и по -
со бан, 16.500; цен тар,
14.0000, Те сла 26.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (264751)

ДВО СОБ НИ, 49 квм,
Стрeлиш те, 24.000; 57 квм,
Ко теж, Те сла, 28.000.
(324), „Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. (264751)

ТУР СКА гла ва, тро со бан,
ТА, III, ПВЦ, пар ке ти, ра -
ђе но ку па ти ло, 41.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.

(264769)

СО ДА РА, леп тро со бан,
ЦГ, ре но ви ран, V, лифт,
42.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (264769)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 44 квм, ви со -
ко при зе мље, ЦГ, 25.500;
Со да ра, дво и по со бан, леп,
гле да на Та миш, 40.000.
„Лајф”, 061/662-91-48.
(264769)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, сдтан 43 квм,
ВП, ЦГ + те ра са, по друм.
063845-85-80. (2674773)

КО ТЕЖ 2, 60 квм, V,
37.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (264784)

КО ТЕЖ 2, III, 54 квм,
33.500, хит но, до го вор.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

ЦЕН ТАР, 47 квм, IV, 33.000,
хит но, до го вор. (636),  „Стре -
ли ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 квм, IV,
18.000. (636),  „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-96-
05. (264784)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 квм, III,

ЦГ, 36.000. (636),  „Стре ли -
ште не крет ни не”, 069/196-
96-05. (264784)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 квм, III,
58.000, но во град ња –
смарт блок. (636),  „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05. (264784)

МИ СА, 42 квм, I и II спрат,
ЕГ, но во град ња, 25.000.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

стан, 57 КВМ, ЦГ, дво со -
бан/тро со бан, III спрат,
Стре ли ште, вла сник.
064/596-20-85. (264574)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Те сли,
53 квм, III, лифт, ЦГ, вла -
сник. 063/250-416. 264662)

ХИТ НО, Стре ли ште, 37
квм, ЦГ, ПР, леп, 21.500.
(679), „Трем 01”, 0638367-
23-83. (264660)

СО ДА РА, 55 квм, ПР, ТА,
24.000. (679), „Трем 01”,

0638367-23-83. (264660)

СТРО ГИ цен тар, 30 квм,
ЦГ, III, пре ле па гар со ње ра,
26.000. (679), „Трем 01”,
0638367-23-83. (264660)

СО ДА РА, дво и по со бан, ЦГ,
VI, пре леп, 43.000. (679),
„Трем 01”, 0638367-23-83.
(264660)

КО ТЕЖ 1, 58 квм, ЦГ, IV,
Ра до ва згра да, до го вор.

(679), „Трем 01”, 0638367-
23-83. (264660)

ТЕ СЛА, дво со бан, 34 квм,
ВП, ТА, од ли чан, 29.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 34 квм,
ВП, ТА, сре ђен, 25.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063803-10-52. (264760)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57
квм, IV, ЦГ, те ра са, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063803-10-52.  (264760)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан, 62
квм, III, ЦГ, те ра са, 30.000.
(300), „Ћур чић”, 362-816,
063803-10-52.  (264760)

МИ СА, нов, 40 квм, јед но -

и по со бан, III, спрат,
20.000. (926), „Ку по ла”,
065/328-66-94. (264677)

СО ДА РА, до бар дво со бан,
690 квм, II спрат, 34.000.
(926), „Ку по ла”, 065/328-
66-94. (264677)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и по со -
бан, ВП, 26.000. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(264677)

СО ДА РА, дво со бан, 62
квм, ЦГ, лифт, су пер ста ње,
без по сред ни ка, це на до го -
вор. 061/147-45-75.
(264694)

СТРО ГИ цен тар, јед но и по -
со бан, 45 квм, II, ЦГ,
37.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (264699)

НО ВА МИ СА, дво и по со -
бан, 68 квм, II, ЦГ, 35.000.
(188), „UnaDalli”, 064/255-
87-50. (264699)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 49
квм, ВП, ЦГ,  те ра са,

СТАНОВИ

ПОНУДА



26.000. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (264699)

КО ТЕЖ 1, 2.0, 60 квм,
33.000; Со да ра, 2.0, 55
квм, 25.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. 264704)

ДВО РИ ШНИ, ши ри цен тар,
33 квм, 1.5, 15.000; Осло -
бо ђе ња, 33 квм, 1.0,
12.000. (338), „Јан ко вић”,
348-025. 264704)

ХИТ НО, стан но ва Ми са,
39 квм, укњи жен, ре но ви -
ран, гре ја ње, при зе мље.
063/727-76-29, до го вор.
(264713)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан, 38
квм, нов, ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(264800)

ШИ РИ цен тар, 38 квм, IV,
TA, сре ђен, усе љив, 23.000,
до го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.,
(2674801)

ТЕ СЛА, 33 квм, II, јед но со -
бан, ТА, 22.500, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)

КО ТЕЖ 1, 50 квм, IV јкед -
но ли оп со бан, ЦГ, усе љив,
28.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)

ТЕ СЛА, 50 квм, дво со бан,
ВП, ТА, 28.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (2674801)

КО ТЕЖ 2, 59 квм, ВП, ЦГ,
по че так Ки кинд ске, 33.000,
до го вор. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(2674801)

ЦЕН ТАР, 80 квм, тро со бан,
II, ЦГ, га ра жа, дво стран,
64.000, до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. (2674801)

НО ВИ СВЕТ, 38 квм, III,
ЦГ, 21.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(2674801)

КО ТЕЖ 1, 61 квм, I, дво со -
бан, 35.000, до го вор.
(242), „Ква рт”, 064/125-62-
67, 346-392. (264820)

ТЕ СЛА, 33 квм, III, ТА, до -
бро ста ње, 27.000, до го -
вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-392.
(264820)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан, 100
квм, но ви ја град ња, 60.000,
до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
квм, пр ви спрат, 30.000,

до го вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(264821)

СО ДА РА, дво со бан, 52
квм, пе ти спрат, лифт,
32.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45 квм,
ТА, IV од V, сре ђен, усе -
љив, 27.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74. (264821)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 55
квм, пр ви спрат, ЦГ,
28.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67 квм,
дру ги ср пат, ТА гре ја ње,
36.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (264821)     

ДВО РИ ШНИ стан на про -
да ју. Ца ра Ду ша на 39-е.
Те.. 069/351-35-25.
(264544)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан, че тво -
ро со бан стан од вла сни ка.
063/835-91-02. (264123)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не на
свим ло ка ци ја ма гра да.
(636), „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

КУ ПУ ЈЕ МО јед но и по со бан
стан, цен тар, Со да ра или
Те сла и дво со бан у цен тру.
Ис пла та од мах. 060/683-
10-64. (264810)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан стан
са те ра сом, од вла сни ка,
да ни је при зе мље, ни по -

след њи, до 20.000 евра.
062/191-75-35. (4777)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за ис -
пла та. (353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30. (264819)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи стан или
ку ћу, мо же и за ре но ви ра -
ње, укњи же но, ис пла та од -
мах. 063/262-675. (26385)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан/дво -

со бан стан за ре но ви ра ње,
ис пла та од мах. 064/206-
55-74, 013/362-027.
((264821)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла” по -
треб ни ста но ви. (926), „Ку -
по ла”, 065/328-66-94.
(264677)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан.
Тел. 064/832-80-90. (4777)

ДВО И ПО СО БАН стан, по -
лу на ме штен, у цен тру, ТА
гре ја ње. 060/131-29-08.
(264812)

ИВА НО ВО, ле па, но ва, на -
ме ште на ку ћа, га ра жа, ба -
шта, бли зу Ду нав ца, на ду -
же. 062/340-414. 

ИЗ ДА ЈЕМ пра зну гар со ње -
ру у Мар ги ти, у згра ди, I
спрат. Тел. 062/153-68-16.
(264203)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан, цен тар. Тел.
063/831-48-74. (264837)

ЈЕД НО СО БАН, 33 квм, по -
лу на ме штен стан пре ко од
„Ави ва”, пар но гре ја ње.
063/868-01-56. (2648549

ИЗ ДА ЈЕМ два ста на, 40
квм, 90 квм. Тел. 013/371-
551, 065/829-41-91.
(264857)

КО ТЕЖ 1, су те рен, 35 квм,
пра зан, ЦГ, из да јем на ду -

же. 060/318-61-30.
(264865)

ДВО СО БА НА по ро дич на
ку ћа, Те сла, ЦГ, 100 евра.
063/729-85-97, 063/321-
068. (2648649

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан пра -
зан стан на Со да ри.
063/322-006. (264896)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, тро соб ну,
гре ја ње, те ра са, трав њак,

ле по, мир но, цен тар.
061/225-16-43. 

ИЗ ДА ЈЕМ нов ма њи дво ри -
шни стан, на ме штен.
064/587-50-24. (264871)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен јед но -
со бан стан код ка сар не
„Сте ви ца Јо ва но вић”.
060/550-99-44. (4777)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, не ма
бе лу тех ни ку, по се бан улаз,
сат. Ка ра ђор ђе ва.
064/994-13-16. (2364591)

ИЗ ДА ЈЕМ, цен тар, на ме -
ште ну гар со ње ру, све но во.
063/740-68-93. (264573)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу
уче ни ци, уче ни ку, сту ден -
ту, са упо тре бом ку па ти ла.
013/318-321, 064/908-02-
94. (264648)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме штен
стан на Те сли. Тел.
063/849-94-07. (264669)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво со бан и
про да јем тро со бан стан на
Стре ли шту. 064/421-46-07.
(264680)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со бан
на ме штен стан у ку ћи.
065/222-81-97. 

ПО ВОЉ НО из да јем стан,
ђа ци ма-сам ци ма. 064/393-
56-09, 354-952., (264712)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан са
гре ја њем, Ж. Зре ња ни на
115. Кон такт, 065/222-76-
90. (264714)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни стан,
гар со ње ра, у цен тру.
060/613-03-97. (264726)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њу гар со ње ру,
Ми са, Ти моч ка 32, на ме -
ште но. 064/993-71-74, 371-
635. (264733)

ХИТ НО по тре бан пра зан
стан, дво со бан, озбиљ ној
по ро ди ци. Кок теж 1, око -

ли на Основ не шко ле „Сте -
ви ца Јо ва но вић”, Ко теж 2.
060/074-86-15, Сла ви ца.
(2647389)

ПО ТРЕБ НА на ме ште на
гар со ње ра, мо же и дво ри -
шна. 061/193-00-09.
(264761)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,
но ва Ми са, бли зу Спорт -
ског цен тра. 064/668-88-
95. (264779)

ТА МИШ ка пи ја, не на ме -
штен 30 квм, ЦГ, 100 евра.
(636),  „Стре ли ште не крет -
ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 квм, I
спрат, по лу на ме штен, 120
евра. (636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-05.
(264784)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 107 квм, Та миш ка пи -
ја до ре ке. 063/338-332.
(263465)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 квм, цен тар
Стре ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (262462)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу 100 квм,
цен тар Пан че ва као по -
слов ни про стор, по год на за
аген ци је, ор ди на ци је, шко -
ли ца, итд. Тел. 023/857-
315, 023/857-069, 064/575-
57-04. (263852)

ИЗ ДА ЈЕМ про дав ни цу пре -
ко пу та Ау то бу ске ста ни це,
Осло бо ђе ња 2. 063/288-
975. (264459)

ЛО КАЛ, из да јем/про да јем,
цен тар, бли зу Мак си ја, 18
квм, из лог, кли ма, изо ла ци -
ја. 063/752-04-00. (264369)

ПО ВОЉ НО из да јем сто ма -

то ло шкук ор ди на ци ју у
цен тру Пан че ва. 061/209-
18-00, 063/720-73-76.
(264743)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, улаз у Пе -
пе ља ре, 30 квм. 063/837-
48-34. (264775)

ХИТ НО из да јем ло кал 40
квм, код Зе ле не пи ја це, Ул.
Ко чи на 1-а, по ред „Ау то о -
пре ме Мар ган”069/266-98-
20. (264781)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин ски про -
стор, сув, све тао, 35 квм,
С. Ми ле ти ћа 27-а.
062/830-10-73. (264788)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал, ве ли -
ки из лог, Ко чи на 4, код Зе -
ле не пи ја це. 063/617-421.
(264580)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
Б. Јо ва но вић, 13 квм.
(300), „Ћур чић”, 063/803-
10-52. (264670)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал 56 квм,
пар кинг, Ди ми три ја Ту цо -
ви ћа 55-а. Тел. 063/281-
954. (264696)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код Ау то -

бу ске ста ни це. 013/251-39-
95. (264804)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21 квм,
угао Ка ра ђор ђе ве 15 и Ђ.
Ђа ко ви ћа, 14.000 евра.
065/849-71-94. (264878)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен ло кал,
за пре хра ну, апо те ку, пре -
ко пу та шко ле, ам бу лан те.
063/735-44-50. (264895)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ у цен тру
ло ка ле, 100, 200. 250.
064/143-52-98. (264924)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 квм, у
Ње го ше вој ули ци, не ка да -
шња оп ти ка. Тел. 063/815-
44-48. (264920)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен ка фе
клуб, 250 квм. 060/312-90-
00. (264924)

ХА ЛА за из да ва ње, 220
квм, Но во се љан ски пут.
062/309-370. (264816)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба ри, при -
ја ва, пла ћен пут, оброк,
30.000 + про це нат. Beertia
Bar. БНС. 063/105-09-49 

(СМС)

ПО ТРЕ БАН рад ник на сто -
ва ри шту са до зво лом Ц ка -
те го ри је. Сто ва ри ште „Го -
ли ја” Пан че во. 013/252-
06-64.

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб ни рад ни ци за па ла -
чин ке и пи ца-мај стор и во -
зач. 063/820-87-61.
(264157)

ПО ТРЕБ НИ во за чи са Б
или Ц ка те го ри јом у ди -
стри бу ци ји пи ћа Weifert.
062/446-285. (264137)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за рад
у Мар ке ту „Иде ал”.
062/826-65-02 или до ћи
лич но, Вељ ка Пе тро ви ћа
12-а, Стре ли ште. (264019)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад у
ку хи њи Ће ваб џи ни ци „Ха -
ло Ле ско вац”. 063/897-55-
04. 

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца у
пе ка ри. 062/404-144.
(264374)

ПО ТРЕ БАН бу рек џи ја и пе -
кар. 062/404-144. (264374)

ПО ТРЕ БАН озби љан рад -
ник за стал ни рад ни од нос
у вул ка ни зер ској рад њи,
ис ку ство по жељ но, ни је
услов. 063/801-74-99.
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(264404)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад на
ин ду стриј ским ма ши на ма.
Зва ти по сле 14 са ти, ЗР
„BA & MI. 069/235-71-00,
Jаб ука. (264196)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ ФИР МИ
SKELE LOGISTIK DOO, Ба -
ва ни штан ски пут 439, по -
треб ни фи зич ки рад ни ци на
нео д ре ђе но вре ме. Зва ти на
те ле фо не 013/377-853,
063/115-47-34, сва ког рад -
ног да на од 7 до 15 са ти. 

