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О
С

Н
И

В
А

Ч

ЈО
В

А
Н

 П
А

В
Л

О
В

И
Ћ

БАЛ НА ВОДИБАЛ НА ВОДИ

ПРОВИЗИЈА НА ПЛАЋАЊЕ РАЧУНА
ЈЕ ЛЕГАЛНИ НАЧИН ПОТКРАДАЊА

ЗАВОД „ПАНЧЕВАЦ” ОБАВЕШТАВА 

ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА:

Акција траје, рок 
продужен за годину дана

Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од четири године
од дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2020. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

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

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

НЕМА НАЧИНА ДА ГРАЂАНИ ИЗБЕГНУ ХАРАЧ НА ШАЛТЕРИМА страна 5
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ИСКУСТВА ПАНЧЕВАЦА СА НОВОУВЕДЕНОМ ПРАКСОМ

УПРАВНИЦИ ЗГРАДА: ТЕШКО ЈЕ
С ЊИМА, А ЈОШ ТЕЖЕ БЕЗ ЊИХ

ОД 27. ДО 29. СЕПТЕМБРА

Панчево без 
воде 36 сати

стране 3 и 14
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Број 4832, година CLI

Власницима месечних
карата АТП враћа паре

» страна 3

Оџачари за добро 
и безбедно грејање

» страна 8

НАШИ СУГРАЂАНИ

Власници олдтајмера
страна 9



ДРУГА СТРАНА2
Петак, 20. септембар 2019.
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ЉУПКА МИХАЈЛОВСКА, ПРЕДСЕДНИЦA ВЛАДИНЕ РАДНЕ ГРУПЕ

Ка кав, бре,
„ег зит”?!

И док се ми (бо ље ре ћи – „ме ди -
ји”) „пе гла мо” око Ко со ва и ра -
зних бој ко та, мо жда је мо мен тал -
но (а и ду го роч но) нај зна чај ни ја
бит ка она за ула зак у Европ ску
уни ју. Ма кар по сматра но из угла
ау то ра ових ре дова.

Ка ко би прет ход на те за би ла
ко ли ко-то ли ко пот кре пље на, ни -
је зго рег за ви ри ти у оно што се
до га ђа у не кад нај моћ ни јој ко -
ло ни јал ној си ли. У све тлу та мо -
шње ак ту ел не кри зе на кон
„Брег зи та”, оф корс...

До бро, је су га Ен гле зи, иа ко те -
сно, по ште но из гла са ли. И то ма -
хом кон зер ва тив ни ма тор ци из
ру рал ни јих кра је ва. Али исти на
је да су и та да Лон дон, Се вер на
Ир ска и Шкот ска би ли про тив. А
ве ли ко је пи та ње да ли би на не -
ком но вом све по ми ња ни јем ре -
фе рен ду му и оста так Остр ва био
„за” (из ла зак), от ка да је ис пли ва -
ло шта су у тој кам па њи све ла га -
ли Фа раж и ком па ни ја. И на ро -
чи то за то што по ста је не у мит но
да је Бри тан ци ма фи нан сиј ски
гу би так за га ран то ван; да им пре -
ти мо жда и озбиљ на еко ном ска
кри за и дру ге ре пер ку си је као по -
сле ди ца ра зних ви до ва изо ла ција.

С тим у ве зи, пре ма ау тен тич -
ној ис по ве сти гру пи це из ве сних,
на из глед у све му про сеч них Ен -
гле за, ко ја се ов де не дав но за те -
кла, мо же се за кљу чи ти да се
при лич но ка ју због то га што су
(не ки од њих) гла са ли за на пу -
шта ње Уни је. Реч по реч, ис по -
ста ви ло се да нај ви ше стра ху ју
од би ло ка квог об ли ка изо ла ци -
о ни зма. Јед но став но, ти (мла ди)
љу ди про сто су на ви кли да жи ве
у ап со лут ној сло бо ди

А то је те ко ви на без ко је сва ко
ко је ис ку си не же ли да оста не.
Ма кар му не ко упор но „си пао” у
гла ву не што су прот но. Прем да,
те шко је ве ро ва ти да ико мо же
да ужи ва у за бра на ма и мањ ку
пра ва.

И ствар но, ов де као да се по -
вре ме но у етар про ту ра те о ри ја
да на ма сло бо да, а са мим тим
ни де мо кра ти ја ни су при род но
агре гат но ста ње!? Али ко то мо -
же искре но да ми сли а да ни је
до жи вео то тал ну ло бо то ми ју?!

И, за то, сва ко нор ма лан тре ба
да те жи не че му што на ли ку је
про јек ту Европ ске уни је, кре та -
њу без гра ни ца и дру гим вред -
но сти ма. Без об зи ра на не ке
„тру ле бри сел ске ду ње” у ви ду
рас по ја са них би ро кра та, те шко
да не где има си сте ма ко ји по је -
дин цу то ли ко пру жа.

Ако то по ста је ја сно чак и кон -
зер ва тив ним Ен гле зи ма и све им
је ма ње до „ег зи та” (из ла за), за -
што би смо ми му дро ва ли. Бар
би смо има ли „ша ру” за олак ша -
ну мо гућ ност да оде мо од не куд
уко ли ко нам се не што не сви ђа...

Пан чев ка, на род на по сла ни ца Стран -
ке мо дер не Ср би је Љуп ка Ми хај лов -
ска иза бра на је на сед ни ци Вла де Ср -
би је 13. сеп тем бра за пред сед ни цу
Рад не гру пе за уса гла ша ва ње и уна -
пре ђе ње при ме не ме ра за ства ра ње
при сту пач ног окру же ња за осо бе са
ин ва ли ди те том, ко ја је осно ва на ка ко
би до но си ла упут ства и пре по ру ке ми -
ни стар стви ма у ве зи с овом об ла шћу.
На ша су гра ђан ка одво ји ла је вре ме
ка ко би по де ли ла сво је пр ве ути ске са
чи та о ци ма „Пан чев ца”.

Љуп ка Ми хај лов ска на че лу је ти ма у
ко ме су и Ти ја на Гр ко вић из ка би не -
та пред сед ни це Вла де, као и пред став -
ни ци ми ни стар ста ва ра да, здра вља,
про све те и гра ђе ви нар ства, а ка же да
је реч о мул ти сек тор ском на ци о нал -
ном пи та њу ко је зах те ва си стем ски
при ступ. Њи хов пр ви за да так је до но -
ше ње крат ко роч ног пла на.

Осо бе са ин ва ли ди те том же ле да
уче ству ју у кул тур ном, обра зов ном и
јав ном жи во ту, а Љуп ка Ми хај лов ска
ка же да по сто ји по тре ба да се у ве зи с
тим ани ми ра це ло куп на јав ност, као
и да ће но ви по сао за њу би ти ве ли ки
иза зов.

Спре чи ти „шу мо ве” у ко му ни ка ци ји

Пи та ли смо на шу са го вор ни цу шта су
по њој, кон крет но, крат ко роч ни, а шта
ду го роч ни ци ље ви ове но ве рад не гру -
пе. Ка за ла је нај пре да је, пре ма Ре -
ше њу Вла де о фор ми ра њу, рад на гру -
па у оба ве зи да на сва ка три ме се ца
из ве шта ва Вла ду о то ме шта је у том
пе ри о ду учи ње но, па је до да ла:

– Има мо над ле жно сти да се ба ви -
мо уна пре ђе њем и уса гла ша ва њем ме -
ра за ства ра ње при сту пач ног окру же -
ња. Крат ко роч ни ци ље ви су да се
ма пи ра ју при о ри те ти у по гле ду ар хи -
тек тон ске и ин фор ма ци о но-ко му ни -
ка ци о не при сту пач но сти ка ко би осо -
бе са ин ва ли ди те том мо гле не сме та но
да се кре ћу, при ма ју и ша љу ин фор -
ма ци је. Ов де је ва жно по ме ну ти да
осо бе са ин ва ли ди те том ни су хо мо ге -
на гру па, од но сно не ма ју све осо бе са
ин ва ли ди те том исте пре пре ке уну тар
дру штве не за јед ни це. Тре ба узе ти у
об зир број не фак то ре, као што су пол,
ста ро сно до ба, сте пен обра зо ва ња, вр -
сту ин ва ли ди те та, со ци о кул ту ро ло -
шке окол но сти у ко ји ма осо бе жи ве,
на ци о нал ну при пад ност и све дру го
што мо же ути ца ти на по ло жај у ком
се на ла зе. Ако же ли мо озбиљ но да се
ба ви мо кре и ра њем ин клу зив ног окру -
же ња, не мо гу ће је то ура ди ти у крат -
ком пе ри о ду.

Иде ја је да се на кон утвр ђи ва ња
при о ри те та кре не у из ра ду ак ци о ног
пла на ко ји би са др жао ја сне ак тив но -
сти ко је тре ба спро ве сти у по гле ду
при сту пач но сти пре во за, јав них обје -
ка та и услу га.

– Тач ни је, кре ну ло би се са спро во -
ђе њем за ко на ко ји ово ре гу ли шу, а ко -
ји су за сад, углав ном, мр тво сло во на

ДО ПРИСТУПАЧНОГ ОКРУЖЕЊА ЗА ОСОБЕ 
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Идеалан тандем.

У Омољици, ових дана

Снимио: Милан Шупица

Пише: Јордан Филиповић

ГРАЂАНСКА 
ПРОМАТРАЧНИЦА

па пи ру. Рад на гру па ће се ба ви ти и
утвр ђи ва њем не у са гла ше но сти од ред -
би раз ли чи тих про пи са и да ва ће пред -
ло ге за из ме ну за кон ског окви ра – об -
ја шња ва на род на по сла ни ца.

У ве зи с не у са гла ше но шћу про пи -
са, на ме ће се пи та ње ко ји су кључ ни
про бле ми ко ји илу стру ју не до вољ но
до бру са рад њу из ме ђу ми ни стар ста ва.

– При ме ра ра ди, Ми ни стар ство гра -
ђе ви не до не ло је пра вил ник ко ји се
осла ња на За кон о пла ни ра њу и из -
град њи, а ко ји ре гу ли ше стан дар де
при сту пач но сти, а не ка ми ни стар ства
ко ја из два ја ју сред ства за ре кон струк -
ци ју обје ка та чак и не зна ју да тај пра -
вил ник по сто ји, па та ко го то во ни у
јед ној бол ни ци не ма при сту пач ног то -
а ле та за осо бе ко је ко ри сте ко ли ца.
На рав но, ов де је пре све га од го во ран
из во ђач ра до ва, али део од го вор но сти
сно си и онај ко то фи нан си ра. На стао
је ве ли ки про блем ка да је до нет За -
кон о фи нан сиј ској по др шци по ро ди -
ци с де цом због „шу ма” у ко му ни ка -
ци ји из ме ђу Ми ни стар ства здра вља и
Ми ни стар ства за рад. Пре ци зни је, по -
ме ша ла су се два пот пу но раз ли чи та

осно ва за оства ри ва ње пра ва, што је
ре зул ти ра ло ти ме да за по сле ни ро ди -
тељ де те та са ин ва ли ди те том мо ра да
ода бе ре да ли ће то ком од су ства због
не ге де те та до би ја ти на док на ду по

осно ву за по сле ња или до да так за не -
гу и по моћ дру гог ли ца, иа ко јед но не
би сме ло да ис кљу чу је дру го – сли ко -
ви та је Љуп ка Ми хај лов ска.

Она ка же да по сто ји још при лич но
при ме ра ме ђу сек тор ске не у са гла ше -
но сти, за шта ве ру је да је про из вод
не зна ња, а да је са да ту но во фор ми -
ра на рад на гру па да то ис пра ти и аде -
кват но ре а гу је.

Људ ска пра ва – на ци о нал но питање

Вла да по гре шан став да осо бе са ин ва -
ли ди те том тре ба да ко ри сте са мо услу -
ге со ци јал не и здрав стве не за шти те.
Оне же ле да жи ве нор мал но као и оста -
ли, да им бу ду при сту пач ни и обра зо -
ва ње, спо рт или кул тур ни са др жа ји. Од
обла сти или те ма ко је ће тим на чи јем
је она че лу об ра ђи ва ти, Љуп ка Ми хај -
лов ска за сад не би из два ја ла ни шта, јер
ће се, пре ма ње ним ре чи ма, „увек по -
ја ви ти не што што ни је по ме ну ла, а то

може да до ве де љу де до ми шље ња да
ће од ре ђе на област би ти из о ста вље на”.

До да је да по сто је те ме ко је су јој
бли же због соп стве них ис ку ста ва, бу -
ду ћи да се тим пи та њи ма ба ви озбиљ -
но, ак ти ви стич ки, не са мо као осо ба
са ин ва ли ди те том већ и као не ко ко
је про шао мно го еду ка ци ја и зна мно -
го о људ ским пра ви ма, али да не би
на по чет ку на ја вљи ва ла не што за шта
не зна да ли ће на кра ју би ти са гле да -
но као при о ри тет но.

Ин те ре сант но је да је Љуп ка Ми -
хај лов ска као чла ни ца по сла нич ког
клу ба Стран ке мо дер не Ср би је пред -
став ни ца опо зи ци је у На род ној скуп -
шти ни Ср би је. За не ке пре сто нич ке
ли сто ве ре кла је да је на по ну ду при -
ста ла јер је це лог жи во та по све ће на
упра во то ме чи ме ће се ба ви ти у рад -
ном те лу, при че му за тај по сао не ће
до би ја ти ни ка кву нов ча ну на кна ду.

Од го ва ра ју ћи на пи та ње но ви на ра
на шег ли ста да ли сма тра да је по ли -
тич ки ко рект но да у овом тре нут ку
ка да ско ро све опо зи ци о не стран ке
бој ко ту ју рад пар ла мен та она во ди
Вла ди но рад но те ло, Љуп ка Ми хај -
лов ска је ре кла:

– Стран ка мо дер не Ср би је, чи ја сам
чла ни ца, не бој ко ту је рад пар ла мен та,
а за ла же се и за нор ма ли за ци ју избор -
них усло ва, што би до ве ло до уче ство -
ва ња на ре дов ним пар ла мен тар ним,
по кра јин ским и ло кал ним из бо ри ма.
С дру ге стра не, ак тив но смо уче ство -
ва ли на про те сти ма: би ла сам је ди на
же на ко ја је го во ри ла на ве ли ком про -
те сту 13. апри ла и је ди на осо ба ко ја је
по ме ну ла људ ска пра ва. Те ма људ ских
пра ва је на ци о нал но пи та ње и из над
је сва ке стра нач ке по ли ти ке. Да бу дем
до кра ја искре на, ве ћи на опо зи ци о них
стра на ка ни је ја сно од ре ђе на пре ма
европ ским вред но сти ма и кор пу су
људ ских пра ва за сно ва ном на до ку -
мен ти ма и ме ха ни зми ма ко је су до не -
ле Ује ди ње не на ци је. Не скром но сма -
трам да се у овом слу ча ју пра ва осо ба
на шла на пра вом ме сту, што код нас
че сто ни је слу чај.

На ша су гра ђан ка за кљу чу је да је у
при ли ци да по ку ша не што да ура ди и
да ће би ти на том ме сту све док ви ди
да то има сми сла, тј. да се дру штво и
др жа ва по ме ра ју уна пред. Срећ но!

С. Трај ко вић

Љупка Михајловска

Ми ни стар ство по љо при -
вре де, шу мар ства и во до -
при вре де да ло је са гла -
сност на Од лу ку о
рас пи си ва њу јав ног огла -
са за да ва ње у за куп по љо -
при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни за те ри -
то ри ју гра да Пан че ва за
2019. То зна чи да ће 8.115
хек та ра зе мље на ли ци та -
ци ја ма у згра ди Град ске
упра ве, од 23. сеп тем бра
до 1. ок то бра, би ти да то у
за куп на пе ри од од го ди -
ну да на до три де сет, а нај -
че шће на де сет го ди на, они ма чи је по -
ну де бу ду би ле нај ви ше.

Ра ди се о ка та стар ским оп шти на -
ма Вој ло ви ца, Стар че во, Ба нат ски
Бре сто вац, Ба нат ско Но во Се ло, До -
ло во, Гло гоњ, Ива но во, Ја бу ка, Ка -
ча ре во, Омо љи ца и Пан че во. У

првом кру гу по сто ја ће је ди ни це над -
ме та ња за ко ри шће ње без пла ћа ња
на кна де, оне с пра вом пре чег за ку па
и без ње га, као и оне са сма ње ним
по вр ши на ма. Из ли ци ти ра но зе -
мљиште не ће би ти мо гу ће да ва ти у
под за куп.

Од ре ђе не су и по -
чет не це не за ку па по љо -
при вред ног зе мљи шта у
др жав ној сво ји ни у пр -
вом кру гу за укуп но 580
јав них над ме та ња, ко је
се, у за ви сно сти од кла -
се и ло ка ци је зе мље,
кре ћу од 1.400 до 44.400
ди на ра. Ко ми си ја за
спро во ђе ње по ступ ка
јав ног над ме та ња утвр -
ди ла је и по чет ну це ну у
пр вом кру гу, ко ја од го -
ва ра ква ли те ту њи ва
тре ће кла се, у из но су од

36.000 ди на ра. По ну ђа чи су ду жни да
за јед но с при ја вом за јав но над ме та -
ње до ста ве до каз о упла ти де по зи та.

Де таљ ни је ин фор ма ци је мо гу ће је
про на ћи на сај ту Гра да Пан че ва у
одељ ку „до ку мен та” или на те ле фон
013/308-708. С. Т.

ЗА КУП ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

Ли ци та ци је од 23. сеп тем бра до 1. ок то бра

Љупка Михајловска:
„Крат ко роч ни ци ље ви су
да се ма пи ра ју при о ри те ти
у по гле ду ар хи тек тон ске 
и ин фор ма ци о но-
-комуникаци о не
приступач но сти”.
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ЈКП „ХИ ГИ ЈЕ НА”

Очи шће не три
дивље де по ни је

За не пу них пет на ест да на,
за хва љу ју ћи за јед нич кој ак -
ци ји јав них ко му нал них
пред у зе ћа „Зе ле ни ло” и „Хи -
ги је на”, с град ских ули ца
су не ста ле три ди вље де по -
ни је. Пр во су очи шће на ди -
вља сме тли шта у Ули ци Ди -
ми три ја Ту цо ви ћа и са угла
ули ца Ца ра Ла за ра и Др
Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа,
а у сре ду из на се љу Мла -
дост, тач ни је с ло ка ци је ис -
пред вр ти ћа „Пе тар Пан” на
Ми си. Уз ан га жо ва ње број -
них ма ши на ових два ју ко -
му нал них пред у зе ћа од не -
те су ве ли ке ко ли чи не сме -
ћа, за ме ње ни кон теј не ри,
на су та је зе мља и за са ђе но
ра сти ње.

„Хи ги је на” и „Зе ле ни ло”
на ста ви ће ак ци ју укла ња -
њем ди вљих де по ни ја, по -
ста вља њем но вих кан ти и
сад њом ту ја и оста лог ра -
сти ња на ло ка ци ја ма ко је су
би ле ђу бри ште.

ЈКП „Хи ги је на” Пан че во,
ина че, од но си сме ће са 460
ло ка ци ја у гра ду и се ли ма
До ло ву и Стар че ву.

НЕ СТА ШИ ЦА

Пан чев ци без во де
36 са ти

Због ра ни је пла ни ра них ра -
до ва на за ме ни вен ти ла на
фил тер-по стро је њу, од пет -
ка, 27. сеп тем бра, у 18 са ти,
до не де ље, 29. сеп тем бра, у
6 ују тру, не ће би ти во де на
те ри то ри ји гра да Пан че ва и
у Стар че ву, Омо љи ци, Ба -
нат ском Бре стов цу, Ива но -
ву, Ја бу ци, Гло го њу, Ка ча -
ре ву, До ло ву и у МЗ Ста ри
Та миш.

ЈКП „Во до вод и ка на -
лиза ци ја” по звало је гра -
ђа не да пра во вре ме но обез -
бе де од го ва ра ју ће ко ли чи -
не воде по треб не за
нормал но функ ци о ни са ње
до ма ћин ста ва.

НА ША СУ ГРА ЂАН КА МО РА НА ЛЕ ЧЕ ЊЕ У ИНО СТРАН СТВО

По мо зи мо Пе три (3) да по бе ди тешку болест

Ако има те ме сеч ну
АТП-а, а ку по ва ли сте
днев не кар те дру гих
пре во зни ка од 2. до
8. сеп тем бра, но вац
ће вам би ти вра ћен

Иа ко је овај ме сец у Пан че ву,
бар ка да је реч о ау то бу ском
пре во зу, не слав но по чео, ства -
ри су се про шлог по не дељ ка,
9. сеп тем бра, ипак до ве ле у
ред. Ау то бу си на свим ли ни ја -
ма са да во зе по ре дов ном ре ду
во жње – по твр дио је за „Пан -
че вац” Во ја Са ви чић, ру ко во -
ди лац сек то ра са о бра ћа ја у овом
пред у зе ћу.

– Од 9. сеп тем бра ЈКП „Ау -
то тран спорт Пан че во” при ме -
њу је ред во жње ко ји ва жи за
вре ме ра да шко ла. У ју тар њем
и по по днев ном вр шном оп те -
ре ће њу у град ском са о бра ћа ју
ау то бу си АТП-а са о бра ћа ју на
сва ких три де сет ми ну та, а у

оста лим де ло ви ма да на – на
сва ких сат вре ме на. На ме ђу -
ме сној ли ни ји Пан че во –Бе о -
град по ла сци су на сва ких пет -
на ест ми ну та у пе ри о ду од 5.30
од 19.30, а на кон то га на сва -

ких по ла са та. Од мо мен та ка -
да је по стиг нут до го вор с во за -
чи ма, па у на ред них не ко ли ко
да на, ве ћи на во за ча се вра ти ла
с бо ло ва ња, та ко да је би ло мо -
гу ће ор га ни зо ва ти пла ни ра не
ре до ве во жње – ис та као је Во ја
Са ви чић.

Пут ни ци ко ји су то ком де -
ли мич не об у ста ве ра да овог
пред у зе ћа нај ви ше оште ће ни
сва ка ко су они ко ји су, иа ко
су обез бе ди ли ме сеч не кар те
за сеп тем бар, мо ра ли да ку пу -
ју днев не кар те дру гих пре во -
зни ка. Њи ма је АТП, уз из ви -
ње ње, по ну дио ре фун да ци ју
тро шко ва.

– До овог тре нут ка ни је би -
ло зва нич них зах те ва пут ни -
ка за ре фун ди ра ње до дат них
тро шко ва пре во за за пе ри од
ка да је АТП при ме њи вао не -
дељ ни ред во жње. Ре фун ди -
ра ње нов ца се мо же оства ри -
ти у слу жбе ним про сто ри ја ма
Ау то бу ске ста ни це Пан че во,

ис кљу чи во уко ли ко пут ник по -
се ду је пре во зну кар ту дру гог
пре во зни ка, ко ја мо ра да
садржи по слов но име пре во -
зни ка, да тум и вре ме ка да је
пре воз оба вљен, као и ме сеч -
ну кар ту на шег пред у зе ћа –
об ја снио је про це ду ру Во ја
Сави чић.

Суд би на АТП-а би ће до не -
кле по зна та по сле 7. ок то бра,
бу ду ћи да је у то ку при ку пља -
ње по ну да за до де лу кон це си -
је на пе ри од од два де сет пет
го ди на на услу гу оба вља ња де -
лат но сти до ма ћег ли ниј ског
пре во за пут ни ка на те ри то ри -
ји гра да и из град њу но ве
аутобу ске ста ни це. Рок за до -
ста ву по ну да је упра во 7. окто -
бар, а за исти дан је за ка за но
и њи хо во отва ра ње. Ди рек тор
АТП-а Бо јан Бо ја нић от крио
је про шле не де ље за „Пан че -
вац” да прав них ли ца за ин те -
ре со ва них за ово парт нер ство
има. Д. Ко жан

Тро го ди шња Пе тра Ђор ђе вић
из Ба нат ског Но вог Се ла би ла
је до ма ја ове го ди не срећ но,
ра до зна ло и здра во де те. Раз -
ви ја ла се нор мал но, без ика -
квих про бле ма са здра вљем.
Ни шта ни је на го ве шта ва ло да
ће се све то про ме ни ти та ко ре -
ћи у јед ном тре ну и да ће уско -
ро Пе тра и ње на по ро ди ца по -
че ти да би ју ону нај те жу бит ку
– бит ку са опа ком бо ле шћу.

