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Ро ди те љи ђа ка упо зо ре ни
да уче ни ци ко ји то ра де
мо гу има ти ве ли ке 
про бле ме

Уско ро за јед нич ка ак ци ја
с по ли ци јом

Ла жне до ја ве о под мет ну тим бом ба -
ма у по след ње вре ме ства ра ју све ве -
ће про бле ме запосленима у Гим на зи -
ји и њеним ученицима, због че га се
ди рек тор те шко ле Вла ди мир Ма рић
од лу чио на је дан не у о би ча јен по тез.

На адре се ро ди те ља ђа ка ко ји иду
у ту шко лу он је ових да на по слао
пи смо у ко јем је об ја снио ка кве по -
сле ди це има ју те не сла не „ша ле” по
нор мал но од ви ја ње на ста ве. По себ -
но је упо зо рио на то да су оне ка -
жњи ве, као и да они ко ји то ра де мо гу
сно си ти по при лич не за кон ске по -
сле ди це.

„По што ва ни ро ди те љи, ве ро ват но
вам је по зна то да Гим на зи ју већ го -
ди на ма оп се да ју не по зна та ли ца и
при ја вљу ју пре ко те ле фо на да су у
шко ли по ста вље не бом бе. Због че -
стих те ро ри стич ких на па да ши ром
све та та кви по зи ви уно се страх ме ђу
уче ни ке и за по сле не. Осим то га,
ства ра ју про бле ме и ве ћи ни ђа ка ко -
ји рев но сно ис пу ња ва ју сво је оба ве -
зе. Са мо у ок то бру у на шој шко ли је
ре ги стро ва но де сет та квих те ле фон -
ских по зи ва, од ко јих је чак де вет
упу ће но у сме ни ко ју по ха ђа ју уче -
ни ци пр вог и тре ћег раз ре да. У ту
сме ну иде и дво је ђа ка ко ји су ве за -
ни за ин ва лид ска ко ли ца, па је њи -
хо ва ева ку а ци ја до дат ни про блем.
Има мо са зна ња да иза ла жних до ја -
ва о бом ба ма сто ји је дан број ђа ка.
Они иду то ли ко да ле ко да ску пља ју

то ли ко пред ме та и че сто се де ша ва
да се због тих ла жних до ја ва пре ки -
да ју кон трол ни или пи сме ни за да -
ци. Про бле ме има ју и про фе со ри
ко ји ра де у две шко ле, јер мо ра ју
стрикт но да во де ра чу на да у обе
сти жу на ча со ве на вре ме. Због све -
га то га по ку ша ли смо да апе лу је мо
на ро ди те ље. Не оче ку је мо од то га
чу да, јер смо све сни да ђа ци ко ји
ша љу ла жне до ја ве то ра де без њи -
хо вог зна ња, али смо ре ши ли да
про ба мо да им бар ма ло сма њи мо
ма не вар ски про стор – ис та као је
Ма рић.

Он је на гла сио да су ла жне до ја ве
то ли ко уче ста ле да Гим на зи ја ви ше
не ма раз у ме ва ња и да не мо же да их
то ле ри ше као ђач ки не ста шлук. Пре -
ма Ма ри ће вим ре чи ма, ин ди ка тив но
је да се ско ро сви та кви те ле фон ски
по зи ви де ша ва ју у сме ни у ко јој су
са да пр ви и тре ћи раз ре ди. Он је на -
гла сио да се те ле фон ски по зи ви нај -
че шће упу ћу ју на кра ју тро ме сеч ја и
по лу го ди шта, ка да су нај че шће про -
ве ре зна ња и кон трол ни за да ци. По
ње го вим ре чи ма, у сеп тем бру ни је
би ло ни јед не до ја ве, а у ок то бру их је
би ло де сет.

Ма рић је из ја вио и да је Гим на зи -
ја због про бле ма с ла жним те ле -
фон ским до ја ва ма до са да тра жи ла
по моћ од Ми ни стар ства про све те,
Скуп шти не Ср би је и По кра јин ског
се кре та ри ја та за обра зо ва ње, али да
ни је би ло ни ка кве по врат не ре ак -
ци је.

Ди рек тор Гим на зи је је на ја вио и
да ће та шко ла уско ро ор га ни зо ва ти
за јед нич ку ак ци ју с по ли ци јом ра ди
от кри ва ња оних ко ји упу ћу ју ла жне
до ја ве и њи хо вог спре ча ва ња у то ме,
али не же ли да от кри ва ње не де та ље
да је не би угро зио.

М. Гли го рић
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сме ни и за по сле ни мо ра ју да бу ду
ева ку и са ни и да иза ђу на по ље. Ле ти
је то ма ло лак ше с об зи ром на ле по
вре ме, али ка да поч ну хлад ни и ки -
шо ви ти да ни, све је дру га чи је. Осим
то га, док по ли ци ја не за вр ши пре -
трес, из ме ђу по ла са та и са та тра је
пре кид у функ ци о ни са њу шко ле.
Из гу бе се је дан или два ча са. У Гим -
на зи ји има ше сна ест оде ље ња, исто

за бра не зло ста вља ња и на си ља. Не
са мо да због то га уче ни ци мо гу да
бу ду из ба че ни из шко ле већ мо гу и
да кри вич но од го ва ра ју на осно ву
чла на 343 Кри вич ног за ко на за по -
чи ње но кри вич но де ло и да бу ду упу -
ће ни у ма ло лет нич ки за твор или
дом”, пи ше у пи сму ко је је ро ди те -
љи ма ђа ка Гим на зи је упу тио њен ди -
рек тор.

На пи та ње но ви на ра „Пан чев ца”
због че га се од лу чио на ова кав по тез,
Вла ди мир Ма рић је из ја вио да се за -
сад за про блем ко ји Гим на зи ја има с
ла жним те ле фон ским до ја ва ма не
на зи ре ни ка кво ре ше ње.

– Ка да ђа ци по зо ву по ли ци ју или
на шу шко лу и ја ве да је у њој по ста -
вље на бом ба, ми мо ра мо да че ка мо
да до ђе по ли циј ска је ди ни ца и да
пре тре се све на ше про сто ри је. Док
она не стиг не, сви ђа ци ко ји су у

но вац за ста ре те ле фо не ко је ку пу ју
на бу вља ку, а на тра фи ка ма ку пу ју
при пејд кар ти це. Осим то га, че сто
при бе га ва ју то ме да пла ћа ју ђа ци ма
ван Гим на зи је да уме сто њих упу ћу ју
те по зи ве. Мо лим ро ди те ље да ути чу
на сво ју де цу да не уче ству ју у овим
рад ња ма и да им скре ну па жњу на
за кон ске по сле ди це. Ла жно при ја -
вљи ва ње о под мет ну тим бом ба ма се
ка рак те ри ше као те жа по вре да оба -
ве за ко је има ју уче ни ци и по вре да

Ф
О

Т
О

А
Н

Д
Р

Е
А

С
Т
А

Н
К

О
В

И
Ћ

Ноћ у недељу на понедељак осветљавао је супер-

месец. Небески „бекрија” прошетао је и кроз наш

град – од кула светиља, Тамишем, у коме се мало

огледао, до Црвеног магацина и Силоса, па степе-

ницама у варош... Велик и сјајан, дружио се с но-

ћобдијама и закаснелим пролазницима – до јутра.

С првим петловима „отпловио” је у румену зору

на починак. Кружећи елипсоидном путањом, Зе-

мљин верни пратилац је те ноћи био најближи Зе-

мљи од 1948. Прилику да видимо сличан призор,

следећи пут ћемо имати тек 25. новембра 2034.

године. М. М.

НЕБО 
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Ђузепе је као локални момчић
хтео да игра за један клуб из краја
(„Милан”), који га је одбио због мале
килаже, док су га у другом („Интер-
национале”) примили и хранили
бифтецима, јер су у њему видели по-
тенцијал. Изгледа да су га ови други
веома добро проценили, јер је он по-
стао најбољи играч свих времена,
понос и дика нације. И како то жи-
вот уме да намести, а човек прежи-
ви, матични клуб је недуго затим био
приморан да промени име због по-
литичких околности (јер је то тра-
жио тада најјачи „европски клуб” –
фашисти), а Ђузепе је убрзо (након
„Интера”) завршио у оном клубу ко-
ји га на почетку није хтео. Није ни
он њих касније хтео (кажу, плакао је
у свлачионици пред дерби), али је
дрес ипак променио. На крају, обу-
као је он и трећи велики италијан-
ски дрес (црно-бели) и тиме испу-
нио квоту.

Данас се стадион у Сан Сиру зове,
по њему, „Ђузепе Меаца” када игра
„Интер”, а „Сан Сиро” када игра
„Милан”. У овој причи о великом
фудбалеру интересантно је једно-
страно признавање само оног дела
његове биографије и истине који од-
говара одређеној циљној групи. Неке
ствари се намерно заборављају, неке
се злурадо памте, ретко ко види ши-
ру слику. Тако данас неко ко није
баш упознат са овим историјским
чињеницама, рецимо просечан тури-
ста који је чуо за чувени милански
дерби и који би волео да га види, јер
такви су туристи, не би знао шта да
ради, који број да позове како би ре-
зервисао карту за утакмицу. Мада је
то с напретком технологије далеко
лакше, што ситуацију чини још бе-
смисленијом. Једна локација, две
адресе, два имена... А најгоре је кад
се такво стање ствари прогласи нор-
малним и кад су сви, као, на добитку
јер су истерали своје.

Шта ли би Ђузепе рекао на све
ово? Или да чекамо трећи дрес, па
да видимо и сами? 

Је ли позивни број или географска
област?

Ко зна зна, ко не зна научиће.

М. Д.

и за све оп ту жи ла на шу су гра ђан ку
(Ма ри ни ку). Као, ни је до бро при пре -
ми ла сед ни цу, ни ти је обез бе ди ла
пре вод из ве шта ја. Ни шта но во од чу -
ве не гро ма де Ма је – као и увек „пре -
у зе ла је од го вор ност” (та ко што све
сва ли на „си ро ту” опо зи ци ју).

И та ко – уме сто да се пре ма уста -
ље ном ма ни ру не ис црп но ме ђу соб но
оп ту жу је мо и гло ђе мо, це ло куп на
по ли тич ка и сва ка дру га јав ност мо -
ра ла је де ци ди ра но да осу ди ова ко
ми зе ран чин. Јер, ко ме су по треб ни
шеф де ле га ци је и ње гов „кон тро -
верз ни” из ве штај – Европ ској уни ји
или на ма?!

С дру ге стра не, чо век нам „до пу -
шта” да му ра ди мо шта хо ће мо – да
ви че мо на ње га, на зи ва мо га ра зним
по грд ним име ни ма, раз вла чи мо по
та бло и ди ма, па чак и да га зо ве мо и
Да вен порт и Де вен порт.

А ње го ва ре ак ци ја на све то – кла -
сич но евро пеј ска: то ле рант но, стр -
пљи во, али и про фе си о нал но. Све у
рок слу жбе...

И то је је дан од по ка за те ља да је
та кво дру штво, без об зи ра на све
мањ ка во сти јер са вр шен ство не по -
сто ји, тре нут но ве ро ват но нај ци ви -
ли зо ва ни је на све ту. А при де – од
Евро пе смо у по след њих не ко ли ко
де це ни ја има ли убе дљи во нај ви ше
(фи нан сиј ске) ко ри сти. За раз ли ку
од „бра ће” Ру са и Ки не за...

Ве ли ка је не по зна ни ца шта би би -
ло ка да би они за го спо да ри ли све -
том. Ко зна шта би нас све сна шло...

Ј. Ф.

Трећи дрес
Ко зна зна, а ко не зна научиће. „Ђу-
зепе Меаца” или „Сан Сиро”, вечита
је дилема, а све зависи само од тога
ко за кога навија. У овој причи нај-
битнија је генеза тог неспоразума,
који неки називају џентлменским
споразумом, јер је у позадини у ства-
ри обострано непризнавање пораза,
и то крајње личног. Како то обично и
бива, ни Ђузепе, а ни Сан Сиро,
кварт у којем се налази стадион, не-
мају баш неке претеране везе с тим.
Или заправо имају?

Да ви ли 
Да вен пор та

– На ви као сам да је ова зе мља пре -
пу на из не на ђе ња – ре че пре не ки
дан оче ки ва но ста ло же ним то ном
шеф Де ле га ци је Европ ске уни је у
Ср би ји, упр кос то ме што је (је два!)
пре жи вео ба ра жну ва тру про ста клу -
ка ко јој је не дав но био из ло жен у
нај ви шем срп ском до му.

Том (не)зго дом је тре ба ло да
Мајкл Да вен порт (или Де вен порт,
ка ко је ко ме ми ли је) у На род ној
скуп шти ни, од но сно на Од бо ру за
европ ске ин те гра ци је, пре зен ту је
из ве штај о на прет ку Ср би је у том
по гле ду. Али пре не го што је овај
угла ђе ни Бри та нац, ко ји го то во не -
ве ро ват но теч но „спи ка по на шки”,
из у стио ијед ну срп ску реч, екс -
трем но „на дах ну ти” ра ди ка ли су
га, пред во ђе ни хра брим вој во дом,
уз све срд ну по др шку Две ри, ју нач -
ки за си па ли сво јим нај у бо ји ти јим
оруж јем – вер бал ним избљув ци ма.

И ко ли ко год се тру ди ла, ни пред -
сед ни ца по ме ну тог од бо ра Ма ри ни -
ка Те пић ни је ус пе ла да спре чи да -
вље ње Да вен пор та и омо гу ћи му да
ка же шта има.

На кон свих тих до го дов шти на пр ва
гла сно го вор ни ца пар ла мен та, бив ша
Ше ше ље ва мал те не по се стри ма, по
свом оби ча ју сми сли ла је сми ца ли цу

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Колегинице са „Ал Џазире” на задатку.

У редакцији „Панчевца” пре неки дан

Снимио Владимир Ђурђевић

• На ши по ли ти ча ри мо ра ју да се пра ве и глу пљи не го што је су да 
би на род имао власт ка кву за слу жу је.

• Ми смо на род нај ста ри ји. За то има мо крат ко пам ће ње.

• На род је де це ни ја ма жи вео од обе ћа ња, а он да је ча ро ли ја 
пре ста ла.

• Са ти ри ча ри се ба ве за луд ним по слом. Под ри ва ју др жа ву ко ја 
не ма те ме ље и си стем ко ји не по сто ји.

• Упо знај Ср би ју да би је што пре на пу стио!

• Ја знам кад тре ба да ћу тим. Ни сам му тав.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

СТАР ЛЕ ТА БЕЗ ШМИН КЕ ВАМ ЈЕ 

КАО КРИ МИ НА ЛАЦ БЕЗ ФАН ТОМ КЕ!

Петак, 18. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Су лу ди по зив за ра су ло
На дај мо се да се ра ди о мар ке тин шкој кам па њи не ке озбиљ не ку ће,
ко ја је на пре чац, за по че так, осво ји ла нај по се ће ни ји ме диј ски про -
стор у Ср би ји – онај та бло ид ни. Јер, ако је у пи та њу зби ља, пре да ле -
ко је ово дру штво от пу то ва ло ка тач ки ко ја се зо ве то тал но ра су ло.

Ево фа бу ле: по след њих не ко ли ко да на по не ким тзв. но ви на ма,
пор та ли ма и дру штве ним мре жа ма про вла чи се на зив екс пли цит ног
сај та, ко ји ми, на рав но, не ће мо по но ви ти. Мла де де вој ке, ни је пре -
ци зи ра но ко ли ко, ако же ле да по ста ну успе шне, тре ба да се при ја ве
у шко лу за стар ле те!

То су оне, ин фо за ло ши је ин фор ми са не, пла сти ком де фор ми са не
клин ке и не што ста ри је глу па че ко је се по вла че по ска ред ним ри ја -
ли ти про гра ми ма на да ју ћи се да ће по ста ти не ка кве зве зде. Стар ле -
та, са ма реч ка же.

У тој „обра зов ној уста но ви” атрак тив не де вој ке ће учи ти „ка ко да
се ски да ју пред ка ме ра ма”, а по што до би ју „ли цен цу”, мо ћи ће да ра -
де као ани мир-да ме и на хо т-лај ну, као и да уче ству ју на из бо ри ма за
мис!? Нор мал но, у окви ру сво је вр сног ка стин га кан ди дат ки ње пр во
тре ба да по ша љу сво је фо то гра фи је.

За ми сли те про сеч ну мла ду кон зу мент ки њу по ме ну тих ТВ про гра -
ма, ко ја има основ ну и не ку (о)сред њу шко лу (ако ју је уоп ште упи -
са ла), на пу ца не усне и гру ди и не ре ал не сно ве. Шко ли ца за стар ле те
јој је иде ал но ре ше ње за бег из про сеч но сти! То што та мно жи на не -
за до вољ них не ће раз ми шља ти о то ме ка ко ће би ти упо тре бље не, у
бо љем слу ча ју, фо то гра фи је што по ша љу, а у ло ши јем сце на ри ју оне
са ме – и је сте кар та на ко ју игра ју ли ко ви иза сце не, то је су шти на су -
лу дог по зи ва тво ра ца ове иде је.

Шта би и ов де тре ба ло да је нај ја ча ка ри ка: по ро ди ца! Ро ди те љи,
па зи те на де цу! Бра ћо, па зи те на се стре!

* * *
У не де љу је, у удар ним ин фор ма тив ним еми си ја ма, то ком це лог по -
по дне ва и ве че ри, на ве о ма гле да ној те ле ви зи ји у ре ги о ну – „Ал Џа -
зи ра Бал канс” – ишао тро ми нут ни при лог о ли сту ко ји чи та те. Те ме
су би ли на ши до да ци на је зи ци ма че ти ри на ци о нал не за јед ни це и,
украт ко, „Пан че вац” го ди ну да на по сле при ва ти за ци је.

Ре ак ци је ко је су до нас сти гле из раз ли чи тих де ло ва зе мље, али и
из Хр ват ске и Бо сне, ве о ма су по зи тив не, с ја сним раз ло гом: љу ди ма
се до па да то што се је дан при ват ни лист не ба ви при о ри тет но кор по -
ра тив ним мар ке тин гом (што је ско ро уо би ча је но у све ту), већ мул ти -
кул ту рал ним и мул ти кон фе си о нал ним дру штвом. Чи ње ни ца да су у
фо ку су гра ђан ке и гра ђа ни ма ђар ске, ру мун ске, ма ке дон ске и сло -
вач ке на ци о нал но сти, ко ји за јед но чи не 11 од сто укуп ног ста нов ни -
штва на ше га гра да, при ву кла је па жњу и њи хо вих су на род ни ка из ре -
ги о на.

По ме ну та те ле ви зи ја са мо је јед на у ни зу оних чи ја су уред ни штва
про це ни ла да вре ди за бе ле жи ти раз ви ја ње ме диј ских про је ка та ко је
су фи нан сиј ски по др жа ли Град и ре сор но ми ни стар ство: то ком прет -
ход них ме се ци по се ти ло нас је не ко ли ко еки па те ле ви зиј ских ста ни -
ца с на ци о нал ном фре квен ци јом.

По врат ни им пул си Пан чев ки и Пан че ва ца та ко ђе су, у нај ве ћем
бро ју слу ча је ва, би ли по зи тив ни.

Све ово го во ри у при лог то ме да су се про јек ти – „Мул ти је зич ки
до да так у не дељ ни ку ’Пан че вац’” и „Пан че вач ки ви ше је зич ник” –
до бро при ми ли. По сле 12 об ја вље них до да та ка (по три на сва че ти -
ри је зи ка) у по след њих шест ме се ци вре ме је да их од ја ви мо.

Же ли мо да ве ру је мо – не за ду го; по но во ће мо апли ци ра ти ка фон -
до ви ма ко ји су фи нан си ра ју ме диј ски ин те ре сант не те ме и на да мо се
по зи тив ним од го во ри ма. Ре зул та те ових по ку ша ја мо ћи ће те да ви -
ди те нај ра ни је по чет ком сле де ће го ди не.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ЛИ КОВ НИ И ЛИ ТЕ РАР НИ КОН КУРС

Дру га ци, тре ћа ци, че твр та ци, па жња!

Ве ћи на јав них ко му нал них
пред у зе ћа без прав ног осно ва
при ку пља фо то ко пи је лич них
ка ра та и дру гих иден ти фи ка -
ци о них до ку ме на та гра ђа на –
по ка за ла је кон тро ла ко ју је у
три на ест бе о град ских јав них
ко му нал них пред у зе ћа спро -
вео по ве ре ник за за шти ту по -
да та ка о лич но сти и ин фор ма -
ци је од јав ног зна ча ја.

По тре ба утвр ђи ва ња иден -
ти те та ко ри сни ка услу га у
кон крет ним слу ча је ви ма под -
ра зу ме ва увид у лич на до ку -
мен та, од но сно од ре ђе не по -
дат ке, али не и фо то ко пи ра ње
и за др жа ва ње лич них до ку -
ме на та. Ти по ступ ци пред ста -
вља ју про дор у при ват ност, а
та ква об ра да по да та ка до зво -
ље на је са мо у од ре ђе ним,

за ко ном пред ви ђе ним слу ча -
је ви ма.

Јав на ко му нал на пред у зе -
ћа, као и дру ге фир ме ко је
од гра ђа на зах те ва ју да фо -
то ко пи ра ју и пре да ју им ко -
пи је лич них до ку ме на та, у
слу ча је ви ма кад то ни је из -
ри чи то пред ви ђе но за ко ном,
вр ше не до зво ље ну об ра ду
по да та ка о лич но сти, а уз то

гра ђа не су о ча ва ју с не по -
треб ним мал тре ти ра њем и
тро шко ви ма.

Про блем је и то што се фо -
то ко пи ра њем лич них до ку ме -
на та ства ра ју огром не ба зе по -
да та ка о гра ђа ни ма. Њи хо ва
без бед ност је про бле ма тич на,
а по сто ји и ри зик од зло у по -
тре бе.

М. Г.

Нео п ход на до на ци ја 
тром бо ци та 
А по зи тив не и 
А не га тив не крв не
гру пе

Алек сан дар Стан ко вић, два де -
сет че тво ро го ди шњак из Стар -
че ва, пре не што ви ше од ме -
сец и по да на су о чио се са
стра шном исти ном – на кон
пет да на по ви ше не тем пе ра ту -
ре и по том исто то ли ко вре ме -
на про ве де ног у пан че вач кој
бол ни ци, у бе о град ском Кли -
нич ком цен тру уста но вље на
му је акут на ле у ке ми ја.

Пред сто ји му ко трп но ле че ње
Те шка и под му кла бо лест се
код овог, до ју че пот пу но здра -
вог мла ди ћа по ја ви ла го то во
пре ко но ћи, а сaда му пред сто -
ји бор ба за из ле че ње, ко је при -
том ни је ни ма ло јеф ти но. У
ова квој си ту а ци ји за мла дог
Стан ко ви ћа и ње го ву по ро ди -
цу је сва ка, па и нај ма ња по -
моћ на су шна као кап во де у
пу сти њи. То већ уве ли ко зна ју
и ње го ви при ја те љи, су гра ђа -
ни и мно ги љу ди до бре во ље,
ко ји не се де скр ште них ру ку.

Пре ма ре чи ма чла на Ти ма за
тран сплан та ци ју ор га на Ве сне
Дра го је рац, за по сле не у Кли -
нич ком цен тру Бе о град, је ди но
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ре ше ње у Алек сан дро вом слу -
ча ју је тран сплан та ци ја ко шта -
не ср жи, ко ја се мо же оба ви ти
са мо у ино стран ству. Док се то
не до го ди, да би па ци јент мо га
да функ ци о ни ше, по треб но му
је не пре кид но ули ва ти тром бо -
ци те, и то ис кљу чи во А по зи тив -
не и А не га тив не крв не гру пе,
ко ји се се па ра ци јом до би ја ју са -
мо у За во ду за тран сплан та ци ју
„Све ти Са ва”.

– Ле че ње тра је ви ше го ди на,
а за то вре ме на ла ге ру увек
мо ра би ти тром бо ци та. Бо лест

Но ва при ли ка да се сви уче -
ни ци дру гих, тре ћих и че твр -
тих раз ре да пан че вач ких
основ них шко ла та лен то ва ни
за пи са ње или цр та ње по ка жу
на де лу, је сте ли ков ни и ли -
те рар ни кон курс на те му
„Све ти о ни ци на ушћу Та ми -
ша у Ду нав”.

Кон курс ор га ни зу је Ху ма ни -
тар на ор га ни за ци ја „Све ти о -
ник” из Пан че ва и он ће тра ја -
ти од 18. но вем бра до 2. де цем -
бра. За ин те ре со ва ни уче ни ци
мо гу по сла ти нај ви ше три ли -
ков на и три ли те рар на ра да.
Ли те рар ни ра до ви тре ба да бу -
ду на пи са ни на срп ском је зи -
ку, ћи ри лич ким пи смом у
„Word” до ку мен ту, на јед ном од
стан дард них фон то ва (Times
New Roman, Arial), ве ли чи не
12, а мак си ма лан број ка рак -
те ра је 2.500 (с раз ма ци ма).

Ли ков ни ра до ви се ша љу у
ори ги на лу (ни ка ко као сли ка
елек трон ском по штом). Под ло -
гу, тех ни ку и фор мат уче сни ци
би ра ју са ми. Ли те рар ни ра до ви
тре ба да бу ду пот пи са ни ис под

са мог тек ста, а ли ков ни на по -
ле ђи ни цр те жа. При том је по -
треб но на ве сти сле де ће по дат -
ке: име и пре зи ме, раз ред, на -
зив шко ле, име пе да го га и кон -
такт (адре су елек трон ске по -

ште или број мо бил ног те ле -
фо на). Уко ли ко уче ник не же -
ли да му оба ве ште ње о евен ту -
ал ној на гра ди стиг не на адре су
шко ле, тре ба да на пи ше и
адре су ста но ва ња.

Ра до ве тре ба по сла ти на
адре су: ХО „Све ти о ник”, Жар ка
Зре ња ни на 16-б, Пан че во (ли -
те рар ни ра до ви мо гу би ти по -
сла ти и пу тем елек трон ске по -
ште: 013svetionik@gmail.com),
нај ка сни је до 2. де цем бра.
Струч ни жи ри ће по том про -
гла си ти по три нај бо ља ли ков на
од но сно ли те рар на ра да. Нај у -
спе шни ји ли ков ња ци би ће на -
гра ђе ни бло ком за цр та ње и бо -
ји ца ма, док ће они с нај брит ки -
јим пе ром до би ти на по клон
књи ге. Пр во на гра ђе ни ли ков ни
и ли те рар ни рад би ће об ја вље -
ни у „Пан чев цу".

Д. К.

је ду га и те шка и нео п ход на
нам је по моћ са свих стра на.
Алек сан дру је да та пр ва те ра -
пи ја, док је већ гру па од два де -
сет пе то ро љу ди до ни ра ла крв.
На сто ти не љу ди се са мо и ни -
ци ја тив но ја вља да по мог не, а
мо рам да по хва лим ан га жо -
ва ње Оп ште бол ни це и Кли -
нич ког цен тра, ко ји су пру -
жи ли сву нео п ход ну по др шку
– на ве ла је Ве сна Дра го је рац.

Про шлог пет ка су пан че вач -
ка бол ни ца и За вод за тран -
сфу зи ју ор га ни зо ва ли пре воз
до бро вољ них да ва ла ца у бе о -
град ску слу жбу за тран сфу зи -
ју. Сви по тен ци јал ни да ва о ци
мо ра ју прет ход но на пре глед.

Ху ма ни тар ни кон цер ти
Све ви ше пле ме ни тих љу ди
укљу чу је се у ак ци ју по мо ћи
мла дом Стар чев цу. Та ко ће на -
ред них да на би ти при ре ђен
низ ху ма ни тар них са др жа ја.
Нај пре ће у че твр так, 17. но -
вем бра, у ма лој са ли До ма кул -
ту ре би ти одр жа на рок свир ка
на ко јој ће на сту пи ти бен до ви
из окру же ња – „По лу мрак”,
„Ре зер вни план” и „Арит ми ја”,
као и со ли ста на ги та ри Иван
Ан ге лев ски Ика.

Два да на ка сни је, у су бо ту,
19. но вем бра, у ре сто ра ну „Код
Ан дре” у Ули ци ке сте но ва, у
ор га ни за ци ји удру же ња „Ста ри
Рас” би ће при ре ђен до на тор ски

ру чак, у ко ји ће, по ред оста лих,
би ти укљу че ни пред став ни ци
свих пар ти ја из Стар че ва.

Те ве че ри на про гра му ће би -
ти два до га ђа ја. Пр во ће, од
19.30, у ве ли кој са ли стар че -
вач ког До ма кул ту ре пе ва ти
јед на од зве зда естра де – Мар ко
Бу лат, по знат и као „краљ спла -
во ва”. Он ће се на би ни сме њи -
ва ти с фол кло ра ши ма до ма ћег
КУД-а „Нео лит”, чи ји ће деч ји
и се ни ор ски ан сам бли при ка -
за ти по не ко ли ко сво јих ко ре о -
гра фи ја, као и с там бу ра шким
ор ке стром истог име на.

Не што ка сни је, од 22 са та,
на спра ту исте згра де или, пре -
ци зни је, у про сто ру Кре а тив -
ног кул тур ног клу ба, би ће одр -
жан ми ни панк-рок фе сти вал
под на зи вом „Стар че ву у по хо -
де”. Та да ће, по ред до ма ћег са -
ста ва „Кре а тив ни не ред”, свој
до при нос да ти и „Бок сер”,
„На пред у про шлост” и „Зла
ко ла та”. Улаз на све ове до га -
ђа је је сим бо ли чан, а би ће по -
ста вље на и ку ти ја за до бро вољ -
ни при лог.

Сви ко ји же ле да до ни ра ју
крв, тре ба да се ја ве на кон такт-
те ле фон 063/77-22-686, а они
ко ји би да по мог ну на раз не
дру ге на чи не, тре ба да кон так -
ти ра ју са Алек сан дро вим оцем
Пре дра гом (060/66-33-562).

Ј. Филиповић

Кон церт деч јих фол клор них
гру па и пр вог ан сам бла Рад -
нич ког кул тур но-умет нич ког
дру штва „Је дин ство ИСП”
би ће одр жан у су бо ту, 19. но -
вем бра, у Спо мен-до му Вој -
ло ви ца. Они ће се пред ста -
ви ти ко ре о гра фи ја ма из раз -
ли чи тих де ло ва Ср би је, а го -
сти кон цер та би ће чла но ви
КУД-а „14. мај” из Бо сне и
Хер це го ви не.

Овај до га ђај је на ја ва ве -
ли ког кон цер та „Љу бав пре ма
игри”, ко ји ће би ти одр жан
18. де цем бра у Кул тур ном
цен тру.

Кар те се мо гу на ба ви ти у
про сто ри ја ма „Је дин ства
ИСП” (Мак си ма Гор ког 58),
по не дељ ком и сре дом од
19.30 до 22 са та, или на дан
кон цер та у Спо мен-до му.

М. М.

КОН ЦЕРТ КУД-а „ЈЕ ДИН СТВО ИСП” 

Сти жу го сти из БиХ 

ПО ВЕ РЕ НИК ЗА ИН ФОР МА ЦИ ЈЕ ОД ЈАВ НОГ ЗНА ЧА ЈА

Бес по треб на ко пи ра ња лич них ка ра та

Удру же ње пче ла ра Пан че во
оба ве шта ва чла но ве, али и
оста ле за ин те ре со ва не гра -
ђа не да се ри ја пре да ва ња о
пче лар ству и пче ла ма по чи -
ње у по не де љак, 21. но вем -
бра, у 17 са ти, у ве ли кој са ли
град ске ку ће.

До сре ди не мар та, сва ког
по не дељ ка, раз ли чи ти пре -
да ва чи ће др жа ти пре да ва ња,
али и од го ва ра ти на пи та ња
за ин те ре со ва них пче ла ра и
гра ђа на.

Ово пан че вач ко удру же ње
има око 80 чла но ва. М. Д.

АК ТИВ НО СТИ ПЧЕ ЛА РА

Кре ћу пре да ва ња

Кон церт уче ни ка основ не и
сред ње Му зич ке шко ле „Др
Во ји слав Вуч ко вић” одр жан
је у уто рак, 15. но вем бра, у
са ли пан че вач ке му зич ке
шко ле. Со ло пе ва чи из кла се
про фе сор ке Ма је Ђо кић из -
ве ли су, пред број ном пу бли -
ком, де ла Скарлатиja,
Вивалдиja, Бетовенa, Шу бер -
та, Мо цар та, Пу чи ни ја и
дру гих ком по зи то ра.

Про фе сор ка Ма ја Ђо кић
на го ве сти ла је да ће кон церт
ко јим ће про сла ви ти две де -
це ни је пе да го шког ра да би -
ти одр жан 26. но вем бра у

МШ „Др Во ји слав Вуч ко -
вић”. На ње му ће на сту пи ти
ка ко са да шњи, та ко и бив ши
уче ни ци ко ји су јој са да ко -
ле ге. Ње ни ђа ци су до бит ни -
ци мно гих на гра да на так -
ми че њи ма, ка ко на до ма -
ћим, та ко и на ме ђу на род -
ним.

Ма ја Ђо кић ис ти че да је,
иа ко је оти шла у Бе о град да
ра ди, оста ла вер на Пан че ву.
То ме све до чи чи ње ни ца да
сво јој пу бли ци у на шем гра -
ду по кла ња кон церт сва ке
го ди не.

М. М.

НАСТУП УЧЕ НИ КА 
МШ „ДР ВО ЈИ СЛАВ ВУЧ КО ВИЋ”

Ди ван кон церт
со ло пе ва ча

Како је најављено из Цен-
тра за превенцију панче-
вачког Дома здравља, ак-
ција бесплатних превен-
тивних прегледа наставиће
се и током овог месеца.

Екипа лекара из помену-
тог центра најпре ће посе-
тити Глогоњ, где ће у про-
сторијама Месне заједнице
прегледати заинтересоване
пацијенте у петак, 18. но-
вембра, од 8 до 11 сати. У
уторак, 22. новембра, од 8
до 10, прегледи ће се оба-
вљати у Месној заједници

Горњи град, а у среду, 23.
новембра, такође од 8 до
10, у Дому културе у Банат-
ском Брестовцу.

Грађани ће имати при-
лику да измере крвни при-
тисак, као и шећер и ма-
сноће из капиларне крви, а
биће им одређиван и ин-
декс телесне масе. Сходно
факторима ризика, лекари
Дома здравља ће им давати
савете и упућивати их у од-
говарајућа саветовалишта
Превентивног центра.

Д. К.

НАЈАВА ИЗ ПРЕВЕНТИВНОГ ЦЕНТРА

Прегледи у Панчеву, 
Глогоњу и Брестовцу

МЛА ДИЋ ИЗ СТАР ЧЕ ВА ОБО ЛЕО ОД ТЕ ШКЕ БО ЛЕ СТИ

АЛЕК САН ДРУ ТРЕ БА ХИТ НО ПО МО ЋИ 
У БОР БИ ПРО ТИВ ЛЕ У КЕ МИ ЈЕ

У Ме ди цин ској шко ли „Сте ви -
ца Јо ва но вић” про шле не де ље
је спре че на епи де ми ја шу ге.
По чет ком но вем бра про фе со ри
су у јед ном раз ре ду при ме ти ли
да шест уче ни ка има симп то ме
ове дер ма то ло шке бо ле сти, та -
ко да су обо ле ли хит но упу ће ни
у обли жњу ам бу лан ту. На кон
што су ле ка ри по твр ди ли сум -
њу на став ни ка, на ред них да на
су спро ве де не ме ре у са рад њи с

над ле жним здрав стве ним уста -
но ва ма ка ко би се спре чи ло
ши ре ње ове бо ле сти ме ђу уче -
нич ком по пу ла ци јом.

Пре ма ре чи ма ди рек тор ке те
шко ле Све тла не Ка ла пиш, уве -
де не су по ја ча не ме ре хи ги је не,
а обо ле ли уче ни ци су упу ће ни
на кућ но ка ран тин ско ле че ње,
у скла ду с пре пи са ном те ра пи -
јом. Ка ко је она ре кла за „Пан -
че вац”, са да је ста ње у шко ли

ре дов но и не ма опа сно сти од
ши ре ња за ра зе. Са зна ли смо да
ће ђа ци, ка да бу ду оздра ви ли,
мо ра ти да оба ве кон трол ни
здрав ствени пре глед и тек на -
кон то га би ће им омо гу ће но
да по ха ђа ју на ста ву. О овом
слу ча ју упра ва Ме ди цин ске
шко ле оба ве сти ла је и За вод
за јав но здра вље Пан че во, а он
је у скла ду са за ко ном од мах
на ло жио про ти ве пи де миј ске

ме ре ко је су за по сле ни у Ме -
ди цин ској шко ли мо ра ли да
пре ду зму. 

Др Љи ља на Ла зић, ди рек -
тор ка пан че вач ког За во да, ре -
кла је за наш лист да је та
здрав стве на уста но ва обавешт -
eна о не ми лом слу ча ју још пр -
вог да на и по твр ди ла на во де
да је про шла опа сност од епи -
де ми је и ши ре ња за ра зе.

З. Ст.

СПРЕ ЧЕ НА ЕПИ ДЕ МИ ЈА У МЕ ДИ ЦИН СКОЈ ШКО ЛИ 

Ста ње ре дов но



а ка мо ли сма ње њем на си ља над
њи ма.

– Не ма ни ка квог бо љит ка,
ни за кон ског, ни фак тич ког.
Као да по сто је љу ди ко ји про -
фи ти ра ју на из ми шље ним по -
де ла ма и ко ји сво ју ка ри је ру
за сни ва ју на при чи о род ној
рав но прав но сти, без ика кве
иде је и оства ре ња. У том сми -
слу, тре ба ло би да се угле да ју
на СРС, јер у на шој стран ци
има мно го пре по зна тљи вих
же на. При ме ра ра ди, Вје ри ца
Ра де та је пот пред сед ни ца На -
род не скуп шти не, а ја сам пот -
пред сед ни ца по кра јин ске. Ми
ни смо на тим функ ци ја ма за -
то што смо же не, већ за то што
је по ли тич ка пар ти ја про це -
ни ла да смо спо соб не за оба -
вља ње тих по сло ва, а гра ђа ни
су нам ука за ли по ве ре ње –
пре ци зи ра ла је Сми ља на Гла -
мо ча нин Вар га.

До да ла је да су ра ди кал ке
од би ле да у Ре пу бли ци, По -
кра ји ни и у Пан че ву уче ству ју
у жен ској пар ла мен тар ној
мре жи.

За ни мљи во је и то што се
СРС за пра во про ти ви са мом
по сто ја њу ау то но ми је. Сто га
смо пот пред сед ни цу Скуп -
шти не Вој во ди не упи та ли да
ли се тај став у ме ђу вре ме ну
про ме нио.

– Про ти ви мо се по сто ја њу ау -
то но ми је, јер сва ка ау то но ми ја
во ди се па ра ти зму, али за ла же мо
се за ја ча ње ло кал них са мо у пра -
ва. Та ко ђе, про тив то га смо и за то
што гра ђа ни ко ји жи ве на те ри то -
ри ји Вој во ди не не ма ју ни ка кве
бе не фи те од по сто ја ња по кра јин -
ске скуп шти не и вла де, већ се са -
мо су о ча ва ју с тро стру ком ад ми -
ни стра ци јом – об ја сни ла је она.

Навела је да при па да од го -
вор ној стран ци ко ја по шту је
Устав и за ко не Ре пу бли ке Ср -
би је.

– Све док у Уста ву пи ше да
по сто ји АПВ, ми ће мо уче ство -
ва ти у по ли тич ком жи во ту Вој -
во ди не. На дам се да ће мо
уско ро има ти моћ да га про ме -
ни мо – са оп шти ла је она.

Ис та кла је да су Пан чев ци
нај о ште ће ни ји због по де ле
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Рав но прав ност ме ђу
љу ди ма

Ау то но ми ја во ди 
се па ра ти зму

Сми ља на Гла мо ча нин Вар га,
пот пред сед ни ца Скуп шти не
Ау то ном не По кра ји не Вој во -
ди не, из ре до ва Срп ске ра ди -
кал не стран ке, би ла је до ма -
ћин но ви нар ки „Пан чев ца” у
уто рак, 15. но вем бра, у згра ди
по кра јин ског пар ла мен та. Она
је том при ли ком од го ва ра ла
на но ви нар ска пи та ња, об ја -
шња ва ла сво ја функ ци о нер ска
за ду же ња и пред ста ви ла са мо
зда ње у Но вом Са ду.

Род на рав но прав ност је јед -
на од нај че шће по ми ња них те -
ма и с об зи ром на то да је јед -
на од та ча ка днев ног ре да на
прет ход ној сед ни ци Скуп шти -
не АПВ би ла сме на и име но ва -
ње но вог ди рек то ра фон да за
род ну рав но прав ност, а да је
Сми ља на Гла мо ча нин Вар га
том при ли ком из не ла став да
се СРС за пра во про ти ви са мом
по сто ја њу по ме ну тог фон да,
овом при ли ком је обра зло жи -
ла сво је ста во ве, али и ста во ве
стран ке ко јој при па да. Ис та -
кла је да се за ла же за рав но -
прав ност ме ђу љу ди ма.

– Про ти ви мо се оно ме што
не слу жи ни че му, а та ква је
си ту а ци ја и са овим фон дом. У
за ма ја ва ње љу ди и скре та ње
па жње с ва жних те ма спа да и
при ча о род ној рав но прав но -
сти, ко ја је зло у по тре бље на –
из ја ви ла је Сми ља на Гла мо ча -
нин Вар га.

По ја сни ла је да на те ри то -
ри ји це ле др жа ве ни је про -
блем да ли је не ко же на или
му шка рац, ни ти да ли је не ко
Ср бин, Ма ђар или Сло вак, већ
то што на род те шко жи ви и
не ма по сла. На ве ла је да се
пра ве по де ле и про бле ми ме ђу
љу ди ма та мо где их и не ма.
Ре кла је ка ко се по сто ја ње
фон до ва, се кре та ри ја та, ре со -
ра и дру гих те ла ко ја се ба ве
род ном рав но прав но шћу сво -
де са мо на се ми на ре и пре да -
ва ња на ко ји ма се уче сни це
ле по про ве ду и дру же. Пре ма
ње ним ре чи ма, то не ре зул ти -
ра по бољ ша њем по ло жа ја же на,

РАЗ ГО ВОР СА СМИ ЉА НОМ ГЛА МО ЧА НИН ВАР ГОМ, ПОТ ПРЕД СЕД НИ ЦОМ СКУП ШТИ НЕ АПВ

ПРО ФИ ТИ РА ЊЕ 
НА ИЗ МИ ШЉЕ НИМ ПО ДЕ ЛА МА

Са вет за за шти ту жи вот не
сре ди не Град ског од бо ра
Срп ске на пред не стран ке
одр жао је три би ну на те му
ре ци кла же и упра вља ња от -
па дом под на зи вом „Ва шу
ам ба ла жу у ре ци кла жу” у че -
твр так, 10. но вем бра, у про -
сто ри ја ма Ме сне за јед ни це
Стре ли ште.

Јо ва на Ми ло ва но вић,
пред сед ни ца Скуп шти не те
ме сне за јед ни це, ре кла је да
су слич не три би не већ одр -
жа не у ме сним за јед ни ца ма
Те сла и Ко теж, с ци љем да
ин фор ми шу ста нов ни штво о
мо гућ но сти ма и при ме ри ма
ре ци кла же ам ба ла жног ма -
те ри ја ла, ко ји се сва ко днев -
но упо тре бља ва, а по ја сни ла

је и на чи не на ко је се ефи ка -
сно мо же упра вља ти кућ ним
от па дом.

О са мом зна ча ју ре ци кла -
же и упра вља ња от па дом на
три би ни су го во ри ле Јо ван -
ка Да кић, ру ко во ди лац сек -
то ра за упра вља ње от па дом
и за шти ту жи вот не сре ди не
ЈКП-а „Хи ги је на”, и Ти ја на
Чу пић, пред сед ни ца скуп -
шти не ста на ра јед не згра де
на Ко те жу.

– Пре зен та ци ја се са сто ји
из три де ла, осми шље на је
да бу де за ни мљи ва и еду ка -
тив на, а циљ је да се раз ја сне
пој мо ви као што су ре ци кла -
жа и ам ба ла жа, као и да се
гра ђа ни ма при бли жи ка ко
тре ба да по сту па ју – на ве ла
је Да ки ће ва.

На пре да ва њу је пред ста -
вљен и при мер до бре прак -
се. На и ме, ста на ри јед не
згра де на Ко те жу већ го ди ну
да на ак тив но уче ству ју у ре -
ци кли ра њу ма те ри ја ла, а
пре ма тврд ња ма Чу пи ће ве, с
ЈКП „Хи ги је ном” има ју од -
лич ну са рад њу.

– Ми ску пља мо ре ци кла -
жни ма те ри јал. По ен та је да
одво ји мо ма ло свог вре ме -
на, да се сав тај ма те ри јал
ко ји се ина че ко ри сти за ре -
ци кла жу, по пут па пи ра, кар -
то на, ПВЦ-а и ли мен ки,
очи сти и скла ди шти у део
згра де ко ји је за то на ме њен.
Јед ном ме сеч но по зо ве мо
„Хи ги је ну”, пред у зе ће ко је
по ку пи сав тај са ку пље ни

ре ци кла жни ма те ри јал, а ми
на ли цу ме ста до би ја мо но -
вац за то – по ја сни ла је Ти ја -
на Чу пић.

Овом при ли ком је Бо шко
Опа чић, пред сед ник по ме -
ну тог са ве та СНС-а, ис та као
да је ва жно што је три би на
еду ка тив ног ка рак те ра.

– Ово је три би на ко ја по -
ка зу је ка ко љу ди мо гу да се
ор га ни зу ју и да ре ци кли ра ју
на ве о ма лак и јед но ста ван
на чин. Ми слим да је ја ко
бит но да гра ђа ни са зна ју
што ви ше об ја шње ња о то ме
и да им те ин фор ма ци је бу -
ду до ступ не. Због то га ми
ова ква пре да ва ња ор га ни зу -
је мо у свим ме сним за јед ни -
ца ма где има мо ви со ке згра -
де – под ву као је Опа чић.

ДЕ МО КРАТ СКА СТРАН КА

Уста но ви ти ствар не по тре бе гра да

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

Ам ба ла жу у ре ци кла жу

Град ски од бор Де мо крат ске
стран ке са оп штио је на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре одр -
жа ној у сре ду, 16. но вем бра,
ка ко ће од бор нич ка гру па те
пар ти је по во дом пред сто је ћег
усва ја ња бу џе та за на ред ну го -
ди ну ин тен зи ви ра ти свој рад
кроз ре сор не од бо ре и раз го -
во ре с гра ђа ни ма.