ПО ТРЕБ НИ мон те ри ске ле.
Зва ти од 8 до 13 са ти, рад -
ним да ни ма. 013/633-560.
(ф)

ПО ТРЕ БАН ноћ ни чу вар,
пре ко 50 го ди на. Сва ка
дру га ноћ. „Мла ђа” д.о.о.
Тел. 013/334-003. (ф)

ХИТ НО по треб не ко но ба -
ри це ре сто ра ну до ма ће ку -
хи ње. Тел. 060/040-45-33,
061/206-02-64 (264848)

ПО ТРЕ БАН во зач Б ка те го -
ри је, и по моћ ни рад ник и
уто вар и ис то вар во ћа и

по вр ћа. 064/653-08-04.
(204855)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка ду” по -
треб ни ку вар-иц а или ро -
штиљ мај стор. Тел.
062/806-02-58. (264860)

ТРА ЖИ се рад ник за рад у
Сње жа ни. 063/833-29-88.
>(264866)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у пре -
хра ни са ис ку ством.
062/493-580. (264867)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на бен зин ској пум пи у
Пан че ву, од 35 до 45 го ди -
на. 063/775-29-92.
(264873)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за ме -
ђу на род ни тран спорт.
Услов: Ц, Е ка те го ри је, та -
хо граф кар ти ца, ле кар ско
уве ре ње. Кон такт: Ру ди
Кри шка, 063/518-725.
(264814)

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би бац” по -
тре бан рад ник.  066/001-
050. (4777)

РАД НИ ЦА по треб на за рад
у ку хи њи. 065/670-17-56.
(264888)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред у зе -
ћу KIZZA по треб но ви ше
фи зич ких рад ни ка, зи да ра
и ме са ра. До ћи лич но у Ж.
Зре ња ни на 146-а. 064/648-

24-47. (264887)

ПО ТРЕБ НА ис ку сна, кул -
тур на, здра ва же на за чу -
ва ње и не гу ста ри је жен ске
осо бе на Ми си. 061/626-
20-86. (2648949

ПО ТРЕ БАН фри зер, му -
шко-жен ски. 064/503-68-
75. (264899)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
сло бод не да не. 063/135-
28-32. (264900)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
сло бод не да не у тра фи ци.
060/717-33-10. (264918)

ЛИ МА РИ ЈИ „МАР КО ВИЋ”
по треб ни ли ма ри, бра ва ри,
по моћ ни рад ни ци. Кон такт
те ле фон, 060/571-55-22.
(264632)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у ка фи ћу. 063/800-07-94.
(264592)

СА ЛО НУ по треб на му шко-
жен ска фри зер ка, са ис ку -
ством. Усло ви од лич ни.
064/255-57-31. (264674)

ПО ТРЕ БАН рад ни ца или
рад ник у ис по мо ћи у пе ка -
ри, тре ћа сме на. 062/404-
144. (264702)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ „Car
Spa” по тре бан озби љан
рад ник. Ко рект ни усло ви.
061/600-97-‘00. (264729)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
у пре храм бе ној про дав ни -
ци. Тел. 064/169-32-35.
(264730)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци за рад
у ау то-пе ри о ни ци.
063/135-28-32., (264735)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
про да ју и по моћ не рад ни -
це у ку хи њи, за ре сто ран у
„Авив пар ку”. 013/377-230,
064/643-41-22. (26475)

КА ФЕ ПО СЛА СТИ ЧАР НИ -
ЦИ по треб ни ко но ба ри са
ис ку ством. Кон такт тел.
065/232-16-70. (264763)

ПО ТРЕ БАН рад ник у тра -
фи ци за тре ћу сме ну.
064/853-83-50. 264768)

ПЕ КА РА СМИ ЉА НИЋ ну -
ди за по сле ње на но вим
рад ним ме сти ма, уз но ве
усло ве ра да. Кон так ти рај те
нас пу тем maila: (264770)

ПО СЛА СА ТИ ЧАР НИ ЦИ
„Го луб” по треб ни по сла -
сти ча ри и по моћ но осо -
бље. Ин фор ма ци је на

062/680-477, Зо ра на.
(264582)

GOLUB TAXI: по треб ни во -
за чи так си во зи ла. При ја ве
на 064/863-13-76. (264583)

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)

АЛУ, ПВЦ сто ла ри ја, ро лет -
не, ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, тра ка сте за ве се, ра -
дим, угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09. 

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

ТЕ ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 0964/120-77-
64. (264578)

ХЛАД ЊА ЧА 630 цм за из -
да ва ње, Пан че во. 065/900-
90-04. (263782)

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа, јаг њи ћа,
ја ри ћа на др ва и ке те ринг
пе че ња. 065/626-83-70,
062/219-120. (263983)

ЧА СО ВИ: осно ве елек тро -
тех ни ке, про фе сор са ис ку -
ством. 062/801-97-58.
(264092)

КО СИМ тра ву три ме ром,
воћ ња ке, ба ште  и дво ри -
шта, рад ним и не де љом,
вр ло по вољ но. Зо ран.
061/683-67-48, 064/438-
12-46. 

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. (258060)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(264217)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: адап -
та ци је ку па ти ла, вен ти ли,
сла ви не, од гу ше ње ка на ли -
за ци је од мах. 061/193-46-
42. (264761)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 065/334-23-
38. (264764)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (264424)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се кун -
дар них си ро ви на, от куп бе -
ле тех ни ке. Јо ван. 061/616-
27-87. (264780)

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. (264772)

КЛИ МЕ, сер вис и мон та жа.
065/305-73-92. (264786)

НЕ ГА по крет них, не по крет -
них, ме њам пе ле не. Тел.
061/660-31-84. (264784)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
адап та ци је, по прав ке, за -
ме не, по вољ но. 013/331-
657, 064/495-77-59.
(264615)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
бе то ни ра ње, ре но ви ра ње,
кро во ви, сти ро пор, ба ва лит
фа са де, кре че ње. 063/865-
80-49. (262498)

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. (264633)

РЕ ЛАКС те ра пе ут ска ма са -
жа, про тив бо ло ва, ре лак -
си ра ју ћа, при ја тан ам би -
јент. 064/000-55-39.
(264842)

РА ДИ МО бе то ни ра ње,
мал те ри са ње, фи зич ке по -
сло ве, итд. 061/665-66-24.
(264884)

КЛИ МА, уград ња, сер вис,
до пу на, по вољ но. 064/520-
48-80. (264850)

ОЗБИЉ НА и од го вор на
же на чу ва ла би и не го ва ла
ста ри ју осо бу. 065/237-10-
68. (264870)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ; сер вис, по -
прав ка, уград ња но вих еле -
ме на та, чи шће ње, бр зо, по -
вољ но. 060/351-03-54.
(264878)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР СКЕ
услу ге, бр зо, ефи ка сно, по -
вољ но. 063/848-62-45,
065/659-58-01. (264877)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду бин ско
пра ње: ау то мо би ла, ду ше -
ка, бес пла тан пре воз.
061/612-14-51. (264897)

ФИ ЗИ КА ЛИ ЈА, чи шће ње
та ван, нус про сто ри ја, са
пре во зом. Да вид, 064/135-
36-41. (264922)
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ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

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

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

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

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

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

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

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

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



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.
(263528)

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 не,
бој ле ра, ко тли ћа. 063/836-
84-76. (263528)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР СКИ
ра до ви. 065/842-84-29,
063/842-84-29. (264567)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла, ку -
хи ња и ка на ли за ци о них це -
ви ма шин ским пу тем.
062/640-07-41. (264616)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, по -
вољ но. Про ве ри те.
061/141-38-02. (264815)

ТВ и са те лит ске ан те не,
мон та жа, ди ги та ли за ци ја
ТВ-а, ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70. (264642)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма ње
ста но ва, пе гла ње ве ша.
061/412-44-50. (264467)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ, мон -
та жа кон струк ци ја, над -
стре шни ца, огра да, тен ди.
Ре па ра тур но за ва ри ва ње.
060/424-29-93. (264633)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
фа са де, пен зи о не ри ма по -
пуст. 013/235-78-892,
062/564-494. (264657)

КРЕ ЧЕ ЊЕ ко ро ва, ко ше ње
тра ве, ши ша ње жи ве огра -
де, све по вр ши не. 061/301-
49-58. (264730)

КО ПА ЊЕ ка на ла, шах ти,
ја ма… лу па ње бе то на, лу -
па ње ку па ти ла, од воз шу та,
ко ше ње и кр че ње. 061/171-
51-45, 063/882-72-60.
(264655)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње  ка на ли за ци је, адап -
та ци је ку па ти ла, по прав ке,
од мах, по вољ но. 013/377-

930, 064/586ч85-39,
063/115-71-67. (264664)

РУ ШИМ  ста ре објек те, чи -
стим та ва не, по дру ме, дво -
ри шта, шут и све оста ло.
061/627-07-31. (264668)

ЧИ СТИ МО та ва не, по дру -
ме, шут, дво ри шта, шу пе.
061/321-77-93. (264727)

НЕ ГА ста рих, бо ле сних и
ин ва лид них ли ца. 063/868-
04-51. (264808)

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. 

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. (262964)

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)

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. (262514)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (263351)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ки пе ром: шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут.
063/246-368. (264276)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та са

уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (264269)

KIZZA – пре воз шљун ка,
пе ска, се јан ца и ри зле.
Услу ге ви љу шка ра  и ве ли -
ких ви љу шка ра, но си во сти
до 10 то на. 013/366-888,
063/218-894.(264456)

KIZZA – ру ше ње ста рих ку -
ћа и дру гих обје ка та, уто -
вар и од воз шу та, ис коп ба -
ге ри ма по дру ма, те ме ља,
ка на ла, сеп тич ких ја ма.
013/366-888, 063/218-894.
(264456)

KIZZA – се че ње бе то на и
ас фал та, раз би ја ње бе то на,
на си па ње и са би ја ње те ре -
на ваљ ци ма и ви бро пло ча -
ма. 013/366-888, 063/218-
894. (264456)

KIZZA – оре зи ва ње и се ча
др ве ћа из ка ми о на са кор -
пом за рад на ви си ни до 23
ме тра, пра ње про зо ра, чи -
шће ње олу ка, за ме на цре -
па...013/366-888, 063/218-
894. (264456)

KIZZA – на јам ма ка за стих
елек тро плат фор ми ви си не
до 12 ме та ра. 063/218-894.
(264456)

KIZZA – про да ја ква ли тет -
них бе ха тон коц ки и при -
пре ма те ре на са по ста вља -
њем.  013/366-888,
063/218-894. (264456)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар и
од воз свих вр ста шу та, раз -
би ја ње и се че ње бе то на,
ис коп ба ге ри ма. 064/648-
24-50. (264456)

НА ЈАМ ви љу шка ра за уто -
вар и ис то вар ро бе.
064/648-24-50. (264456)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве ли ким
ка ми о ном (шљу нак, пе сак,
се ја нац, ри зла, шут.
064/648-24-50. (264456)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка ми о на
са кор пом за рад на ви си ни
до 20 ме та ра. 064/648-24-
50. (264456)

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. (264744)

КЛИ МЕ свих ти по ва и про -
из во ђа ча сер ви си ра мо, по -
пра вља мо и угра ђу је мо са
ове ре ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (264752)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО и дез -
ин фек ци но пра ње на ме -
шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050. (261253)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме, по -
пра вља мо ква ли тет но с га -
ран ци јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-05.
(264752)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од гу -
ше ње ку па ти ла, ка на ли за -
ци је, во до вод не адап та ци -
је, за ме на ври бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је, све за
во ду, 0-24 са та. Пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 063/811-74-
89. (264756)

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.( (264755) 

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО по ли -
ра ње фа ро ва уз по ли ра ње
фа ро ба бе слат на ком пју те -
р ска ди јаг но сти ка ва шег
ау та Ау то-сер вис „Не ша”.
063/120-74-05. 

(264755)

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.  (264755)

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.
(264625)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА ха ла,

га ра жа, бин де ра, ко ва них

ка пи ја, гра ђе вин ска ли ма -

ри ја. 064/068-10-85.

(264690)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но пра -

ње, ак циј ска це на у Ау то пе -

ри о ни ци „Би бац”, бес пла -

тан пре воз. 066/001-050.

(4777)

ПРЕ ВО ЗИМ ма њим ки пе -

ром по вољ но пе сак, шљу -

нак, се ја нац, уто вар, од воз

шу та. 064/354-69-94.

(264728)

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,.

(264588)

ВАШ до бар из бор „Пе рун

ко лор плус” за одр жа ва ње

обје ка та: згра да, ста но ва,

ку ћа, ло ка ла.... Тел.

060/545-15-67. (264607)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,

ме тал не под у пи ра че, ме ша -

ли це за бе тон. 064/351.11-

73. (264609)

СЕ ЛИД БЕ, ка ми он ски, ком -

би пре воз, еки па рад ни ка,

од во зи мо не по треб не ства -

ри. 064/280-30-16,

063/731-77-67, Вла ди мир.

(264617)

ПО ТРЕБ НА ма сер ка за опу -
шта ју ћу ре лакс ма са жу.
По зив или СМС, 061/298-
96-69. (264023)

ПО КЛА ЊАМ ле по не го ва не
ма чи ће. Ис кљу чи во љу би те -
љи ма. 063/812-42-09. ()

ТРА ЖИМ же ну/де вој ку за
дру же ње. 064/287-60-06.
(264644)

ОГЛА ША ВАМ не ва же ћом
ди пло му Елек тро тех нич ке
шко ле „Ни ко ла Те сла”,
1980. го ди не, на име Јо ван
Слав ко вић. (264679)

ИМАМ 55 го ди на, упо знао
бих озбиљ ну же ну за рад
мо гу ћег бра ка. Кон такт
065/677-80-05. (264732)

БА ЊА ВРУЈ ЦИ, по вољ но,
од ли чан сме штај, Сло ба.
064/438-12-35. (263201)

БА ЉА КО ВИ ЉА ЧА, из да -
јем апарт ман, нов, дво со -
бан, кли ма, те ра са, цен тар.
064/186-54-22. (264890)

ВР ЊАЧ КА БА ЊА, из да јем
ком плет но опре мљен дво -
кре вет ни апарт ман у цен -
тру ба ње. 060/525-18-80.
ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у цен -
тру Зла ти бо ра. По вољ но.
063/709-44-97. (264635)

СО КО БА ЊА, апарт ман,
цен тар, сло бод но од 20. ав -
гу ста 2018, це на до го вор.
065/205-45-48, Ви о ле та.
(264695)

ПО ВОЉ НО ле то ва ње, Шу -
шањ, пун пан си он са пре -
во зом. 064/193-15-92. Зо -
ри ца. (4777)
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МодЕколо д.о.о. Београд расписује конкурс
за позиције у Новом Саду и Панчеву

Возач теретног моторног возила
Опис посла:

Запослени ће радити на пословима
возача теретног возила

Идеалан кандидат требало би да испуњава
следеће услове:

Возачка дозвола Ц категорије
Минимум средња стручна спрема - пожељно тех-

ничког усмерења
Пожељно искуство на пословима возача теретног

моторног возила минимум две године

Пожељно поседовање АДР сертификата

Радник на чишћењу у индустрији
Опис посла:

Запослени ће радити на пословима индустриског
чишћења

и прања и санацији еколошких акцидената
Идеалан кандидат требало би да испуњава

следеће услове:
Здравствено способан

Пожељно искуство на пословима
индустриског чишћења

Запосленима нудимо сигуран посао у компанији
која је лидер на тржиту у области индустријског

одржавања и услугама у области заштите животне
средине као и простор за напредовање

и усавршавање.

Сви заинтересовани могу доставити своје пријаве
на маил posao@modekolo.co.rs или лично сваког

радног дана од 12 до 14 сати у просторијама
фирме у Панчеву, ул. Утве Златокриле 9.

На основу Закона о о јавној својини, („Сл. гласник“ РС 72/2011,88/2013,105/2014, 104/2016108/2016, 113/2017), Статута ЈКП “Водовод и кана-
лизација “Панчево „Сл. лист града Панчева” број 17/2017 пречишћен текст, Одлуком Надзорног одбора број 5-1/9т.5 од 08.06.2018. године,
ЈКП „Водовод и канализација Панчево” као продавац, објављује :

ОГЛАС
ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЈАВНИМ НАДМЕТАЊЕМ ДОСТАВЉАЊЕМ  

ПИСАНИХ ПОНУДА 

Предмет купопродаје су расходована возила и компресор и то :

„Техничке спецификације основних средстава -возила”.

1. Право на учешће имају сва правна лица ,предузетници и физичка лица која на рачун предузећа уплате депозит за основно средство-возило
за које подносе понуду,уз назнаку УПЛАТА ДЕПОЗИТА ПО ОГЛАСУ. Депозит се уплаћује у висини 10% процењене вредности основног сред-
ства на текући рачун ЈКП број 160-10370-06 .
Најповољнијем понуђачу уплаћен депозит се урачунава у цену, а понуђачу који не успе на јавном надметању, депозит се враћа по окончању

поступка, и то на број рачуна који су понуђачи дужни да  пријаве приликом подношења понуде.
Уз понуду физичка лица достављају копију личне карте а правна лица и предузетници извод из АПР-а.

Поступак јавног отварања понуда вршиће се:
27. 08. 2018 са почетком у 12 сати на адреси Панчево, Ослобођења бр. 15

2.  Рок за подношење писаних понуда је 7 (седам) дана од дана објављивања јавног позива у листу „Панчевац” тј. Понуда се сматра благовре-
меном уколико је примљена до 27. 08. 2018. до 10 сати.
– Понуде, са пратећом документацијом подносе се у затвореној коверти са натписом „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ РАСХОДОВАНИХ ОСНОВНИХ
СРЕДСТАВА  - НЕ ОТВРАТИ – ЗА КОМИСУЈУ ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - ВОЗИЛА” поштом или лично предајом на писарници,
на адресу ЈКП „Водовод и канализација”, 26000, Панчево, Ослобођења бр 15,

Коверат са понудом мора бити затворен, са уредно исписаним називом или именом и адресом понуђача.