Пе тра је у ма ју по че ла да
по вра ћа сва ког да на, стал но је
пла ка ла и ни је се осе ћа ла до -
бро. По на ло гу оф тал мо ло га,

де вој чи ци је ура ђен ске нер гла -
ве и 5. ју ла ди јаг но сти ко ван
јој је ту мор на мо згу. Усле ди -
ла је хит на опе ра ци ја на Кли -
ни ци за не у ро хи рур ги ју Кли -
нич ког цен тра Ср би је.

Хи сто па то ло шка ана ли за је
утвр ди ла да се ра ди о ве о ма

рет кој вр сти ма лиг ног ту мо ра
– plexus choroidei cancer, gra-
dus 3. По сле кон сул та ци ја с
фран цу ским ле ка ри ма и до -
дат них ана ли за ура ђе них у Па -
ри зу ис по ста вља се да Пе тра
има рет ку му та ци ју ге на ко ја
је до ве ла до ства ра ња ту мо ра.

Због то га се Пе три не пре по -
ру чу је ле че ње стан дард ним
про то ко ли ма, већ ин ди ви ду -
ал ном те ра пи јом без зра че ња.
Пр ви део те ра пи је је при ми ла
у Бе о гра ду на ИОРС.

Пе три је по треб на нов ча на
по моћ ка ко би ле че ње на ста -
ви ла у ино стран ству и да би се
из ле чи ла ње на при мар на ма -
лиг на бо лест са што ма њим по -
сле ди ца ма по њен да љи раз вој
и од ра ста ње. Но вац је нео п хо -
дан за ле че ње, ре ха би ли та ци -
је, спе ци ја ли стич ке пре гле де,
да ља ис пи ти ва ња... Д. К.

АУ ТО БУ СКИ ПРЕ ВОЗ У ПАН ЧЕ ВУ НОР МАЛ НО ФУНК ЦИ О НИ ШЕ

ВЛАСНИЦИМА МЕСЕЧНИХ АТП ВРАЋА ПАРЕ

ДРУЖЕЊЕ

Јужнобанатски 
Мађари у Вој ло ви ци

Смо тра ма ђар ских кул тур но-
-умет нич ких дру шта ва упри -
ли че на је ју би ла ран, три де се -
ти пут у про сто ри ја ма вој ло -
вач ког КУД-а „Та ма ши Арон”.

Це ло днев ни про грам по чео је
са ве то ва њем по ме ну тих удру -
же ња о ре зул та ти ма ми ну лих
до ма ћих и стра них кон кур са,
као и от кри ва њем спо мен-дрвета
у част по ме ну те ма ни фе ста ци је
и пе де се то го ди шњи це по сто ја -
ња дру штва из Вој ло ви це под
са да шњим име ном.

На кон отва ра ња из ло жбе руч -
них ра до ва и еку мен ског бо го -
слу же ња у ло кал ној ре фор мат -
ској цр кви одр жа ни су на сту -
пи фол кло ра ша из ме ста и го -
сти ју из Де бе ља че, Ива но ва,
Ско ре нов ца... Ј. Ф.

За вод за здрав стве ну за шти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, пр -
ва и је ди на уста но ва тог ти -
па у Вој во ди ни, кон стант но
ра ди на про ши ре њу бо га тог
спек тра сво јих услу га, због
чи јег ква ли те та је већ по -
стао не пре ва зи ђен, и то не
са мо по мишље њу број них
станов ни ка ју жног Ба на та.

На ста вља ју ћи ми си ју да
по ста не пр ва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, За вод ши -
ри и свој струч ни тим, па су
се са да у ње му на шли и не -
ки од нај це ње ни јих струч -
ња ка из Кли нич ког цен тра
Ср би је и са Ин сти ту та „Де -
ди ње” у Бе о гра ду.

Та ко са да ко ри сни ци услу -
га За во да „Пан че вац” има ју
при ли ку да су бо том ура де
ул тра звуч ни пре глед аб до -
ме на и ма ле кар ли це, ко ји
оба вља ра ди о лог др Љу би -
ца Ла зић из Кли нич ког
центра Ср би је. До вољ но је
рећи да др Љу би цу Ла зић
ко ле ге сма тра ју јед ним од
нај бо љих ди јаг но сти ча ра у
на шој зе мљи.

Та ко ђе су бо том, за ин те -
ре со ва ни мо гу да ура де и
све вр сте ул тра звуч них пре -
гле да ср ца, а уско ро ће се у
За во ду „Пан че вац” ра ди ти
и пре глед сон дом пре ко јед -
ња ка (ТЕЕ). И за ове услу ге
ан га жо ван је је дан од во де -
ћих струч ња ка у тој обла -
сти – dr sc. med. Сло бо дан
То мић, кар ди -
о лог, док тор
ме ди цин ских
на у ка и ма ги -
стар кар ди о ло -
ги је са Ин сти -
ту та „Де ди ње”.
Спе ци ја ли стич -
ки пре глед и
ЕКГ код овог
ле ка ра ко шта ју 3.000 ди на -
ра, це на ул тра зву ка ср ца је
4.000 ди на ра, а мо гу ће је
ура ди ти и спе ци ја ли стич ки
пре глед и ул тра звук ср ца по
це ни од 7.000 ди на ра.

Су бо том спе ци ја ли стич -
ке ОРЛ пре гле де ра ди др
Го ран Ми тев ски из пан че -
вач ке Оп ште бол ни це, ен -
до кри но ло шке др Гор да на
Ве љо вић, та ко ђе из Оп ште
бол ни це, а уро ло шке њи -
хов ко ле га из исте уста но -
ве др Не бој ша Та сић, док
је за пре гле де из обла сти
ги не ко ло ги је за ду жен др
Јо ван Ру дић из ГАК „На -
род ни фронт”. Тре ба на по -
ме ну ти да су пре гле ди код
др Не бој ше Та си ћа тре нут -
но на ак ци ји, па та ко ком -
пле тан уро ло шки пре глед
ко шта 2.000, ул тра звуч ни

уро ло шки пре глед ста је та -
ко ђе 2.000, док обе ове услу -
ге у па ке ту ко шта ју 3.600
ди на ра.

Сви на бро ја ни спе ци ја ли -
стич ки пре гле ди оба вља ју
се са мо су бо том, а за ка зу ју
се рад ним да ни ма пу тем те -
ле фо на 013/21-90-900 и
013/21-90-903.

Сва ког рад ног да на у За -
во ду „Пан че вац” мо гу ће је
ура ди ти и ко лор до плер пре -
гле де вра та, ру ку, но гу или
аб до ми нал не аор те, као и
ул тра звуч не пре гле де вра та
и ме ких тки ва. Ове пре гле -
де ис кљу чи во рад ним да ни -
ма оба вља др Не над Мар ги -
тин, спе ци ја ли ста ра ди о ло -
ги је, шеф од се ка CT ди јаг -
но сти ке и за ме ник на чел -
ни ка Слу жбе ра ди о ло шке
ди јаг но сти ке у Оп штој бол -
ни ци Пан че во.

По ред све га на ве де ног, За -
вод „Пан че вац” из два ја се и
по то ме што у хе ма то ло шко-
би о хе миј ској ла бо ра то ри ји
те уста но ве па ци јен ти ве ћи -
ну ве ри фи ко ва них, кон тро -

ли са них и су ми ра них ре зул -
та та мо гу до би ти за све га
сат вре ме на.

У За во ду ће уско ро по че -
ти да се про во ди и ам бу -
лант на хи рур ги ја, а све
интер вен ци је, као и до дат -
не хи рур шке и кон сул та тив -
не пре гле де оба вља ће др Го -
ран До дев ски, спе ци ја ли ста

аб до ми нал не
хи рур ги је из
Оп ште бол ни це
Пан че во.

Зато не чу ди
што све ве ћи
број Пан че ва ца
би ра За вод
„Пан че вац”, ка -
да треба ура ди -

ти пре гле де и ана ли зе на
јед ном ме сту. Тре ба знати
да се у За во ду све вр сте ле -
кар ских уве ре ња из да ју за
мак си мал но два са та.

И овог ме се ца су у За во ду
за кли јен те осми шље ни и
но ви па ке ти услу га по из у -
зет но по вољ ним це на ма, а
ви ше о то ме, као и о до дат -
ним по год но сти ма ко је
оства ру ју сви они ко ји по се -
ду ју ло јал ти кар ти це Ау то-
-цен тра „Зо ки”, по гле дај те
на ре клам ним стра на ма ак -
ту ел ног бро ја на шег ли ста.

До дат не ин фор ма ци је мо -
же те до би ти пу тем те ле фо -
на За во да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а но во сти пра ти те и на
сај ту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Феј сбук” стра ни -
ци За во да. Д. К.

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

АКЦИЈСКЕ ЦЕНЕ
КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР РУКУ

            Цена: 2.000 дин.

КОЛОР ДОПЛЕР НОГУ

            Цена: 2.000 дин.
КОЛОР ДОПЛЕР 

АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК ВРАТА (штитна

жлезда, пљувачне жлезде,

лимфни чворови)

            Цена: 2.000 дин.
УЛТРАЗВУК МЕКИХ ТКИВА

            Цена: 2.000 дин.

Прегледе обавља 

др Ненад Маргитин
(Општа болница Панчево)

Заказивање и прегледи радним данима 7–14 

Телефон: 013/21-90-900

Телефон за
информације:
013/21-90-900

ХУ МА НИ ТАР НА ТР КА

Победили
Нина и Занди

Атле ти ча ри Па но ни је брат и се -
стра Ни на и Зан ди Штр каљ не -
дав но су уче ство ва ли на тра ди -
ци о нал ној ху ма ни тар ној тр ци
„Уни це фа” под на зи вом „Мли -
јеч на ста за 2019” у За гре бу.

У гру пи де вој чи ца ро ђе них
2011. го ди не, у тр ци на 150 ме -
та ра, Ни на Штр каљ је од по -
чет ка пре у зе ла ли дер ску по зи -
ци ју, па је без ве ли ких про бле -
ма пр ва про шла кроз циљ. Зан -
ди Штр каљ је за бли стао у кон -
ку рен ци ји де ча ка ро ђе них 2007.
го ди не у тр ци на 300 ме та ра.
Он је од по чет ка био у во де ћој
гру пи од око че тр де сет так ми -
ча ра, да би се у по след њих два -
де се так ме та ра про био на пр во
ме сто и та ко за ра дио злат ну
ме да љу. А. Ж.

Ако же ли те да по мог не те Пе три, по ша љи те 700 на број 3030.

Це на по ру ке је 200 ди на ра. Но вац мо же те упла ти ти и на ди -

нар ски ра чун 160-552143-19 или на де ви зни: 00-540-

0004246.6, IBAN: RS35160005400004246660 SWIFT/BIC:

DBDBRSBG. По сто ји и оп ци ја до ни ра ња пу тем лин ка на пор -

та лу budihuman.rs, где је Пе тра ре ги стро ва на под бро јем 700.

ВЕ СТИ ИЗ ОП ШТЕ БОЛ НИ ЦЕ

Сти гла но ва вред на опре ма
Пан че вач ка оп шта бол ни ца од
ове не де ље има још два но ва
вред на апа ра та, ку пље на сред -
стви ма ко ја је обез бе дио По -
кра јин ски се кре та ри јат за
здрав ство.

Реч је о но вом ен до у ро ло -
шком сту бу, вред ном тач но
6.490.200 ди на ра, и рад ном
пул ту за ОРЛ оде ље ње, ко ји са -
др жи сто ли це за па ци јен та и
ле ка ра, ми кро скоп и ка ме ру за
ен до ско пи ју са софт ве ром и ау -

ди о ме тар. Це на овог пул та је
5.315.000 ди на ра. Уз то, на ба -
вље ни су и нов тим па но ме тар,
вре дан 360.000 ди на ра, и клар
– че о но све тло с LED ди о да ма
и пу њи вим ба те ри ја ма, ко је ко -
шта 122.600 ди на ра. Све на ве -
де не це не из ра же не су без ПДВ-
а, а део нов ца за ОРЛ опре му
обез бе ди ла је и са ма Оп шта
бол ни ца.

Пре ма ре чи ма др Пре дра га
Ву ји ћа, на чел ни ка уро ло шког

оде ље ња, но ви ен до у ро ло шки
стуб омо гу ћи ће ква ли тет ни ји
рад и бо ље оба вља ње по је ди -
них хи рур шких про це ду ра.

Ка да је реч о опре ми за ОРЛ
оде ље ње, ва ља ис та ћи да је реч
о нај са вре ме ни јим ди јаг но стич -
ким апа ра ти ма, ко је су и ле ка -
ри и па ци јен ти до че ка ли с по -
себ ном ра до шћу, бу ду ћи да су
уре ђа ји ко ји су се до са да ко ри -
сти ли у исте свр хе ста ри око
три де сет пет го ди на. Д. К.



Ми слим да је ге не рал но сра мо та да рас пра вља мо о тим
те ма ма 2019. го ди не, од но сно да по сто је ди ле ме шта је -
сте, а шта ни је фа ши зам и да се мо ра ју до но си ти по себ -
ни за ко ни; да се мо ра рас пра вља ти о то ме је ли то у уста -
ву или ни је. Али ми слим да је то у ства ри врх ле де ног
бри је га ко ји ука зу је на то да по ли тич ке ели те на овим
про сто ри ма не да ни су раш чи сти ле с про шло шћу, не го
да не ма ју ви зи је бу дућ но сти, па се због то га вра ћа ју ваљ -
да на је ди но си гур но тло гдје има ју мо гућ ност ука за ти на
дру гу стра ну као ло ши ју. Да има ју не што за по ну ди ти
или так ми чи ти се по пи та њу бу дућ но сти – у чи јој др жа -
ви су ве ће пла те, ко има ма њу не за по сле ност, где су ве ће
ин ве сти ци је – он да би се ти ме так ми чи ли. С об зи ром на
то да не ма ју, он да им је ваљ да је ди но што оста је то ко је
пр ви по чео ко ји рат, ко је ве ћа жр тва, ко је ве ћи зло чи -
нац итд.

(Исто ри чар Хр во је Кла сић, Ра дио „Сло бод на Евро па”,
12. сеп тем бар)

* * *
На ша си ту а ци ја је та ква да се пи та мо шта то бе ше и да
ли уоп ште бе ше де мо кра ти је или шта је то с де мо кра ти -
јом. Она ни је са мо по су ста ла, она је ов де не ста ла. То би
мо гла би ти јед на хи по те за у ис тра жи ва њу.

(Со ци о лог кул ту ре про фе сор Рат ко Бо жо вић, те ле ви -
зи ја Н1, 11. сеп тем бар)

* * *

* * *
Ствар је у то ме да је ово ку да иду по је ди нац и др жа ва
дво смер на ули ца. Јед ном стра ном иде по је ди нац, су -
прот ном др жа ва. Не ма тог са др жа ја и по ну де др жа ве ко -
ји би по је дин ца учи ни ли срећ ним у сво јој зе мљи и по мо -
гли му да кре и ра жи вот. То не тра је го ди ну да на, пет или
се дам, већ де це ни ја ма и при ча се по на вља – сви мла ди
хо ће да иду, то је већ за ра за. Тре ба да иду сви! По сле ди -
ца то га ће би ти ко на чан рас пад ове зе мље, ни ко не ће
оста ти и то је то. Др жа ва не во ди ра чу на о сво јим љу ди -
ма, а не ко би мо рао, и ево ре зул та та. Та ко је у Хр ват ској,
Цр ној Го ри, Бо сни..., код нас. Ни шта се ту фа сци нант но
до бро не де ша ва, већ тра гич но као по сле ди ца на чи на
жи во та од 1991. до 2019. А то је 30 го ди на.

(Ко шар каш Жар ко Па спаљ, НИН, 12. сеп тем бар)

* * *
Сво јој ћер ки је ди но што мо жда мо гу да пре не сем је сте
мо ја им пре си ја да од 1991. го ди не жи ви мо у ’стал ним
тран зи ци ја ма’. Она де ве де се тих из со ци ја ли зма нас је
од ве ла у ра то ве, стра да ња и рас пад. Пе то ок то бар ска је
тре ба ло да нас од ве де у Евро пу и де мо крат ски свет. Ста -
ла је на по ла пу та, по је ла са му се бе и до бар део нас. Ова
са да шња ’тран зи ци ја’ ми је нај ма ње ја сна. Шта она же -
ли? Ку да нас она во ди? Ка де мо кра ти ји и ци ви ли зо ва -
ном дру штву си гур но не. Ку да иде мо, не ве ру јем да ико
зна… Ја мо гу са мо да слу тим, а те слут ње ме ве о ма пла -
ше.

(Глу мац и ре ди тељ Дра ган Бје ло гр лић, „Не дељ ник”,
11. сеп тем бар)

* * *

* * *
Про блем је што нам је про шлост не по зна та, а бу дућ ност
по зна та. Нај бо љи на чин да се љу ди уни ште је сте да им се
ус кра ти раз у ме ва ње вла сти те про шло сти, а то се љу ди ма
код нас ра ди сва ки дан. Бо ри ти се мо же мо та ко да чи та -
мо до бре књи ге, гле да мо до бре фил мо ве, слу ша мо до бру
му зи ку, не гле да мо днев ни ке, јер ако гле даш сва три хр -
ват ска днев ни ка, мо жеш за вр ши ти на пси хи ја три ји.

(Хр ват ски књи жев ник и ка ри ка ту ри ста Да мир Ка ра -
каш, „Бу ка”, 16. сеп тем бар)

4 ПОЛИТИКА
Петак, 20. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

КОНЦЕПТ

Без присуства
опозиције усвојено 
47 тачака дневног
реда за нешто више
од сат времена

Чучковић ће се 
у локалној влади
поново бавити
социјалом

Са ста нак од бор ни ка вла да ју ће
ве ћи не у ве ли кој са ли Скуп -
шти не гра да 13. сеп тем бра ни -
је по тра јао ду же од сат вре ме -
на и пет на ест ми ну та иа ко је
пред њи ма би ло 47 та ча ка днев -
ног ре да, као и пет на ест ин -
фор ма тив них. По ред дво ји це
из ве сти ла ца – гра до на чел ни ка
и ње го вог за ме ни ка – за го вор -
ни цу је из ла зио са мо још шеф
од бор нич ке гру пе СНС-а.

Сед ни ца је за по че та про ме -
ном ре со ра ко јим ће се Ми -
лен ко Чуч ко вић ба ви ти у Град -
ском ве ћу.

Упра жње но ме сто у Ве ћу

Пред сед ник Скуп шти не гра да
Ти гран Киш ре као је да је 2.
сеп тем бра остав ку на ме сто
чла ни це Град ског ве ћа за ду же -
не за рад, за по шља ва ње и со -
ци јал на пи та ња под не ла Су за -
на Јо ва но вић, те да је по том то
исто учи нио и Ми лен ко Чуч -
ко вић, чи ји су ре сор би ли стам -
бе но-ко му нал ни по сло ви и
саобра ћај.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов иза шао је пред од бор ни -
ке и об ја снио им да је остав ка
Су за не Јо ва но вић би ла из не -
над на, а да су у то ку кон кур си
из обла сти со ци јал не по ли ти -
ке и за по шља ва ња, па да су то
раз ло зи због ко јих ни је би ло
до вољ но вре ме на да се про -
на ђе но ва осо ба ко ја би во ди -
ла ре сор, те да је за то пред ло -
же но да га пре у зме Ми лен ко
Чуч ко вић, ко ји је већ био на
том ме сту у овом са зи ву Град -
ског ве ћа, од 2016. до 2018.
Па влов је до дао да ће за сад
ме сто већ ни ка за стам бе но-
ко му нал не по сло ве и са о бра -
ћај оста ти упра жње но и да ће
то би ти ре ше но на сле де ћој
сед ни ци Скуп шти не гра да.

Пред став ни ци град ске вла -
сти по том су усво ји ли овај пред -
лог уба цу ју ћи ли сти ће у из бор -
ну ку ти ју.

Тре ћи ово го ди шњи ре ба ланс
бу џе та Гра да од бор ни ци ма је
при бли жио за ме ник гра до на -
чел ни ка Пре драг Жив ко вић.

Он је ре као да је ура ђен у скла -
ду с пре по ру ка ма Ми ни стар -
ства фи нан си ја и до дао:

– Не на мен ски тран сфер нам
је ус кра ћен 2014. го ди не, па
смо у оба ве зи да бу џет ски де -
фи цит ускла ди мо са За ко ном
о бу џет ском си сте му, што зна -
чи да тре ба да га спу сти мо
ис под де сет од сто. То смо ура -
ди ли та ко што смо јав ни дуг
пре ма бан ка ма, тј. на ше оба -
ве зе за от пла ту глав ни це и ка -
ма та, што го ди шње из но си око
300 ми ли о на ди на ра, ре ши ли
да ума њи мо за 2020. го ди ну,
па смо за 205 ми ли о на уве ћа -
ли на ше ово го ди шње ра те.
Тако ђе, не ке од пла ни ра них
ин ве сти ци ја пла ти ће мо ја ну -
а ра 2020. Ти ме ће мо се ква -
ли фи ко ва ти да нам др жа ва
вра ти пре пет го ди на ума ње -
на сред ства. Бу џет Пан че ва
са да из но си 5,8 ми ли јар ди
дина ра.

Жив ко вић је ка зао да је ва -
жно и то што је до дат них два -
на ест ми ли о на ди на ра опре де -
ље но за пред школ ско обра зо -
ва ње, од но сно за суб вен ци је за
вр ти ће, па ће с ли сте че ка ња
от па сти око сто пе де се то ро де -
це, ко ја ће би ти упи са на у је -
дан при ва тан вр тић.

Дру га ин ду стриј ска зо на

О тре ћој тач ки днев ног ре да
го во рио је гра до на чел ник Па -
влов. Он је по но вио оно што је
ка зао на сед ни ци Град ског ве -
ћа о но вој се вер ној ин ду стриј -
ској зо ни.

На и ме, та да је усво јен План
де таљ не ре гу ла ци је за под руч -
је Се вер не ин ду стриј ско-по -
слов но-про из вод не зо не 2, ко -
ји је упу ћен Скуп шти ни гра да.
Пре ци зи ра но је да је то но ви

план, а не из ме на ста рог. Дру -
ги део се вер не ин ду стриј ске зо -
не на ла зи се на Цре пај ском пу -
ту, по ред по сто је ћег ком плек -
са ZF-а. За у зи ма про стор по -
вр ши не 28 хек та ра, а пре ма
пла ну, ин ве сти тор ће на 22,5
хек та ра гра ди ти објек те ко је ће
ко ри сти ти за про из вод њу. Сву
ин фра струк ту ру ко ју је ду жан
да обез бе ди Град – са о бра ћај -
ни це, енер гет ске из во ре и ко -
му нал но опре ма ње – не ће би -
ти те шко уве за ти. На из град -
њи кру жног то ка у бли зи ни већ
се ра ди.

Још увек ни је по зна то о ко -
јој ком па ни ји је реч, ни Па -
влов то ни је же лео да са оп -
шти за го вор ни цом, али се зна,
су де ћи по из ја ва ма чел ни ка и
др жа ве и гра да, да је у пи та -
њу фир ма из обла сти ау то-ин -
ду стри је. Гра до на чел ник је са -
мо ка зао да ће ула га ња би ти
ве ћа од оних ZF-а. До дао је

да је нај ва жни је то што се,
пре ма по да ци ма ко ји ма рас -
по ла же, у по след ње че ти ри го -
ди не за пре ко пет хи ља да љу -
ди сма њио број не за по сле них
на еви ден ци ји На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње – Фи -
ли ја ла Пан че во.