Ду шан Сто јић, шеф од бор -
нич ке гру пе ДС-а, ка зао је да
је та стран ка кроз свој пред из -
бор ни про грам већ ис та кла
ка ко су јој при о ри те ти обра зо -
ва ње, со ци јал на за шти та, по -
бољ ша ње здрав стве них услу га,
олак ша ње по сло ва ња пред у -
зет ни ка и вра ћа ње ин ге рен ци -
ја на се ље ним ме сти ма.

– То ком на ред них не де ља
же ли мо да у раз го во ру с на -
шим су гра ђа ни ма до ђе мо до
за јед нич ких пред ло га за пред -
сто је ћу сед ни цу Скуп шти не
гра да. По зи ва мо их да кроз
ак тив но сти ко је ће би ти ор га -
ни зо ва не да ју свој до при нос
фор ми ра њу што ква ли тет ни -
јих иде ја и ре ше ња. Ми сли мо
да бу џет не тре ба да бу де кре -
и ран по ми шље њу вла да ју ће
стран ке и ње них парт не ра, већ

да се уста но ве ствар не по тре бе
Пан че ва – из ја вио је Сто јић.

Он је до дао ка ко сма тра да ДС
има нај ком пе тент ни ји тим љу ди
и да ће они у на ред ном пе ри о ду
кроз по ну ђе на ре ше ња за пра во
до при не ти бо љит ку гра да.

Ни ко ла Ћур чин, од бор ник
ДС-а, ре као је да је на не дав но
одр жа ној све ча ној сед ни ци
Скуп шти не по во дом обе ле жа -
ва ња Да на гра да пред ста вљен
до бар пред лог, ко ји се од но си
на то да се ђа ци ма обез бе ди
при ступ по зо ри шту и дру гим
кул тур ним де ша ва њи ма.

– То је при стој на иде ја и ми
смо је у кам па њи на ве ли. Дра -
го ми је што не ке иде је „про -
ла зе” на кон од ре ђе ног вре ме -
на – ис та као је Ћур чин.

До дао је ка ко је то са мо
кап у мо ру про бле ма с ко ји -
ма се гра ђа ни су о ча ва ју и на -
вео да по себ ну па жњу тре ба
по све ти ти мно гим спор ним
пи та њи ма из ра зних обла сти:
це на ма пре во за и гре ја ња,
ужи на ма за уче ни ке, не до -
стат ку бе лих та бли у шко ла -
ма, оп те ре ћи ва њу при ват них
пред у зет ни ка мно гим фи -

скал ним и па ра фи скал ним
на ме ти ма.

У пе так, 11. но вем бра, ДС је
пу тем са оп ште ња за ме ди је
оба ве стио јав ност да је на сед -
ни ца Град ског од бо ра одр жа -
ној истог да на до не та од лу ка
да се за вр ши о ца ду жно сти
пред сед ни ка ГО по ста ви Ду -
шан Сто јић.

На но ви нар ско пи та ње због
че га је сме њен Пре драг Бо га -
тин че вић, до ско ра шњи пред -
сед ник ГО, Сто јић је од го во -
рио да је Бо га тин че вић за пра во
под нео остав ку, а да ће он ту
функ ци ју оба вља ти до на ред -
них уну тар стра нач ких из бо ра,
ко ји ће нај ве ро ват ни је би ти
одр жа ни на ред не го ди не, по -
сле пред сед нич ких из бо ра.

Бо га тин че вић је у по не де -
љак, 14. но вем бра, за „Пан че -
вац” ре као да не ма ко мен тар
на про ме не у Град ском од бо ру.

Поводом Дана града сви
панчевачки пензионери ко-
ји имају месечна примања
нижа од 13.000 динара до-
били су од Градског удруже-
ња свих пензионера једно-
кратну помоћ у виду пакета
с неопходним намирница-
ма. Средства су обезбеђена
захваљујући Савезу пензио-
нера Србије и донацији
ПИО фонда у укупној вред-
ности од 139.000 динара.

У 150 пакета, који су обра-
довали социјално најугро-
женије пензионере, налази-
ли су се шећер, брашно, уље,
тестенина, конзерве, со и
остале неопходне животне
намирнице, укупне тежине
девет килограма.

У четвртак, 10. новембра,
пакети су дистрибуирани по

месним организацијама, а
пензионерима из центра гра-
да уручио их је Ненад Шале-
тић, председник Градског
удружења свих пензионера
Панчева. Он је искористио
прилику да захвали Савезу
пензионера Србије, Савезу
пензионера Војводине и пан-
чевачком ПИО фонду.

Панчевачко удружење ис-
пунило је све своје планове
најављене за ову годину. У
складу с благовремено извр-
шеним поруџбинама, завр-
шена је подела огрева – дрва
и угља, а 320 пензионера ко-
ји су априла ове године кон-
курисали за боравак у бања-
ма, искористили су, уз обез-
беђен превоз, десет дана бес-
платног одмора и опоравка у
бањама у Србији. С. Т.

Удру же ње „Кра ље ви на
Ср би ја” из Бе о гра да упу -
ти ло је На род ној скуп -
шти ни Ре пу бли ке Ср би је
На род ну ини ци ја ти ву за
про ме ну Уста ва РС у
Устав Кра ље ви не Ср би је.
Пан че вач ки од бор тог
удру же ња ор га ни зу је јав -
но при ку пља ње пот пи са

нео п ход них да би на род -
ни по сла ни ци раз ма тра ли
ини ци ја ти ву.

Пот пи се по др шке мо гу -
ће је да ти од 21. до 27. но -
вем бра у Ули ци вој во де Ра -
до ми ра Пут ни ка 19, пр ви
спрат (про сто ри је Срп ског
по кре та об но ве), од 11 до
19 са ти. С. Т.

ПОВОДОМ ДАНА ГРАДА

Помоћ пензионерима

НА РОД НА ИНИ ЦИ ЈА ТИ ВА

Про ме ни ти Устав

над ле жно сти на Ре пу бли ку и
По кра ји ну, јер се наш град
на ла зи мно го бли же Бе о гра ду
не го Но вом Са ду.

Од го ва ра ју ћи на пи та ње
ка ко ко мен та ри ше не дав ни
пре ла зак дво ји це пан че вач -
ких од бор ни ка СРС-а у ре до -
ве вла да ју ће стран ке, казала
је да не же ли да се ба ви њи ма
и да су ра ди ка ли пре тр пе ли
мно го ве ће гу бит ке, на кон ко -
јих су по ста ја ли још ја чи.

То ком раз го во ра Сми ља на
Гла мо ча нин Вар га се освр ну -
ла на пред сто је ће пред сед -
нич ке из бо ре и на гла си ла да
је убе ђе на у по бе ду ли де ра
СРС-а Во ји сла ва Ше ше ља.

Овом при ли ком је подвукла
да ће се док бу де би ла на ме -
сту пот пред сед ни це Скуп -
шти не АПВ, по све ће но тру -
ди ти и за ла га ти за по бољ ша -
ње жи во та свих гра ђа на, а
по себ но Пан че ва ца, и на ве ла
да гра ђа ни мо гу да јој се
обра те по во дом свих про бле -
ма ко ји су у по кра јин ској
над ле жно сти.
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Свет ски дан бор бе про тив ди ја бе те са
обе ле жа ва се сва ког 14. но вем бра,
по чев од 1991. го ди не, на ини ци ја ти -
ву Ме ђу на род не ди ја бе то ло шке фе -
де ра ци је и Свет ске здрав стве не ор га -
ни за ци је.

Тим по во дом смо пи та ли на ше су -
гра ђа не да ли про ве ра ва ју ни во ше -
ће ра у кр ви, да ли се мо жда су о ча ва -
ју с ди ја бе те сом и ко ји је глав ни кри -
вац за по ја ву ове бо ле сти.

МА ЈА ПРИ ЦА, не за по сле на:
– Још увек не про ве ра вам ше ћер у

кр ви, мла да сам. Чла но ви мо је по -
ро ди це не ма ју ди ја бе тес. Та бо лест
за и ста да нас пред ста вља про блем,
све ви ше љу ди се су о ча ва с њом и
сма трам да тим гра ђа ни ма тре ба
по мо ћи.

АЛЕК САН ДАР СТО ИЛ КОВ СКИ, 
не за по слен:

– От при ли ке јед ном го ди шње
про ве ра вам сво је здрав стве но ста ње
и не мам про бле ма са ше ће ром.

Сма трам да су глав ни узро ци ди ја -
бе те са ло ша ис хра на и не здрав на -
чин жи во та. Љу ди ко ји не во де ра -
чу на о се би, са ми су кри ви за бо -
лест. Да нас су рет ки они ко ји ни су
под стре сом, та ко да га не мо же мо
окри ви ти као узроч ни ка.

БО БАН БА БО ВИЋ, еко но ми ста:
– По не кад ге не рал но про ве ра вам

сво је здрав стве но ста ње, али не ра -
дим то че сто. Не мам про бле ма с ди -
ја бе те сом, а не ма ју ни чла но ви мо је
по ро ди це. Сма трам да је ло ша ис -
хра на је дан од глав них узро ка ове
бо ле сти. Та ко ђе, гра ђа ни су не ин -
фор ми са ни и ми слим да би ди ја бе -
тес не ким ви дом пре вен ти ве мо жда
мо гао да се спре чи.

МИ ЛЕ НА ТА ШИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја ре дов но ра дим ком плет не

ана ли зе, имам и ви сок при ти сак и
ше ћер. Мно го фак то ра ути че на по -
ја ву ди ја бе те са, по чев од стре са, али
по сто ји и на след ни фак тор. Та ко ђе,

не здрав на чин жи во та и ло ша ис хра -
на до дат но до при но се по ја ви бо ле -
сти. Ме диј ски про стор и раз го во ри
ме ђу љу ди ма мо жда би по зи тив но
ути ца ли на свест гра ђа на, па би се
ви ше па жње да ва ло пре вен ти ви.

СМИ ЉА НА КНЕ ЖЕ ВИЋ, 
пен зи о нер ка:

– Мо ји ро ди те љи су би ли ше ће ра -
ши, па због то га ја ре дов но про ве ра -
вам сво је здрав стве но ста ње и не мам
про бле ма. Мно го љу ди се су о ча ва с
том бо ле шћу. Ве о ма је бит на здра ва
ис хра на и што ма ње нер ви ра ња, али
на стрес, на жа лост, не мо же мо баш
да ути че мо.

СРЕ ДО ЈЕ ПЕ ТРОВ, пен зи о нер:
– Не дав но сам био код ле ка ра, а не

се ћам се кад сам пре то га од ла зио. Ја
не мам про бле ма са ше ће ром, али
мо ја су пру га има. Сма трам да кад би
био ви ши стан дард, не би би ло то ли -
ко обо ле лих од те бо ле сти.

Анкетирала Сузана Првуљ

М. ТАШИЋБ. БАБОВИЋ С. КНЕЖЕВИЋ С. ПЕТРОВ

НАША АНКЕТА

ПРО ВЕ РА ВА ТЕ ЛИ НИВО ШЕ ЋЕРА У КР ВИ?

Све ви ше обо ле лих од ди ја бе те са

А. СТОИЛКОВСКИМ. ПРИЦА

ХРОНИКА

Пан че во до кра ја ме се ца тре ба да
до би је си ту а ци о ни цен тар. Реч је о
ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ном
си сте му ко ји ће би ти сме штен у
Град ској упра ви.

На ме њен је пре све га гра ђа ни ма у
ван ред ним си ту а ци ја ма, као што су
по жа ри, зе мљо тре си, по пла ве и дру -
ге еле мен тар не не по го де. Пу тем бес -
плат них те ле фон ских ли ни ја Пан -
чев ци ће мо ћи да до би ју све ин фор -
ма ци је, али и да при ја ве про бле ме.
Овај цен тар обез бе ди ће по у зда ну ко -
му ни ка ци ју, и то кроз при јем и об ра -
ду по зи ва гра ђа на, али и ин тер ну ко -
му ни ка ци ју свих су бје ка та ван ред -
них си ту а ци ја, а по сто ји и мо гућ ност
бр зог пре се ље ња и ра да на те ре ну.
По ред бр зе ре ак ци је, ко ја је у тим
си ту а ци ја ма из у зет но зна чај на за

без бед ност гра ђа на, цен тар ће пре у -
зи ма ти и про сле ђи ва ти све по дат ке
из обла сти ме те о ро ло ги је, хи дро ло -
ги је и се и змо ло ги је.

Ка ко је об ја снио за ме ник ко ман -
дан та Град ског шта ба за ван ред не
си ту а ци је Ми о драг Ми ло ше вић,
овај си ту а ци о ни цен тар по ве за ће 28
су бје ка та с гра ђа ни ма Пан че ва.

– Основ ни за да так си ту а ци о ног
цен тра је сте да об у хва ти мо све су -
бјек те за шти те и спа са ва ња на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва. Ту су и
гра до на чел ник, по ли ци ја, Сек тор
за ван ред не си ту а ци је, Хит на по -
моћ, вој ска, ме ди ји, ор га ни др жав -
не упра ве и сва јав на и јав на ко му -
нал на пред у зе ћа у гра ду и се ли ма.

С дру ге стра не су гра ђа ни – на ја вио
је Ми ло ше вић.

Гра ђа ни ће са овим цен тром има -
ти ве зу 24 са та пре ко те ле фон ских
бро је ва 0800-800-009; 420-200 и
417-200. По зи ви ће до ла зи ти до два
дис пе че ра, ко ји ће би ти спо на из -
ме ђу дру гих град ских слу жби.

– Осно ву ће чи ни ти са вре ме ни ди -
ги тал ни ко му ни ка ци о ни си стем, ко ји
обез бе ђу је по у зда ну ко му ни ка ци ју, и
то пу тем при је ма по зи ва гра ђа на, ин -
тер не ко му ни ка ци је свих укљу че них
у рад цен тра, где год да се на ла зе, а
сам си стем омо гу ћа ва и бр зо пре се -
ље ње и рад на те ре ну у раз ли чи тим
окол но сти ма – ре као је Ми ло ше вић.

Та ко ће, на при мер, јед но мер но
ме сто на ре ци би ти опре мље но со -
лар ним па не лом, ра ди ће пре ко

ГПРС-а (стру ја ни је по треб на), а на
мо ни то ру у си ту а ци о ном цен тру
мо ћи ће да се гра фич ки пра ти ни во
во до ста ја на ре ка ма.

До кра ја ме се ца нео п ход но је ор -
га ни зо ва ти и обу ке за по сле них. Си -
ту а ци о ни цен тар ће би ти сме штен
на тре ћем спра ту Град ске упра ве,
где се са да на ла зи Штаб за ван ред -
не си ту а ци је МУП-а, ко ји ће би ти
пре ме штен у про сто ри је Ва тро га -
сног до ма.

За ме ник ко ман дан та Град ског
шта ба за ван ред не си ту а ци је из нео
је оче ки ва ње да ће пан че вач ки си ту -
а ци о ни цен тар по че ти да ра ди пре
до ла ска зи ме и пр вог ве ћег сне га.

М. Д.

ЗА БР ЗУ РЕ АК ЦИ ЈУ У ВАН РЕД НИМ СИ ТУ А ЦИ ЈА МА

Пан че во до би ја 
си ту а ци о ни цен тар

Већ ни ци по др жа ли пред лог
за сме ну ди рек тор ке ЈКП-а
„Вод-ком”

Би ља на Ки ко вић, ди рек тор ка ЈКП-а
„Вод-ком” из Ја бу ке, би ће раз ре ше на
ду жно сти – са гла си ли су се чла но ви
Град ског ве ћа, на кон што су 10. но -
вем бра усво ји ли из ве штај бу џет ске
ко ми си је. Дан ра ни је гра до на чел ни -
ку је до ста вљен на лаз о ван ред ној
кон тро ли тог јав ног ко му нал ног
пред у зе ћа ко ју је оба ви ла Слу жба за
бу џет ску ин спек ци ју, по ње го вом на -
ло гу, а про ве ра ва не су 2014. и 2015.
го ди на.

– Од уо че них не пра вил но сти јед на
се од но си на спро во ђе ње јав не на бав -
ке, ка да је пре кр шен За кон о јав ним
на бав ка ма. За тим, за бе ле же но је не а -
де кват но пла ни ра ње ин ве сти ци ја,
што је до каз да је вр ше на пре на ме на
основ них сред ста ва у то ку го ди не и
тек тре ба да утвр ди мо да ли је ми ли -
он ди на ра ин ве сти ци ја на мен ски
утро ше но, на ко ји на чин и да ли је
по што ван за кон. Тре ћа ствар ко ја је
утвр ђе на, а од но си се на из ве штај
екс тер не ре ви зи је, је сте та да је због
не пред у зи ма ња ме ра до шло до за ста -
ре ва ња по тра жи ва ња пре ма до ба вља -
чи ма и ти ме је на не та ште та пред у зе ћу
– ре као је Ср ђан Је ли сав чић, шеф
Слу жбе за бу џет ску ин спек ци ју.

У ма те ри ја лу ко ји се на шао пред
већ ни ци ма на ве де но је да пла ни ра на
јав на на бав ка за ку по ви ну елек трич не

у Јо ве Мак си на по ве за ла с по сто је -
ћим ка ме ра ма за де тек ци ју са о бра -
ћај них пре кр ша ја, ка ко би био омо -
гу ћен пре нос по да та ка уз по моћ оп -
тич ког ка бла. Део нов ца ће би ти пре -
у сме рен и на из град њу пе шач ких
ста за, а ко јих тач но, тек ће од ре ди ти
Ко ми тет за без бед ност са о бра ћа ја.

Већ ни ци су од лу чи ли и да јав на
пред у зе ћа ко ја су за бе ле жи ла до бит,
део од нај ма ње 50 од сто по за вр шном
ра чу ну из 2015. го ди не упла те у град -
ску ка су, и то нај ка сни је до 26. де -
цем бра. То је за кон ска оба ве за, а од -
но си се на пред у зе ћа ко ја ту до бит не
ис ко ри сте за по кри ће гу би та ка пред -
у зе ћа из прет ход них го ди на, за по ве -
ћа ње ка пи та ла, или за фи нан си ра ње
ин ве сти ци ја. То су сва се о ска јав на
ко му нал на пред у зе ћа, осим ива но -
вач ког, и ЈКП „Гре ја ње”. Они укуп но
тре ба да вра те око 10 ми ли о на ди на -
ра у бу џет.

М. Димитрић

Три би на „Бор ба про тив ко руп ци је на
ло кал ном ни воу” одр жа на је про шле
не де ље у град ској ку ћи, у ор га ни за -
ци ји Би роа за дру штве на ис тра жи ва -
ња и Ан ти ко руп циј ског фо ру ма из
Ни ша. Оче ку је се да ће сле де ће го ди -
не Ср би ја отво ри ти По гла вље 23, а ту
спа да и на пре дак зе мље у бор би про -
тив ко руп ци је.

Ср би ја је усво ји ла Стра те ги ју у бор -
би про тив ко руп ци је и ак ци о ни план
и у окви ру тог до ку мен та је пред ви ђе -
но шта ло кал не са мо у пра ве тре ба да
ура де ка ко би зе мља би ла што успе -
шни ја у тој бор би. Нео п ход но је да се
дру штво из бо ри са си стем ском ко руп -
ци јом, а то зна чи да та бор ба тре ба да

кре не од по је дин ца на ло кал ном ни -
воу. Исто та ко је ва жно и да, на при -
мер, су ди је и ту жи о ци пре ста ну на се бе
да гле да ју као на др жав не чи нов ни ке,
већ да сва ко од њих схва ти да су јед на
од по лу га вла сти. Ниш је је ди ни град
у Ср би ји у ко јем по сто ји и ра ди Ан ти -
ко руп циј ски фо рум. Пан че во се при -
пре ма и је дан је од рет ких гра до ва у
зе мљи ко ји ра ди на то ме да уско ро до -
би је ло кал ни план за бор бу про тив ко -
руп ци је и да фор ми ра ло кал ни ан ти -
ко руп циј ски фо рум, као те ло за ре а -
ли за ци ју ме ра из тог пла на.

Го ран Га ври ло вић, ди рек тор Би -
роа за дру штве на ис тра жи ва ња (БИ -
РО ДИ), ре као је да се од 2010. го ди -
не ра ди на овој те ми, ка ко би што ви -
ше гра до ва и оп шти на  при сту пи ло
ан ти ко руп циј ском про гра му. Он је
уве рен да ће ко руп ци ја у Ср би ји по -
че ти озбиљ ни је да се су зби ја он да ка -
да, по ред ин сти ту ци ја, и по је дин ци
кре ну да се бо ре с тим злом, али на
за ко нит и ефи ка сан на чин, кроз гра -
ђан ску хра брост и ак ти ви зам, од но -
сно као уз бу њи ва чи или чла но ви
ових ан ти ко руп циј ских те ла.

Ма ри ја Ћур чин, ко ја у Град ској
упра ви ра ди у Оде ље њу за упра вља ње
људ ским ре сур си ма (ка дров ска слу -
жба), ре кла је да је Пан че во кра јем
2015. го ди не пот пи са ло спо ра зум у
ве зи с ре а ли за ци јом про јек та „Ур ба -
но парт нер ство” са Свет ском бан ком
и НА ЛЕД-ом  баш због то га што је
све сно оба ве зе да тре ба да до не се ло -
кал ни ак ци о ни план за бор бу про тив
ко руп ци је.

– У са рад њи са Аген ци јом за бор бу
про тив ко руп ци је на пра ви ће мо ме то -
до ло ги ју за из ра ду пла на. Же ли мо да
има мо тран спа рент ну ло кал ну са мо у -
пра ву.  Све сни смо да смо на по чет ку
овог по сла. Ис ку ство ко је Ниш има

нам је зна чај но. Ина че, тре нут на за -
кон ска ре гу ла ти ва нам не да је од го во -
ре ка ко тач но то да спро ве де мо, али
смо све сни да тре ба – ре кла је она.

Ка да је реч о при ме ни За ко на о уз -
бу њи ва чи ма, Ма ри ја Ћур чин је од
про шле го ди не у Град ској упра ви за -
ду же на за уз бу њи ва че. Сва ко од за по -
сле них у ГУ мо же њој да са оп шти
при мед бу на мо бинг или ко руп ци ју.
Уз бу њи ва ње код по сло дав ца по чи ње
до ста вља њем ин фор ма ци је ко јом се
вр ши уз бу њи ва ње од го вор ном ли цу
за ду же ном за при јем ин фор ма ци је.

– Ду жна сам да, уко ли ко при мим
ин фор ма ци ју, не от кри јем иден ти тет
уз бу њи ва ча, ин фор ма ци ју про сле -
дим над ле жним слу жба ма и не смем
да от кри јем пред мет уз бу њи ва ња,
осим над ле жним ин сти ту ци ја ма –
ре кла је она.

До са да јој се ни ко ни је по жа лио. На
пи та ње шта би ура ди ла да јој се не ко
по жа ли, на при мер, на ње ног ше фа, то
јест на на чел ни ка Град ске упра ве, она
је од го во ри ла да би та кву ин фор ма ци -
ју про сле ди ла Град ском ве ћу, као те лу
ко је име ну је на чел ни ка.

ГРАД ТРЕ БА ДА ДО НЕ СЕ АК ЦИ О НИ ПЛАН

Бор ба про тив ко руп ци је кре ће од уз бу њи ва ча

енер ги је, у ви си ни од 1,8 ми ли о на
ди на ра, ни је би ла спро ве де на. За тим,
због ло ше про це не ви си не сред ста ва
(око ми ли он ди на ра) за ку по ви ну
ро во ко па ча но вац је пре ра спо ре ђен
за ку по ви ну дру гих, ма њих ма ши на,
јер је тај из нос био не до во љан. Та ко -
ђе, екс тер на ре ви зор ска ку ћа „ХЛБ
Ре ви зи ја” из Бе о гра да утвр ди ла је да
су по тра жи ва ња од 63.000 ди на ра за -
ста ре ла, а уку пан из нос свих за ста ре -
лих по тра жи ва ња за по след ње три го -
ди не из но сио је 115.000 ди на ра. Ко -
нач ну реч о сме ни ди рек тор ке ја буч ког
пред у зе ћа да ће од бор ни ци ло кал ног
пар ла мен та.

Усво је не су и из ме не про гра ма Ко -
ми те та за без бед ност са о бра ћа ја.
Циљ и свр ха из ме не и до пу не овог
про гра ма је ускла ђи ва ње с ре ба лан -
сом бу џе та, ка ко би Ко ми тет за без -
бед ност гра да мо гао да рас по ла же
нов цем. По ли ци ји ће би ти ку пље на
опре ма за де тек ци ју пси хо ак тив них
суп стан ци во за ча.

– У пла ну је на бав ка уре ђа ја за де -
тек ци ју пси хо ак тив них суп стан ци
код во за ча. За те на ме не ће би ти из -
дво је но још око 500.000 ди на ра. У
што кра ћем ро ку би ће при пре мље на
јав на на бав ка и тај уре ђај ће бр зо би -
ти на ули ца ма, ка да ће по ли цај ци по -
че ти да кон тро ли шу да ли су во за чи
под ути ца јем дро ге – ре као је Ср ђан
По ло ви на из Аген ци је за без бед ност
са о бра ћа ја.

Ко ми тет за без бед ност са о бра ћа ја
даће но вац и да би се згра да по ли ци је

Сло жи ли су се да је за та кав по сао нео -
п ход на по себ на про сто ри ја, или имејл
адре са, ка ко би за по сле ни лак ше до шли
до осо бе ко ја је за ду же на за уз бу њи ва че.
Ка ко је Га ври ло вић до дао, мањ ка вост је и
то што уме сто да се уз бу њи ва чи ја вља ју на
јед ну адре су – Аген ци ји за бор бу про тив
ко руп ци је, уве де но је да сва ки прав ни су -
бјект има за по сле ног ко ме се уз бу њи ва чи
обра ћа ју, али је у том слу ча ју он да мо жда
ре ше ње да та ли ца иза бе ру за по сле ни, а
не ди рек то ри или на чел ни ци. М. Д.

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

РАЗ РЕ ШЕ ЊЕ НА КОН ИЗ ВЕ ШТА ЈА 
ИН СПЕК ЦИ ЈЕ
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Се кре та ри јат
из ра дио це ну по
ме тру ква драт ном 
за пет зо на

Нај ве ћи скок по ре за
на шум ско зе мљи ште

За кон о по ре зу на имо ви ну
пред ви ђа да ло кал не са мо у -
пра ве мо ра ју нај ка сни је до 30.
но вем бра да усво је про сеч не
це не ме тра ква драт ног на
осно ву ко јих ће гра ђа ни ма би -
ти утвр ђен по рез на имо ви ну
за сле де ћу го ди ну. Про сек це -
не ме тра ква драт ног за од ре -
ђе ну имо ви ну из ра чу на ва се
за пе ри од ја ну ар –сеп тем бар
те ку ће го ди не. Се кре та ри ја ти
у гра до ви ма и оп шти на ма ра -
де про сеч ну це ну за сва ку вр -
сту не по крет но сти и за сва ку
зо ну, а про сеч на це на ква дра -
та је у ства ри про сеч на це на
на осно ву оства ре на нај ма ње
три про ме та не по крет но сти за
сва ку зо ну, ове ре на код јав ног
бе ле жни ка. По ре ске об ве зни -
ке нај ви ше ин те ре су је ко ли ко
ће им из но си ти по рез сле де ће
го ди не у од но су на ову го ди ну,
што је град ски Се кре та ри јат
за по ре ску ад ми ни стра ци ју и
ура дио.

Ка да је реч о по ре зу за ста но -
ве у пр вој и дру гој зо ни, ко е фи -
ци јент је 100,28 од сто, а то зна -
чи да ће сле де ће го ди не би ти
за бе ле жен не зна тан раст по ре -
за на имо ви ну. У тре ћој зо ни
гра ђа ни ма ће по рез на ста но ве
би ти не што ма њи, јер је ко е фи -
ци јент 99,87, али ће за то у че -
твр тој зо ни по рез би ти ума њен
за око чак 35 од сто.

– У тој зо ни има 100 вла -
сни ка ста но ва ко ји ће сле де -
ће го ди не до би ти око 35 од -
сто ма њи по рез на имо ви ну.
У пе тој зо ни је ко е фи ци јент
101,80, што зна чи да ће за
стан од 50 ква дра та по рез би -
ти 5.400 ди на ра, а ове го ди не

НИС НА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈИ 

БЕ О ГРАД СКЕ БЕР ЗЕ

При мер до бре прак се

МИ ЛИ ЦА МАР ЈА НО ВИЋ, СЕ КРЕ ТАР ЗА ПО РЕ СКУ АД МИ НИ СТРА ЦИ ЈУ

УТВР ЂЕН ПО РЕЗ НА ИМО ВИ НУ ЗА 2017. 

ДРУШТВО

су об ве зни ци из дво ји ли
5.348 ди на ра – из ја ви ла је
Ми ли ца Мар ја но вић, се кре -
тар Се кре та ри ја та за по ре ску
ад ми ни стра ци ју.

Ка да је реч о ку ћа ма, за кон -
ском фор му лом се до шло до це -
не у пр вој зо ни ко ја ће би ти не -
знат но уве ћа на. У тре ћој зо ни,
где има 4.292 ку ће, пре те жно на
Ку де љар ском на си пу, ста рој и
но вој Ми си и на Стре ли шту,
уве ћа ње ће би ти око 11 од сто,
па је ја сно да ће сви ти по ре ски
об ве зни ци би ти не за до вољ ни. У
че твр тој и пе тој зо ни, ко јој при -
па да ју сва се ла и где има нај ве -
ћи број по ре ских об ве зни ка,
уве ћа ње ће би ти до три од сто.

Ка да је реч о по слов ним
згра да ма и објек ти ма у пр вој и
дру гој зо ни, би ће за бе ле жен
не зна тан раст по ре за на имо -
ви ну – до два од сто, али ће за -
то у тре ћој зо ни, у ко јој има
388 об ве зни ка, би ти ума ње ње
за око 25 од сто. У тој зо ни су
го то во све ве ће фир ме. И у че -
твр тој зо ни ће за око 100 об ве -
зни ка би ти ума њен по рез, и то
за око 30 од сто. У пе тој зо ни је
ко е фи ци јент нај ма њи и из но -
си 54,23 од сто, што зна чи да

ће ско ро ду пло ма њи по рез за
по слов не згра де и објек те пла -
ти ти око 490 об ве зни ка.

За га ра же и га ра жна ме ста у
пр вој зо ни сле де ће го ди не би ће
об ра чу нат за око је дан од сто ма -
њи по рез, а у дру гој зо ни за око
35 од сто ве ћи, али реч је о ма -
лим по вр ши на ма. У тре ћој, че -
твр тој и пе тој зо ни по рез за га -
ра же би ће уве ћан до 18 од сто.

Ка да је реч о гра ђе вин ском
зе мљи шту у пр вој зо ни, це на
по ре за на имо ви ну ће 2017.
го ди не би ти не про ме ње на,
али ће у дру гој зо ни он би ти
уве ћан за 117 од сто и то је
ено рм ни раст.

– У овој гру пи је 11 фи зич -
ких ли ца и они ће би ти из у зет -
но не за до вољ ни, а ка да је реч
о прав ним ли ци ма ко ја има ју
гра ђе вин ско зе мљи ште, ово
уве ћа ње ће се од но си ти на оне
ко ји имо ви ну у сво јим по слов -
ним књи га ма во де по књи го -
вод стве ним вред но сти ма, а то
је углав ном ју жна зо на – ре кла
је Мар ја но ви ће ва и до да ла да
ће тре ћа зо на има ти раст за
око 25 од сто, а уве ћа ње ће за -
бе ле жи ти и они у че твр тој и
пе тој зо ни.

Ка да је реч о по ре зу на по -
љо при вред но зе мљи ште у пр -
вој, дру гој и тре ћој зо ни, це на
ће на ред не го ди не оста ти иста.
Не знат но по ве ћа ње по ре за би -
ће у че твр тој и пе тој зо ни.

На кра ју, нај ве ће из не на ђе -
ње до нео је об ра чун по ре за на
имо ви ну шум ског зе мљи шта.

– Шум ско зе мљи ште ко је се
на ла зи у пе тој зо ни, по овој
ра чу ни ци, има ће дра стич но
уве ћа ње. Ове го ди не је ме тар
ква драт ни био 120 ди на ра, а
сле де ће ће би ти чак 1.400 ди -
на ра. У Пан че ву има 27 по ре -
ских об ве зни ка на ко је би се
об ра чу на ла ова осно ви ца –
из ја ви ла је Ми ли ца Мар ја -
но вић.

С об зи ром на то да би до шло
до енорм ног уве ћа ња по ре за на
имо ви ну за ових 27 об ве зни ка,
у град ском Се кре та ри ја ту за
по ре ску ад ми ни стра ци ју са зна -
је мо да би јед но од ре ше ња би -
ло то да се, по угле ду на по је ди -
не гра до ве, по рез у ре ше њи ма
об ра чу на ва исто као и за по љо -
при вред но зе мљи ште. Они на -
во де да је углав ном реч о ши ка -
ра ма и зе мљи шту ко је гра ђа ни
прак тич но и не ко ри сте.

„ШТРУ ДЛИ ЈА ДА” У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Дру го ме сто 
за Ја бу чан ку

Не дав но је НИС, у окви ру
15. Ме ђу на род не кон фе рен -
ци је Бе о град ске бер зе „Up-
grade Belgrade 2016”, пред -
ста вио сво ја до стиг ну ћа из
обла сти про из вод ње при род -
ног га са. По се бан ак це нат је
ста вљен на амин ско по стро -
је ње којe је ове го ди не по че -
ло да ра ди у окви ру По го на
за при пре му и тран спорт
наф те и га са у Еле ми ру.

О по стро је њу је го во ри ла
Мир ја на Осто јић из Бло ка
Ис тра жи ва ње и про из вод ња
НИС-а и том при ли ком је ис -
та кла да нафт ни ги гант про -
из во ди гас ко ји је на ни воу
ква ли те та уво зног ру ског га са,
као и да НИС ре а ли за ци јом
ове ин ве сти ци је до при но си
енер гет ској ста бил но сти Ср -
би је.

Реч је о са вре ме ном тех но -
ло шком ре ше њу на ме ње ном
по ве ћа њу ква ли те та до ма -
ћег при род ног га са, ко је се
по сти же из два ја њем угљен-
-ди ок си да и оста лих га сних

при ме са. Тех но ло ги ја ко ја се
при ме њу је у ње го вом ра ду је
HiPACT (High Pressure Acid-
gas Capture Technology), јед -
на од нај са вре ме ни јих ме то -
да у про це су пре ра де га са, а
ујед но и је дин стве на ове вр -
сте у Евро пи.

Ка ко се мо гло чу ти, НИС
као дру штве но од го вор на
ком па ни ја овом ин ве сти ци -
јом вред ном 30 ми ли о на
евра про из вео је дво стру ки
ефе кат – по ред по ве ћа ња
ква ли те та га са и ње го вог
оби ма, рад овог са вре ме ног
по стро је ња има и по зи ти ван
еко ло шки ефе кат, ко ји се
огле да у спре ча ва њу еми си -
је угљен-ди ок си да у ат мос -
фе ру, и омо гу ћа ва ве ли ке
уште де то плот не и елек -
трич не енер ги је.

НИС је и ове го ди не ге не -
рал ни спон зор Ме ђу на род не
кон фе рен ци је Бе о град ске бер -
зе, ко ја оку пља нај ва жни је
ком па ни је и фи нан сиј ске екс -
пер те из Ср би је и ре ги о на.

Пред сед ник По кра јин ске вла -
де Игор Ми ро вић до де лио је
14. но вем бра уго во ре о по мо ћи
за от куп се о ских ку ћа са окућ -
ни ца ма за 15 из бе глич ких и
ра се ље нич ких по ро ди ца. Сред -
ства за ку по ви ну ку ћа на под -
руч ју Пан че ва, Сом бо ра и Ши -
да, у из но су од око 13 ми ли о на
ди на ра, обез бе ђе на су из Фон -
да за пру жа ње по мо ћи из бе -
глим, прог на ним и ра се ље ним
ли ци ма АП Вој во ди не.

Ми ро вић је из ра зио за до -
вољ ство због то га што је за
крат ко вре ме обез бе ђен но вац
за ку по ви ну ку ћа за пет на ест
по ро ди ца. Он је на вео да и да -
ље ве ли ки број љу ди – по не -
ким ин фор ма ци ја ма око
20.000 – има из бе глич ки ста -
тус или ста тус ра се ље ног ли -
ца, због че га је нео п ход но да

се ви ше енер ги је и па жње
усме ри ка из бе глич кој по пу -
ла ци ји у Вој во ди ни.

„Ре ша ва ње про бле ма из бе -
глих, прог на них и ра се ље них
ли ца тра жи од го вор ност и опре -
де ље ње да се они ма ко ји ма је

по моћ нај по треб ни ја, за и ста и
по мог не”, ре као је Ми ро вић и
до дао да се на да да ће то ком
сле де ће го ди не би ти ви ше по ро -
ди ца ко је ће у сво јим бу ду ћим
ку ћа ма ши ром Вој во ди не на -
ста ви ти жи вот за јед но с на ма.

Ди рек тор Фон да за пру жа -
ње по мо ћи из бе глим, прог на -
ним и ра се ље ним ли ци ма
Бра ни слав Шво ња ис та као је
да ће сле де ће го ди не би ти из -
дво је но да ле ко ви ше нов ца ка -
ко за от куп ку ћа са окућ ни ца -
ма и до де лу гра ђе вин ског ма -
те ри ја ла, та ко и за по моћ
сред њо школ ци ма из из бе -
глич ких по ро ди ца и за еко -
ном ско осна жи ва ње по врат -
ни ка у Бо сну и Хер це го ви ну и
Хр ват ску.

До де ли уго во ра, ко ју је ор -
га ни зо вао Фонд за пру жа ње
по мо ћи из бе глим, прог на ним
и ра се ље ним ли ци ма АП Вој -
во ди не, при су ство вао је и по -
кра јин ски се кре тар за со ци -
јал ну по ли ти ку, де мо гра фи ју
и рав но прав ност по ло ва Пре -
драг Ву ле тић. М. Д.

ИЗ БЕ ГЛИ ЦА МА ДО ДЕ ЉЕ НИ УГО ВО РИ

Но вац за ку по ви ну ку ћа

Пр ви пут у исто ри ји
при пад ни ци Вој ске
Ср би је одр жа ће про -
тест ни скуп са зах те -
ви ма за по бољ ша ње
со ци јал ног, ма те ри -
јал ног и рад ног по -
ло жа ја и за за у ста -
вља ње да љег уру ша -
ва ња вој ске. Про тест
је на ја вио Вој ни син -
ди кат Ср би је за не -
де љу, 27. но вем бар,
ис пред пла тоа Ми -
ни стар ства од бра не
у Бе о гра ду. На ми -
ран гра ђан ски про -
тест, ка ко је на ве де -
но, по зва ни су сви
чла но ви син ди ка та,
вој ни ци, пред став -
ни ци на ро да, али и
сва прав на и фи зич -
ка ли ца ко ја же ле да
са чу ва ју Вој ску Ср -
би је од уру ша ва ња и
про па да ња.   

М. Д.

ЗА У СТА ВИ ТИ ДА ЉЕ УРУ ША ВА ЊЕ

Вој ска на ја ви ла про тест

У Зре ња ни ну је не дав но одр -
жа на че тр на е ста „Штру дли ја -
да” Оп штин ске ор га ни за ци је
ин ва ли да ра да из тог гра да.
Уче ство ва ло је 50 так ми ча ра
из 34 удру же ња у Вој во ди ни,
а чла ни ца пан че вач ког Удру -
же ња ин ва ли да ра да Тра јан ка
Ан ђе ло вић из Ја бу ке осво ји ла
је дру го ме сто, са штру длом
од ма ка.

Из Пан че ва је на то так ми -
че ње оти шло де се то ро ин ва -
ли да ра да, ме ђу ко ји ма је био
и пред сед ник удру же ња Сло -
бо дан Сте фа но вић. М. Д.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ РА ТА РИ”

Уме сто по др шке – да жби не
Чла но ви Удру же ња по љо при -
вред ни ка „Пан че вач ки ра та -
ри” и асо ци ја ци је „Аграр ни
фо рум Пан че во” до ста ви ли су
ових да на ми ни стру по љо при -
вре де пред лог ме ра но ве
аграр не по ли ти ке, с ци љем
фор ми ра ња бо љег аграр ног
про гра ма.

У са оп ште њу на во де да ра та -
ри оче ку ју да се бу џет ски су -
фи цит Ср би је од 34 ми ли јар де
ди на ра вра ти по љо при вред ни -
ци ма, као део суб вен ци је ко ја
им ни је ис пла ће на. За кон о
под сти ца ји ма у по љо при вре ди

и ру рал ном раз во ју омо гу ћа ва
ис пла ту суб вен ци ја до 6.000
ди на ра по хек та ру. Ра та ри у са -
оп ште њу твр де да су им ове го -
ди не ис пла ће не суб вен ци је од
све га 4.000 ди на ра (2.000 за
биљ ну про из вод њу и 2.000 по
хек та ру за ђу бри во), па оста је
још 2.000 ди на ра као за кон ска
мо гућ ност. На во де и да је уки -
нут ре грес за го ри во у из но су
од 4.000 ди на ра по хек та ру,
као и по вра ћај ак ци за за ди зел-
го ри во, што све не га тив но ути -
че на пра во вре ме но из во ђе ње
ово го ди шњих је се њих ра до ва.

„Још увек ни је об ран ку ку -
руз, пше ни ца ни је за се ја на на
ви ше од 50 од сто до са да шњих
по вр ши на, иа ко је одав но
про шао оп ти мал ни рок се тве,
а зим ска бра зда ни је оба вље на
на ви ше од 30 од сто ора ни ца
углав ном због бес па ри це, ве о -
ма ску пог ди зел-го ри ва за
про из вод њу и де лом због кли -
мат ских усло ва. У усло ви ма
ка та стро фал не бес па ри це по -
љо при вред ни ка, чу је мо од
по кра јин ских ор га на вла сти
да је ре тро ак тив но по кре нут
по сту пак на пла те на кна де за

од вод ња ва ње за 2015. и 2016.
го ди ну с ви со ким из но си ма. С
об зи ром на то да је до са да -
шњи по ку шај на пла те од стра -
не по кра јин ског ом буд сма на
оце њен као не за ко нит (За кон
о во да ма) и да је по слат зах тев
за оце ну устав но сти  – упо зо -
ра ва мо над ле жне ко ји мо жда
ни су аде кват но оба ве ште ни,
да и не по ку ша ва ју при нуд ну
на пла ту не чег за шта не ма за -
кон ског осно ва”, на ве де но је у
са оп ште њу удру же ња „Пан че -
вач ки ра та ри”.

М. Д.



У Зре ња ни ну је у су бо ту, 12.
но вем бра, одр жан тур нир за
уче ни ке основ них шко ла. У
ве о ма ја кој кон ку рен ци ји од -
лич не ре зул та те су оства ри -
ли и на ши ма ли су гра ђа ни.

У кон ку рен ци ји де ча ка и
де вој чи ца из тре ћих и че твр -
тих раз ре да злат ну ме да љу
је осво ји ла Ми о на Фи ли по -
вић из ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”, а сре бром се оки ти ла
ње на школ ска дру га ри ца
Ма ша Алек сић. Брон за на
од лич ја су за ра ди ли уче ни -
ци ОШ „Иси до ра Се ку лић”
Пе тар Ра до нић и Дар ко Ра -
шо вић.

На та ли ја Бо ха ре вић, уче -
ни ца ОШ „Јо ван Јо ва но вић
Змај”, осво ји ла је нај вред -
ни ји тро феј у кон ку рен ци ји
де вој чи ца из пе тих и ше -
стих раз ре да, док је у над -

ме та њу де ча ка из сед мих и
осмих раз ре да брон за ну ме -
да љу за слу жио Вељ ко Цу ка -
нић, уче ник ОШ „Бран ко
Ра ди че вић”. А. Ж.

На по чет ку, у свом све ча -
ном го во ру, ди рек тор „Ђу ри не
шко ле” Ра де Бар јак та ре вић
под се тио је при сут не на „тр -
но вит пут” дуг че тр на ест го ди -
на ко јим су за по сле ни у тој

обра зов ној уста но ви про шли.
По хва лио је сво је са рад ни ке и
ис та као да се сви ја ко ра ду ју
кад год су у при ли ци да уче ни -
ке из ме сте из школ ских клу па
и од ве ду их на ме ста где мо гу
ис ка за ти сво је та лен те кроз
реч, глас или по крет. На кра ју
је сви ма, а по себ но уче ни ци -
ма, че сти тао дан шко ле.

Ђа ци су ову све ча ност, као и
све прет ход не, за по че ли хим -
ном шко ле, ко ју је на пи сао
пре ра но пре ми ну ли пан че вач -
ки деч ји пе сник Са ша Бо жо -
вић. По том су усле ди ле на -
род не пе сме у хор ском из во -
ђе њу, ин стру мен тал не прат ње
вр хун ских вир ту о за, ре ци та ли
по све ће ни ства ра ла штву Ђу ре
Јак ши ћа, раз дра га не деч је
игре и још мно го то га. При ча
уче ни ка и њи хо вих на став ни -
ка ства ра на је на сце ни ви ше

од јед ног са та, да би чи тав
про грам кул ми ни рао за јед -
нич ким из во ђе њем по зна тог
хи та „Да и ре” гру пе „Смак”.
Спе ци ја лан гост све ча но сти
би ла је спи са те љи ца На да Ма -
лек. Она је про чи та ла од ло -
мак из јед не сво је књи ге ко ји
се од но си на део де тињ ства
про ве де ног у Срп ској Цр њи.
Го во ри ла је и пе сму „Ђу рин
ше шир”, за ко ју је на гра ђе на
„Мај стор ским пе ром” и ко ја је
не ко ли ко го ди на кра си ла Ку -
ћу Ђу ре Јак шић у Ска дар ли ји.

Све ча ност је од ра жа ва ла
иде ју о оства ри ва њу ве за из -
ме ђу про шло сти, са да шњо сти
и бу дућ но сти и с би не је упу -
ће на ја сна по ру ка да исто ри ју,
тра ди ци ју и ко ре не тре ба чу -
ва ти, по што ва ти и не го ва ти,
али да тре ба жи ве ти са да. Све
у све му, чи та ва све ча на ака де -
ми ја би ла је је дин стве но пу то -
ва ње кроз Ђу ри но вре ме, ро -
ман ти зам и на шу Вој во ди ну.
Са ма сце на је оли ча ва ла дух
Ска дар ли је и њо ме је про де -
фи ло ва ло мно штво раз дра га -
них ђа ка, учи те ља и на став ни -
ка ко ји су сво јим та лен том и
емо ци јом по ка за ли за јед ни -
штво и це ло ви тост у ства ра њу
њи хо ве за јед нич ке при че.