3. Критеријум за избор најповољнијег купца је највећа понуђена цена
– Цена у понуди даје се без обрачунатог припадајућег пореза (ПДВ) који ће бити накнадно обрачунат и који пада на терет купца.
– Уколико више купаца понуди да ће купити иста основна средства – возила, под истим условима, предност ће имати купац који је први доста-
вио понуду. 
– Купац купује возила из спецификације у виђеном стању, те нема право на приговоре и рекламације након извршене примопредаје возила.
– Минимална цена за свако појединачно возило, испод које се продаја не може реализовати, дата је у оквиру „Техничке спецификације основ-
них средстава –возила”.
– Увид у стање возила може се извршити се на адреси: ЈКП „Водовод и канализација”, 26000, Панчево, Ослобођења бр 15, сваког радног дана
од 8 до 9.30.

4. Изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана пријема писаног обавештења о избору за најповољнијег купца закључи купо-
продајни уговор са продавцем. Трошкове овере уговора код јавног бележника сноси купац.
– У случају када се на уговорено основно средство – возило  обрачунава ПДВ изабрани купац се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана за-
кључења купопродајног уговора изврши уплату целокупне купопродајне цене, са обрачунатим ПДВ, на рачун продавца.
– Ако се на уговорено возило обрачунава порез на пренос апсолутних права, изабрани купац ће исти уплатити надлежној пореској управи.
– Примопредаја купљених основних средстава – возила извршиће се записничким путем, у присуству овлашћених лица обе уговорне стране,
уз услов да пре примопредаје изабрани купац достави доказ о уплати целокупне купопродајне цене, са урачунатим ПДВ-ом, у виду извода бан-
ке без које се примопредаја не може извршити. 

Ближе информације: лице за контакт: Јанковић Милорад, телефон 064/866-21-34. e-mail  office@vodovodpa.rs

BUDI U TIMU NAJBOLJIH!
Trgovinski lanac Metro Cash & Carry traži

nove zaposlene!

Potrebni su nam posvećeni i motivisani

zaposleni za radna mesta:

PRODAVAC, KASIR, MAGACIONER 

na teritiriji Beograda  

(Krnjača, Zemun, Vidikovac)

Uslovi:

III stepen stručne spreme

Ukoliko ste zainteresovani javite se na broj

telefona 011/207-31-04 ili svoju radnu

biografiju pošaljite na

milena.otasevic@metro.rs

Због повећаног обима посла фирми 

DOO „EKO MA BER IN ŽE NJE RING” 
Панчево 

потребни радници;

• ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ – зидари, тесари, арми-
рачи, помоћни грађевински радници

• ВОЗАЧИ Ц и Е КАТЕГОРИЈЕ – пожељно 
поседовање АДР сертификата

Заинтересована лица могу да се јаве лично на адре-
су: Спољностарчевачка 153, путем email адресе

ekomaber@gmail.com 
или на контакт телефон 066/144-166

„TEH NO MAR KET” DOO PAN ČE VO
расписује конкурс за следеће радно место:

1. РЕФЕРЕНТ ПРОДАЈЕ АРХИТЕКТОНСКОГ АЛУ-
МИНИЈУМА – 1 ИЗВРШИЛАЦ
– пожељно радно искуство
– техничка струка
– рад на рачунару (MS of fi ce, Au to Cad)
– возачка дозвола Б категорије
– знање енглеског језика (читање, писање, говор)

Уколико сте заинтересовани пошаљите свој CV 
на email: ljilja@tehnomarket.com, или се јавите лично
на адресу Скадарска 73, Панчево
Контакт телефон 013/307-700

О нама сазнајте више на www.tehnomarket.com

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04 и 36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је
ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 14. 08. 2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та НИС а. д. Но ви
Сад из Но вог Са да, На род ног фрон та бр. 12, до нео ре ше ње број: XV-07-501-170/2018 ко јим је утвр ђе но да за про је кат
Ре кон струк ци је ин ду стриј ског ко ло се ка у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во на кат. парц. бр. 3529/1, 3530, 3532, 3575
и 3576 К.О. Вој ло ви ца, на те ри то ри ји гра да Пан че ва,  ни је по треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не
Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Пан че во, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од 10 до 14 са ти.

На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог ор га на.  

ред.бр. модел год.произ. број шасије-серијски број проц.вредност Износ депозита

1 Z 101 1998 VX1128A0001086672 12.000,00 1200,00

2 Z101 POLI 1999 VX1128A0001300052 12.000,00 1200,00

3 Z 101 2000 VX1128A0001093993 12.000,00 1200,00

4 Z 101 2001 VX1128A0001094551 12.000,00 1200,00

5 Fap 1314-kuka 1981 80219 240.000,00 24.000,00

6 Zastava Turbo rival 1997 ZCFC357010ZO11476 60.000,00 6.000,00

7 Lada Niva 2006 XTA21214062825794 100.000,00 10.000,00

8 Z 101 2001 VX1128A0001094428 3.000,00 300,00

9 Z101 POLI 1999 VX1128A0001300171 18.000,00 1.800,00

10 Kompresor–PKP 48 1984 ser.br komp. 240 263 120.000,00 12.000,00
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С ту гом у ср цу опра шта мо се од на шег

дру га и при ја те ља

др БОГ ДА НА ПУТ НИ КА

БО БЕ

СТЕ ВА и ДРА ГИ ЦА с де цом

(78/264687)

По след њи по здрав дра гом ку му

др БОГ ДА НУ ПУТ НИ КУ

Не за бо рав на су на ша ду го го ди шња дру же ња и при ја тељ ство. 

ДРА ГА НА и МИ ЛАН

(82/264703)

др БОГ ДАН 

ПУТ НИК

Дра ги Бо бо,

ту жни смо што те је те -

шка бо лест отр гла од

тво јих нај ми ли јих.

По ро ди ца РА ДА НОВ

(86/264715)

С ду бо ким по што ва њем и ту гом опра шта мо се од

див ног чо ве ка и ду го го ди шњег кли јен та

др БОГ ДА НА ПУТ НИ КА

1943–2018.

Ње го во „Ко нект” књи го вод ство

(112/ф)

По сљед њи по здрав на шем при ја те љу, до бр ом

док то ру и ве ли ком Чо вје ку

др БОГ ДА НУ ПУТ НИ КУ

Пам ти ће мо Те уви јек на сми ја ног, ве се лог и на -

да све спрем ног да по мог неш сви ма.

По ро ди ца ВУ КО ВИЋ: ДРА ГАН, МИР ЈА НА, ДЕ ЈА -

НА и СА ША и де да ЈО ВО ЂУ РИ ШИЋ(118/264800)

Ис пра ћај у не за бо рав

на шег до брог дру га и

са рад ни ка

др БОГ ДА НА

ПУТ НИ КА

СВЕ ТО ЗАР ПЕ ЈА КО ВИЋ

и ГОЈ КО КЕ ЧА с по ро -

ди ца ма(141/264880)

Последњи поздрав

др БОГДАНУ ПУТНИКУ
1943–2018.

Увек нам је било пријатно са Вама, памтићемо

Вас заувек.

Твоје комшије из песка: СЛОБОДАНКА, ЂУРО,

БРАНКА и ДРАГИ, БЕБА и БОБАН, ЉИЉА и ДРА-

ГАН и МИРА и НИКОЛА(32/264618)

Последњи поздрав

драгом пријатељу

БОГДАНУ

ПУТНИКУ

од БРАНКА и МАРИЈЕ с

породицом

(47/264638)

Последњи поздрав на-
шем доктору

др БОГДАНУ

ПУТНИКУ
од запослених Поликли-
нике др Путник(49/ф)

3
11. августа 2018. заувек смо изгубили нашег супруга, оца и деду

dr sc. med. БОГДАН ПУТНИК
1943–2018.

радиолог, пуковник у пензији, бивши начелник Института за ра-

диологију и онкологију ВМА и оснивач Поликлине Др Путник

С великим болом и тугом опраштамо се од тебе. Заувек ћеш

остати у нашим срцима и мислима.

Сахрана је обављена 14. августа 2018. године на Старом право-

славном гробљу

Твоји: МАРИКА, НЕША и МАЈА, МЛАДЕН и унуци МИА, 

МИЛОШ и МАРКО(48/Ф)

др БОГДАН ПУТНИК
Отишо ми је велики животни друг и кум
који је кроз живот прошао храбро,
оствљајући племенита и достојанствена
дела. Испраћам га са осећањем ненадок-
надивог губитка . Однео си собом део на-
ше младости, део заједничких радости,
сећања и доживљаја. 

Иза тебе Бобо остају неизмерна туга, жа-
лост и празнина. Растанак који боли и веч-
но сећање и поштовање твога друга и кума
КОЛЕТА и његове породице РАДОБОЉА

(67/264667)

Онај ко о животу размишља, смеје се, онај ко га

осећа – плаче

др БОГДАН ПУТНИК
Куме, са тобом смо се слатко смејали, а сада за

тобом плачемо!!!

Збогом искрени пријатељу.

Кумови МАМУЛЕ(53/264650)

Последњи поздрав дра-

гом пријатељу

др БОГДАН

ПУТНИК

Породица САМАРЏИЋ

(25/264662)

По след њи по здрав дра -

гом ку му

БОГ ДА НУ

ЗО РИ ЦА и ТА ЊА РА -

ШАЈ СКИ с по ро ди цом

(84/264108)

По след њи по здрав ве ли ком

чо ве ку и при ја те љу клу ба

др БОГ ДА НУ

ПУТ НИ КУ
ШК „Аље хин”

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 шем дру гу

др БОГ ДА НУ ПУТ НИ КУ

Дру го ви из Гим на зи је: МИ ЛАН, КО КА,

СТЕ ВА, БО ЖА, СИ МА, ВЛА ДА Р., ВЛА ДА

Л., СТЕ ВА СТО ЈА КОВ, МИ ЛЕ РЕН ДИЋ и

ЖИ ВА

(79/264683)

По след њи по здрав дра гом ком ши ји

ЕНЕ СУ ТА СУ

од по ро ди це ПЕ РИЋ(96/ф)

На шем дра гом и во ље ном при ја те љу, Та си Ене су, по -

след њи по здрав и ла ку ба нат ску зе мљу же ли

По ро ди ца МУ ГО ША(103/264765)

ЕНЕС ТА СО

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку. 

По ро ди це МИ ХАЈ ЛО ВИЋ и ВИ ШЊИЋ(104/2647669)

По след њи по здрав дра гом де ки

СВЕ ТО ЗА РУ ГР БИ ЋУ

Во ли мо те нај ви ше на све ту.

Тво је уну ке  ДО ДА и КА ТА(102/264772)

По след ње збо гом од при -

ја те ља из ВК „Ди на мо”

ЕНЕС ТА СО

ВК „Ди на мо”

(110/264783)

По след њи по здрав дра -

гом и увек на сме ја ном

др БОГ ДА НУ

ПУТ НИ КУ

Чи ка ДРА ГАН и 

НА ДИ ЦА са по ро ди цом

(107/264777)

ДРА ГА НА СА БО ВЉЕ ВИЋ

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци.

Ко лек тив бол нич ке апо те ке Оп ште бол ни це Пан че во

(117/264798)

Свом пред сед ни ку 

ге не ра лу Ене су Та су

по след њи по здрав од дру го ва из Удру же -

ња за не го ва ње тра ди ци ја 51.мбр

(121/264869)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

БОГ ДА НУ 

ПУТ НИ КУ
Ра до ће мо се се ћа ти.

С љу ба вљу твој брат

ИКИ ЦА и сна ја РО ЗИ КА

(123/264817)

По след њи по здрав дра гом

ЕНЕ СУ

МИ ШКО ВИЋ СВЕ ТО, ДРА ГИ ЦА, 

МА РИ ЈА и НИ КО ЛА
(129/264843)

По след њи по здрав дра гом

ЕНЕ СУ

МИ ШКО ВИЋ СВЕ ТО, ДРА ГИ ЦА, 

МА РИ ЈА и НИ КО ЛА
(129/264843)

Опраштамо се од генерал-мајора

ЕНЕСА ТАСА

заслужног грађанина Панчева

и најискреније саучествујемо у болу породице.

ГРАД ПАНЧЕВО(37/ф)

Дубоко нас је потресла вест да је преминуо

ЕНЕС ТАСО

генрал-мајор ЈНА
Незаборавни су дугогодишњи заједнички

тренуци са овим искреним пријатељем, ча-

сним човеком и официром који је до краја

остао одан датој официрској заклетви.

Породица ПАУНОВИЋ

(35/264622)

По след њи по здрав 

на шем ко ман дан ту

ЕНЕ СУ ТА СУ

од ње го вих са бо ра ца из

Удру же ња РВИ и ППБ

Пан че во

(87/254716)

Последњи поздрав пријатељу

ЕНЕСУ ТАСУ

Породици искрено саучешће.

С поштовањем породица РАДОЈЕВИЋ(46/264637)

Последњи поздрав поштованој колегиници

ДРАГАНИ САБОВЉЕВИЋ
фармацеутски техничар

Општински савез здравствених радника Панчево

С поштовањем опраштамо се од наше драге колегинице

ДРАГАНЕ САБОВЉЕВИЋ
фармацеутски техничар

Колектив Опште болнице Панчево(45/ф)

ЕНЕС ТАСО

Последњи поздрав са посебним поштовањем

и пријатељском љубављу драгом Енесу упућује

породица ПИЈЕВЧЕВИЋ(69/264667)

Последњи поздрав драгом колеги и великом човеку

др БОГДАНУ ПУТНИКУ

др СТАНИСЛАВ МИЛОШЕВИЋ с породицом

(52/264646)

Последњи поздрав поштованом колеги

др БОГДАН ПУТНИК
спец. радиолог

ДЛВ СЛД ПОДРУЖНИЦА ПАНЧЕВО(43/Ф)
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ЕНЕС ТА СО
ге не рал-ма јор

Дра гом ком ши ји и ве -

ли ком чо ве ку, по след -

њи по здрав од ста на ра у

Мо ше Пи ја де 125

(136/264851)

ЕНЕС ТА СО
ге не рал-ма јор

Искре ном при ја те љу

на ше по ро ди це и до -

бром дру гу по след њи

по здрав

По ро ди ца ТО МИЋ

(131/264851)

ГЕ НЕ РА ЛУ

По след њи по здрав, по чи вај у ми ру јер си то за слу жио.

ДУ ЊА и РА ЈО(139/264876)

По след њи по здрав

ЕНЕ СУ ТА СУ

По ро ди ца МА РИЋ

(144/264885)

По след њи по здрав пра вом дру гу и чо ве ку

ТА СИ

од по ро ди це РЕ ПАК (152/264921)

По след њи по здрав дра гом

ЕНЕ СУ

од ЉУ БИ ЦЕ, АНЕ ТЕ и АЛЕК САН ДРЕ с по ро ди ца ма

Последњи поздрав нашој драгој

ЗУЗИ БЕРАЦКА

1951–2018.
Отишла си прерано, живећеш вечно у мислима
нашим, памтићемо те по доброти коју си нам
пружала.

Твоји најмилији: супруг АНДРИЈА, син ШТЕ-
ФАН, син ЈАРОСЛАВ са супругом, унук ИВАН с
породицом и унука МАЈА с породицом

(63/264664)

Последњи поздрав

ЗУЗИ БЕРАЦКА

1951–2018.

Увек ћемо те се сећати

као насмејану и веселу

особу. Отишла си много

рано, велики губитак за

своје најближе. Јако је

тешко поверовати да те

више нема овде са на-

ма.

Породица

КРИШТОФИК

(62/264666)

Последњи поздрав

ЗУЗИ БЕРАЦКА

1951–2018.

С поносом ћемо те по-

мињати и по добром

памтити и увек волети.

Твој брат МИРКО с по-

родицом

(66/264666)

Последњи поздрав

ЗУЗИ БЕРАЦКА

1951–2018.

Има нека моћ у добрим

људима, они су јаки и

после смрти.

Твој брат ПАЈА, снаја

ВЕСНА и братаница ЈА-

СМИНА с породицом и

братанац ДЕЈАН с поро-

дицом

(64/264666)

Последњи поздрав прији

ЗУСКИ БЕРАЦКА

1951–2018.

од прије АНЕ ЕМБЕЛИ

са децом

(65/264666)

ДИМИТРИЈЕ

НИКОЛОВСКИ
16. VI 1939 – 5. VI II 2018.

Заувек ћеш живети у
нашим срцима.

Супруга ХЕЛЕН, ћерке
БИЉАНА и ВИОЛЕТА,
зетови ЗОРАН и АЛЕК-
САНДАР и унуке ИРИНА
и ИСИДОРА

(28/264606)

Последњи поздрав

драгој тетка

БУДИMКИ

ЈАНКОВИЋ

ИРЕНА и МАРИНА са

родитељима(68/264672)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи -
ма и по зна ни ци ма да је 10. ав гу ста 2018, у 69. го -
ди ни пре ми нуо наш дра ги

МИ ЛИН КО АНИ ЧИЋ
1949–2018.