По сле ње га пред ко ле ги ни -
це и ко ле ге иза шао је Жељ ко
Су шец, шеф од бор нич ке гру -
пе СНС-а. Он је ре као да је
пред сед ник др жа ве Алек сан -
дар Ву чић на ја вио до ла зак но -
вог ве ли ког ин ве сти то ра и да
ће се то са да оства ри ти. Пре -
ма ње го вим ре чи ма, све ово
го во ри о успе шној по ли ти ци
Вла де Ср би је и ло кал не са мо -
у пра ве, као и да је Се вер на
ин ду стриј ско-по слов но-про из -
вод на зо на 2 ин те рес и гра да
и др жа ве.

С го вор ни це је ис пра ћен
апла у зом на пред ња ка.

Филм-френ дли

Ве ћи на у Скуп шти ни гра да од -
лу чи ла је да при хва ти и пред -
лог од лу ке о утвр ђи ва њу да је
Про је кат за из град њу ком плек -
са филм ског сту ди ја од по себ -
ног зна ча ја за град Пан че во. Та -
ко, са да по сто ји основ за умање -
ње об ра чу на до при но са за уре -
ђи ва ње гра ђе вин ског земљишта.

Ка ко је гра до на чел ник Па -
влов ка зао, пар це лу код Хи по -
дро ма, од но сно на про сто ру ста -
рог бу вља ка, при ват но пред у зе -
ће „Fire Fly” ку пи ло је по тр жи -
шној це ни од Гра да Пан че ва (54
ми ли о на ди на ра) и оно пла ни -
ра да уло жи у из град њу сту ди ја
и пра те ћих обје ка та још око 5,8
ми ли о на евра. Пр ви чо век гра -
да ре као је да му је дра го због
ре а ли за ци је овог про јек та, да се
ти ме ува жа ва ју по тре бе мно гих,
јер ће по ме ну та фир ма за по -
сли ти два де сет две осо бе и при -
вре ме но ан га жо ва ти око се дам -
де се то ро љу ди раз ли чи тих стру -
ка, а ка да се сни ма ју фил мо ви
и се ри је, оче ку је се и ан га жман
од не ко ли ко сто ти на до две хи -
ља де ста ти ста.

Па влов је по ен ти рао ре чи ма
да ће овим град на ста ви ти да
бу де пре по зна тљив по фил му
и филм ској ин ду стри ји, те да
је ово пут да се и на да ље брен -
ди ра као филм-френ дли.

Иа ко ве о ма би тан, пред лог
од лу ке о усва ја њу Про јек та јав -
но-при ват ног парт нер ства без
еле ме на та кон це си је за фи нан -
си ра ње, из град њу и одр жа ва -
ње ло кал не пут не ин фра струк -
ту ре на те ри то ри ји гра да Пан -
че ва с јав ним пла ћа њем – про -
шао је без из ве сти ла ца и обра -
зла га ча, па је та ко и усво јен.

Про гра ми ра да и фи нан сиј -
ски пла но ви уста но ва кул ту ре
за 2020. го ди ну из гла са ни су
без рас пра ве за не ко ли ко ми -
ну та. Исто та ко би ло је и у слу -
ча је ви ма из ме на про гра ма по -
сло ва ња и пла но ва јав них ко -
му нал них пред у зе ћа за 2019,
као и од лу ка њи хо вих над зор -
них од бо ра у ве зи с по кри ћем
гу би та ка из прет ход них го дина.

На кра ју је обра зо ва на Ко -
ми си ја за при ба вља ње и оту ђе -
ње по слов ног про сто ра у јав -
ној сво ји ни Гра да.

ОДР ЖА НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

НА ЈА ВА НО ВЕ ПО СЛОВ НЕ ЗО НЕ И УЛА ГА ЊА

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

Гласање за новог градског већника
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Од 1. септембра уведена
наплата до сада бесплатне
услуге

Немоћним грађанима 
се отима новац на 
сваком шалтеру

Нај ма ње 5.000 ди на ра го ди шње пла -
ћа мо то што не ко у По шти пре бро ји
на ше па ре, а он да по тро ши не ко ли ко
ми ли гра ма ма сти ла за ове ру пе ча том
или штам па ње ра чу на ко ји пла ћа мо.
Да ли то ствар но то ли ко ко шта!?

На рав но, има на ших су гра ђа на,
углав ном пен зи о не ра, ко ји из ина та,
или за то што мо ра ју, сва ког ме се ца
од ла зе до шал те ра пан че вач ких јав -
них ко му нал них пред у зе ћа да ра чу не
пла те та мо и из бег ну пла ћа ње про ви -
зи је. Али што уште диш на мо сту, пла -
тиш на ћу при ји: тре ба пре ћи с кра ја
на крај гра да, не кад по ки ши и ве тру,
па он да још нај ма ње по ла са та че ка -
ти у ре ду...

Ме ђу тим, не ма ју сви вре ме на, ни -
ти мо гу да иза ђу с по сла у рад но вре -
ме јав них пред у зе ћа, јер не ки шал те -
ри ра де са мо до 14 са ти, па се пла ћа -
ње „пре ко ин тер не та” на мет ну ло као
од лич но ре ше ње.

Мо дер на тех но ло ги ја бан кар ског
си сте ма, на и ме, омо гу ћи ла је тзв. 
е-бан кин гом (е-banking) гра ђа ни ма

КА КО СЕ РЕ ША ВА ПРО БЛЕМ НЕ И ЗО ЛО ВА НИХ СТАМ БЕ НИХ ОБЈЕ КА ТА

За јам за изо ла ци ју се ис пла ти?

НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ 

Ре кон струк ци ја
би ци кли стич ких ста за

Град Пан че во, као и сва ке го ди не,
обе ле жа ва „Европ ску не де љу мо -
бил но сти”, од 16. до 22. сеп тем -
бра. Ова европ ска ини ци ја ти ва под -
сти че гра до ве на уво ђе ње ме ра одр -
жи вог тран спор та и по зи ва љу де
да про ме не по на ша ње у са о бра ћа -
ју опре де љу ју ћи се за ал тер на тив -
не ви до ве пре во за уме сто ау то мо -
би ла. Те ма ово го ди шње кам па ње
је без бед но пе ша че ње и би ци кли -
ра ње и у том сми слу је ода бран
сло ган „Пе ша чи те с на ма”.

У уто рак, 17. сеп тем бра, на ра -
ди о ни ци у про сто ри ја ма Стал не
кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на,
пред став ни ци на ше ло кал не са мо -
у пра ве пред ста ви ли су план за ре -
кон струк ци ју по сто је ћих и из град -
њу но вих пе шач ких и би ци кли -
стич ких ста за. У пе так, 20. сеп тем -
бра, би ће спро ве де на ак ци ја „На
по сао до ћи пе ши це, би ци клом или
град ским са о бра ћа јем”, у окви ру
ко је ће Се кре та ри јат за за шти ту
жи вот не сре ди не и Аген ци ја за са -
о бра ћај Гра да Пан че ва на шим су -
гра ђа ни ма би ци кли сти ма де ли ти
ра све ту за дво точ ка ше.

То ком ове не де ље мо бил но сти
Пан че во ће обе ле жи ти и Свет ски
дан чи шће ња, та ко што ће у су бо -
ту, 21. сеп тем бра, про гла си ти зва -
ни чан по че так ше стог ци клу са ак -
ци је „Са ку пи и уште ди – вре ди”,
ко ја ће, као и до са да, тра ја ти до
кра ја школ ске 2019/2020. го ди не.
Ак ци ју ре а ли зу ју Се кре та ри јат за
за шти ту жи вот не сре ди не ГУ гра -
да Пан че ва и ЈКП „Хи ги је на”. Уче -
ству ју основ не и сред ње шко ле из
Пан че ва и окол них на се ље них ме -
ста, а шко ла ко ја при ку пи нај ви ше
ам ба ла жног от па да тра ди ци о нал -
но ће би ти на гра ђе на.

СО ЛИ ДАР НА АК ЦИ ЈА

Књи га на дар
Ак ци ја гра ђан ске со ли дар но сти
„Књи га на дар – то је пра ва ствар!”
тра је то ком сеп тем бра, с ци љем да
се при ку пи што ве ћи број књи га,
уџ бе ни ка, лек ти ре, ча со пи са, при -
бо ра и ди дак тич ког ма те ри ја ла за
де цу из со ци јал но из оп ште них сре -
ди на и за ба че них се о ских шко ла.
Ова де ца че сто не ма ју при ступ би -
бли о те ка ма и еду ка тив ним са др -
жа ји ма ко ји су до ступ ни де ци у ве -
ћим сре ди на ма.

Сви ко ји же ле да до при не су успе -
ху ове ини ци ја ти ве мо гу лич но да
до не су књи ге у про сто ри је удру -
же ња „Фа бри ка зна ња” у Змај Јо -
ви ној 33 у Пан че ву, сва ке сре де у
сеп тем бру, од 19 до 21 сат. 

ДИ ВИ ДЕН ДА НИС-а

Па ре акционарима
ле гле на ра чун

НИС од утор ка, 17. сеп тем бра, ис -
пла ћу је ди ви ден ду ак ци о на ри ма у
укуп ном из но су од 6.517.524.188
ди на ра, што је 25 од сто не то до би -
ти Дру штва из 2018. го ди не. Пра -
во на ис пла ту ди ви ден де има ју сви
ак ци о на ри ко ји су би ли упи са ни у
Цен трал ном ре ги стру, де поу и кли -
рин гу хар ти ја од вред но сти као
вла сни ци ак ци ја.

Да под се ти мо, ком па ни ја „Га -
спром њефт” вла сник је 56,15 од -
сто ак циј ског ка пи та ла НИС-а, док
29,87 од сто ак ци ја по се ду је Ре пу -
бли ка Ср би ја – оста так при па да
гра ђа ни ма, за по сле ни ма, бив шим
за по сле ни ма и дру гим ма њин ским
ак ци о на ри ма.

Ис пла та ма њин ским ак ци о на -
ри ма оба вља се пре ко Цен трал -
ног ре ги стра хар ти ја од вред но -
сти, на ра чу не ко је ко ри сте за тр -
го ва ње ак ци ја ма или на оне ко је
су до ста ви ли при ли ком при ја вљи -
ва ња за бес плат не ак ци је. Гра ђа -
ни ма Ср би је ко ји по се ду ју ак ци је
НИС-а би ће ис пла ће но 33,97 ди -
на ра по ак ци ји.

Енер гет ски не е фи ка сни
објек ти ве ли ки тро шак 
за др жа ву

Уште да 62 од сто по ста ну

За сва ки ки ло ват по тро ше не елек -
трич не енер ги је у тер мо е лек тра ни се
са го ри из ве сна ко ли чи на угља или га -
са и при то ме у ат мос фе ру оде дим
ко ји са др жи опа сне ма те ри је. Укла -
ња ње тих отро ва до са да је пла ћа ла
др жа ва. Од са да, ме ђу тим, тај тро -
шак па да на ле ђа гра ђа на. Од 1. ју ла
при ме њу је се уред ба Вла де Ре пу бли -
ке Ср би је, та ко да је с јул ским ра чу -
ни ма по че ла на пла та та ко зва не так се
за енер гет ску ефи ка сност. С фор ми -
ра њем Фон да за енер гет ску ефи ка -
сност, што се оче ку је кра јем го ди не,
Ср би ја би с ка пи та лом од не ких де -
сет ми ли о на евра мо гла ин тен зив ни -
је да поч не да ре ша ва пре ко мер ни
утро шак енер ги је.

Пре ма тврд ња ма над ле жних у еко -
ло шком ми ни стар ству, стам бе не згра -
де у Ср би ји, ко је об у хва та ју 27 ми ли -
о на ква дра та и 60 од сто стам бе ног
фон да, нај ма ње су енер гет ски ефи ка -
сне, а 300.000 ку ћа не ма тер мо и зо ла -
ци ју и тро ши че ти ри-пе т пу та ви ше
енер ги је не го ку ће у ЕУ. При пре мљен
је и тре ћи ак ци о ни план, за хва љу ју ћи
ко јем ће се уште де ти 58 од сто енер -
ги је ко ју тро ше до ма ћин ства и ста на -
ри згра да.

Има мо стра те ги ју и план

Ло кал не са мо у пра ве иза бра ле су ме -
на џе ре за енер гет ску ефи ка сност, ко -
ји има ју за да так да у на ред ном пе ри -
о ду при пре ме ло кал не ак ци о не пла -
но ве за уште ду, а они мо ра ју да бу ду
уса гла ше ни с на ци о нал ним ин те ре -
си ма. Ме ђу тим, иа ко у не ким гра -

дови ма и оп шти на ма има до бре во ље
да се ства ри по ме ре с мр тве тач ке, је -
дан од раз ло га што енер гет ској са на -
ци ји стам бе ног фон да ни је по све ће -
на па жња про те клих го ди на је сте чи -
ње ни ца да др жа ва још увек ни је ре гу -
ли са ла прав ни основ за ула га ња јав -
них сред ста ва у при ват ни стам бе ни
фонд. На и ме, стам бе не згра де су са -
да у вла сни штву ста на ра и За кон о
ста но ва њу и одр жа ва њу згра да из 2016.
го ди не не пред ви ђа мо гућ ност да ста -
на ри кон ку ри шу за суб вен ци је ре пу -
блич ких и по кра јин ских ми ни стар -
ста ва.

Да смо као на ци ја ску пи за одр жа -
ва ње, нај бо ље по ка зу је по да так да је
про сеч на ефи ка сност тер мо е лек тра не
око 40 од сто, јер се енер ги ја ра си па у
тран спор ту и у по тро шњи. Раз ви је ни
свет нам то за ме ра и ну ди по моћ. По -
ен та ни је са мо у то ме да се ре ду ку је
по тро шња, не го и да се сма ње тро -
шко ви про из вод ње, пре но са и за га ђе -
ња жи вот не сре ди не. Сва ка зе мља мо -
ра на осно ву Ди рек ти ве ЕУ са ма да

до не се пла но ве за по ве ћа ње енер гет -
ске ефи ка сно сти, иза бе ре под сти ца је
и ре а ли зу је про јек те ко ји ће сма њи ти
по тро шњу енер ги је, та ко да је за њих
пот пу но не при хва тљив по да так да 70
од сто срп ских стам бе них је ди ни ца не -
ма ни ка кву изо ла ци ју. ЕУ је за Ср би ју
кроз ИПА фон до ве пред ви де ла го ди -
шњу до на ци ју од око 200 ми ли о на евра
и за уна пре ђе ње енер гет ске ефи ка сно -
сти др жа ва мо же да ра чу на на око 30
ми ли о на евра го ди шње.

Ко ће то да пла ти?

Иде ја је да се гра ђа ни ма, ка да Фонд
за енер гет ску ефи ка сност поч не да
ра ди и ка да др жа ва про ме ни За кон о
ста но ва њу и одр жа ва њу згра да, омо -
гу ће суб вен ци је из европ ских до на -
ци ја и обез бе де бан кар ске га ран ци је
ста на ри ма ка ко би до би ли по вољ не
кре ди те за са на ци ју обје ка та. У Шап -
цу је по ло ви на згра да при кљу че на
на си стем да љин ског гре ја ња и изо -
ло ва на, што је ре зул тат ко ји је пре -
ва зи шао чак и европ ски стан дард.

Сто га је Европ ска бан ка за об но ву и
раз вој (ЕБРД) одо бри ла кре дит од
2,5 ми ли о на евра и та ко је Шап ча -
ни ма омо гу ће но да у два на ест го ди -
шњих ра та вра те за јам утро шен на
по ста вља ње изо ла ци је, PVC сто ла ри -
је итд.

Оно што пред ста вља ве ли ки про -
блем је сте фор му ла за ула га ње јав -
ног нов ца у при ват не згра де. У Хр -
ват ској је то ре ше но та ко што др жа ва
фи нан си ра про јек те енер гет ске ефи -
ка сно сти у згра дар ству – ка ко сво јим
нов цем, та ко и оним из ИПА фон до -
ва ЕУ. У по след ње две го ди не у хр -
ват ске стам бе не згра де уло же но је
пре ко 400 ми ли о на евра, а ра те кре -
ди та се вра ћа ју од нов ца ко ји се при -
ку пи упла том ста на ра за одр жа ва ње
згра да. На овај на чин ста нар, у про -
се ку, на кон са на ци је свог објек та
уште ди 62 од сто енер ги је. На рав но,
нео п ход но је и еду ко ва ти гра ђа не јер
ни је до вољ но изо ло ва ти згра ду, а зи -
ми отво ри ти про зор, па ра си па ти то -
пло ту у око ли ну.

НО ВИ НА МЕТ БА НА КА

УЗИ МА ЈУ НО ВАЦ И КАД ПРИ ТИ СНЕ МО ДУГ МЕ
да од ку ће или с рад ног ме ста, по -
сред ством ком пју те ра или мо бил ног
телефо на, оба вља ју нов ча не тран сак -
ци је и та ко уште де вре ме, али и пла -
ћа ње про ви зи је.

Е, сад је и то ме је до шао крај...
Мно ги на ши су гра ђа ни по след њих

да на би ли су не при јат но из не на ђе ни
ка да је на њи хо ву имејл адре су сти -
гао до пис у ко јем бан ка оба ве шта ва
ко ри сни ке услу га е-бан кин га да је 1.
сеп тем бра по че ла на пла та про ви зи је
на елек трон ски пла ће не ра чу не.

Об ја шње ње за овај по тез је про сто:
гра ђа ни су се на ви кли (ман гу пи би
ре кли: на ву кли!) на ову удоб ност, а
кад су бан ке при ме ти ле ко ли ко их
има, схва ти ле су да има ју не ис ко ри -
шће ни руд ник зла та! По че ле су да
на пла ћу ју ову услу гу, а ра чу ни ца је
про ста: за 100.000 пла ће них ра чу на
ме сеч но, ако је у про се ку про ви зи ја
20 ди на ра, бан ка има чи сту за ра ду –
нит лук је ла, нит лук ми ри са ла – од
два ми ли о на ди на ра!

Про блем је у то ме што су бан ке
пре по ру чи ва ле е-бен кинг гра ђа ни -
ма као јед но став ни је и по вољ ни је
ре ше ње јер, за бо га, „не ма про ви зи -
је”, а са да на у штрб кли је на та уби ра -
ју про фит. Про ви зи је се кре ћу од
девет до 29 ди на ра. На вла ку ша је
ус пе ла, јер су се мно ги уле њи ли и
ни су вољ ни да опет че ка ју у ре ду у
за гу шљи вим по шта ма или јав ним
пред у зе ћи ма.

Али ни је ствар са мо у ле њо сти: гра -
ђа ни про сто ви ше не ма ју мо гућ ност
да би ло где ра чу не пла те без про ви -
зи је. Осим, на рав но, да сва ки ра чун
по себ но пла ћа те на шал те ру јав ног
пред у зе ћа ко је га је ис по ста ви ло. За
во ду – у „Во до во ду”. За од но ше ње
сме ћа – у „Хи ги је ни”. За стру ју – у
Елек тро ди стри бу ци ји...

Е, сад, да ствар бу де го ра, и на кон
ва ћа ре ња, мно ги Пан чев ци ће и да ље
оста ти вер ни е-бан кин гу, јер је ова
услу га и да ље јеф ти ни ја од оно га што
се ну ди на тр жи шту услу га.

По шта, та ко, на пла ћу је 45 ди на ра
по ра чу ну, а ка да је он ве ћи од 4.500
ди на ра, он да се при ме њу је та ри фа
од је дан од сто. На дру гој стра ни, по -
сто је при ват ни ци код ко јих је мо гу -
ће пла ти ти ра чу не и код њих се це -
на кре ће из ме ђу 35 и 40 ди на ра по
ра чу ну.

Би ло ка ко би ло, ра чу ни мо ра ју да
се пла ћа ју и ствар је из бо ра и де бљи -
не нов ча ни ка. По сле све га оста је го -
рак укус у усти ма да смо при ну ђе ни
да оста не мо ов це за ши ша ње, на рав -
но не ко ма ње, а не ко ви ше.

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

БЕЗ О БРА ЗЛУК

За ни мљи ва је, и без о бра зна, ствар

с пла ћа њем ра чу на за фик сне те ле -

фо не. Стру ју без про ви зи је

мо же те да пла ти те

у Елек тро ди стри -

бу ци ји, во ду у „Во -

до во ду”, а ра чун

за те ле фон – ка -

же ло ги ка – тре -

ба ло би та ко у

По шти.

Али не!

Ра чу не за

фик сне те ле фо не

испо ста вља „Те ле ком”, чи ји је 80-

-по стот ни вла сник ПТТ Ср би -

је, али про ви зи ја је оба ве -

зна и у по шта ма и у

по слов ни ци ма „Те ле ко ма”

од но сно МТС-а.

И још го ре. У по слов -

ни ца ма МТС-а не мо же те

да пла ти те ни ра чун за

мо бил ни те ле фон „Те ле ко -

ма”. Мо ра те у По шту, где

ће вам узе ти про ви зи ју од

45 ди на ра.

Мо же им се...

Кад су бан ке при ме ти ле
ко ли ко грађана користи
електронско плаћање,
схва ти ле су да има ју
неиско ри шће ни руд ник
зла та па на пла ћу ју ову
услугу.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

ЗДРАВЉЕ

Упо тре ба уве ли ча ва ју ћег огле -
да ла до не ла je ви ше ло шег не -
го до брог. Огле да ју ћи сво је ли -
це у ње му, сти че те по гре шан
ути сак о ре ал ном и нор мал -
ном фи зи о ло шком ста њу ко -
же. Та да вам сме та сва ка ми -
ни ја тур на про ме на, ко ја се ина -
че го лим оком не ви ди. До ла -
зи те у ис ку ше ње да ис ти ска те,
чач ка те и гу ли те ко жу и ти ме
пра ви те ду го трај не про бле ме,
ко је не би сте ни има ли да ни -
сте „че пр ка ли” по ли цу.

Обр ве су по себ но у опа сно -
сти пред овим уве ли ча ва ју -

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

Ба ци те уве ли ча ва ју ће
огле да ло!

Дру га стра на

ЗЕЛЕНА АПОТЕКА

По ред из у зет ног бо гат ства бе лан че -

ви на ма, ма сти ма, угље ним хи дра ти -

ма и ан то ци ја ни ма, цве кла са др жи

го то во све ми не рал не са стој ке: кал -

ци јум, ка ли јум, на три јум, фос фор,

маг не зи јум, гво жђе, флу ор, ман ган,

ба кар, јод, сум пор, ли ти јум, строн ци -

јум, бром... Зна чај но је и при су ство ви та -

ми на Б1, Б2, Ц, као и ви та ми на Б12.

Цве кла об на вља цр ве на крв на зрн ца,

про чи шћа ва крв, по спе шу је рад же лу ца,

цре ва и жу чи и де лу је ан ти кан це ро зно. Из -

у зет ни су ње ни здрав стве ни ефек ти у слу ча је ви -

ма де ми не ра ли за ци је ко сти ју и зу ба. При су ство јо да чи ни је

дра го це ном у бор би про тив ар те ри о скле ро зе и успо ра ва ња про це са

ста ре ња. Основ ви ше стру ке ле ко ви то сти ове биљ ке чи не ипак бе та -

нин и бе та ин, јер под сти чу раз ме ну ма те ри ја, ре гу ли шу крв ни при -

ти сак, сма њу ју хо ле сте рол, одр жа ва ју крв не су до ве и под сти чу рад

је тре. Цве кла се ко ри сти и као по моћ но сред ство у ле че њу гри па у

по чет ном ста ди ју му, а по вољ но ути че на жив це и рад мо зга.