Упра во то је оно што кра си
и из два ја ову шко лу и чи ни је
је дин стве ном обра зов но-вас -
пит ном уста но вом, у ко јој се
од пам ти ве ка не гу ју љу бав, то -
ле ран ци ја, дру гар ство и тра -
ди ци ја.

ПРОСВЕТА
Петак, 18. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ГО ДИ ШЊА НА ГРА ДА „ДР ЂОР ЂЕ НА ТО ШЕ ВИЋ” АП ВОЈ ВО ДИ НЕ 

ПРИ ЗНА ЊЕ ЗА ОШ „БРАН КО РА ДИ ЧЕ ВИЋ”

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ква ли тет ни 
ме ђу људ ски од но си

Мно го су ја ки

Пан че вач ка Основ на шко ла
„Бран ко Ра ди че вић” до би ла је
при зна ње „Др Ђор ђе На то ше -
вић”, ко је се до де љу је нај у спе -
шни јим вас пит но-обра зов ним
уста но ва ма и про свет ним рад -
ни ци ма у Ау то ном ној По кра -
ји ни Вој во ди ни. Све ча но уру -
че ње при зна ња одр жа но је у
сре ду, 9. апри ла, у згра ди По -
кра јин ске вла де.

Ова на гра да је уста но вље на
на осно ву од лу ке Скуп шти не
АП Вој во ди не 1996. го ди не, а
до де љу је се пред школ ским
уста но ва ма, основ ним и сред -
њим шко ла ма, вас пи та чи ма,
на став ни ци ма, пси хо ло зи ма и
пе да го зи ма из на ше по кра ји не
ко ји су оства ри ли из у зет не ре -
зул та те у прет ход не две го ди -
не у вас пит но-обра зов ном ра -
ду, на став ном про це су, са рад -
њи с ро ди те љи ма, кул тур ној и
јав ној де лат но сти. На гра ђе не
су и уста но ве ко је су обез бе ди -
ле ква ли те тан рад и раз ви ле
то ле ран ци ју и при хва та ње
раз ли чи то сти ме ђу уче нич ком
по пу ла ци јом.

По све ће ни по слу
Пре ма ре чи ма Ве сне Бе кић,
ди рек тор ке ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”, ово пре сти жно при -
зна ње се ве о ма те шко до би ја.

– Ве ли ки је број под руч ја
ко је ко ми си ја бо ду је – од
пла ни ра ња, ор га ни за ци је, ре -
а ли за ци је и при ме не са вре -
ме них на став них ме то да, па
до са рад ње с ро ди те љи ма и
ло кал ном за јед ни цом. На шу
шко лу су над ле жни пре по -
зна ли као отво ре ну уста но ву
у ко јој се при ме њу ју флек си -
бил ни са вре ме ни про гра ми.
Ми ни смо бо га та шко ла, ни ти
има мо мо дер на на став на
сред ства и учи ла, али смо
уну тар шко ле ор га ни зо ва ли
ти мо ве и оства ри ли ква ли те -
тан ме ђу људ ски од нос. Наш

Окон ча но је школ ско так ми -
че ње у ко шар ци на ни воу
гра да Пан че ва. Као и прет -
ход них го ди на, клин ци и
клин це зе су да ва ли све од се -
бе и до сто јан стве но бра ни ли
бо је сво је шко ле, а њи ма уз
ра ме би ли су и они нај ва тре -
ни ји на ви ја чи ко ји ни су ште -
де ли ни гр ла ни дла но ве ка -
да су да ва ли по др шку сво јим
дру га ри ца ма и дру го ви ма.

У над ме та њу осно ва ца у
кон ку рен ци ји де ча ка так ми -
чи ло се де вет еки па, а фи -
нал ни тур нир је од и гран 10.
но вем бра у Ба нат ском Но -
вом Се лу.

Пр во ме сто је осво ји ла
еки па ОШ „Иси до ра Се ку -
лић”, ко ју је пред во дио про -
фе сор Вла ди мир Илић. Дру -
ги су би ли де ча ци из ОШ
„Жар ко Зре ња нин” из Ба нат -
ског Но вог Се ла, а тре ће ме -
сто је при па ло ко шар ка ши -
ма ОШ „До си теј Об ра до вић”
из Омо љи це. Окру жно так -
ми че ње је одр жа но 17. но -
вем бра у Бе лој Цр кви.

Код де вој чи ца, та ко ђе у
кон ку рен ци ји основ них
шко ла, уче ство ва ло је пет
еки па, а фи на ле је од и гра но
9. но вем бра у ОШ „Иси до ра
Се ку лић”.

Пр во ме сто је осво ји ла
еки па ОШ „Бран ко Ра ди че -
вић”, ко ју је пред во дио про -
фе сор Ко ста Мир ко вић. Дру -
го ме сто су за у зе ле уче ни це
ОШ „Иси до ра Се ку лић”, а
тре ће ко шар ка ши це из ОШ
„Све ти Са ва”.

Ка да су у пи та њу сред њо -
школ ци, у му шкој кон ку рен -
ци ји је уче ство ва ло се дам
еки па, а фи на ле је од и гра но
8. но вем бра у По љо при вред -
ној шко ли „Јо сиф Пан чић”.

По бед нич ку еки пу ЕТШ
„Ни ко ла Те сла” пред во дио је
про фе сор Ду шан Лу кић, дру го
ме сто су за у зе ли ко шар ка ши

из Тех нич ке шко ле „23. мај”,
а тре ћа је би ла еки па Еко -
ном ске шко ле „Па ја Мар га -
но вић”.

Од ове го ди не по бед ни ци
на ре пу блич ком так ми че њу
сти чу пра во уче шћа на Свет -
ском школ ском пр вен ству.

У жен ској кон ку рен ци ји
сред њих шко ла пр во ме сто је
осво ји ла еки па Еко ном ске
шко ле „Па ја Мар га но вић”,
ко ју је пред во дио про фе сор
Љуп чо Цвет ко ски, а дру го
ме сто је при па ло ко шар ка -
ши ца ма из Ме ди цин ске
шко ле „Сте ви ца Јо ва но вић”.

А. Ж.

ШКОЛ СКО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ У КО ШАР ЦИ

Спорт, игра 
и дру же ње

Љу бав, то ле ран ци ја,
дру гар ство 
и тра ди ци ја

Рас пе ва но, раз и гра но,
ве се ло, по уч но 
и на сме ја но

Основ на шко ла „Ђу ра Јак шић”
про сла ви ла је у сре ду, 16. но вем -
бра, 103 го ди не по сто ја ња. Не ма
мно го обра зов них уста но ва у на -
шем гра ду ко је се мо гу по хва ли -
ти ова квим ју би ле јом, те су се
сто га са да шњи и бив ши ђа ци и
на став ни ци ОШ „Ђу ра Јак шић”
свој ски по тру ди ли да и ова про -
сла ва го ди шњи це оста не упам -
ће на. Ко лаж ра зно вр сног деч јег
уме ћа, фол кло ра, му зи ке, по е зи -
је и глу ме био је рас пе ван, раз и -
гран, ве сео и по у чан.

ОДР ЖА НА СВЕ ЧА НА АКА ДЕ МИ ЈА ОШ „ЂУ РА ЈАК ШИЋ”

Пу то ва ње Ђу ри ном Ска дар ли јом

успех је уте ме љен на по све -
ће ном ра ду ква ли тет них на -
став ни ка. Ово при зна ње је
по твр да да ра ди мо ка ко тре ба
– ре кла је ди рек тор ка Бе кић
за „Пан че вац” и до да ла да
њој по себ но им по ну је то што
је, пре ма ре чи ма чла но ва ко -
ми си је, „Бран ко ва шко ла”
би ла убе дљи ви по бед ник и да
ни јед ног тре нут ка ни је би ло
не до у ми це, јер је та пан че -
вач ка уста но ва би ла „су ви ше
ја ка за дру ге шко ле”.

Под се ти ла је да се „Бран ко -
ва шко ла” не дав но пред ста ви -
ла на штан ду Ми ни стар ства
про све те у окви ру Сај ма обра -
зо ва ња као уста но ва за при -
мер. На и ме, Основ на шко ла
„Бран ко Ра ди че вић” је про -
шле го ди не про гла ше на за
јед ну од де сет нај бо љих обра -
зов них уста но ва у Ср би ји, а
реч је о при зна њу до де ље ном у
окви ру про гра ма „Пре по знај,
про мо ви ши и про ши ри – 10
при ме ра до брих шко ла у Ср -
би ји”, ко ји су за јед но ре а ли зо -
ва ли За вод за уна пре ђи ва ње
обра зо ва ња и вас пи та ња, Цен -

тар за обра зов не тех но ло ги је и
Ин сти тут за пе да го шка ис тра -
жи ва ња.

Те жак за да так
При зна ња су до бит ни ци ма
уру чи ли пот пред сед ник По -
кра јин ске вла де, по кра јин ски
се кре тар за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и на ци о нал не
ма њи не – на ци о нал не за јед -
ни це Ми хаљ Њи лаш и пред -
сед ни ца Од бо ра за до де лу
при зна ња „Др Ђор ђе На то ше -
вић” проф. др Оли ве ра Га јић.

Пот пред сед ник По кра јин -
ске вла де је том при ли ком ре -
као да се ово при зна ње до де -
љу је де вет на ест го ди на по во -
дом обе ле жа ва ња Да на про -
свет них рад ни ка Ср би је, ко ји
се сва ке го ди не обе ле жа ва 8.
но вем бра, на Ми тров дан, дан
ро ђе ња Ву ка Сте фа но ви ћа Ка -
ра џи ћа. Он је у свом по здрав -
ном го во ру ис та као да чла но -
ви од бо ра ни ове го ди не ни су
има ли лак за да так, али да су
до не ли до бру од лу ку.

Од бор за до де лу по ме ну тог
при зна ња, ко ји је име но ва ла
По кра јин ска вла да, на гра дио је

НАД МЕ ТА ЊЕ У БАД МИН ТО НУ

Од лич ни уче ни ци 
из Пан че ва

уста но ве и по је дин це на осно ву
утвр ђе них ме ри ла за вред но ва -
ње свих на ве де них сег ме на та
ра да уста но ве, од но сно ра да по -
је ди на ца. У јед ној го ди ни мо же
би ти до де ље но нај ви ше пет при -
зна ња, ко ја се са сто је од по ве ље,
пла ке те и нов ча не на гра де. На
осно ву утвр ђе ног бро ја бо до ва за
школ ску 2015/2016. го ди ну на -
гра ђе ни су Основ на шко ла
„Бран ко Ра ди че вић” у Пан че ву;
Тех нич ка шко ла „Иван Са рић” у
Су бо ти ци; Пред школ ска уста -
но ва „По ле та рац” у Оџа ци ма;
Ми ле на Гми јо вић, на став ни ца
раз ред не на ста ве у Основ ној
шко ли „Здрав ко Гло жан ски” у
Бе че ју и Алек сан дра Се ку лић,
на став ни ца срп ског је зи ка у
Еко ном ско-тр го вин ској шко ли
у Ку ли.

До де ли ово го ди шњих при -
зна ња су при су ство ва ли и за ме -
ник по кра јин ског се кре та ра
Ми лан Ко ва че вић, по моћ ни ца
по кра јин ског се кре та ра за обра -
зо ва ње Би ља на Ка ше рић, те
чла но ви од бо ра за до де лу по ме -
ну тог при зна ња, до бит ни ци
при зна ња, као и дру ги го сти.

Друга потврда успешности у кратком року



ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко ме од нас
се де си ло да кре не да се
пре и спи ту је у ве зи с до не -
том од лу ком. Шта би се до -
го ди ло и ко ли ко би нам жи -
вот био бо љи да смо он да
кад је мо гло, „пре ло ми ли” и
кре ну ли дру гим пу тем?

Нај те же до но си мо од лу ке
ко је се ти чу нас са мих. Све
што зах те ва про ме ну уста ље -
ног по на ша ња, под ло жно је
кон стант ном од ла га њу. „Од
су тра”, „од Но ве го ди не” или
„од по не дељ ка” су из го во ри
ко је нај че шће ко ри сти мо ка -
да се за ва ра ва мо. Нај ја ча
уве ре ња нај ду же но си мо у
се би: да не вре ди мо до вољ -
но, да ни смо спо соб ни, ле пи,
па мет ни, да то не што ни је за
нас... И та ко упо р но вр ти мо
јед не те исте из го во ре све
док се не вра ти мо у зо ну
ком фо ра са још ду бље уса ђе -
ним уве ре њем да не мо же мо
или да ни смо за бо ље.

Шта би би ло да је „она ко”,
а не ова ко? Од го вор по сто ји
– ни шта не би би ло! Мно го
ве ћи иза зов од са ме од лу ке
да не што про ме ни мо пред -
ста вља уса гла ша ва ње. На -
ла зи мо се тач но та мо где
тре ба да бу де мо, окру же ни

љу ди ма ко ји нас од ре ђу ју,
са иза бра ним парт не ром,
иде ал ним за нас баш због
то га што смо га ми ода бра -
ли. Жи вот пред ста вља од раз
нас са мих. Да смо уме ли
дру га чи је – ура ди ли би смо
дру га чи је.

Као и у слу ча ју овла да ва -
ња ве шти на ма, и но ве на ви -
ке уса ђу је мо по на вља ју ћи
од ре ђе но вре ме (око два ме -
се ца) све што је по треб но да
би се про ме на до го ди ла. Не -
ка књи га, филм, осо ба, по -
кре ну ће у на ма же љу да се
ме ња мо. Но са ма же ља ни је
до вољ на – по треб но је пред -
у зе ти не ку ак ци ју, по кре ну -
ти се. Ка да се окру жи мо љу -
ди ма ко ји вла да ју ве шти на -
ма и има ју нео п ход на зна -
ња, до би ће мо по др шку,
охра бре ње, отво ри ће се пу -
те ви ко је ни смо ни при ме -
ћи ва ли до та да. Мо же мо се -
де ти у фо те љи, ма шта ти о
мр ша вље њу, про ме ни по сла
или парт не ра и да ви ти се у
са мо са жа ље њу и сми шља њу
из го во ра. Мо же мо уста ти из
фо те ље, по кло ни ти је не ко -
ме, кре ну ти у сва ко днев не
шет ње, пи та ти за књи гу,
филм, оти ћи на се ми нар...
нео гра ни чен је број мо гућ -
но сти. Ни ка да ни смо пре -
ста ри за пре у зи ма ње од го -
вор но сти за сво је од лу ке.

Где год да се са да на ла зи -
мо, не ка то бу де по ла зна
тач ка за кре та ње на пут про -
ме не. Ис трај ност је ја ча од
свих из го во ра, ма ло ду шно -
сти и од у ста ја ња и је ди но је
што нам је по треб но. То је
од ли ка успе шних и пред ста -
вља оно нај зна чај ни је што
их одва ја од не у спе шних и
не за до вољ них. Оста ти у фо -
те љи или не, од лу ка је као и
увек – са мо на ва ма.

Ак ци ја при ку пља ња нов ча не
по мо ћи за на ста вак ле че ња
на ше ше сто го ди шње су гра -
ђан ке Дра га не Ра да нов, ко ја
че ти ри пу та го ди шње од ла зи
на спе ци ја ли зо ва ну оф тал мо -
ло шку кли ни ку у Но вом Са ду
ра ди те ра пи је очи ју, на ста ви -
ће се у пе так, 18. но вем бра, од
18 са ти, ка да ће у ате љеу До ма
омла ди не би ти при ре ђе но ху -
ма ни тар но стен дап ве че.

Том при ли ком ће на сту пи ти
ко ми ча ри и ими та то ри Ми о -
драг Сто шић, Ми ро слав Ђор -
ђе вић и Ве љо Тру ба. Ула зни це,
по це ни од 250 ди на ра, мо гу се
ку пи ти на пор тир ни ци До ма
омла ди не, од 16 до 19 са ти,
или код Дра га ни них ро ди те ља,
с ко ји ма мо же те кон так ти ра ти
пу тем те ле фо на 061/25-52-
002 и 061/30-40-033.

Као што је већ по зна то, Дра -
га на Ра да нов је пре опе ра ци је
очи ју, ура ђе не у Ру си ји 2013.
го ди не, ви де ла све га шест од -
сто, да би се на кон то га њен
вид по пра вио, те са да ви ди
50% на оба ока. То ста ње се
одр жа ва ком плек сним ле че -
њем у вој во ђан ској пре сто ни ци.

Пре ма ре чи ма Га ги не ма ме
Ми ре, де вој чи ца је са да бо ље,
оштри на ње ног ви да се по пра -
вља, а сним ци по ка зу ју и да се
про ток оч них не ра ва ко ји во де
од ока до мо зга дра стич но по -
бољ шао. Сле де ћи трет ман је
за ка зан за ја ну ар, а до та да је
по треб но при ку пи ти 73.500
ди на ра.

Сви они ко ји не мо гу до ћи
на ве че стен дап ко ме ди је, а
же ле да по мог ну Дра га ни, но -
вац мо гу упла ти ти на ди нар -
ски ра чун број 250-
1150006521500-85 отво рен у
„ЕФГ Еу ро бан ци” на име Мир -
ја на Ра да нов. Мо гу ће су и
упла те из ино стран ства на де -
ви зни ра чун у Бан ци „Ин те за”:
РС 35-160-5830200125224-34,
на име Дра ган Ра да нов.

Петак, 18. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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„Ла ко до здра вља – на ме шта -
ње атла са ме то дом ’Пре по род’
Пре дра га Ђор ђе ви ћа” јед на је
од ре клам них по ру ка ко ја се с
вре ме на на вре ме мо же ви де -
ти на огла сним стра на ма на -
шег ли ста. У њој се на во ди и
да је проф. др Рај нер Зај бел,
је дан од во де ћих струч ња ка за
кич му на пла не ти, до ка зао да
је пр ви пр шљен ис под ло ба ње,
атлас, из ме штен код ап со лут -
не ве ћи не љу ди на све ту, те да
се ње го вим вра ћа њем на тач ну
ана том ску по зи ци ју чо век мо -
же осло бо ди ти без ма ло свих
здрав стве них про бле ма.

Тра гом тог огла са до шли
смо до др Си ни ше Вр го ви ћа, у
же љи да са зна мо ка ко за пра во
функ ци о ни ше ова, ка ко се чи -
ни, чу до твор на ме то да.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта сте по стру -
ци и ка да сте и за што по че ли
да се ба ви те на ме шта њем
атла са? Да ли сте за вр ши ли
не ку по себ ну обу ку за то?

С. ВР ГО ВИЋ: По за ни ма њу
сам ле кар спе ци ја ли ста за ме -
ди ци ну ра да, аку пунк ту ро лог,
хо ме о па та и атла со лог. Пра ви -
ла ма са же по тиљ ка по ме то ди
„Human up”, ко јом се атлас вра -
ћа на ње го во при род но ме сто,
на у чио сам од ау то ра те ме то де,
на шег по зна тог атла со ло га Пре -
дра га Ђор ђе ви ћа, пред сед ни ка
удру же ња „Пре по род жи во та”.
Огра нак тог удру же ња је пре
три го ди не отво рен у Пан че ву.
Овим уме ћем се ба вим не што
ви ше од три го ди не. Нај пре сам
и сам био под врг нут тој ма са -
жи, а ка да сам осе тио све ње не
до бро би ти, од лу чио сам да се
об у чим, ка ко бих по мо гао и
дру ги ма.

• Због че га до ла зи до из ме -
шта ња атла са и ка кве по сле -
ди це то иза зи ва код чо ве ка?

– Атлас је пр ви врат ни, од -
но сно цер ви кал ни пр шљен.
Ње гов те жи на из но си од се -
дам до де сет гра ма и је ди на је
кост у те лу ко ја не мо же да
обо ли од осте о по ро зе. О из у -
зет ној ва жно сти овог пр шље на
до вољ но нам го во ри чи ње ни ца
да на ње му „ле жи” ло ба ња, чи -
ја је те жи на чак пет до се дам

РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: СИ НИ ША ВР ГО ВИЋ, ЛЕ КАР

НА МЕ ШТА ЊЕМ АТЛА СА ДО ПРЕ ПО РО ДА

ки ло гра ма. Атлас је у кон так ту
с ло ба њом пре ко зглоб них
пло ча об ло же них хр ска ви цом,
а за њу је при чвр шћен ли га -
мен ти ма и ми ши ћи ма. Ова
кост је у не по сред ном кон так -
ту и с кич ме ном мо жди ном,
про ду же ном мо жди ном, ве ли -
ком врат ном ар те ри јом и ве -
ном, кич ме ном ар те ри јом и
де сним мо жда ним нер вом.
Пре гле дом се мо гу утвр ди ти
ин ди рект ни зна ци ко ји го во ре
о по ло жа ју атла са, та ко да нам
ренд ген ски сним ци ни су нео -
п ход ни, али се мо гу ко ри сти ти
ра ди упо ре ђи ва ња по ло жа ја
ко сти пре и по сле ма са же.

• Ка ко из гле да про це ду ра
на ме шта ња атла са и ко ли ко
пу та је нео п ход но до ћи на
трет ман да би се по сти гли ре -
зул та ти?

– Про це ду ра тра је све га де -
се так ми ну та и под ра зу ме ва
ма са жу ли га ме на та на по тиљ -
ку. Ја чи на бо ла за ви си од пра -
га осе тљи во сти па ци јен та, али
сва ка ко ни је зна чај на. Ни је по -
треб на ни ка ква по себ на при -
пре ма за трет ман, ни ти по сле
на ме шта ња по сто је не ка по -
себ на огра ни че ња. Атлас се на -
ме шта је дан пут, с тим што је
по треб но до ћи на три кон тро ле

ра ди про ве ре по ло жа ја атла са
и евен ту ал не ко рек ци је. Ова
ме то да се успе шно при ме њу је
и на од ра сли ма и на де ци, та ко
да не по сто је ста ро сне, здрав -
стве не или би ло ко је дру ге
пре пре ке за би ло ко га ко же ли
да јој се под врг не. Ме то ду је -
ди но не бих пре по ру чио труд -
ни ца ма.

• До ка квих све по бољ ша ња
до во ди на ме шта ње атла са и
ка да се по зи тив ни ефек ти мо -
гу уо чи ти? Има ли не ких нус -
по ја ва при ме не ове ме то де?

– На кон на ме шта ња атла са
код па ци је на та се по бољ ша ва
оп ште здрав стве но ста ње: не ста -
ју бо ло ви, по ло жај те ла по ста је
бо љи, кич ма се с вре ме ном ис -
пра вља, функ ци о ни са ње ор га на
се по бољ ша ва. Ва жно је на по ме -
ну ти да до по вла че ња те го ба и
обо ље ња до ла зи по сте пе но. У
ко јој ме ри и ко јом бр зи ном ће се
про цес оздра вље ња од ви ја ти, за -
ви си од жи вот ног до ба и раз ви -
је но сти па ци јен та, као и од то га
ко ли ко је ду го имао те го бе пре
до ла ска на трет ман.

• Ко ли ко па ци је на та је до
са да би ло код вас на трет ма ну
и ка ква су њи хо ва ис ку ства?

– Кроз огра нак удру же ња
„Пре по род жи во та” у Пан че ву
про шао је за ви дан број па ци је -
на та. Ста ти стич ки по да ци по -
ка зу ју да код не ко ли ко хи ља да
љу ди ко ји су се под вр гли ма са -
жи по тиљ ка по ме то ди „Hu-
man up” успе шност у от кла ња -
њу те го ба и обо ље ња пре ла зи
85 про це на та. При том тре ба
узе ти у об зир да нам се ја вља ју
осо бе ко је су об и шле мно ге
здрав стве не уста но ве и по ку -
ша ле да на ђу по моћ из ван зва -
нич не ме ди ци не. Да кле, реч је
о ве о ма упор ним здрав стве ним
про бле ми ма, та ко да је и зна -
чај ре зул та та уто ли ко ве ћи.
По ред ве ли ког бро ја по зна тих
лич но сти, атлас је у „Пре по ро -
ду жи во та” на ме сти ло и пре ко
200 ле ка ра, ме ђу ко ји ма су и
док то ри ме ди цин ских на у ка.
Ви ше о ис ку стви ма оних ко ји
су ис про ба ли ову ме то ду мо же -
те по гле да ти на веб-стра ни ци
www.preporod.org.

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Ма фи ни с бун де вом 
и чо ко ла дом

Аро ма тич ни ма -
фи ни су од ли чан
из бор за хлад не
да не. Са вр ше ни
су уз шо љи цу ка -
фе. Ма ло ви ше
вре ме на од у зе ће
вам је ди но пи ре
од бун де ве. Но и
то је ре ши во, јер
га мо же те при -
пре ми ти уна -
пред, рас по ре ди -
ти у ке си це, за -
мр зну ти и упо -
тре би ти га кад
вам за тре ба.

Са стој ци: 150 г ку ку ру зног бра шна, јед на ка фе на ка ши ка мле ве ног

ци ме та, че твр ти на ка фе не ка ши ке мле ве ног ђум би ра, че твр ти на ка -

фе не ка ши ке мле ве ног му скат ног ора шчи ћа, јед на ке си ца пра шка за

пе ци во, пр сто хват со ли, 670 г све же бун де ве (или 300 г пи реа од

бун де ве), 120 мл мле ка, 60 г ма сли но вог  уља, 10 ка фе них ка ши ка

ме да, бе лан ца од два ја је та и 50 г цр не чо ко ла де.

При пре ма: Бун де ву ољу шти те, исе ци те на коц ке и ста ви те да се ку -

ва у во ди. Ску ва ну бун де ву ста ви те у цет ку из над шер пе. За тим је

из гње чи те као пи ре (не ва де ћи из цет ке), ка ко би се сав ви шак во -

де оце дио. На овај на чин до би ли смо пи ре од бун де ве. По ме шај те

све са стој ке осим чо ко ла де и ме шај те да се до бро сје ди ни. Ка луп за

ма фи не об ло жи те па пир ним кор пи ца ма, па рав но мер но си пај те ма -

су. Од го ре на сва ки ма фин рас по ре ди те сец ка ну чо ко ла ду. Пе ци те

око 40 ми ну та у рер ни за гре ја ној на 170 сте пе ни.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Шта би би ло 
кад би би ло?

Елек тро ли за – иглич на епи -
ла ци ја је нај ста ри ја ме то да
трај ног укла ња ња не же ље -
них дла чи ца с те ла и ли ца.
Ме то да је спо ра, јер се тре -
ти ра јед на по јед на дла чи ца,
па је сто га пред о дре ђе на за
ма ле ре ги је (на у сни це, бра -
да, обр ве). Не за ме њи ва је
код ре ша ва ња про бле ма се -
дих и тан ких дла ка, као и
код тре ти ра ња ре ги је обр ва
(због бли зи не ока). Ни је дан
мо де ран ла сер за епи ла ци ју
не мо же има ти та кав ефе -
кат. Та ко ђе, бо ја ко же ни је
бит на за до би ја ње ре зул та та,
што је код ла се ра та ко ђе
огра ни ча ва ју ћи фак тор.

Елек тро ли зом се ко рен
дла ке спр жи уз по моћ тан ке
игли це кроз ко ју про ла зи
без о па сна и ми ни мал но бол -
на ви со ко фре квент на стру ја
(ра дио-та ла си). За успе шно
из во ђе ње трет ма на по треб но
је оста ви ти дла чи це ду жи не
бар два ми ли ме тра, ка ко би
би ле ла ко ви дљи ве. На кон
уно са игле у ко рен дла ке пу -
шта се стру ја на се кунд, а по -
том се дла чи ца ла ко из вла чи
пин це том. Трет ман се по на -
вља на де се так да на. По сле

трет ма на ко жа оста је цр вен -
ка ста код ме ста убо да, а за -
тим се пра ве кра сти це, ко је
на кон де се так да на не ста ју.
По жељ но је да ни ма на кон
трет ма на ко ри сти ти крем
„пан те нол” ка ко би се ко жа
што пре ре ге не ри са ла. Број
до ла за ка је ин ди ви ду а лан и
за ви си од ста ро сти кли јен та,
ко ре на дла ке и хор мон ског
(дис)ба лан са.

Ни јед на ме то да укла ња ња
дла ка ни је трај на, али
иглич на епи ла ци ја је сва ка -
ко нај ду го трај ни ја. Ако про -

ђе пу но вре ме ра ста дла чи -
ца (око 45 да на) и оне се не
по ја ве из фо ли ку ла ко је су
тре ти ра не, то је си гу ран
знак да су дла чи це трај но
уни ште не. Елек тро ли за се
не мо же при ме њи ва ти код
осо ба ко је има ју пејс меј кер
или не ки ме тал ни уре ђај у
ор га ни зму.

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

Иглич на епи ла ци ја

ХУ МА НИ ТАР НО ВЕ ЧЕ У ДО МУ ОМЛА ДИ НЕ

Стен дап 
за Дра га ну Ра да нов



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену

заштиту радника „Панчевац”;
– Ауто-сервиса „Зоки”;
– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ 
ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

(на радном месту с повећаним ризиком и без њега);

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

– за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР  

НАЈБОЉА УСЛУГА

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог

Петак, 18. новембар 2016.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
„ПАНЧЕВАЦ” 

(ЗАВОД ЗА МЕДИЦИНУ РАДА)

ПОЧИЊЕ ДА РАДИ 21. НОВЕМБРА

Вука Караџића 1

013/334-345



У пан че вач ком Ви шем су ду
про шле не де ље је до не та пр -
во сте пе на пре су да на осно ву
ко је је ре ха би ли то ва на Зор ка
Рок нић Кра гић из Вр шца, же -
на ко ја је 1942. го ди не у том
гра ду из да ла Ге ста поу на род -
ног хе ро ја Жар ка Зре ња ни на.

Због тог ње ног по ступ ка 700
при пад ни ка зло гла сне на ци -
стич ке по ли ци је и вој ни ка СС-
ди ви зи је „Принц Еу ген” по чет -
ком но вем бра 1942. го ди не у
ра ним ју тар њим са ти ма оп ко -

ли ло је ку ћу у Па вли шу у ко јој
су спа ва ли Жар ко Зре ња нин,
та да се кре тар Ко му ни стич ке
пар ти је за Вој во ди ну, и Стра -
хи ња Сте фа но вић, чел ник
Окру жног ко ми те та Ко му ни -
стич ке пар ти је за ју жни Ба нат.

На кон не рав но прав не бор -
бе с не мач ким вој ни ци ма и
ге ста пов ци ма њих дво ји ца су
уби је ни, а за ни мљи во је да су
се пре то га спре ма ли на пут
за Би хаћ, на Пр во за се да ње
АВ НОЈ-а, где је тре ба ло да,
по Ти то вом по зи ву, пред ста -
вља ју Вој во ди ну.

Ко му ни стич ка пар ти ја и пар -
ти за ни ни су за бо ра ви ли Зор ки

из да ју на род ног хе ро ја и њи хо -
вог са бор ца, па је 24. де цем бра
1944, на кон осло бо ђе ња Вр шца,
она стре ља на у том гра ду.

У са оп ште њу ко је је по во -
дом ње не ре ха би ли та ци је об -
ја вио пан че вач ки Ви ши суд,
из ме ђу оста лог, пи ше да је
Зор ка стре ља на из по ли тич -
ких и иде о ло шких раз ло га,
без суд ске од лу ке, чи ме јој је
по вре ђе но пра во на жи вот.
Због то га су су ди је усво ји ле
зах тев да се она ре ха би ли ту је
ко ји је под нео Дра ган Кра гић.

Су ди је су утвр ди ле и да пре -
ста ју прав не по сле ди це по вре -
де Зор ки ног пра ва на жи вот,
као и да ини ци ја то ри ње не ре -
ха би ли та ци је, али и они ко ји
се то ме про ти ве, има ју пра во
да се жа ле Апе ла ци о ном су ду
у Бе о гра ду.

Пре ма ин фор ма ци ја ма до
ко јих је до шао „Пан че вац”,
на ову суд ску од лу ку ће би ти
уло же на жал ба, а то ће учи -
ни ти Ви ше јав но ту жи ла -
штво у Пан че ву.

– У овом слу ча ју смо би ли
про тив ник пред ла га ча ре ха би -
ли та ци је и ни смо за до вољ ни
од лу ком Ви шег су да у Пан че ву.
Због то га ће мо си гур но из ја ви -
ти жал бу, јер сма тра мо да не ма
осно ва за ње ну ре ха би ли та ци ју
– из ја ви ла је Сла ви ца Буб ње вић
Цр ве ни, порт па рол Ви шег јав -
ног ту жи ла штва у Пан че ву.

Ка ко пи ше ин тер нет пор -
тал „Е-Вр шац”, за па њу ју ће је
то да је СА НУ у са рад њи с Ма -
ђар ском ака де ми јом на у ка
увр стио Зор ку Кра гић у ре ги -
стар ци вил них жр та ва Дру гог
свет ског ра та у Вој во ди ни.

„Ко дру гог упор но про га ња на
на чин на ко ји мо же осет но да
угро зи ње гов лич ни жи вот, ка -
зни ће се нов ча ном или тро го -
ди шњом за твор ском ка зном.
За упо р но про га ња ње ће се
сма тра ти сва ки об лик по на -
ша ња у ко ме јед но ли це пра ти
дру го у ду жем вре мен ском пе -
ри о ду, на сто ји да му се при -
бли жи иа ко му је то суд ском
од лу ком за бра ње но, зло у по -
тре бља ва ње го ве лич не по дат -
ке ра ди на ру чи ва ња ро бе или
услу га, или пре ти на па дом на
жи вот, сло бо ду и те ло тог или
ње му бли ског ли ца.”

Ово је са мо јед на од из ме на и
до пу на Кри вич ног за ко ни ка ко -
је ове не де ље тре ба да сту пе на
сна гу ако их по др же и из гла са ју
по сла ни ци Скуп шти не Ср би је.

Уко ли ко бу де та ко, они ко ји
су на би ло ко ји на чин уз не ми -
ра ва ли дру ге осо бе и на ру ша -

ва ли њи хов мир, убу ду ће ви ше
не ће, као до са да, има ти од ре -
ше не ру ке да то чи не. То је по -

себ но зна чај но ако се узме у
об зир да су се мно ге же не ко је
су би ле жр тве на си ља у по ро -
ди ци жа ли ле да су их на сил -
ни ци на раз не на чи не у ду жем
пе ри о ду про га ња ли и уз не ми -
ра ва ли, без стра ха да ће за то
би ти ка жње ни.

Под удар за ко на ће убу ду ће
до ћи и ли ца што се би да ју сло -
бо ду да пра те осо бе ко је су им
по зна те, без њи хо ве са гла сно -
сти им ша љу пи сма или СМС
по ру ке, или се по ја вљу ју на
ме сти ма где је и осо ба ко ју
пра те.

У слу ча ју да по сла ни ци из -
гла са ју из ме не Кри вич ног за -
ко ни ка у Скуп шти ни, у наш
пра во суд ни си стем ће пр ви
пут ући и по јам пол но уз не ми -
ра ва ње.

Ка ко пи ше у из ме ње ном
чла ну 182-а, пол но уз не ми ра -
ва ње је сва ко вер бал но, не вер -
бал но или фи зич ко по на ша ње
чи ји је циљ по вре да до сто јан -
ства ли ца у сфе ри пол ног жи -
во та, иза зи ва ње не чи јег стра -
ха и ства ра ње по ту осо бу не -
при ја тељ ског, по ни жа ва ју ћег
или увре дљи вог окру же ња.

То зна чи да ће, на при мер,
убу ду ће би ти ка жњи во и уко -
ли ко се ше фо ви и по сло дав ци
бу ду пре ви ше агре сив но по на -
ша ли пре ма за по сле ни ма. Под
тим ће се под ра зу ме ва ти ка ко
до ди ри ва ње на рад ном ме сту и
пол но уз не ми ра ва ње, та ко и
„лак ши” об ли ци агре сив но сти,
као што су вер бал но про во ци -
ра ње или ла сцив но ко мен та ри -
са ње не чи јег спо ља шњег из гле -

да. За та кве пре кр ша је мо ћи ће
да се из рек ну нов ча не или ше -
сто ме сеч не за твор ске ка зне.
Из у зе так ће би ти агре сив но по -
на ша ње пре ма ма ло лет ном ли -
цу, јер ће они ма ко ји то бу ду
чи ни ли мо ћи да се из рек ну ка -
зне у ра спо ну од три ме се ца до
три го ди не за тво ра.

Из ме на ма и до пу на ма Кри -
вич ног за ко ни ка ко је тре ба да
сту пе на сна гу пр ви пут ће се
санк ци о ни са ти и тр го ви на бе -
ба ма. Чла ну 192 до дат је но ви
став, у ко јем пи ше да ће се
убу ду ће ка жња ва ти сва ки ле -
кар ко ји про гла си умр лим жи -
во но во ро ђен че, а по себ но
онај ко та ко не што учи ни као
члан ор га ни зо ва не кри ми нал -
не гру пе или из лич ног ко ри -
сто љу бља.

Петак, 18. новембар 2016.
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Ло кал не вла сти 
не сме ју ути ца ти 
на фор ми ра ње 
ан ти ко руп циј ских 
ти мо ва

По ли ти ча ри не спрем ни
да ста ве на увид 
јав но сти по дат ке о
лич ним при ма њи ма

– Ко руп ци ја ни је са мо да ва ње
пе де сет, сто, две ста или ви ше
евра у пла вој ко вер ти уко ли ко
вам не ко за тра жи тај но вац,
већ је мно го ви ше од то га. То је
чи тав низ кри вич них де ла до
ко јих до ла зи ка да не ки по је ди -
нац ра ди лич не ко ри сти зло у -
по тре бља ва сво ју функ ци ју и
слу жбе ни по ло жај. Ко руп ци ја
об у хва та и пар тиј ско за по шља -
ва ње, на ме шта ње тен де ра и
јав них на бав ки, не за ко ни то
при ма ње функ ци о нер ских до -
да та ка, ода ва ње слу жбе них тај -
ни, про не ве ре, не по ти зам у за -
по шља ва њу и чи тав низ дру гих
дру штве но штет них по на ша ња
– ре кла је Зо ри ца Ми ла ди но -
вић, но ви нар ка ли ста „Да нас”
и ко ор ди на тор ка Ло кал ног ан -
ти ко руп циј ског фо ру ма (ЛАФ)
из Ни ша, на пре да ва њу у Град -
ској упра ви Пан че во одр жа ном
про шле не де ље.

По ред ње, го во рио је и Зо -
ран Га ври ло вић, бив ши са рад -
ник Са ве та за бор бу про тив ко -
руп ци је, ко ји је пред во ди ла
Ве ри ца Ба раћ, и чел ник бе о -
град ског Би роа за дру штве на
ис тра жи ва ња (БИ РО ДИ), не -
вла ди не ор га ни за ци је ко ја се

ОД ЛУ КА ВИ ШЕГ СУ ДА

Ре ха би ли то ва на 
са рад ни ца на ци ста

ЗА НИ МЉИ ВО ПРЕ ДА ВА ЊЕ У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

КА КО СЕ БО РИ ТИ ПРО ТИВ КО РУП ЦИ ЈЕ

ХРОНИКА

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ис та кла спро во ђе њем ни за ис -
тра жи ва ња и пра ће њем зна -
чај них по ја ва у на шем дру -
штву.

По вод за њи хов до ла зак у
Пан че во су при пре ме за фор -
ми ра ње ан ти ко руп циј ског ти -
ма у Пан че ву и до но ше ње
стра те ги је за бор бу про тив ко -
руп ци је. То је оба ве за ко ју ће
до иду ћег про ле ћа мо ра ти да
ис пу не све ло кал не са мо у пра -
ве у Ср би ји, а на мет ну та нам
је као део про це са на ше ин те -
гра ци је у Европ ску уни ју.

Зо ри ца Ми ла ди но вић је на -
гла си ла да је из у зет но ва жно
да се ин сти ту ци је ло кал них
вла сти не ме ша ју у из бор бу ду -
ћих ло кал них ан ти ко руп циј -
ских ти мо ва и да у њи ма не бу -

ду чла но ви по ли тич ких стра -
на ка. Пре ма ње ним ре чи ма,
је ди ни на чин да ло кал ни ан -
ти ко руп циј ски ти мо ви бу ду
пот пу но не за ви сни и са мо -
стал ни jесте да у њи хов са став
уђу углед ни и не ком про ми то -
ва ни гра ђа ни, но ви на ри ло -
кал них ме ди ја и пред став ни -
ци не вла ди них ор га ни за ци ја.
Под јед на ко је ва жно и да чла -
но ви тих ти мо ва ра де во лон -
тер ски и да не до би ја ју но вац.

Го во ре ћи о до са да шњим ак -
ци ја ма ЛАФ-а, Зо ри ца Ми ла -
ди но вић је као при мер на ве ла
ис тра жи ва ње о ку му ла ци ји
по ли тич ких функ ци ја град -
ских по ли ти ча ра у Ни шу.

– Про ве ра ва ли смо на узор -
ку од 530 функ ци о не ра и хте -

ли да ис пи та мо ко ли ко функ -
ци ја оба вља ју и ко је су по ли -
тич ке, а ко је дру штве не,
спорт ске итд. За ни ма ло нас је
и ко је при хо де оства ру ју од то -
га ка ко они, та ко и њи хо ви ро -
ђа ци и чла но ви по ро ди ца. По -
де ли ли смо им упит ни ке и ре -
кли да је њи хо во по пу ња ва ње
до бро вољ но. Ода зва ло се са мо
115 њих, а од то га је са мо 85
до зво ли ло да им по да ци бу ду
јав но об ја вље ни – ре кла је она.

Ми ла ди но ви ће ва је до да ла
и да је ор га ни за ци ја на чи јем
је она че лу по кре ну ла низ по -
сту па ка у ни шком су ду због
осно ва них сум њи у ко рум пи -
ра ност ло кал них по ли ти ча ра,
али да ни је би ло го то во ни ка -
квог ефек та.

У при су ству не ко ли ко сто ти -
на спе ци ја ла ца и офи ци ра на -
ше, ру ске и бе ло ру ске вој ске, у
ка сар ни „Раст ко Не ма њић” у
Пан че ву је 13. но вем бра за вр -
ше на вој на ве жба „Сло вен ско
брат ство 2016”.

То ком не де љу да на, ко ли ко
је она тра ја ла, при пад ни ци
три ју ар ми ја су де мон стри ра -
ли вр хун ску об у че ност, а осим
то га, го сти из Ру си је и Бе ло ру -
си је при ре ди ли су пра ви спек -
такл. Из ме ђу оста лог, из
огром них тран спорт них ави о -
на из ба ци ва ли су па до бра ни ма
оклоп не тран спор те ре, при ка -
за ли су но во на о ру жа ње, а за
из ви ђа ње те ре на су ко ри сти ли
но ве спе ци јал не дро но ве ко ји
мо гу да сни ма ју и да њу и но ћу,
и омо гу ћу ју пот пу но ја сну сли -
ку нај ве ће ре зо лу ци је.

Ова ру ско-срп ско-бе ло ру ска
вој на ве жба би ла је по вод за ја -
ча ње при ја тељ ства из ме ђу спе -

ци ја ла ца из те три зе мље, за шта
нај ве ће за слу ге има пан че вач ко
Дру штво срп ско-ру ског при ја -
тељ ства „До си теј Об ра до вић”.

На мол бу ге не ра ла Зо ра на
Ве лич ко ви ћа, ко ман дан та
Спе ци јал не бри га де, чла но ви
тог дру штва и ње гов пред сед -
ник Пре драг Об ра до вић су 13.
но вем бра у по по днев ним ча -
со ви ма би ли до ма ћи ни вој ни -
ци ма из Ру си је и Бе ло ру си је.

– То ком њи хо вог крат ког
бо рав ка у Пан че ву од ве ли смо
их до Град ске би бли о те ке, где
их је при ми ла Не си ба Па ли -
брк Су кић. Она им је по ка за ла
део огром ног фон да ру ских
књи га, а по том смо их од ве ли
у град ски му зеј. Та мо им је је -
дан од ку сто са, Ср ђан Бо жо -
вић, по ка зао део екс по на та
ко ји има ју ве зе са уче шћем
Цр ве не ар ми је у бор ба ма за
осло ба ђа ње Ср би је 1944. го ди -
не. Упо зна ли смо их с ти ме да

су у Пан че во по чет ком два де -
се тих го ди на про шлог ве ка
до шли број ни бе ло гар деј ци
ко ји су бе жа ли од те ро ра по -
сле Ок то бар ске ре во лу ци је.

Оду ше ви ли су их по да ци да је
ру ска за јед ни ца у на шем гра -
ду би ла ме ђу нај ве ћи ма у Ср -
би ји, да је бро ја ла 17.000 љу ди
и да је са гра ди ла јед ну од нај -

бо љих бол ни ца у на шој та да -
шњој др жа ви – из ја вио је Пре -
драг Об ра до вић.

Он је до дао да су на ру ске и
бе ло ру ске вој ни ке ду бок ути -

сак оста ви ле три вред не ико не
ко је су у Пан че во до не ли еми -
гран ти из те зе мље, а ко је се
чу ва ју у Пре о бра жен ском хра -
му, као и део ико но ста са с ли -
ком Алек сан дра Нев ског.

Об ра до вић је ис та као да је
све штен ство пра во слав не цр -
кве та ко ђе ср дач но до че ка ло
ру ске и бе ло ру ске вој ни ке и
офи ци ре, и да је за ви ше од
сто њих при ре ди ло ру чак у
пор ти Пре о бра жен ске цр кве.

На кра ју бо рав ка у Пан че ву
при пад ни ци ру ске ар ми је су у
знак за хвал но сти за го сто -
прим ство у на шем гра ду и у
Ср би ји при ре ди ли кон церт,
ко ји је одр жао ор ке стар њи хо -
ве је ди ни це.

КРА ЈЕМ ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ

Ру ски и бе ло ру ски спе ци јал ци по се ти ли Пан че во

По је ди нци ра ди лич не ко ри сти зло у по тре бља вају сво ју функ ци ју 

УСКО РО ИЗ МЕ НЕ КРИ ВИЧ НОГ ЗА КО НИ КА

Би ће ка жњи во сва ко уз не ми ра ва ње

Жар ко Зре ња нин



ПРО ГРАМ ОЧУ ВА ЊА ИМ ПО ЗАНТ НОГ ДР ВЕ ТА ИЗ ОМО ЉИЧ КОГ ПАР КА

Цр ве но ли сна бу ква про тив зу ба вре ме на

Но во Се ло је јед но од ма ло -
број них ме ста у окру же њу ко -
је је има ло ко ри сти од фон до -
ва пре ко гра нич не са рад ње, и
то пре вас ход но за хва љу ју ћи
ан га жо ва њу та мо шњег До ма
кул ту ре. Под се ћа ња ра ди, та
уста но ва је два пут (2006. и
2010. го ди не) ре а ли зо ва ла
про јек те ко ји су се ма хом ти -
ца ли раз ме не кул тур них са др -
жа ја.