Са хра на је оба вље на 11. ав гу ста 2018, у 15 са ти,
на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га РА ДОЈ КА, син МИ ЛОЈ КО,
ћер ка МИ ЛИ ЦА и оста ла род би на и при ја те љи

(88/264120)

Дра ги наш де бе ли Ман ге

Пу но нам не до ста јеш.

Увек ће те во ле ти тво ји:

РА ДА, МИЦ КО и МИ ЦА

(89/264711)

Последњи поздрав

драгој комшиници

МИЛИ ЈЕФТИЋ

од СТАЗЕ, БИЉАНЕ

и БРАНИСЛАВА

ОБРАДОВИЋ

(4/264557)

9. августа 2018, после саобраћајне несреће пре-

минула је наша драга

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА

1936–2018.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћени: ћерка ВЕРА, зет ДАША, унук ВЛА-

ДИМИР и унука ЈЕЛЕНА са породицама
(40/264628)

9. августа 2018, после саобраћајне несреће пре-

минула је наша драга

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА

1936–2018.
Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Ожалошћени: унуци БРАНИСЛАВ и НИКОЛА с

породицама
(39/264627)

ЕМИЛИЈА ЈЕФТИЋ МИЛА

Бабо моја, нека те анђели чувају.

Воли те твој ВЛАДА(41/264629)

По след њи по здрав дра гом и по што ва ном 

ком ши ји

ЕНЕ СУ ТА СУ

С љу ба вљу и по но сом чу ва ће мо успо ме ну 

на те бе.

МА РИ ЈА и СЛО БО ДАН ВУ ЈО ВИЋ
(98/ф)

По след њи по здрав ве ли ком чо ве ку, дру гу и при ја те љу

ЕНЕ СУ ТА СУ

По ро ди це МИ ЛО ШЕ ВИЋ и МАЉ КО ВИЋ

(126/264834)

По след њи по здрав ге не ра лу

ЕНЕ СУ ТА СУ

од по ро ди це ВУ ЈО ВИЋ(97/ф)

ЕНЕС ТА СО

Опра шта мо се од те бе уз нај леп ша се ћа ња на тво ју до бр о ту,

пле ме ни тост и че сти тост.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва и га ји ти успо ме ну на те бе.

Су пру га ХА ТИ ЏА, си но ви ЕР ВИН и ДА МИР с по ро ди ца ма

(77/264684)
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По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ МА ГИ

од при ја те ља, дру го ва и

ло ва ца: ГРУ ЈИ ЦЕ, ВЕЉ КА,

СР БЕ, СЛАВ КА, МИ ЛЕ ТА

ГО РЕ ЊЕ и ДРА ГА НА

(138/264868)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ МА ГИ
од по ро ди це ЦИ ЦВА -

РИЋ(151/264920)

По след њи по здрав на шем нај ми ли јем

РИ СТИ ВО ЈУ АВРА МО ВИ ЋУ
Ка да оде на не бо не ко ко га во лиш је ди но
што же лиш је да вра тиш вре ме.

Да га за гр лиш, да га утје шиш и ка жеш све
оно не из го во ре но, не до ре че но...

За у век ћеш  би ти у на шим ср ци ма...

Син ЗО РАН, снај ка ЗО РИ ЦА, уну чад

АЛЕК СА и КРИ СТИ НА и мно го број на род -

би на и при ја те љи (128/264842)

С ту гом и бо лом опро сти ли смо се 13. ав гу ста 2018. го -
ди не, од на ше во ље не мај ке и ба ке

ОЛ ГЕ МА ТИЋ
Тво ји нај ми ли ји: ћер ке МИ РО СЛА ВА и ДРА ГА НА и
унук СТЕ ФАН(119/264806)

На ша во ље на пре ми ну ла  је 11. ав гу ста 2018. Те шка бо лест ју је спре -
чи ла да оста не ме ђу жи ви ма, али ће за у век жи ве ти  у на шим ср ци ма.

ЗУ ЗА НА БИ ЈА НАЦ
1959–2018.

Ожа ло шће ни: су пруг ДУ ШАН, ћер ка НА ТА ША, син НЕ НАД, нај у -
жа по ро ди ца, де да, ба ба, МИ РО СЛАВ, СЛА ЂА НА, БА НЕ, ИГОР,
МИ РО СЛА ВА, ЈО ЦА, БО ШКО и ЈЕ ЛЕ НА(93/264740)

8. августа 2018. године је преминуо

ДРАГАН МАМУЛА
дипл. правник

Заувек ћеш биту у мом срцу.

ДРАГИЊА(50/264641)

Последњи поздрав

нашој драгој

МОНИКИ ЈАКАБ

од тетка АНЕ

с породицом

(5/264559)

Последњи поздрав вољеном тати

МИХАИЛУ ЖИВОЈИНОВИЋУ

Ћерка МАРИНА с породицом

(6/264560)

Последњи поздрав тета Моники

МОНИКА ЈАКАБ
од Маријиних другара и другарица са учитељицом

СТАНИСЛАВОМ ЗДРАВКОВИЋ(22/264594)

С ту гом и бо лом ја вља мо да је 12. ав гу ста

2018, у 63. го ди ни пре ми нуо наш отац,

брат и син

МИ ЛАН МА ГА
Са хра на је оба вље на 14. ав гу ста 2018, на

Но вом гро бљу.

С по но сом и љу ба вљу чу ва ће те од за бо ра -

ва твој син ЗО РАН, брат ЈО ВАН и мај ка

СТА НА(76/264683)

По след њи по здрав 

при ја те љу

МИ ЛА НУ МА ГИ

Увек ће мо те се ра до 

се ћа ти.

По ро ди ца ВАР МЕ ЂА

(85/264711)

Последњи поздрав

великом ловцу

МИЛАНУ МАГИ

Поносни што смо те

имали за колегу и друга.

Ловачко удружење

Панчево(61/ф)

Последњи поздрав

МИЛАНУ МАГИ

од брата САШЕ, тетке ДУШИЦЕ и тече ПЕТРА БЛАЖЕКОВИЋА

Остаћеш заувек у нашим мислима и срцима.

Почивај у миру.(60/264654)

По след њи по здрав

МИ ЛЕ ТУ МА ГИ

при ја те љу ко га во ли мо и це ни мо.

МИ МИ и DOXI(83/263707)

7. ав гу ста 2018, у 68. го ди ни 

пре ми нуо је наш

АЦО ТО МИЋ

Са хра на је оба вље на 9. ав гу ста 2018, у 14

са ти, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: мај ка ЈО ВАН КА, су пру га

ЉИ ЉА, брат ПЕ ТАР, сна ја СВЕ ТЛА НА и

си нов ци ГО РАН и ИВАН с по ро ди ца ма

(72/264681)

По след њи по здрав мом дра гом стри цу

АЦУ ТО МИ ЋУ
1950–2018.

Ње гов ГО РАН с по ро ди цом (74/264681)

С ве ли ком ту гом и не ве ри цом опра шта мо се 

од на шег 

АЦЕ ТО МИ ЋА

1950–2018.
По но сни што си био део на ших жи во та као 

до бар стриц и де вер

За у век у на шим ср ци ма.

УРОШ и ЈА СМИ НА са ма мом
(75/264681)

Последњи поздрав

нашем драгом

АЦИ
ЈАСМИНА и МИЉЕНА

са својима (2/264549)

По след њи по здрав во ље ном стри цу

АЦУ ТО МИ ЋУ
1950–2018.

Си но вац ИВАН с по ро ди цом (73/264681)

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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СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КО ЈЕ ЈА НИЋ 

ЧИ КА ВУ КО ЈЕ
2010–2018.

Го ди не се ни жу а ле па

се ћа ња на ве ли ку по -

моћ и бри гу ко ју нам је

пру жао оста ју за у век.

ВЕ РИ ЦА, МО ЦА и ДРА -

ГАН ЗГЕР ЂА(94/264745)

По што ва ном

МИ ЛЕ ТУ МА ТИ ЋУ

Син ди кат смен ских и про из вод них рад ни ка „Азо та ре”

(140/264879)

По след њи по здрав дра гом зе ту

МИ ЛЕ ТУ

од по ро ди це ВЕР ЧЕ ВИЋ(147/264909)

По след њи по здрав дра -
гом те чи

МИ ЛЕ ТУ

од БРАН КИ ЦЕ, УРО ША

и МИ ШЕ(146/264908)

По след њи по здрав 

дра гом ком ши ји

МИ ЛЕ ТУ 

од ста на ра из Згра де у

Ж. Зре ња ни на 18-б

(145/264888)

С ве ли ким бо лом опра шта мо се од на шег

во ље ног су пру га, оца и де ке

МИ ЛЕ ТА МА ТИ ЋА

1951–2018.
По но сни смо што смо те има ли.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма, не ка

те ан ђе ли чу ва ју.

Су пру га ЉИ ЉА НА и ћер ке СНЕ ЖА НА и

ДРА ГА НА с по ро ди цом

(134/264858)

По след њи по здрав 

дра гом при ја те љу

МИ ЛЕ ТУ

МА ТИ ЋУ
од ОЉЕ и ДУ ШИ ЦЕ АН -

ТИЋ и БЕ КЕ и ЈО ВИ ЦЕ

(135/264819)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕ ТУ 

МА ТИ ЋУ

од по ро ди це ЛУ ТЕР,

ТО МА ШЕ ВИЋ и тет ке

МИ ЛОЈ КЕ

(142/264882)

По след њи по здрав бра ту

МИ ЛЕ ТУ 

МА ТИ ЋУ

од бра та ДУ ША НА 

с по ро ди цом

(143/264883)

По след њи по здрав 
на шем дра гом Ри ле ту

РИ СТИ ВО ЈЕ

АВРА МО ВИЋ
За у век ћеш жи ве ти у
на шим ср ци ма и се ћа -
њи ма.

Сна ја РАЈ НА и си но вац

ЖЕЉ КО(148/264913)

Дра гом стри цу

РИ СТИ ВО ЈУ

АВРА МО ВИЋУ

По след њи по здрав од

сна је ДРИ НЕ, бра тан ца

ДАР КА и бра та ни це

СЛА ЂЕ с по ро ди цом

(149/264914)

КАДИВКА БАРАШЕВИЋ
Зар и Ви?

ЈЕЛЕНА (127/4777)

С не из мер ном ту гом опра шта мо се од мај ке и ба ке

КА ДИВ КЕ БА РА ШЕ ВИЋ

1946–2018.
Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма – то пла, бла га и ми ла ка ква

си увек би ла.

Ћер ка СА ЊА и уну ци УНА и ЛУ КА

(90/264723)

По сле ду ге и те шке бо ле сти пре ми ну ла је на ша

дра га сна ја, уј на и ба ка

КА ДИВ КА БА РА ШЕ ВИЋ КА ЈА

6. X 1946 – 13. VIII 2018.

Оста је у ми сли ма и трај ном се ћа њу, с ве ли ким

по што ва њем, по ро ди це БА РА ШЕ ВИЋ, БРА ТИЋ

и МИ ЛА КА РА
(120/1264807)

По след њи по здрав дра гој

КА ДИВ КИ БА РА ШЕ ВИЋ

од Са њи них дру га ри ца

(91/264724)

По след њи по здрав уј ни 

КА ЈИ 

БА РА ШЕ ВИЋ

од СНЕ ЖЕ с по ро ди цом

(136/264863)

По след њи по здрав  

КА ЈИ 

БА РА ШЕ ВИЋ

од за о ве ЛЕ ЛЕ 

с по ро ди цом

(137/264863)

По след њи по здрав дра гом су пру гу, оцу, де ки, све -

кру, та сту, бра ту, стри цу, уја ку, де ве ру и пра де ки

БО ШКУ ПО ПО ВИ ЋУ

1937–2018.

Не у те шни: су пру га ВЕ РА, син ДРА ГАН, ћер ка

МИР ЈА НА, уну ка ТА МА РА, сна ја СВЕ ТЛА НА, зет

ЂУ РА и оста ла род би на и при ја те љи
(115/264795)

По след њи по здрав 

дра гом де ди

БО ШКУ 

ПО ПО ВИ ЋУ

За у век ћеш жи ве ти у

мом ср цу.

Тво ја „ЦУ КА”

(116/264796)

По след њи по здрав

СВЕ ТО ЗА РУ

ГР БИ ЋУ СВЕ ТИ

Ком ши је из згра де 

у Ру ђе ра Бо шко ви ћа 17

(106/264776

По след њи по здрав на шем дра гом

СВЕ ТО ЗА РУ ГР БИ ЋУ

Су пру га МИЛ КА, син МИ ЛЕ, сна ја ЈА ДРАН КА и уну ке

КА ТА РИ НА и ТЕ О ДО РА(101/264772)

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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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

Година туге и бола

ВЛАДИМИР ТОПИЋ

9. V 1980 – 17. VI II 2017.

Постојиш у свакој сузи која падне, у сваком тренутку када ти

име изговоримо, кад пожелимо да те загрлимо, пољубимо. Ни-

си нестао, али ипак те нема тамо где нам највише недостајеш,

у животу.

Тата ДРАГАН, мама ЉИЉАНА, сестра ЈЕЛЕНА, бабе ЈОВАНКА

и ГИНА
(1/264506)

23. августа навршава се

шест месеци откако ни-

је с нама наша

РАДИНКА

ОБРАДОВИЋ
Празнина …

Породица ОБРАДОВИЋ

(30/264612)

Навршава се четрнаест

година откако није с нама

наш

РАТОМИР

КОЛАР РАША

Његова породица: син,

кћерка и супруга

(31/264614)

17. августа 2018. навр-
шава се десет година
откако није с нама наш
најдражи

МИЛОРАД

ТРОЈАНОВИЋ
17. VI II 2008 – 17. VI II 2018.

Увек ћеш нам остати у

драгој успомени.

ЗОРИЦА, МИЛИЦА и

ЈЕЛЕНА(33/264620)

Шестомесечни помен

ЈЕЛЕНА ЈОВИЧИЋ
19. II 2018 – 19. VI II 2018.

Oстајеш заувек у нашим

срцима.

Брат ДУШАН, снаја НА-

ДЕЖДА, сестре МИРЈА-

НА и НАДА, зет ВУЈАДИН

и братаница ЈАСМИНА с

породицом(38/4777)

Сећање на драге родитеље

СЕЛ

Ваши најмилији(42/264360)

СЕЋАЊЕ

Прошло је десет година

СЛОБОДАН ЂУРИЋ
1950–2008.

Туга и празнина остају заувек у животима оних који су

га изгубили.

Супруга СЛАЂАНА, ћерке ЈЕЛЕНА и МИЛИЦА, унучи-
ћи, зетови, сестра СЛОБОДАНКА, РИСТО, МИРОСЛАВ
и МАЈА с породицама(29/264608)

16. августа 2018. навршава се осамнаест година откако

ниси самном

БОРИВОЈЕ ЗОРИЋ

2000–2018.

Године пролазе а туга и бол не пролазе.

Твоја ВЕРА

(34/264611)

Драги наш

ВЛАДИМИРЕ

Време не брише успомене. У срцима си

свих нас којима пуно недостајеш.

Твоји: тетка ДРАГИЦА, теча БОШКО, брат

ДРАГАН и сестра ИВАНА с породицама

(36/264624)

МАРГИТА
2015–2018.

СТЕВАН 
1981–2018

У суботу, 18. августа 2018, у 10.30, на Старом право-

славном гробљу даваћемо шестомесечни помен на-

шем драгом

МОМИРУ ПАВЛОВИЋУ

С љубављу и поштовањем чуваћемо те у нашим срци-

ма. Недостајеш... Пуно нам недостајеш!

Твоји најмилији: супруга ЈЕЛЕНА, ћерка ИВАНА и

син ВЛАДИМИР с породицама

(51/264643)

Тужно сећање поводом дванаест година од смр-
ти моје супруге

ЈАЊЕ БУБЊЕВИЋ
рођ. Богојевић

7. IX 2006 – 7. IX 2018.
Ово супруг тужно пише, низ образе сузе брише,
моје супруге јединице нема више. Ево прође два-
наест година, моју кућу испунила туга. Супруг
пише, образе не суши, остаће у мом срцу и души.

Тужни супруг МИЛАН(54/264651)

22. августа 2018. наврша-

ва се четрдесет тужних

дана откад ниси с нама

МИЛОРАД

ИЛИЕВСКИ
Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Снаја МИЛКА, братани-

це ЈЕЛЕНА и ДРАГАНА с

породицама(55/264652)

БОГОСАВ

ФИЛИПОВИЋ

Навршава се шест годи-

на откако ниси с нама.

Туга и бол не престају и

заувек ћеш остати у на-

шим срцима.

Брат СЛАВЕ

с породицом(56/264654)

МИЛАН ТАДИЋ

Прошле су три године откако није с нама.

Увек ћеш бити у нашим срцима.

Воле те твоји најмилији

(57/264658)

17. августа 2018. године навршава се два-

десет две године од преране смрти нашег

сина и брата

СТЕВАНА МИХАЈЛОВИЋА

1976–1996.