За све вр сте ле че ња ко ри сти се све же це ђе ни сок. Из јед ног ки -

ло гра ма цве кле мо же се до би ти 700–750 гра ма со ка. Имај те у ви ду

да ку ва њем цве кла гу би сво ју ле ко ви тост, па је нај бо ље пи ти сок од

пре сне цве кле. При пре ми те га та ко што ће те цве клу тан ко ољу шти -

ти, сит но на рен да ти и пре ли ти со ком од ли му на и ме дом. Кад ма ло

од сто ји, ис ти сни те сок и пиј те га у гу тља ји ма це лог да на. Код те жих

обо ље ња по пиј те днев но од по ла до јед ног ли тра со ка. Кад осе ти те

по бољ ша ње, сма њи те унос на че твр ти ну ли тра.

Чу до твор ни 
сок од цве кле

ћим огле да лом. Си гур но ће -
те их пре те ра но ис та њи ти по -
ку ша ва ју ћи да укло ни те „још
са мо јед ну дла чи цу”. Сре ђи -
ва ње обр ва пре пу сти те про -
фе си о нал ци ма или их са ми
уре ди те по мо ћу пин це те и
обич ног огле да ла. Ако ко ри -
сти те на о ча ре за бли зи ну, ипак
је бо ље и си гур ни је да оде те
до са ло на, јер не ће те мо ћи
успе шно то са ми да из ве де те,
сме та ће вам рам на о ча ра.

То што ви ди те у уве ли ча -
ва ју ћем огле да лу, ни је ре ал -
но и го лим оком ви дљи во,
та ко да не тре ба да вас уз не -
ми ра ва. Те сит не не пра вил -
но сти ви ди те са мо кроз та -
кво огле да ло, са мо ви и ни -
ко дру ги. А ди ра њем ли ца
са мо ће те уве ћа ти про блем
и учи ни ти га уоч љи вим за
око ли ну.

Уко ли ко сте ипак на пра ви -
ли дар мар по ли цу, пре о ста је
вам је ди но да оде те код про -
фе си о нал ца да вам по пра ви
„руч ни рад”. Уско ро ће је сен,
па мо гу да се ра де де ло твор -
ни трет ма ни воћ ним ки се ли -
на ма, као и нај но ви ји трет -
ман на пред ног пи лин га PRX,
ко ји чи ни чу да за ко жу, а при -
том не до ла зи ни до пе ру та -
ња. Струч ни са вет би сва ка ко
гла сио: скло ни те уве ли ча ва -
ју ће огле да ло из ви до кру га и
не гу ли ца пре пу сти те ис ку -
сном ко зме ти ча ру.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, сва ко од нас је
био у при ли ци да окри ви не -
ку „дру гу стра ну” за лич ни
не у спех, про ма шај, не за до -
вољ ство, не ма шти ну, не ред...

То што зо ве мо „дру га стра -
на” пред ста вља са вр ше ног
крив ца за сва од ла га ња, пре -
не ма га ња, нео д луч но сти и из -
бе га ва ња. Иде -
ал на кре а ци ја
ко ја без про ти -
вље ња при хва -
та сва ки наш
из го вор за не -
по ме ра ње из
за мр зну тих са -
ти сва ко днев -
не ру ти не.
„Дру га стра на”
има нео гра ни -
че ни про стор
за скла ди ште -
ње свих сно ва
ко је смо оста ви ли за не ко бо -
ље су тра, за сме ле пла но ве и
на ме ре да ме ња мо се бе и соп -
стве ни по глед на свој жи вот
и љу де у ње му. „Дру га стра -
на” по сто ји и да би нам чу ва -
ла осе ћај кри ви це и гри же
са ве сти за све оно што смо
се би ус кра ти ли ра де ћи и за -
ла жу ћи се за дру ге љу де и
њи хо ве сно ве.

С вре ме ном смо из гра ди -
ли са вр ше ни ме ха ни зам ко ји
по ау то ма ти зму про на ла зи
„дру гу стра ну”, ко ја нам да је
тре нут ни осе ћај олак ша ња и
спрем на је да при хва ти од го -
вор ност за све што ни смо ура -
ди ли или ре кли, или је смо,
па нас из је да осе ћај кри ви це

баш због то га.
Дру ги љу ди и раз не си ту -

а ци је од лич на су сли ка за
„дру гу стра ну”, иза ко је ће -
мо се са кри ти про пу шта ју -
ћи све при ли ке ко је нам жи -
вот ну ди у те жњи да нас из -
ву че из ка лу па јед но лич но -
сти. Ме ђу тим, по сто ји и „дру -
га стра на” иза огле да ла ко је
нам ба ца од раз (не)за до вољ -
ства ка да по сма тра мо се бе.
Иза де бе лих на сла га мо ра -
ња, „та ко тре ба ња” и при ла -
го ђа ва ња по сто ји дру га стра -
на на шег соп стве ног ЈА, ко -
ја пред ста вља свр ху на шег
хо да ња у овом вре ме ну и
про сто ру. Иза свих от по ра
ко је смо из гра ди ли од би ја -
ју ћи про ме не и при ли ке да
их на чи ни мо по сто ји не што
што стр пљи во че ка да бу де
при ме ће но. Та пра ва стра на
на шег би ћа, скри ва на свим
што смо (на)учи ли и при -

хва ти ли као
је ди но ис прав -
но, јед ном
п р и  м е  ћ е  н а ,
про би ја све
ба ри ка де и из -
го во ре сна гом
је дин стве но -
сти и та ле на -
та. Ов де смо
са свр хом да
на пра ви мо од
свог жи во та
не што вред но
по ми ња ња и

ка да нас ви ше не бу де.
Увек мо же мо да тра жи мо

„дру гу стра ну” из ван на ших
лич них гра ни ца, јер смо та -
ко на ви кли, лак ше је, ства -
ра мо илу зи ју успе ха ко ји се
огле да у ута па њу у про сеч -
ност, по на вља њу и све при -
сут ном жа лу за про тра ће ним
вре ме ном. Ка да ску пи мо хра -
брост да про на ђе мо дру гу
стра ну у соп стве ном би ћу, она
по ла ко по ста је пра ва стра на,
вре ме успо ра ва и сва ки тре -
ну так по ста је дра го цен, јер је
ис пу њен љу ба вљу пре ма се -
би, жи во ту и дру ги ма.

Би ра ти пра ву или дру гу
стра ну – од лу ка је, као и увек,
на ва ма.

У Ср би ји се го ди шње
про да 5,3 ми ли о на
та бле ти ца ко је
„смиру ју жив це”

Ме ђу кон зу мен ти ма
чак и сту ден ти

– Шест го ди на сам го то во сва -
ко днев но ко ри сти ла „бро ма зе -
пам” на сво ју ру ку. Има ла сам
про бле ма с кич мом и че сто сам
би ла уко че на. По пре по ру ци ле -
ка ра, у слу ча ју те го ба по пи ла
бих лек про тив бо ло ва и „бро -
ма зе пам” ра ди опу шта ња не ра -
ва. Та ко је све по че ло... Ра ди ла
сам ве о ма стре сан по сао и схва -
ти ла сам ка ко ми ове та бле ти це
за пра во по ма жу да лак ше пре -
гу рам дан. Од јед ном ви ше ни -
сам узи ма ла ле ко ве кад се уко -
чим, већ „пре вен тив но” сва ког
ју тра у же љи да пред у пре дим
нер во зу. У сле де ћем „тре нут ку”
ју тар ња та бле та од јед ног и по
ми ли гра ма по ста ла је три днев -
но по три ми ли гра ма, а ја сам
се до ви ја ла на раз не на чи не ка -
ко да до ђем до ле ко ва. По не кад
бих их до би ла на ре цепт, али
при зна јем да сам успе ва ла да
их ку пим и „пре ко ве зе” у апо -
те ци. Раз ви ла сам то ли ку за ви -
сност да ми ни по ја ча на до за
уско ро ви ше ни је по ма га ла. Је -
ди ни ре зул тат је био тај да сам
ве ћи део тог пе ри о да свог жи -
во та пре спа ва ла – ова ко за по -
чи ње при чу јед на на ша су гра -
ђан ка на пра гу че твр те де це ни -
је, чи је име из ра зу мљи вих раз -
ло га не ће мо об ја ви ти.

Као бом бо ни це

Она је са мо јед на од не бро је но
мно го осо ба у Ср би ји ко је ле ко -
ве за сми ре ње ко ри сте као да су
нај о бич ни је деч је бом бо ни це.

Ста ти сти ке ка жу да се у Ср -
би ји го ди шње на ре цепт из да
ско ро 5,3 ми ли о на ових ме ди -
ка ме на та, а ко ли ко их се још
про да без ре цеп та, ни је по зна -
то. Агенцијa за ле ко ве и Ин -
сти тут за јав но здра вље „Др Ми -
лан Јо ва но вић Ба тут” из не ли
су не дав но по дат ке на осно ву
ко јих се мо же за кљу чи ти да ви -
ше од 20% од ра сле по пу ла ци је
у Ср би ји ко ри сти или је у прет -
ход них го ди ну да на ко ри сти ло
не ки од ових ле ко ва за сми ре -
ње. Оно што је за и ста по ра жа -
ва ју ће, је сте да је ис тра жи ва ње
спро ве де но ме ђу сту ден ти ма
по ка за ло да 15-16% ис пи та ни -
ка из ове гру пе та ко ђе већ ко -
ри сти ле ко ве за сми ре ње!

Кад жив ци по пу сте

Тем по жи во та и све у куп не при -
ли ке у на шој др жа ви плод но су
тле за раз вој анк си о зно сти, де -
пре си је и број них дру гих ма ње
или ви ше озбиљ них пси хич ких
по ре ме ћа ја. За се ан се код пси -
хи ја та ра и пси хо ло га не ма се
вре ме на, па ра или хра бро сти,
а у на шој сре ди ни то је и да ље
та бу, па по сто ји и ве ли ка шан -
са да вас окру же ње про гла си
лу дим ако иде те не ком од ових
ле ка ра. И за то се углав ном при -
бе га ва нај до ступ ни јим ре ше -
њи ма. Не ко се ла ти ал ко хо ла,
не ко ци га ре та, а не ко сма тра
да ће про бле ми би ти ма ње те -
шки уз по моћ по ко јег „срећ ка”,

мари ху а ном и не ким дру гим
суп стан ца ма, у ве ли кој мери по -
ве ћа ва ју опа сност од пре до зи -
ра ња и мо гу ћег смрт ног исхо да
– упо зо ра ва док тор Теп шић.

Ши ро ка при ме на

Он до да је и то да се де пре сив -
но деј ство бен зо диазе пи на на
мо жда не функ ци је ко ри сти за
че ти ри основ не на ме не: се да -
ци ју, убла жа ва ње те ско бе, ре -
лак са ци ју ми ши ћа и осло ба ђа -
ње гр че ва. Упра во оту да ши ро -
ка при ме на ове гру пе ле ко ва у
ме ди ци ни.

– По ред пси хи ја триј ске при -
ме не у ле че њу ра зних не у ро за,
фо би ја и не са ни це, бен зо диазе -
пи ни се ко ри сте и у ане сте зи ји,
ка р ди о ло ги ји и не у ро ло ги ји. Нај -
че шће су бен зо диазе пи ни ин -
ди ко ва ни за кра ћу упо тре бу –
до по бољ ша ња ста ња па ци јен -
та. Про блем на ста је ка да се њи -
хо ва упо тре ба на ста вља и по сле
пре стан ка те ра пи је. С про ду же -
ним узи ма њем ле ка ње го во деј -

ство сла би, па су по треб не ве ће
до зе да би се по сти гао исти ефе -
кат – ка же Теп шић.

Упра во на опи са ни на чин на -
ста је за ви сност од бен зо диазе -
пи на, ко ја мо же би ти пси хич -
ка и фи зич ка.

– Пси хич ка за ви сност се ма -
ни фе сту је жуд њом за ле ком и
оп сед ну то шћу ње го вим ре дов -
ним узи ма њем. Фи зич ка за ви -
сност ства ра ап сти нен ци јал ну
кри зу, ко ја се од ли ку је по ја -
ча ном раз дра жљи во шћу, на -
пе то шћу, па ни ком, по вра ћа -
њем, гла во бо љом, тр ње њем,

осе ћа њем вре ли не, гу бит ком
апе ти та… Ва жни раз ло зи про -
тив про ду же не упо тре бе бен -
зо диазе пи на ле же и у чи ње -
ни ци да они ути чу на по гор -
ша ње ме мо ри је, па жње и пси -
хо мо тор них функ ци ја, ко је су
ва жне, на при мер, у са о бра ћа -
ју. Код ста ри је по пу ла ци је мо -
гу да иза зо ву па до ве, по го то во
но ћу при уста ја њу – ка же овај
ле кар.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

ка ко се нај че шће те па ле ко ви -
ма за сми ре ње. Не зна се, на -
рав но, ко ви ше гре ши.

– Ка да сам пр ви пут на ба ви -
ла ку ти ју „бро ма зе па ма” од
шест ми ли гра ма и ка да ми се
по сле пр ве та бле те ја ко сло -
ши ло, би ло је вре ме за озби -
љан раз го вор са са мом со бом.
На по кон сам се су о чи ла с ре -
ал но шћу и ма ло је ре ћи да сам
би ла пре стра вље на. Ни сам успе -
ва ла да по бег нем од по ми сли
на то ко ли ко сам ви ше го ди -
шњом кон зу ма ци јом ле ко ва ра -
зо ри ла свој ор га ни зам. Би ло
ми је по зна то да је „ски да ње” с
та квих ле ко ва ду го трај но и по -
сте пе но, али ја ни сам же ле ла
да гу бим вре ме. Од лу чи ла сам
да пре ки нем од мах. На ред них
не ко ли ко да на, а по себ но но -
ћи, би ли су рав ни па клу. Се -
ћам се ка ко по це лу ноћ ни сам
мо гла да за спим, об ли вао ме
је хла дан зној, тре сла сам се,
гу ши ла, има ла сам на па де па -
ни ке и ја ке гла во бо ље. Ми сли -
ла сам да ћу умрети! Но ни сам
по кле кла. По на вља ла сам се би
да мо рам из др жа ти, да не смем
ви ше ни ка да узе ти ни јед ну та -
бле ту упра во да не бих мо ра ла
по но во да про ла зим кроз та -
кву аго ни ју. Из др жа ла сам, иа -
ко ни кад ни ком не бих пре по -
ру чи ла ни да по ђе тим пу тем,
а ка мо ли да се на овај на чин
осло бо ди те ужа сне за ви сно -
сти. Не же лим ни да ми слим
ка квом сам се ри зи ку из ло жи -
ла – ка же ова мла да же на.

Она твр ди да већ три го ди не
ни је узе ла ле ко ве за сми ре ње,
а на кон свог ло шег ис ку ства и
стра ха да је уни шти ла ор га ни -
зам „хе ми јом” са да из бе га ва
све вр сте ме ди ка ме на та.

Играч ка плач ка

Ле ко ви за сми ре ње ко ји се на
овим про сто ри ма нај че шће ко -
ри сте, као што су „бро ма зе пам”
и „бен се дин”, спа да ју у гру пу
та ко зва них бен зо диазе пи на. Ви -
ше о овој вр сти ле ко ва и мо гу -
ћим по сле ди ца ма њи хо вог ко -
ри шће ња ре као нам је др Ми -
ро слав Теп шић, ле кар у пан -
че вач кој Хит ној по мо ћи.

– Бен зо диазе пи ни су ве о ма
ва жна гру па ле ко ва, ко ји се ко -
ри сте за олак ша ње на пе то сти,
бо ла, не са ни це, фо би ја, епи леп -
си је и не ких дру гих пси хи ја -
триј ских ста ња. Нај че шће ко -
ри шће ни бен зо диазе пи ни код
нас су „ди ја зе пам” („бен се дин”),
„бро ма зе пам”, „ло ра зе пам”, „ал -
пра зо лам” („кса лол”), „пра зепам”
(„де ме трин”) и „кло ра зе пат-ка -
ли јум” („тра некс”). На жа лост,
због пре ве ли ке упо тре бе бен зо -
диазе пи на да нас, све је ви ше
зло у по тре бе ових суп стан ци, бу -
ду ћи да се оне че сто користе
без ме ди цин ских инди ка ци ја и
без кон сул та ци је с лека ром.
Прет по став ка је да сва ки дру ги
ко ри сник узи ма бензо диазе пи -
не на сво ју ру ку. Тако ђе, чи ње -
ни ца да се бен зо диазе пи ни ко -
ри сте за јед но са ал ко хо лом,

Овде смо са сврхом
да направимо од
свог живота нешто
вредно помињања
и када нас више 
не буде.

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Др Ми ро слав Теп шић:
„Прет по ста вља се 
да сва ки дру ги
корисник узи ма
бензо диа зе пи не 
на сво ју ру ку”.

ОПАСНИ КОКТЕЛИ

Теп шић об ја шња ва да зло у по тре ба бен зо диа зе пи на на ста је

због њи хо вих свој ста ва да ума њу ју анк си о зност, укла ња ју

ин хи би ци је и ства ра ју еу фо ри ју, по го то во ако се ко ри сте са

ал ко хо лом и дру гим пси хо ак тив ним суп стан ца ма.

– Пре до зи ра ње бен зо диа зе пи ни ма нај че шће узро ку је ду -

го трај но спа ва ње. Ме ђу тим, уз при су ство ал ко хо ла или дру -

гих де пре со ра цен трал ног нер вног си сте ма мо же до ћи до

пре стан ка ди са ња и ср ча не рад ње, што до во ди до смрт ног

ис хо да – ис ти че Теп шић.

Сваки „срећко” ће вам само донети нове проблеме

(ЗЛО)УПО ТРЕ БА БЕН ЗО ДИА ЗЕ ПИ НА У НА ШОЈ ЗЕ МЉИ

ПУТ ДО ПА КЛА ПО ПЛО ЧАН ЈЕ 
ЛЕ КО ВИ МА ЗА СМИ РЕ ЊЕ
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Иа ко је при ме на За ко на о ста -
но ва њу и одр жа ва њу згра да, ко -
ји нам је као нај ве ће но ви не
до нео – управ ни ке згра да и до -
дат не тро шко ве, по че ла још
2017. го ди не, мно ги гра ђа ни ни
дан-да нас не зна ју са си гур но -
шћу ко ји је де ло круг по сла про -
фе си о нал них управ ни ка, од но -
сно ком ши ја управ ни ка, ни ти
ку да од ла зи но вац ко ји сва ког
ме се ца из два ја ју за сво је згра -
де. Нео ба ве ште ност ста на ра,
али и не до ста так нов ца да би
се ре а ли зо ва ло све оно што но -
ви за кон ам би ци о зно пред ви ђа
оста ви ли су мно го про сто ра за
све оп ште не за до вољ ство.

Као што је по зна то, За кон о
ста но ва њу и одр жа ва њу згра да
оста вио је ста на ри ма рок да до
12. де цем бра 2017. упи шу сво -
је згра де у Ре ги стар стам бе них
за јед ни ца. Ти ме су згра де по -
ста ле сво је вр сна пред у зе ћа, до -
би ле свој ПИБ и те ку ћи ра чун,
као и управ ни ка, ко ји би за -
пра во био екви ва лент ди рек -
то ру фир ме.

Он се би ра или из ре до ва ста -
на ра (та да му је на зив са мо
управ ник или ком ши ја управ -
ник) и он сво је услу ге не на пла -
ћу је, већ во лон ти ра, или из ре -
до ва про фе си о нал них управ ни -
ка с ли цен цом, чи ји се рад плаћа.

– Иа ко је за кон ски рок дав -
но ис те као, по мо јој сло бод ној
про це ни, око 20% згра да у Пан -
че ву још увек ни је ре ги стро ва -
но. У 40% згра да су ста на ри
иза бра ли про фе си о нал не управ -
ни ке, а у пре о ста лих 40% тим
по сло ви ма се ба ве управ ни ци
ком ши је. Згра де ко је још увек
ни су ре ги стро ва не до би ле су
ре ше ња о при нуд ној упра ви.
Оче ку јем да ће до кра ја го ди -
не све згра де на те ри то ри ји
Пан че ва би ти ре ги стро ва не –
ка же Еми на Цвет ко вић, је дан
од осам на ест про фе си о нал них
управ ни ка из Пан че ва.

Управ ни че, про ђе се ри ја

Већ са из бо ром управ ни ка кре -
ну ло је тра ља во. Ма ло ко ји до -
та да шњи пред сед ник скуп шти -
не ста на ра би се ла тио но вог
по сла гра тис; по је ди ни су га се
и при хва ти ли, али су на квар -
но по че ли да свој рад на пла -
ћу ју, а у оном тре ћем слу ча ју
кре ну ле су пре пир ке ком ши ја
око из бо ра про фе си о нал ног
управ ни ка.

Кад је ода бир ко нач но на чи -
њен, усле дио је но ви про блем,
ко ји тра је и да нас: ис по ста ви ло

се, на и ме, да мно ги ста на ри за -
пра во не зна ју шта је по сао
управ ни ка. Ве ћи на ми сли да је
управ ник до мар, мај стор, шал -
тер за ин фор ма ци је, ко му нал -
ни ми ли ци о нар и слу жба за из -
гу бље но-на ђе но – све то у јед -
ном чо ве ку. За кон ка же да ни је
та ко. Украт ко, управ ник во ди
бри гу о фи нан си ја ма и ад мини -
стра ци ји, ба ви се ло ги сти ком,
ор га ни зу је по прав ке и слично.

Ка да се ис по ста ви да се овла -
шће ња про фе си о нал них управ -
ни ка не по ду да ра ју са же ља ма
ста на ра, усле де злу ра ди ко мента -
ри, ме ђу ко ји ма је нај че шћи онај
да су управ ни ци по ста вље ни да
би смо их пла ћа ли да – не ра де.
Но да ли је (увек) баш тако?

– У Пан че ву услу ге про фе -
си о нал них управ ни ка ко шта ју
300 ди на ра. На ши су гра ђа ни
че сто не раз у ме ју да то ни је
чист при ход управ ни ку, већ ми
од то га пла ћа мо по ре зе и до -
при но се, оси гу ра ње, кан це ла -
риј ски ма те ри јал, про гра ме ра,
ло кал, те ле фо не, до дат не еду -
ка ци је, го ри во, рад ни ке, раз -
но ше ње ра чу на итд. Оно што
оста не је управ ни ко ва „пла та”.
А ко ли ка је она, до вољ но го во -
ри по да так да ве ћи на нас ра ди
још не ки по сао упо ре до с овим,
где рад ног вре ме на за пра во не -
ма, јер смо сви де жур ни 24 са -
та. На рав но, де жур ства се од -
но се са мо на хит не слу ча је ве,
што мно ги гра ђа ни не по шту -
ју. Де ша ва ло се да нас по је ди -
ни ста на ри зо ву за то што им,
на при мер, не ра ди ка блов ска,
па не мо гу да гле да ју се ри ју
или оче ку ју да ре ши мо не ки
квар у њи хо вом ста ну не схва -
та ју ћи да смо ми за ду же ни са -
мо за по прав ке у за јед нич ким
про сто ри ја ма у згра ди – об ја -
шња ва Еми на Цвет ко вић.

Чу вај те се пре ва ра на та

Већ не ја сну сли ку о управ ни -
ци ма згра да до дат но за му ћу је
чи ње ни ца да нам ни ко ни је об -
ја снио раз ли ку из ме ђу про фе -
си о нал них управ ни ка и управ -
ни ка ком ши ја.