Ве ли ки су из гле ди да ће та -
ко би ти и убу ду ће, на ро чи то
на кон не дав не по се те
представникa ру мун ске ва ро -
ши це Сент Ан дреј. Они су у
Но вом Се лу бо ра ви ли ка ко би
с до ма ћи ни ма пот пи са ли про -

то кол о са рад њи, што би тре -
ба ло да озна чи по че так за јед -
нич ког де ло ва ња у по гле ду из -
ра де „пре ко гра нич них” про је -
ка та у обла сти ма ин фра струк -
ту ре, пред у зет ни штва, кул ту -
ре, спо р та...

Де ле га ци ју ме ста у ба нат -
ској ре ги ји Ти миш, уда ље ног
де се так ки ло ме та ра од Те ми -
шва ра (пре ма Ара ду), ко ју је
пред во дио гра до на чел ник Ко -

ман Кла у ди ју Фло рин, до че -
ка ли су пред сед ник но во се -
љан ске ме сне скуп шти не Не -
дељ ко То пић (с још не ко ли ко
чла но ва тог ор га на), ди рек то -
ри До ма кул ту ре и основ не
шко ле – Со рин Бо ља нац и Ма -
ри нел Блаж, као и не ко ли ко
за ин те ре со ва них ме шта на.

До га ђа ју су при су ство ва ли и
Пре драг Жив ко вић, за ме ник
гра до на чел ни ка Пан че ва, и

Та ња Ме дић, за ду же на за из -
ра ду про је ка та у Град ској
упра ви. То је из у зет но зна чај -
но, јер без уче шћа ло кал не са -
мо у пра ве не би ни био мо гућ
на ступ на ме ђу на род ним кон -
кур си ма пре ко гра нич не са -
рад ње. Град би, ре ци мо, у том
слу ча ју у фи нан сиј ском де лу
евен ту ал них про је ка та пар ти -
ци пи рао са 15 од сто укуп ног
из но са.

По ред то га, по кре ну та је
ини ци ја ти ва за бра ти мље ње
по ме ну тих ме ста, че му је нај -
ви ше ку мо вао пред у зет ник Јо -
ван Пер ко шан, ро дом Но во се -
ља нин, ко ји жи ви и ра ди у Те -
ми шва ру.

По сле са стан ка сви за јед но
упу ти ли су се у Дом кул ту ре,
ка ко би по се ти ли из ло жбу под
на зи вом „Ру му ни и Ср би у ур -
ба ном све ту Ба на та”, а по том
су об и шли Основ ну шко лу
„Жар ко Зре ња нин” и спорт ску
ха лу.

Ба нат ски Бре сто вац: Из ло -
жба илу стра ци ја и ка ри ка ту -
ра из ра ди о ни ца Ни ко ле
Дра га ша при ре ђи ва них у ор -
га ни за ци ји До ма омла ди не
Пан че во би ће отво ре на у пе -
так, 18. но вем бра, у 18 са ти,
у га ле ри ји Ва тро га сног до ма.
У шко ли су у то ку ра ди о ни це
на род не тра ди ци је. Бес плат -
ни пре вен тив ни пре гле ди
би ће спро ве де ни у сре ду, 23.
но вем бра, од 8 до 10 са ти.

Ба нат ско Но во Се ло: Још
увек се че ка са гла сност Ми -
ни стар ства по љо при вре де
ка ко би био по кре нут по сту -
пак јав не на бав ке за из град -
њу ка пе ле. Ве ли ки на род ни
ор ке стар је про шлог ви кен да
у Но вом Са ду сни мао ма те -
ри јал за но во го ди шњи про -
грам Ра дио-те ле ви зи је Вој -
во ди не, ко ји ће по слу жи ти и
за из ра ду но вог це-деа.

До ло во: По че ла је са на ци ја
се о ског сме тли шта, као и ди -
вљих де по ни ја. Ма ја Вит ман,
ди рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва, у
сре ду, 16. но вем бра, об и шла
је не дав но ас фал ти ра ну Ули -
цу ЈНА.

Гло гоњ: Омла дин ска ор га ни -
за ци ја је у не де љу, 13. но вем -
бра, у До му кул ту ре, у окви ру
ак ци је под на зи вом „По де ли
сре ћу” при ку пи ла око сто ки -
ло гра ма гар де ро бе за со ци -
јал но угро же не гра ђа не. На
истом ме сту у пе так, 18. но -
вем бра, од 8 до 11 са ти, би ће
спро ве де ни бес плат ни пре -
вен тив ни пре гле ди. Уско ро
ће по че ти но ва фа за ре кон -
струк ци је во до вод не мре же.

Ива но во: РТС је сни мао еми -
си ју о ба нат ским Бу га ри ма у
окви ру се ри ја ла под на зи вом
„Гра ђа нин”, ка да су, по ред
оста лог, го во ри ли и ме шта ни
Ау гу стин Ка ла пиш и То ма
Ва сил чин. Чла но ви МКУД-а
„Бо наз Шан дор” на сту пи ће у
пе так, 18. но вем бра, у глав -
ном гра ду Ма ђар ске.

Ја бу ка: Три би не на фуд бал -
ском ста ди о ну, ка па ци те та

од две ста љу ди, у за вр шној су
фа зи. Ру ко вод ство Ме сне за -
јед ни це, за јед но с ди рек то -
ри ма основ не шко ле и До ма

кул ту ре, пу то ва ће у брат ски
Ма ке дон ски Брод с на ме ром
да ус по ста ви са рад њу у мно -
гим обла сти ма.

Ка ча ре во: По че ли су ра до ви
на ре кон струк ци ји фа са де
До ма омла ди не. Про те клог
ви кен да су за сад не по зна ти
ван да ли по раз би ја ли сен зо ре
на сла ви на ма би ва то ри ју ма,
па је у то ку њи хо ва по прав ка.
Пен зи о не ри с нај ни жим при -
ма њи ма су у че твр так, 10. но -
вем бра, у ор га ни за ци ји Ме -
сног од бо ра СНС-а, до би ли
па ке те со ци јал не по мо ћи.

Омо љи ца: Ма ја Вит ман, ди -
рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва, у
сре ду, 16. но вем бра, об и шла
је ме сто ра до ва на из град њи
ка на ли за ци је. Но во фор ми ра -
ни од бој ка шки клуб „Мла дост
1973” уско ро за по чи ње тре -
нин ге, бу ду ћи да је већ при ја -
вље но три де се так ти неј џе ра.

Стар че во: Пре да ва ње под
на зи вом „Ка ра ван здра вља”
у ор га ни за ци ји „СМС фит -
нес-цен тра” при ре ђе но је у
уто рак, 15. но вем бра, у До му
кул ту ре. Су тра дан је у ис тој
уста но ви, у про сто ри ја ма
Дру штва пче ла ра, то удру -
же ње за по че ло ци клус зим -
ских еду ка ци ја. Ху ма ни тар -
ни кон цер ти с ко јих ће сав
при ход би ти упо тре бљен за
ле че ње те шко обо ле лог
Алек сан дра Стан ко ви ћа би -
ће одр жа ни у че твр так, 17.
но вем бра (21 сат), и су бо ту,
19. но вем бра (19 са ти), у До -
му кул ту ре.

СЕЛО
Петак, 18. новембар 2016.
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ДИ РЕК ЦИ ЈА ЗА ИЗ ГРАД ЊУ И УРЕ ЂЕ ЊЕ ПАН ЧЕ ВА ОКОН ЧА ВА СЕ ЗО НУ

АС ФАЛ ТИ РА НО ЈЕ ДА НА ЕСТ УЛИ ЦА 
У НА СЕ ЉЕ НИМ МЕ СТИ МА

Месне актуелности 

Гло гоњ ска омла дин ска ор га -
ни за ци ја је јед но од нај пре -
по зна тљи ви јих удру же ња тог
ти па и већ ду же вре ме пред -
ња чи по бро ју ра зно ли ких
ак тив но сти. По ред еду ка тив -
них, кул тур них, спорт ских и
за бав них са др жа ја, ве о ма че -
сто се ан га жу је и у ху ма ни -
тар не свр хе.

С тим у ве зи, мла ди из
Гло го ња су у не де љу, 13. но -
вем бра, у До му кул ту ре на -
ста ви ли ак ци ју „По де ли сре -
ћу!”, осми шље ну по чет ком

го ди не с ци љем да со ци јал но
угро же ним су гра ђа ни ма
при ба ве пре ко по треб ну гар -
де ро бу.

Од зив је и овог пу та био
ве о ма до бар, че му у при лог
го во ри ви ше од сто ки ло гра -
ма при ку пље не по лов не оде -
ће, ко ја ће би ти про сле ђе на
пан че вач ком Цр ве ном кр сту.

Омла дин ци за хва љу ју тим
пле ме ни тим љу ди ма, а све
дру ге по зи ва ју да се сле де -
ћом при ли ком на њих угле -
да ју.

ХУ МА НИ ТАР НА АК ЦИ ЈА ГЛО ГО ЊА ЦА

Мла ди при ку пља ли 
гар де ро бу

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НО ВО СЕ ЉА НИ УГО СТИ ЛИ ПАРТ НЕ РЕ ИЗ РУ МУ НИ ЈЕ

По че так пре ко гра нич не са рад ње

Је дин стве ни при ме рак др ве -
та, стар око сто два де сет го ди -
на, још увек по но сно до ми ни -
ра пар ком у цен тру Омо љи це.
Реч је о цр ве но ли сној бу кви
ви си не око два на ест ме та ра,
са ста блом преч ни ка јед ног
ме тра и кро шњом ко ја за у зи -
ма три ста пе де сет ква дра та.

Ка ко би она на ста ви ла да пр -
ко си овим, при ро ди не баш та ко
на кло ње ним вре ме ни ма, пре
ма ње од го ди ну да на, на ини ци -
ја ти ву Ме сне за јед ни це, По кра -
јин ски за вод за за шти ту при ро де
са чи нио је аде кват ну сту ди ју за
очу ва ње те им по зант не биљ ке.

На осно ву то га је Град ски се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот не

сре ди не пред ло жио да ЈКП „Зе -
ле ни ло”, ко је је у том по гле ду
нај о пре мље ни је ка дров ским и
тех нич ким ка па ци те ти ма, по -
ста не упра вљач спо ме ни ка
при ро де, што је ка сни је и при -
хва ће но на над ле жном ме сту.

Ти ме је ре жим за шти те тре -
ћег сте пе на ус по ста вљен на
пре ко 4.579 ме та ра ква драт -
них, тач ни је на по вр ши ни у
омо љич ком пар ку ко ја окру -
жу је цр ве но ли сну бу кву.

По ме ну то пред у зе ће ће, др -
же ћи се про гра ма упра вља ња,
усво је ног на по след њој сед ни -
ци Град ског ве ћа, по ред оста -
лог, про ве ра ва ти здрав стве но
ста ње ста бла, на осно ву ко јег

ће би ти од ре ђи ва не нео п ход не
ме ре са на ци је и кон зер ва тор -
ски ра до ви. У пре во ду, би ће
утвр ђе на фи то па то ло шка, ен -
то мо ло шка и фи зич ка оште -
ће ња; по ло мље не и су ве гра не
би ће оре за не и укло ње не, на -
кон че га ће пре се ци би ти пре -
гле да ни и пре ма за ни за штит -
ним сред стви ма. У про грам
спа да ју и дру ге би о тех но ло -
шке ме ре, нео п ход не ра ди
очу ва ња ви тал но сти ста бла.

О све му то ме ЈКП „Зе ле ни -
ло” ће, до сре ди не де цем бра,
мо ра ти да под не се из ве штај
Град ском ве ћу, ко је је за ту на -
ме ну обез бе ди ло бли зу пе де -
сет хи ља да ди на ра.

До ло во нај зад до бро
про шло – твр да цр на
под ло га у ЈНА 
и Вој во ђан ској

Пе де сет два ми ли о на
оти шло на по ја ча но
одр жа ва ње

Се зо на ра до ва чи ји је ин ве сти -
тор Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва, пре све га на
ни ско град њи, бли жи се кра ју.
Као и увек, у фо ку су је би ло
пе ри о дич но одр жа ва ње ули ца,
то јест њи хо во ас фал ти ра ње.

По след ња ме ста у ко ји ма су
те шке ма ши не гр ме ле, би ли су
Бре сто вац, где је твр ду под ло -
гу на ба зи би ту ме на до би ла
Ули ца Мо ше Пи ја де, и До ло во
– пан че вач ко се ло ко је ве ро -
ват но сло ви за ме сто с нај ма -
ње ас фал ти ра них ули ца.

Све ма ње до сад не кал др ме
За раз ли ку од мно гих „су -
шних” го ди на, ас фал ти ра ње
овог пу та ни је ми мо и шло ни
До ло во, па су жи те љи тог се ла
с нај ве ћим про цен том кал др -
ми са них ко ло во за, ко јих је ви -
ше од по ло ви не, там ну под ло -
гу до би ли у две ули це – ЈНА и
Вој во ђан ској.

У пр вој се ас фалт за цр нео
на ду жи ни од хи ља ду две ста
ме та ра, ши ри не пет ме та ра, а
уго во ре на вред ност ра до ва из -
но си ла је не што ма ње од два -
на ест ми ли о на ди на ра. Ка да је
реч о Вој во ђан ској, та мо је из -
гра ђе на тра са ду га око осам -

на ест ули ца – на ве ла је ди рек -
тор ка по ме ну тог пред у зе ћа.

Под се ћа ња ра ди, по ред Бре -
стов ца и До ло ва, у Но вом Се лу
и Гло го њу су из гра ђе не ули це
истог на зи ва – Бо ри са Ки дри -
ча; Стар чев ци су до би ли три
кра ће – На дел ску, Зим ску и
Ми хај ла Пу пи на, Омо љи ца –
Бе геј ску, а Ка ча ре во – Пр во -
мај ску и Ма ке дон ску.

Што се пан че вач ких се ла
ти че, тре ба ис та ћи да Ди рек -
ци ја тре нут но гра ди и гло гоњ -
ску ка пе лу, као и омо љич ку
ка на ли за ци ју, а при том је би -
ло и ре кон струк ци је и из град -
ње ра зних обје ка та.

сто три де сет ме та ра, ши ро ка
4,8 ме та ра, а ин ве сти ци ја је
ко шта ла не што пре ко де вет
ми ли о на ди на ра. При том су
де лом про ко па ни ки шни ка -
на ли и по ста вље на је вер ти -
кал на сиг на ли за ци ја.

Ме ста по ме ну тих ра до ва је
у сре ду, 16. но вем бра, по се ти -
ла и ди рек тор ка Ди рек ци је за
из град њу и уре ђе ње Пан че ва –
Ма ја Вит ман, ко ју је та мо у
име до ма ћи на до че као Тре ша
Ра до њин, ру ко во ди лац ЈКП-а
„До ло ви”. Он је том при ли ком
за хва лио Гра ду и Ди рек ци ји
на но ва два ки ло ме тра ас фал -
ти ра них ко ло во за, што је

озби љан по мак у по пра вља њу
ин фра струк тур не си ту а ци је у
До ло ву, и из ра зио на ду ће се
тај тренд на ста ви ти.

Ка пе ла, ка на ли за ци ја, објек ти...
С тим у ве зи, Ма ја Вит ман је
на ве ла да је све што је пла ни -
ра но, ка да је реч о ас фал ти ра -
њу у се ли ма, у пот пу но сти ре -
а ли зо ва но.

– У окви ру пе ри о дич ног
одр жа ва ња по на се ље ним ме -
сти ма, то ком ове го ди не Град
је за ту на ме ну из дво јио не што
ви ше од пе де сет два ми ли о на
ди на ра. У пи та њу су уго во ре ни
по сло ви за ас фал ти ра ње је да -



„Ле по те при род не ба шти не
Ср би је” те ма је пр вог пред ста -
вља ња књи га из фон да На уч -
ног оде ље ња Град ске би бли о -
те ке, у окви ру про јек та „Скри -
ве но бла го би бли о те ка”, ко ји

ре а ли зу ју удру же ње „Лас хен -
тес” и Град ска би бли о те ка.

Пре ли ста ва ње мо но гра фи ја
о при ро ди и пу то пи са при ре -
ђе но је у по не де љак, 14. но -
вем бра, а го шћа је би ла Ле на
Ко ва че вић. Том при ли ком
свој рад су пред ста ви ла пан че -
вач ка пла ни нар ска дру штва
„Је ле нак” и „Со ко”, са же љом
да мо ти ви шу по се ти о це да и
ужи во ви де не ке од пре де ла из
књи га.

Сле де ће пред ста вља ње је
пла ни ра но за крај ја ну а ра, а
уче сни ци би пре ли ста ва ли
књи ге о Не ма њи ћи ма, Све тој
го ри, сред њо ве ков ној Ср би ји...

Дејан Цукић и „Спори ритам
бенд” пренели су позитивне
вибрације Панчевцима енер-
гичним наступом у четвртак,

10. новембра, у дворани „Апо-
ло” Дома омладине.

Публику су чиниле разли-
чите генерације – било је кли-
наца, младих, оних у средњим
и „најбољим” годинама, што
одвојено, што породично. То
је добар пут ка незабораву –
преношење песама „с колена
на колено”. Сви су заједно пе-
вали углас, играли и скакали.

КОНЦЕРТ ДЕЈАНА ЦУКИЋА У „АПОЛУ”

Спори ритам – 
енергичан наступ

КУЛТУРА
Петак, 18. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Осман ска по са да
од три ста пе де се то ро
љу ди се пре да ла 
без бор бе

На те ме љи ма 
не ка да шње твр ђа ве
ни кле ба рок не 
гра ђе ви не

Из ло жбу „Три ста го ди на
осло бо ђе ња Пан че ва од Ту ра -
ка 1716–2016”, ко ју је ор га -
ни зо вао За вод за за шти ту
спо ме ни ка кул ту ре, по се ти о -
ци су има ли при ли ку да ви де
до 16. но вем бра у згра ди не -
ка да шње Сви ла ре. Ау то ри
Ми о драг Мла де но вић и Сне -
жа на Ве чан ски пред ста ви ли
су до га ђа је ко ји су се од и гра -
ли 9. но вем бра 1716, ка да је
Пан че во осло бо ђе но од Ту ра -
ка. Та зби ва ња су би ла пре -
крет ни ца за наш град, ко ји
по сле то га за по чи ње раз вој у
скла ду с хри шћан ском Евро -
пом. Из ло же ни пла но ви, гра -
ву ре, ма пе, ски це и цр те жи, а
ме ђу њи ма и но во от кри ве ни
до ку мен ти при ба вље ни у ар -
хи ви ма Ан ка ре, Бе ча и Бу -
дим пе ште, као и у на ци о нал -
ној би бли о те ци „Се че њи” у
пре сто ни ци Ма ђар ске, при -
ча ју при чу о тим кључ ним
исто риј ским до га ђа ји ма, али

ИЗ ЛО ЖБА: ТРИ ВЕ КА ОД ОСЛО БО ЂЕ ЊА ПАН ЧЕ ВА ОД ТУ РА КА

ПРЕ КРЕТ НИ ЦА У РАЗ ВО ЈУ ГРА ДА
Културни телекс

Епо хал на при по вест о Дру -
гом свет ском ра ту, уо кви -
ре на уз бу дљи вом де тек тив -
ском при чом, ис тра жу је
не ста нак днев ни ка Ал фре -
да Ро зен бер га, „глав ног
фи ло зо фа” Адол фа Хи тле -
ра, и пру жа но ви по глед на
до ла зак на ци ста на власт и
на ста нак Хо ло ка у ста.

Ал фред Ро зен берг је од
са мог по чет ка био ути цај -
на фи гу ра у нај у жем кру гу
око Адол фа Хи тле ра. По
на стан ку Тре ћег рај ха ње -
го во жи вот но де ло по све -
ће но ра си стич кој фи ло зо -
фи ји по ста ло је ка мен те -
ме љац на ци стич ке иде о ло -
ги је. Ро зен бер гов днев ник
– пет сто ти на ру ком пи са -
них стра ни ца, ко је ну де
ужа са ва ју ћи по глед у ум
„ин те лек ту ал ног пр во све -
ште ни ка го спо дар ске ра се”
– от кри вен је кра јем ра та у
јед ном ба вар ском зам ку.
Ту жи о ци су га ис пи та ли за
вре ме нир нбер шког су ђе ња

за рат не зло чи не, али је
ми сте ри о зно не стао на кон
што је Ро зен берг осу ђен и
по гу бљен.

Днев ник цр ног ђа во ла
ну ди кључ не уви де у де ша -
ва ња у нај у жем кру гу на -
ци стич ког ре жи ма – и пси -
ху чо ве ка чи ја је ра ди кал -
на ви зи ја до ве ла до Ко нач -
ног ре ше ња.

„Днев ник цр ног ђа во ла: 
укра де не тај не Тре ћег рај ха” 

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи -
та ње: „Ко је мо гао да са кри је Ро зен бер гов днев ник?”, на -
гра ди ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Днев ник цр ног
ђа во ла: укра де не тај не Тре ћег рај ха” Ро бер та Вит ма на и
Деј ви да Ки ни ја. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви -
ти у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у -
зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 18. но вем бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт на про мо ци ја уџ бе ни ка „Там бу ра шке ети де” Љи ља не
Мар ја но вић и Бу ди ми ра Сто ја но ви ћа. На сту па ју уче ни ци
МШ „Јо ван Бан дур”, уче ни ци там бу ра шке сек ци је ОШ „За -
га Ма ли вук” из Бе о гра да и там бу ра шки ор ке стар „Там бу ра -
то ри јум”.

Су бо та, 19. но вем бар, 19 са ти, Спо мен-дом  Вој ло ви ца: кон -
церт деч јих гру па фол кло ра и пр вог ан сам бла РКУД-а „Је -
дин ство ИСП”. Гост: КУД „14. мај” из Бо сне и Хер це го ви не.

Не де ља, 20. но вем бар, 17 са ти, Дом вој ске: кон церт деч -
јих ан сам ба ла КУД-а „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”.

Уто рак, 22. но вем бар, 18 са ти, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: јав ни час ђа ка свих од се ка МШ „Јо ван Бан дур”.

Из ло жбе 
Пе так, 18. но вем бар, 19 са ти, На род ни му зеј Пан че во:
отва ра ње из ло жбе „Тр жни ца тр бух гра да” Ет но граф ског му -
зе ја Ис тре и По мор ског и по ви је сног му зе ја Хр ват ског при -
мор ја Ри је ка. Ау тор ке су Та ња Коц ко вић За бор ски и Ива на
Ша рић Жиц.

По не де љак, 21. но вем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен -
тра: отва ра ње из ло жбе ра до ва на па пи ру Ива на Ве лич ко -
ви ћа.

Уто рак, 22. но вем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -
но сти: отва ра ње из ло жбе сли ка ПАН III Јо не ла По по ви ћа.

Књи жев ност 
Пе так, 18. но вем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: пред ста вља ње књи ге „Ча роб ни пр сти Ми те Ср дан ца”.
Уче ству ју: ет но му зи ко лог Ма ри ја Дум нић, књи жев ни кри -
ти чар Ва са Пав ко вић, Ди ми три је Ми та Ср да нов Ср да нац и
хор „Злат на је сен”.

Пе так, 25. но вем бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: пред ста вља ње ро ма на Ни ко ла ја Лу ги но ва „Та ко ве ли
Џин гис-кан ”, дво том не еп ске са ге о мон гол ском вла да ру ко -
ји је упра вљао нај ве ћом те ри то ри јом у исто ри ји чо ве чан ства.
О књи зи ће го во ри ти Ми ли во је Ба ћо вић, пре во ди лац ро ма на,
Бран ко Сте ва но вић, пе сник, и Хе ле на Ро шко ва, му зи чар ка.

Пред ста ве
По не де љак, 21. но вем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: по зо ри шна пред ста ва „Го спо ђи ца” Ју го сло вен ског
драм ског по зо ри шта. Ре жи ја: Гор чин Сто ја но вић.

Про грам за де цу
Су бо та, 19. но вем бар, 12 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва за де цу „Ча роб њак из Оза” деч је по зо ри шне сце -
не „По ђи ту да...” Кул тур ног цен тра. Ре жи ја: Не над Гво зде -
но вић.

Те мат ски про грам
Сре да, 23. но вем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра: ве че
сал се.

Стране припремила 

Милица
Манић

– Осман ска по са да од три -
ста пе де се то ро љу ди пре да ла
му је град у за ме ну за сло бо -
дан про лаз ка Бе о гра ду –
при ча Јо кић.

Гра до на чел ник Пан че ва Са -
ша Па влов ка же да наш град,
ко ји има ду гу исто ри ју и тра -
ди ци ју ра то ва ња, од те 1716.
по чи ње ди на мич ни раз вој, а
при сут на ло ги ка ра то ва ња по -
ра же на је од стра не ло ги ке
жи во та.

– На те ме љи ма не ка да шње
твр ђа ве, ко ја је са ма по се би
пред ста вља ла не што што је
бли ско ра ту, до би ли смо са -
вре ме не гра ђе ви не ко је су би -
ле мно го бли же жи во ту и ре -
ал ним жи вот ним по тре ба ма
ста нов ни ка, на ших пре да ка –
ис та као је Па влов.

При ку пље ни ма те ри јал и
пре зен то ва не ана ли зе су по че -
так ис тра жи ва ња исто ри је ју -
жног Ба на та, на ро чи то у пе ри -
о ду сред њег ве ка, осман ског
пе ри о да и пр вих го ди на ин ду -
стри ја ли за ци је, а струч ња ци
За во да за за шти ту спо ме ни ка
ће их на ста ви ти у на ред ним
го ди на ма.

У окви ру обе ле жа ва ња Да на
гра да Пан че ва, у сре ду, 9. но -
вем бра, исто ри чар Ср ђан Бо -
жо вић, ви ши ку стос пан че вач -
ког му зе ја, одр жао је пре да ва -
ње „Три ве ка од осло бо ђе ња
Пан че ва од Ту ра ка”.

Мр Си ни ша Јо кић, ди рек тор
За во да за за шти ту спо ме ни ка
Но ви Сад, го во ре ћи о исто риј -
ском кон тек сту до га ђа ја из
1716, кон ста то вао је да је про -
стор да на шње Вој во ди не, а по -
го то во ва ро ши на Ду на ву по пут
Пе тро ва ра ди на и Пан че ва, био
по при ште ау стриј ско-тур ских
ра то ва и би та ка за ме ђу соб ну
пре ва гу, али и део ва жног про -
це са за ко нач но осло бо ђе ње
хри шћан ских на ро да од Осман -
ске ца ре ви не... По сле Пе тро ва -
ра дин ске бит ке и осло бо ђе ња
Те ми шва ра, ко ји је био се ди ште
па ша лу ка и це лог Ба на та, вој -
ска Еу ге на Са вој ског, ко јом је
ко ман до вао гроф Фло ри мунд
Мер си, 9. но вем бра је из би ла
пред Пан че во.

и о раз вој ним фа за ма пан че -
вач ких твр ђа ва.

Ме ђу ма те ри ја ли ма ко ји се
пр ви пут пре зен ту ју јав но сти
је су тур ски деф те ри о по прав -
ка ма ста ре твр ђа ве и не ре а ли -
зо ва ни пла но ви за град њу но -
вих обје ка та, ин же њер ски пла -
но ви за об но ву ста ре и по ди за -
ње но ве ба рок не фор ти фи ка -
ци је и ау стриј ске вој не кар те.

Ха џи Зо ран Ла зин, под се -
кре тар у По кра јин ском се кре -
та ри ја ту за кул ту ру, на отва ра -
њу из ло жбе је под се тио да je
ове го ди не обе ле же но и три ста
го ди на Пе тро ва ра дин ске бит -
ке, за ко ју исто ри ча ри, а и они
ко ји то ни су, твр де да је би ла
пре лом на за исто ри ју ових
про сто ра.

ПРО СЛА ВЉЕН ЈУ БИ ЛЕЈ КЛУ БА ЗА ОД РА СЛА И СТА РА ЛИ ЦА

За ба ва, вре дан рад и до бри ре зул та ти 

На пр вој сед ни ци Са ве та за
кул ту ру, ко ја је одр жа на у че -
твр так, 10. но вем бра, од лу че но
је да пред сед ник тог те ла бу де
ака дем ски сли кар Зо ран Јо ва -
но вић Јус, а ар хе о лог Ја сна Јо -
ва нов је пот пред сед ни ца. Чла -
но ви Са ве та, ко је је иза бра ло
Град ско ве ће, је су и ди ри гент -
ки ња хо ра ПСЦПД мр Ве ра Ца -
ри на, умет нич ки ди рек тор КУД-
а „Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”

Де јан Три фу но вић, пи сац и но -
ви нар Сло бо дан Буб ње вић,
уред ник филм ског про гра ма
Кул тур ног цен тра Вла ди мир
Про тић и по зо ри шни ре ди тељ
Вла дан Ђур ко вић.

На пр вој сед ни ци се го во ри -
ло о за да ци ма Са ве та, од ко га се
оче ку је да су ге ри ше, ука зу је на
про бле ме и да је пред ло ге за
њи хо во ре ша ва ње. Не ма ња Ро -
тар, град ски већ ник за кул ту ру,

сма тра да је и по ред кри зе и
свих тран зи ци о них про бле ма
кул ту ра у Пан че ву за др жа ла
ква ли те тан ни во и да Са вет тре -
ба да по мог не кул тур ном раз во -
ју гра да. Он на ја вљу је ре а ли за -
ци ју ве ли ког про јек та пре ко -
гра нич не са рад ње, оспо со бља -
ва ње још јед ног објек та ин ду -
стриј ског на сле ђа (као што је,
на при мер, Цр ве ни ма га цин)
за кул тур не по тре бе, по моћ

ин сти ту ци ја ма кул ту ре у гра ду
и се о ским до мо ви ма кул ту ре...
Вр ло бр зо тре ба ло би фор ми ра -
ти и те ло за им пле мен та ци ју
Стра те ги је кул тур ног раз во ја
гра да Пан че ва 2016–2020.

Чла но ви Са ве та го во ри ли су
о про бле ми ма, али и из не ли
низ иде ја и пред ло га чи ја би
ре а ли за ци ја до при не ла уна -
пре ђе њу кул тур не сли ке на -
шег гра да.

ПР ВА СЕД НИ ЦА СА ВЕ ТА ЗА КУЛ ТУ РУ

Ка унапређењу културне слике

Про сла ва по во дом че тр де сет
го ди на од осни ва ња пр вог
клу ба за од ра сла и ста ра ли ца
одр жа на је у че твр так, 10. но -
вем бра, у До му за ста ра ли ца
Ге рон то ло шког цен тра Пан че -
во. Ми ли сав Пе ру но вић, ди -
рек тор Ге рон то ло шког цен -
тра, по здра вио је го сте, а о
исто ри ја ту клу бо ва и њи хо вом
ра ду го во ри ла је Иван ка Ра ду
Ха ла брин, ру ко во ди лац клу -
бо ва. Она је под се ти ла да је
пр ви днев ни цен тар за збри -
ња ва ње од ра слих и ста рих ли -
ца осно ван 1976. го ди не, по -
том су отво ре на још два, а од
1991. го ди не, ка да је осно ван

Ге рон то ло шки цен тар, они по -
ста ју ње го ве рад не је ди ни це.

– Клу бо ве у овом гра ду кра -
си бо гат сек циј ски рад, а на ша

ло кал на са мо у пра ва зна да
има мо до бре ре зул та те. О то ме
го во ре и при сут не ко ле ге из
дру гих гра до ва ши ром Ср би је с
ко ји ма успе шно са ра ђу је мо –
ре кла је Иван ка Ра ду Ха ла брин.

Чла но ви драм ске, му зич ке,
ре ци та тор ске, ли те рар не и
фол клор не сек ци је из ве ли су
при го дан кул тур но-умет нич ки
про грам, а из ло же ни су и ра -
до ви ли ков не сек ци је, као и
пе ха ри и ди пло ме ко је су
осво ји ле сек ци је за пи ка до и
шах. На Олим пи ја ди и Ли ги
тре ћег до ба чла но ви клу бо ва
уче ству ју ре дов но и углав ном
осва ја ју пр ва три ме ста.

СКРИ ВЕ НО БЛА ГО БИ БЛИ О ТЕ КА

Ле по те при род не 
ба шти не Ср би је



Пи сац и књи жев ни кри ти чар
Ва са Пав ко вић пред ста вио је
нај но ви ју књи гу, под на сло -
вом „Де сет зам ки”, у уто рак,
15. но вем бра, у Га ле ри ји Ми -
ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.

Збир ка кри ми на ли стич ких
при ча пра ти ју на ка – адво ка та
у по зним го ди на ма, па се мо -
же ре ћи, с об зи ром на то да је
реч о хро но ло шком ре ђа њу до -
га ђа ја, да је ово и ро ман о по -
ли циј ском ислед ни ку, ка сни је
адво ка ту То ди ћу, и ње го вим
слу ча је ви ма. Пр ва при ча је на -
пи са на по исти ни том до га ђа ју,
по след ња је из ми шље на у це -
ло сти, а за оста ле је ау тор гра -
ђу тра жио у но ви нар ским тек -
сто ви ма и у раз го во ру с при ја -
те љи ма ко ји се ба ве истом
про фе си јом као и глав ни лик.

– „По зајм љи ва не” су од не -
ких фељ то ни ста, пра ти ла ца
та ко зва не суд ске хро ни ке ко ји
су пи са ли о зло чи ни ма. Би ло
ми је згод но да од тих за бо ра -
вље них пи са ца „по су дим” по -
не ки си же, по не ки лик, по не -
ку си ту а ци ју и да их вра тим у

оп ти цај. У књи зи, у би бли о -
гра фи ји, на ве де на су њи хо ва
име на и име на њи хо вих књи га
из ко јих сам „по зајм љи вао”
не ку си ту а ци ју и та ко сам им
вра тио дуг што су ми пру жи ли
са те обим ног чи та лач ког за до -
вољ ства, дуг што су, на жа лост,
у на шој кул ту ри пот пу но за бо -
ра вље ни, а и не ку вр сту ду га

што сам по ку шао да од њи хо -
вих фељ то ни стич ких, но ви -
нар ских при ча на пра вим
умет нич ке при че – об ја снио је
Пав ко вић.

Мар ко Не дић, књи жев ни
кри ти чар, ис та као је да у Ср би -
ји не ма мно го жан ров ских пи -
са ца и да се Ва са Пав ко вић од -
лич но сна шао с том фор мом.

– Жан ров ска про за се ра ди
по кљу чу, по еле мен ти ма ко ји
се уна пред мо ра ју зна ти и на
осно ву ко јих до бар пи сац мо -
же на пра ви ти до бру при чу.
Сла би ји пи сци мо гу на пра ви -
ти ко мер ци јал ну при чу ко ја
мо же да се чи та и ко ја се си -
гур но чи та у раз ли чи тим при -
ли ка ма. Код Ва се Пав ко ви ћа
је реч не о де сет, већ о је да на -
ест зам ки – је да на е ста је це ла
књи га. Он не пи ше жан ров ску,
не го нај нор мал ни ју при чу.
Ону ка кву пи шу и оста ли до -
бри пи сци, стан дард ну при чу.
Ис ко ри стио је све те до бре
еле мен те та ко зва не де тек тив -
ске про зе и на осно ву тих де -
та ља ус пео је да на пра ви оно
што је ствар на при ча – ре као
је Мар ко Не дић.

Ва са Пав ко вић по ред про зе
пи ше и пе сме и књи жев ну
кри ти ку. До бит ник је број них
на гра да, ме ђу ко ји ма је „Ко -
чи ће во пе ро” за збир ку при ча
„Оке ан Ду нав”. Књи га „Де сет
зам ки” об ја вље на је у из да њу
„Ву ко тић ме ди је”.

Про гра ми у окви ру 16. Су сре -
та из вор них пе вач ких гру па
„Ет но глас” одр жа ни су у пе -
ри о ду од 7. до 13. но вем бра на
ви ше ло ка ци ја у Пан че ву.

На кон отва ра ња по став ке
Ет но граф ског му зе ја „Гуњ, је -
лек, пр слук” про шле не де ље,
исто и ме них ра ди о ни ца и из -
ло жбе деч јих ра до ва на ста лих
у јед ној од њих, у га ле ри ји До -
ма омла ди не усле дио је цен -
трал ни – кон церт ни про грам.
Пред ста вље на је и књи га „Пе -
вач ко на сле ђе Ср ба у Гор њем
Ба на ту у Ру му ни ји: све до чан -
ства на ис те ку два де се тог ве -
ка” др Је ле не Јо ва но вић, ет но -
му зи ко ло га.

Про гра ми су би ли из у зет но
до бро по се ће ни, а пу бли ка је
ужи ва ла у пе сми и игри. Ре а -
ли за ци јом ово го ди шње ма ни -
фе ста ци је за до во љан је и
умет нич ки ди рек тор фе сти ва -
ла Де јан Три фу но вић.

По след ње три ве че ри ово го ди -
шњег „Ет но гла са” одр жа ни су
кон цер ти фол клор них и пе вач -
ких гру па. У пе так, 11. но вем -
бра, ве че је отво рио до ма ћин,
КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”, про гра мом за ко ји је на -
гра ђен злат ном пла ке том и с
не ко ли ко спе ци јал них на гра да
на 53. Фе сти ва лу му зич ких
дру шта ва Вој во ди не у Ру ми –
игра ма Ср ба из ру мун ског де ла
Ба на та, Пчи ње, Хо мо ља и вла -
шким игра ма. Ла за рич ке оби -
ча је из Гор ње Пчи ње пред ста -
ви ла је пе вач ка гру па овог
КУД-а, а на сту пи ли су и на род -
ни и там бу ра шки ор ке стар пан -
че вач ког дру штва. Игра ли су и
чла но ви омла дин ског и деч јег
ан сам бла ви ших раз ре да.

На сце ни Кул тур ног цен тра
сво је играч ко уме ће по ка за ли
су и чла но ви Кул тур но-умет -
нич ког дру штва „Сло га” из
Ци ри ха, ко је се пред ста ви ло
игра ма из Гла мо ча и Са ра јев -
ског по ља. Иа ко жи ве да ле ко
од сво је до мо ви не, на шли су
на чин да кроз тра ди ци о нал ну
игру и пе сму бу ду бли же њој.
Сме де рев ски Ан самбл на род -
них ига ра и пе са ма (АНИП
Сме де ре во) од и грао је ко ре о -
гра фи је из Шу ма ди је, Сту де -
ни це и Ле сков ца.

Из во ђа чи су на сту па ли пред
пре пу ном дво ра ном, а пу бли -
ка је има ла при ли ку да чу је и
ви ди њи хо во вр хун ско играч -
ко и пе вач ко уме ће.

Ва ра ње смр ти, 
њи ха ње, ма шта

КУЛТУРА
Петак, 18. новембар 2016.

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

„Не ве ро ват ни Мо рис и ње -
го ви шко ло ва ни гло да ри”
је 29. ро ман о Диск све ту
ко ји је об ја ви ла „Ла гу на” и
при па да се ри ја лу ко мич не
фан та сти ке.

Сва ки гра дић на Диск -
све ту зна за при че о па цо -
ви ма и фру ла ши ма. Мо рис
– улич ни ма чор ви чан
умет но сти пре жи вља ва ња –
пред во ди бан ду са ста вље ну
од сво јих шко ло ва них, па -
цов ских дру га ра (и јед ног
ту па вог клин ца); углав ном
за ра ђу ју фи ну ло ву. Кад
спо ји те јед ног фру ла ша и
мно штво па цо ва, до би је те
за и ста мно го па ра. Све док
не на и ђу на не ко га ко не
игра ка ко они сви ра ју. Са да
он и ње го ви при ја те љи мо -
ра ју да на у че шта зна чи је -
дан но ви по јам: зло...

Сер Те ренс Деј вид Џон –
Те ри Пра чет (1948–2015)
бри тан ски је пи сац, нај по -
зна ти ји по се ри ја лу о Диск -
све ту. До бит ник је Бри тан -
ске на гра де за на уч ну фан -
та сти ку, науч но фан та стич -
не и еп ско фан та стич не

на гра де „Ло кус”, на гра де
„Кар не ги” за деч ју књи жев -
ност, на гра де „Про ме теј” за
сло бо дар ску књи жев ност,
Свет ске на гра де за фан та -
сти ку за жи вот но де ло и
мно гих дру гих. Свет ску сла -
ву је сте као пр вим ро ма ном
о Диск све ту „Бо ја ма ги је”,
ко ји је на пи сао 1987. го ди не
– то је ујед но и пр ва књи га
ко ју је об ја ви ла из да вач ка
ку ћа „Ла гу на”. У де цем бру
2007. об ја вље но је да бо лу је
од Ал цхај ме ро ве бо ле сти.
Пре ми нуо је у мар ту 2015.

„Не ве ро ват ни Мо рис” 
Те ри ја Пра че та

Ан ђе ла Ду бље вић, 

сту дент ки ња књи жев но сти

ПО Е ЗИ ЈА: Они ма ко ји пра -
те ре ги о нал ну књи жев ну
сце ну, Мар ко То маш је ве -
ро ват но по знат од ра ни је.
За то бих се у овој пре по ру -
ци окре ну ла они ма ко ји не
во ле по е зи ју или уоп ште не
раз ми шља ју о њој, бу ду ћи
да је Мар ко То маш пра ва
осо ба ко ја та кве чи та о це
мо же да пре о бра ти. По ред
то га што за у зи ма је дин -
стве ну (екс)ју го сло вен ску
по зи ци ју у од но су на оста ле
ак ту ел не пе сни ке – жи вео
је и ра дио ши ром бив ше Ју -
го сла ви је, те се у ње го вим
пе сма ма нпр. јед на ко по -
ми њу и Истра и Пан че во –
он јед но став ним из ра зом и
не пре тен ци о зним је зи ком
успе ва да до пре до нај ком -
плек сни јих жи вот них ам -
би ва лен ци ја, као у сти хо -
ви ма „Мар та, са мо љу бав с
то бом је ва ра ње смр ти” или
„је бо же љу да бу де мо срет -
ни”. За ин те ре со ва ни ма бих
та ко ђе пре по ру чи ла да на
ин тер не ту по тра же сни мак
То ма ше вог чи та ња пе сме
„Пи смо Ве њич ки”, ко ји би
ко мот но мо гао да се из ба ци
као сингл.

МУ ЗИ КА: Ла ко је из гу би ти
се у жан ров ским од ред ни -
ца ма бе о град ског бен да
„Би ти па ти би” (дрим поп,
спејс рок) или се на ћи збу -
њен ње го вим на зи вом. Још
је лак ше пре пу сти ти се ман -
трич ним тек сто ви ма и за во -
дљи вим рит мо ви ма овог из -
вр сног бен да ко ји не из о -
став но под сти че на њи ха ње
– ка ко фи зич ко, та ко и мен -

тал но. На жа лост, до са да је
об ја вио са мо је дан ал бум, уз
не ко ли ко де мо-сни ма ка,
али на дам се да ће се то
уско ро про ме ни ти.

АНИ МИ РА НА СЕ РИ ЈА „Пре -
ко ба штенског зи да” кроз де -
сет је да на е сто ми нут них епи -
зо да гле да о це во ди на пу то -
ва ње кроз де тињ ство прот ка -
но ма штом, при ја тељ ством,
али и је зом. Реч је о дво ји ци
бра ће што тра же из лаз из
шу ме у ко јој су се из гу би ли.
Та кав шту ри си ноп сис не
мо же до ча ра ти ни де лић ат -
мос фе ре ко ју отва ра свет
ове ми ни-се ри је: цр теж под -
се ћа на ста ре сли ков ни це, а
на на ра тив ном пла ну су
очи глед ни ути ца ји Дан теа,
Мил то на, бра ће Грим, гот -
ског ро ма на, Блеј ка, Поа и
дру гих ау то ра. Ме ђу тим, од -
ли ка ге ни јал но сти ове ми -
ни-се ри је је упра во у то ме
што се у њој мо же ужи ва ти и
без зна ња о ика квим ре фе -
рен ца ма и сим бо ли ци, очи -
ма де те та.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 23. но вем бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та -
ње: „Шта за вас пред ста вља зло?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Не ве ро ват ни Мо рис” Те ри ја Пра че та.
Нај бо ље од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Дел фи”.

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

МОЈ избор МОЈ

НА ШЕ СНА Е СТОМ „ЕТ НО ГЛА СУ” НА СТУ ПИ ЛО ДЕ СЕ ТАК ПЕ ВАЧ КИХ ГРУ ПА

НЕ ГО ВА ЊЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ 
И ИЗ ВОР НОГ ПЕ ВА ЊА

Дру ге и тре ће ве че ри, у су -
бо ту и не де љу, у дво ра ни
„Апо ло” До ма омла ди не
пред ста ви ле су се, у два кру га,
пе вач ке гру пе. У су бо ту – КУД
„Сло га” из Ци ри ха (Швај цар -
ска), СКПД „Ђе тван” Пан че -
во, Жен ска гру па пе ва ча „Мо -
ба”, КУД „Сте ван Мо кра њац
Каћ” из Бе о гра да и до ма ћин
КУД „Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП”.

Не дељ ни кон церт је за по -
чет из вед бом оби ча ја „Си -
вач ко пре ло”, ко ји је по ста -
ви ла Зла та Пу рић, струч ни
ру ко во ди лац До ма кул ту ре
Си вац. Уче ство ва ле су и пе -
вач ке гру пе ма ђар ског КУД-

– Пе ва не су пе сме ста ри јег
и но ви јег ти па на глас, би ло
је јед но гла сних, со ли стич -
ких, оних ко је су из во ђе не у
ком би на ци ји глас-ин стру -
мент, а на сту пи ло је и не ко -
ли ко му шких и жен ских гру -
па пе ва ча ко ји су пе ва ли у
прат њи тра ди ци о нал них ин -
стру ме на та – ре као је Де јан
Три фу но вић.

Ор га ни за тор ове пре сти жне
ма ни фе ста ци је је КУД „Стан -
ко Па у но вић НИ С–РНП”, у са -
рад њи с До мом омла ди не, а
по др жа ва ју је Град Пан че во,
По кра јин ски се кре та ри јат за
кул ту ру и НИС „Га спром
њефт”.

КУД „Станко Пауновић НИС–РНП” 

ЗБИР КА ПРИ ЧА „ДЕ СЕТ ЗАМ КИ” ВА СЕ ПАВ КО ВИ ЋА

Је да на е ста зам ка – це ла књи га

НА СЛЕ ЂЕ СР БА У РУ МУ НИ ЈИ

Књи га „Пе вач ко на сле ђе Ср ба у Гор њем Ба на ту у Ру му ни ји: све до чан ства на ис те ку два де -

се тог ве ка” др Је ле не Јо ва но вић, ет но му зи ко ло га, пред ста вље на је у су бо ту, 12. но вем бра, у

дво ра ни „Апо ло” До ма омла ди не. Ре зул тат је ис тра жи ва ња оба вље них у се ли ма у око ли ни

Те ми шва ра де ве де се тих го ди на про шлог ве ка, а из да та је про шле го ди не. По вод и ин спи ра -

ци ју ау тор ка је на шла у ру ко пи сној зби р ци Са ве Или ћа, ко ји је за бе ле жио не што од му зич ке

тра ди ци је Ср ба и дру гих Ју жних Сло ве на на те ри то ри ји Ру му ни је. 