Године пролазе, а бол остаје.

Твоји неутешни родитељи и сестра

(59/46777)

У суботу, 18. августа 2018.
године, у 11 сати, на гро-
бљу у Глогоњу даваћемо
шестомесечни помен

ЉУБИЦИ

ЈОВАНОВИЋ

ЉУБИКИ
Увек ћеш бити у нашим
срцима и мислима.
Твоја ћерка ВЕСНА и
унука ЉУБИЦА с поро-
дицама(70/264678)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕЋАЊЕ

ГОЈКО КОТЛАЈИЋ БАТА
1960–2013.

Сећамо се твоје љубави и чувамо успомене тво-

је... Недостајеш нам...

С љубављу: твоја РАКИЦА, ћерке ТАМАРА и

ИВАНА и сестре ГОРДАНА и СНЕЖАНА с поро-

дицама(71/264680)

СЕ ЋА ЊЕ

ЛА ЗАР МАР ГАН

19. VIII 2005 – 19. VIII 2018.

Сва ког да на си у на шим ми сли ма. Не до ста јеш

нам мно го.

Тво ја по ро ди ца(108/264781)

19. ав гу ста 2018. на вр ша ва ју се две го ди не 

от ка ко ни је с на ма

МИЛ КА ПЕ ТРО ВИЋ

1949–2016.
Вре ме про ла зи, ту га је иста…

Тво ји нај ми ли ји
(109/264782)

ЦВИ ЈЕ ТА 
НОВ КО ВИЋ

Да ни и го ди не про ла зе,
а оста ју се ћа ња

Тво ја по ро ди ца(80/264681)

18. августа 2018. навр-
шава се шест месеци од
смрти

ЈОВЕ

СТАНОЈЕВА

из Сакула

Остали смо да тугујемо

за тобом.

Отац АНЂЕЛКО, мајка
СПАСЕНИЈА, супруга
СЛАЂАНА, ћерке АЛЕК-
САНДРА и ДАНИЈЕЛА с
породицом и брат МИ-
ЛЕ с породицом

(23/264596)

Сећање на године губитка најдражих ВИДИЋА

Супруге и снаје: МИЛИЦА и ЖИВКА с потомцима, синови и браћа

ИВАН, МИЛИВОЈЕ, ЈОРДАН, ЖИВОТА и ЗОРАН са супругама и по-

томством(58/264659)

СТАНИЈА
VII 1998.

ЉУБОМИР
XII 1998.

МИЛАН
VI 2005.

РАДОВАН
VI II 2013.

21. августа 2018. навршава се седам година откад је преминуо

МИЋА МАРТИНОВИЋ
2011–2018.

Много је лепих успомена да заувек будеш у мојим мислима.

ЉУБИЦА(21/264590)

Сећање на наше родитеље

Заувек њихови синови ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА и уну-

ци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ
(14/264575)

ЉУБИНКА

ПРИЈОВИЋ
1950–2015.

МИРОСЛАВ

ПРИЈОВИЋ
1944–2017.

ЈОВАН ДЕЛАЛОВ

16. VI II 2014 – 16. VI II 2018.

Успомену на тебе чувају

супруга и деца са поро-

дицама

(26/264601)

Навршава се четрдесет

тужних дана нашем дра-

гом

МИЛОРАДУ

ИЛЕВСКОМ
Време пролази, бол, ту-

га и незаборав остају.

Стрина ЈАНКА с поро-

дицом(19/264584)

Навршава се четрдесет
тужних дана нашем
драгом брату

МИЛОРАДУ

ИЛЕВСКОМ
Време пролази, бол, ту-
га и незаборав остају.

Сестра ДУШИЦА с по-
родицом

(18/264584)

Тужно сећање на драге родитеље

МАКСИМОВИЋ

Пролазе године, а ваша доброта и
племенитост остају вечно у души оних који вас воле...

Ћерка МИЉА с породицом(20/264589)

МЛАЂЕН
2008–2018.

СПАСЕНИЈА
2012–2018.

22. августа 2018. навр-

шава се четрдесет дана

нашем непрежаљеном

МИЛОРАДУ

ИЛИЕВСКОМ

МИКИЈУ

Дани пролазе, а ни је-

дан дан без сећања на

тебе.

Мајка СТОЈАНКА, супру-

га СНЕЖАНА, ћерке

ИРЕНА, брат ГОРАН с по-

родицом и ташта МИРА

(17/264584)

СЕЋАЊЕ

ЛЕПОСАВА БУЊАЦ

рођ. Атанацковић
2004–2018.

Мила наша Лепушка. Много нам недостаје твој

осмех, савет, загрљај. 

Воле те твоји најмилији
(10/264568)

20. августа, у 10 сати, даваћемо тринаестогоди-

шњи помен

ИВАНУ ЈОВАНОВИЋУ
2005–2018.

Године су прошле, али ми који те волимо знамо
колико је тешко живети без тебе.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоји најмилији: тата РАША, мама ЈЕЦА, сестра ТИ-
НА, зет ЖЕЉКО и сестрићи КРИСТИАН и БОРИС

21. VI II 1996 – 21. VI II 2018.

РОСА

НЕШКОВИЋ

из Омољице

Мајчице живим да те

волим и с поносом чу-

вам у срцу.

Твоја ћерка ВЕРА

25. августа 2018.  навр-
шава се година од пре-
ране смрти наше драге
сестричине

ДРАГАНЕ

МАРИНКОВИЋ
16. V 1972 – 25. VI II 2017.

Дубоко ожалошћене њене
тетке ДУШАНКА, СТАНКА,
САНДАиМИКИЦАсасво-
јим породицама (11/264570)

СЕЋАЊЕ

МИРСА

СТОЈАНОВИЋ

2012–2018.

Никада те неће прежали-

ти твоји најмилији

СВЕТИСЛАВ с породицом

(13/264572)

25. августа навршава се
година откада нас је
напустила наша

МАЦА
Дан за даном пролази и
прође година, а бол и
туга остају.

Твој брат ГОГА и твоја
ТЕКА

(9/264565)

СТАНКО

ЦРЕПАЈСКИ

Двадесет пет година не
чини заборав, већ ту-
жно и болно подсећа на
Тебе.

РУЖИЦА и САША с по-

родицом

(3/264562)

С љубављу и поштовањем

унук и братић МИЛУТИН БИКАР с породицом

МЕЛАНИЈА ТАТАРИН
1889–1979–2018

ОЛГА СРДАНОВИЋ
рођ. Бикар

1905–1988–2018.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 17. август 2018. 27

Наш ни кад не пре жа ље ни и во ље ни син 

и брат

ИВАН РА ДИЋ
На пу стио је жи вот пре осам го ди на, али
увек жи ви у на шем ср цу и бол ном се ћа њу.

Не у те шни смо за то бом наш Ива не.

23. ав гу ста, у 10 са ти, по се ти ће мо ње гов
гроб.

Па ти ће мо веч но за то бом.

Мај ка МА РИ ЈА, брат НЕ МА ЊА и се стра
ЈЕ ЛЕ НА(81/264700)

СВЕ ТЛА НА ЈО ВИ ЧИЋ БЕ БА

1938–2018.

На ша во ље на пре ми ну ла је 10. ав гу ста

2018.

Ожа ло шће ни: син БО РИ СЛАВ, унук СТЕ -

ФАН и уну ка НЕ ВЕ НА

(92/264838)

Дра га ма ма, го ди на про ђе, али ла жу да вр ме ле чи све…

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ ГА ГА

16. V 1972 – 25. VIII 2017.

Не ка Те ан ђе ли за у век чу ва ју… ма ма све зна!

Тво ји пи ли ћи и буц ко, ИЦА, МИ ША и РА ША(95/264750)

СЕ ЋА ЊЕ

22. ав гу ста на вр ша ва ју се

две го ди не от ка ко нас је

на пу сти ла на ша дра га

СЛА ЂА НА КАР ЛАШ

рођ. Жа лац

1970–2016.

Тво ји нај ми ли ји

(99/264759)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ИВАН 

ЈО ВА НО ВИЋ

По ро ди ца СИ МИЋ

(100/264770)

На шем дра гом су пру гу,

оцу и си ну ше сто ме сеч ни

по мен обе ле жа ва мо 18.

ав гу ста 2018.

ЗО РАН ТО МИЋ

Су пру га МА ЈА, де ца НИ -

НА и АЛЕК СА и мај ка

ЉУ БИН КА

(150/244916)

Три те шке го ди не 

без те бе

ЈЕ ЛЕ НА 

НО ВА КО ВИЋ

Стриц МИ ЛИН КО и

брат ЗО РАН

(105/264774)

СЕ ЋА ЊЕ

23. VIII 2009 – 23. VIII 2018.

НЕ ДЕЉ КО БРЕ КИЋ

Увек у ср цу и ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца

(111/264791)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ КА

СА ВА НО ВИЋ

2015–2018.

Успо ме ну на те бе чу ва

тво ја ћер ка ЉУ БИ ЦА с

по ро ди цом

(113/264793)

Јед но го ди шњи по мен за

ЛИ ВИ ЈУ 

ШИ НИК

одр жа ће мо у су бо ту, 18.

ав гу ста на Ста ром Ка то -

лич ком гро бљу.

Ње ни нај ми ли ји

(114/264794)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О МИР ПЕ ТРО ВИЋ МИ ШО

2016.
И Ми шко и Ћа лац и Де да Ми шко – ни је пре ста -

ло да са љу ба вљу про ми че у на шим жи во ти ма.

Тво ји: МИ ЛЕ НА, ИЛИ ЈА, МИ ЛО РАД, ЉУ БИ ЦА,

СЛА ВИ ЦА, ЈЕ ЛЕ НА, ВУ КА ШИН и ПА ВЛЕ
(124/264818)

Се ћа ње на на ше дра ге

МУ ЛИЋ

С љу ба вљу по ро ди ца(125/264822)

ГОР ЈА НА
2008–2018.

ПЕ ТАР
2017–2018.

С љу ба вљу се се ћа мо на ших дра гих ро ди те ља

Син ВА СА и ћер ка ЉУ БИ ЦА с по ро ди ца ма

(133/264856)

БРАН КО ПАВ КО ВИЋ

1932–1979.

МИ ЛЕ ВА ПАВ КО ВИЋ

1928–2018.

Про шла је го ди на од твог из не над ног од -

ла ска…

ДРА ГА НА МА РИН КО ВИЋ

1972–2017.
„Ко зна плач идо ла под зе мљом? … И ра не
не пам ће не сре ће и пре ста ле на де? И гор -
чи ну јед не су зе убри са не? …”

Оста до смо не у те шни да веч но ту гу је мо,

да те се се ћа мо и чу ва мо од за бо ра ва….

Тво ји: мај ка ЗО РА НА и брат ДРА ГАН с по -
ро ди цом(122/264811)

БЛА ГИ ЦА ЈО ВИЋ

19. VIII 2005 –

19. VIII 2018.

Три на ест го ди на ка ко
ни је с на ма …
Су пруг ЉУ БА, син СА -
ША и ћер ка СНЕ ЖА НА
с по ро ди ца ма

(154/4777)

ПОМЕН

ЉИЉАНА ЦЕНИЋ

2016–2018.

Супруг МИЛОШ и деца МАЈА, ПРЕДРАГ и НЕ-

НАД с породицама
(155/4777)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

КАРЛО ВЕЛШ

15. VI II 2006 – 15. VI II 2018.

С љубављу и поштова-

њем чувамо те од забо-

рава.

Твоји најмилији: супру-

га ЉУБИЦА и синови

БРАНИСЛАВ и ДЕЈАН с

породицама

(24/264598)

18. августа 2018. навр-

шава се тринаест годи-

на од смрти мог супруга

БОЖУРА

ИВАНОВИЋА
2005–2018.

Још једна тужна година.

СВЕТЛАНА

(27/264605)

Три године прође, а ни

један дан без тебе

ЈЕЛЕНА

НОВАКОВИЋ

1988 – 16. VI II 2015.

У тузи без краја, тата

РАДЕ, мама ТАЊА, се-

стра и сестрић

(12/264570)

24. августа навршава се

година дана откада са

нама више није наша

ДРАГИЦА

ПЕТКОВСКА

Син ЖИВКО и ћерка

РАДА с породицама

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

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Полицијска управа – централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325-100
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање 341-161
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)

Многи Овнови ће доживети вели-
ке промене, како у пословном
окружењу, тако и у љубавним од-
носима. Немојте се одупирати,
једноставно се препустите. Фи-
нансије се поправљају, па може-
те очекивати мало већи новчани
добитак.

Имате све разлоге да се дивите
себи и будете ексцентрични. Фи-
нансије су стабилне, долазе већи
добици, а крајем седмице и неки
непланирани трошак, изненадни
пут или већа куповина. Нећете
то ни осетити. Односи у вези су
помало затегнути.

Ваша финансијска ситуација је
као клацкалица: има–нема, а када
се све сабере, новца увек фали.
Помоћ стиже ван пословног окру-
жења. Долази неки топли талас,
па се потрудите да искористите
повољан тренутак у своју корист.
Љубав понекад захтева и акцију.

Колико год да очекујете да ћете
напредовати, без обзира на обе-
ћања, период пред вама је доста
напет и тежак. Новац вам стиже,
али ограничите трошкове, јер на-
кон тога долази сушан период.
Постоји могућност удварања на
послу и паралелне везе.

Напокон наилази период када
ћете пуно радити, али и бити на-
грађени за свој труд. Добитак до-
лази из иностранства или од ра-
да са странцима. Радите полако,
не журите, да вам нешто не би
промакло. Љубави долазе и про-
лазе, свака остави свој траг.

Решавате велике проблеме који
су вас мучили дуже време, а вуку
се из прошлости. Финансијска си-
туација је стабилна, са честим до-
бицима. Добро све испланирајте.
Љубав улази у ваш живот на ве-
лика врата било да сте сами, би-
ло да сте у вези. Страст је страст.

Подршка која вам је обећана,
изостаје. Не ослањајте се на ста-
ре контакте. Двапут проверите
сваки папир који потписујете.
Ако имате неки судски спор, про-
бајте да га одложите. Мањи по-
треси следе Раковима који су у
браку или дугој вези.

Будите довољно мудри, не оба-
вештавајте никога о својим пла-
новима. Не улазите у конфликте,
не потписујте ништа. Мало већи
добитак ће вам комплетно по-
правити расположење. Љубавни
односи су складни, партнер вам
припрема дивно изненађење.

Промене које ће уследити биће
турбулентне, тако да ћете их и ви
тешко пратити. Финансије су вам
уздрмане, обуздајте своје апети-
те и своја маштања. Монотонија
у љубавном животу убија, али
улазак у тајне везе само ће доне-
ти већи немир.

Само смирите свој темперамент,
не реагујте исхитрено и коцкице ће
почети да се слажу у вашу корист.
Повољно судско решење или ре-
шење неког проблема који вас ду-
го мучи. Убедите партнера да је је-
дини. Не будите љубоморни и до-
живећете оно о чему само сањате.

Сигурни новчани добици, не
онолико колико очекујете, али то
је само почетак једног стабилни-
јег периода, када можете почети
с дугорочнијим озбиљнијим пла-
новима у послу, могуће и са
странцима. Диван стабилан љу-
бавни однос.

Финансијски ћете се опоравити.
Новац ће вам стизати с више стра-
на, мало зарађен, мало као награ-
да. Ако чекате неко судско реше-
ње, обрадоваћете се. Осећате као
да летите на неким чудним крили-
ма страсти и да можете загрлити
свет. Пуни сте позитивне енергије.

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 – ћер ке

1. ав гу ста: Са ру  и Ану  – Са ња Јо ва но вић Или ба шић и Жељ ко Или ба шић

До би ли ћер ку

27. ју ла: Ста си ју – Са не ла и Ср ђан Јо ва но вић; 28. ју ла: Ни ко ли ју – Ана и Ми ро слав Ме га; 29.