– Док ни је по стао управ ник,
ком ши ји смо пла ћа ли 200 ди -
на ра ме сеч но за чи шће ње сте -
пе ни шта. Сад је ди гао це ну на
800 ди на ра. Но вац му да је мо у
ке шу. Ни је нам об ја снио ку да
те па ре од ла зе, спо ме нуо је да
их на вод но упла ћу је на не ки
ра чун. Ни шта дру го се у згра -
ди ни је про ме ни ло. Пре не ко -
ли ко ме се ци не ко је раз био ста -
кло на ула зним вра ти ма и чак
ни то ни је за ме ње но. Код дру -
га ра у згра ди управ ник је та -
ко ђе ком ши ја, али он ни шта
не на пла ћу је – ка же је дан наш
су гра ђа нин са Стре ли шта.

Оба ве зе про фе си о нал ног
управ ни ка и управ ни ка ком -
ши је су исте, по ја шња ва Еми -
на Цвет ко вић, осим што је ком -
ши ја управ ник „из ми шљен” да

КА КО ТЕ ЧЕ ПРИ МЕ НА ЗА КО НА О СТА НО ВА ЊУ У ПАН ЧЕ ВУ

КАД ЗГРА ДА ПО СТА НЕ (ПРО ПА ЛО) ПРЕД У ЗЕ ЋЕ

Грађани немају новца за нове кровове и фасаде

УДРУ ЖЕ НИ У

АСОЦИ ЈА ЦИ ЈУ

У Пан че ву тре нут но има

осам на ест про фе си о нал них

управ ни ка, али ни су сви

ак тив ни. У но вем бру про -

шле го ди не осно ван је и

пан че вач ки огра нак Асо ци -

ја ци је про фе си о нал них

управ ни ка.

Пред сед ни ца огран ка је

Је ле на Ми ло ва но вић, а у

асо ци ја ци ју се учла ни ло је -

да на ест управ ни ка. Они се

ме ђу соб но по ма жу, раз ме -

њу ју ис ку ства, за ме њу ју

јед ни дру ге у слу ча ју бо ле -

сти или од мо ра и слич но.

• Kо мо же би ти про фе си о нал ни управ ник?

Сва ко ко до би је ли цен цу на -
кон што по ло жи струч ни ис -
пит. До дат ни усло ви су по -
твр да о нео су ђи ва но сти и ми -
ни мум че твр ти сте пен обра -
зо ва ња. Да би сте ра ди ли као

про фе си о нал ни управ ник, мо -
ра те отво ри ти сво ју фир му
или се мо ра те за по сли ти у
фир ми дру гог про фе си о нал -
ног управ ни ка.

• Kако се на пла ћу је на кна да за упра вља ње згра дом?

Вла сник ста на но вац за упра -
вља ње и/или одр жа ва ње упла -
ћу је ис кљу чи во на те ку ћи ра -

чун згра де, нај ка сни је до по -
след њег да на у ме се цу за те -
ку ћи ме сец.

• Kоје по сло ве оба вља про фе си о нал ни управ ник?

– При ма при ја ве ква ро ва у за -
јед нич ким де ло ви ма згра -
де или дру гих про бле ма (не -
по што ва ње кућ ног ре да, бу -
ка...) рад ним да ни ма од 8
до 16 са ти, а ка да је реч о
хит ним слу ча је ви ма (ако се
за гла ви те у лиф ту или у слу -
ча ју по жа ра и по пла ве у
згра ди) до сту пан је 24 са та
7 да на у недељи;

– оба ве шта ва над ле жне о про -
бле му и еви ден ти ра сва ку
при ја ву;

– обез бе ђу је из вр ше ње ра дова
на хит ним ин тер вен цијама;

– на зах тев стам бе не за јед ни -
це до ста вља три по ну де за
одр жа ва ње за јед нич ких де -
ло ва згра де и зе мљи шта –
он да ка да је реч о ве ћим
ин ве сти ци ја ма.

• Kада про фе си о нал ни управ ник стам бе ној за јед ни ци под -
но си из ве штај о свом ра ду?

Нај ма ње два пут го ди шње,
ако ни је дру га чи је уго во ре -
но. У слу ча ју пре ки да уго во -
ра о са рад њи са управ ни ком,

из ве штај се под но си нај ка -
сни је у ро ку од три де сет да -
на од да на пре стан ка ва же -
ња уго во ра.

• Мо же ли управ ник да вам
уђе у стан?

Управ ни ку ни је до зво ље но
да уђе у стан осим ако га
вла сник не пу сти уну тра. То
мо гу са мо по ли циј ски
службе ни ци.

• Kо од го ва ра за ште ту уко ли ко до ње до ђе због про пу ста
у ра ду про фе си о нал ног управ ни ка?

За ште ту од го ва ра про фе си о -
нал ни управ ник. Управ ни ци
су оси гу ра ни од про фе си о -

нал не од го вор но сти и стам -
бе на за јед ни ца се обе ште ћу је
из тих сред ста ва.

• Kоме про фе си о нал ни управ ник од го ва ра?

За про пу сте у ра ду управ ник
од го ва ра стам бе ној за јед ни -
ци, као и сва ком вла сни ку

ста на уко ли ко ње го вом кри -
ви цом пре тр пи ште ту на сво -
јој имо ви ни.

• Да ли мо же да се про ме ни про фе си о нал ни управ ник?

Уго вор из ме ђу ста на ра и про -
фе си о нал ног управ ни ка за -
кљу чу је се у пи са ној фор ми
на од ре ђе но или нео д ре ђе но
вре ме. Уго вор на нео д ре ђе -
но вре ме мо же от ка за ти сва -
ка стра на, при че му је
станари ма по треб на дво тре -

ћин ска ве ћи на. От ка зни рок
је нај ма ње ме сец да на, а не
може би ти ду жи од три
месеца.
У слу ча ју те же по вре де за ко -
на, При вред на ко мо ра Ср би је
мо же про фе си о нал ном управ -
ни ку да оду зме ли цен цу.

• Kолике су це не управ -
ника?

У Пан че ву су про фе си о нал -
ни управ ни ци згра да по сти -
гли до го вор да сви ма це на
бу де иста. Она из но си 300
ди на ра по ста ну.

би ста на ри уште де ли и да не
би пла ћа ли рад управ ни ка, већ
са мо ре дов не тро шко ве.

– Ком ши ја управ ник по за -
ко ну не сме да на пла ћу је сво -
је услу ге, јер он не пла ћа по -
ре зе и до при но се. Он то из у -
зет но мо же чи ни ти ако је ан -
га жо ван по уго во ру о де лу, али
то је не ис пла ти ва ва ри јан та,
јер стам бе на за јед ни ца мо ра
да му упла ћу је по ре зе и до -
при но се. Зна мо за слу ча је ве
да ком ши ја управ ник на пла -
ћу је исту це ну као и про фе си -
о нал ни управ ник, па чак и ви -
ше од то га, чи ме до ла зи мо до
про бле ма не ло јал не кон ку рен -
ци је. Без об зи ра на то ко је
управ ник, сва ка стам бе на за -
јед ни ца мо ра да има отво рен

ра чун на ко ји ста на ри лич но
упла ћу ју но вац за те ку ће и ин -
ве сти ци о но ула га ње. Да ва ње
нов ца управ ни ку или спре ма -
чи ци на ру ке за ко ном је за -
бра ње но – на гла ша ва Еми на
Цвет ко вић.

Спе ци фи ка ци ја тро шко ва

Иа ко је це на про фе си о нал них
управ ни ка при хва тљи ва, то ни -
је је ди ни ме сеч ни тро шак ко ји
је ста на ри ма до нео овај за кон.

– Ста на ри на скуп шти ни до -
но се и од лу ку о су ми ко ју ће
ме сеч но из два ја ти за те ку ће и
ин ве сти ци о но одр жа ва ње. Су -
ма не сме би ти ни жа од оне
пред ви ђе не од лу ком ло кал не
са мо у пра ве. За те ку ће одр жа -
ва ње то је 300,54 ди на ра по
ста ну, док се за ин ве сти ци о но
ула га ње це на од ре ђу је по ква -
дра ту. Ка да се све са бе ре, ис -
па да да ме сеч ни тро шак из но -
си 600 до 1.500 ди на ра по ста -
ну – об ја шња ва Је ле на Мило -
са вље вић, та ко ђе про фе си о нал -
ни управ ник у на шем гра ду.

Дру га стра на ме да ље

О про бле ми ма на ко је про фе -
си о нал ни управ ни ци сва ко днев -
но на и ла зе не што ви ше нам је
ре кла Дра га на Ку цо ра, ко ја се,
као и оста ле две на ше са го вор -

ни це, тим по слом ба ви не пу не
две го ди не.

– Ме ни се чак до го ди ло да
бу дем фи зич ки на пад ну та у јед -
ној згра ди, па та ко сад већ има -
мо по кре ну те ту жбе за фи зич -
ки на пад, кле ве ту и слич но. Ни -
је дан наш рад ни дан не про ђе
без при ти са ка и стре са. И да ље
је љу ди ма нај ве ћи про блем но -
вац. Су ма ко ју тре нут но пла ћа -
ју им је већ пре ви ше, иа ко је
она не до вољ на за не ке озбиљ -
ни је ин ве сти ци о не ра до ве ко је
за кон пред ви ђа. Ста ре згра де
су у ја ко ло шем ста њу: кро во -

ви, фа са де и олу ци мо ра ју се
по пра вља ти и ме ња ти. То су ве -
ли ке ин ве сти ци је, а стана ри за
то не ма ју нов ца. Срећни смо
што смо у око 50% згра да ус -
пе ли да обез бе ди мо про тив по -
жар не апа ра те и што смо за ме -

ни ли не ко ли ко ула зних вра та.
У свим оста лим слу ча је ви ма
ра до ви су не мо гу ћи због не до -
стат ка нов ца, по го то во у згра -
да ма где ве ћи ну ста на ра чи не
пен зи о не ри. Сто га у име на ше
асо ци ја ци је апе лу је мо на ло -
кал ну са мо у пра ву да пред ви ди
сред ства у бу џе ту ба рем за де -
ли мич ну по моћ стам бе ним за -
јед ни ца ма за фа са де и кро во -
ве. Та ко ђе, вла сни ке ста но ва
мо ли мо за стр пље ње, јер не мо -
же не што што се ни је го ди на -
ма одр жа ва ло да се ре но ви ра
за го ди ну-дв е с фон дом од 300
до 500 ди на ра. Управ ник не мо -
же све сам. По треб ни су нам
са рад ња и тим ски рад... – по -
ру чи ла је Дра га на Ку цо ра.

Драгана Кожан

Давање новца
управнику или
спремачици на руке
је законом
забрањено.

Ком ши ја управ ник 
по за ко ну не ма 
пра во да на пла ћу је
сво је услу ге.

Асоцијација
управника апелује на
локалну самоуправу
да финансијски
помогне станарима 
да реше проблем
дотрајалих фасада 
и кровова.

Јелена Милосављевић

Драгана Куцора

Емина Цветковић



Петак, 20. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ка ко уло жи ти ре кла ма ци ју
на ра чун за стру ју

МИ ПИТАМО ЗА ВАС

На ша су гра ђан ка ко ја је же ле ла да
оста не ано ним на по жа ли ла се да јој
упла та ра чу на за стру ју за је дан ме -
сец ни је про књи же на, иа ко је сво је
оба ве зе уред но и бла го вре ме но из -
ми ри ла. Про блем на ше су гра ђан ке
је у то ме што не мо же лич но да оде
до пан че вач ке фи ли ја ле „Елек тро -
вој во ди не” ка ко би ре кла ми ра ла
спор ни ра чун, за то што је у рад но
вре ме те слу жбе, од 7 до 14 са ти, и
она на по слу. Ње но пи та ње гла си
по сто ји ли не ки дру ги на чин да се
уло жи ре кла ма ци ја, бу ду ћи да на
сај ту „Елек тро вој во ди не” не ма по -
да та ка о то ме.

У Елек тро -
ди стри бу ци ји
ка жу да се ре -
кла ма ци је на
услу гу ис по -
ру ке и снаб де -
ва ња елек -
т р и ч  н о м
енер ги јом мо -
гу под не ти
усме ним пу -
тем – на шал -
те ру „Елек -

тро вој во ди не”, у Ули ци Ми ло ша Обре -
но ви ћа 6, као и пи сме но – пре да јом
жал бе ли цу овла шће ном за при јем
ре кла ма ци ја у шал тер-са ли огран ка
или по штом на адре су Елек тро ди -
стри бу ци је Пан че во (М. Обре но ви ћа
6). Ре кла ма ци ја се мо же из ја ви ти и
пу тем те ле фо на 0800/220-021 (по -
зив је бес пла тан), као и елек трон ски
на адре су EDPAdir@pa.ev.rs или пу -
тем ко ри снич ког сер ви са „Елек тро -
вој во ди не” на пор та лу www.elektro-
vojvodina.rs/sl/korisnickiservis.

Без об зи ра на то ко ји од ових на чи -
на ода бе ру, куп ци ма се из да је по твр -

да о при је му
ре кла ма ци је,
а рок за ре ше -
ње ре кла ма -
ци је, уко ли ко
ни су ре ше не
од мах, је сте
пет на ест да на.
Ку пац се о ис -
хо ду оба ве -
шта ва пу тем
обич не или
елек трон ске
по ште.

Ако оџа ча ра по зо ве те
двапут го ди шње, 
учи ни ће те до бру ствар 
и за се бе и за цео град

До ла зак је се ни пра во је вре ме да се
по све ти мо раз ми шља њу о то ме ка ко
ће мо се ове зи ме гре ја ти. Уко ли ко ко -
ри сти те шпо рет или пећ, не мој те за -
бо ра ви ти да про ве ри те у ка квом вам
је ста њу дим њак.

Ис ку сни дим ни ча ри ка жу да је пре -
по руч љи во чи сти ти дим њак два пу та
то ком го ди не. Оба ве зно те мељ но чи -
шће ње дим них ка на ла вр ши се нај -
пре на кра ју греј не се зо не, од но сно
то ком ле та. Та да се из вла чи сва га -
реж с нај ни же тач ке оџа ка (вра тан ца
дим ња ка) и ти ме се греј но те ло при -
пре ма за сле де ћу зи му. То ком са ме
сре ди не греј не се зо не дим ни ча ри се
по но во ла те по сла ра ди спре ча ва ња
за га ђе но сти ат мос фе ре.

Па зи те на чађ

– До га ђа се да су ин ди ви ду ал ни ко -
тло ви углав ном пре ди мен зи о ни ра ни.
То је нај че шће слу чај у ку ћа ма на
спрат, ко је се не гре ју це ле. Ти ме се
при гу шу је до вод ки се о ни ка, па са го -
ре ва ње ни је пот пу но. Ве ли ка ко ли чи -
на ча ђи у том слу ча ју из ла зи из дим -
ња ка и па да на про ла зни ке или се за -
у ста вља ни ско при зе мљи. Ве ћа за га -
ђе ност ва зду ха код ве ли ког бро ја љу -
ди иза зи ва те го бе ве за не за ди сај не
ор га не. За то би дим њак тре ба ло чи -
сти ти усред зим ског пе ри о да ка ко би
се та за га ђе ност због иси ја ва ње че -
сти ца, не са го ре лог пе пе ла и све га
оста лог сма њи ла – ре кла је Гор да на
Инић, ме на џер по слов не је ди ни це
„Еко ди ма” у Пан че ву.

С пр вим па дом тем пе ра ту ре с ве -
ли ког бро ја дим ња ка у на шем гра ду
за ви јо ре се „пер ја ни це”, па ва здух вр -
ло бр зо по ста не ча ђа ви ји но што би

тре ба ло. Ако то ме до да мо чи ње ни цу
да жи ви мо у еко ло шки угро же ној сре -
ди ни, нај ма ње што мо же мо да учи -
ни мо и за свој дом и за сво ју око ли ну
је сте да на вре ме ан га жу је мо дим ни -
ча ра.

Не че кај те по след њи час

У „Еко ди му” са зна ли смо да нај ве ћи
број гра ђа на по зи ва оџа ча ра у по моћ
пре ка сно – тек ка да се дим њак пот -
пу но за че пи. То са мо ства ра до дат не
про бле ме, јер је та кав оџак пун смо ле
упра во због не пра вил ног во ђе ња про -
це са са го ре ва ња. Ка ко су нам ре кли у
„Еко ди му”, има гра ђа на ко ји ре ше
да очи сте дим њак по сле три го ди не,
али има и оних ко ји као да же ле да
обо ре ре корд у бро ју го ди на без су -
сре та с дим ни ча рем.

– Не мо же мо да чи сти мо дру га чи -
је, не го по по зи ву гра ђа на. На ше је да
скре не мо па жњу на пра вил но по сту -
па ње с дим ња ци ма и на еко ло шка пи -
та ња, а на гра ђа ни ма је да учи не све
оста ло – до да ла је Гор да на Инић.

Це не услу га чи шће ња дим них ка -
на ла ма хом су сим бо лич не. Пре ма
град ским про пи си ма ко ји де фи ни шу
усло ве под ко ји ма оџа чар мо же да
ра ди, на кро во ви ма згра да мо ра да
по сто ји плат фор ма за чи шће ње дим -
ња ка са огра дом. Ка да ње не ма, дим -
ни чар се пе ње на сам кров. У том слу -
ча ју ње го ве услу ге ко шта ју не што ви -
ше. Тре ба би ти вр ло вешт и уло жи ти
озби љан фи зич ки на пор, ка ко би сте
об мо та ли и из ву кли сај лу с ку глом
(ђу ле) да би се с нај ни же тач ке по ку -
пи ла сва об ру ше на га реж. За то по сао
дим ни ча ра ни је ни ма ло лак.

Ј. Ка та на

ПА ЉЕ ЊЕ ПРИ ЛИ КОМ ЧИ ШЋЕ ЊА НЕ ПО ЖЕЉ НО

На на шим про сто ри ма рас про стра ње но је по гре шно ве ро ва ње да је дим -

њак при ли ком чи шће ња по треб но па ли ти.

– Дим њак је пред ви ђен да про во ди дим не га со ве, а ни је пред ви ђен као

ло жи ште. Сва ло жи шта су об ло же на тер мич ким ма те ри ја ли ма, ко ји под но -

се ви со ке тем пе ра ту ре са го ре ва ња. Да кле, у дим ња ку па ље ње ни је по жељ -

но, јер ће се де си ти да ма те ри јал у ње му пук не. Та да ће се оџак са спољ не

стра не пот хла ђи ва ти, што ће до ве сти до ства ра ња смо ле и то је јед но вр -

зи но ко ло. Дим ња ци се чи сте ме ха нич ки – раз ја шња ва Гор да на Инић.

СРЕЋА

У при чи о оџа ча ри ма ни је мо гу ће

из бе ћи на род на ве ро ва ња ко ја

по сто је ко ли ко и сам овај за нат.

Ве ру је се да, за сре ћу, тре ба да

чуп не те ко ју дла ку из оџа ча ро ве

чет ке. Чет ке су са да, ме ђу тим,

челич не...

Ја сно је да су за ре ша ва ње ра зних ин -
фра струк тур них и ко му нал них про -
бле ма у на шем гра ду над ле жне од го -
ва ра ју ће слу жбе, али го то во сва ком од
нас се де си ло да, тра же ћи ону пра ву,
под чи јом је ин ге рен ци јом на ша му ка,
за ку ца мо на по гре шна вра та. Ве ро ват -
но је упра во за то осми шљен „Си стем
48”, пу тем ко јег сва ки про блем ко ји
при ја ви мо би ва бла го вре ме но про сле -
ђен на пра ву адре су, а убр зо и ре шен.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко је
ко му нал не про бле ме они при ја вљу ју
и ко ме.

ВА ЊА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ, 
сред њо школ ка:

– Не знам за „Си стем 48”. Одем у
ме сну за јед ни цу или пу тем те ле фо на
при ја вим про блем. Јед ном при ли ком
смо на тај на чин ре ши ли про блем па -
са лу та ли ца ко ји су нас на па да ли.

ДРА ГАН ИГ ЊОВ СКИ, пред у зет ник:
– Не при ја вљу јем ни шта кон крет -

но. Ако баш не што ис кр сне, одем у

Ме сну за јед ни цу. Жи вим у Ја бу ци, па
је за то Ме сна за јед ни ца пра ва адре -
са. Они ре ше про блем и то је то.
Углав ном сам за до во љан. Ни сам чуо
за „Си стем 48”.

ИШТВАН ТУ РИ, пен зи о нер:
– Имам при мед бе на На род ну ба -

шту. Она је пумп на ста ни ца за ка на -
ли за ци ју. Ште та за та кав парк. То мо -
жда и мо же не где да се при ја ви, али
ни сам имао при ли ку да то учи ним.
Чуо сам за „Си стем 48“.

РУ ЖИ ЦА ТУ РИ, до ма ћи ца:
– Го ру ће пи та ње су ка ми о ни те рет -

ња ци. Ста ну је мо пре ко пу та пи ва ре
на Ко те жу, а ра ди за шти те ста на ра од
бу ке мо гао би да се за бра ни са о бра -
ћај бар њи ма. За тва ра мо про зо ре, то -
ли ко тут њи. На Ко те жу се одр жа ва ју
са стан ци с ци љем ре ша ва ња ра зних
про бле ма, али се на њи ма обич но рас -
пра вља о по ли ти ци. Нај бо ље је да се
гра ђа ни са ста ју с пред сед ни ком ме -
сне за јед ни це и да ње му сва ко ука же

на про блем ко ји је уо чио. Ја сам го -
ди на ма зва ла ТВ Пан че во да апе лу -
јем на из град њу над стре шни ца на ау -
то бу ским ста ја ли шти ма. С вре ме ном
су оне и на пра вље не.

ВИК ТО РИ ЈА СТОЈ КОВ, 
сред њо школ ка:

– Ја жи вим на се лу и ми про бле ме
при ја вљу је мо ме сној за јед ни ци. Та -
мо оде мо или зо ве мо те ле фо ном. Има -
ли смо про бле ме са пси ма лу та ли ца -
ма. За по сле ни у ме сној за јед ни ци оба -
ве сте шин те ре, ко ји их во де у азил.
Про блем је што они те псе од не су,
сте ри ли шу и вра те, та ко да па са има
увек. Ни сам чу ла за „Си стем 48“.

ВЛА ДИ МИР МР КЕ ЛА, 
сред њо шко лац:

– Зо вем ко му нал ну, а за псе – шин -
те ре. Ни сам до са да чуо са „Си стем
48”, али на осно ву опи са ми се чи ни
да је за пра во лак ше при ја ви ти про -
блем на тај на чин.

Анкетирала: Ј. Ка та на

Р. ТУРИИ. ТУРИ В. СТОЈКОВ В. МРКЕЛА

КО ЈЕ КО МУ НАЛ НЕ ПРО БЛЕ МЕ ПРИ ЈА ВЉУ ЈЕ ТЕ И КО МЕ?

У се ли ма – ме сне за јед ни це, у гра ду – „Си стем 48”

Д. ИГЊОВСКИВ. ГВОЗДЕНОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПЛАНИРАНИ РАДОВИ И ИСКЉУЧЕЊА

Ка ко „Елек тро вој во ди на” на ја вљу је,
због пла ни ра них ра до ва, у пе так, 20.
сеп тем бра, од 8 до 9.30, стру је не ће
има ти ста нов ни ци ули ца Б. Ра ди ћа,
М. Ман дић, О. Пе тров, Б. Са ви ћа, Ђ.
Ни ко ла је ви ћа, Б. Ши по ша од Б. Са -
ви ћа до Т. Мар ко ви ћа и Б. Пе тро ва
од Б. Са ви ћа до О. Пе тров.

Истог да на, од 10 до 11 са ти, без
елек трич не енер ги је оста ће део Ка ра -
ђор ђе ве ули це од Т. Ра ји ћа до Кни ћа -
ни но ве, као и део Кни ћа ни но ве од Кара -
ђор ђе ве до Д. Ту цо ви ћа. Та ко ђе у петак,
од 10.30 до 12 са ти, стру је не ће би ти у

де лу Ули це Мар ка Кра ље ви ћа од кућ -
ног бро ја 58 до Ми ло ша Тре бињ ца и у
де лу Ули це Ми ло ша Тре бињ ца од Мар -
ка Кра ље ви ћа до Пр во мај ске. За пе так,
у пе ри о ду од 11.30 до 13 са ти, пла ни -
ра но је ис кљу че ње у де лу Ка ра ђор ђе ве
ули це од У. Пре ди ћа до М. Пу пи на,
као и у де лу Ули це Ми хај ла Пу пи на од
Д. Ту цо ви ћа до Ка ра ђор ђе ве.