– По сле мог пре ђа шњег ис ку ства с цен трал ном Шу ма ди јом, с ру рал ним, ста рим ар ха ич -

ним об ли ци ма пе ва ња, су сре ла сам се са си ту а ци јом у ко јој гра ђу пред ста вља вр ло ши рок

по јас раз ли чи тих му зич ких је зи ка. То је спе ци фич ност овог те ре на, да је кул ту ра Вој во ди не

и Ср ба у Ба на ту про же та еле мен ти ма град ске и сред њо е вроп ске кул ту ре – об ја шња ва Је ле -

на Јо ва но вић.

Ау тор ка бе ле жи му зич ки и кул тур ни жи вот у Те ми шва ру у дру гој по ло ви ни 19. ве ка, у вре -

ме ја ча ња срп ске на ци о нал не све сти, се о ско пе ва ње у го ди шњим об ре ди ма и оби ча ји ма, пе -

ва ње на се лу у оби ча ји ма жи вот ног ци клу са, у сва ко днев ном се о ском жи во ту и кул тур ни

жи вот у се ли ма под ути ца јем гра да.

а „Та ма ши Арон” Пан че во,
КУД-а „Др Мла ден Сто ја но -
вић” Мла де но во, КУД-а „Ђо -
ка Па вло вић” Бе о град, а пе -
ва ла је и Сла ви ца Ре џић из
Штрп ца, уз прат њу тра ди ци -
о нал ног ин стру мен та – ка ва -
ла, ко ји је сви рао њен су пруг
Ми о драг. Ма ни фе ста ци ја је
за вр ше на на сту пом КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–
РНП” и ње го вог там бу ра шког
ор ке стра, ко ји пред во ди
проф. Ми хај ло Јо вић.

Пу бли ка је има ла при ли ку
да чу је раз не на чи не пе ва ња и
пе вач ких жа нр о ва, ко ји ма су
из во ђа чи пред ста ви ли тра ди -
ци ју кра је ва из ко јих до ла зе.



За хва љу ју ћи струч ња ци ма
За во да за за шти ту спо ме ни ка
ових да на су за вр ше не или су
у то ку ре кон струк ци је не ких
ви ше не го зна чај них кул тур -
них, вер ских и исто риј ских
спо ме ни ка у на шем гра ду.

Окон ча но је са ни ра ње сту -
бо ва на па са ре ли у Пре о бра -
жен ској цр кви, кро ва на ко на -
ку ма на сти ра у Вој ло ви ци и
скулп ту ре Све тог Трој ства по -
ред Цр кве Све тог Кар ла Бо ро -
меј ског код Гим на зи је, а у то -
ку су ра до ви на оја ча ва њу по -
сто ља јед не од ку ла све ти ља
на Ду на ву.

Ди рек тор За во да за за шти ту
спо ме ни ка Ми о драг Мла де -
но вић из ја вио је да су ре а ли -
за ци ју свих тих по сло ва по мо -
гли Нафт на ин ду стри ја Ср би -
је, као и ло кал на власт и Не -
ма ња Ро тар, члан Град ског ве -
ћа за ду жен за кул ту ру.

Пре ма Мла де но ви ће вим ре -
чи ма, те об но ве су оба вље не у
скла ду са опре де ље њи ма За во -
да за за шти ту спо ме ни ка и
Град ске упра ве да се ви ше не
до зво ља ва про па да ње кул тур -

них спо ме ни ка и да, ка да је реч
о одр жа ва њу вер ских обје ка та,
све ре ли гиј ске за јед ни це у
Пан че ву мо гу ра чу на ти на фи -
нан сиј ску и струч ну по др шку.

– Ако го во ри мо о ки пу Све -
тог Трој ства по ред Гим на зи је,
за ни мљи во је да он по ти че из
1870. го ди не и да је на пра -

вљен у Бу дим пе шти. Ме ђу -
тим, ла бо ра то риј ске ана ли зе
су по ка за ле да је ра ђен од гип -
са, кре ча и пе ска, и да је са мо
пре ма зан це мен том. Због то га
је по чео да се рас па да и да
упи ја вла гу, па смо по ја ча ли
кон струк ци ју. Жуп ник Ро берт
Па шчик је на та ва ну цр кве
про на шао фо то гра фи ју на ко -
јој се ви ди ка ко је кип из гле -
дао ка да је на пра вљен, што
нам је до дат но олак ша ло по -
сао – из ја вио је Мла де но вић.

Го во ре ћи о са ни ра њу ку ла
све ти о ни ка на Ду на ву, он је
ис та као да су про ме не во до -
ста ја Ду на ва у при лич ној ме -
ри угро зи ле њи хо ву ста бил -
ност и да су та ла си до при не ли
њи хо вом на ги ња њу.

Иа ко, по Мла де но ви ће вим
ре чи ма, си ту а ци ја још увек
ни је кри тич на, од лу че но је да
се те мељ јед не од ку ла до дат -
но по ја ча, ози да и ар ми ра бе -
то ном. За по че так, то се ра ди
са мо на јед ној ку ли, а сле де ће
го ди не ће се кон ку ри са ти за
но вац ко јим ће се фи нан си ра -
ти об но ва и дру ге.

– Под јед на ко је зна чај на и
ре кон струк ци ја та ван ске и
кров не кон струк ци је на ко на -
ку ма на сти ра у Вој ло ви ци, ко -
је су у ве ли кој ме ри оште ће не
по сле ле то шњег не вре ме на.
Пр во су по ста вље не фо ли је да
би се спре чи ло про ки шња ва -
ње, а он да је ски нут ста ри
цреп. По ста вље не су но ве ле -
тве и но ви би бер-цреп, очи -
шћен је та ван ски про стор и
ози да ни су оџа ци. Кров ко на -
ка је са да са ни ран за ду же вре -
ме, а то ме су нај ви ше до при -
не ле пан че вач ка ра фи не ри ја и
Нафт на ин ду стри ја Ср би је.
Иа ко ни су вла сни ци ма на -
стир ског ко на ка, они су по ка -
за ли дру штве ну од го вор ност
ти ме што су фи нан си ра ли и
по мо гли на дру ге на чи не да
за вр ши мо те ра до ве – ис та као
је Мла де но вић.

За овај по сао 
за ду же на фир ма
„Вој во ди на пут”

Од уто р ка, 15. но вем бра, над -
ле жне слу жбе у на шем гра ду
су у пот пу но сти спрем не за
чи шће ње ули ца и пу те ва у слу -
ча ју да бу де по ле ди це или да
пад не снег.

За тај по сао ове зи ме ће би -
ти за ду жен „Вој во ди на пут”,
ко ји је обез бе дио пет ка ми о на,
500 то на со ли и ка ме ни агре -
гат за по си па ње пу те ва, као и
до во љан број рад ни ка. За слу -
чај ве ћег сне га и не по вољ ног
вре ме на ан га жо ва ће се до дат -
на во зи ла и ме ха ни за ци ја.

Пре ма ре чи ма Стан ка
Шкаљ ка из Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње гра да, јав ног
пред у зе ћа у чи јој над ле жно -
сти је одр жа ва ње пу те ва, за ту
на ме ну је ове го ди не из дво јен
51 ми ли он ди на ра.

– На шим пла ном су пред ви -
ђе на че ти ри сте пе на де жур -
ства: од пр вог, нул тог, па до
че твр тог, ко ји је нај ви ши. У
нул том сте пе ну су пред ви ђе ни
ноћ ни оби ла сци нај кри тич ни -
јих де о ни ца на ко ји ма се ства -
ра по ле ди ца. На те ре ну ће за
по че так би ти је дан ка ми он с
по си па чем со ли, а ка сни је ће
би ти ан га жо ван је дан ка ми он

ПО ЧЕ ЛО ЗИМ СКО ОДР ЖА ВА ЊЕ УЛИ ЦА И СА О БРА ЋАЈ НИ ЦА

НАД ЛЕ ЖНИ СПРЕМ НИ ЗА ЧИ ШЋЕ ЊЕ 
СНЕ ГА И ЛЕ ДА

у гра ду и је дан ван гра да. У
слу ча ју по гор ша ња вре мен -
ских усло ва, у нај ви шем сте -
пе ну де жур ства за чи шће ње
град ских ули ца би ће ан га жо -
ва на три ка ми о на и два на пу -
те ви ма око Пан че ва. Од те шке
ме ха ни за ци је би ће спрем на
два греј де ра и два уто ва ри ва -
ча. Уко ли ко бу де ве ли ког сне -
га и ја ке ко ша ве, па се ис по -
ста ви да то ни је до вољ но, би -
ће мо спрем ни да ан га жу је мо и
до дат не ма ши не, што је пред -
ви ђе но пла ном за по сту па ње у

ван ред ним си ту а ци ја ма. У том
слу ча ју је про це ду ра та ква да
ми оба ве шта ва мо над ле жне у
гра ду, а по сле то га се ан га жу је
ме ха ни за ци ја јав них и јав них
ко му нал них пред у зе ћа и при -
вред них ор га ни за ци ја, ко ји
има ју сво ја во зи ла за чи шће ње
сне га – ис та као је Шка љак.

Он је до дао да се, су де ћи по
вре мен ским прог но за ма, оче -
ку је да ће ове зи ме би ти сне га
за раз ли ку од про шле, али да
је и по ред то га „Вој во ди на пут”
у пот пу но сти спре ман.

До дао је и да су од ре ђе ни
при о ри те ти у чи шће њу то ком
зи ме. Пр вен ство ће има ти
град ске ули це и оп штин ски
пу те ви ко ји во де од Пан че ва
пре ма окол ним се ли ма. Ка да
се за вр ши њи хо во чи шће ње,
на ред ће до ла зи ти ма ње ва -
жни пу те ви и ули це.

Стан ко Шка љак је ре као и
да је за ову зи му пред ви ђе но
да се, у са рад њи са са о бра ћај -
ном по ли ци јом, у слу ча ју екс -
трем них вре мен ских при ли ка
за тво ре пу те ви на ко ји ма бу де
по сто ја ла опа сност од ства ра -
ња сне жних на но са. То ће се
при ме њи ва ти да се не би де -
ша ва ло да ау то мо би ли и во за -
чи оста ју за ве ја ни на пу те ви -
ма, као то ком не ких прет ход -
них зи ма у ко ји ма је би ло ви -
ше сне га.

Пла ном зим ског одр жа ва ња
ули ца и пу те ва ко ји је ура ди ла
Ди рек ци ја за из град њу и уре -
ђе ње гра да пред ви ђе но је да
фир ма ко јој је по ве рен тај по -
сао бу де спрем на за ин тер вен -
ци је то ком два де сет че ти ри
ча са. Ње на оба ве за је да пра ти
вре мен ске прог но зе и ста ње на
пу те ви ма и да оба ве шта ва Ди -
рек ци ју о сва кој ме ри ко ју
пред у зи ма. У слу ча ју ван ред -
них вре мен ских усло ва ду жна
је да за тра жи по моћ у до дат -
ном људ ству и ме ха ни за ци ји.

ХРОНИКА
Петак, 18. новембар 2016.
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ТЕ О ДО РА ПРО ЛЕ, 

БУ ДУ ЋА МА НЕ КЕН СКА ЗВЕ ЗДА

Осва ја ле по том и 
по зи тив ном енер ги јом

Осам на е сто го ди шња уче ни -
ца сред ње ме ди цин ске шко -
ле Те о до ра Про ле још ду го
не ће за бо ра ви ти 6. јул ове го -
ди не, дан ка да је по бе ди ла
на так ми че њу за мис ис точ не
Ср би је. На кон што ју је при -
ја тељ без ње ног зна ња при ја -
вио за уче шће на пр вом из -
бо ру за нај леп шу де вој ку на
ко јем се пред ста ви ла, по бе -
ди ла је и оста ви ла кон ку -
рент ки ње иза се бе.

Од тог да на у ње ном жи во -
ту се све про ме ни ло. За хва -
љу ју ћи при зна њу ко је је
осво ји ла, про ве ла је ме сец
да на у Грч кој под по кро ви -
тељ ством ма не кен ске аген -
ци је „Мис Ју”, где је на у чи ла
нај ва жни је лек ци је о све му
што се ти че мо де.

Осе ти ла је да јој се то сви -
ђа и ка же ка ко би во ле ла да
за ко ра чи у тај свет што је мо -
гу ће да ље, али да не ће до зво -
ли ти да је то по не се. Жи вот -
ни при о ри тет јој је да учи и
да ни ка ко не за по ста вља
шко ло ва ње, а тек на дру гом
ме сту су же ље о ка ри је ри фо -
то-мо де ла и ма не кен ке. До
са да се ба ви ла спо р том,
игра ла је фол клор, а при вла -
чи је и но ви нар ство, јер је,
ка ко ка же, ра до зна ла и има
ис тра жи вач ки дух.

– Друг ко ји ме је при ја вио
на так ми че ње, у по чет ку је то
крио од ме не. Ка да ме је оба -
ве стио шта је ура дио, би ла
сам у шо ку. Ми сли ла сам да
то ни је за ме не. С об зи ром на
то да сам спорт ски тип, не
во лим шти кле, ха љи не,
шмин ка ње и сре ђи ва ње. Ка да
сам иза шла на би ну, у по чет -
ку сам се тре сла од стра ха,
али он да сам ре кла се би да
мо рам да бу дем нај бо ља и да
ни ка ко не смем да се пла -
шим и сум њам у се бе. На
кра ју се то ис пла ти ло. Све сна
сам да ма не кен ство и мо де -
линг ни су са мо гла мур и сјај,
већ и да зах те ва ју до ста јур -
ња ве по ка стин зи ма, не спа -
ва ња, од ри ца ња, гла до ва ња и
ра да на се би. Ка да смо би ли у

Грч кој, љу ди из
аген ци је „Мис Ју” су
нам мно го по мо гли
ти ме што су нас упо -
зо ра ва ли да у све ту
мо де че сто ни је све
ру жи ча сто и ле по,
али да се сви про -
бле ми за бо ра ве кад
иза ђеш на мод ну
пи сту. За хва љу ју ћи
њи хо вој по мо ћи од -
лу чи ла сам да на -
ста вим да ље у све ту
мо де, јер ми се сви -
ђа ка ко све то функ -
ци о ни ше. Ва жно ми
је са мо да пр во за вр -
шим шко лу, а он да
на ста вљам пу ном
па ром да ље – ис та -
кла је Те о до ра.

На но ви нар ско пи -
та ње ка ко су на
успех ко ји је по сти -
гла ре а го ва ли ње ни
ро ди те љи, од го во -
ри ла је да им у по -
чет ку ни је би ло све -
јед но, али да им је
ка сни је, по сле об ја -
вљи ва ња тек сто ва о
њој у ли сту „Ало”,
ипак би ло дра го

због ње не на гра де.
Те о до ра је на гла си ла да је

све сна то га да свет мо де има
и сво је на лич је и да по сто је
они ко ји не пре за ју од то га да
ис ко ри сте мла де де вој ке.
Ме ђу тим, до да ла је да је од
по чет ка има ла сре ћу да са ра -
ђу је са озбиљ ним љу ди ма и
про фе си о нал ци ма у све ту
ме ди ја, шмин ка ња и фо то -
гра фи је, и да „ку пу је” ис ку -
ства од ма не кен ки ко је су
уче ство ва ле на свет ским ре -
ви ја ма. 

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПО СЛО ВИ КО ЈИ ЗА СЛУ ЖУ ЈУ ПА ЖЊУ

За вр ше на об но ва ва жних кул тур них спо ме ни ка

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас шта по же -
ли те кад ви ди те зве зду па да -
ли цу. „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 „Зве зда па да ли -
ца” Сте фа ни Кли форд 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:

„Мир ну са вест и ми ран
сан и да с мо јом Ми ром у
здра вљу тро шим за слу же ну
’ми ро ви ну’.” 068/4015...

„Ех, да ми је ко што ни је,
па да ни је ко што је сте.”
064/3856...

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 ка кво им је пам ће ње. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Кад мо зак пра ви
глу по сти” Ди на Бар не та.

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

„Пам ће ње ми је про точ но
и не по но вљи во. Оно што чу -
јем, на јед но уво уђе, а на
дру го иза ђе. Ако се ипак не -
што за др жи, по ста је не по но -
вљи во.” 063/8793...

„Пам ће ње ми је... Из ви ни -
те, ко је је би ло пи та ње?”
062/2137...

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

Д. К.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Из ви ни те, 
ко је је би ло пи та ње?

Женска мировна група – Панче-
во (ЖМИГ) у суботу, 12. новем-
бра, од 15 до 18 сати, у Изабин-
ском простору Културног центра
Панчево реализовала је 21.
„Женски дан”. Овог пута тема је
била „Вођење ’Фејсбук’ странице
и интернет комуникација”.

Водитељка радионице је би-
ла Весна Опавски, консултант-
киња из области дигиталних и
визуелних комуникација, која
с клијенткињама и клијентима
ради на изградњи интернет ка-
нала, дигиталне репутације,
односа с медијима и јавношћу,
структурирању веб-презента-
ција, изради комуникацијских
стратегија и интернет кампа-
ња. Учесницама радионице су
биле представљене стратегије
и тактике комуникације на

друштвеним мрежама, које
могу користити у пословању,
организовању заједнице, пре-
зентовању и праћењу догађаја.
У ове сврхе представљене су и
могућности промоције на дру-
штвеним мрежама „Фејсбук”,
„Инстаграм” и „Твитер”.

На догађају су прикупљана
средства за хигијену потребна
азиланткињама из Сирије,
Ирака, Авганистана и Сома-
лије које бораве недалеко од
нашег града. Ово је организо-
вано у сарадњи с Центром за
заштиту и помоћ тражиоцима

азила. Такође, прикупљани су
потписи подршке петицији за
проглашење 18. маја даном
сећања на убијене жене жртве
насиља, коју организују Ауто-
номни женски центар и Мре-
жа „Жене против насиља” из
Београда.

„Женски дан” у организа-
цији ЖМИГ-а подразумева
бесплатне радионице наме-
њене девојкама и женама с
циљем подршке, индивиду-
алног развоја и квалитетни-
јег начина живота. Пројекат
„Женски дан Панчево” фи-
нансијски подржава Град
Панчево. Најаву наредних
догађаја могуће је пратити
на страници www.fa ce bo -
ok.co m/zen ski.dan .pan ce vo.

С. Т.

У ОРГАНИЗАЦИЈИ ЖМИГ-А

Радионица о комуникацијама на интернету
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ОПЕЛ корса 1.0, 2006,
црне боје. 063/348-
720. (СМС)

ХИТНО продајем
мерцедес вито 108
ЦДИ, у одличном ста-
њу. 064/886-50-02.
(СМС)

ПЕЖО 307 2.0 ХДИ
караван,12/2004.
062/162-66-14. (СМС)

ПРОДАЈЕМ голф VI,
прешао 40.000.
063/892-08-35.
(230270)

ФИЈЕСТА 1.3, 2000.
годиште, клима, поди-
зачи, исправан, реги-
строван, власник, 850
евра. 064/151-38-96.
(231114)

ПРОДАЈЕМ ауди 100
аванти, 2200 ццм, ау-
томатик. Могућа и
продаја гараже.
013/352-409,
062/159-00-50.
(231107)

ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 12/13, две
тракторске приколи-
це. Тел. 013/345-054.
(231106)

ФЛОРИДА ин Л, 2007.
годиште, пежоов мо-
тор. 063/257-792.
(231243)

ПОЛО 1997, 3 В, плин
атестиран, нереги-
строван, 799 евра.
065/809-11-83.
(231246)

СИТРОЕН берлинго
1.4, бензин, плин
2006, годиште, реги-
строван. 
063/329-340.
(231245)

ОПЕЛ суза 1.6 кара-
ван, регистрован до
септембра, 390 евра.
063/375-725.
(231188)

ФИЈАТ уно 1.0, 1998,
петора врата, испра-
ван, 450 евра.
064/300-40-01.
(231128)

РЕНО кангу 1.5 ДЦИ,
2007, теретни, реги-
строван, одличан, мо-
же замена. 064/300-
40-01. (2131128)

РЕНО клио 2003, 1.2,
фул опрема. 064/593-
64-86. (231399)

ФОЛКСВАГЕН поло,
2000. годиште, бензи-
нац, на име, 1.850
евра. 064/109-93-79.
(231399)

БМВ 316 и, компакт,
2002, фул опрема,
2.700 евра. 069/122-
26-12. (231399)

ФОЛКСВАГЕН поло,
2001, клима, 1.4,
1.950 евра. 064/310-
43-49. (231399)

РЕНО клио 1.5 ДЦИ,
2006. годиште, троје
врата, власник, урађе-
ни сервиси. 064/210-
67-45. (231386)

ЈУГО 55, 2004, атести-
ран плин, црвен, од-
личан, гаражиран.
064/142-55-93. (2398)

АСТРА 1.4, тек увезе-
на, регистрован, ура-
ђени сервиси, нове гу-
ме. 063/809-34-18.
(231342)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 2002,
троје врата, клима,
регистрован. 064/130-
36-02. (231335)

КЛИО 1.2, 16 В, 2004,
петора врата, све од
опреме, прва боја, на
име. 064/130-36-02.
(231335)

ПУНТО класик, 1.2,
2007, петора врата,
власник, 74.000 км.
064/130-36-02.
(231335)

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 2.000 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(231388)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
80 до 1.500 евра.
062/193-36-05,
060/040-90-21.
(2313879

КУПУЈЕМ све врсте
возила до
3.000 евра. 
065/809-11-83.
(231246)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах, позовите.
064/300-40-01.
(231128)

ПРОДАЈЕМ двобразни
плуг ИМТ 610/14.
063/770-04-11. (СМС)

ПРОДАЈЕМ плуг 757,
сетвоспремач 2,85 м,
чамац кабинаш 8 х
2,15 м, прекрупара
оџаци, ДМБ мотор за
заливање, бензинац,
вага до 500 кг, ручна
круњача и ручна пре-
крупара. 064/179-51-
73. (231125)

ПРОДАЈЕМ сејалицу
ноду пнеуматску и ци-
клон. Може и замена
за овце и телад.
062/174-70-67.
(231361)

ИЗДАЈЕМ гаражу, ме-
талну, на Содари, по-
вољно. Тел. 063/290-
712. (231090)

ИЗДАЈЕМ гаражу у
Моше Пијаде 13.
063/311-916 (230806)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 2. Контакт
тел. 063/313-568.
(231206)

ИЗДАЈЕМ зидану га-
ражу на Котежу.
063/122-55-22.
(231407)

ГАРАЖЕ, центар, из-
дајем гараже у центру
града, рол капија.
063/323-584.(231374)

ГАРАЖУ издајем Те-
сла, дупла, може ма-
гацин, испод зграде,
грејање. 061/225-16-
43. (231240)

СЕРВИС телевизора,
монитора, продаја по-
ловних, програмира-
ње даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (231111)

ПРОДАЈЕМ сони поја-
чало, ТА Ф 5А, звуч-
нике mis sion 737, и
sonz DVD bly ray.
063/108-96-88.
(231051)

ТВ половни, 37, 55,
72, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(231341)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни де-
лови од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(231143)

ПРОДАЈЕМ преостало
тврдо дрво, превоз.
064/049-51-93.
(228453)

ОГРЕВНО дрво, ба-
грем, буква, храст.
Мерење на лицу ме-
ста. 065/501-56-51.
(2284446)

ПРОДАЈЕМ троседе,
кауче, гарнитуре, ре-
гале, мост + регал,
сто + столице, спава-
ћа соба, комплет, ел.
шпорет, ТА пећи, те-
писи, амерички пла-
кар, разно. 
063/107-78-66.
(23114

ПРОДАЈЕМ дечју
маркирану гардеробу.
064/922-76-22.
(230270)

ПРОДАЈЕМ породич-
ну гробницу на Като-
личком гробљу.
064/848-84-22.
(230534)

КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70.
(227812)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим пе-
чење на дрва, ражањ.
Повољно. 
064/997-79-09.
(230107)

БУКВА цепана у џако-
вима, преостала, по-
вољно. 064/026-13-26.
(229891)

БАГРЕМОВА, церова
дрва на продају.
060/603-32-32.
(230652)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње, око 130 кг,-
140 кг. Тежине.
064/894-51-24.
(231020)

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(230971)

ДЕБЕЛЕ свиње на
продају и прасићи.
064/172-44-10, 372-
768. (230812)

НА ПРОДАЈУ два ка-
зана за топљење ма-
сти са ложиштем. Тел.
312-443. 
(231077)

ПРОДАЈЕМ старе ко-
ке носиље. Тел.
064/119-51-59.
(231079)

КОКЕ носиље, 200 ди-
нара комад, тритикал
20 динара килограм.
060/054-46-70.
(230155)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, доста-
ва, монтажа, повољ-
но. 061/198-81-42.
(230158)

СВИЊСКЕ полутке,
меснате, бесплатна
достава, прасад, услу-
жно клање. 065/614-
74-40, 064/317-35-29.
(231051)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, вршим
компензацију, доста-
ва, монтажа, гаранци-
ја. 064/970-43-39.
(231045)

КРЕКА, собни бици-
кли, навигација, мали
бојлер, стубни усиси-
вач. 064/354-69-76.
(231048)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ, 2
кв. 063/895-46-59.
(231093)

МЕСНАТЕ свиње, де-
телина, слама, куку-
руз, вага плугови. за-
мрзивач. Петефијева
113. 323-123.
(231109)

ВЕШ-МАШИНА, ком-
биновани фрижидер,
плински кекец, ТВ 51
цм, судопера с рад-
ним висећим, угаона
гарнитура, тросед, са-
мачки кревет, регал,
трпезаријски сто, тр-
пезаријска витрина,
писаћи сто, кварцна
грејалица. Тел.
063/861-82-66.
(231295)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

МАШИНЕ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ масивни
дрвени сто за масажу
и депилацију, еко-ко-
жа. 063/837-48-34.
(231117)

КУХИЊСКИ сто, клуб
сто, канцеларијска
фотеља, усисивач.
069/150-20-78.
(231119)

ПРОДАЈЕМ прибор за
клање свиња, ком-
плет, квалитетан.
063/844-97-99.
(231273)

БУНДА од нутрије на
продају. Тел. 063/756-
65-07. (231237)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину за прање, суше-
ње – индесит.
063/158-27-50.
(231196)

БРИКЕК буков, џако-
ви, калоричан, доста-
ва. 064/026-13-26.
(238185)

ХИТНО, повољно,
двосед, душек.
064/065-23-38.
(231202)

ТА пећ 6 кв, са посто-
љем, одлична, 130
евра. 063/375-725.
(231188)

ПРОДАЈЕМ тридесет
свиња, екстра класе
од 80 до 250 кг, могу-
ће клање. 063/812-36-
04, 062/691-205.
(231213)

СВИЊЕ од 100 до 150
кг, 200 динара/кило-
грам. 064/226-66-37.
(231227)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000,   угаоне клупе
од 7.000, судопере
3.500. Стара утва.
060/600-14-52.
(231225)

ПРОДАЈЕМ ТВ 54 цм
LG,шиваћу машину
багат. Тел. 063/883-
43-73. (231224)

КОТАО за централно
грејање ЕИ 12 кв,
комплет електромо-
тор, моно-трофазни.
013/321-596. (23128)

ТА пећ 3 кв, магно-
хром Краљево.
063/768-30-50.
(231266)

ПРОДАЈЕМ брачни
кревет са душеком,
наткасне гратис.
063/875-88-83.
(231259)

ПРОДАЈЕМ мојца фо-
тељу на развлачење,
метална конструкција,
симпо произвођач.
063/756-65-07.
(231237)

БРИКЕТ тврдо пресо-
ван, са превозом. Че-
ковима на рате.
064/142-42-93. (и)

СВИЊЕ, прасићи, ба-
лирана детелина на
продају. Мића, Ново-
сељански пут 175-д.
064/303-28-68.
(231336)

МЕСНАТИ прасићи
25-35 кг, кућна доста-
ва. 065/410-92-34.
(231336)

МАНГУЛИЦЕ, свиње,
без концентрата и хо-
лестерола, може и по-
лутке. 062/167-16-81.
(231337)

ПРОДАЈЕМ кауч, веш-
машину, фискалне ка-
се и пивску амбалажу.
Тел. 061/807-62-99.
(231307)

ЦРЕП, Нови Бечеј, мој
превоз, комбиновани
фрижидер, два мото-
ра. 064/144-88-44.
(231308)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, нова кухи-
ња, 10.000 динара.
371-568, 
063/773-45-97.
(231622)

ТРИ свиње на прода-
ју, од 120 до 150 кг.
Тел. 065/961-92-14.
(231158)

ПРОДАЈЕМ скоро нов
фрижидер горење.
069/111-13-06.
(231159)

ХИТНО продајем тро-
сед, две фотеље и сто-
чић. Тел. 231-52-91,
или моб. 064/057-40-
35. (231149)

ПРОДАЈЕМ орахе, 10
кг и сунцокрет. 633-
398. (231154)

МЕСНАТИ прасићи
јагањци, свиње, мо-
гућност клања, пече-
ња, достава. 060/037-
11-96, 064/290-50-29.
(231372)

ПРОДАЈЕМ јагањце и
прасиће. 063/892-12-
08. (231376)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, 2,3, 4 и
6 кв, достава, монта-
жа, гаранција.
064/366-57-87, 335-
930. (231381)

ПРОДАЈЕМ две рас-
хладне орман-витри-
не, у добром стању.
065/445-78-05.
(231358)

ПРОДАЈЕМ дебеле
свиње и свињске по-
лутке. Тел. 617-336
или 063/865-80-31.
(231364)

ПРОДАЈЕМ прасиће,
дебеле свиње, крмаче
и назимад. Могућност
клања. 060/322-47-42.
(231407)

ПРОДАЈЕМ робу и
опрему из СТР, врло
повољно. 061/303-71-
25.(231408)

ПРОДАЈЕМ замрзивач
обод, очуван. Тел.
233-15-58. (231418)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-ма-
шине, старо гвожђе и
остали отпад.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(230314)

КУПУЈЕМ стари поло-
ван намештај, плин-
ске боце, старо гво-
жђе, акумулаторе.
066/900-79-04.
(231066)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне и неисправне.
063/898-00-82.
(231058)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
добро плаћам, дола-
зим. 064/970-43-39.
(231045)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, сли-
ке,сатове, стари но-
вац, старо покућство.
335-974, 063/705-18-
18. (231381)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне, неисправне,
свих врста. 064/366-
57-87, 335-930.
(231381)

КУПУЈЕМ секундарну
сировину, гвожђе,ба-
кар, месинг, алумини-
јум, акумулаторе,
веш-машине, замрзи-
ваче. 061/206-26-24.
(231137)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи,
свих величина.
065/344-49-30.
(231355)

КУПУЈЕМ старо гво-
жђе, фрижидере,
веш-машине, замрзи-
ваче и остали метал-
ни отпад. 
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(231260)

КУПУЈЕМ старе играч-
ке, дресове, улазнице,
стрипове, албуме са
сличицама, пенкала,
сатове, новац, војне
ствари, сребро, упа-
љаче. 
064/187-56-80.
(231172)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(231184)

КУПУЈЕМ гвожђе,
веш-машине, замрзи-
ваче, алуминијум,
акумулаторе, телеви-
зоре и остали отпад.
064/484-13-76.
(321317)

КУПУЈЕМ обојене ме-
тале, гвожђе, веш-ма-
шине, фрижидере,
шпорете, замрзиваче,
телевизоре.
061/322-04-94.
(231317)

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, бакар, ме-
синг, алуминијум,
веш-машине, замрзи-
ваче, телевизоре.
061/321-77-93.
(231317)

КОТЕЖ, продаје сре-
ђену кућу два нивоа,
мењам за стан. „Весна
2 , 066/937-00-13.
(23103)

ПРОДАЈЕМ два ланца
земље у Качареву.
013/601-281.
(230830)

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари, геотермичко гре-
јање, клима. 063/378-
357. (223545)

КУЋА, није за руше-
ње, на 8 ари, Панче-
во, Јове Максина 31,
погледај па позови –
064/813-00-21.
(229435)

НА ПРОДАЈУ кућа
120 м2, 8,6 ари, Омо-
љица. 064/200-02-09.
(230460)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(230407)

ПРОДАЈЕМ или ме-
њам кућу у Качареву
за стан у Панчеву, уз
доплату. 063/175-83-
64, 602-011. (230363)

КУЋА на продају, 100
м2, Скробара.
064/396-17-52.
(230658)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Стрелишту са шест
незавршених стамбе-
них јединица. Вла-
сник. 069/330-39-13.
(230906)

ПРОДАЈЕМ две куће,
у Војловици са воћња-
ком, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(230816)

ПРОДАЈЕМ пет ари
плаца, на Караули, Ул.
Рибарска 108. Тел.
063/137-27-18.
(230691)

КУЋА, 100 м2 и по-
моћни објекти, 60 м2,
укњижено, власник,
1/1, 25.500 евра. На-
сеље Топола.
060/383-40-41.
(231118)

ПРОДАЈЕМ земљу 45
ари, Старо село Омо-
љица, повољно. Тел.
062/821-31-61.
(23109790)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Баваништанском путу.
063/756-65-29.
(231040)

БАШТА 28 ари, Јабуч-
ки пут, грађевинска
зона, воћњак, грађ.
објекат, до пута.
064/448-68-78.
(2310629

КАЧАРЕВО, кућа 150
м2, 27.000 евра, може
замена за стан
у Панчеву. 
064/271-74-67.
(231060)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Тел.
064/167-04-77.
(231074)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ,
две мање куће за
стан, власник.
064/986-21-74.
(231083)

ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена, са два
стана, ЕГ, са плацем.
061/224-47-97.
(231279)

ШИРИ центар, 180 м2,
3 ара, колски улаз,
три стамбене једини-
це, 75.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ОМОЉИЦА, 130 м2, 7
ари, нова, приземље и
поткровље, 35.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

ПРОДАЈЕМ кућу у
центру Старчева, 200
м2, 14 ари плаца,
укњижена, 46.000
евра. „Олимп”,
063/274-951. (23123)

ПРОДАЈЕМ њиву од
три ланца, мраморач-
ки атар, чибук, оп-
штина Ковин.
064/174-89-94. (2319)

КУЋА на продају, Гор-
њи град, од тврдог
материјала. 061/602-
31-63. (231257)

КУЋА на Миси, 288
м2, 62.000 евра, може
етажно, власник.
064/123-14-13.
(231262)

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА



ГРАЂЕВИНСКИ плац,
50 ари, шири центар,
може и 25 ари, дого-
вор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(231258)

ЦЕНТАР, кућа 70 м2,
5 ари, 38.000; Стрели-
ште, 60 м2, 4 ара, сре-
ђена, усељива, 37.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. 231123

МИСА, одлична, сре-
ђена, 290 м2, три ета-
же, 5,8 ари, 66.000,
може по етажама, мо-
же замена и доплата.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(231208)

ПРОДАЈЕМ или ме-
њам за другу некрет-
нину плац на Бавани-
штанском путу, 56
ари, до пута. 064/009-
94-34. (231211)

ПРОДАЈЕМ плац 57
ари, Баваништански
пут, до пута објекат,
струја, вода. 065/507-
09-84. (231211)

КУЋА са баштом и
двориштем, у близини
Народне баште.
063/325-380.
(231232)

КУЋА, Стрелиште, 70
+ 45 м2, 11 ари, дого-
вор, хитно. 066/351-
808. (231139)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву. 064/264-03-
14. (231178)

ПРОДАЈЕМ кућу са
пословним просто-
ром, у Јабуци.
062/816-20-14.
(2311169

ПРОДАЈЕМ 14 ари
плаца на Новосељан-
ском путу. 064/199-
00-62. (231133)

ДВЕ ОДВОЈЕНЕ стам-
бене јединице са га-
ражом, 3.6 ари, по-
вољно. Тел. 064/124-
48-15. (231203)

ПРОДАЈЕМ кућу, До-
лово, без посредника,
16 ари. 063/153-37-
70. (231173)

ВИКЕНДИЦА, Бавани-
штанац, 30 ари до ас-
фалта, трофазна, бу-
нар, воће. 064/493-
00-47. (231117)

НОВО СЕЛО, укњиже-
на, квалитетно грађе-
на трособна, 15 ари,
30.000. 062/173-88-
45. (231412)

ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (231186)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Старом Тамишу, са
два улаза, усељива,
повољно. 064/143-01-
78. (231192)

КУЋА, центар, велики
плац, договор. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50.
(231194)

ЈАБУЧКИ пут прода-
јем бараку
на 8 ари плаца, 
вода струја, 
канализација.
069/213-97-37.
(2313469)

КУЋА, 50 м2, на 9 ари
плаца, Пелистерска,
Панчево. 065/410-97-
34. (231336)

ТЕСЛА, кућа у мирној
улици, 80 м2, 3.5 ара
плац, 49.000 евра, до-
говор, трофазна, ка-
нализација. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара, 25.000 евра.
064/348-05-68.
(231318)

КУЋА, 120 м2, на
5ари, Преспанска 15.
Легализовано, вла-
сник, повољно.
063/307-674.
(231304)

ТЕСЛА, кућа на 4.7
ари, две стамбене је-
динице, 62.000. 
(396), „Лајф”, 
317-634, 
061/662-91-48.
(231316)

ВЕЛИКИ избор кућа у
околини Панчева.
(396), „Лајф”, 
317-634, 
061/662-91-48.
(231316)

ЛУКС кућа са базе-
ном, близу центра,
190.000. (396),
„Лајф”,  
061/662-91-48.
(231316)

ТЕСЛА, кућа – екстра
локација за приватан
бизнис, Хитно, одла-
зак у иностранство.
063/329-464. 231391)

БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, салонска ком-
форна, 50 ари,
18.000, договор.
062/173-88-45. (2312)

КУЋА,1/1, у легализа-
цији, 80 м2, 3 ара пла-
ца, реновирана, усе-
љива, + помоћни
објекти. 17.000 евра,
Козарачка, Стара Ми-
са. 069/485-12-66.
(231405)

КУЋА 1/1, 2 ара пла-
ца, 60 м2, 2 ара плаца,
реновирана, усељива,
15.000 евра.
069/485-12-66.
(231408)

ХИТНО продајем кућу
са окућницом, Омо-
љица, Бихаћка бр. 1.
061/680-17-70.
(231403)

СТАРИЈА кућа у Омо-
љици, 79 м2, струја,
градска вода, теле-
фонска линија, 10,5
ари плаца, 10.000
евра, договор.
060/629-28-56.
(231420)

КУПУЈЕМ куће, стано-
ве на свим локација-
ма, исплата одмах.
(679), „Трем 01”, 332-
031, 063/836-23-83.
(231288)

ТЕСЛА, трособан,
двособан, једнособан,
лепе локације, хитно,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.
(231003)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, по-
вољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52.
(231365)

ПРОДАЈЕМ стан, 57
м2, Савска 14/27, вла-
сник, солидан, 26.000.
060/321-53-60.
(230178)

КОТЕЖ 2, 68,46,
укњижен, двоипосо-
бан, уграђен плакар,
подрум, 41.000  +
ПДВ, централно, бој-
лер, близу београд-
ског пута. 013/317-
565, 062/860-79-71.
(229901)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 60 м2, Стрели-
ште, ЦГ. 065/824-39-
44, 064/170-57-10. (и)

УЖИ центар, станови
53 -120 м2, 600 – 850
евра/квадрат са ПДВ-
ом. 063/323-584.
(228184)

56 м2 – 21.000, 40 м2,
15.000; 70 м2 + дво-
риште 24.000.
063/377-835.
(230880)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, зграда,
укњижен, центар,
25.000 евра. 064/958-
33-21. (230615)

ПРОДАЈЕМ станове у
центру града, завршна
фаза. 060/634-01-26.
(231029)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

ЦЕНТАР, двипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
трособан, 80 м2, две
терасе, II, 38.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(231089)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 46 м2, I, тера-
са, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 + тераса,
V, ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан 57 м2, VII, две те-
расе, 26.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 55 м2, ВП, ЦГ, те-
раса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(231089)

СТРЕЛИШТЕ, 30 м2,
ВП, ЦГ, тераса, одмах
усељив, 18.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

КОТЕЖ 2, дуплекс 84
м2, тераса, укњижен,
35.000, договор.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(231089)

САМАЧКИ, гарсоње-
ра, 18 м2, други спрат,
ЦГ, 11.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(231089)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан 55 м2, за мањи
од 45 м2, централно
грејање, клима, тера-
са, подрум, близу Та-
миша. 013/352-409,
062/159-00-50.
(231107)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2,
двособан, одличан,
22.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.500;
Тесла, 19.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)

ТЕСЛА, 57 м2, двосо-
бан, ТА, тераса,
30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(231110)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан, 36 м2, на Те-
сли, без посредника.
062/174-47-05.
(231084)

ЦЕНТАР, двособан 45
м2, ВП, ТА, 28.000,
договор. Тел.
064/417-69-61 вла-
сник. (231033)

ПРОДАЈЕМ стан, 70
м2, Тесла, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(231063)

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2,
потпуно реновиран,
одличан стан, вла-
сник, хитно. 064/260-
05-34. (231069)

ПРОДАЈА гарсоњере,
27 м2, Фогараша 20.
063/817-94-04.
(231098)

ПРОДАЈА трособног
стана, 50 м2, Фогара-
ша 20. 063/817-94-04.
(231098)

ТРОСОБАН, 78 м2,
Котеж 2, прода-
јем/мењам за стан,
кућу. 063/771-15-68.
(231131)

СТРЕЛИШТЕ, стан 58
м2, V спрат. 063/329-
340. (231245)
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КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (231258)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,
II, 30.500. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(231258)

КОТЕЖ 2, 38 м2, II,
25.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (231258)

ЦЕНТАР, кућа, 84 м2,
ПР + I, 62.000, дого-
вор. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(231258)

СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
IV, 32.000, договор.
(636), „Стрелиште
некретнине”, 
062/886-56-09.
(231258)

ЦЕНТАР, 47 м2, дво-
ришни двособан,
17.500, леп, хитна
продаја. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231123)

ЦЕНТАР, двособан, 46
м2, 22.000; 60 м2, дво-
собан, 39.500. „Гоца”,
063/899-77-00.
(231123)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (2315)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 23.500;  53 м2,
двособан, сређен, I,
30.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (2311)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 26.500; Котеж
2, 58 м2, двособан,
33.000; 50 м2, једнои-
пособан, 24.500. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(231123)

СТРЕЛИШТЕ 61 м2,
двособан, 33.500; 43
м2, хитно, 23.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(23123)

ПЕНЗИОНЕРИ. Пону-
да за вас! Стручно са-
ветовање: доживотно
издржавање, купопро-
даја ваше непокрет-
ности са вашим пло-
доужитком (остајете у
стану), живите досто-
јанствено. Стручни
тим „Елпис” удруже-
ња, Мите Топаловића
6. 061/324-40-85.
(231253)

СТРОГИ ЦЕНТАР,
двоипособан, V, лифт,
63 м2, 43.000; тросо-
бан, 72 м2, VI, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64. (2312)

ПОЧЕТАК Котежа,
прелеп двособан, 53
м2, III, 35.500; изузе-
тан трособан, 76 м2,
II, 53.000.  (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (231208)

ШИРИ центар, сређен
дворишни, гаража, 82
м2, 33.000.  (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (231208)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 1, двособан, I
спрат. 063/890-14-05.
(231175)

ДВОРИШНИ једносо-
бан стан са грејањем
и баштом продајем,
12.000. 062/885-43-
20. (231176)

НОВА миса, стан 52
м2, II спрат, код шко-
ле. Тел. 062/310-822. 

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж, 64 м2, двострано
орјентисан, 36.000
евра, договор. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 

ПОВОЉНО, двособни
станови, Содара, ЦГ,
24.000 – 27.000 евра.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(231187)

ДВОИПОСОБАН, Те-
сла, изузетно ренови-
ран, алу-столарија,
ново купатило, кухи-
ња, одмах усељив, до-
говор. (470), 
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)

СТРОГИ центар, ТА,
двособни, 27.000 –
35.000 евра, одмах
усељиви. (470), „Ди-
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(231187)

ПРОДАЈЕМ стан, Со-
дара, I и IV спрат, ЦГ,
за сређивање.
061/143-20-53.
(231201)

МИЛОРАДОВИЋ, но-
воградња, 80 м2, тро-
собан, 800 евра/ква-
драт. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(231194)

КОТЕЖ 1, сређена
усељива гарсоњера,
21.000. (188), „Una -
Dal li”, 
064/255-87-50.
(231194)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 45 м2, сређен.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(231194)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 74 м2, двособан
61 м2. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(231194)

МАРГИТА, новоград-
ња, 58 м2, I, 700
евра/квадрат. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (231194)

НОВА МИСА, једнои-
пособан, I, у згради,
договор. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(231194)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15. 