ју ла: Ле ну – Са ња Ла лић и Бо ри сав Са бо вљев; 30. ју ла: Оли ве ру – Ива на и Ми лош Бе лу ше -

вић, Ању – Уро шев Ро буљ Гра ци ја на и Не над Ро буљ, Ми лу – Ми ли ца Ми ло ва но вић и Вла ди -

слав Дам ња но вић; ; 31. ју ла: Је ле ну – Ми ли ца Мла де но вић Ми ла но вић и Вла ди мир Ми ла но -

вић, Маг да ле ну – Је ле на и Сте ван Мар ја нов; 1. ав гу ста: Ми њу – Ма ри ја и Игор Жа лац, Ми -

ли цу – Све тла на и Пре драг Бра шић, Је ле ну – Сан дра Си мић и Бра ни слав Ар сов ски, Ма ри ју –

Ви о ле та Жи ва нов и Сте ван Бин ђа; 2. ав гу ста: Ма ри ју – Мир ја на и Дра ган Су бо тић, Ни ну –

Не ве на и Не ма ња Ра ди са вље вић, Миу – Дра га на и Дра ган Мар ги та но вић; 3. ав гу ста: Вик -

то ри ју – Ма ри ја Чо ло ка и Жар ко Ше фер; 4. ав гу ста: Мир ја ну – Јо ва на и Иван Кр го вић, Се ле -

ну – Ана и Дра ган Ђу но вић, Си мо ну – Ја сми на Вук и Жар ко Ку ће ро вић; 5. ав гу ста: Но ру –

Оли ве ра За во лов шек На ран џић и Алек сан дар На ран џић; 7. ав гу ста: Со фи ју – Све тла на и Ми -

ро слав Јо ва но вић.

До би ли си на

21. ју ла: Сте фа на – Алек сан дра Кр сте ска и Де нис Ри стић; 25. ју ла: Ан дре ја – Жа кли на Ми -

кић; 26. ју ла: Алек сан дра – Алек сан да ра и Бо јан Ви то ро вић, Да гви да – Та ња и Вла ди мир Ву -

чу ро вић; 31. ју ла: Пе тра – Ви о ле та и Де јан Ци ме ша, Ву ка – Су за на Су са и Вла ди мир Мин чић,

Ан дре ја – Ка та ри на Чој ба шић и Иван Ива њак; 

1. ав гу ста: Лу ку – Ка та ри на Бр зев ски и Ни ко ла Ми ли ће вић; 4. ав гу ста: Или ју – Би ља на и

Ве ли бор Јан ко вић, Ву ка ши на – Ја сми на Трич ко вић Ни ко ди је вић и Не ма ња Ни ко ди је вић, Ог -

ње на – Ма ри ја и Ни ко ла Кре сић, Ре љу – Са ња и Ни ко ла Ву ло вић; 5. ав гу ста: Ду ша на – Ма -

ри ја и Бо јан Ша ли пур, Сте фа на – Је ле на и Ми ро слав Ми ло ше вић; 6. ав гу ста: Не сто ра – На -

та ша и Алек сан дар Ста нић.

ВЕН ЧА НИ
4. ав гу ста: Алек сан дра Са вић и Ан дре ја Ми ла но вић, Сан дра Ко ла рик и То ми слав Ше ће ров,

Дра га на Сто јиљ ко вић и Де јан Ми лан ков; 5. ав гу ста: Жељ ка Лу кић и Иван Јо ви чин; 9. ав гу -

ста: Алек сан дра Спа сић и и Жељ ко Аб ци, Бо ја на Гла во нић и Да ни јел Ми хај лов ски, Ду ња Ра -

до вић и Алек сан дар Гру јов ски, Ма хо њи на Оле сја Сер фге јев на и Ог њен Ја њић.

УМР ЛИ
31. ју ла: Рад ми ла До брић (1940); 2. ав гу ста: Не над Сав ко вић (1961), Ја нош Нађ (1935), Ја -

нош Ко ро ди (1949); 3. ав гу ста: Јо ван Ти мо тић (1946), Сто јан Кал нор (1943), Ми ша Нем чок

(1960), Еу ген Авра ме ску (1950), Ле по са ва Ста но је вић (1928), Ла за Стој ко вић (1929); 4. ав гу -

ста: Је ле на Бу ба ло (1973), Тра јан ка Омо ри јан (1928), Ми лан Ка тић (1933), Бран ко Рат ко вић

(1946), Мир ја на То мић (1951), Иштван Ер деи (1948); 5. ав гу ста: На ход Ху се и но вић (1956); 6.

ав гу ста: Див на Пр вач ки (1929); 7. ав гу ста: Мар гит Нем чек (1952), Ацо То мић (1950); 8. ав -

гу ста: Адамн Хру бик 1950), Ма ри ја Фло ра (1941), Ра до слав Че ла (1956), Ми хај ло Жи во ји но -

вић (1931).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА– Коњићевскок5 х5:Чувајмосеоднељуди, ајошвишесе
чувајмоданепостанемонељуди. Анаграм:СтеванШупљикац.
Магичништит7 х9: оператори, репаратор, градинари, Парижанин,
станарица, ботаничар, прорицати. Стиховнианаграми: (1)
одбојкашица, (2) мисирка. Судоку:578931264, 623547819,
419268753, 357692148, 984713526, 162854937, 731429685,
295386471, 846175392.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

КОЊИЋЕВ СКОК
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, добићете једну мудру
поуку, коју нам је оставио упокојени српски патријарх Павле.

-ЉУ- НЕ НЕ- -ШЕ ЧУ-

-ЉУ- СЕ -ДИ, ДА -МО

ПО- НЕ- -ДИ. -ВАЈ- ВИ-

ЧУ- А СЕ -НЕ- -МО

ОД -СТА- -ВАЈ- ЈОШ -МО

АНАГРАМ

ВАЉАН
СТЕ

ПУШЦИ
(+К) 

ПРВИ ВОЈВОДА

СРПСКЕ ВОЈВОДИНЕ

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

МА ГИЧ НИ ШТИТ 7 х 9

Слогови: БО, ГРА, ДИ, ЖА, НА, НА, НИ, НИН,О,  ПА,  ПА, ПЕ,
ПРО, РА, РА, РЕ, РИ, РИ, РИ, РИ, РИ,СТА, ТА, ТИ, ТО, ТОР, ЦА,
ЦА, ЧАР.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. хирурзи, 2. особа која нешто
поправља(стр.), 3. вртлари, баштовани, 4. житељ „града
светлости“, 5. птица која се не сели у топлије крајеве, 6. научник
који проучава биљни свет, 7. предвиђати, предсказивати.

СУДОКУ

9

4 7 1

4 1 2 5 3

3 5 6 4 8

8 1 2

1 6 4 3 7

7 3 9 8 5

9 3 8

5

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ВРСТА КОКОШКЕ

Кокицу бисерку

купио сам зато

дa MИ КРАСИ цело

кокошије јато.

(1) ЈЕДНА СПОРТИСТКИЊА

Teби, жустра играчице,

знам да је најтеже

дa OДБАЦИШ ЈАКО лопту

смечом преко мреже.



И у Омо љи ци по сто ји ма ни фе -
ста ци ја ко ла жног ка рак те ра, до -
ду ше с не што кра ћом тра ди ци -
јом не го у Стар че ву, али са ма
по став ка је слич на – ред кул ту -
ре, ред спор та, ред за ба ве...

Ово го ди шњи ше сти „По ро -
дич ни да ни”, у ор га ни за ци ји
Ме сне за јед ни це и дру гих омо -
љич ких ин сти ту ци ја, на ме ње -
ни су и од ра сли ма, али се сти -
че ути сак да у њи ма нај ви ше
ужи ва ју де ца, за ко је је при -
пре мљен низ пред ста ва и дру -
гих са др жа ја.

Све је по че ло у сре ду, 8. ав -
гу ста, ка да је за ме ник гра до -
на чел ни ка Гра да Пан че ва Пре -
драг Жив ко вић отво рио ма ни -
фе ста ци ју, а истог да на при ре -
ђен је ет но-ба зар у ор га ни за -
ци ји ло кал ног удру же ња же на,
док је за ве се лу ат мос фе ру био
за ду жен по зна ти рок-за ба вљач
Де јан Цу кић.

Су тра дан је на но вом те ре -
ну, уз мно го уче сни ка и љу би -
те ља спор та, упри ли чен тур -
нир у од бој ци на пе ску „4+1”,
на ко јем је по бе ди ла еки па „Са -

рић ке”. Не што ка сни је нај мла -
ђи су ужи ва ли у пред ста ви за
де цу „Су пер хе ро ји”, на кон че -

га је „Трио Кр стић” пе смом
унео до бро рас по ло же ње у пу -
бли ку.

Ма ли ша ни су и у пе так, 10.
ав гу ста, има ли при ли ку да се
ре лак си ра ју, али и да по ка жу
кре а тив ност у дво ча сов ној ра -
ди о ни ци, ка да су, уз по моћ
ани ма тор ки, укра ша ва ли ка -
пи це, бро ди ће, ма ске... У ме -
ђу вре ме ну је од и гран тур нир у
јам бу на ко јем је по бе дио Дар -
ко То мић, ис пред Љу бе и Стра -
хи ње По зна на. Дан је за вр шен
на сту пом јед ног од нај ква ли -
тет ни јих пан че вач ких са ста ва
под на зи вом „Как тус Џек”.

Већ сле де ћег ју тра су се на
По ња ви ци, у ор га ни за ци ји удру -

же ња „Ша ран”, ју ни о ри над -
ме та ли у пе ца њу, а нај бо љи је
био Вељ ко Пот ко њак. Усле ди -
ло је цр та ње гра фи та у цен тру,
у че му је уче сни ци ма по ма гао
је дан од нај ве ћих мај сто ра на
овим про сто ри ма, по знат под
псе у до ни мом „Juice”. По но во
су нај мла ђи су ужи ва ли, овог
пу та уз не за мен љи вог Пе ђо ли -
на, док су у ка сни јим ве чер -
њим са ти ма омла дин ци, на -
кло ње ни тех но зву ку, мо гли да
при су ству ју „Psihodelic trance”
жур ци.

За ни мљи во је би ло и у не де -
љу, 12. ав гу ста, на тур ни ру у
но жном те ни су, у ко јем је еки -
па „Ка фе те ро си” три јум фо ва -
ла ис пред „Ма ле Бар се” и „Ре -
а ла”. Уве че је де цу за ба вљао
глу мац Ми ки ца Пе тро ни је вић,
на кон че га је сви рао там бу ра -
шки ор ке стар „Вој во ђан ски сан”
са спе ци јал ним го стом Ђу ром
Мор на ром.

Су тра дан је на из ло жби би -
ло пре ле пих кућ них љу би ма -
ца, а на жи ри ју је био те жак
за дак да ода бе ре по бед ни ке.
На кон то га је усле дио на ступ
клов на Ша шав ка, ка да је око
две ста ма ли ша на би ло фа сци -
ни ра но три ко ви ма, ба ло ни ма,
му зи ком... Та лен то ва на Пан -
чев ка Ксе ни ја То мин од и гра -
ла је ша хов ску си мул тан ку на

се дам на ест та бли и оства ри ла
све по бе де из у зев че ти ри ре -
ми ја.

До кра ја „По ро дич них да -
на” пре о ста ло је још мно го то -

га за ни мљи вог. Та ко ће, по ред
оста лог, на пла тоу у цен тру се -
ла у че твр так, 16. ав гу ста, би -
ти упри ли че на пред ста ва
„Штрум фо ви” (18.30), као и
кон церт бен да „Ул тра звук”
(20.30). Су тра дан су у истим
тер ми ни ма на сту пи ма ђи о ни -
ча ра и там бу ра ша, а љу би те -
љи на род не му зи ке мо ћи ће
да ви де ле ген де Гор да ну Ла за -
ре вић и Ра ди шу Уро ше ви ћа у
су бо ту, 18. ав гу ста, од 20.30,
док је су тра дан на про гра му
фол кло ра шки кон церт КУД-а
„Жи сел”.

Тог да на је и се о ска сла ва
Пре о бра же ње, ка да ће би ти
окон ча ни ово го ди шњи „По ро -
дич ни да ни”.
Ј. Ф.

ве ли нај ви ше па са, иа ко је би -
ло и ма ца, пти чи ца, хр ча ка, зе -
че ва, па чак и јед на ве ве ри ца.
Не што ка сни је упри ли че на је
„ро ле ри ја да”, а на гра де су по
оби ча ју де ље не лу три јом, да би
про грам за тај дан за тво ри ле
ма жо рет ки ње. 

Тур нир у ма лом фуд ба лу тра -
јао је два да на, а пр во ме сто
осво ји ла је еки па „Ла во ви”, са -
вла дав ши у фи на лу тим „Ни -
ко ла Ја ни ћи је вић” ре зул та том
5:4. Те но ћи су ужи ва ли и љу -
би те љи елек трон ске му зи ке на
за ба ви у ма лој са ли До ма кул -
ту ре.

На так ми че њу за из бор нај -
леп ших фри зу ра у не де љу, 5.
ав гу ста, злат на ме да ља при па -
ла је Со њи Ју ги, а за то вре ме
на ста ди о ну је обе ле же но 40
го ди на раг би ја у Стар че ву, док
је на тур ни ру у ба ске ту „3 на 3”
до по бед нич ког пе ха ра до шла
еки па „Си јукс” по бе див ши

Ис прад ка фа не „Код Ан дре”
у пе так, 10. ав гу ста, одр жа но је
над ме та ње у спре ма њу ри бље
чор бе, на ко јем је по бе ду од не -
ла еки па под на зи вом „Ни ко ла
Ја ни ћи је вић”. За то вре ме на
ко шар ка шком те ре ну у шу ти -
ра њу с дис тан це код мла ђих пи -
о ни ра нај пре ци зни ји је био Ми -
љан Ра и че вић, а код ста ри јих –
Алек са До ста нић. Тог да на по -
чео је и ше сна е сти Из ви ђач ки
ви ше бој на ко јем су уче ство ва -
ли ска у ти из де се так ме ста. У
ве чер њим са ти ма, на Тр гу нео -
ли та ор га ни зо ван је кон церт
там бу ра шке му зи ке стар че вач -
ког ор ке стра „Нео лит”. До ка -
сно у ноћ тра јао је тур нир у ви -
део-игри ци НБА на ко јем је три -
јум фо вао Лу ка Ко стић. На кра -
ју овог да на, као још јед на увер -
ти ра за до ла зе ћи рок до га ђај, у
ККК-у отво ре на је из ло жба фо -
то гра фи ја са ра ни јих фе сти ва -
ла, а пре ко ви део-би ма еми то -
ва ни су не ка да шњи кон цер ти
са стар че вач ког ста ди о на.

Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Око се дам де сет нај ра зно вр сни -
јих про гра ма су у про те клих
два де се так да на, као и увек у
ово до ба го ди не, уве се ља ва ли
Стар чев це и њи хо ве го сте. Би -
ло је ту све га – од спор та, пре -
ко ра зних об ли ка за ба ве, до не -
из бе жних му зич ких са др жа ја.

У том сти лу су и за тво ре ни
ово го ди шњи „Да ни дру же ња” –
уз ју би лар ни де се ти „Екс-Ју рок
фест”, ко ји су на Тр гу нео ли та,
сте ци шту мно го број них до га -
ђа ја, обе ле жи ли чла но ви чу ве -
ног ни шког са ста ва „Кер бер”.

Дру ги део ово го ди шњих „Да на
дру же ња” обе ле жи ли су му зич -
ки про гра ми на за то већ го ди -
на ма нај при клад ни јем ме сту –
Тр гу нео ли та. Од број них кон -
це ра та из дво ји ли су се на ступ
не ка да шње фолк ди ве из Пан -
че ва – Сне жа не Ба бић, као и
ју би лар ни „Екс-Ју рок фест”.

По ред то га, одр жа но је си ја -
сет дру гих са др жа ја.

Но кре ни мо не ким ре дом...

Ра зно вр сно
Сед мог да на ма ни фе ста ци је у
че твр так, 2. ав гу ста, у игри пи -
ка до – кри кет по бе дио је Јо сип
Ба бић, док је Сте фан Јо ва но -
вић нај бр же ис пи јао пи ва, а
уве че је оку пље не на по ме ну -
том тр гу за ба вљао глу мац Ми -
ро слав Жу жић Жу ле, уз ги тар -
ску прат њу Пе тра Па вло ва.

Су тра дан је на спо ро во зној
„Би ци кли ја ди” дво точ ка ша нај -
спо ри је во зио Да ли бор Ву ко -
вић, да би не што ка сни је ре -
ци то ва ло ше сна ест нај по зна -
ти јих пе сни ка Пан че ва, на кон
че га је сви рао ги та ри ста Ика.

Из ло жба кућ них љу би ма ца
одр жа на у су бо ту, 4. ав гу ста,
као и увек је при ву кла ве ли ку
па жњу Стар че ва ца, ко ји су из -

ЗА ВР ШЕ НИ ДВА ДЕ СЕТ ТРЕ ЋИ „ДА НИ ДРУ ЖЕ ЊА”

ЈУ БИ ЛАР НИ „ЕКС-ЈУ РОК ФЕСТ” КАО ШЛАГ НА ТОР ТИ

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

„Омо љи цу”. Одр жа на је и тре -
ћа га ра жна рас про да ја на пи -
јач ном пла тоу, а на так ми че њу
у ди за њу те го ва по бе дио је Све -
то зар Шајн са 140 по диг ну тих
ки ло гра ма, што је до бар ре зул -
тат и на мно го ви шем ни воу.
Уве че је на Тр гу нео ли та, евер -
грин му зи ку ин тер пре ти ра ла
На да Пе тро вић По паз. На
истом ме сту су тра дан на сту -
пио је кловн Пуц ко, про фе си -
о нал ни ани ма тор мо дер ног
цир ку са из Бе о гра да. На кон ње -
га хи то ве је пу штао стар че вач -
ки ди-џеј ве те ран – Гу ле.