У уто рак, 24. сеп тем бра, од 8 до
12.30, стру је не ће има ти це ло на се ље
Скро ба ра, а у че твр так, 26. сеп тем -
бра, од 8.30 до 14 са ти – део До ло ва
од Пе тра Драп ши на и ЈНА ка цен тру
и део се ла пре ко до ли не.

У „Елек тро вој во ди ни” ка жу да ће,
ако бу де вре мен ских не при ли ка, ра -
до ви би ти от ка за ни, као и да ће у слу -
ча ју ра ни јег за вр шет ка ра до ва на па -
ја ње ко ри сни ка би ти укљу че но пре
пла ни ра ног вре ме на.

У пе так Пан че во, у уто рак
Скро ба ра, а у че твр так До ло во

КА ДА СУ ЧИ СТИ ДИМ ЊА ЦИ, ЗИ МЕ СУ ТО ПЛИ ЈЕ

ЕКО ЛО ЗИ КО ЈИ ДО НО СЕ СРЕ ЋУ

У про шлом бро ју на шег ли ста пи са -
ли смо о ни ма ло но вом и ни шта ма -
ње нор мал ном фе но ме ну да по је ди -
ни во за чи у Пан че ву, упр кос за бра -
ни, во зе ау то мо би ле де лом Змај Јо -
ви не ули це, из ме ђу Ка ра ђор ђе ве и
Град ског пар ка.

Реч је, на рав но, о пе шач кој зо ни
ко јом во зи ла мо гу про ћи са мо уз по -
себ ну до зво лу. У њој се на ла зе Основ -
на шко ла „Јо ван Јо ва но вић Змај” и
про сто ри је Ко му нал не ми ли ци је. Ни
са о бра ћај ни про пи си, ни ма ла де ца
ко ја ис тр ча ва ју из школ ске згра де, ни
чи ње ни ца да је упра во Ко му нал на ми -
ли ци ја над ле жна да ка жња ва за во -
жњу овом ули цом и пар ки ра ње у њој
– ни шта од на бро ја ног ни је до во љан

мо тив по је дин ци ма да не кре ну пу -
тем ко јим се не иде.

Ко му нал ци су про шле не де ље ко зна
ко ји пут апе ло ва ли на ро ди те ље да не
до во зе де цу све до ула за у шко лу, а
под се ти ли су и на то да је ка зна за
пар ки ра ње у овој ули ци 10.000 ди на -
ра (од но сно 5.000 ако се пла ти у ро ку
од осам да на). Ми смо на ја ви ли да ће,
по ред ко му нал них по ли ца ја ца, и наш
ре пор тер у Змај Јо ви ној и ове не де ље
че ка ти не са ве сне во за че. Ре зул тат ви -
ди те на јед ној од мно гих фо то гра фи ја
ко је смо сни ми ли прет ход них да на.
Очи то ни ка зне ни опо ме не ни су уро -
ди ле пло дом. Да ли за и ста тре ба да се
до го ди тра ге ди ја да би во за чи пре ста -
ли да пра ве ова кве пре кр ша је?!

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Не са ве сни во за чи (и да ље)
не ха ју за де цу!

УОЧИТЕ ПРОБЛЕМ



НАШИ СУГРАЂАНИ
Петак, 20. септембар 2019.

pancevac@pancevac-online.rs

9

Фран сес Вин,
гро фи ца од
Хар ли ја аме -
рич ког по ре -
кла, ужи ва
ви ше сло бо де
као удо ви ца
не го док јој је
су пруг Ре џи
био жив. На -
кон што је го -
ди ну да на но -
си ла цр ни ну,
спрем на је да за поч не но ви жи вот, а
ње на се стра Ли ли сти же у пра ви час:
на по че так се зо не ба ло ва у Лон до -
ну. Али њен но ви по че так угро зи ће
ано ним но пи смо по ли ци ји у ком се
твр ди да је Фран сес уме ша на у смрт
свог во ље ног су пру га. Иа ко је уве -
ри ла ин спек то ра Де леј ни ја да је не -
ду жна, по сва ку це ну же ли да са -
кри је скан да ло зне окол но сти Ре џи -
је ве смр ти. Са мо дво је љу ди зна
исти ну, а је дан од њих је њен но ви,
згод ни ком ши ја Џорџ Хеј зел тон.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” 
ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН
ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју смо вас пи та ли
шта је за вас нај ва жни ји по сао на
све ту. Књи ге из „Вул ка на” до би ће
ау то ри сле де ћих по ру ка:

„Нај ва жни ји по сао на све ту је би -
ти ро ди тељ овим мо јим ша ша вим
клин ци ма. А и нај те жи (што мо ја
су пру га зна мно го бо ље од ме не).”
062/2137...

„Гле дао сам до ку мен та рац о чо -
ве ку ко ме је по сао да ми ри ше и
ана ли зи ра га со ве ко је љу ди ис пу -
шта ју. Не знам ко је је за ни ма ње
нај ва жни је, али ово сва ка ко ни је.”
064/1587...

„Ла гу на” ће на гра ди ти ове од го -
во ре на пи та ње за чим нај ви ше жу -
ди те:

„Жу дим за све тло шћу у та ми, за
трун чи цом та ме у све тлу, за ва зду -
хом у во ди и во дом у ва зду ху, жу -
дим за су прот но сти ма ко је жи вот
зна че.” 064/0541...

„Жу дим за ЕУ па со шем.”
064/3505... Д. К.

Два чи та о ца ко ји до 25. сеп тем бра,
у 12 са ти, СМС-ом на број 1201 по -
ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи -
та ње: „Шта за вас зна чи би ти ку ка -
ви ца?”, на гра ди ће мо по јед ном књи -
гом. Од го во ре ће мо об ја ви ти у на -
ред ном бро ју „Пан чев ца”.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Лагуна (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

Док тор Ар тур
Кал га ри био је
тај та јан стве -
ни чо век, али
се по ја вио пре -
ка сно за Џе ка,
ко ји је умро од
упа ле плу ћа
по сле све га
шест ме се ци у
за тво ру. Осе -
ћа ју ћи да ду -
гу је исти ну по -
ро ди ци, Кал га ри ске лом пре ла зи
ре ку Ру би кон и сти же у Сун ча ни
врх, дом Ар гај ло вих, али из не на -
ђе но схва та да је ње го во от кри ће
ду бо ко уз не ми ри ло по ро ди цу. За -
то што оно зна чи са мо јед но – да је
мај чин уби ца и да ље ме ђу њи ма...

„Ку ка вич је ја је”
Ага те Кри сти

„Бонтон за убиство”
Да ја не Фри ман

Два чи та о ца ко ји до 25. сеп тем -
бра, у 12 са ти, СМС-ом на број
1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го -
вор на пи та ње: „Шта је за вас до -
бра де тек тив ска при ча?”, на гра ди -
ће мо по јед ном књи гом. Од го во ре
ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју.

Правило за слање СМС-а је следеће:
укуцајте КО (размак) Алнари (размак)
текст поруке и пошаљите на 1201. Бру-
то цена СМС-а износи 39,48 динара у
Вип мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 39,60 динара у мтс мрежи.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Не по сто ји спра ва ко ја мо же да нас
вра ти у про шлост, али има ма ши на
ко је мо гу да нам вра те осећајe из не -
ка да шњег до ба. Они ко ји во зе ста ре
ау то мо би ле, олд тај ме ре, то нај бо ље
зна ју и за то љу бав пре ма овим ау то -
мо би ли ма ни ка да не пре ста је…

Џип ко ји оре 

Ми ро слав Пан че вац Ду ле (72), елек -
тро ин же њер у пен зи ји, по след њих де -
сет го ди на је вла сник је џи па „ви лис”
из 1952. го ди не. То во зи ло је по сле -
рат на вер зи ја бор бе ног во зи ла, ко ју
су Аме ри кан ци на пра ви ли са озна -
ком CJ (Civilian Jeep), а ин те ре сант но
је да има при кључ ке да мо же да оре и
по ди же ба ле се на.

– Кад сам ку пио ово во зи ло, тре -
ба ле су ми две го ди не да га сре дим.
Са да ни је про блем да се на ђу де ло -
ви, по себ но за то што све мо же да се
на ру чи пре ко ин тер не та. У све ту по -
сто ји ин ду стри ја ко ја ра ди за ста ра
вој на во зи ла. Је ди ни про блем код
овог џи па је то што и шра фо ви мо -
ра ју да се ку пу ју, јер су цол ни – ка -
же Ду ле.

Џип је ку пио у За је ча ру, у ве о ма
ло шем ста њу. Имао је угра ђен ди зел-
мо тор, док је ори ги нал ни бен зин ски
ста јао на та ва ну вла сни ка.

– Мно ги у „ви ли се” ста вља ју ди зел-
мо то ре, јер бен зин ски тро ши 20 ли -
та ра на 100 км, што ни је ра ци о нал но.
Ја сам сво ме вра тио ори ги нал ни мо -
тор – ка же Ду ле.

Сма тра да овај ау то мо бил ни је ком -
пли ко ван за во жњу, али да је мно гим
во за чи ма но ви јих ау то мо би ла те шко
да њи ме упра вља ју јер има ди рек тан
во лан, а не сер во. И има не што што
су мно ги љу ди за бо ра ви ли – ма за ли -
це, да ау то -
мо бил не
би шкри -
пао у во -
жњи.

М и  р о  -
слав овим
в о  з и  л о м
че сто од ла -
зи на ску -
по ве љу би -
те ља олд -
тај ме ра.

– Фе но -
ме на лан је
осе ћај во -
зи ти ова -
кав ау то -
м о  б и л .
Мно ги ми,
ка да га во зим, ма шу, сви ра ју, а ка да
се не где пар ки ра мо, че сто по ста вља ју
пи та ња. Ме ђу тим пи та њи ма је и: „По -
што је?”, али ја не мам на ме ру да га
про дам – ка же чвр сто убе ђе но Ду ле.

Љу бав за сва вре ме на

Ни ко ла Ан дре јић (73) из Омо љи це
је ау то-ме ха ни чар у пен зи ји, кроз
чи је дво ри ште је од 1964. па до да -
нас про шао ве ли ки број олд тај ме ра.
Тре нут но има два ста ра мо то ци кла,
„фи ћу” и „опел ре корд” из 1966. го -
ди не. Овај ау то мо бил је у ње го вом
вла сни штву је да на ест го ди на, а до -
шао је из Бе че ја.

– Овај ау то мо бил но си озна ку „ре -
корд Б” и има 1700 ку би ка и 75 коњ -
ских сна га. Про из во дио се са мо го ди -
ну да на и с те стра не је го то во уни ка -
тан, јер их ни је „иза шло” мно го. Он
је за др жао ка ро се ри ју прет ход них мо -
де ла и исте фа ро ве. У тех нич ком сми -
слу је до био по бољ ша ња – но ви мо -
тор, ди ско ве на пред њим точ ко ви ма
и стру ју од 12 вол ти, јер су сви до та -

да има ли
ду пло сла -
би је на па -
ја ње. И још
не што: ово
је пр ви
европ ски
мо дел ко ји
је до био
по ја се ве за
пут ни ке –
об ја шња ва
Ни ко ла.

Ку пио га
је од пр вог
вла сни ка,
та ко да и
да ље има и
пр ву бо ју.

– Мо раш да во лиш и да си пра ви
љу би тељ ста рих ау то мо би ла, јер овај
хо би мно го ко шта. Ре ги стра ци ја за
ње га је као за нов ау то мо бил, али ја
ка жем: кад је во лим, не ка па тим –
ка же ша љи во Ни ко ла.

Он је члан бе о град ског клу ба олд -
тај ме ра и ско ро сва ког ви кен да иде
на не ки скуп или из ло жбу, а увек у

д р у  ш т в у
сво је су -
пру ге Ми -
ре. До са да
су „опе -
лом” об и -
шли и мно -
ге зе мље у
окру же њу:
Сло ве ни ју,
Ма ђар ску,
Бу гар ску,
Ру му ни ју...

– Во лим
да га во зим
и су бо том
ка да идем
на пи ја цу у
Пан че ву и
ка да идем

до не ких при ја те ља. Где год да ста -
нем, љу ди ма је ве о ма ин те ре сант но,
па га до ста сли ка ју. За и ста је леп осе -
ћај во зи ти га, јер је мно го удоб ни ји.
Он ни је про из ве ден за ве ли ке бр зи не,
а и ка да се во зи по ло шем пу ту, то се
не осе ћа, јер је пра вљен за та кве усло -
ве – при ча нам Ни ко ла.

Аме рич ки вој ни џип

Ми лан Ба кић (20), сту дент про гра -
ми ра ња, за љу бљен је у олд тај ме ре од
ма лих но гу. Ње гов стриц је ку пио џип
„доџ” WC52 пре ко огла са од чо ве ка
из Омо љи це пре три на ест го ди на.

– Овај џип је по се бан, јер је отво -
рен и ве ли ки. У са о бра ћај ној до зво ли
пи ше да је 1950. го ди ште, али ми зна -
мо да је та да сти гао из Аме ри ке у Ср -
би ју у скло пу по мо ћи Ти то вој Ју го -
сла ви ји. Стриц је пре ма бро ју ша си је
уста но вио да је из 1944. го ди не – при -
ча Ми лан.

С об зи ром на то да је ово во зи ло
пра вље но за рат и да је „у ори ги на лу”
на о ру жа но, у Ср би ју је сти гло без зад -
њих клу па и без кро ва, да би на ње му
ста ја ли ми тра ље зи. Ми лан и ње гов
отац су га за тво ри ли, јер ни је би ло
баш при јат но во зи ти се ду го по сун цу
без кро ва. Ово во зи ло је ма сив но и
тре ба му ма ло ви ше вре ме на да се за -
у ста ви. Уз стри ца и оца наш са го вор -
ник је ве о ма за во лео ста ре ау то мо би -
ле.

– Сви ђа ми се иде ја да узмем не ко
ста ро во зи ло, да га об но вим и вра тим
му ста ри сјај. За во лео сам ова во зи ла
јер има ју не ку сво ју при чу. Ми слим
да би, ка да би мој џип мо гао да ис -
при ча шта је све пре жи вео, од то га

на ста ле три књи ге. Нај ма ње – за кљу -
чу је Ми лан.

Као умет нич ко де ло

Ми о драг Ми ле Аго вић (61) ба ви се
ау то-ме ха ни ком, а од 1976. до 1980.
ра дио је у „Фол ксва ге но вом” сер ви су
у Пан че ву. Та да се за ин те ре со вао за
ову мар ку во зи ла.

– До са да сам имао ви ше „бу ба”,
ком би ја и ра зних ау то мо би ла... Нај -
ста ри је во зи ло ко је сам имао би ла је
„бу ба” из 1965. го ди не – при ча нам
Ми ле.

Ре ста у ра ци ју ста рих ау то мо би ла
олак ша ва му то што је ау то-ме ха ни -
чар, јер ово ни је баш јеф тин хо би.

– Ле по је ка да узмеш не што ста ро
и на пра виш по но во да бу де ле по као
не ка да. Драж је у то ме да ау то мо бил
вра тиш у пр во бит но ста ње, да све бу -
де у функ ци ји, и сва ки де таљ и нај -
ма њи шраф на свом ме сту – об ја -
шња ва Ми ле.

Он је не -
дав но ком -
би јем „фол -
ксва ген Т2”
из 1972. го -
ди не ко ји
тре  нут  но
во зи на пра -
вио круг од
ско ро 1.500
км. Ку пио
га је 2011.
го ди не и
њи ме је до
са да укуп -
но пре шао
око 30.000
км, углав -
ном од ла -
зе ћи на
ску по ве љу би те ља „фол ксва ге на”.

– Ово во зи ло је спе ци фич но по то -
ме што зад ње се ди ште мо же да се
пре тво ри у ле жај. Се ди ште су во за ча
мо же да се окре не, а у цен трал ном
де лу се на ла зи сто ис под ко јег је фри -
жи дер. Омо гу ћа ва да се при ли ком пу -
то ва ња на из ло жбе олд тај ме ра во зач
и пут ни ци при стој но од мо ре... Леп је
осе ћај во зи ти га, јер те сви гле да ју,
ма шу ти и тру бе – при ча Ми ле.

До да је да је до са да имао пет на е -
стак олд тај ме ра, али да је мо рао да
их про да ка да је остао без по сла.

– Нај те же ми је би ло да се одво јим
од „фол сква ге на ва ри нат 1600 ТЛ”.
То је био пре те ча „па са та”. Он ми је
био ме зи мац, њи ме сам био нај за до -
вољ ни ји – ка же но стал гич но Ми ле.

Он је, ина че, по ча сни члан клу ба
„Изо ла” из Сло ве ни је.

– Дру жи мо се два на ест го ди на.
Они су би ли у Ја бу ци на „Бу ба фе -
сту”, па смо им ми уз вра ти ли по се ту
и та ко смо се спри ја те љи ли. Овај хо -
би ми је до нео пу но при ја те ља ме ђу

љу би те љи ма „фол ксва ге на” из Ита -
ли је, Сло ве ни је, Хр ват ске, Ма ке до -
ни је, Цр не Го ре, Бо сне и Хер це го ви -
не и Ау стри је...

По ро дич но бла го

Бра ћа Урош (31), ме на џер про да је, и
Вла ди мир Бан (28), шеф сер ви са у
фир ми ко ја се ба ве про из вод њом ка -
ми он ских над град њи, на сле ди ли су
љу бав пре ма олд тај ме ри ма од де де,
ко ји их је као ма ле у за ба ви ште и
шко лу во зио „фи ћом”, ко ји је већ та -
да био рет ка по ја ва. А упу сти ли су се
у ре ста у ри са ње ста рих ау то мо би ла уз
по моћ оца, за по сле ног на от па ду.

– Пр ви „фи ћа” ко ји је до шао у на -
шу по ро ди цу био је „кон траш” – вра та
су му се отва ра ла уна зад. Та та га је
ку пио на от па ду, а ми смо се на љу ти -
ли јер смо ми сли ли да је за ње га дао
пре ви ше па ра, са да би то би ло пре ко
хи ља ду евра. Ау то мо бил је био у при -
лич но до бром ста њу, са мо смо га опра -
ли и во зи ли. На кон не ког вре ме на по -
ја ви ла се јед на ита ли јан ска филм ска
еки па ко ја га је из нај ми ла за во зи ло
глав ног глум ца и та да смо за ра ди ли
леп но вац од ње га – при ча нам Урош.

Са да шњег „фи ћу”, ко ји је про из ве -
ден 1968. го ди не, ку пи ли су од пр вог
вла сни ка.

– Је два смо га убе ди ли да нам про -
да, а при стао је тек кад смо обе ћа ли
да га не ће мо пре про да ва ти да ље. Он
је имао сва ки ра чун и па пир о сва кој
ин тер вен ци ји и сер ви су – при ча Урош.

Иа ко је био у до бром ста њу, са да је
тај „фи ћа” у пот пу но сти ре ста у ри ран.
За ре кли су се да га не ће из ве сти на
пут док сва ки де таљ не бу де на ме сту.
По не ке де ло ве је њи хов отац ишао и
у Ита ли ју. 

– Пр ви пут смо га по ка за ли 26.
апри ла 2015. го ди не на го ди шњем
ску пу Удружења исто ри ча ра ау то мо -
би ли зма у Бе о гра ду – ка же Вла да.

Бра ћа Бан ка жу да ни су упо зна ли
чо ве ка ко ји не во ли ста ре ау то мо би -
ле или не ма не ку по себ ну емо ци ју
ка да их ви ди.

– На јед ној из ло жби олд тај ме ра у
Пан че ву наш „фи ћа” ста јао је пар ки -
ран из ме ђу „фор да Т” из 1928. го ди не
и „мер це де са СЛ па го де” из 1960, а
је дан де ка је кре нуо пра во пре ма на -
шем ау то мо би лу као да са мо ње га ви -
ди. При шао је и као да га је по ма зио
пре ко кри ла. Де сет ми ну та га је гле -
дао и био на сме јан и сре ћан. И че сто
је та ко, не ма ко се не окре не за њим –
при ча Вла да.

У по ро -
ди ци Бан
сва ко има
свог „фи -
ћу”. Пр ви
„кон траш”
је во зи ло
њ и  х о  в о г
оца, „фи ћа”
из 1968. го -
ди не је Уро -
шев, док је
тре ћи, нај -
н о  в и  ј и ,
Вла дин.

– Укуп но
има мо пе -
д е  с е  т а к
олд тај ме ра,
али их је

око пет на ест у во зном ста њу. Нај ста -
ри је во зи ло ко је има мо је ка ми он
„џејмс” из 1941. го ди не, ко ји је не ка да
био по крет на ра ди о ни ца – ка же Влада.

Филм ске еки пе од њих че сто из -
најм љу ју во зи ла за сни ма ња.

Мир ја на Ма рић

Владимир и Урош Бан

Милан Бакић

Мирослав Панчевац

Никола Андрејић

ПАН ЧЕВ ЦИ КО ЈИ ИМА ЈУ ОЛД ТАЈ МЕ РЕ

ТО ТАЛ НО ДРУК ЧИ ЈИ ОД ДРУ ГИХ

Миле Аговић
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Дра га на Пен дић, 

ме ди цин ска се стра – 

тех ни чар

КЊИ ГА „Ар за мас” Ива не Ди -
мић јед на је од рет ких (не -
струч них) књи га на те му Ал -
цхај ме ро ве бо ле сти. На ди ван
на чин је при ка за на бор ба с
бо ле шћу осо бе ко ја жи ви у
свом све ту и ћер ке ко ја сво -
јом жр твом и љу ба вљу по ку -
ша ва да од го во ри на зах те ве
ко је то ста ње до но си. Ово је
при ча о бор би из ме ђу ја ве и
сна, ко ја по ку ша ва да од го во -
ри на пи та ња ка ко се по ста -
ви ти и ко ме је те же: обо ле -
лом или окру же њу? И до каз
је да љу бав увек по бе ђу је све.
ФИЛМ: „Dragonfly” („Ви лин
ко њиц”). На кон из не над не
смр ти су пру ге у са о бра ћај ној
не сре ћи док тор Џо Да роу по -
ста је оп сед нут иде јом да она
по ку ша ва да му се ја вља кроз
па ци јен те ко ји су не ким чу -
дом ус пе ли да пре жи ве. Филм
по ку ша ва да об ја сни шта се
де ша ва по сле смр ти. Ово је
дра ма ис пу ње на емо ци ја ма,
ди на мич на, са др жај на, у ко -
јој глав ни лик за хва љу ју ћи ве -
ри и љу ба ви про на ла зи не -
што нај вред ни је – де те. На -
кон гле да ња овог фил ма отва -

ра се пи та ње: да ли нам на ши
во ље ни, сит ним или круп ним
зна ци ма, ука зу ју на пут ко -
јим би тре ба ло да иде мо?
СЕ РИ ЈА: Мој из бор је се ри ја
„Док тор Ха ус”. Он је екс цен -
трич ни ме ди цин ски ге ни је
ко ји кроз дра му и „цр ни” ху -
мор до ка зу је да у ме ди ци ни
два и два ни су увек че ти ри. У
ди јаг но сти ци и ле че њу се мо -
ра би ти и пси хо лог, де тек тив
и ис тра жи вач и, на рав но, ве -
ли ки зна лац ме ди ци не.
МУ ЗИ КА: До па да ми се сва
му зи ка уз ко ју мо же да се
игра, без об зи ра на то да ли је
фол клор на, рок или „сен тиш”.
При ја ју ми ме ло ди је ко је по -
кре ћу те ло, осло ба ђа ју од стре -
са и до при но се бо љем рас по -
ло же њу. Овог пу та фа во ри зу -
јем плес ба ча та уз „Авен ту -
ру” и „Cuando volveras”. Опу -
сти те се и ужи вај те!