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-
15.(231186)

ТЕСЛА, трособан 61
м2, 30.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, 37.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15.
(231186)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(231146)

СТАНОВИ

ПОНУДА

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



ПРОДАЈЕМ стан 32
м2, Браће Јовановић
33-д, стан 2. 063/750-
38-10. (231142)

ХИТНО, продаја дво-
собног стана, 56 м2,
1/1, укњижен, центар.
060/071-59-64.
(2131148)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, IV спрат,
ЦГ, усељив. 063/272-
152. (231283)

НОВОИЗГРАЂЕНИ
станови, Ц. Лазара,
трособан, 65 м2; јед-
ноипособан, 48 м2,
730 евра/квадрат.
063/274-951. (231293)

КОТЕЖ 2, двособан,
63 м2, III, ЦГ, 32.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(231293)

ЦЕНТАР, већи једно-
собан, 47 м2, II, ЦГ,
усељив, 28.500, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (231293)

СОДАРА, војне згра-
де, двоипособан, 61
м2, ВП, ЦГ, сређен,
37.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(231293)

КОТЕЖ 2, једноипо-
собан, 50 м2, VII, ЦГ,
сређен, усељив,
31.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(231293)

ТЕСЛА, једнособан,
30 м2, VII, ЦГ, без ула-
гања, 20.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(231293)

КОТЕЖ 2, једнособан,
комфоран, 46 м2, IV,
ЦГ, 25.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231293)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 54 м2, I, сређен,
ЕГ, 28.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (231283)

ТЕСЛА, леп двоипосо-
бан, 68 м2, I, TA,
37.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (231283)

КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (231283)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни, двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (231283)

МИСА, леп једносо-
бан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901.(231283)

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет ренови-
ран, прелеп, 13.300.
(49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(231283)

СОДАРА, војна згра-
да, 3.5, 81 м2, II, ЦГ,
лифт, четири собе, ве-
лика тераса, 56.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

ХИТНО, Содара, 37
м2, ЦГ, VII, два лифта,
сређен, 26.000. 332-
031, 063/836-23-83.
(679), „Трем 01”
(230928)

СОДАРА, 2.5, ЦГ, те-
раса, двострано ор-
јентисан, добра згра-
да, 44.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” 
(230928)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
33.000. 332-031,
063/836-23-83. (679),
„Трем 01” (230928)

ТЕСЛА, 3.5, III ЦГ, 4
собе, лифт, 62.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

СОДАРА, 81 м2, ЦГ, I,
двострано орјентисан,
тераса, само 38.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

ТЕСЛА, трособан, нов,
ЦГ, I, лифт, преко пу-
та „Плинаре”, 66.000.
332-031, 063/836-23-
83. (679), „Трем 01”
(230928)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, дворишни, 47, га-
ража, 24.000;  (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (231318)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипосо-
бан, 45 м2, 27.000.
(097), 064/348-05-68.
(231318)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(231318)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, 56 м2, двособан,
36.000, трећи спрат.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двосо-
бан, 49 м2, 24.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 37.000; двособан,
42 м2, 24.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (231318)

ТЕСЛА, једнособан,
36 м2, 21.500; двоипо-
собан, 70 м2, 36.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (2313)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500;  двои-
пособан 70 м2, 36.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

МАРГИТА, двособан,
42 м2 мало двориште,
23.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (231318)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 58 м2, 26.000,
двособан 46 м2,
23.000 евра; тросо-
бан, 80 м2, 37.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(231318)

СТАН 30 м2, са малим
ограђеним двори-
штем, паркинг, сре-
ђен, 12.500, хитно,
Маргита. 060/086-42-
41. (231305)

КОТЕЖ 1, двособан, I,
56 м2, договор, једно-
собан, 40, 24.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. 
(231314)

СТРЕЛИШТЕ, Тесла,
гарсоњере од 12.500,
Зеленгора, 40, 22.000;
Стрелиште, двоипосо-
бан, 55, 29.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(231314)

БЛИЗУ центра новији
двоипособан, поткро-
вље, 30.000, нов дво-
собан, 43.000. (398),
„Лајф”, 317-634,
061/662-91-48.
(231316)

СОДАРА, ЦГ, двосо-
бан, 27.000, трособан,
I, 39.000, троипосо-
бан, 43.000. (398),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (231316)

СОДАРА, војне, двои-
пособан, 43.000; Ж.
Зрењанина двоипосо-
бан, III, 32.000. 
(398), „Лајф”,
061/662-91-48.
(231316)

САЛОНСКИ, 114 м2,
61.000; 104 м2,
50.000; 86 м2, 39.000.
(398),  „Лајф”,
061/662-91-48.
(231316)
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ТЕСЛА, 35 м2, II,
22.500; Стрелиште, 23
м2, 13.000; 7. јула 39
м2, 16.500. (398),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (231316)

ИЗНАД СДК-а двои-
пособан, 52.000, до-
говор; Карађорђева,
троипособан, 61.000.
(398), „Лајф”,
061/662-91-48. (2313)

ЦЕНТАР, двособан,
приземље, 47 м2, ТА,
22.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)

ЈЕДНОСОБНИ, дво-
собни, трособни ста-
нови на свим локаци-
јама. Агенција „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(2312369

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, VII,  56 м2, ЦГ,
терасе, 24.500. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(231319)

КОТЕЖ 2, једноипо-
собан, I, 51 м2, ЦГ,
29.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(231319)

ДОЊИ град, двосо-
бан, одличан, 50 м2,
ВПР, 21.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)

СОДАРА, двоипосо-
бан, IX/X, 63 м2, ЦГ,
ПВЦ, 33.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (2319)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, V, лифт, једнои-
пособан, ЦГ, 26.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (231319)

ДОЊИ ГРАД, ком-
плетно сређен салон-
ски стан, 97 м2, тросо-
бан, I, 50.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (231334)

КОТЕЖ 2, приземље,
сређен, 51 + 7 м2,
31.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(231390)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан на Тесли, без
улагања, одмах усе-
љив. 
060/488-21-15.
(231389)

СТАН, новоградња, 48
м2, 35.000, укњижен,
Светозара Милетића,
приземље. 061/572-
93-17. (231393)

ХИТНО, 21 м2, цен-
тар, ЦГ, 12.000; Тесла,
52 м2, 22.000, ново.
064/059-88-47.
(231401)

ИЗУЗЕТНА понуда,
двоипособан (са пло-
доужитком), Стрели-
ште, 18.800, из соци-
јалног програма „Ел-
пис” удружења.
061/324-40-85.
(231377)

ПРИЗЕМЉЕ, стан 47
м2, Жарка Фогараша
33, ЦГ, паркет. Тел.
065/239-16-55. 
Новак. 
(231380)

НА ПРОДАЈУ тросо-
бан стан 82 м2, у стро-
гом центру. 
063/466-347.
(231383)

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру 26 м2, на призе-
мљу, Ул. Светозара
Милетића 91.
065/209-09-11.
(231404)

СТАН 39 м2, III спрат,
Приморска, 19.000
евра. Тел. 069/485-12-
66. (231405)

СТАН 33 м2, једносо-
бан, I спрат, сређен,
21.000 евра. Примор-
ска 27. Тел. 069/485-
12-66. (231405)

СТАН, Максима Гор-
ког 10, 120 м2 + пот-
кровље 100 м2, 1/1,
90.000 евра. Тел.
069/485-12-66. (2315)

НОВИ СВЕТ, сређен,
45 м2, сутерен,
20.000, Миса, призе-
мље, 40 м2, 16.000,
договор. 062/173-88-
45. (231413)

ПРОДАЈЕМ стан 50
м2, на Тесли, 19.000,
власник. Хитно.
061/168-10-51. 
(4688)

ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, хитно, центар,
II, 40.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. 
(4688)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж 1, 62, 35.000;
Маргита, нов, прелеп,
39.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. 
(4688)
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СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, II, сређен, само
27.000; Тесла, II, TA,
24.000. „Mилка М”,
063/744-28-66. (4688)

САМАЧКИ, I, екстра
повољно, 11.000, дво-
ришни до улице,
10.000, . „Mилка М”,
063/744-28-66. (4688)

КУПУЈЕМ стан од вла-
сника, на Тесли, до II
спрата. Плаћање од-
мах. 064/100-59-86,
013/402-692.
(231331)

КОТЕЖ 2, купујем
стан до 55 м2, без по-
средника. 061/215-
66-95. (231244)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине”, потребни
мањи станови, брза
реализација. 064/668-
89-15. (231186)

ПОТРЕБНИ једнособ-
ни и двособни стано-
ви на свим локација-
ма. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(231194)

КУПУЈЕМ стан у Бео-
граду. 064/882-41-24.
(231221)

АГЕНЦИЈИ „Кров”
хитно потребни мали
и двособни станови.
060/683-10-64.
(231208)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
и једнособни стан у
центру, намештени.
063/313-005. 
(СМС)

ТРОСОБАН стан, Ми-
са, кабловска, интер-
нет, ТА, три месеца
унапред. 060/087-84-
75. (230963)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан, празан, у новијој
кући. 064/130-36-02.
(231335)

ИЗДАЈЕМ кућу на Те-
сли, полунамештена.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ кућу са ло-
калом, Граничарска
33, на главнм путу.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ мали наме-
штен стан, две собе и
купатило на Стрели-
шту, цена по догово-
ру, уз помоћ у башти.
Идеалан за брачни
пар или самца. Кон-
такт после 16 сати.
069/017-57-04.
(230680)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан са ЦГ, са-
мици, повољно. Тел.
378-093. (231108)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 46 м2, Котеж 1,
ЦГ, II спрат. 064/212-
52-39, 100 евра. (231)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, посебан
улаз, сат, Карађорђе-
ва. 064/994-13-16.
(231095)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан, на
Стрелишту. 063/884-
92-62, 061/175-87-71.
(231086)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за уче-
нике и студенте.
064/439-40-89.
(231061)

ИЗДАЈЕМ локал на
Стрелишту, сређен,
погодан за сваку на-
мену, заштићен.
064/959-98-83. (2311)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на Миси, 37 м2.
Тел. 069/615-866.
(231266)

ИЗДАЈЕМ двособан
полунамештен стан,
ЦГ, Котеж 1, 100
евра, плус депозит.
064/264-00-95. (2312)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 1, пр-
ви спрат, централно гре-
јање.  061/697-68-68. 

ИЗДАЈЕМ ненамештен
једноипособан стан,
38 м2, на Тесли, без
грејања. 064/426-27-
09, 064/238-09-46. (2)
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ИЗДАЈЕМ трособан
реновиран стан у ши-
рем центру. 064/418-
51-51. (231276)

ИЗДАЈЕМ двособан
комплетно намештен
стан, кућа, ЦГ, цен-
тар, усељив. 065/344-
85-77. (231269)

ИЗДАЈЕМ једнособан
комфоран стан на
Стрелишту. 060/721-
21-04. (231271)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
на Стрелишту.
064/970-80-68.
(231268)

ИЗДАЈЕМ собу учени-
ци са грејањем, код
Гимназије. Тел.
063/304-943.
(231251)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(231263)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, 64 м2,
у строгом центру. Тел.
061/621-32-18.
(231252)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у Старчеву. Тел.
632-029. 
(231219)

ХИТНО издајем стан,
намештен, са цен-
тралним грејањем, но-
ва Миса, код вртића.
063/337-851.
(231223)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученици или уче-
нику са употребом ку-
патила, кухиње. 
318-321. 
(2312349)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан, но-
ва Миса, бесплатан
интернет. 063/775-99-
86, 372-144. 
(231209)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, ТА, код Хо-
тела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(231231)

ИЗДАЈЕМ собу, Миса,
новоградња, употреба
кухиње, купатила,
женској особи, повољ-
но. 061/132-11-18.
(231230)

ИЗДАЈЕ се намештена
гарсоњера на Тесли,
лифт, централно гре-
јање. Тел. 064/439-60-
07. (231188)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са сеоским до-
маћинством, у центру
Старчева. 063/502-
211. (231191)

ИЗДАЈЕМ луксузан
полунамештен четво-
рособан стан у епи-
центру Панчева. Тел.
063/311-916. (23124)

ИЗДЈЕМ намештен
стан, 30 м2, у близини
„Авив парка”, ЦГ.
064/224-60-22. (2311)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
централно грејање,
топла вода. 063/189-
75-62. (231152)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, 65 м2. 
066/310-029.
(231160)

ИЗДАЈЕМ собу, кухи-
њу и купатило запо-
сленим лицима,  сам-
цима. 064/988-99-10,
061/189-00-93.
(231141)

КУЋА за издавање,
Старчево, Б. Кидрића
94. 060/617-15-66.
(230740)

ИЗДАЈЕМ празну гар-
соњеру 18 м2, ЦГ,
Георги Димитрова 20.
063/803-05-99.
(231367)

НОВА гарсоњера, 
60 евра, једнособан,
80 евра, централно,
намештено, шири
центар. 
063/809-34-18.
(231342)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу девојци.
013/355-537,
065/335-55-37.
(231348)

БЕСПЛАТНО станова-
ње, озбиљној запосле-
ној жени за помоћ
пензионеру. 064/259-
92-94. (231302)

ПОВОЉНО издајем
мањи намештен стан,
ужи центар. 063/810-
92-39. (231300)

ГАРСОЊЕРА, лепа,
намештена, у лепом
дворишту, центар, за
једну особу. 061/195-
42-91. (231312).

ИЗДАЈЕМ стан, стара
Миса. 060/011-96-66.
(231322)

ДВОСОБАН стан у ку-
ћи, издајем, наме-
штен, ТА, кабловска.
064/503-75-57.
(231394)

ИЗДАЈЕМ двоипосо-
бан намештен стан на
Котежу. Тел. 063/865-
27-89. (231395)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан на
Содари. 063/240-589.
(231350)

ИЗДАЈЕМ кућу за сто-
вариште или као по-
словни простор. Боре
Шипоша 2, Панчево.
064/177-70-86.
(231353)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
013/236-72-85,
063/286-110. (23135)

ПОТРЕБАН мањи
стан, центар или Те-
сла, предност новија
зграда, празан или на-
мештен, wi/fi. Понуде
слати на СМС, вибер,
или позив. Максимал-
но 150 евра. 063/577-
555. (231417)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу. 062/859-10-98.
(231368)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан, ЦГ, IV
спрат, Стрелиште,
центар. 069/405-40-
66. (231406)

ИЗДАЈЕМ локал у
Стевана Шупљикца.
064/370-79-47.
(230445)

ИЗДАЈЕМ локал у тр-
жном центру
„Трубач”. 
064/370-79-47.
(230445)
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ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ
Змај Јовина 2. Тел.
060/562-62-96.
(230334)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(230935)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Змај Јовина 21-б, пре-
ко пута Дома омлади-
не. 064/682-09-79.
(230686)

ИЗДАЈЕМ два сређена
пословна простора од
130 м2, и 80 м2 на Ја-
бучком путу 43-ц,
Панчево.
063/759-12-47.
(230618)

30 КВМ, локал, Тржни
центар, Карађорђева,
хитно. 069/266-98-20.
(231277)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2

+ 10 м2 и канцелариј-
ски простор 80 м2,
може заједно или
одвојено. Синђелиће-
ва 35. 064/217-48-56.
(231247)

ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у пијацу, близи-
на три школе.
060/351-03-56.
(231229)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 97 м2, дого-
вор. 064/329-48-40.
(231214)

ИЗДАЈЕМ канцелариј-
ски простор, 25 м2,
центар, Р. Путника 2-
а, 80 евра. 063/341-
871. (231205)

ИЗДАЈЕМ локал 100
м2, у центру, гас, два
санитарна чвора, ве-
лики паркинг испред.
063/622-209. 
(231161)

ИЗДАЈЕМ локалу До-
лову, повољно.
063/750-00-16.
(231156)

ИЗДАЈЕМ комплетну
ауто-перионицу 130
вм, погодан локал за
сличне делатности.
064/226-81-91.
(231382)

ЦЕНТАР, локал, 23 м2,
15.000 претворљиво у
стан. „Лајф”, 061/661-
91-48. (231136)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, повољно.
064/850-70-69.
(2313249

ПРОДАЈЕМ локал 25
км, Зелена пијаца.
063/824-48-59.
(231323)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру. 063/254-155,
063/255-892.
(2314169

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, З. Јо-
вина 2. 
Тел. 060/562-62-96.
(231402)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру, 18 м2, 
погодан за све врсте
делатности.
064/267-72-17.
(231297)

СТРОГИ центар, код
Гимназије, 82 м2,
укњижен. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(231318)

МАСЕРКА, релакс,
парцијална и антице-
лулит. Тел. 062/817-
17-31. (230065)

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(230381)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не раднице у кухињи
и роштиљу. 063/834-
88-10. (230699)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице за роштиљ
и у кухињи. 063/897-
55-04. (230699)

НА ПРОДАЈУ продав-
ница здраве хране, у
раду. 062/658-100.
(2341121)

ПОТРЕБНИ радници
перионици „Пионир”.
013/258-02-17.
(231092)

ПОТРЕБНЕ раднице
за искуством за рад
на шиваћим инду-
стријским машинама.
066/318-324. (231085)

ПОТРЕБНА девојка за
помоћ при учењу, пар
сати дневно. 
063/156-76-57.
(231053)

ФИЗИЧКИ радник са
Б категоријом за дис-
конт пића, од 8 до 17
сати. 013/333-679.
(231009)

ПОТРЕБНА радница
за рад у месари.
063/362-427. 
(231032)

КОЗМЕТИЧКИ салон
тражи радницу са ис-
куством у изливању
ноктију. 065/234-80-
20. (231415)

КАФЕУ „Петица” код
Аутобуске станице,
потребна девојка за
рад. 064/997-79-09.
(231392)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мај-
стор и раднице за па-
лачинке. Доћи лично.
(231378)

АУТО-ПЕРИОНИЦИ
потребан радник.
063/865-27-76.
(231379)

ПОТРЕБНИ радници
за рад на роштиљу са
искуством, за фаст
фуд. 064/960-44-21.
(231354)

ПОТРЕБНА помоћна
радница, може и пен-
зионерка за чување
воћа. 062/826-65-02.
(231330)

ФРИЗЕРСКОМ салону
потребан мушко-жен-
ски фризер. Тел.
061/320-68-38.
(231236)

ПОТРЕБНА радница у
кафе билијару, Пан-
чево, Книћанинова
37. Тел. 062/227-77-
71. (231255)

ПОТРЕБАН графички
дизајнер. 064/980-12-
54. (231264)

ПОТРЕБАН дипл. пе-
дагог за помоћ при
сажимању градива.
063/325-380. (232130)

ПОТРЕБНА одговорна
женска особа, да би
била 24 сата, уз тре-
нутно полупокретну
жену, и одржавала
стан. Нудим плату,
становање и храну,
могућ и другачији до-
говор. Пожељна пре-
порука. 069/458-66-
29. (231126)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. Тел.
060/691-01-13.
(229077)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште, малим тракто-
ром. 064/163-58-85,
Дуле. (230224)

НЕГОВАЛА бих старе,
болесне особе у попо-
дневним часовима.
013/377-321,
063/234-857. 
(229960)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (229115)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(229791)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена до-
говор. Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(230561)

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(230451)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијане-
ри, комарници, угра-
ђујем, поправљам
гуртне. 
064/181-25-00.
(230387)

ПОПРАВКЕ, уградња,
АЛУ, ПВЦ и дрвене
столарије, стакло, ро-
летне, комарник.
063/843-34-56.
(230781)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре: давање терапије,
купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(230742)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, про-
фесор са искуством.
062/801-97-58.
(230714)

МАЛТЕРИСАЊЕ, ре-
новирање кровова, зи-
дање, бетонирање,
кречење, радимо по-
вољно. 063/865-80-49.
(230631)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инста-
лације, машинска од-
гушења, санитарија.
062/382-394. (231105)

ПАРКЕТАР, поставка,
хобловање, фуговање,
лакирање паркета,
бродског пода.
060/476-81-55.
(231115)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа и дигита-
лизација вашег теле-
визора. 064/866-20-
70. (231094)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати

ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст

огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на

надокнаду трошкова.

ПОСАО

ПОНУДА

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ



УГРАЂУЈЕМ видео
надзор и аларме у
стамбеним објектима.
064/134-30-18.
(231002)

ЖЕНА са искуством
чувала би децу кине-
зима, може помоћ
старим особама (дру-
жбеница). 063/829-
07-39. (231038)

СРПСКИ, часови, при-
према за пријемни за
основце и средњо-
школце. 064/462-37-
64. (2310429

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке бојлера, шпо-
рета, ТА пећи, раз-
водних табли, инста-
лација. Мића,
064/310-44-88. (2310)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке-израде инста-
лација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
062/271-661,
061/132-85-43.
(231056)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(231057)

МЕДИЦИНСКИ и
естетски педикир, ре-
лакс, медицинска и
антицелулит масажа.
Јасмина. 013/351-907,
061/308-95-86. (2320)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута, ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (231294)

ЧАСОВИ енглеског за
све узрасте. 063/875-
88-83. (231259)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар.  013/351-073,
064/157-20-03. (2312)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, аутомобила,
тепиха, душека. Ната-
ша, 066/361-474,
060/361-47-41,
013/361-474.
(231239)

ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински
радови. Тел. 013/361-
601, 064/866-25-76.
(231250)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и ла-
кирање паркета.
064/391-79-60.
(231256)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, одгушење ка-
нализације одмах.
063/269-173.
(231228)

ЧУВАЛА бих дете, ис-
куство. 064/065-23-
38. (231202)

НУДИМ помоћ у кући
старим, покретним и
полупокретним лици-
ма. 061/683-09-29.
(231193)

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтажа бојле-
ра, шпорета, грејача.
Слободан, 063/865-
80-74. (231199)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (2311519

РАДИМО све физичке
послове: рушења, раз-
бијање бетона, утова-
ри, одношење ствари,
обарање стабла.
064/122-69-78.
(231137)

ОБАРАЊЕ стабала,
кошење, рушења, чи-
шћења тавана, подру-
ма, одношење непо-
требних ствари.
060/035-47-40.
(231137)

СЕЛИДБА 1.000 дина-
ра, радници, попуст
ванградска. 064/026-
13-26. (231185)

ДИПЛОМИРАНИ де-
фектолог помаже де-
ци у учењу. Оливера,
060/535-33-57.
(231410)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, ва-
ђење пањева, крчење,
кошење, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(231412)

КЕРАМИЧАР, пово-
љан и квалитетан, и
молер, тражи посао.
061/203-70-87.  (236)

РЕЛАКС, терапеутска
и парцијална масажа.
064/011-34-25. (2317)

КЕРАМИЧАРСКИ ра-
дови кухиње, купати-
ла, степенице, терасе,
итд. 064/492-79-58.
(231400)

ЧАСОВИ немачког је-
зика, повољно.
065/554-70-
91.(231366)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(231369)

ПСИХОЛОГ, савето-
вање, терапија, разго-
вори. Тел. 061/198-
32-32. (231357)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(231346)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 22 године иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(231306)

МАТЕМАТИКА, часо-
ви за основце.
060/676-36-37.
(231299)

ЧИСТИМО шут, тава-
не, подруме, радимо
све послове. 061/321-
77-93. (231317)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(231333)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења канализа-
ције, адаптације купа-
тила, сервис, одмах.
377-930, 064/586-85-
39. (2313279

НЕМАЧКИ, часови
свим узрастима. Пре-
води, сигуран успех.
Тел. 352-892,
061/656-04-
04.(2313289

ЧАСОВИ енглеског и
немачког, пословни
енглески. Преводи.
064/486-05-98.
(231329)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. 
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 
013/665-220,
063/847-74-38.
(229999)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све рела-
ције по Србији с ком-
бијима, камионима,
екипа радника, кути-
је, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сва-
ког дана и недељом.
Бесплатан долазак и
процена посла. Пла-
ћање могуће чекови-
ма и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (231140)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јем и камионом, Вој-
водина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(231140)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – комби-
јима, камионима,
професионално, еки-
па радника, све рела-
ције по Србији, откуп
намештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(231140)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за па-
ковање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74. bom -
bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (231140)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (231140)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све
релације по Србији,
откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(231140)

ПРЕВОЗ песка, шљун-
ка, сејанца, ризле, ма-
њим и већим камио-
ном. 064/648-24-50.
(227659)

УТОВАР и превоз шу-
та, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)

КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљу-
нак. 062/355-154.
(229043)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229033)

СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(229704)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специ-
јалним машинама,
може преко рачуна.
„Ac qua”, 062/532-346.
(229628)

ИСКОПИ мини баге-
ром на свим терени-
ма. 064/648-24-61.
(229999)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром до 20 м³, повољ-
но (пролаз на 2,2 ме-
тра). 064/648-24-61.
(229999)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051.
(230366) 

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514.
(230299)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, ауто-
електричар, поправка
разних електро-уре-
ђаја. 063/800-01-96.
(231011)

СЗР „МАКИ”, поста-
вљање, хобловање,
полирање и лакирање.
Мајстори из Дебеља-
че. 063/822-94-82,
063/865-45-31. (2311)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, батери-
ја, вентила и санита-
рија, све за воду, 0-
24, пензионерима
екстра попуст, дола-
зим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/317-26-33. (2310)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(231067)
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ПРЕВОЗИМ кипером
повољно грађевински
материјал, песак,
шљунак, сејанац. Од-
возим шут. 064/354-
69-94. (231282)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе камионом и комби-
јем већ од 1.500 дина-
ра. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
Поповић. (231272)

СЕЛИДБЕ, превоз дру-
ге робе, Панчево, да-
ље, цена договор.
013/366-843, 
063/193-22-29.
(2312499)

ОВЛАШЋЕНИ елек-
тро-сервис поправља:
веш-машине, бојлере,
шпорете, фрижидере,
пећи, електро-инста-
лације. 060/180-02-83,
062/186-48-22.
(231235)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, роло-
заштита. 063/816-20-
98, 013/351-498.
(230802)

ПОПРАВКА, веш-ма-
шина, судо-машина, и
остале беле технике,
овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”.
013/301-300, 
063/771-24-16.
(321212)

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, педантно
и квалитетно.
061/273-65-68.
(231166)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
термоизолација, гипс,
спуштени плафони
преградни зидови, ма-
теријал. 060/131-81-
70. (231132)

ГИПС, спуштени пла-
фони, преградни зи-
дови, термоизолација,
молерај, материјал.
060/131-81-70,
063/212-733. (231132

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, пре-
тресање кровова, гипс,
ламинат, повољно.
061/141-38-02,
063/177-69-74. (2311)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, канализаци-
је, адаптације, по-
правке, замена.
013/331-657, 064/495-
77-59. (231313)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо
квалитетно са гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (231315)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у вашем ста-
ну. Прање тепиха, од-
воз, довоз. 066/001-
050, 063/329-464.
(231391)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, оправка
старих, нових крово-
ва, разне фасаде.
013/664-491, 063/162-
53-89. (231370)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-
051. (230366) 

РЕЛАКС! Изволи на
одмор и разоноду.
061/602-02-62. (СМС)

ДЕВИЗНИ пензионер,
64, познанство шланг
даме до 52 године.
063/194-84-26,
061/167-77-46. (2313)

ТРАЖИМ жену до 55
година за помоћ у ку-
ћи, бесплатно стано-
вање. 064/437-63-59.
(231362)

ПЕНЗИОНЕР, 70 годи-
на миран, тих, тражи
жену ради брака, до
65 година. 062/212-
082, 013/343-850.
(231174)

ИЗДАЈЕМ нов апарт-
ман на Златибору,
центар, ЕГ, КТВ, 
паркинг. 
Тел. 063/759-98-77.
(230425)
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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

ЈАВ НИ ПО ЗИВ ЗА ИН ТЕ РЕ СО ВА НИМ 

ИЗ ЛА ГА ЧИ МА ЗА УЧЕ ШЋЕ НА 

ШЕ СТОМ НО ВО ГО ДИ ШЊЕМ БА ЗА РУ 

По во дом до че ка Но ве 2017. го ди не, Град ска упра ва гра да

Пан че ва ор га ни зо ва ће ше сти НО ВО ГО ДИ ШЊИ БА ЗАР, на

пла тоу ис пред  Град ске упра ве, у пе ри о ду од 28. до 30. де -

цем бра. 

У да ни ма прет пра знич не ат мос фе ре Но во го ди шњи ба зар је

ма ни фе ста ци ја, у ко јој ће мо ћи да ужи ва ју сви на ши су гра ђа -

ни - и из ла га чи и по се ти о ци. Же ља нам је да на Но во го ди -

шњем ба за ру оку пи мо ве ли ки број раз ли чи тих уче сни ка –

по је ди на ца, удру же ња, уста но ва, на ших нај бо љих: по сла сти -

ча ра, пе ка ра, про из во ђа ча ру ко тво ри на, умет ни ка и оста лих

за ин те ре со ва них су гра ђа на, чи ја се иде ја и сег мент де ло ва ња

укла па ју у дух ове ло кал не ак ци је. 

И ове го ди не Град ска упра ва гра да Пан че ва је за све за ин те -

ре со ва не из ла га че обез бе ди ла да бес плат но ко ри сте штан до -

ве, ко ји ће би ти рас по ре ђе ни  уну тар ша то ра са ам би јен тал -

ним осве тље њем и греј ним те ли ма. 

По зи ва мо све за ин те ре со ва не по је дин це, уста но ве и удру же -

ња да као из ла га чи уче ству ју на ше стом Но во го ди шњем ба за -

ру у Пан че ву. При јав ни фор му лар до сту пан је на зва нич ној

ин тер нет пре зен та ци ји гра да Пан че ва (www.pancevo.rs), а

фор му лар се мо же пре у зе ти и у Се кре та ри ја ту за при вре ду и

еко ном ски раз вој у  Град ској упра ви гра да Пан че ва, на тре -

ћем спра ту у кан це ла ри ји број 303.

Пра во уче шћа на Ба за ру има ју  прав на и фи зич ка ли ца ко ја

са ма про из во де и из ра ђу ју сво је про из во де, а  ко ји се укла па -

ју у дух ове ма ни фе ста ци је. Кан ди да ти уз ком плет но по пу -

њен фор му лар при ла жу:

-  до каз  пре би ва ли шту за фи зич ка ли ца, од но сно се ди шту за

прав на ли ца (ре ше ње о ре ги стра ци ји у Упра ви за тре зор, Ми -

ни стар ству или ре ше ње о ре ги стра ци ји у АПР-у за прав на ли -

ца или ко пи ју лич не кар те за фи зич ка ли ца) и

-   нај ма ње три фо то гра фи је раз ли чи тих про из во да ко је кан ди -

дат пла ни ра да из ла же на овој ма ни фе ста ци ји.

По пу њен фор му лар по треб но је до ста ви ти нај ка сни је до че -

твр тка,  15. де цем бра 2016. го ди не на адре су: Град ска упра ва

гра да Пан че ва, Се кре та ри јат за при вре ду и еко ном ски раз -

вој,  Трг Кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  III/303, Пан че во, са на зна -

ком „Но во го ди шњи ба зар 2016” или пре да ти лич но на шал -

те ру Град ског услу жног цен тра.

За ви ше ин фор ма ци ја ве за них за са му ор га ни за ци ју овог до -

га ђа ја, као и о мо гућ но сти ма за уче шће, на рас по ла га њу су

вам: Гор да на Ћи рић, ко ор ди на тор ка за ре а ли за ци ју ма ни фе -

ста ци је „Но во го ди шњи ба зар”, тел: 065/866-22-73, имејл:

gordana.ciric@pancevo.rs, или Ми ло ра д Тим чен ко, тел:

064/866-24-12 имејл: milorad.timcenko@pancevo.rs.

УСЛУГЕ

РАЗНО
ТУРИЗАМ

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати ИСКЉУЧИВО

ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст огласа

неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о

оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на надокнаду

трошкова.
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Јав но пред у зе ће „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во на осно ву  чла на 11. Од лу ке о по ста вља њу ма њих мон та жних,по крет них и дру гих обје ка та при вре ме ног ка рак те ра на по вр ши на ма јав -

не на ме не („Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” број 29/2014, 28/2015 и 30/2016), Пра вил ни ка о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не („Слу жбе ни лист гра да

Пан че ва” бр.18/2015), Од лу ке о ви си ни за куп ни не ки о ска ко ји су у вла сни штву ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во(„Слу жбе ни лист гра да Пан че ва” бр.30/2014), и Од лу ке Над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја за из град њу

и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во број: 01-3474-2/2016 од  04. 11. 2016. го ди не, рас пи су је се: 

О Г Л А С
ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ  РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, 

ПУ ТЕМ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА

Огла сом су об у хва ће не сле де ће ло ка ци је:

Право уче шћа на оглас има ју сва за ин те ре со ва на прав на

ли ца, пред у зет ни ци и фи зич ка ли ца, ко ја ис пу ња ва ју

усло ве из овог огла са.

Сва ки уче сник ко ји се при ја ви на Оглас ду жан је да

из вр ши упла ту га рант ног из но са за уче шће у по ступ -

ку јав ног над ме та ња и то на те ку ћи ра чун бр. 840-

488641-69 ко ји из но си:

· за I зо ну: 80.000,00 ди на ра 

· за II зо ну: 65.000,00 ди на ра 

· çà III çîíó: 50.000,00 äèíàðà

· за IV зо ну: 45.000,00 ди на ра 

· за V зо ну: 35.000,00 ди на ра

Из вр ше њем упла те га рант ног из но са уче сник у по ступ ку

при хва та усло ве из јав ног огла са 

Пра вил ни ком о усло ви ма за по ста вља ње при вре ме них

мон та жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не утвр ђе -

ни су по себ ни усло ви за по ста вља ње при вре ме них мон та -

жних обје ка та на по вр ши на ма јав не на ме не, као што су

ло ка ци ја, по вр ши на објек та, од ре ђи ва ње де лат но сти, од -

ре ђе ни тип, об лик, ди мен зи је, вр сте ма те ри ја ла и сл.

Га рант ни из нос се не вра ћа:

– Ли цу у по ступ ку јав ног над ме та ња ко је не пот пи ше Из -

ја ву о при хва та њу усло ва из чла на 16.ове од лу ке

– Уче сни ку ко ме је у по ступ ку јав ног над ме та ња дат део

по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска, у слу -

ча ју од у стан ка 

Ли це у по ступ ку јав ног над ме та ња, ко ји је сте као пра -

во на део по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о -

ска, пре до но ше ња Од лу ке о ко ри шће њу де ла по вр -

ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, ду жно је да

упла ти:

· Нај ве ћи из ли ци ти ра ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца -

ња пра ва ко ри шће ња по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста -

вља ња ки о ска, 

· Утвр ђе ни де по зит на име тро шко ва за укла ња ње објек -

та са де ла по вр ши не јав не на ме не, на кон пре стан ка ко -

ри шће ња у из но су од 10.000,00 ди на ра.

Пе ри од на ко ји се да је део по вр ши не јав не на ме не не мо -

же би ти ду жи од 10 го ди на.

При ја ва тре ба да са др жи:

А. По дат ке о под но си о цу при ја ве и то:

1. За фи зич ка ли ца – име, пре зи ме, адре су, број лич не

кар те, ЈМБГ, а у слу ча ју да фи зич ко ли це за сту па пу но -

моћ ник, ове ре но пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но -

си о ца при ја ве, 

2. За пред у зет ни ке име пре зи ме, адре са, из вод из ре ги стра

из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју, у ори -

ги на лу или у ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри ји од 6 ме се ци,

број лич не кар те, ЈМБГ, на зив рад ње, ПИБ и ма тич ни број,

а у слу ча ју да пред у зет ни ка за сту па пу но моћ ник ове ре но

пу но моћ је за ли ца ко је за сту па под но си лац при ја ве, 

3.За прав на ли ца на зив и се ди ште, из вод из ре ги стра из дат од стра не ор га на над ле жног за ре ги стра ци ју прав ног ли ца, у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји не ста ри је од 6 ме се ци, пу но моћ је за ли це ко је

за сту па под но си о ца при ја ве, ПИБ и ма тич ни број, 

Б. По дат ке о ло ка ци ју за ко ју се при ја ва под но си:

– Ред ни број и адре са ло ка ци је,

– Де лат ност ко ја ће се оба вља ти,

Ц. До каз о упла ти Огла сом пред ви ђе ног га рант ног из но са за уче шће на ра чун бр. 840-488641-69 код Упра ве за јав на пла ћа ња број мо де ла 97, по зив на број 02-22,

Д. До каз да под но си лац при ја ве не ма ду го ва ња по осно ву из вор них при хо да гра да Пан че ва, о че му се при ла же Уве ре ње Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју град ске упра ве гра да Пан че ва.

Сва при ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.

Без ових при ло га, под не та при ја ва не ће се узе ти у раз ма тра ње.

По сту пак јав ног над ме та ња ће се одр жа ти уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це, од но сно ње гов овла шће ни за ступ ник.

Јед но ли це мо же да под не се при ја ву за ви ше ло ка ци ја, с тим што је у оба ве зи да за сва ку ло ка ци ју под не се пот пу ну при ја ву и упла ти тра же ни га рант ни из нос.

ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во је ду жно да пре от по чи ња ња по ступ ка до де ле по вр ши не јав не на ме не при ба ви од над ле жних пред у зе ћа ин фор ма ци ју о мо гућ но сти при кљу че ња на по сто је ћу ко му нал ну ин фра -

струк ту ру.

При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек ци ја”‘, З.Јо ве Јо ва но ви ћа бр.6, Пан че во, са на зна ком „ОГЛАС ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО -

СТУП КУ ЈАВ НОГ НАД МЕ ТА ЊА ЗА ДА ВА ЊЕ НА КО РИ ШЋЕ ЊЕ НА ОД РЕ ЂЕ НО ВРЕ МЕ ДЕ ЛА ПО ВР ШИ НЕ ЈАВ НЕ НА МЕ НЕ РА ДИ ПО СТА ВЉА ЊА КИ О СКА, ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ ____ - НЕ

ОТВА РАЈ”, име и адре су, од но сно се ди ште ли ца ко је кон ку ри ше.

Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са 28. 11. 2016. го ди не до 10 са ти.

Јав но над ме та ње ће се одр жа ти 28. 11. 2016.го ди не у 12 са ти, у со би бр.108, у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 у Пан че ву.

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње.

По чет ни јед но крат ни из нос у ци љу сти ца ња пра ва за за кљу че ње уго во ра о за ку пу де ла по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ња ки о ска из но си 30.000,00 ди на ра.

Уче сник ко ји је по ну дио нај ве ћи јед но крат ни из нос за део по вр ши не јав не на ме не ра ди по ста вља ње ки о ска, ду жан је да од мах, на по зив пред сед ни ка Ко ми си је пот пи ше из ја ву да је по ну дио нај ве ћи јед но -

крат ни из нос са на зна ком ви си не тог из но са , чи ме је јав но над ме та ње за вр ше но.

За ко ри шће ње де ла по вр ши не јав не на ме не, пла ћа се ло кал на ко му нал на так са, у ви си ни и на на чин од ре ђен Ре ше њем Град ске упра ве гра да Пан че ва - Се кре та ри ја та над ле жног за по сло ве по ре ске ад ми -

ни стра ци је, а ко је се до но си на осно ву Од лу ке Скуп шти не гра да Пан че ва о ло кал ним ко му нал ним так са ма, за ви сно од по вр ши не ки о ска и од зо на у ко јој се по вр ши на јав не на ме не на ла зи 

Ли цу ко је ни је сте кло пра во на део јав не по вр ши не јав не на ме не за по ста вља ње ки о ска, вра ћа се упла ће ни га рант ни из нос у ро ку од 8 да на од ко нач но сти од лу ке о до де ли на ко ри шће ње по вр ши не, јав не

на ме не у упла ће ном из но су, без ка ма те.

Сва по треб на оба ве ште ња у ве зи Огла са мо гу се до би ти у ЈП „Ди рек ци ја”, Змај Јо ве Јо ва но ви ћа бр. 6 или на те ле фон 219-03-00, ло кал 211. 

При ли ком над ме та ња оба ве зан је при каз лич не кар те уче сни ка у по ступ ку јав ног над ме та ња, а за пу но моћ ни ка уред но пу но моћ је ове ре но у су ду.

При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме би ти ста ри ја од шест ме се ци.                                                                         

Ред. број Бр. Ки. Локација Зона Делатност Тип киоска

Површина

киоска

укључујући и

настрешницу

Локална комунална

такса дин/м2, на

месечном нивоу

1 29 Вој. Радомира Путника 25 I трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 844,00 дин, а

преостала површина по

760 дин.

2 34 Светог Саве код нове Поште II трговинска шестоугаони 12,50

до 7м2 по 717,00 дин, а

преостала површина по

633,00 дин. 

3 46
Угао Змај Јовине 

и Светог Саве
II трговинска дупли правоугаони 18,00

до 7м2 по 717,00 дин, а

преостала површина по

633,00 дин. 

4 52 Ружина код Католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 591,00 дин, а

преостала површина по

506,00 дин. 

5 53 Ружина код Католичког гробља III трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 591,00 дин, а

преостала површина по

506,00 дин. 

6 93
Угао Ослобођења и Кнеза Михајла

Обреновића
IV трговинска осмоугаони 12,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

7 94
Угао Ослобођења и Кнеза Михајла

Обреновића
IV трговинска дупли правоугаони 18,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

8 54
Угао М. Требињца 

и М. Обреновића
II трговинска Панки 7,00

висина закупнине

киоска по м2 је 1.206

дин, а површине је по

1м2 717 дин.

9 97
Стевана Шупљикца код

Евангелистичког гробља
IV трговинска дупли правоугаони 7,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

10 113
Стевана Шупљикца преко пута

пиваре
IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

11 121 Сремска код МЗ IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

12 31 Светог Саве код нове Поште II угоститељска шестоугаони 12,50

до 7м2 по 717,00 дин, а

преостала површина по

633,00 дин. 

13 50 Улица Н. Тесле II угоститељска Панки 7,00

висина закупнине

киоска по м2 је 1.206

дин, а површине је по

1м2 717 дин.

14 132
Баваништански пут код Новог

Гробља
V трговинска шестоугаони 12,50

до 7м2 по 338,00 дин, а

преостала површина по

253,00 дин. 

15 133
Новосељански пут преко пута

„Давида”
IV трговинска осмоугаони 12,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

16 139 В. Влаховића и Вељка Петровића IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

17 154 7. јула код броја 29 IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

18 160 Угао Жарка Зрењанина и 7. јула IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 

19 174 Ослобођења бр. 16 код кружног тока IV трговинска правоугаони 9,00

до 7м2 по 464,00 дин, а

преостала површина по

380,00 дин. 
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По след њи по здрав

ПИ РО ШКИ

КРМ ПО ТИЋ

По ро ди ца 

ПАН ТЕ КО СКИ

(1/231033)

По след њи по здрав 

ба ба БО СИЉ КИ
од БО ЖИ ДА РА 

и АЛЕК САН ДРЕ

(2/231037)

С ве ли ком ту гом и бо лом опро сти ли смо се од на ше дра ге Да ни це,
ро ђе не 1952. го ди не, са хра ње не 8. но вем бра 2016, на гро бљу Ле -
шће у Бе о гра ду

ДА НИ ЦА МЛА ДЕ НО ВИЋ
рођ. Лев на јић

дипл. прав ник у пен зи ји

Ни ка да је не ће мо за бо ра ви ти.

Ње на ту жна мај ка БОР КА и брат ЂУ РА с по ро ди цом, мно го број ни
при ја те љи и по зна ни ци из Пан че ва

(5/231045)

МА РИ ЈА 

ПО ЛАК

учи те љи ца

Пре ми ну ла 9. но вем бра

2016, у 85. го ди ни, са -

хра ње на у Стар че ву, 11.

но вем бра 2016.

Си но ви ДАР КО 

и ЗЛАТ КО, уну ци 

АН ТОН, ФИ ЛИП

и МА РИ ЈА. АНИ ТА,

БИ ЉА и оста ла 

род би на, при ја те љи 

и уче ни ци

(13/310068)

Умр ла је мо ја мај ка

ОФЕ ЛИ ЈА ХИ БЛО ВИЋ
Чу ва ће мо Те у на шим ср ци ма.

ДУ ШИ ЦА, уну ка АН ДРЕА и унук АЛЕК САН ДАР

(20/231-096)

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ

МИ ХАЉ ЧИ ЋУ

5. VI 1926 – 11. XI 2016.

од си на ДУ ША НА 

с по ро ди цом

(23/231116)

По след њи по здрав

МИ ЛО ВА НУ

МИ ХАЉ ЧИ ЋУ

5. VI 1926 – 11. XI 2016.

од ћер ке РО СЕ

с по ро ди цом

(24/231116)

Дра гом 

ЧЕ ДИ
по след њи по здрав од

ује, уј не, бра та НИ КО ЛЕ
и се стре САН ДРЕ

(31/231130)

ДРА ГАН ВЕ ЛИЧ КО ВИЋ
5. VII 1950 – 12. XI 2016.

Во ље ни наш, с по но сом те но си мо у на шим ср ци ма!

Тво ји нај ми ли ји: су пру га СЛА ВИ ЦА, си но ви ЗО РАН и ИВАН, 

сна ја ТА ЊА, уну ке ТА РА, ТА МА РА и ЛА НА

(34/231137)

Ти ши на гра ди зи до ве

ГОР ДА НА РА КИ ЏИЋ
1953–2016.

У на шим ср ци ма за у век.
Тво ји ку мо ви: СИЛ ВИ ЈА, ДРА ГАН и ку мић МИ ЛОШ

(35/231143)

ГОР ДА НА РА КИ ЏИЋ

По след њи по здрав Го ги

ИВАН

(36/231144)

7. но вем бра 2016, на пу -

сти ла нас је

ЗА ГОР КА 
БУ КА ЗИЋ 

ГО РА
1928–2016.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.
Брат ВЕ ЛИ ЗАР, бра та -
ни ца ЦИ ЦА, бра та нац

ЈО ЦА, сна ја БРАН КА и
уну ка ГО ЦА

(58/231207)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци

СТА НИ ЛА ЗА РЕ ВИЋ

од ко лек ти ва „ве ше ра ја”

(53231190)

По след њи опро штај од мај ке

ГРА НЕ ВЕЉ КО ВИЋ
1929–2016.

Увек ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: ћер ка ЗА ГА, зет БА НЕ и унук ДЕ ЈАН

(68/231248)

По след њи по здрав мај ци

ГРА НИ ВЕЉ КО ВИЋ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни син ДРА ГО СЛАВ с по ро ди цом

(100/231365)

По след њи по здрав дра -

гој 

ЉИ ЉИ

од МИ РЕ и СЛО БЕ 

РИ КА НО ВИЋ 

с по ро ди цом

(73/231281)

ЈАВ НО КО МУ НАЛ НО ПРЕД У ЗЕ ЋЕ „ЗЕ ЛЕ НИ ЛО”

ПАН ЧЕ ВО РАС ПИ СУ ЈЕ

К О Н К У Р C
ЗА ИЗ ДА ВА ЊЕ У ЗА КУП ПО СЛОВ НОГ ПРО СТО РА -

ЛО КА ЛА

-   Ло кал бр. 11 у ла ме ли 5, укуп не по вр ши не 10,52

м², на  „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

-   Ло кал бр. 13 у ла ме ли 1, укуп не по вр ши не 10,52

м², на „Зе ле ној пи ја ци”, Ули ца Осло бо ђе ња бб, по

по чет ној це ни од 1.000,00 ди на ра по ме тру ква -

драт ном.

-   Ло кал бр. 1 у ла ме ли Е-2-3 на Роб ној пи ја ци „Ае -

ро дром”, Ули ца Све то за ра Ше ми ћа бб. укуп не по -

вр ши не 9.00 м², по по чет ној це ни од 3.000,00 ди на -

ра по ме тру ква драт ном.

      Рок за до ста вља ње по ну да је 8 да на од да на об ја -

вљи ва ња Кон кур са. Бли жи усло ви Кон кур са би ће ис -

так ну ти на огла сним та бла ма Рад не за јед ни це (Пан че -

во, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 7-а), Роб не пи ја це „Ае ро -

дром” и Зе ле не пи ја це у Пан че ву.