ко јем је, по ред оста лих, на -
сту пио и Алек са Ми ле тић, та -
лен то ва ни фру лаш из Стар -
че ва, док је зве зда ве че ри би -
ла ле ген дар на Сне жа на Ба -
бић Сне ки.

У так ми че њу у од бој ци на
пе ску у сре ду, 8. ав гу ста, пр во
ме сто осво јио је пар у са ста ву
Да вор Ми ло ше вић и Вла ди мир
Кне же вић.

У зна ку до ма ћег ро ка
Сла ва пра во слав ног стар че вач -
ког хра ма – Све ти Пан те леј -
мон, све ча но је обе ле же на, 9.
ав гу ста, а у по по днев ним са ти -

ав гу ста, обе ле жа ва њем пе де -
се то го ди шњи це ро кен ро ла у
Стар че ву. Те но ћи на ве ли -
кој би ни на сту пи ли су „Стар -
че вач ки Бон сек”, „Бо стан џи -
је”, Бо ба То мић, МЛО, „Су -
дар”, „Кре а тив ни не ред”,
„Иви ца и ком па ни ја”, а спе -
ци јал ни го сти ве че ри би ли су
Вла да Јан ко вић Џет и гру па
„Ту нел”.

По след њи дан ово го ди шњег
про гра ма стар то вао је так ми -
че њем у пе ца њу ри бе на пло -
вак на на дел ској „ва ља ри”, уз
уче шће три де се то ро де це. С
дру ге стра не, на над ме та њу у
вир ту ел ном фуд ба лу по бе дио
је Дра ган Пу шкар, док су код
ју ни о ра до ми ни ра ли Ла зар Сто -
ја ди но вић и Ми лан Љу би са -
вље вић.

И за сам крај – шлаг на тор -
ти. Дру ги дан ју би лар ног стра -
че вач ког рок фе сти ва ла оку -
пио је из у зет но мно го љу би те -
ља ове му зи ке, пре све га фа но -
ва гру пе „Кер бер” из Ни ша.

ОМО ЉИЧ КА МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У ПУ НОМ ЈЕ КУ

„По ро дич ни да ни” за мла до и ста ро

На пе том „Стар че вач ком пр -
вен ству озбиљ но јеф ти них игра -
ча ка” (СПО ЈИ), ко ји је осми -
слио вас пи тач Мир ко Тру ба -
рац, одр жа но је не ко ли ко ди -
сци пли на: У „Ави о ну од па пи -
ра” нај ви ше се ис та као Вељ ко
Пе тро вић; нај бо љу „су пер-ра -
ке ту” на пра вио је Ђор ђе Дри -
њак; у „Естет ким ино ва ци ја ма”
пр ву на гра ду по не ла је Ана
Шиц, док је у „по крет ним ино -
ва ци ја ма” пред ња чи ла Ма ри ја
То до ро вић.

И нај зад де се ти „Екс-Ју рок
фест” по чео је у су бо ту, 11.

Про грам је отво рио са став „Ре -
зер вни план” уз пре по зна тљи ве
хи то ве с до ма ће сце не, да би се
по том на ве ли ку би ну по пе ли
Га ле и дру га ри, ко ји су у дво ча -
сов ном на сту пу по ка за ли шта
зна ју и кон стант но раз ме њи ва -
ли по зи тив ну енер ги ју с број -
ном пу бли ком. Нај бо ља ат мос -
фе ра би ла је уз хи то ве „Ма ма,
та та”, „Све тла на”, „Рат не игре”,
„Бо ље да сам дру ге љу био”... Би -
ло је и не ко ли ко би се ва, а за ве -
су на фе сти вал и са ме „Да не
дру же ња” ста ви ла је кра гу је вач -
ка гру па „Ве се ле осам де се те”.

На тур ни ру у ре ми ју у уто -
рак, 7. ав гу ста, по бе дио је
мла ди Ни ко ла Ра до вић, а у
фуд ба лу „2 на 2” у фи на лу
еки па „Цр ко ти не” над ви си ла
је „Звјер”. Исте ве че ри одр -
жан тра ди ци о на ло је дан од
нај по се ће ни јих до га ђа ја –
кон церт на род не му зи ке, на

ма, на ста ди о ну, до ма ћи „Бо -
рац” по ра жен је од ОФК Бе о -
гра да са 2-1. На пла тоу ис пред
До ма кул ту ре ор га ни зо ва на је
рок свир ка као ма њи увод у
пред сто је ћи „Екс-Ју рок фест”,
ка да су сви ра ли са ста ви „Рам -
па” из Пан че ва и бе о град ске
„Ка сир ке”.
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Страну припремио
Јордан

Филиповић

СА Ч УВА РИ МА У ОБИ ЛА СКУ ПО ЊА ВИ ЦЕ (2)

У МУ ЉУ ЈЕ НАЈ ВЕ ЋА ОП AС НОСТ

ња жи во ти ња, пре свих пти ца
и во до зе ма ца, ни је до зво ље но
ко ше ње тр ске све до по чет ка
је се ни. Ка да је реч о фа у ни, то
јест о ау тох то ним вр ста ма, бе -
ла то по ла је не у по ре ди во ви -
ше за сту пље ни ја не го цр на, док
има и ве ли ких при ме ра ка хра -
сто ва лу жња ка ста рих и до се -
дам де се так го ди на. Сту ди јом
је пред ви ђе на и сад ња тог др -
ве та, као и гра ба или бре ста, а
прет ход но је пла ни ра но укла -
ња ње ин ва зив них вр ста по пут
ба гре ма и пу за ви ца – на ја вљу -
је чу вар.

Фе ка ли је и ра зна му ља ња
Ве ли ки про блем, на ро чи то у
омо љич ком де лу По ња ви це,
пред ста вља узур пи ра ње зе мљи -
шта и за га ђи ва ње во до то ка ис -
пу шта њем фе ка ли ја из сеп тич -
ких ја ма.

– У то ку је из ра да про стор -
ног пла на, на кон че га ће ићи
сон ди ра ње те ре на, па ће сви
вла сни ци ко ји то чи не до би ти
при ја ве. Та да ће се тач но зна -
ти и ко ји за ку пац зе мљи шта
мо же да об ра ђу је од ре ђе ни део
зе мље. По је дин ци су нам у не -
ким де ло ви ма Омо љи це пре -
се кли пут у за штит ном по ја су
од де сет ме та ра, а у ње га ни ко
не би смео да за ди ре, јер нам
тре ба за раз не на ме не. Има из -
о ра них де ло ва, где су во зем ним

ко је би уни шти ле сав ми кро-
свет, што би мо гло да до ве де
до по мо ра ри бе.

Са да се че ка евен ту ал на по -
моћ из Европ ске уни је за за -
шти ће на под руч ја ка ко би би -

ла при ба вље на аде кват на ам -
фи би ја и по че то ма кар пар ци -
јал но из му ља а ва ње.

Када је то мо гла јед на Бе ла
Цр ква, не тре ба гу би ти на ду...

ди не у го ди ну енорм но на го -
ми ла ва. На жа лост, ње го во укла -
ња ње је ве о ма ску по, па се ре -
ше ње ни на зи ре, иа ко је би ло
при ча да су Нем ци вр ши ли
узор ко ва ње с на ме ром да ку пе

све по сто је ће бла то. Сле де ће
чи ме би се тре ба ло по за ба ви ти
су уста ве, јер је По ња ви ца са да
кла сич на ка да, због че га пре ти
опа сност да се фор ми ра ју ал ге

О По ња ви ци је мно го пу та пи -
са но (па и на овој стра ни),
углав ном ло ше, и то ка да је
реч о ње ном оп стан ку у бу дућ -
но сти. Би ло је ту ра зних ту га -
љи вих при ча – од оне о убр за -
ном за му ља ва њу ње ног дна,
пре ко то га да нео д го вор ни гра -
ђа ни (да не упо тре би мо не ку
не у по ре ди во те жу реч) го ди -
на ма у њу пу шта ју фе ка ли је,
до ри бо кра ђе ра зних об ли ка.

Ипак, у по след ње вре ме ло -
ше ве сти по ла ко сме њу ју не ке
оп ти ми стич ни је, и то на ро чи -
то от кад је бри гу о том из мр -
цва ре ном во до то ку, а по тен ци -
јал но не про це њи во вред ној оа -
зи не сва ки да шње при ро де, пре -
у зе ла чу вар ска слу жба ЈКП-а
„Зе ле ни ло”.

И о то ме је пи са но, али не
на на чин ко ји сле ди...

У пр вом де лу ове при че је еки -
па „Пан чев ца”, во зи лом чу вар -
ске слу жбе ко јим је упра вљао
Ђу ро Љи љак, за по слен у ЈКП-у
„Зе ле ни ло”, об и шла бре сто вач -
ки део По ња ви це.

На кон раз гле да ња с осма трч -
ни це, ода кле се од лич но ви ди
ме сто на ко јем се по ја вљу је ви -
дра, као и ве ће ко ло ни је ла бу -
до ва, на ста вље но је с раз гле да -
њем во до то ка у омо љич кој ка -
та стар ској обла сти.

Је дин стве но остр во пти ца
Ка да је већ реч о пти ца ма, убе -
дљи во нај ва жни је ме сто у овом
пар ку при ро де је остр во на ко -
је до ла зе де се ти не вр ста пер -
на тих жи во ти ња, тач ни је њих
пре ко сто два де сет.

– То ме сто је под пр вим сте -
пе ном за шти те, а при ступ љу -
ди ма ни је до зво љен. Ни ти је
мо гућ, бу ду ћи да је го то во не -
из во ди во про би ти се кроз гу -
сту тр ску, ши праж је и бла то, а
за пли ва ње је пре ви ше плит ко.
На овој је дин стве ној оа зи нај -
ви ше је ча пљи, што бе лих, што
си вих. Ту је и мно штво кор мо -
ра на, ко ји су пра ва по шаст за
ри бу; од лич ни су лов ци и та -
ма не је у пра вом сми слу те ре -
чи. Има и гра бљи ви ца по пут
со ко ла ве тру шке. За пра во то је
у ор ни то ло шком сми слу спе -
ци јал но ста ни ште, јер има од -
ре ђе них вр ста ко је су угро же -
не по европ ској кон вен ци ји, па

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.

Цр но-бе ли
Овај на пу ште ни ле по тан већ не ко
вре ме тра жи дом, на кон што је при -
вре ме но збри нут, али је још увек на
ули ци.

Цр но-бе ли ма чак има от при ли ке
два ме се ца и не ви ђе ни је цар, јер се
не пла ши ни јед не мач ке из дво ри -
шта згра де, иа ко их је чак је да на ест.

Он је при пи то мљен, са мо стал но је де теч ну и чвр сту хра ну и
пот пу но је спре ман за удо мља ва ње и за све мо гу ће аван ту ре.

Кон такт-те ле фон је 063/430-818.

Си ва
И ова шар мант на цу ра, ста ра око
ме сец да на, тре нут но про жи вља ва
слич ну суд би ну: на ла зи се у истом
дво ри шту јед не згра де као и њен цр -
ни-бе ли дру гар, а фак тич ки је ба че -
на код из ве сне кан те пре не ко ли ко
да на, што зна чи да не ма ни ко га. Ипак
на ши ху ма ни су гра ђа ни их хра не са
оста лим жи во ти ња ма из кра ја.

Си ва ма ца је мно го ма ња, али је див на и мир на; још увек
је де мек шу и теч ну хра ну, па је око ње нео п ход но ма ло ви ше
ан га жма на, на шта ће она, чим ма ло ста са, уз вра ти ти без гра -
нич ном љу ба вљу.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Осмо ју ни ор ско так ми че ње у
пе ца њу, у ор га ни за ци ји Удру -
же ња спорт ских ри бо ло ва ца
„Ша ран”, одр жа но је у су бо ту,
11. ав гу ста, у ју тар њим са ти ма
на та ко зва ној ма лој По ња ви -
ци, иза омо љич ког спор ског
цен тра на пу ту за Ива но во.

Пре са мог над ме та ња, чла -
но ви по ме ну те ор га ни за ци је
те мељ но су при пре ми ли те рен
– очи сти ли га и укло ни ли ра -
сти ње у во ди, у че му су им по -
ма га ла и де ца, док су им рад -
ни ци ло кал ног ко му нал ног
пред у зе ћа по мо гли при уре ђе -
њу при о бал ни ог де ла, ко ше ња
тра ве и од но ше ња от па да.

За так ми че ње је при ја вље но
два де сет де ве то ро де це од 7 до
15 го ди на из Омо љи це и Бре -
стов ца. Њи ма су у то ку пе ца ња
де ље ни сен дви чи и со ки ћи, ко -
је је до ни ра ла ло кал на Ме сна
за јед ни ца, а на кра ју сви уче -
сни ци до би ли су и на гра де у

ви ду сит ног при бо ра за ри бо -
лов и ма ји ца са ло гом УСР-а
„Ша ран”.

Тро је нај бо љих осво ји ло је и
ди пло ме, ме да ље и пе ха ре, као
и шта по ве за пе ца ње и дру го, а
пр во ме сто за у зео је Вељ ко Пот -
ко њак, ис пред Ла за ра Па вло -
вић и Ан дрее Ни ко лић.

На кон све га де ца су очи сти -
ла ста зу за со бом.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
по ме ну тог удру же ња Жељ ка
Бр ки ћа до га ђај је про те као у
нај бо љем ре ду.

– Циљ ова квих на ших так -
ми че ња и дру же ња је да де цу
при бли жи мо при ро ди и ко ли -

ко год је то мо гу ће у овом са -
вре ме ном до бу одво ји мо их од
ра чу на ра и ви део-игри ца. Ми -
слим да је то бар де ли мич но
оства ре но, јер је ма ли ша ни ма
очи глед но би ло ве о ма за бав -
но, па су на од ла ску усле ди ла
пи та ња – ка да ће мо опет да

У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ УСР-а „ША РАН”

МА ЛИ ША НИ ПЕ ЦА ЛИ И УЖИ ВА ЛИ 
У ПРИ РО ДИ

та мо сме ју да при ђу са мо овла -
шће на ли ца – ка же Љи љак.

Што се дру гих во де них ство -
ре ња ти че, јед но од нај ин те ре -
сант ни јих је цр ве но тр би му -
кач, ре ла тив но ве ли ки во до зе -
мац, ко ји се, ка да га не ко на -
пад не, сав на ду је.

– По сто ји и не ко ли ко вр ста
жа ба и кор ња ча, као што су ма -
ле цр не бар ске, ко је се мал те -
не сва ко днев но мо гу упе ца ти
на пло вак и по што су за шти -
ће не, тре ба их од мах вра ћа ти
у во ду. Има шкољ ки, као и ра -
зних вр ста бе ло у шке, па и сму -
ко ва, а зми је су нај ак тив ни је
сре ди ном ма ја ка да им је па -
ре ње. Од коп не них жи во ти ња
на По ња ви ци има фа за на, зе -
че ва, ја за ва ца и све ви ше ша -
ка ла. Ина че, због раз мно жа ва -

пу тем не мо же мо да при ђе мо
во ди, је ди но чам цем. Мо рам
да на гла сим и то да је за бра -
ње но ко ри шће ње во до то ка за
за ли ва ње, а ре а гу је мо и кад не -
ко пра ви ди вље де по ни је. Све
у све му, има оних ко ји не ће да
са ра ђу ју, па че ка мо да нам се
до зво ли ман дат но ка жња ва ње.
Што се ри бо кра ђе ти че, у пла -
ну је на бав ка со на ра; с њим ће -
мо лак ше пре по зна ва ти мре -
же, ко јих смо са мо у јед ној ак -
ци ји за пле ни ли у ду жи ни од
око сто пе де сет ме та ра. По ме -
ну та на пра ва ће до бро по слу -
жи ти и да се ви ди ко ли ки при -
мер ци ри бе жи ве у По ња ви ци,
јер очи глед но је да их има, по -
пут оног со ма од пре ко ше зде -
сет ки ло гра ма, про шле го ди не
нај ве ро ват ни је усмр ће ног стру -
јом. При ме ра ра ди, не ко од пе -
ца ро ша ви део је јед ном при -
ли ком да ди вља пат ка не ста је
тре нут ку, ка да се из не на да по -
ја вио та лас ко ји ју је у мо мен -
ту уси сао – на во ди Љи љак.