Ви лин ко њиц

изборМОЈ МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

Гру па за филм Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин”, ко ју већ де вет на ест
го ди на во ди пан че вач ки ре ди -
тељ Иван Ра ки џић, у пе ри о ду
од ма ја до ав гу ста 2019.
оствари ла је зна чај не успе хе
на фе сти ва ли ма филм ског
ства ра ла штва.

Пр ву на гра ду у овој го ди ни до -
би ла је Но ра Аб ци за ре жи ју
фил ма „Где је мла да?” на Ме -
ђу на род ном фе сти ва лу деч јег
ди дак тич ког фил ма у Ра нов -
цу. Овај филм се ба вио оби ча -
ји ма ко ји су до би ли са свим но -
ви об лик и кри ти ком „но во -
ком по но ва них” од ла за ка на
свад бе. На Ре ви ји филм ског
ства ра ла штва де це и омла ди -
не Ср би је у Бе о гра ду тре ћу на -
гра ду за филм осво јио је Ду -
шан Цви је тић. Филм је при ча
о по ро ди ци ко ја до жи вља ва
слом. На истом так ми че њу на -
гра да за ре жи ју фил ма „Ко лек -
тив но са мо у би ство” до де ље на
је ау тор ка ма Те о до ри Ми лу ти -
но вић и Со фи ји Сто и ло вић.
Ова комeдија је сни мље на у
осам на е стој филм ској ко ло ни -
ји у Де ли блат ској пе шча ри. Жи -
ри Ре ви је филм ског ства ра ла -
штва де це и омла ди не Ср би је
у Бе о гра ду на гра дио је и гру пу
ау то ра за сце на рио фил ма „Где

је мла да?”. На Ме ђу на род ном
фе сти ва лу „Жи сел” у Омо љи -
ци на гра ду за мон та жу фил ма
„Где је мла да?” до би ла је Ха на
Га ће ша. На гра да за нај бо љи ан -
тро по ло шки при ступ жи во ту
на се лу, пла ке та Ет но ло шко-
ан тро по ло шког дру штва Ср би -
је и ди пло ма до де ље ни су Но -
ри Аб ци за ре жи ју фил ма „Где
је мла да?” та ко ђе на фе сти ва -
лу „Жи сел”.

Гру па за филм Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло Пу -
пин” осно ва на је 2001. го ди не,
ка да је одр жа на и пр ва ко ло -

ни ја у Де ли блат ској пе шча ри.
Основ на иде ја би ла је да по ла -
зни ци уче те о ри ју фил ма и о
фил му уоп ште, а да по сле то га
сте че но зна ње упо тре бе у прак -
си. Кроз ко ло ни ју је до са да
про шло пре ко сто по ла зни ка.
Број на го ди шњем ни воу ни је
кон стан тан, јер је не ки по ла -
зни ци по ха ђа ју и по де се так
го ди на. Они сво јим мла ђим
„ко ле га ма” по ма жу зна њем и
да ју им тех нич ку по др шку.

– Је дан део на ших по ла зни -
ка за вр шио је или сту ди ра не -
што што је у ве зи с фил мом.

Не ки од њих су на ста ви ли сту -
ди је и у ино стран ству. Ва жно
је то да ве ћи ну њих еду ку је мо
да бу ду ква ли тет на филм ска
пу бли ка – ре као је Ра ки џић.

Он је об ја снио да би ова та -
лен то ва на де ца сни ма ла и ви -
ше да има ју опре му. По след ња
ка ме ра је ку пље на пре де сет
го ди на, а она ви ше не мо же да
ис пра ти зах те ве са вре ме не тех -
но ло ги је. Као ни ком пју тер на
ком ра де мон та жу. Де ца тре -
нут но ра де при ват ном ка ме -
ром јед не по ла зни це и са мим
тим за ви се од то га ка да је ка -
ме ра сло бод на за рад.

– Њи ма је са да по треб на HD,
ви со ко ква ли тет на ама тер ска
ка ме ра, тј. по лу про фе си о нал -
на. Она не сме би ти ау то мат -
ска, јер мо ра ју да на у че да по -
де ша ва ју блен ду итд. Ква ли те -
ту фил мо ва ко је ра ди мо у ве -
ли кој ме ри до при нео би и сни -
мач зву ка – ка же Ра ки џић.

При ли ку да при ка жу сво је
фил мо ве ова та лен то ва на де ца
има ју са мо на ре ви ја ма и фе -
сти ва ли ма. На гра де ко је осва -
ја ју до дат но вред ну ју њи хов рад
јер их оце њу је ква ли фи ко ва ни
жи ри. По ла зни ци гру пе за филм
ско ро сва ке го ди не осво је по -
не ку на гра ду, а Иван Ра ки џић
је до са да че ти ри пу та про гла -
шен за нај бо љег мен то ра.

Културни телекс
Из ло жбе

Че твр так, 19. сеп тем бар, 13 са ти, На род ни му зеј: из ло жба
„Цр ти це из жи во та и де ла Јо ва на Ер де ља но ви ћа (1874–1944)”
Ни ко ле Вла ји ћа.

Уто рак, 24. сеп тем бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе „На че ло иден ти те та” Сне жа не Ву јо вић
Ни ко лић.

Уто рак, 24. сеп тем бар, 20 са ти, га ле ри ја До ма омла ди не: из -
ло жба фо то гра фи ја „Ис тан бул ске при че” Ми ро сла ве Ан дрић.

Пред ста ве

Сре да, 25. сеп тем бар, 19.30, сце на Кул тур ног цен тра: пред -
ста ва за мла де „Ки се о ник” Ива на Ви ри па је ва. 

Те мат ски про грам

Че твр так, 26. сеп тем бар, 20 са ти, Шко ла цр та ња До ма омла -
ди не: пре да ва ње „Вин чан ска кул ту ра” Дра га на Јан ко ви ћа, ар -
хе о ло га-ку сто са Му зе ја гра да Бе о гра да.

УСПЕХ МЛАДИХ ТАЛЕНАТА

НИЖУ НАГРАДЕ, А НЕМАЈУ ОПРЕМУ

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА ДРА ГО СЛА ВА ХУ СА РА

За пи си пан че вач ког
аква ре ли сте

У Град ској га ле ри ји По же га у
по не де љак, 9. сеп тем бра, отво -
ре на је из ло жба сли ка пан че -
вач ког умет ни ка Дра го сла ва
Ху са ра под на зи вом „За пи си”
и тра ја ће до 24. сеп тем бра.

Он је ро ђен 1951. го ди не у
Но вом Са ду и са мо стал но је
ли ков но фор ми ран. Члан је

СУ ЛУВ-а и УЛУП-а. Из ла же
од 1968. До са да је имао че -
тр де сет де вет са мо стал них из -
ло жби у зе мљи и ино стран -
ству и пре ко три ста груп них.
Уче сник је мно гих ли ков них
ко ло ни ја и до са да је ви ше
пу та на гра ђи ван. Жи ви и ра -
ди у Пан че ву. 

КЊИ ЖЕВ НО ВЕ ЧЕ ЏЕЈМСA САТЕРЛЕНДA-СМИТA

Ре ка и цр на мач ка
У Град ској би бли о те ци Пан че -
во у уто рак, 24. сеп тем бра, у
19 са ти, ре но ми ра ни бри тан -
ски књи жев ник, пре во ди лац и
књи жев ни кри ти чар Џејмс Са -
тер ленд-Смит пред ста ви ће се
пр ви пут пан че вач кој пу бли ци
сво јом нај но ви јом пе снич ком
збир ком „Ре ка и цр на мач ка”.
Пре вод на срп ски ура ди ла је
Иван ка Рад ма но вић, за из да -
ва ча „Гра ма тик” из Бе о гра да.

Ау тор је у Ср би ју по зван као
гост Ме ђу на род них су сре та пи -

са ца, ко ји се тра ди ци о нал но
одр жа ва ју сва ке је се ни у Бе о -
гра ду, у ор га ни за ци ји Удру же -
ња књи жев ни ка Ср би је.

Џејмс Са тер ленд-Смит ро -
ђен је 1948. у Ве ли кој Бри та -
ни ји. Жи ви и ра ди у Сло вач -
кој. Ау тор је се дам са мо стал -
них збир ки по е зи је на ен гле -
ском је зи ку. Пре во ди са сло -
вач ког и срп ског је зи ка. За свој
пре во ди лач ки рад на гра ђен је
сло вач ком на гра дом „Хвје здо -
слав”, а у Ср би ји на гра дом

„Злат ко Кра сни”. У са рад њи са
Зо ри цом Па ви чић и Не на дом
Алек си ћем, пре вео је де ла срп -
ских ау то ра Ива не Ми лан ков,
Ми о дра га Па вло ви ћа и Рај ка
Џа ко ви ћа. Члан је Дру штва ау -
то ра и Удру же ња пре во ди ла ца
Ве ли ке Бри та ни је.

О књи зи „Ре ка и цр на мач -
ка” го во ри ће: Џејмс Са тер ленд-
-Смит, ау тор, Ви дак Ма сло ва -
рић, књи жев ник и ре цен зент
књи ге, и Иван ка Рад ма но вић,
књи жев ни ца и пре во ди лац.

ЗА НАЈ БР ЖЕ ЧИ ТА О ЦЕ

Де ли мо кар те за пред ста ву „Љу бав до гро ба”
У дво ра ни Кул тур ног цен тра у
уто рак, 24. сеп тем бра, од 19.30,
би ће из ве де на по зо ри шна пред -
ста ва „Љу бав до гро ба” Ми ло -
ра да Или ћа, у ко јој глу ме Пан -
чев ци Ма ри на Во де ни чар и Ми -
лен ко Па влов, као и Сне жа на
Са вић.

У пред ста ви је осли кан су -
коб кла сич ног и ри ја ли ти све -
та, ста ре и но ве ге не ра ци је, ко -
ја за во ди и обе ћа ва, а по том
га зи и уни шта ва не би ли до -
шла до свог ци ља – ма те ри јал -
ног бо гат ства. Де ло оби лу је ни -
зом ко мич них еле ме на та, као
и гра ђан ским пе сма ма ко је
одав но ни смо чу ли.

* * *

Два нај бр жа чи та о ца ко ји се ја -
ве у пе так, 20. сеп тем бра, у 11
са ти, на гра ди ће мо са по две кар -
те за пред ста ву „Љу бав до гро -
ба”, ко је ће мо ћи да пре у зму на
би ле тар ни ци Кул тур ног цен тра
пре са ме пред ста ве.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
Ал на ри (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 39,60 ди на ра у
мтс мре жи.

ВРА ЋЕ СЕ МА ЛИ КЛУБ

Ме сто где се ра ђа ју иде је
У на ред ном пе ри о ду у До му
омла ди не Пан че во по но во ће
по че ти да ра ди Ма ли клуб, ко -
ји је не ка да био по зна то ме сто
оку пља ња мла дих љу ди.

У до го во ру с До мом омла ди -
не Удру же ње гра ђа на „На ран -
џа сти” из Пан че ва, ко је већ де -
сет го ди на ак тив но ра ди на про -
мо ци ји мул ти кул ту ра ли зма и
гра ђан ског ак ти ви зма, с по себ -
ним ак цен том на мла ди ма и
омла дин ској по ли ти ци, би ће ко -
ри сник тог про сто ра. Он је тре -
нут но де ли мич но уре ђен, а на
зи до ви ма су осли ка ни му ра ли.
Ин те ре сант но је да ће баш ту
би ти ре а ли зо ван на ред ни омла -
дин ски про грам, чи ји је но си -
лац бер лин ска ор га ни за ци ја „Ро -

тер Ба ум”, а парт нер УГ „На -
ран џа сти”, уз ин сти ту ци о нал ну
по др шку До ма омла ди не.

Циљ но вог про јек та је да се
мла ди не фор мал но оку пља ју у
не ком про сто ру, дру же и раз -
ви ја ју иде је ко је ће их мо ти ви -
са ти да бу ду ак тив ни у дру -
штву. Део про јек та ће се од ви -
ја ти у на шој зе мљи, а то ком
ње го ве ре а ли за ци је при ку пља -
ће се по да ци о то ме ка кви су
ефек ти удру жи ва ња мла дих,
чак и ка да се оку пља ју у не -
фор мал ним усло ви ма. Ови ег -
закт ни по да ци ће на кон за вр -
шет ка про јек та би ти ко ри шће -
ни при ло би ра њу код до но си -
ла ца од лу ка ка ко би се уна пре -
ди ле омла дин ске по ли ти ке.

Опремањe клу ба по мо гла је
ор га ни за ци ја „Ро тер ба ум”, ко ја
је до ни ра ла сто за сто ни фуд -

бал и не што на ме шта ја. Зва -
нич но отва ра ње „но вог” Ма лог
клу ба пред ви ђе но је за ок то бар.

Са снимања
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НАШ ГОСТ: БРАН КА МА РИЋ, РУ КО МЕТ НИ СУ ДИ ЈА

С ПИ ШТАЉ КОМ ОКО СВЕ ТА
Иа ко су ње ни та да жи ве ли у
Ка ча ре ву, ка ко са ма ка же, слу -
чај но је ро ђе на у Бе о гра ду, 25.
де цем бра 1968. го ди не. У Пан -
че во је до шла као де ве то го ди -
шња де вој чи ца и упи са ла се у
тре ћи раз ред ОШ „Бран ко Ра -
ди че вић”. Си гур но ни ко та да
ни је мо гао ни да на слу ти да
ће та ма ла Бран ка Ру па нер по -
ста ти по зна та ши ром пла не те.
Да, ус пе ла је, и то у све ту ко ји
је не ка да био ре зер ви сан са мо
за ја чи пол. Ово је при ча о на -
шој су гра ђан ки Бран ки Ма рић,
же ни ко ја је оства ри ла им по -
зант ну ка ри је ру као ру ко мет -
ни су ди ја.

Као и ве ћи на на ших мла дих
су гра ђа на у то вре ме, Бран ка
је тре ни ра ла ру ко мет, а сре ди -
ном осам де се тих го ди на про -
шлог ве ка игра ла је за пр ви
тим „Ди на ма” и по том у „Труд -
бе ни ку”. Су ђе њем је по че ла да
се ба ви 1986. го ди не, на на го -
вор Бо го љу ба Стој ко ва и Не ше
Ко са но ви ћа, па је за јед но са
сво јим дру га ри ца ма Ли ди јом
Бог да но вић, Би ља ном Ми оч и
Те ре зом Хор ват по ло жи ла ис -
пит за ру ко мет ног су ди ју и та -
ко је по че ло...

– Из го ди не у го ди ну по ла -
га ле смо ис пи те ка ко би смо на -
пре до ва ле. А кре ну ле смо од
оп штин ске ли ге. Та да је у на -
шој зе мљи би ло осам или де -
вет ран го ва и ни је би ло ни ма -
ло ла ко сти ћи до ве ли ке сце не.
Су ди ле смо утак ми це де вој чи -
ца, па пред и гре се ни ор ским
еки па ма, ко је су та да би ле оба -
ве зне. Са ве зни су ди ја по ста ла
сам 1989. го ди не, а 1991. сам
по че ла да су дим у па ру са

Зорицом Гар ди но вач ки, са да
Ма шић, из Зре ња ни на. Спо ји -
ли су нас Ми ле Ја ко вље вић и
Ми лан Ба лаћ, ко ји су та да би -
ли у су диј ској ор га ни за ци ји –
при се ћа се Бран ка сво јих по -
че та ка, док раз го ва ра мо у кан -

це ла ри ји на сед мом спра ту
згра де Град ске упра ве.

Та ко је су диј ски пар Ру па -
нер –Гар ди но вач ки кре нуо у
осва ја ње ру ко мет не пла не те, а
у го ди на ма ко је су усле ди ле свет
ко ји је оп чи њен „ле пљи вом лоп -
том” са зна ће за сја јан ру ко мет -
ни тан дем Ма рић –Ма шић.

– У нај ви ши сте пен так ми -
че ња Зо ка и ја смо до шле 1996.
го ди не, а већ 1997. по ло жи ле
смо и ЕХФ ис пит. Та да је би -
ло са мо шест жен ских су диј -
ских па ро ва у Евро пи. Грб
ИХФ-а при ши ле смо на свој
дрес го ди ну ка сни је. Ипак, у
ру ко мет ну ор би ту из ба ци ла
нас је са да већ чу ве на утак ми -
ца ко ја је 2002. го ди не од и -
гра на на Це ти њу – мај сто ри ца
из ме ђу „Лов ће на” и „Пар ти за -
на”, ка да се од лу чи ва ло о ти -
ту ли пр ва ка Ју го сла ви је. Нај -
пре су за све три утак ми це би -
ле де ле ги ра не та да та ко ђе ин -
тер на ци о нал не су ди је Им бро -
њев и Гр ко вић, па по што је
већ на пр вој утак ми ци би ло
све га и сва че га, он да је про -
ме ње но де ле ги ра ње. Ми лан
Вал чић ме је по звао и ре као
ми да бу де мо на стенд ба ју. Од -
го во ри ла сам да не ћу да бу -
дем ни чи ја ре зер ва. По сле је
и пред сед ник РСЈ-а Ра де Ђур -
ђић звао да пи та ко ја од нас
две је од би ла да су ди, а ја сам
ре кла обе. На кра ју, при хва -
ти ле смо да су ди мо тре ћи меч.

Ни кад до та да ни смо би ле на
Це ти њу, зна ле смо да нас че ка
„па као”. По че ли су да се ја -
вља ју и по ли тич ки про бле ми,
од но си из ме ђу Ср би је и Цр не
Го ре су се за о штра ва ли... Ипак,
оти шле смо као да је у пи та њу

ме ђу на род на утак ми ца – дан
уо чи ме ча и вра ти ле смо се
дан по сле ме ча. Се ћам се све -
га, као да је ју че би ло. На три -

би на ма је би ло 500 гле да ла ца
ви ше не го што ха ла мо же да
при ми, а на те рен смо иза шле
са чак ше сто ри цом при пад ни -
ка обез бе ђе ња. То је би ло ви -
ше од игре, за и ста. Дре со ви су
нам би ли мо кри од пљу вач ке
ко јом су нас оба си па ли с три -
би на – при се ћа се на ша са го -
вор ни ца, ина че ди пло ми ра ни
ин же њер ма шин ства, ко ја тре -
нут но ра ди у Град ској упра ви
као по моћ ник се кре та ра за
инве сти ци је.

Ру ко мет је, бар у на шој зе -
мљи, спорт у ко ме мо жда има
и нај ви ше по ви ка на де ли о це
прав де. Са из у зет но бо га тим
ис ку ством, Бран ка ре ал но са -
гле да ва си ту а ци ју.

– Ру ко мет је кон такт ни
спорт, а су ди ја ма је оста вље но
да те жи ну кон так та про це не
од жу тог кар то на до дис ква -
ли фи ка ци је. Наш основ ни за -
да так је да де лу је мо пре вен -
тив но, а не да ка жња ва мо.

Нажа лост, све ма ње ру ко мет -
них тре не ра же ли да се еду ку -
је о пра ви ли ма игре, а ло ше
ства ри на утак ми ца ма, као по
пра ви лу, по ти чу с клу пе. С
мом ци ма на те ре ну не ма ни -
ка квих про бле ма. Све су то
углав ном пра ви спор ти сти, ко -
ји по сле ме ча пру же ру ку – об -
ја шња ва го спо ђа Ма рић.

Бран ка и Зо ри ца пре ста ле
су да ак тив но су де 2018. го ди -
не, а ка ри је ру су окон ча ле фи -
нал ном утак ми цом ЕХФ ку па
ко ја је од и гра на у Ру му ни ји.
За хва љу ју ћи ру ко ме ту и су диј -
ској пи штаљ ци, на ша су гра -
ђан ка је прав ду де ли ла на око
400 ме ђу на род них утак ми ца,
а об и шла је че тр де сет свет ских
зе ма ља.

– Без по др шке по ро ди це ни -
ка да не бих ус пе ла. Ми ли цу
сам ро ди ла 1999. го ди не, а већ
2000. су ди ла сам на Олим пиј -
ским игра ма у Ау стра ли ји. У
Сид не ју сам бо ра ви ла два де -
сет пет да на, па да по ред су -
пру га око чу ва ња бе бе ни су
уска ка ле и мо ја ма ма и се стра,
ни ка да не бих мо гла да одем
на та ко ве ли ко так ми че ње. Вре -

ме бр зо про ла зи, Ми ли ца је са -
да у Нор ве шкој, а син Ни ко ла,
ко ји иде у сед ми раз ред, та ко -
ђе тре ни ра ру ко мет – с по но -
сом у гла су ка же на ша са го -
вор ни ца.

Бран ка Ма рић се ни по окон -
ча њу су диј ске ка ри је ре ни је од -
ре кла „ле пљи ве лоп те”. По ред
то га што „гу ра” већ тре ћи ман -
дат као пред сед ник Град ског
ру ко мет ног са ве за, она је са да
и тех нич ки де ле гат Свет ске ру -
ко мет не фе де ра ци је. Ове го ди -
не је би ла на ју ни ор ском Свет -
ском пр вен ству у Шпа ни ји, као
и на пр вом жен ском клуп ском
шам пи о на ту све та у Ки ни. У
де цем бру је оче ку је Свет ско пр -
вен ство у Ку ма мо ту, што би
тре ба ло да бу де и ко рак до
Олим пиј ских ига ра у То ки ју,
на ред не го ди не.

Бран ка, срећ но у да љој
карије ри!

Алек сан дар Жив ко вић

Умет нич ко на сле ђе Стар че ва,
из ме ђу оста лог, чи не и две
цр кве: Срп ска пра во слав на
цр ква Све тог Пан те леј мо на и
Ри мо ка то лич ка цр ква Све тог
Ма у ри ци ја.

Су де ћи по исто риј ским из -
во ри ма, гра ђе ње пра во слав -
ног хра ма по че ло је 1908, а
за вр ше но је 1910. го ди не.
План је из ра дио но во сад ски
ар хи тек та Ми ли во је Ма тић.
Пре ма же љи чла но ва Цр кве -
не оп шти не, цр ква је про јек -
то ва на у срп ско-ви зан тиј ском
сти лу. Реч је о јед но брод ној
гра ђе ви ни са че ти ри ку бе та
по ста вље на на че ти ри угла
глав ног бро да. На за пад ном
про че љу цр кве на ла зи се ма -
сив ни зво ник.

Ка ко у пу бли ка -
ци ји „Стар че во
– кул тур ни
иден ти тет и
кон ти ну и -
тет”, ко ју је
2010. го ди -
не об ја вио
За вод за за -
шти ту спо -
ме ни ка кул -
ту ре, на во ди
Ма ри на Ми -
љуш, исто ри чар
умет но сти – кон -
зер ва тор и ви ши струч -
ни са рад ник, ико но стас Цр -
кве Све тог Пан те леј мо на је
ви со ка др ве на ол тар ска
пpeгpaдa, чи ја бо га та др во ре -
зба ри ја ис ти че ње гов ре пре -
зен та ти ван из глед. Ка ко на -
во ди Ма ри на Ми љуш, Цр кве -
на оп шти на је 1908. го ди не
на ру чи ла ико не за ико но стас
и тро но ве код ака дем ског сли -
ка ра из Пан че ва Сте ва на Ми -
ло са вље ви ћа. Ико не су за вр -
ше не и пре да те 1909. го ди не.