Штам па ри ја „6. ок то бар” д.о.о. Пан че во, због по -

ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

                                     О Г Л А С

за по пу ну сле де ћих рад них ме ста: 

1. Штанц-мај стор 1 из вр ши лац

Пред ност има ју рад ни ци са за вр ше ном ССС гра -

фич ке  или ма шин ске стру ке и рад ним ис ку -

ством

2. Фи зич ки рад ник 1 из вр ши лац

При ја ве сла ти на адре су: Кај мак ча лан ска 34 или

на mail: mdjurkic@6oktobar.co.rs  у ро ку од 15

да на од да на об ја вљи ва ња огла са.
(ф)

Sta ri Ta miš a.d. Pan če vo ras pi su je kon kurs za rad na me sta:

·      Teh no log u obla sti zaš ti te ži vot ne sre di ne

·      Dipl.ing po ljo pri vre de, smer ra tar stva

·      Po ljo pri vred ni teh ni čar u ra tar skoj pro iz vod nji

·      Trak to ri sta/kom baj ner

·      Ku var

·      Di plo mi ra ni teh no log pre ra de me sa

·      Me sar

                                              Mail adre sa na ko ju mo že te sla ti bi o gra fi ju je: zaposlenje@staritamis.rs

Ili poš tom na adre su:

„Sta ri Ta miš” a.d. Pan če vo , Ke ste no va 004, 26 000 Pan če vo 

sa na zna kom: ZA PO SLE NjE

                                                                     Kon kurs je otvo ren do 30.11.2016. go di ne

·      Dipl.ing po ljo pri vre de, smer sto čar stva

·      Ve te ri nar ski teh ni čar

·      Ma šin bra var

·      Au to e lek tri čar

·      Elek tri čar za vi so ki na pon

·      Vo do in sta la ter

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
У суботу, 19. новембра, у 11 сати, на Новом гробљу

даваћемо шестомесечни помен нашој драгој

БОРКИ МАЈСТОРОВИЋ
Није било боље мајке, баке, ни таште

него што је била наша Боки.

Хвала ти на свему.

ЦЕЦА, БИЉА, РАЦА, МАРИО, ЛУКА, ДУШАН,

ЛЕНКА и ЛУКИАН (109/231422)
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С ве ли ком ту гом и бо лом оба ве шта ва мо да нас је

14. но вем бра 2016. на пу сти ла на ша дра га

МИ ЛЕ ВА ПА ВЛО ВИЋ МИЛ КА
1935–2016.

из Ка ча ре ва
По след ње хва ла за све за јед нич ке тре нут ке ис пу ње -
не љу ба вљу и то пли ном. Не до ста ја ћеш нам веч но.

Ћер ке СНЕ ЖА НА и ВЕ СНА, уну ци ДА НИ ЈЕ ЛА,
ЈЕ ЛЕ НА, МИ ЛИ ЦА  и МИ ЛАН, пра у ну ци ПЕ ТАР,

ЛЕ НА и ДУ ЊА, зе то ви ДРА ГО и ДРА ГАН
(56/2311989)

Ту жна ср ца оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље

да је 13. но вем бра 2016. го ди не, у 79. го ди ни

пре ми нуо наш

ГОЈ КО ЈА ЊУ ШЕ ВИЋ
1937–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га, род би на и при ја те љи
(57/231200)

По след њи по здрав дра -

гом ко ле ги

ГОЈ КУ 

ЈА ЊУ ШЕ ВИ ЋУ

од агро но ма 

из По љо при вред не

шко ле „Јо сиф Пан чић”

(70/231264)

Дра гој при ји по след њи

по здрав

МИЛ КА 

ПА ВЛО ВИЋ

од при ја САВ КЕ, 

ЉУ БИН КЕ 

и БО БЕ с де цом

(82/231309)

По след њи по здрав на -

шој Го ги

ГОР ДА НА 

РА КИ ЏИЋ

1953–2016.

Ку мо ви ЈОК СИ МО ВИЋ

(83/231390)

По след њи по здрав се -

стри

др ВА ЛЕ РИ ЈИ

КА НАЧ КИ

ЛИ ДИ ЈА и КСЕ НИ ЈА 

с по ро ди цом

(91/231340)

По след њи по здрав си -

но ви ци

др ВА ЛЕ РИ ЈИ

КА НАЧ КИ

Стри на НА ДА и стриц

ЗЛА ТИ БОР КА НАЧ КИ

(92/231340)

По след њи по здрав

ИВИ
Ком ши је у Сте ва на

Срем ца 74

(93/231341)

По след њи по здрав

ЈО ВА НУ ЧА ВИ ЋУ
21. VII 1939 – 15. XI 2016.

Ожа ло шће ни: су пру га НА ТА ЛИ ЈА, ћер ка 

ЈА СМИ НА, зет СТЕ ВАН и уну ка АЛЕК САН ДРА
(95/231349)

12. но вем бра пре ми ну ла је на ша дра га

ВА ЛЕ РИ ЈА КА НАЧ КИ
1972–2016.

Бес крај но ту жни ње ни: де ца ИСИ ДОР и ЛЕН КА, мај ка ЉИ ЉА НА,

се стра ТА МА РА и брат ВЛА ДИ МИР с по ро ди ца ма 

и ба ба ДО БРИ ЛА

(29/231127)

По след њи по здрав на -

шем при ја те љу

НЕ ШИ 

СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

По ро ди ца ТА СО

(96/231351)

По след њи по здрав дра гом

ЈО ВИ ЦИ ЧА ВИ ЋУ

од по ро ди це КА РА ВЛА
(97/231352)

Ту жна ср ца и с бо лом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 14. но вем бра 2016, пре ми нуо

наш дра ги

СВЕ ТО ЗАР ЏА ИЋ
1936–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га ФИ ДАН КА, 

си но ви ЖЕЉ КО и ПРЕ ДРАГ с по ро ди ца ма
(98/231359)

По след њи по здрав 

ЉУ БО МИ РУ

МИ ТИ ЋУ
По ро ди ца ТО ШИЋ

(103/231375)

По след њи по здрав на -

шој

ВЕ РИ 

СТО ИЛ КОВ СКИ

1958–2016.

од су пру га НО КЕ ТА 

и ћер ке МИР ЈА НЕ 

с по ро ди цом

(104/231384)

По след њи по здрав

ВЕ РИ
од ро ди те ља и бра та 

с по ро ди цом

(105/231384)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу и ку му

НЕ БОЈ ШИ СТО ЈА ДИ НО ВИ ЋУ

Ку мо ви СТЕ ВАН и ВИ О ЛЕ ТА ЈО ВИ ЧИЋ

(37/231150)

До бро та, не се бич ност и

ве дри на ко је си нам по -

да рио, оста ће за у век у

се ћа њу на те бе

ЉУ БО МИР 

МИ ТИЋ

тво је ком ши је у Бра ће

Јо ва но вић 24-ц

(60/231216)

9. но вем бра, у 67. го ди -

ни пре ми нуо је наш

ИВАН 
ВА СИЉ ЧИН

Оста ћеш веч но у на шим
ср ци ма.

Син ДЕ ЈАН, ћер ка 
ДА ЦА, сна ја ГО ЦА, 

уну ка ЛЕ НА, 
уну ци ВЛА ДА, НЕ ЦА 

и НИ КО ЛА

(54/231195)

По след њи по здрав бра ту

ИВА НУ 

ВА СИЉЧИ НУ
од се стре МА РЕ

(9/231059)

8. но вем бра 2016. го ди не, по сле крат ке и те шке

бо ле сти, пре ми нуо је наш дра ги

АЛЕК САН ДАР РУ ЖИЋ
1942–2016.

Хва ла ти за сву љу бав, па жњу и то пли ну, ко ју си
нам не се бич но пру жао. По но сни смо што смо те
има ли. За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пру га АН ЂЕЛ КА, син МИ ЛАН,
сна ја ГОР ДА НА и уну ци АЛЕК САН ДАР 

и ВЛА ДИ МИР
(10/231064)

По след њи по здрав во -

ље ном де ди

АЛЕК САН ДРУ
РУ ЖИ ЋУ

1942–2016.
Хва ла ти за сва ки тре -
ну так ко ји си по све тио
на шем од ра ста њу. Ан -
ђе ли не ка те чу ва ју.

Тво ји уну ци: 
АЛЕК САН ДАР 
и ВЛА ДИ МИР

(11/231064)

По след њи по здрав дра -
гом при ја те љу

АЛЕК САН ДРУ
РУ ЖИ ЋУ

од по ро ди це 
ГЛО ЂО ВИЋ

(12/231064)

Дра гом 

АЛЕК САН ДРУ

По след њи по здрав, а

по ро ди ци искре но са у -

че шће.

Уј на БУ БА и по ро ди це

СТА НИ СА ВЉЕВ 

и МОМ ЧИ ЛО ВИЋ

(26/231122)

По след њи по здрав бра ту

АЛЕК САН ДРУ

РУ ЖИ ЋУ

од СЛО БО ДА НА

с по ро ди цом

(52/231183)

По след њи по здрав дра -

гом ку му Ки ћи

КР СТА 

ПЕ ТРЕ СКИ

Хва ла за све до бре тре -

нут ке!

Од ку ма ши на МИ КИ ЈА

и ЉИ ЉЕ

(87/231321)
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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

ПО МЕН

СЛО БО ДАН

БОЈ КО ВИЋ

1946–2016.

Про шло је че тр де сет

да на од из не над не смр -

ти мог бра та Бо ле та.

МИ ЛЕ БОЈ КОВ СКИ  

с по ро ди цом

59/231210)

НА ДА 

СТО ЈА НОВ СКИ

1994–2016.

Се стри це ми ла, за бо рав

не по сто ји иа ко вре ме

про ла зи

БОР КА с по ро ди цом

(78/231292)

Про шло је че тр де сет да на от ка да ни си с на ма

СВЕ ТО МИР МАР ЈА НОВ БА ТА
1949–2016.

Све успо ме не и се ћа ња на те бе чу ва ће мо од за -

бо ра ва.

Тво је: СА ВЕ ТА, МИ ЛИ ЦА и ИВА НА
(80/231301)

За у век у на шим ср ци ма

ЈУ ГО СЛАВ 

МИ ЋИЋ  ЈУ ГЕ

27. IX 1965 – 18. XI 1994.

Отац РАТ КО и се стра

ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом

(84/231311)

Се ћа ње на мај ку

ЖИ ВОЈ КУ 

ЂУ КИЋ ПРО ДУ

Ћер ка ОЛИ ВЕ РА и зет

ЈО ВИ ЦА с по ро ди цом

(85/231311)

ЗО РАН 

МИ ЛО ШЕВ

21. XI 2015 – 21. XI 2016.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

С љу ба вљу нај ми ли ји

(88/231325)

23. но вем бра 2016. на вр ша ва се нај ту жни ја го ди -

на от ка да смо из гу би ли на шу

ЛЕ ПУ АН ГЕ ЛОВ СКУ
23. XI 2015 – 23. XI 2016.

Без те бе у на шим жи во ти ма ви ше ни шта ни је

исто. 

За у век ту жни што смо те из гу би ли.

Тво ја се стра СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(94/231344)

СЕ ЋА ЊЕ

МА РИН КО ВИЋ

БА ТА            и             ЖА НА

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва мо успо ме ну на

во ље не ро ди те ље.

МА РИ НА и БА НЕ
(99/231360)

САН ДРА 

УРО ШЕВ

Вре ме про ла зи, бол

оста је, а ти си веч но у

мом ср цу. 

Син НИ КО ЛА с та том,

ба ком и де ком

(102/231372)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СТО ЈА НО ВИЋ

ДРА ГАН                   НА ДА

1928–1998. 1930–2001.

С љу ба вљу и по што ва њем ва ши нај ми ли ји
(77/231289)

У су бо ту, 19. но вем бра 2016, у 11.30, да ва ће мо

по лу го ди шњи по мен на шој дра гој

МИЛ КИ ЂУ РО ВИЋ
Про шло је нај ту жни јих шест ме се ци у мом жи -

во ту. Ни ка да те не ћу за бо ра ви ти.

Твој су пруг МИ ЛО РАД, као и тво ји нај ми ли ји –

ћер ке НА ТА ША и СО ЊА, уну чад, се стра 

МИ ЛИ ЦА, брат СЛО БО ДАН, зе то ви ГО РАН 

и НЕ ДЕЉ КО
(69/231261)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље и бра та

ЋОР ДАШ

РА ДИ ВОЈ  ЈО ВАН КА   НЕ ДЕЉ КО

1918 – 18. XI 1978. 1921 – 17. XI 2009. 1946 – 16. XI 2011.

Увек са на ма.

МИ РА с по ро ди цом
(21/231109)

Ше сто ме сеч ни по мен

РА ДОЈ КА 

ПЕТ КОВ СКА

БЕ БА

С љу ба вљу чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Се стра ОЛ ГА 

с по ро ди цом

(18/231081)

СЕ ЋА ЊЕ

ИВАН ТА СИЋ
2001–2016.

МИ ЛО РАД

(28/231125)

23. но вем бра 2016. на вр ша ва се шест ме се ци от -

ка да ни је с на ма на ша дра га

РА ДОЈ КА ПЕТ КОВ СКА
1952–2016.

С по но сом ће мо те по ми ња ти и за у век пам ти ти

твој лик и до бра де ла.

Во ли мо те!

Су пруг МИ ЛАН са ћер ка ма МА РИ ЈА НОМ 

и СА ЊОМ
(106/231409)

21. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на от ка -

да нас је на пу стио наш

дра ги

СВЕ ТО МИР

МАР ЈА НОВ 

БА ТА

1949–2016.

Ту жни и ожа ло шће ни:

мај ка МИ ЛИ НА, се стре

ЈУ ДИ ТА и РУ ЖИ ЦА, 

се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА као

и оста ла род би на

(107/231411)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

БО ШКО ЦО ЛИЋ
За у век ћеш би ти у на шем се ћа њу.
Су пру га СЛА ВИ ЦА, син СР ЂАН, сна ја ИВА НА и уну ци

АЛЕК СА и УРОШ

(108/231414)

По след њи по здрав уја ку

СТО ЈА НУ 
СТА НИ МИ РО ВИ ЋУ

од ДРА ГА НА 
с по ро ди цом

(48/231180)

По след њи по здрав бра ту

СТО ЈА НУ 
СТА НИ МИ РО ВИ ЋУ

од СТА ЉИН КЕ 
с по ро ди цом

(49/231180)

По след њи по здрав

ЗЛАТ КУ 

БО ГА ТИ НОВ СКОМ
од ЉИ ЉЕ и БА ТЕ

(51/231182)

ЗЛА ТЕ 

БО ГА ТИ НОВ СКИ

3. III 1937 –  8. XI 2016.

Мој до бри ћа ле! Хва ла

ти за све у жи во ту. Не -

до ста ја ћеш ми  бес крај -

но. По чи вај у ми ру.

Твој син АЦА

(74/231285)

Из ја ва за хвал но сти и ду бо ког

по што ва ња би ску пу ма ђар ске Ре -

фор мат ске цр кве, го спо ди ну Ха лас

Бе ли, због ука за ног раз у ме ва ња и

хри шћан ске са ми ло сти по во дом ис -

пра ћа ја мо је мај ке Он дрик Еве, из

Вој ло ви це, на веч ни по чи нак.

ОН ДРИК ПА ЈА
(62/231221)

По след њи по здрав дра -

гој

ЈЕ ЛИ ЦИ

По ро ди ци РИ СИ МО -

ВСКИ искре но са у че -

шће.

ЈЕ ЛЕ НА, АЦА, 

СЛА ВИ ЦА и СЛАВ КО

(25/231122)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 11. но -

вем бра 2016. го ди не пре ми ну ла на ша во ље на

ЈЕ ЛИ ЦА РИ СИ МОВ СКИ
1957–2016.

Са хра на је оба вље на 12. но вем бра 2016. го ди не
на Пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

За у век ожа ло шће ни: су пруг СЛА ВЕ, син 
АЛЕК САН ДАР, кћи АЛЕК САН ДРА, зет ТИ БОР,

сна ха МИ ЛИ ЦА, уну чад ДА ВИД, СО ФИ ЈА 
и СЛА ВЕ

(45/231169)

По след њи по здрав

ЈЕ ЛИ ЦИ

од ком ши ја из бро ја 41:

ЂУР ЂЕ ВИЋ, ЛУ КАЧ

и КУ РУЦ

(46/231169)

По след њи по здрав при ји

ЈЕ ЛИ ЦИ

од по ро ди це ЧИ ГО ЈА

(47/2311699



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 18. новембар 2016.
30

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ВА СИ ЉЕВ СКИ

ДА НИ ЦА                СТО ЈАН
1927 – 24. XI 2015.              1927 – 17. I 1997.

19. но вем бра 2016. у 11 са ти, да је мо го ди шњи

по мен на шој мај ци.

Ва ша де ца
(3/123041)

ЗО РАН 

КЉА ЈИЋ

16. но вем бра 2016. на вр -

ша ва се два де сет осам

го ди на.

Увек си са на ма.

Мама, та та и се стра 

с по ро ди цом

(672310499

23. но вем бра на вр ша ва ју

се две го ди не без на шег

СЛО БО ДА НА
МИР ЈА НИ ЋА

Оста ћеш веч но у на шим
ср ци ма.
Тво ји нај ми ли ји: су пру га
ЉИ ЉА НА, син ДРА ГАН,

ћер ка ГОР ДА НА, зет
ШАН ДОР и уну ка 

СЛА ВИ ЦА

(32/231134)

МИ ЛОШ  ЗЛАТ КО ВИЋ
2006–2016.

Про шло је де сет го ди на ту ге и бола от ка ко ни си

ви ше с на ма, али ти си за у век у на шим ср ци ма и

ми сли ма.

Нај ми ли ји
(33/231135)

19. но вем бра 2016. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка ко ни је с на ма

КАР ЛО СА БО ЦР ВЕ НИ

Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(38/231153)

У су бо ту, 19. но вем бра 2016, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем дра гом оцу

СВЕ ТО МИ РУ МИ ЈАЈ ЛО ВИ ЋУ

СВЕ ТИ
1945–2016.

Си но ви МИ ШКО и СА ША с по ро ди ца ма
(39/231115)

Го ди не ту ге и бо ла  без мо је де це

АН КИЋ

СЛО БО ДАН                         СЛАВ КО

2003–2016.                                              1996–2016.

Ожа ло шће на, ту жна и не у те шна мај ка МИ ЛЕ НА

(75/231286)

Се ћа ње на стри ца

СЛО БО ДА НА

АН КИ ЋА

Бра та ни це АН ЂЕ ЛА 

и АДРИ ЈА НА

(76/231287)

Пе то го ди шњи по мен

У че твр так, 24. но вем бра 2016. го ди не, у 11.30, на пра во слав ном гро -

бљу у Цре па ји, одр жа ће се по мен на шем Ми ла ну

МИ ЛАН АЛЕК СА
1. VI 1986 – 24. XI 2011 – 24. XI 2016.

Љу бав и се ћа ње на те бе тра је, а то нам по ма же да на ста вља мо жи вот

да ље.

Тво ја по ро ди ца 
(63/ф-1906)

Се ћа ње на

ВУ КИ ЦУ 

КЕЦ МАН

2014–2016.

По ро ди це 

МО ШО РИ НАЦ 

и СТА НИ ШИЋ

(55/231197)

20. но вем бра на вр ша ва -

ју се две го ди не от кад

ни је с на ма

ВУ КИ ЦА 
КЕЦ МАН

1949–2014.
С љу ба вљу и по што ва -
њем чу ва мо успо ме ну
на те бе.

Тво ја де ца: СР ЂАН 
и СА ЊА с по ро ди ца ма

(72/231275)

Сед мо го ди шњи по мен

МИ ЛЕ НА ЕРИЋ

Су пруг СЛО БО ДАН, син

ЦВЕ ТИН и ћер ке 

ЈА СМИ НА и СНЕ ЖА НА

(15/231043)

ДА НИ ЛО

ТО ПИЋ
27. XI 2015 – 27. XI 2016.

19. но вем бра 2016. го -

ди не, у 11.30, на Но вом

гро бљу у Пан че ву да ва -

ће мо го ди шњи по мен

на шем дра гом оцу, све -

кру и де ди.

Ње го ви нај ми ли ји

(66/231241)

ДРА ГАН 

БО ШЊАК

2012–2016.

СИМ КЕ, ПИ ЛЕ, 

ЗЛАТ КО и ВУЧ КО

(81/231303)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ЖЕФ ПАЛ КО

21. XI 2012 – 21. XI 2016.

Чу ва мо те у ср ци ма, не -

до ста јеш... ја ко...

Су пру га РАТ КА, ћер ке

ВЕ РА и МА ЦА, уну ци 

и пра у ну ци

(71/231269)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВИ ЦА                       ИЛИ ЈА     

БРАН КОВ                    БРАН КОВ
2011–2016.                                        1984–2016.

Во ље ни мој бра те, 

про шло је пет го ди на, 

а Це ци но ср це је још 

окр ње но, 

очи су су зне и ту жне, 

на ли цу не ма осме ха, 

а ду ша без те бе је пра зна. 

Оста вио си ме да ту гу јем 

са ма без свих вас, 

без те бе док сам жи ва.

Ва ша СПА СА, увек ту жна, са сво јом по ро ди цом

(67/231242)

Та та, и по сле три де сет 

две го ди не, за бо рав 

не по сто ји, јер има 

не што ја че што 

не уми ре, а то је 

љу бав и се ћа ње 

на те бе.

20. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет ту жних да -

на од смр ти мог је ди ног

си на

ВЛА ДИ МИ РА

РИ СТИ ЋА

Вре ме про ла зи, али ту га

за то бом ни кад не ће

про ћи.

Тво ја мај ка ЈА СМИ НА,

син МА ТЕ ЈА и ујак 

ПЕ РА с по ро ди цом

(101/2313719
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18. но вем бра 2016. на вр ша ва се по ла го -

ди не от ка да ни је с на ма наш

ПРЕ ДРАГ ФОР ГО

За у век ћеш жи ве ти у на шем ср цу.

Ба ба РА ДА и де да ДРА ГА

(4/2310439

СЕ ЋА ЊЕ

ТО ДО РО ВИЋ

МИ ЛАН                  РУ ЖИ ЦА
1953–2016.                            1996–2016.

АН ДРИ ЈА с по ро ди цом
(8/2310549

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

КА ТА РИ НА

ЦВЕТ КО ВИЋ

КА ЋА

17. XI 2003 – 17. XI 2016.

Тво ји: ма ма, та та 

и се стра

(147231073)

17. но вем бра 2016. на вр ша ва се го ди ну

да на од смр ти дра гог

МАК СИ МА ПЕ ТРУ ШЕ ВИ ЋА
1924–2015.

С љу ба вљу и бо лом ње го ви нај ми ли ји

(16/231076)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

ВЛАЈ НИЋ

ЕР НА              КОН СТАН ТИН
1931–2015.                          1929–1998.

Про шла је го ди на, и го ди не от ка ко ни сте с на ма,

али жи ви те у на шим ср ци ма.

С љу ба вљу ва ше ћер ке: НА ДА и ЈУЛ КИ ЦА

с по ро ди ца ма
(17/231080)

Ше сна ест го ди на

ДА МИ РЕ

Ду шо ма ми на, го ди не

про ла зе, али бол и ту га

ве чи то оста ју.

Тво ја ма ма, брат 

РО БЕРТ, снај ка 

НА ТА ША, бра та ни це

ТА ША и ДО РА

(19/231082)

19. но вем бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Но вом

гро бљу да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем дра гом

РА ДЕН КУ СИ МИ ЋУ

По чи вај у ми ру.

Ни кад те не ће за бо ра ви ти: су пру га ЗО РА, ћер ка

ДРА ГА НА и син ЗО РАН с по ро ди цом
(22/231111)

СЕ ЋА ЊЕ

на на шег во ље ног

ДА МИ РА

КАПСА КЕ ЦА

За у век у на шим ср ци ма.

Та та МИР КО и тет ка

КА ЈА

(27/231124)

СЕ ЋА ЊЕ

ЗО РАН БРАЈ КО ВИЋ
2004–2016.

„Љу бав ве ру је, љу бав се на да

љу бав тр пи и све под но си,

Љу бав ни кад не пре ста је”

У на шим си ср ци ма.

По ро ди це БРАЈ КО ВИЋ, БА СА РИЋ, ИЛИЋ

и МИЛ ЧИЋ

(30/231129)

18. но вем бра на вр ша ва

се че тр де сет да на од

смр ти на шег

МИ ЛА НА 

БУ КУ РА

Био си и остао део нас.

Кад нам оде не ко драг,

бо ли све оно што иде

по сле.

Тво ји: СМИ ЉА 

и ДУ ШАН

(40/231157)

Ма ма, мно го ми не до -

ста јеш...

ЈА СНА 

ПЕТ КО ВИЋ

Во ли те тво ја

ћер ка ЛЕ НА

(41/231164)

17. но вем бра на вр ша ва

се де сет го ди на от ка ко

ни је с на ма

ВЕ ЛИ МИР 

МА НОЈ ЛО ВИЋ

БА ТИ КА
2006–2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(42/231164)

ПЕ ЂА

Љу бав пре ма те би је пре ве ли ка, бол пре те шка, а

ту га за то бом веч на.

Тво ја ба ка ЕЛ ЗА и мај стор БО ЖА
(43/231167)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

15. XI 2001 – 2016.

ДРА ГО ЉУБ

ЦВЕТ КО ВИЋ

Док је нас жи ве ће и се -

ћа ње на те бе.

Син СТО ЈАН, сна ја

ДРА ГИ ЦА и уну ци АЦА

и ЈО ВА НА

(44/ 231168)

АЛЕК САН ДАР

СПА СИЋ
2007–2016.

Про шло је де вет ту -

жних го ди на от ка ко ни -

си с на ма. Бол и ту га

оста ју у на шим ср ци ма.

Су пру га 

СТА НИ СЛАВ КА и син

БО БАН с по ро ди цом

(50/231181)

16. но вем бра на вр ша ва ју се две ту же го ди не от ка ко

ни је с на ма наш дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ПЕ ТРО ВИЋ МИ ТА
Успо ме ну на ње га чу ва ју ње го ви нај ми ли ји

(61/2312179

Вре ме про ла зи, али ту га и бол не

СНЕ ЖА АРА ЛИ ЦА
Тво ја се стра ЗО РИ ЦА, се стри чи не КИ КИ, 

ВА ЊА и БЕ БА

(89/231338)

19. но вем бра 2016, у 11 са -

ти, ше сто ме сеч ни по мен

СНЕ ЖИ 
АРА ЛИ ЦИ

Про ла зи са мо вре ме,
пра зни на и ту га оста ју.
Увек у ми сли ма, ни кад
не за бо ра вље на и веч но
во ље на.

Тво ја се стра 
с по ро ди цом и та та

(64/231233)

Дра гој, не за бо рав ној

те ти 

СНЕ ЖИ 

АРА ЛИ ЦИ

Вре ме про ла зи, а ти

ћеш жи ве ти у на ма, јер

во ље ни ни кад не уми ру.

Тво ја ЗО КА 

с по ро ди цом

(65/231233)

Ше сто ме сеч ни по мен

СНЕ ЖА НА

АРА ЛИ ЦА

Увек ће мо те се се ћа ти.

МИ РО СЛАВ ЗА КИЋ 

с по ро ди цом

(79/231296)

У су бо ту, 19. но вем бра

да ва ће мо ше сто ме сеч -

ни по мен на шој

СНЕ ЖА НИ

АРА ЛИ ЦИ

1962–2016.

Мно го ле пих успо ме на,

да с по но сом при ча мо о

те би и да те ни кад не за -

бо ра ви мо. 

Оста ју се ћа ња и веч на

ту га за то бом.

Си но ви ВЛА ДИ МИР и

БРАН КО и снај ка МА ЈА

(86/231320)

19. но вем бра на вр ша ва
се шест ме се ци отка ко
ни је с на ма

СНЕ ЖА 
АРА ЛИ ЦА

Не до ста јеш нам.
Тво ја стри на ИРЕ НА,

брат ЗО РАН, сна ја 
СИЛ ВИ ЈА, се стри ћи
МИ ЛАН, НИ КО ЛА и

МИ ЛИ ЦА

(90/231339)

МИ РО ЉУБ ПИ ПЕР СКИ
дип. инж. елек тро тех ни ке

1951–2009.
Не у те шни ту гу је мо. Вре ме не по ма же.

По ро ди ца

(7/231052)
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Град у
Француској

Град и лука
у Алжиру

Притока
реке По

Страно
мушко име

ЧЛАНИЦА
„АТЕЉЕА

212”

Шпански
сликар

(Франсиско)

Врста 
морске
рибе

Пиће 
морнара

Судска
пресуда
(турц.)

Удружење
медија (енг.)

Ознака за
калцијум

Младић

Бог шума
(грч. мит.)

ГЛУМИЦА
СА СЛИКЕ

Чик, 
опушак

Сочиво на
дурбину

Бивши
кошаркаш
(Жарко)

Грчко слово

Веће 
удубљење у

земљи

Склоности
ка нечему

Саставни
везник

Немачки
предлог

(на)

Наш
кошаркаш
(Василије)

Дрзник,
подругљи-

вац

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369

Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961

Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771

Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985

Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811

Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400

Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228

Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200

Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349

Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847

Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466

„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358

СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113

СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456

Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495

Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821

Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148

Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932

ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400

Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220

Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020

Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161

Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547

Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183

Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398

Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655

Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 

АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455

Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830

Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687

Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940

Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455

Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666

Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315

Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492

Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390

Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366

АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64

Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24

ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958

Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37

Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Оче ку је те по моћ од при ја те ља и
са рад ни ка, али она ће из о ста ти.
Уло жи те сву енер ги ју и кре а тив -
ност да ре ши те сво је про бле ме.
По треб на је бр за ре ак ци ја, а ви
сте успо ре ни. Љу бав ни је при о -
ри тет ове сед ми це.

Кре а тив ни, на дах ну ти, на сме -
ја ни и мо ти ви са ни – ра ди ће те и
оно што ни сте пла ни ра ли. Из не -
над ни нов ча ни до би ци ће вас до -
дат но мо ти ви са ти и да ће вам
сло бод ног про сто ра да от пу ту је -
те. Ма њи кон флик ти с парт не -
ром не ће вас уз др ма ти.

Оста ни те хлад не гла ве и ура ди -
те све што је по треб но, те ство ри -
те се би до вољ но про сто ра за но -
ви не ко је су пред ва ма. Мо гућ -
ност скла па ња по вољ ног уго во ра
или на ста вак не че га што је за по -
че то по чет ком ле та. По треб но
вам је пу но љу ба ви.

Пред сто ји вам јед на успе шна
не де ља. Раз ми шља те о про ме ни
по сла, али на пра ви те до бру про -
це ну пре не го што до не се те ко -
нач ну од лу ку, јер ће вам при ма -
ња би ти не ста бил на. Спрем ни
сте за аван ту ру или ду плу ве зу.

Пред ва ма су сјај не при ли ке да
до ђе те до ве ћег нов ца, а мо жда
чак и до не ке не крет ни не. Ипак,
не жу ри те и не сла ви те пре не го
што се то и де си. По тра жи те по -
др шку парт не ра или не ко га ко
раз ми шља хлад не гла ве.

Ва ша тре нут на пре о ку па ци ја је
ваш љу бав ни жи вот. Пи та те се
да ли да са чу ва те оно што је си -
гур но или да уђе те у но во и не по -
зна то. Пре ви ше сте по пу стљи ви
и по ма ло не па жљи ви на по слу.
Но вац вам је је ди на мо ти ва ци ја.

По ка жи те ви ше хра бро сти и
пред у зи мљи во сти. Мо же те оче -
ки ва ти на гра ду за уло же ни труд
и оства ре не ре зул та те. Не ула зи -
те пре бр зо у но ве ве зе, већ рас -
пра ви те све са ак ту ел ним парт -
не ром. И за до бро и за ло ше у
ве зи по треб но је дво је.

По не кад се и ва ша твр до гла вост
ис пла ти. По вољ на сед ми ца: из -
не над ни до би ци, мно го оствар -
љи вих по слов них по ну да. Про бај -
те да не из гу би те кон тро лу и не
по тро ши те ви ше од пла ни ра ног.
Љу бав на си ту а ци ја ула зи у ми -
ран, ста би лан пе ри од.

На из глед ми ран пе ри од. Вре ме
је да ко нач но ре ши те сва за о ста -
ла ду го ва ња и прав не про бле ме
и да по кре не те пи та ње не ке не -
по крет но сти. Ако пла ни ра те про -
ме ну по сла или од ла зак на пут,
од у ста ни те. У љу ба ви се осе ћа те
од ба че но.

На ла зи те се на ве ли кој пре -
крет ни ци: пру жа вам се мо гућ -
ност да на пре ду је те на по сто је -
ћем по слу, али и да при хва ти те
не ки но ви. Нов ца ће би ти, опре -
зно га тро ши те. По вољ но ре ше -
ње суд ског спо ра. По ка жи те
парт не ру ко ли ко га во ли те.

Ра ди те као ма ши на и ре зул та ти
не ће из о ста ти. Нов ча ни до би так
до ла зи не на да но и то вам ре ша -
ва до ста про бле ма. Исто вре ме но
вам се пру жа при ли ка да поч не -
те но ви или про ши ри те по сто је ћи
по сао. Емо тив ни жи вот је на ве -
ли ком ис пи ту.

Бу ди те па жљи ви у ко му ни ка ци -
ји с ко ле га ма, не при чај те пре ви -
ше. Кон цен три ши те се са мо на
свој по сао. Над ре ђе ни ма се
обра ћај те са мо зва нич ним, пи -
сме ним пу тем. Но вац вам сти же
од при ја те ља. Стра сна аван ту ра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
10. ок то бра: Те ре зу – Дра га на Аћи мов и Јо ван Вар њу; 20. ок то бра: Ана ста си ју –
Зо ри ца Ни ко лић и Пе ри ца Стан ко вић; 27. ок то бра: Те о до ру – Са ра и Мар ко Ми -
ле тић; 30. ок то бра: Ка та ри ну – Ана и Жељ ко По лак; 3. но вем бра: Алек сан дру –
Ми ли ца По ле ди ца и Алек сан дар Мар ко вић, Де ја ну – Кри сти на Ко рот ков; 5. но -
вем бра: Ни ну – На та ша и Не бој ша Ма нић, Со фи ју – Алек сан дра и Мо мир Ћи рић. 

До би ли си на
16. ок то бра: Ива на – Да ни је ла и Са ва Чи кош; 23. ок то бра: Фи ли па – Ди ја на и
Бра ни слав Га ће ша; 25. ок то бра: Да ви да – Ти ја на Бар бу; 31. ок то бра: Лу ку –
Сан дра и Бран ко Ра да ко вић; 1. но вем бра: Лу ку – Ми ли ца Бу дак; 3. но вем бра:
Да ни ла – Је ле на и Вла ди мир Не дељ ков; 4. но вем бра: Алек су – Је ле на и Ва са
Ра ду ло вић, Мак си ма – Ана Ан дре је вић Гр гић и Иван Гр гић, Кон стан ти на – Јо -
ва на Мак син Гли го рић и Ти хо мир Гли го рић; 5. но вем бра: Вла ди ми ра – Вла ста
и Вла ди мир Ва лен та; 6. но вем бра: Алек су – Алек сан дра и Иван Ни ко лић.

ВЕН ЧА НИ

5. но вем бра: Ми ли ца Би жић и Ми лош Ша рац; 6. но вем бра: Со ња Ја ки мов ска
и Го ран Ми хаљ чић, Зо ја Ђу кић и Ми о драг Да ви до вић; 10. но вем бра: Зо ра на
Мак си мо вић и Јо ван Ђу кић, Ве сна Мар ти нов и Ми лош Ми тра нић, Је ле на Сто ја -
нов ски и Вла дан Про стран, Ма ри ја Илић и Ни ко ла Ар сов ски; 12. но вем бра: Јо -
ва на Бог да нов и Вла да Ер де љан, Је ле на Па вло вић и Вла ди мир Јо ва нов, Се ле -
на Тор ла ко вић и Лав Бо рис Ко за ки је вић, Ма ри ја на Сто ја нов и Ср ђан Чу бри ло,
Ма ри на По ло јац и Мар ко Ко цо; 13. но вем бра: Та ја на Ма ти ја ше вић и Фи лип
Мар ко вић, Ка та ри на До дић и Ла зар За ту ров ски, Сла ђа на Си мић и Зо ран Ар сић.

УМР ЛИ

3. но вем бра: Ан ђел ко Ве се ли нов (1934), 4. но вем бра: Мир ја на Ми лић (1948),
Ђу ра Хлпош (1940), Ма ри ја Гру јић (1952); 5. но вем бра: Пи ро шка Крм по тић
(1962), Жељ ко Ма ти је вић (1969), Ду шан Но вач ки (1951); 6. но вем бра: Стој на
Но ве ски (1935), Ми ло рад То мић (1947), Мир ко Де мић  (1938), Ср бин ка Га гић
Ри стић (1954), Рај ко Бу бо ња (1937), Јо ван ка То мић (1934); 7. но вем бра: Не бој -
ша Сто ја ди но вић (1962), Сло бо дан ка Ви да но вић (1933), Ста на Ла за ре вић
(1961), Ма ја Кр ста но вић (1976), За гор ка Бу ка зић (1928), Ми ро слав Ке пић
(1954); 8. но вем бра: Ве лин ка Мла де но вић (1929), Алек сан дар Ру жић (1942); 9.
но вем бра: Ве ра Сто ил ков ски (1958), Офе ли ја Хи бло вић (1941), Иван Ва сиљ чин
(1950), Ма ри ја По лак (1932), Иван ко Јо же вић (1953); 10. но вем бра: Сил ви ја
Ра дој чић (1928), Ма ри ца Ка ра и ца (1959), Да ни ца Ђу ка но вић (1935); 11. но -
вем бра: Ми ло ван Ми хаљ чић (1926), Је ли ца Ри си мов ски (1957), Бо сиљ ка Ста -
ни са вљев (1941); 12. но вем бра: Сло бо дан ка Па нић (1945), Ва ле ри ја Ка нач ки
(1972), Ду шан ка Ми ло са вље вић (1923);  13. но вем бра: Гра на Вељ ко вић (1929),
Че до Рад ма но вић (1950), Ду шан Те рек (1956), Гој ко Ја њу ше вић (1937); 14. но -
вем бра: Ду шан ка Је вре мо вић (1926).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8:пре по род, ге не ра ли, апа ра тер, по -

ра ни ти, Бра ти нац, по ле та ње. Ко њи ћев скок: Ни ко не мо же из ја вом

сво је во ље оба ве зи ва ти дру гог. Сти хов ни ана гра ми: (1) Мон те Кар -

ло, (2) Ле о нид Шеј ка. Ана грам: Те ли Са ва лас. Скан ди нав ка: пст,

фе тиш, еко но мист, то пи ти, тр, Оран, Та ро, пул, мо мак, Го ри ца По -

по вић, оку лар, Ва ра јић, ја ма, афи ни те ти, ан, Ми цић, ци ник.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: БРА, ГЕ, ЛЕ, ЛИ, НАЦ, НЕ, НИ, ЊЕ, О,

ПЕ, ПО, ПО, ПО, ПРЕ, РА, РА, РА, РОД, ТА, ТЕР, ТИ, ТИ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. ду хов ни пре о бра жај, ре не сан са, 2. нај ви ши офи -

цир ски чи но ви, 3. ру ко ва лац апа ра ти ма, 4. ра но уста ти, 5. ме сто у Ср би ји код По -

жа рев ца, 6. по че так ле те ња, уз ле та ње.

1 2 3 4 5 6
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МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) ГРАД – КНЕ ЖЕ ВИ НА

Бо гат ство је ди ва сте кла

и озбиљ ним ТО НОМ РЕ КЛА: 

„По ре ски ми тре ба хлад,

па се се лим у тај град”.

(2) НАШ СЛИ КАР

Дар му је сли кар ски

пра ви дра гуљ био,

ал’ ДА ШКО ЛЕ НИ ЈЕ,

ко би га бру сио.

КОЊИЋЕВ СКОК

Aко пра вил но по ве же те да те сло го ве ско ко ви ма ша хов ског

ко ња, по чев од по себ но обе ле же ног по ља, до би ће те јед но

ста ро прав но пра ви ло уста но вље но у рим ском пра ву.

-ГОГ. -ЈА- -ЉЕ НЕ -ЗИ-

О- -КО -ВА- -ВОМ ВО-

ИЗ- ДРУ- -ЈЕ -ВЕ- МО-

НИ- -БА- -ЖЕ -ТИ СВО-

АНАГРАМ

АМЕ РИЧ КИ ГЛУ МАЦ

СИ ЛА  СТЕ,  ВА ЛА!



Бранислав Ђековић, један од
највећих посвећеника рокен-
рол културе, жива је легенда
овог града. Овај непоправљиви
ентузијаста често подвлачи да,
поред ћерки Вирџиније и Џор-
џије, има и треће чедо – емисију
„All You Need Is Roc k’n’roll”, ко-
ја се већ равно осамнаест годи-
на средом „врти” на таластима
Радио Панчева.

Баш ових дана је чувени
оторинорокенролог Ђека про-
славио два јубилеја – протекле
недеље доживео је деветсто
педесето емитовање, а 17. но-
вембра култни програм по-
стао је „пунолетан”.

– Све је почело 1998. године,
откад сваке среде на Радио
Панчестеру слушамо одличан
рокенрол, правимо живе свир-
ке, разговарамо искључиво на
неке лепе теме и присећамо се
тих дивних прохујалих време-
на. Иако радио на неки начин
губи трку с модерним медијима,

ова емисија се све више прати
на интернету и постаје нека вр-
ста звука родног краја. Тако су
ми се, рецимо, последњи пут
јавили Твист са Бахреина, Гаге
из Белгије, Биба из Аугзбурга...
– каже Ђека.

Иако ускоро овим поводи-
ма планира и велики концерт,
слављеничке емисије Ђека је
обележио у духу времена –
скромно. Било је пуштања
старих демо-снимака напра-
вљених у студију, попут на-
ступа „Блуз деливерса”, Тође,
Мизгета, Ике..., а Дејан Цукић
је лично најавио концерт, ко-
ји је одржан протеклог викен-
да. Говорило се и о предстоје-
ћим хуманитарним концерти-
ма за прикупљање помоћи за
оболелог младог Старчевца –
Александра Станковића и о
фестивалу „Гашини акорди”.

Као и увек, све је врцало од
емоција, јер такав је Ђека , a та-
кав је и рокенрол... Ј. Ф.

Ире на Ра до ји чић, кон зул Ре -
пу бли ке Ср би је у Те ми шва ру,
при су ство ва ла је отва ра њу ове
из ло жбе и из ра зи ла за до вољ -
ство због до бре ор га ни за ци је,
јер из ло жба и умет ни ци, ка ко
је ре кла, до при но се на нај леп -

ши на чин уна пре ђе њу и очу ва -
њу срп ског је зи ка и кул ту ре.

„Да ни срп ске кул ту ре” у Те -
ми шва ру су јед на од нај ве ћих
ма ни фе ста ци ја ка да је реч о
пред ста вља њу срп ске кул ту ре
у том де лу Евро пе.

Са вез Ср ба у Ру му ни ји, уз по -
др шку Ми ни стар ства кул ту ре
Вла де Ру му ни је и ње ног Де -
парт ма на за ме ђу ет нич ке од -
но се у Бу ку ре шту, за јед но с
Ге не рал ним кон зу ла том Ре пу -
бли ке Ср би је, ре а ли зу је у Те -
ми шва ру, од 30. ок то бра до 30.
но вем бра, 11. „Да не срп ске
кул ту ре”.

То ком тра ја ња ове ма ни фе -
ста ци је одр жа ва ју се: ли ков не
из ло жбе, из ло жбе умет нич ке и
ар хив ске фо то гра фи је, књи -
жев не ве че ри, са лон књи га,
по зо ри шне пред ста ве, јав не
три би не. У окви ру му зич ког
про гра ма по се ти о ци мо гу при -
су ство ва ти кон цер ти ма на род -
не и ду хов не му зи ке.

Из ло жба ра до ва на ста лих ле -
тос у де ве тој Ме ђу на род ној
умет нич кој ко ло ни ји у Кр че -
ди ну отво ре на је 12. но вем -
бра у Му зе ју умет но сти Те ми -
шва ра.

Из ло же на су де ла број них
умет ни ка, а на отва ра њу су би -
ли Да на Пет ков и Иси до ра
Сто ја нов из Те ми шва ра и про -
фе сор Го ран Кне же вић из Тре -
би ња.

– Ор га ни за ци јом и ових, је -
да на е стих „Да на срп ске кул ту -
ре” у Те ми шва ру про мо ви ше -
мо пра ве вред но сти, и то уз
на шу тра ди ци ју, књи гу, пе сму,
сли ку и ар хив ску гра ђу и уз
све оно што нас чи ни по но -
сним Ср би ма – из ја вио је Ог -
њен Кр стић, пред сед ник Са ве -
за Ср ба у Ру му ни ји, и до дао да
је не дав но би ла отво ре на из -
ло жба тих сли ка у Фуд бал -
ском са ве зу Ру му ни је у Бу ку -
ре шту, ко ја је оку пи ла број ну
пу бли ку.

ФОТО-РЕПОРТАЖA
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АФИР МА ЦИ ЈА НА ШЕ КУЛ ТУ РЕ И ДУ ХОВ НО СТИ

„ДА НИ СРП СКЕ КУЛ ТУ РЕ” У ТЕ МИ ШВА РУ

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.

Рот
Муж јак ротвајлерa про на ђен је
на ја буч ком пу ту пре не ко ли ко
да на без ми кро чи па или дру ге
озна ке, па је не мо гу ће утвр ди -
ти ко ме при па да.

Уко ли ко се вла сник уско ро
не ја ви, овај пас ће би ти по ну -
ђен на удо мља ва ње.

До бро ћу дан је и по слу шан, а
за ин те ре со ва ни љу би те љи жи -
во ти ња мо гу га по тра жи ти у град ском при хва ти ли шту у Вла -
син ској 1 (кон такт-те ле фон 352-148).

Ле па
Слат ка ку ца про на ђе на је пре
не ко ли ко не де ља на јед ној од
град ских ули ца, и то у ве о ма ло -
шем ста њу, пре пу на па ра зи та и
пот пу но из глад не ла.

На ње ну сре ћу, са да је збри ну -
та и аде кват но сре ђе на. Ме ђу -
тим, бу ду ћи да до ла зи зи ма,
нео п хо дан јој је то пли дом.

Ра до зна ла и раз и гра на, ова
ма ле на ле по ти ца пра ви је из бор
за не чи јег љу бим ца, а ка да бу де
ма ло по ра сла, за њу је обез бе ђе -
на бес плат на сте ри ли за ци ја. Заинтерeсовани се мо гу ја ви ти
на те ле фон 060/513-72-00.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

те а тар из Кра гу јев ца, Пр во
при град ско по зо ри ште „Пулс”
из Ла за рев ца и срп ско по зо ри -
ште из Бу дим пе ште.

Фе сти вал ће по че ти 20. но -
вем бра, у по зо ри шту „Мер -
лин”, пред ста вом „Опет пла че,
ал’ сад од сре ће”, а отво ри ће га
Кра гу јев ча ни.