Ипак, нај ве ћа не по го да за
По ња ви цу је муљ ко ји се из го -

Састој ци (за чети ри осо бе):
четири пастрмке, кашичица
зачина, два чешња белог лу-
ка, 100 грама панчете наре-
зане уздуж, три-четири ка-
шике уља.

При пре ма: Очистите и осу-
шите пастрмке, па их споља
поспите зачином, а у уну-

трашњост ставите сецкани
бели лук. Сваку рибу увијте
у две-три шните панчете.
Тако припремљене пастрм-
ке поређајте у науљени
плех. Пеците их око 25 ми-
нута у рерни загрејаној на
200 степени.

Служите их уз кувано по-
врће. Пријатно!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

ПАСТРМКА У ПАНЧЕТИ



У организацији Коњичког клу-
ба Граничар из Новог Сада, у
овом граду је недавно одржа-
но Првенство Војводине у дре-
сурном и даљинском јахању.

Када је дресурно јахање у
питању, такмичари су своје ве-
штине приказивали у две утак-
мице из којих су се сабирали
освојени бодови и на крају су
проглашени најбољи. У кате-
горији сениора, такмичарка
КК-а Кремен из Панчева Ива
Миоч, освојила је треће место,
показала је изузетну сналажљи-
вост, па је била највеће изне-
нађење шампионата.

У конкуренцији деце Маша
Јосиповић је освојила сребрно

одличје, а Марија Шајин је за-
служила највише симпатија пу-
блике и домаћина, тако да је
она добила награду за најлеп-
ши такмичарски пар коју јој је
доделила Љиљана Почек. Ма-
рији је ово било прво такмиче-
ње, па добре резултате од ње
тек треба очекивати.

На Првенству Војводине у
даљинском јахању КК Кремен
је учествовао са два такмича-
ра, који су се надметали на
стази дужине двадесет кило-
метара.

Ема Унчевић је постала шам-
пионка Војводине, а Саша Кр-
њаић се окитио сребрним од-
личјем. 

СПОРТ
Петак, 17. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Kvyatkovski

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же ле зни чар на свом
те ре ну про тив Ду на ва

Из ме њен играч ки 
ка дар

У Фуд бал ском клу бу Же ле зни -
чар све је спрем но за по че так
но вог шам пи о на та у Срп ској
ли ги гру па „Вој во ди на”. Иа ко
је играч ки ка дар знат но из ме -
њен у од но су на про шлу се зо -
ну, чла но ви поpуларне „ди зел -
ке” је два че ка ју да стар ту је но -
ва тр ка за бо до ве. Пред сед ник
Зо ран На ун ко вић, ди рек тор Не -
над Бој ко вић и се кре тар клу ба
Го ран Ми хај лов ор га ни зо ва ли
су у уто рак, 14. ав гу ста, кон -
фе рен ци ју за но ви на ре на ко -
јој су шеф струч ног шта ба Го -
ран Мр ђа и ка пи тен Да ни ло
Ко ва че вић из не ли сво ја оче ки -
ва ња пред старт но вог пр вен -
ства.

У при прем ном пе ри о ду фуд -
ба ле ри Же ле зни ча ра су од и гра -
ли осам кон трол них утак ми ца
и за бе ле жи ли су по зи ти ван скор
– че ти ри ме ча су до би ли, два
пу та су игра ли не ре ше но и пре -
тр пе ли су два по ра за.

– Ве о ма сам за до во љан ура -
ђе ним то ком при пре ма. Наш
тим је при лич но из ме њен у од -

ПРЕД ПО ЧЕ ТАК НО ВОГ ФУД БАЛ СКОГ ШАМ ПИ О НА ТА

„БУ БА МА РА” КРЕ ЋЕ С ЦЕН ТРА

но су на про шлу се зо ну, јер је
де вет игра ча на пу сти ло клуб, а
до шло нам је се дам но вих фуд -
ба ле ра. У пла ну је да до ве де мо
још јед но по ја ча ње, ка ко би
оја ча ли, али и на пра ви ли здра -
ву кон ку рен ци ју у ти му. Же -
ли мо да на сва кој по зи ци ји
има мо по два ква ли тет на игра -
ча. при пре ме су би ле ве о ма на -
пор не, а тра ја ле су 35 да на.
Има ли смо чак 75 рад них са ти

Ка ра те ре пре зен та тив ци на -
ше зе мље, кан ди да ти за од -
ла зак на Олим пиј ске игре у
То кио, пр ви ци клус при пре -
ма оба ви ли су на Ко па о ни ку
од 30. ју ла до 8. ав гу ста. У из -
у зет но до брим усло ви ма, ре -
пре зен та тив ци Ср би је су у па -
кле ном тем пу спро ве ли кон -
ди ци о не и спе ци фич не при -
пре ме, уз при су ство сво јих
олим пиј ских тре не ра и спа -
ринг парт не ра.

Ка пи тен на ше на ци о нал не
се лек ци је Сло бо дан Би те вић
је ра дио са сво јим тре не ром
Пре дра гом Сто ја ди но вим, а
већ од 18. ав гу ста они на ста -
вља ју са дру гим ци клу сом
при пре ма на Зла ти бо ру.

Сре ди ном сеп тем бра Би те -
ви ћа оче ку је на ступ на тур -
ни ру Пре ми јер ли ге у Бер ли -
ну, а по том сле ди не ко ли ко
ме ђу на род них тур ни ра и за -
вр шни ци клус при пре ма за
Свет ско пр вен ство.

Ка де ти, ју ни о ри и мла ђи
се ни о ри су под вођ ством тре -
не ра Не ма ње Лу ги ћа при пре -
ме по че ли на те ре ни ма СЦ-а
„Мла дост”, а 9. до 15. ав гу ста
че тво ро так ми ча ра је бо ра ви -
ло на Лет њем кам пу пер спек -
тив них так ми ча ра Вој во ди не
у Апа ти ну. Ову фа зу при пре -
ма су про шли: Ја на Кој чић,
Алек сан дар Зде шић, Дар ко
Спа сков ски и Урош Пе тро -
вач ки.

Од 23. до 30. ав гу ста сед -
мо ро мла дих ка ра ти ста Ди -
на ма бо ра ви ће на Та ри, на
при пре ма ма ре пре зен та ци је
Ср би је за ка де те, ју ни о ре и
мла ђе се ни о ре.

Нај мла ђи так ми ча ри Ди -
на ма, за јед но са сво јим тре -
не ром Не на дом Со ко ло ви ћем,
бо ра ви ли су од 3. до 10. ав гу -
ста на Лет њем кам пу на Див -
чи ба ри ма ко ји тра ди ци о нал -
но ор га ни зу је Спорт ски са вез
Пан че ва.

Атле ти ча ри АК-а Па но ни ја
из на шег гра да су уче ство ва -
ли на ми тин гу под на зи вом
„Ми ни ли га цен трал не Ср би -
је”, ко ји је одр жан у Сме де -
рев ској Па лан ци, у су бо ту, 11.
ав гу ста. У кон ку рен ци ји од
око 300 уче сни ка, Па но ни ја
је на сту пи ла са је да на ест сво -
јих чла но ва и осво ји ла је пет
ме да ља.

Брон за но од лич је за ра ди -
ла је Ан ђе ла Ки ћо вић ко ја је
вор текс ба ци ла 30,5 ме та ра.
Ана Дра го је вић је у
тр ци мла ђих пи о нир ки та ко -

ђе би ла тре ћа, док је Ха на Ја -
ра маз у ка те го ри ји атлет ских
шко ла за слу жи ла сре бро у тр -
ци де вој чи ца на 600 м. На
кра ју је за бли стао и Вла ди -
мир Мир ков осво јив ши сре -
бро у ба ца њу вор тек са (31 ме -
тар), а на кон то га за слу жио
је и брон за но од лич је у ско ку
у даљ.

Ве о ма за па жен на ступ има -
ли су и: Вук и Ду ња Ки ћо вић,
Пе тар Се ку ло вић, Ан дреа Ти -
сев ски, Но вак Маг да, Ива на
Цу кић, Ва лен ти на Мир ков и
Со фи ја Јо сов.

С ПРИ ПРЕ МА ДИ НА МО ВИХ КА РА ТИ СТА

ФОР МУ ЈУ РЕ ШИ РОМ СР БИ ЈЕ

што је ве о ма озби љан број за
ову фа зу. Оно што је нај ва жни -
је, по вр де су нас за о би шле то -
ком при прем ног пе ри о да па
спрем но до че ку је мо Ду нав из
Ста рих Ба но ва ца – ре као је Го -
ран Мр ђа.

Но ви на ри ма се обра тио и ка -
пи тен ФК-а Же ле зни чар и је -
дан од нај и ску сни јих игра ча
Да ни ло Ко ва че вић.

– Иза нас је пет не де ља же -
сто ког ра да. Би ло је вр ло на -
пор но и фи зич ки и пси хич ки.
Ја ко нас је по тре сла смрт Ма -
р ка Јо ва но ви ћа. Не до ста ја ће
нам ње го ви људ ски и грач ки
ква ли те ти. Из клу ба је оти шао
и наш ду го го ди шњи са и грач и
ка пи тен Жељ ко Стај чић. Стај -
ка је мно го зна чио и на те ре ну
и ван ње га, па нам пре о ста је
да ви ди мо ка ко ће се но ви мом -
ци укло пи ти у тим. Мо ја лич -
на оче ки ва ња су ве ћа не го про -
шле се зо не. У пр вом ко лу до -
че ку је мо Ду нав, ко ји нам је на
не ки на чин остао ду жан у про -

шлом шам пи о на ту и да ће мо
све од се бе да га овог пу та са -
вла да мо. По зи вам и пу бли ку
да до ђе у што ве ћем бро ју и да
нас по др жи на по чет ку но вог
пр вен ства – ис та као је Да ни ло
Ко ва че вић.

Бо је ФК-а Же ле зни чар у но -
вој се зо ни бра ни ће сле де ћи игра -
чи: Или ја Ни ко лов ски, Бра ни -
слав Ка та нић, Мар ко Агић, Дра -
ган Ђор ђе вић, Ду шан Ђор ђе вић,
Сло бо дан Спа сков ски, Бор ко
Ани чић, Де јан Сав ков, Алек са
Па вло вић, Вој кан Са рај лин, Но -
вак Ша ли пу ро вић, Бо жи дар Шо -
бат, Бо јан Трип ко вић, Да ни ло
Ко ва че вић, Не ма ња Це лин, Лу -
ка Си мо но вић, Мар ко Ста ној -
ко вић, Са ша Ру ња ић, Лу ка Лу -
кић, Фи лип Чо ло вић, Мар ко Ра -
ден ко вић, Ни ко ла Ра ди са вље -
вић и Ђор ђе Па вло вић.

Утак ми ца из ме ђу Же ле зни -
ча ра и Ду на ва из Ста рих Ба но -
ва ца игра се у не де љу, 19. ав гу -
ста, на СЦ-у „Мла дост” а по чи -
ње у 17 са ти.

МИ НИ ЛИ ГА ЦЕН ТРАЛ НЕ СР БИ ЈЕ

НО ВИ УСПЕХ ПА НО НИ ЈЕ

ОМОЉ ЧА НИ ПРО ТИВ БЕ ЧЕ ЈА ЦА, 

А СТАР ТУ ЈУ И ЈУ ЖНО БА НА ЋА НИ

У не де љу, 19. ав гу ста, та ко ђе од 17 са ти, фуд ба ле ри Мла -

до сти из Омо љи це на свом те ре ну игра ју про тив Је дин ства

у пр вом ко лу Вој во ђан ске ли ге „Ис ток”.

На ред ног ви кен да по чи ње но ва се зо на и у Пр вој ју жно -

ба нат ској ли ги. У Ба нат ском Но вом Се лу са ста ју се Сло ва и

Је дин ство из Влај ков ца, у Стар че ву игра ју Бо рац и До ли на,

а у Ка ча ре ву Је ди ство и Вул ту рул. Ју го сла ви ја у Ја бу ци до -

че ку је Вој во ди ну из Цре па је, а Стре ла из Ива но ва го сту је у

Уљ ми где ће се са ста ти с Пар ти за ном.

ПОКРАЈИНСКИ ШАМПИОНАТ У ДРЕСУРНОМ И ДАЉИНСКОМ ЈАХАЊУ

ЕМА УНЧЕВИЋ ШАМПИОНКА

Отво ре но Пр вен ство Вој во ди -
не у ка ја ку и ка нуу на мир ним
во да ма одр жа но је на је зе ру
Ти ква ра у Бач кој Па лан ци. Тр -
ке су се од ви ја ле на ста за ма од
200, 500 и 1.000 ме та ра, а над -
ме та ли су се пи о ни ри, ка де ти,
ју ни о ри и се ни о ри. Уче ство ва -
ло је 260 так ми ча ра из 20 клу -
бо ва, а чла но ве ККК-а Пан че -
во пред во ди ли су тре не ри Ђу -
ри ца Лев на јић и Зо ран Жив -
ко вић.

У тр ци ју ни о ра на 1.000 м,
дво сед Ста мен ко вић-Ке ље вић
осво јио је сре бр но од лич је, а
иста се по са да се у над ме та њу
ка де та на 500 ме та ра оки ти ла
нај сјај ни јим од лич јем. Се ни -
ор ски дво сед Лев на јић-Жив -
ко вић та ко ђе је три јум фо вао у
тр ци на 500 ме та ра, а по но во

је бри љи ра ла и ре пре зен та тив -
ка Ср би је из ре до ва ККК-а Пан -
че во Би ља на Ре лић. Она је у
тр ка ма се ни ор ки на 200 и 500
м осво ји ла злат не ме да ље и та -
ко још јед ном по твр ди ла сво ју
до ми на ци ју. 

Са мо не ко ли ко да на ка сни -
је, на ис тој ста зи, одр жа но је
Пр вен ство Ср би је у ми ни ка -
ја ку. У тр ци до се да МК 2 на
500 ме та ра у кон ку рен ци ји
де ча ка ро ђе них 2005. го ди -
не, Мар ко Жив ко вић и Вла -
ди мир Бо ја нић осво ји ли су
тре ће ме сто.

ПР ВЕН СТВО ВОЈ ВО ДИ НЕ У КА ЈА КУ И КА НУУ

ТРО ФЕ ЈИ ИЗ БАЧ КЕ ПА ЛАН КЕ

Страну припремио

Александар
Живковић



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног
уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић Величковић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција
и огласи), 013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05
код „Banca Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не
враћају • Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан
је под регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-
online.rs 

Јо ва на Бо ре но вић, 
сту дент ки ња: 
     
– Нај че шће 
ше там са дру штвом по
гра ду ка да је ле по
вре ме. Спре мам ис пит
за сеп тем бар, а пла -
ни рам да 
по се тим не ке 
пред ста ве и 
кул тур на де ша ва ња. 

Ни ко ла 
Сто иљ ко вић,
прав ник: 
     
– Тре нут но рад но, 
али се на дам не ком
од мо ру за 
пет на е стак да на.

Кри сти на 
Кир хрот, 
пред у зет ни ца: 
     
– Ово ле то углав ном
про во дим рад но,
али ћу сле де ће 
не де ље ипак ус пе ти
да одем на од мор. 

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Ни је
Ле по је кад се рас пи што љиш.

    Па поч неш да ло миш све око се бе.

    По себ но оно што ни је тво је.

    Су пер је кад се опу стиш.

    И кре неш да ша раш по зи до ви ма.

    Ваљ да, за ми шља ју ћи да си Хе мин гвеј.

    Или Пи ка со.

    Е, ни је!

Ма те ма ти ка
По сто ји на чин за из ра чу на ва ње угло ва у тро у глу.

    И по вр ши не ква дра та.

    Ни је про блем са зна ти ко ли ко је „икс” ако имаш вред ност „ип -

си ло на” и ко на чан ре зул тат.

    Ма те ма тич ке опе ра ци је би и пти це мо гле да на у че.

    А основ ци их сва ка ко зна ју.

    Са мо се још ни је ро дио онај ко ји мо же да ис кал ку ли ше ка ко с

про сеч ном пла том у овој зе мљи жи ве ти жи вот до сто јан чо ве ка.

Мо гу ћа
Иза ђеш као и сва ко ве че у град и ка да нај ма ње оче ку јеш на ле -

тиш на „пред мет” свог обо жа ва ња.

    За зво ни ти те ле фон и из не на диш се, при јат но или не, гла сом

с дру ге стра не.

    Кре неш у шет њу и оста неш без тек ста због ле по те оком ухва -

ће ног при зо ра.

    Пре свих опи са них си ту а ци ја сто ји исти атри бут:

    мо гу ћа.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Саша, Горане, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрав са језера Лугано у Швајцарској
Горан Грубетић, Петра Кочића 21

„Бели песак и тиркизно море у хладу борова. Поздрав из Сартиа”.
Саша Павловски, Светозара Милетића 104/9