Ср би у том де лу Ба на та по зи -
ва ју све ко ји су у мо гућ но сти да
по се те Те ми швар, а по себ но за
вре ме тра ја ња ма ни фе ста ци је
„Да ни срп ске кул ту ре”, јер је
улаз на све про гра ме бес пла тан.

У Те ми шва ру смо с до ма ћи -
ни ма по се ти ли Срп ску са бор -
ну цр кву на Тр гу ује ди ње ња,
ко ја је пре сто на цр ква Те ми -
швар ске епар хи је. За Пан чев -
це је ин те ре сант но и то што је
ико но стас ура дио Кон стан тин
Да нил, ко ји је осли као и ико -
но стас у Све то у спен ској цр -
кви у Пан че ву. Об и шли смо и
ба рок ну па ла ту (не ка да шње
зда ње Срп ске Вој во ди не),
Срп ску гим на зи ја „До си теј Об -
ра до вић”, али и нај по зна ти ји

што је и сли кар из Ре пу бли ке
Срп ске с на ма – ре као је пи сац
Сла во мир Гво зде но вић, пред -
став ник Ср ба у Пар ла мен ту
Ру му ни је.

Про фе сор ана ли тич ког цр -
та ња на Ака де ми ји умет но сти
у Тре би њу Го ран Кне же вић
пред ста вио се на овој из ло жби
гра фи ком.

– За хва љу јем на ве ли ком го -
сто прим ству и па жњи. По но -
сан сам што мо гу сво јим при -
су ством да по ка жем јед ну не -
рас ки ди ву ве зу на шег на ро да,
не за ви сно од то га с ког про -
сто ра до ла зи, и дра го ми је
што ов де у Те ми шва ру сре ћем
љу де из ра зних кра је ва Ср би је.
Не ка спо не бу ду још ја че, не ка
љу бав тра је и не ка бу де мо по -
но сни на сво је љу де и по ре кло
– ре као је Кне же вић.

У Те ми шва ру, до ко јег Пан -
чев ци мо гу сти ћи за око три и
по са та во жње, до кра ја не де ље

ре сто ран „Лојд”, ко ји др жи
наш чо век – Ја вор Ра до ван ко -
вић.

Са ста ли смо се, на рав но, и с
ко ле га ма но ви на ри ма из ча со -
пи са „На ша реч” и ра ди ја „Ба -
нат линк” и „Те ми швар”.

– Са ма из ло жба по твр ђу је
ак тив ност Са ве за Ср ба у Ру му -
ни ји, јер оку пља ве ли ки број
умет ни ка ко ји су оста ви ли
зна ча јан траг на умет нич кој
сце ни, али и на ма зна ча јан по -
клон, јер сли ке оста ју у Те ми -
шва ру. Ме ни је по себ но дра го

ће по че ти по зо ри шни фе сти вал
„Те а трос фест”, пр ви фе сти вал
про фе си о нал них по зо ри шта на
срп ском је зи ку у Ру му ни ји. По -
ред до ма ћи на, Срп ског др жав -
ног те а тра из Те ми шва ра, на -
сту пи ће и Кња жев ско-срп ски

ЈУБИЛЕЈИ КУЛТНЕ ЂЕКИНЕ ЕМИСИЈЕ

„All You Need Is Roc k’n’Roll” заувек



По след ње ово го ди шње так -
ми че ње у ди сци пли на ма сна -
ге, др жав но пр вен ство у ди -
зач ком три а тло ну, ко је под -
ра зу ме ва над ме та ње у три
ди сци пли не (чу чањ, бенч-
прес и мр тво ди за ње), одр жа -
но је про шлог ви кен да у Бе о -
гра ду.

На том пре сти жном так ми -
че њу на ши су гра ђа ни, чла но -
ви клу ба Спар танс, по сти гли
су из ван ред не ре зул та те. У
кон ку рен ци ји ју ни о ра, у ка -
те го ри ји до 74 кг са опре мом,
пр во ме сто је за у зео Иван Се -
ку лић, а у ис тој те жин ској ка -
те го ри ји, али у ди за њу без
опре ме, на сту пи ли су и Фи -
лип Вла јић, Са ле Јер чић и
Алек сан дар Жив ко вић. Фи -
лип је осво јио злат ну ме да љу
у се ни ор ској кон ку рен ци ји и
обо рио др жав ни ре корд у ди -
сци пли ни мр тво ди за ње, ко је
са да из но си 207,5 кг. Са ле
Јер чић је за у зео ше сто ме сто
у се ни ор ској кон ку рен ци ји,
док је Алек сан дар Жив ко -
вић осво јио сре бро у над ме -
та њу ју ни о ра. Злат на ме да ља

у се ни ор ској и ју ни ор ској
кон ку рен ци ји ди за ча до 93 кг
те ле сне те жи не при па ла је
Но ва ку Лу ки ћу. Но вак је с
по диг ну тих 230 кг у чуч њу
по ста вио и но ви др жав ни ре -
корд. Мр тво ди за ње за вр шио
је у дру гом по ку ша ју, ка да је
по ди гао 250 ки ло гра ма, што

пред ста вља из у зе тан ре зул тат
вре дан па жње.

На кра ју так ми че ња ор га -
ни за то ри су до де ли ли спе ци -
јал на при зна ња за раз вој и до -
при нос овог спор та у Ср би ји.
Јед но ова кво при зна ње при -
па ло је и Но ва ку Фи ли по ви -
ћу, пред сед ни ку СК-а Спар -
танс. Он већ ви ше го ди на
успе шно во ди тај спорт ски
ко лек тив, што пот кре пљу је
чи ње ни ца да је ове го ди не
Спар танс по бро ју ме да ља
нај у спе шни ји клуб у Па у ер -
лиф тинг са ве зу Ср би је.

Чла но ви СК-а Спар танс за -
хва љу ју По кра јин ском се кре -
та ри ја ту за спо рт и омла ди ну,
Гра ду Пан че ву и Спорт ском
са ве зу Пан че ва за до при нос
раз во ју њи хо вог клу ба.

СПОРТ
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За 22 да на – се дам
утак ми ца

ЖРК Пан че во 
до че ку је Во ждо вац

Де сет утак ми ца у ели ти – осам
по бе да и дру го ме сто на та бе -
ли, са са мо бо дом ма ње од во -
де ће Цр ве не зве зде! То је учи -
нак ру ко ме та ша Ди на ма у до -
са да шњем шам пи о на ту у Су -
пер ли ги. Пред мом ци ма ко је
пре во ди Иван Пет ко вић, про -
шлог ви кен да је оруж је мо ра -
ла да по ло жи и од лич на еки па
Сло ге из По же ге. Око 800 по -
кло ни ка игре с ле пљи вом лоп -
том у Ха ли спор то ва на Стре -
ли шту при су ство ва ло је же -
сто ком и при лич но не из ве -
сном ду е лу, у ко јем су Бран ко
Ра да но вић и ње го ви са и гра чи
још јед ном по ка за ли сво ју
моћ: Ди на мо –Сло га 28:23.

„Жу то-цр ни” су си ло ви то
за по че ли овај ду ел. Се ри ју по -
го да ка отво рио је Иван Дис -
тол, на ста вио ју је ка пи тен Ра -
да но вић, а по том су пре ци зни
би ли и Па вле Бан ду ка и Ми -
лош Иво ше вић. Ди на мо је по -
вео са 6:0 и ка да се чи ни ло да
је на по мо лу ка та стро фа го -
сти ју, упо р ни и бор бе ни ру ко -
ме та ши Сло ге по че ли су да то -
пе пред ност до ма ћи на. Из јед -
на чи ли су на 9:9, по том и на
11:11, да би у по след њим се -
кун да ма пр вог по лу вре ме на
Ра да но вић по но во до нео пред -
ност свом ти му, па је Ди на мо с
го лом пред но сти оти шао на
од мор (12:11).

Же сто ко се игра ло и у на -
став ку су сре та, али го сти су
успе ва ли да одо ле ва ју са мо до
40. ми ну та. Раз и грао се Пе тар
Жу јо вић, ва жне го ло ве у тим
мо мен ти ма по сти гао је и Ср -
ђан Ко мла нов, а „сев ну ло” је и
не ко ли ко „бом би” из ру ку Ми -
ло ми ра Ра да но ви ћа и Ми ља на
Бу њев че ви ћа... Ра ду ле Ра ду ло -
вић је на свој гол спу стио рам -
пу, Сло га је по че ла да гу би

дах... Пред ност Ди на ма се уве -
ћа ва ла из ми ну та у ми нут. У
по след њем ми ну ту Ко мла нов
и Са во Сла ву љи ца по сти гли су
го ло ве за ми ран и убе дљив
три јумф свог ти ма.

– Утак ми ца је би ла те шка
баш као што сам и оче ки вао.
Еки па Сло ге је ве о ма ис ку сна,
мом ци ду го игра ју за јед но.
Тим из По же ге има озби љан
бу џет и ја ко до бро ра ди, а нај -
бо љи по ка за тељ за то је и ње -
гов на ступ у европ ским так ми -
че њи ма. Хтео бих да че сти там
мо јим мом ци ма на до бром из -
да њу и на ја ко бит ној по бе ди,
ко ја нам мно го зна чи у оства -
ре њу сна, а то је ула зак у плеј-
оф. Има мо пу но по вре ђе них
игра ча, па је због то га ова по -
бе да још ве ћа – ре као је тре -
нер Ди на ма Иван Пет ко вић.

По оце ни мно гих ко ји су
при су ство ва ли овом дер би ју,

је дан од ју на ка утак ми це био
је гол ман до ма ћег ти ма.

– У пр вих не ко ли ко ми ну та на
по чет ку утак ми це игра ли смо
од лич но у на па ду, али смо ка -
сни је, да ли због за мо ра или не -
чег дру гог, знат но па ли у игри.
На ста вак су сре та је до нео бо љи -
так. По ве зао сам не ко ли ко ин -
тер вен ци ја на го лу, про бу дио
сам се, за раз ли ку од пр вог по лу -
вре ме на, ко је сам од и грао при -
лич но ло ше. На кра ју бих че сти -
тао мо јим са и гра чи ма на фај -
тер ској бор би – ис та као је гол -
ман Ди на ма Ра ду ле Ра ду ло вић.

„Жу то-цр ни” су већ у уто -
рак, 15. но вем бра, у Ја бу ци са -
вла да ли исто и ме ног до ма ћи на
са 23:21, у окви ру че тврт фи на -
ла Ку па Вој во ди не, а већ у пе -
так, 18. но вем бра, оче ку је их
пр вен стве ни ду ел у Ко стол цу.

– Има мо же сток тем по. За 22
да на од и гра ће мо се дам утак -

ДР ЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ДИ ЗА ЊУ ТЕ ГО ВА

ПА ДА ЛИ РЕ КОР ДИ, 
ПЉУ ШТА ЛЕ МЕ ДА ЉЕ

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

САВЛАДАНА И СЛОГА, НА РЕ ДУ ЈЕ РУ ДАР

Так ми ча ри Џу до-клу ба „Ака -
де ми ја Јо чић” из Стар че ва
по твр ђу ју свој та ле нат и ни жу
успе хе и то ком ове је се ни. У
прет ход ном пе ри о ду ма ли
стар че вач ки бор ци уче ство -
ва ли су на не ко ли ко кон трол -
них тур ни ра, сход но пла но -
ви ма и мо гућ но сти ма клу ба.

На так ми че њу у Срем ској
Ми тро ви ци Ања Ма тић и Ања
Сто јић осво ји ле су брон за не
ме да ље. На тур ни ру у Бе че ју
Или ја Ћо сић се сјај но бо рио,
а за у ста вљен је тек у фи на лу,

па се оки тио сре бр ним од лич -
јем, док је Ла зар Сто ја но вић
за ма ло остао без тро фе ја.

Сле де ћа про ве ра би ла је у
Бе о гра ду, на тур ни ру „Све ти -
слав Ива но вић”, на ко јем су
по пу лар ни „ака дем ци” има -
ли за па жен на ступ. Пе тар
Сто јић и Ма те ја Илић осво ји -
ли су сре бр не ме да ље, а при -
јат но је из не на дио Ми лен ко
Стри гић, ко ји се оки тио
брон зом иа ко је по чет ник у
овом спор ту. Сјај не бор бе је

имао и Бог дан Ма тић, ко ји је
оства рио три по бе де, али је
мо рао да се за до во љи пла -
сма ном на пе то ме сто. Уче -
ство ва ли су и Ла зар Ни ко лић
и Го луб Стри гић.

Про шлог ви кен да су се
чла но ви ЏК-а „Ака де ми ја Јо -
чић” над ме та ли у Те ме ри ну,
у кон ку рен ци ји 300 бо ра ца из
зе ма ља у окру же њу. Пре драг
Ка ци јан је осво јио сре бр ну
ме да љу, а Вла да Сто ја но вић и
Ања Сто јић за ра ди ли су
брон за на од лич ја.

Ка ко ис ти че Ми ро слав Јо -
чић, пр ви чо век стар че вач ког
клу ба, пла ни ра ни про грам
ра да оства рен је у пот пу но -
сти, а ме да ље ко је су мла ди
бор ци осво ји ли нај бо љи су
по ка за тељ да се упо р ним ра -
дом та ле нат мо же пре тво ри -
ти и у так ми чар ски успех. До
кра ја го ди не „ака дем ци” ће
уче ство ва ти на још три тур -
ни ра, а по том сле ди кра ћи
од мор. По но во ће по че ти да
ра де 9. ја ну а ра.

НО ВИ УС ПЕ СИ СТАР ЧЕ ВАЧ КИХ ЏУ ДИ СТА

ТА ЛЕН ТО ВА НИ „АКА ДЕМ ЦИ”

Фуд ба ле ри Ди на ма
1945 ни жу по бе де

Сле ди по след ње ко ло
је се њег де ла

Утак ми ца ма че тр на е стог,
прет по след њег ко ла је се њи
део шам пи о на та у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на” ушао је у
сам фи ниш. Фуд ба ле ри пан -
че вач ког Же ле зни ча ра су
про шлог ви кен да би ли на мо -
жда нај ве ћем ис ку ше њу, јер
су у При гре ви ци од ме ри ли
сна гу с до ма ћим Брат ством
1946, ли де ром на та бе ли и
нај о збиљ ни јим кан ди да том за
пла сман у пр во ли га шко дру -
штво. По пу лар на „ди зел ка” је
на то го сто ва ње оти шла као
пот пу ни аут сај дер, по ма ло
по љу ља ног са мо по у зда ња, али
сва ка ко не и с бе лом за ста -
вом. Ипак, пред око 400 по -
кло ни ка нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту, ни је би ло из -
не на ђе ња: Брат ство 1946 –
Же ле зни чар 4:0.

Тре нер пан че вач ког ти ма
Алек сан дар Сте ва но вић је по -
ве ре ње по кло нио еки пи у са -
ста ву: Јев тић, Ру ња јић, Те ки -
ја шки, Спа сков ски, Јо ва но -
вић, Стај чић, Ша ли пу ро вић,
Си мо но вић, Цр но мар ко вић,
Ко ва че вић и Но ва ков, а игра -
ли су и Сав ков, Це лин и Ни -
ко ла јев.

Иа ко је на кра ју утак ми це
ре зул тат и ви ше не го убе дљив
у ко рист до ма ћи на, да је ко -
јим слу ча јем овај су срет био

кра ћи де сет ми ну та на по чет -
ку и пет на кра ју, Пан чев ци би
се вра ти ли са осво је ним бо -
дом. На и ме, ли дер је до ве ли -
ког три јум фа сти гао го ло ви ма
ко је је по сти гао на по чет ку и у
фи ни шу ме ча. Пр ви пут гол -
ман Же ле зни ча ра са вла дан је
већ у ше стом ми ну ту, а са мо
180 се кун ди ка сни је Брат ство
је во ди ло с 2:0, па је по бед ник
прак тич но већ био од лу чен.
Пан чев ци су се по том ма ло
пре ну ли, за и гра ли ан га жо ва -
ни је и офан зив ни је, али ни
овог пу та ни су ус пе ли да по -
стиг ну по го дак и меч учи не
бар ма ло не из ве сни јим.

Же ле зни чар је имао ини ци -
ја ти ву и то ком дру гог по лу -
вре ме на, али меч се од ви јао
по не пи са ном фуд бал ском
пра ви лу – тим ко ји не ис ко ри -
сти сво је шан се, би ва ка жњен.

Та ко је Брат ство у са мом фи -
ни шу до да ло гас и с још два
по гот ка сти гло до убе дљи вог
три јум фа. У 85. ми ну ту би ло
је 3:0, а че твр ти по го дак је по -
стиг нут у по след њим тре ну ци -
ма утак ми це.

Же ле зни чар је на два на е -
стом ме сту на та бе ли, са 12
бо до ва и ско ром од две по бе -
де, шест ре ми ја и пет по ра за.
У по след њем је се њем ко лу на
СЦ-у „Мла дост” го сто ва ће
Рад нич ки из Ши да, па ће то
би ти од лич на при ли ка да се
блед ути сак ма ло по пра ви.

Фуд ба ле ри Ди на ма 1945 на -
ста ви ли су да ни жу по бе де у
Вој во ђан ској ли ги гру па „Ис -
ток”. Они су у 14. ко лу, од и -
гра ном про шлог ви кен да на
Град ском ста ди о ну у Пан че ву,
са вла да ли Сло бо ду из Но вих
Ко за ра ца са 4:1.

Шеф струч ног шта ба „бр зог
во за” Бран ко Ђо кић је по ве ре -
ње за овај ду ел по кло нио еки -
пи у са ста ву: То мић, Ка ран -
фи лов ски, Да шић, Вој но вић,
Те ки ја шки, Ста ној ков ски, Ах -
чин, Скок на, Ни ко лић, То шић
и Ста ној ко вић, а шан су су до -
би ли и Лу кић, Ар бу ти на и Те -
о фа нов.

Овај су срет је по сма тра ло
око 200 нај и скре ни јих по кло -
ни ка нај ва жни је спо ред не
ства ри на све ту, ко ји су би ли
уве ре ни у по бе ду сво јих ми ље -
ни ка, чак и ка да су го сти по ве -
ли у сед мом ми ну ту. Мом ци
ко је пред во ди тре нер Ђо кић
на ста ви ли су да игра ју сво ју
игру, сте за ли су обруч око ри -
ва ла, па је већ у 15. ми ну ту
сти гло из јед на че ње. Гол за Ди -
на мо 1945 по сти гао је Не ма ња
Ни ко лић. Са мо три ми ну та ка -
сни је и Алек сан дар Сто ја нов -
ски је по го дио мре жу иза ле ђа
гол ма на Сло бо де, Ди на мо
1945 по вео је са 2:1, па је већ
та да би ло ја сно да ће бо до ви
оста ти у Пан че ву. У 31. ми ну ту
Не ма ња Ни ко лић је по сти гао
и дру ги гол на утак ми ци, па је
„бр зи воз” на од мор оти шао с
ви со ком пред но шћу од 3:1.

Већ на по чет ку дру гог по лу -
вре ме на до су ђен је је да на е сте -
рац за тим из на ше га гра да, а
си гу ран ре а ли за тор нај стро же
ка зне био је Ни ко ла Скок на.

Пан чев ци су и да ље пр ви на
та бе ли, са да са 35 бо до ва, а
иду ћег ви кен да пу ту ју у Су тје -
ску на мег дан с до ма ћим Рад -
нич ким.

ми ца. Те шко је би ло у Ја бу ци,
јер је до ма ћин играо баш мо ти -
ви са но, а још те жи по сао оче ку -
је мо у Ко стол цу, про тив за нас
тра ди ци о нал но не у год ног Ру -
да ра. Ипак, оп ти ми ста сам, ве -
ру јем у мом ке и на дам се нај бо -
љем. Ра ду је ме што се опо ра вио
Иван Дис тол, а по сле опе ра ци -
је ко ле на Јо ца Сто ја но вић ће
мо ра ти да па у зи ра ме сец да на
– до дао је по пу лар ни Пет ко.

Ру ко ме та ши це Пан че ва су у
осмом ко лу Су пер Б ли ге у Вр -
ба су из гу би ле од исто и ме ног
до ма ћи на са 28:24.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић су у 51. ми -
ну ту во ди ле са 22:21, али ни су
има ле ни сна ге ни сре ће да
из др же до кра ја. Ма ја Ра дој -
чин и Ми ла Бе а дер по сти гле
су по осам го ло ва, а Ма ри ја
Ми ли ће вић је че ти ри пу та по -
го ди ла циљ.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЛИ ДЕР ПРЕ ЈАК ЗА „ДИ ЗЕЛ КУ”

Са шест погодака, Петар Жујовић био је најефикаснији играч



СПОРТ
Петак, 18. новембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

35

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Ужице: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО

ПРВА ЛИГА
Панчево: БОРАЦ – МЛАДИ РАДНИК
субота, 18 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – АПАТИН
субота, 15 сати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Костолац: РУДАР–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ВОЖДОВАЦ
субота, 20.30

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Жабаљ: ЖСК–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Футог: МЕТАЛАЦ–ДОЛОВО
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–РАДНИЧКИ

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ГЛОГОЊ
недеља, 19.15

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Београд: ОКК БЕОГРАД – ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СЛОВЕН
недеља, 15.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Голубинци: ЈАДРАН–ДИНАМО
Б. Н. Село: БНС–ШИМАНОВЦИ
Војка: ВОЈКА–ЈЕДИНСТВО

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (Ш)
недеља, 13 сати 

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Сутјеска: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – ПАРТИЗАН (Г)
Иваново: СТРЕЛА–ВУЛТУРУЛ
Старчево: БОРАЦ–ПОЛЕТ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–МЛАДОСТ
Селеуш: ВОЈВОДИНА–ЈЕДИНСТВО

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА
жене

Београд: ВИЗУРА–ДИНАМО 0:3

ПРВА ЛИГА
Пријепоље: ФАП–БОРАЦ 0:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – МЛАДОСТ 3:2

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–СЛОГА 28:23

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Врбас: ВРБАС–ПАНЧЕВО 28:24

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА – Ц. ЗВЕЗДА 31:28

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ–ВЛАДИМИРОВАЦ 23:24
Долово: ДОЛОВО–АПАТИН 21:39

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–СПАРТАК 63:82

ПРВА СРПСКА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС 82:74

ДРУГА СРПСКА ЛИГА
Шимановци: ШИМАНОВЦИ–ДИНАМО 56:94
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОМЛАДИНАЦ 86:78
Опово: ОПОВО–БНС 64:56

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Пригревица: БРАТСТВО 1946 – ЖЕЛЕЗНИЧАР 4:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – СЛОБОДА 4:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО – ВОЈВОДИНА (Ц) 1:0
Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА 4:0
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (У) 3:0
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 0:0
Избиште: ПОЛЕТ–СТРЕЛА 3:1
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СЛОГА 3:1
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сф4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Од бој ка ши це Ди на ма
нај при јат ни је 
из не на ђе ње Су пер ли ге

Че твр ти три јумф Бор ца

Не ма ви ше ни ка кве ди ле ме –
ЖОК Ди на мо је пра ви хит
ово го ди шњег из да ња од бој ка -
шке Су пер ли ге Ср би је. Де вој -
ке ко је пред во ди тре нер Алек -
сан дар Вла ди са вљев са вла да -
ле су у овом шам пи о на ту Фу -
тог, Зре ња нин и Цр ве ну зве -
зду, а про шлог ви кен да су на -
чи ни ле још јед но пра во чу до
ко је је од јек ну ло од бој ка шком
Ср би јом – у пе том ко лу елит -
ног над ме та ња, усред Бе о гра -
да, над ви си ле су и ак ту ел ног
шам пи о на, го ди на ма не при -
ко сно ве ну Ви зу ру. Иа ко су на
овај мег дан оти шле као пот пу -
ни аут сај де ри, „ла ви це” су се
хра бро бо ри ле и из глав ног
гра да су се вра ти ле уз диг ну тих
ру ку: Ви зу ра –Ди на мо 0:3, по
се то ви ма 23:25, 21:25 и 24:26.

Већ на са мом по чет ку утак -
ми це би ло је ја сно да ће се на
То ши ном бу на ру во ди ти же -
сто ка бор ба за сва ку лоп ту и
сва ки по ен. Од бој ка ши це Ди -
на ма се ни су упла ши ле ве ли -
ког ри ва ла, хра бро су ушле у
над и гра ва ње, а та кав од нос
пре ма игри и дре су ко ји но се
ис пла тио им се ре зул тат ски.
Игра ло се прак тич но на „јед ну
лоп ту”, а ка да је пр ви сет ушао
у сам фи ниш, при ре зул та ту
23:23, нај пре је Ни ко ли на
Ашће рић сјај ним бло ком до не -
ла пред ност свом ти му, ко ју је у
вођ ство у се то ви ма пре тво ри ла
Ти ја на Ми тро вић ас-сер ви сом.

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” СРУ ШИ ЛЕ И ШАМ ПИ О НАЦВЕ ЛЕ НАЈ БО ЉИ
ТРЕ НЕР

У Зре ња ни ну је про шлог ви -
кен да одр жан тра ди ци о на лан
се ми нар под на зи вом „Да ни
атле ти ке”, на ко јем се, из ме ђу
оста лог, про гла ша ва ју и нај у -
спе шни ји тре не ри у так ми чар -
ској го ди ни.

Јед но ле по при зна ње сти гло
је и у Атлет ски клуб Ди на мо.
Тре нер Љуп чо Цвет ко ски про -
гла шен је за нај бо љег тре не ра у
2016. го ди ни за мла ђе се ни о ре,
а пла ке та из АСС-а, ко ја му је
до де ље на на све ча ној ве че ри,
сти гла је на осно ву са гле да ва -
ња свих ре зул та та ко је су так -
ми ча ри по сти гли у овој се зо ни.

– За хвал ност за ово ве ли ко
при зна ње ду гу јем мо јим атле -
ти ча ри ма ко ји су сво јим тру дом
и за ла га њем омо гу ћи ли да ме -
не, као њи хо вог тре не ра, про -
гла се за нај у спе шни јег у зе мљи.
Зо ра на Бар јак та ро вић је би ла
пре ва га да баш ја бу дем нај у -
спе шни ји ме ђу мно го број ним
кан ди да ти ма – ре као је Љуп чо
Цвет ко ски, по пу лар ни Цве ле.

Љу би те љи спо р та у на шем
гра ду има ју раз ло га да бу ду
по но сни...

ОГИ ЈУ 
„ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА”
У ха ли СД-а Рад нич ки у на шем
глав ном гра ду про шлог ви кен -
да је одр жан ве ли ки тур нир у
кик-бок су, на ко јем је уче ство -
ва ло 108 бо ра ца из 15 клу бо ва.

У ве о ма ја кој кон ку рен ци ји
сјај не ре зул та те су оства ри ли и
чла но ви удру же ња спор ти ста
„Срп ска Спар та” из на ше га
гра да.

Ог њен Дра го је рац се над ме -
тао у ка те го ри ји до 81 кг и за -
хва љу ју ћи сјај ним бор ба ма ус -
пео је да осво ји још јед но злат -
но од лич је. Он је у по лу фи на лу
са вла дао Алек сан дра Во ји но ви -
ћа из КБК-а По бед ник, а по том

је у фи на лу но ка у том већ у пр -
вој рун ди по бе дио Сел ви ра
Жо ле ски ћа.

Наш дру ги пред став ник на
овом пре сти жном так ми че њу,
До бри во је Јо тић из Стар че ва,
над ме тао се у ка те го ри ји до 71
кг и осво јио је брон за но од -
лич је.

Као и на сва ком так ми че њу,
уз сво је спор ти сте био је и њи -
хов тре нер Зо ран Ра ја чић, пр -
ви чо век „Срп ске Спа р те”.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

У Бе о гра ду је про шлог ви кен да одр жан
џу до-тур нир под на зи вом „Куп жан дар -
ме ри је”, на ко јем су уче ство ва ли нај мла -
ђи так ми ча ри из 50 клу бо ва из Ре пу бли ке
Срп ске, Ру му ни је и Ср би је. ЏК Ди на мо се
пред ста вио са 26 ма лих бо ра ца, ко ји су
осво ји ли пет на ест ме да ља.

Нај вред ни је тро фе је су за слу жи ли: Ма -
ри ја Сто ја нов ски, Алек са Ђу ро вић, Не ма -
ња Ју ри ца, Ђор ђе Ја ки мов ски, Ан дри ја на
Кр те нић и Вла ди мир Бог да нов ски. Сре -
бром су се оки ти ли Је ле на Сто ја нов ски и
Фи лип Фран цуз, а брон зе су за слу жи ли:
Ни ко ла и Де јан До лин га, Ан дреј Рин ко -
вец, Ни ко ла Мир ко вић, Ми ли ца и Ми ле -
на Се ку ло вић и Ми лош Сто ја но вић.

Ме ђу на род ни тур нир „Ко ро шка опен
2016” одр жан је 12. и 13. но вем бра у сло -
ве нач ком гра ду Сло вењ Гра де цу. На том
ја ком так ми че њу уче ство ва ла су 1.063
бор ца, ме ђу ко ји ма је би ла и џу дист ки ња
Ди на ма Ан дреа Сто ја ди нов.

Она се над ме та ла у ка те го ри ји до 48 кг,
од ра ди ла је пет ме че ва и све их је ре ши -
ла у сво ју ко рист (три су за вр ше на ипо -
ном), па је за слу же но осво ји ла још јед но
нај сјај ни је од лич је.

У екип ном де лу тур ни ра Ан дреа је на -
сту пи ла за ком би но ва ну жен ску еки пу из

Ср би је, ко ја је у ква ли фи ка ци о ном де лу
так ми че ња по бе ди ла ти мо ве из Гру зи је,
Не мач ке, Ау стри је и Че шке. Ср би ја је у
по лу фи на лу са вла да ла и еки пу из Сло ве -
ни је, а у фи на лу су оруж је мо ра ле да по -
ло же и Хо лан ђан ке, па је Ан дреа Сто ја ди -
нов, за јед но са сво јим дру га ри ца ма, осво -
ји ла још јед но злат но од лич је.

На про шло не дељ ном тур ни ру у на шем
глав ном гра ду, на ко јем су уче ство ва ли
нај мла ђи џу ди сти, ве о ма до бре ре зул та те
оства ри ли су и чла но ви ЏК-а Пан че во,
ко је је пред во дио тре нер Мар ко Ата на сов.

„Куп жан дар ме ри је” оста ће у ле пом се -
ћа њу свим бор ци ма ко ји су се оки ти ли
ме да ља ма, а би ло их је чак ше сто ро.

Злат не ме да ље су осво ји ли Ни на Ал -
би ја нић и Ми ли ца Ни шић, сре бром су
се оки ти ли Ла зар Ал би ја нић и Не ма ња
Ни шић, а брон за на од лич ја су осво ји -
ли Алек сан дар Лу пу лов и Не ма ња
Вељ ко вић.

ЏУ ДО-АК ТУ ЕЛ НО СТИ

КЛИН ЦИ НА ПРА ВОМ ПУ ТУ

На ста вак утак ми це до нео је
не што агре сив ни ју игру Ви зу -
ре. Бе о гра ђан ке су во ди ле са
11:6 и 21:20, а он да је Дра га на
Мар ко вић фан та стич ним се -
ви си ма пот пу но по ре ме ти ла
при јем шам пи о на, па је Ди на -
мо сти гао до ви со ког вођ ства
од 2:0. 

У тре ћем се ту „ла ви це” су
би ле нај у бе дљи ви је, али је тај
део утак ми це по том пре ра стао
у пра ву спорт ску дра му. Ни на
Ко цић се раз и гра ла, ре ше та ла
је по ље ри ва ла из свих по зи -
ци ја, па је Ди на мо ре ла тив но
ла ко сти гао до ре зул та та 24:17
и чак се дам меч-лоп ти. И ка да
се оче ки вао бр зи крај ме ча,
Ви зу ра је ус пе ла да вра ти не -
из ве сност, из јед на чи ла је на
24:24, али за ви ше ни је има ла

мо ћи. Сјај на Ко ци ће ва до не ла
је но ву меч-лоп ту, ко ју је у
три јумф пре тво ри ла Ја на Ћук.

Би ло је то фан та стич но из -
да ње пан че вач ких „ла ви ца”, а
но ва три бо да омо гу ћи ла су им
да се оса ме на дру гом ме сту
пр вен стве не та бе ле. Ми ли ца
Јо ва но вић је сјај но ди ри го ва -
ла игром свог ти ма, а по ред
ње, цен трал не фи гу ре ове по -
бе де би ле су и Ни на Ко цић и
Дра га на Мар ко вић, али по хва -
ле за слу жу ју и: Ни ко ли на
Ашће рић, Је ле на Ла зић, Ми -
ле на Спре мо, Са ња Ђур ђе вић,
Ти ја на Ми тро вић и Ја на Ћук. 

– Не ма мо че сто при ли ку да
по бе ђу је мо Ви зу ру. За то је
овај три јумф ве ли ки као ку -
ћа. У при пре ми ме ча нај ви ше
смо ра ди ли на то ме да се де -
вој ке не упла ше озбиљ ног ти -
ма ка кав је Ви зу ра. Ка да је
реч о ви си ни, ми смо ин фе -
ри ор ни у од но су на про тив -
ни ке, али за то мо же мо ква -
ли тет но да игра мо у по љу, да
му чи мо ри ва ла, да га нер ви -
ра мо на шим ве ли ким ан га -
жо ва њем. Ус пе ли смо, де вој -
ке су оста ви ле ср це на те ре ну
– ре као је шеф струч ног шта -
ба ЖОК-а Ди на мо Алек сан -
дар Вла ди са вљев.

Од бој ка ши Бор ца су у пе том
ко лу Пр ве ли ге оства ри ли и че -
твр ту по бе ду. Они су про шлог
ви кен да го сто ва ли у При је по -
љу, где су до ма ћу ФАП лив ни -
цу са вла да ли с 3:0, по се то ви ма
25:18, 25:17 и 25:15.

Сам по глед на ре зул тат до -
вољ но го во ри о од но су сна га
на овој утак ми ци. Бо рац је за
две кла си бо љи ри вал, па је без
ве ли ких про бле ма оправ дао
уло гу фа во ри та и на пра вио
од лич ну уве р ти ру за пред сто -
је ћи дер би.

У су бо ту, 19. но вем бра, у Ха -
лу спор то ва на Стре ли шту до -
ла зи Мла ди рад ник из По жа -
рев ца, нај о збиљ ни ји кан ди дат
за пла сман у Су пер ли гу и фа -
во рит ово го ди шњег пр вен ства.
Не ма сум ње да нас оче ку је же -
сток окр шај пре ко мре же, па
сви љу би те љи од бој ке у на шем
гра ду и по го то во на ви ја чи
Бор ца не тре ба да про пу сте
овај меч.

У Дру гој ли ги гру па „Се вер”
Од бој ка 013 је оства ри ла још
јед ну вред ну по бе ду. 

Де вој ке ко је пред во ди Иван
Кр го вић са вла да ле су на свом
те ре ну Мла дост из Но ве Па зо -
ве с 3:2, по се то ви ма 20:25,
13:25, 25:15, 25:15 и 17:15.

ДО СТО ЈАН ОТ ПОР ВОЈ ВО ДИ НИ

У сре ду, 16. но вем бра, у Ха ли спор то ва на Стре ли шту од и -

гра на је утак ми ца осми не фи на ла Ку па Ср би је. Во љом жре -

ба, Бо рац је био до ма ћин но во сад ској Вој во ди ни.

Го сти су оправ да ли уло гу фа во ри та и пла си ра ли се да ље у нај -

ма сов ни јем так ми че њу, али тре ба ре ћи да су Да вор Ми ло ше вић

и ње го ви дру го ви пру жи ли до сто јан от пор ве ли ком ри ва лу: Бо -

ра ц–Вој во ди на 1:3, по се то ви ма: 25:18, 22:25, 17:25 и 15:25. 

Каратисти Динама постижу одличне ре-
зултате и у финишу јесење сезоне. Млади
такмичари су у недељу, 13. новембра,
учествовали на веома јаком турниру
„Арена опен” у Београду, на којем се над-
метало преко 500 бораца.

Златну медаљу је освојио кадет Милош
Стефановић, сребром се окитио Никола
Ивановић, а бронзано одличје у катама
зарадила је пионирка Јелена Милентије-
вић. На пето место се пласирала Милица
Гагић.

Најбољи кадети, јуниори и млађи сени-
ори КК-а Динамо учествоваће у недељу,
20. новембра, на Првенству Војводине у
Новом Бечеју, где ће се борити за медаље,
али и за пласман на државни шампионат,
који се одржава за десетак дана. Оба так-

мичења су веома значајна за младе репре-
зентативце Динама, јер ће покушати да
изборе „визу” за Балканско првенство, ко-
је ће бити одржано у децембру у Сарајеву.

НАДМЕТАЊЕ КАРАТИСТА

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА ДИНАМО

Давор Милошевић и његови саиграчи добили су први сет против Новосађана



Спар так оправ дао
уло гу фа во ри та 
у утак ми ци 
с Та ми шем

Ше сто ко ло Ко шар ка шке
ли ге Ср би је, ко је од и гра но
про шлог ви кен да, „до не ло”
је ве о ма за ни мљив ду ел у
наш град. У Ха ли спор то ва
на Стре ли шту го сто вао је
Спа р так из Су бо ти це – пре -
ма про це на ма ко шар ка шких
струч ња ка, је дан од нај ја чих
ти мо ва у овом ран гу так ми -
че ња. До че као га је сил но
осла бље ни Та миш, ко ји је
на сту пио без тро ји це стан -
дард них игра ча – Ве лич ко -
ви ћа, Ке са ра и Са ви ћа, па
са мим тим и при лич но „по -
тро шен” по сле ве ли чан стве -
не по бе де у Чач ку. Мом ци
ко је пред во ди Бо јан Јо ви чић
мно го пу та до са да по ка за ли
су да су нај бо љи ка да је нај -
по треб ни је, али овог пу та из -
не на ђе ње је из о ста ло:
Та миш –Спар так 63:82, по
че твр ти на ма 22:20, 17:17,
12:20 и 12:25.

Иа ко аут сај де ри у овом
ду е лу, ко шар ка ши Та ми ша
су сјај но „отво ри ли” утак -
ми цу. Ни ко ла Си мић и ње -

го ви дру го ви од лич но су
па ри ра ли фа во ри зо ва ном
ри ва лу, у пр вој че твр ти ни
су ус пе ли да по стиг ну и три
„трој ке” па је по сле пр вих
де сет ми ну та на се ма фо ру
ста јао ре зул тат 22:20. Још
бо ље су Пан чев ци по че ли у
на став ку су сре та, а ка да је
Не ма ња Ђор ђе вић по сти гао
„трој ку” за 27:20, чи ни ло се
да је на по мо лу ве ли ко из -
не на ђе ње. Ипак, ис ку сни и
ква ли тет ни го сти ни су се
збу ни ли, до да ли су гас и
вр ло бр зо сти гли на три
по е на за о стат ка (30:27).

Ре а го вао је тре нер Бо јан Јо -
ви чић тајм-ау том, имао је
шта да за ме ри сво јим игра -
чи ма, а он да је Вла ди мир
Трај ко вић, као нај при јат -
ни је из не на ђе ње овог су -
сре та, уба цио но ву „трој ку”
за Та миш за но ву ле пу
пред ност свог ти ма – 35:29.

И, ту су до ма ћи ко шар ка -
ши ста ли.

Тре ћа че твр ти на до не ла
је пот пу ну до ми на ци ју
Спар та ка, ко ји је пре о кре -
нуо ре зул тат у сво ју ко рист
и сте као опи пљи ву пред -
ност, ко ју већ умор ни ко -
шар ка ши Та ми ша ни су
ус пе ли да до стиг ну. На дру -
гој стра ни, Су бо ти ча ни су
се рас пу ца ли, би ли су до -
ми нант ни ји у ско ку, а уз то
су ко ри сти ли све гре шке
до ма ћи на...

Нај е фи ка сни ји у ре до ви -
ма Та ми ша би ли су Адам

Мир ко вић са 13 , Мла ден
Вит ко вић са 12, Ни ко ла
Си мић са 10 и Вла ди мир
Трај ко вић са де вет по е на.

На кон фе рен ци ји за но -
ви на ре одр жа ној по сле ме -
ча тре нер Спар та ка Ду шан
Алим пи је вић имао је са мо
ре чи хва ле за до ма ћи тим.

– На не сре ћу Та ми ша,
али на на шу сре ћу, они ве -
че рас ни су мо гли да ра чу -
на ју на не ко ли ко ва жних
игра ча. Мно го це ним Бо ја -
на и овај клуб. Та миш је си -
гур ност за срп ску ко шар ку.
О ко ле ги Јо ви чи ћу ми слим
све нај бо ље и ње му иду ве -
ли ке за слу ге за од лич но од -
и гра но пр во по лу вре ме.
Ипак, бу ду ћи да је играо
без не ко ли ко кључ них
игра ча у пе тор ци, Та миш
ни је мо гао да нам се су -
прот ста ви – ис та као је
Алим пи је вић.

Бо ја на Јо ви чи ћа, пр вог
тре не ра пан че вач ког ти ма,
одав но ни смо ви де ли та ко
љу тог. Он ни је ни же лео да
са кри је сво је емо тив но ста -
ње од пред став ни ка ме ди ја.

– Ја ко сам бе сан. Од
осам игра ча на рас по ла га -
њу има ли смо дво ји цу ко ји
за 30 ми ну та у игри ни су
на пра ви ли ни ка кав учи -
нак, ни у од бра ни ни у на -
па ду. То је не до пу сти во.
Би ли су де кон цен три са ни
и њи хо ва ста ти сти ка је
скан да ло зна. Не бих да им
спо ми њем име на, али ни
оста так еки пе ни је био нај -

па мет ни ји, по го то во у дру -
гом по лу вре ме ну. Из дво -
јио бих мла дог Вла ди ми ра
Трај ко ви ћа, ко ји је оправ -
дао ука за ну ми ну та жу.
Спар так је ис ко ри стио сво -
је пред но сти и на кра ју је
за слу же но сла вио. Ми као
да смо игра ли не ку дру гу
утак ми цу. Ни смо се та ко
до го ва ра ли у свла чи о ни ци.
Че сти там ко ле ги Ду ша ну,
пред ко јим је сјај на тре -
нер ска ка ри је ра – до дао је
шеф струч ног шта ба Та ми -
ша Бо јан Јо ви чић.

У сед мом ко лу Пр ве срп -
ске ли ге Крис-крос је го -
сто вао у Ко ви ну, где је у
пра вој ко шар ка шкој ат мос -
фе ри од до ма ћег Рад нич -
ког из гу био са 82:74, по
че твр ти на ма 22:17, 23:19,
24:17 и 13:21.

– Ово је за слу же на по бе -
да до ма ћи на, ко ји је то ком
чи та вог ме ча кон тро ли сао
ре зул тат. Наш тим је на
утак ми цу оти шао осет но
осла бљен, јер ни су на сту -
пи ла три ва жна игра ча:
Бор дош, Ди мић и Лан гу -
рић. У на ред ном пе ри о ду
ће мо мо ра ти да по ја ча мо
рад, јер нам са мо он мо же
га ран то ва ти до бре ре зул та -
те и из бе га ва ње бор бе за
оп ста нак – ре као је тре нер
Крис-кро са Пе тар Мар ко -
вић.

У не де љу, 20. но вем бра,
Пан чев ци на свом те ре ну
до че ку ју Сло вен из Ру ме.

А. Живковић
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Мар ко Ва сић,
гим на зи ја лац:
     
– Ви кенд ћу 
нај ве ро ват ни је 
про ве сти код ку ће,
игра ју ћи игри це. 
С об зи ром на то да
тре ни рам ко шар ку,
мо жда ћу има ти 
утак ми цу, а и учи ћу
за шко лу.

Фи лип Бој ков ски,
гим на зи ја лац:
    
– За ви кенд пла ни рам
да бу дем код ку ће; 
не ве ру јем да ћу учи ти,
али слу ша ћу му зи ку.
Не мам још увек ни шта
кон крет но у пла ну, 
али мо жда ћу иза ћи 
у град с дру штвом.

На та ли ја Та сић,
гим на зи јал ка:
     
– С об зи ром на то 
да се ба вим ба ле том,
за ви кенд ћу ићи 
на „тре нинг”. Та ко ђе,
у су бо ту уве че ћу 
мо жда иза ћи у град 
с дру штвом, 
а пла ни рам и да 
учим за шко лу.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Па ки стан

Јед на од нај мно го људ ни јих зе ма ља све та је и Па ки стан. Су де ћи

по при ло зи ма ве ли ких свет ских ме диј ских ку ћа, та мо је уо би ча -

је но да се ру чак спре ма у пар ко ви ма, на трав ња ку.

    На фот ки ни је Ка ра чи, већ Пан че во. На њој ни је Па ки стан ка,

већ Пан чев ка, ко ја гле да ка на ле на ка блов ској.

Ки на

Ки не зи пред ста вља ју свет ску ве ле си лу у сто ном те ни су. На пла -

не ти им не ма рав них ни по бро ју ста нов ни ка. Из кван ти те та уме

да ис пло ви ква ли тет.

    Чам ци у дру гом пла ну ни су пар ки ра ни на до мак Јанг цеа, већ

Та ми ша. Сто но те ни се ри ни су Шан гај ци, већ Пан чев ци. Ве ро ват -

но се спре ма ју за пут у Ки ну на до дат ну обу ку.

Ин ди ја

Ка да су по пи си ва ли Ин диј це, до шли су до по да тка да их је мно -

го, да су тик иза Ки не за по том осно ву. За то им је ак ту ел ни про -

блем да у крат ком ро ку стиг ну да за ме не из ве сне нов ча ни це на -

ци о нал не ва лу те ру пи је за не ке дру ге.

    Мно го је и са ку пља ча се кун дар них си ро ви на, ка ко у Дел хи ју,

та ко и у Пан че ву. Ови на ши, иа ко ко ри сте ин диј ска пре во зна

сред ства, не ма ју про блем с ру пи јом, већ с ди на ром – ни ти јед -

ног у џе пу.

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БО ДО ВИ ОТИ ШЛИ У СУ БО ТИ ЦУ

Фит нес-сту дио Фи је ста и Ује ди ње ни срп ски па у ер -
лиф тинг са вез про шлог ви кен да су у на шем гра ду ор -
га ни зо ва ли тре ће Отво ре но пр вен ство Вој во ди не у
бенч-пре су и мр твом ди за њу.

Над ме та ло се је да на ест клу бо ва из Ср би је и Пољ ске,
а обо рен је ве ли ки број др жав них ре кор да. Де вој ке из
до ма ћег клу ба ни су на сту пи ле у пу ном са ста ву, али је
Да ни је ла Си ми чић осво ји ла зла то у бенч-пре су. Фи је -
ста је пр ви пут има ла и по ја ча ње, па је Ду шан Дур ман
осво јио зла то у мр твом ди за њу. А. Ж.

ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

ЗЛА ТО ЗА ДА НИ ЈЕ ЛУ И ДУ ША НА