„При ли ком осли ка ва ња
ико но ста са Ми ло са вље вић се
при др жа вао уо би ча је ног из -
бо ра те ма ико но граф ског рас -
по ре да. У до њој зо ни се на -
ла зе пре сто не ико не: Све ти
Пан те леј мон, Бо го ро ди ца,
Исус Хри стос, Kнез Ла зар; нa
се вер ним две ри ма Ар хи ђа -
кон Сте фан, на цар ским две -
ри ма Бла го ве сти, док је на
ју жним пред ста вљен Ар хан -
ђел Ми ха и ло. Из над две ри, y
лу не та ма, пред ста вље не су
сце не из чу да Хри сто вих и
Тај на ве че ра. У гор њој зо ни
ико но ста са на ла зе се пра знич -
не ико не: Ро ђе ње, Сре те ње,
Пре о бра же ње, Вас кр се ње,
Ваз не се ње, Кр ште ње, Ва ве де -
ње, a из над њих је Рас пе ће
Хри сто во, из ме ђу ико не
Богоро ди це с јед не и Јо ва на

Бо го сло ва с дру ге стра не. На
Бо го ро ди чи ном тро ну на ла -
зи се ико на Бо го ро ди це с Хри -
стом, а на Ар хи је реј ском је
пред ста вљен Све ти Са ва”, на -
во ди Ма ри на Ми љуш у по -
ме ну тој пу бли ка ци ји.

Ка да је реч о зид ном сли -
кар ству, тре ба ис та ћи да се у
сво ду на о са цр кве на ла зи ком -
по зи ци ја Бо га Оца и че ти ри
је ван ђе ли ста у угло ви ма, ко -
ја је нај ве ро ват ни је на ста ла
по чет ком 20. ве ка. На за пад -
ној фа са ди ака дем ски сли кар
из Стар че ва Вла сти мир Ма -
дић на сли као је па тро на Цр -
кве Све тог Пан те леј мо на.

Ри мо ка то лич ка цр ква Све -
тог Ма у ри ци ја са гра ђе на је

1867. го ди не, осве ће на
1926, а об но вље на

1967. го ди не.
Ма ри на Ми -

љуш ис ти че
да је то зда -
ње са гра ђе -
но у кла си -
ци стич ком
сти лу са
еле мен ти -

ма ба ро ка и
да је реч о

јед но брод ној
гра ђе ви ни с по -

лу кру жном ап си -
дом и нар тек сом на за -

пад ној стра ни, из над ко га се
на сре ди ни уз ди же зво ник, на
ком су че ти ри про зо ра и сат.
За пад на фа са да цр кве ожи -
вље на је пор та лом из над ко -
га се на ла зи про зор, а са стра -
не су по два пи ла стра. Боч не
фа са де цр кве укра ше не су ни -
зом двој них пи ла ста ра ко ји
има ју за јед нич ке ка пи те ле, а
из ме ђу њих су рас по ре ђе ни
про зор ски отво ри.

На глав ној ол тар ској пре -
гра ди у ап си ди цр кве на сли -
ка на је ком по зи ци ја Све тог
Ма у ри ци ја. Реч је о уљу на
плат ну из 1926. го ди не, а ау -
тор је Ма ти ја По лек из Омо -
љи це. На ол та ру на се вер ном
зи ду је ком по зи ци ја Све те
Тро ји це из 1870. го ди не.

Зид но сли кар ство у уну -
тра шњо сти хра ма ра ђе но је
су вом тех ни ком и по ти че из
1926. го ди не. Ра ди ли су га
Фри дрих Бер хо зе и Ма ти ја
Па фек. Ис пред цр кве на -
спрам глав ног ол та ра на ла зе
се два рас пе ћа, с пра во у га о -
ним по сто љем од ве штач ког
ка ме на. Ма ри на Ми љуш на -
во ди да рас пе ћа по ти чу из
1929. го ди не и да је на јед -
ном пред ста ва Хри ста у му -
ка ма, а на дру гом умр ли
Христ на кр сту.

ПР ВАК 

ЈУ ГО СЛА ВИ ЈЕ

Ма ло ко зна да је Бран ка

би ла и ру ко мет ни тре нер.

Има ла је успе ха и на том

по љу.

– У тре нер ске во де ме је

уву као Ран ко Јан ко вић

Бел мон до, а по себ но се ра -

до се ћам 1993. го ди не, ка -

да смо са ЖРК Пан че вом

би ли пи о нир ски пр ва ци

Југо сла ви је.

ВИ ШЕ ОД ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

Бран ки но по знан ство и са рад ња са Зо ри цом Ма шић да ти -

ра ју од дав не 1991. го ди не.

– Ми смо са да и ку ме, али наш од нос се не мо же опи са -

ти ре чи ма. То је не што ви ше од при ја тељ ства. Чак смо и од -

мо ре сво је вре ме но ком би но ва ле за јед но, ка ко би смо мо гле

да тре ни ра мо – са осме хом ка же Бран ка.

ЖЕ НЕ НЕ БИ ЈЕ МО

Утак ми ца на Це ти њу у ко -

јој је „Пар ти зан” по бе дом

од јед ног го ла раз ли ке над

„Лов ће ном” по стао пр вак

Ју го сла ви је де фи ни тив но је

ју на ки њу на ше при че учвр -

сти ла ме ђу су диј ским ау то -

ри те ти ма.

– По што смо до шле дан

пре ме ча, го во ри ли су нам

на ули ци: „Са мо по ште но

су ди те, ми же не не би је -

мо”. На ша ли ла сам се, па

сам од го во ри ла: „Ту ђе не,

са мо сво је”.

ЧАСТ И ПО НОС

На ша са го вор ни ца по себ но ис ти че два де та ља из пре бо га те

ка ри је ре.

– Ја ко смо по но сне на чи ње ни цу да смо 2006. го ди не до -

би ле по зив Ја пан ске ру ко мет не фе де ра ци је да су ди мо у фи -

на лу плеј-офа те зе мље у му шкој кон ку рен ци ји и у

по лу фи на лу у жен ској. Та да смо има ле ту част да нас при -

ми и ја пан ска прин це за. Та ко ђе, у се ћа њу ми је остао и чу -

ве ни тур нир у Фран цу ској 2007. До ма ћа се лек ци ја је игра ла

про тив Ту ни са, ко ји је пред во дио Ха сан Ефен дић, а у дре су

„три ко ло ра” све са ме свет ске зве зде: бра ћа Ка ра ба тић, Же -

рар, Ди нар и дру ги – ка же Бран ка.

ЗА ПИ СИ О СТА РОМ ПАН ЧЕ ВУ

Цр кве у Стар че ву

Српска православна црква Светог Пантелејмона

Римокатоличка црква Светог Мауриција

Бранка Марић

На западној
фасади православне

цркве академски
сликар из Старчева
Властимир Мадић

насликао је патрона
Цркве Светог
Пантелејмона.

ЗА ИСТО РИ ЈУ

Бран ка Ма рић је у сво јој бо га тој ка ри је ри су -

ди ла на го то во свим нај ве ћим свет ским ру ко -

мет ним тур ни ри ма.

– По че ло је 1999. у ју лу, ка да смо су ди ле

на ка дет ском Пр вен ству Евро пе, а по том смо

у де цем бру су ди ле у утак ми ци за брон зу на

свет ском шам пи о на ту за же не. На Олим пиј -

ским игра ма у Сид не ју ушле смо у исто ри ју.

Су ди ле смо меч из ме ђу Ау стра ли је и Ту ни са

и би ле смо та да пр ве же не ко је су су ди ле му -

шкар ци ма у јед ном спор ту с лоп том. Већ

2001. го ди не усле ди ло је свет ско пр вен ство

за же не у Ита ли ји, па по том шам пи о нат Ста -

рог кон ти нен та у Дан ској, а 2003. смо су ди -

ле и на свет ском пр вен ству за ју ни о ре у

Ма ке до ни ји и на пла не тар ном шам пи о на ту за

се ни о ре у Хр ват ској. Би ле смо уче сни це и

Олим пиј ских ига ра у Ати ни 2004, су ди ле на

Свет ском пр вен ству у Ру си ји 2005, па три го -

ди не ка сни је и на европ ском у Ма ке до ни ји, а

по том и 2012. го ди не на Европ ском пр вен -

ству у Бе о гра ду – по но сно при ча Бран ка.

По ред све га, Бран ка је би ла уче сник и шест

фи на ла европ ских ку по ва.
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ОГРЕВ

ПРОМЕТ
Сушени вреоци 12.800
Штаваљ коцка  13.800
Пљевља           12.600
Костолац            8.000
Ковин коцка       7.500
Сирови вреоци    8.000

063/893-89-87
065/893-89-87

ИСПОРУКА ОДМАХ

AKCIJA!
20.9-27.9.2019.

SPECIJAL AKCIJA!
29.8-29.9.2019.

Pileći file
rinfuz 1 kg

Paprika šilja
1 kg

Ulje suncokretovo
Iskon 1 l

Deterdžent za veš 
Bonux Ice fresh 3 kg

Omekšivač za veš
Silan, više vrsta 925 ml

6999 
RSD

39999 
RSD

499.99

-20%

17499 
RSD

249.99

-30%

9999 
RSD

114.99

34999 
RSD

499.99

-30%

499.99

399

-20%

RS

99

114

99
.99

RSD

99 99

499.99

99 349RS

249.99

RSD

99 174

-30% -30%

Стовариште „Близанци”

нуди све врсте

угља
064/158-44-10, 063/101-11-47

(2
8

2
2

7
4

)

УГАЉ
Ковинска коцка

6.850

Сушени вреоци

12.700

и остале врсте угља

ОДЛОЖЕНО ПЛАЋАЊЕ

до 180 дана

063/832-29-79

(6
/2

8
3

1
5

4
)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ФОРД фијеста, 1998. годиште,
нерегистрован, још један у де-
ловима, повољно, звaти после
17 сати. +467 692-07 966, Vi -
ber 064/525-77-95 (282603)

ШКОДА фабија 1.4, дизел,
караван, 2004, 195.000.
062/251-903. (282903)

ПРОДАЈЕМ форд мондео,
1997, у деловима или ком-
плет, 300 евра. 065/833-41-
96. (282910)

ВЛАСНИК продаје опел астру
ГЦЦ, троје врата, регистрован
до јула 2020. године.
063/801-49-32. (282954)

ПРОДАЈЕМ голф 6, 1.6, ТДИ,
2012. годиште. Тел. 065/306-
36-08. (283004)

ЈУГО 55, 2004, бензин, гас,
атестиран, регистрован до
септембра 2020, 550 евра.
062/865-17-38. (283179)

ПРОДАЈЕМ пежо 107, стар се-
дам година, цена 2.200 евра.
Тел. 060/146-44-04. (283046)

СКАЛА 55, 2004. годиште,
плин, регистрован и мешали-
ца на бензин. 064/319-35.-67.
(283148)

ПРОДАЈЕМ опел астру кара-
ван 1.6, бензин, 2007.годи-
ште. 060/525-41-07. (283093)

ПРОДАЈЕМ ланчију Y, 2002.
годиште, регистрован до јуна
2020. 063/351-837. (281822)

ПУНТО 1.2, 8 В, 5 В, 2009, ме-
талик сив, гаражиран.
064/142-55-93. (283105)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
2001, 1.600 евра, дизел.
064/160-32-34. (283111)

ДЕЛОВИ југо, суза, кец, мото-
ри, петостепени мењачи,
остало. 064/856-60-65. (283105)

ПУНТО 3, 12., 2010, петора
врата, атестиран плин, 118.000
км. 064/130-36-02. (283135)

ПУНТО 2, 1.2, 2001, петора
врата, клима, регистрован.
064/587-50-24. (283135)

ФОРД фокус 1.6, 2007, пето-
ра врата, фул опрема, на име.
064/130-36-02. (283135)

АУТО без улагања, опел корса
1.2, твинпорт. Регистрован до
јула 2020. 069/150-23-35. (283136)

ПРОДАЈЕМ рено клио 1.5
ДЦИ, година 2006. 064/137-
47-89. (283158)

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих
врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на
адресу. 069/203-00-44,
066/409-991. (282839)

ОТКУП возила, алата, гвожђа,
остало, продаја делова, дола-
зим на адресу. 063/782-82-
69, 061/211-59-15. (282839)

ПРОДАЈЕМ елеватор 8 мета-
ра. 069/617-059. (283024)

ТАЊИРАЧА вучна адут, 32
диска, захват 3 метра, к1450
кг, и друге машине, 1.700
евра. 064/243-86-68. (282957)

КУПУЈЕМ или унајмљујем
монтажну гаражу у Војвођан-
ском булевару, Котеж 2.
062/779-749. (282290)

ПРОДАЈЕМ гаражу, Котеж 1.
Тел. 062/339-299. (283161)

ПРОДАЈЕМ у центру гаражу
лимену, са место. 063/307-
360. (283039)

ПРОДАЈЕМ монтажну гаражу
5 м х 3 м, поцинковани лим,
цена 40.000 динара. 064/421-
46-07. (283025) 

КАУЧ, стилски сточић, комо-
да за ТВ. 064/439-40-62. (282953)

ПРОДАЈЕМ машину за произ-
водњу папирних џакова. Тел.
064/424-95-10. (282432)

ПРОДАЈЕМ замрзивач и пре-
крупару круњач. 064/319-34-
05. (282895)

ПРОДАЈЕМ сандучар замрзи-
вач 210 литара. Тел. 061/104-
62-21, 062/720-08-32. (282905)

ШАПУРИНЕ на продају, дово-
зим кући. 064/172-44-10. (282916)

ПРОДАЈЕМ приколицу за тран-
спорт стоке и запрежна кола,
повољно. 064/959-42-79. (282917)

ПРОДАЈЕМ повољно пекарску
опрему. 061/254-44-44. (282923)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп, три
комада 10 динара. Старчево.
064/902-28-89. (282925)

ПРОДАЈЕМ петнаест коза,
магаре, четири ћурке и ћура-
на. Може замена. 064/121-
43-65. (282928)

ПРОДАЈЕМ комплетно ре-
монтоване ТА пећи, достава,
монтажа, гаранција, повољно.
066/641-30-36. (282931)

РАСПРОДАЈА новог намешта-
ја: столице од 1.600, столови
од 4.500. 060/600-14-52. (282935)

ПРОДАЈЕМ гуске, патке, мор-
киње, зечеве. 061/143-35-20.
(282941)

КАУЧ, фотеље, тепихе, сунцо-
бране, шерпе ростфрај ком-
плет, ново, чиније. 064/955-
51-85. (282967)

ВЕШ-МАШИНА, мини-шпо-
рет, кухињски бојлер и плов-
ни делови од веш-машина.
013/252-05-10, 063/703-76-
07. (282964)

ПРОДАЈЕМ ремонтовне ТА
пећи, компензација. Достава,
монтажа, гаранција. 062/892-
47-55. (2829076)

ПРОДАЈЕМ стару циглу вели-
ког формата и камен за зида-
ње. Тел. 066/314-632. (283037)

НА ПРОДАЈУ: спаваћа соба,
замрзивачи, крека весо, ТА
пећи, комоде, витрине, душе-
ци, столови и столице, ста-
рински намештај, теписи, ор-
мани, мермотерм плоче, мој-
це, фотеље, дневни сточићи,
кухиња. 064/155-38-13. (283050)

ПРОДАЈЕМ дебелу меснату
свињу, прва класа, 130 кг. Вла-
димировац. 064/271-54-29.(283049)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи (2, 3, 4 и 6 кв), доста-
ва/гаранција. 335-930,
063/705-18-18. (282996)

РАСПРОДАЈА целокупног по-
кућства, цена интересантна.
Тел. 231-64-75, 061/609-78-
13. (282992)

ПРОДАЈЕМ полован намештај
из стана. Хитно. 063/601-037.
(283005)

ПРОДАЈЕМ вертикални замр-
зивач 180 литара, нова тучана
пећ (камин). 013/258-04-67.
(283007)

ПРОДАЈЕМ тросед, две фоте-
ље и табуре, нова улазна вра-
та. 066/372-217. (283026)

ШАТОР за 200 особа са ин-
вентаром и посуђем, прода-
јем. 060/632-46-90. (283075)

ФРИЖИДЕР, микроталасна,
судо-машина, комбиновани
фрижидер, уградна рерна, тр-
пезаријски сто са столицама,
угаона фотеља Мојца, самач-
ки кревет. Тел. 063/861-82-66.
(283083)

ПРОДАЈЕМ два ормара – ста-
ра сто година, вреди видети.
Повољно. 064/282-42-38. (283118)

ПРОДАЈЕМ дечја колица peg
pe re go и два бенџамина виси-
не 1.20 и 1.40. 064/374-09-81.
(282753/р)

ПРОДАЈЕМ писаћи сто и деч-
ји кревет 80 х 200, добро очу-
ван. 065/271-44-40. (282666)

ПРОДАЈЕМ елеватор 8 метара
дужине и крмачу за клање, те-
шка 300 килограма. 013/617-
512. (282678)

66 КВМ – ПР, 19.500, Миса;
30 квм – 21.000, Маргита.
063/377-835. (282654)

ПРОДЈЕМ половне ствари за
бувљак, 150 евра укупно.
064/455-69-50. (283115)

ПРОДАЈЕМ два ТА пећи од по
3 кв, АЕГ , 100 евра. 063/814-
05-66, 063/668-421. (283140)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ витри-
ну, стаклени собни сто, јакне,
два кревета. 060/143-62-10.
(283133)

ПРОДАЈЕМ шпорет, стаклоке-
рамички, веш-машину, бици-
кли, уљни радијатор. 063/158-
27-50. (283153)

ПРОДАЈЕМ замрзивач, верти-
кални, хоризонтални, веш-ма-
шину, фрижидер комбинова-
ни. 064/129-73-60. (283189)

ПРОДАЈЕМ двосед стилски на
развлачење, трпезаријски сто,
повољно. 060/180-10-20,
013/371-568. ((283127)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, га-
ранција. 064/588-95-48. (283184)

УСТУПАМ гробно место, ро-
заријум, хитно, договор, звати
увече. 013/318-890. (283193)

ПРОДАЈЕМ судоперу и остале
кухињске елементе. 060/180-
10-20, 013/371-568. (283127)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА
пећи, достава, монтажа, по-
вољно. 061/198-81-42. 

КУПУЈЕМ ТА пећ, 6 квм, ис-
правност небитна. 064/588-
95-48. (283184)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (282819)

КУПУЈЕМ исправне и неиспра -
вне ТА пећи, долазак и испла-
та одмах. 066/641-30-36- (282931)

КУПУЈЕМ значке, ордење, ме-
даље, новац, сатове, пенкала.
013/313-458, 063/199-60-36,
064/481-14-77. (282993)



КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ станове у Светозара Миле-

тића 5 и Војводе Радомира Путника 22/1.

Контакт: Маријана, 063/693-944,

Љупко – 063/313-844

ДОО „Кутко” издаје локале од 50 квм до 250 квм, на
Новосељанском путу 37, у комплексу иза Максија.

Издаје се магацински простор од 500 до 3000 квм.

Контакт: Љупко, 063/313-844, 
Маријана 063/693-944, Далиборка 063/693-291.

Telefoni: 013/351-551, 
064/133-54-98, 060/433-54-98

Ž. Zrenjanina 125, Pančevo

HIRURGIJA, INTERNA MEDICINA,
NEUROPSIHIJATRIJA

ВИКЕНДИЦА и плац на про-
дају у Д. Пешцари на Дево-
јачком бунару, 100 м од Аква
парка. Могуће одложено пла-
ћање и разне компензације.
Тел. 060/622-18-37 (СМС)

НА ПРОДАЈУ кућа у Омољици
новије градње, близу центра,
потребно реновирање.
060/046-55-45 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иланџа, 125
квм, 27 ари плаца, 18.500
евра. 065/342-23-91. (282913)

ПРОДАЈЕМ грађевинско зње-
мљиште, 64 ара, Илирско по-
ље, 150 метара од Новосељан-
ског пута. 062/384-294. (282997)

ПРОДАЈЕМ кућу, Панчево,
130 квм, са воћњаком на 7
ари, договор. 064/510-67-81.
(282998)

КУЋА, центар Иланџе, 16 ари,
помоћни објекти, замена, до-
плаћујем. 064/075-23-67. (282999)

КУЋА, Цара Душана, две једи-
нице, воија, помоћни објекти,
гаража. 064/075-29-67. (282999)

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа, 7 ари,
договор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (283026)

ПЛАЦ 7 ари, Баваништански
пут, 22.000. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (283026)

НА ПРОДАЈУ кућа у Долову,
170п квм, 27 ари плаца, вла-
сник. 063/728-25-14. (283036)

ПРОДАЈЕМ њиву, Јабука,
Црепаја, 2.5 ланца. 061/691.-
74-32. (283031)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари у Ба-
натском Новом Селу, центар,
повољно. 060/615-10-24. (283058)

КУПУЈЕМ полован намештај,
плинске боце, ТА пећи, перје,
гвожђе. 066/900-79-04. (282977)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фри-
жидере, замрзиваче, веш-ма-
шине, телевизоре, долазим на
кућну адресу. 064/158-44-10,
063/101-11-47. (282945)

КУПУЈЕМ: перје, старински
намештај, слике, сатове, ста-
ри новац, стрипове, сгтаро
покућство. 335-930, 063/705-
18-18. (282996)

КУПУЈЕМ ТА пећи и вршимо
ремонт ваших пећи. 335-930,
063/705-18-18. (282996)

ПРОДАЈЕМ плацеве у Пели-
стерској. 064/364-83-18 и
064/365-66-27 (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу, Иваново,
120 квм, 3.5 ара, Војвођанска
71. 013/629-343, 062/173-31-
23. (281450)

КУЋА, Старчево, 150 квм + 50
квм + 16 ари, легализована,
центрлано грејање, канализа-
ција, продајем. 060/632-46-
90. (283077)

ХИТНО се продаје комфорна
кућа у Мраморку. 069/255-
87-86. (283060)

ВОЈЛОВИЦА, 74 + 83 квм, 5
ари, 38.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (283062)

СТАРА МИСА, 46 квм + гара-
жа, 2.5 ара, 26.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (283062)

СТАРЧЕВО, одмах усељива
кућа, помоћни објекти, 1/1,
договор. 063/725-99-37. (283092)

КУЋА у Иванову, цена по ви-
ђењу и договору. Тел.
069/251-59-99. (280707)

БАВАНИШТАНСКИ пут, 56
ари, градско грађевинско, ви-
кендица, вода, струја.
064/280-60-53. (282027)

ПРОДАЈЕМ плац на Новосе-
љанском путу, просек; бурад
лимена 200, полован наме-
штај. 065/829-05-14. (282955)

КУЋА, Војловица, нова, 180
квм, две стамбене јединице.
063/771-75-96, 063/784-71-34.
(282380)

ПЛАЦ 32 ара, Пелистерска
преко пруге, пола под воћем.
064/113.47-76. (282657)

ПРОДАЈЕМ кућу, легализова-
на, са 9 ари плаца на Куде-
љарцу. 064/040-82-72. (282682)

КУЋА на продају, Панчево,
7.5 ари. 062/158-01-20. (282690)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Иланџе. Контакт телефон
060/353-58-01. (282738)

ПРОДАЈЕМ кућу у Цара Лаза-
ра, цена договор. 063/759-07-
43. (282904)

ПЛАЦЕВИ на Миси на прода-
ју, Козарачка, асфалт, изузет-
ни. Тел. 064/959-42-79. (282917)

КУЋА са плацем 8 ари на
продају. Козарачка, асфалт.
064/495-42-79. (282917)

ПРОДАЈЕМ плац-башта, 11+3
ара, Панчево, Иве Курјачког
149. 064/110-12-80. (282930)

ПРОДАЈЕМ кућу у центру
Панчева. 063/709-44-97. (282958)

ПРОДАЈЕМ плац, дозвољена
градња, нова Миса. 065/220-
61-47. (282948)

ПОВОЉНО кућа, 127 квм,
Стрелиште, само 280 евра/ква-
драт. 062/159-11-23. (р)

КУЋА, бања Врујци, 60 квм, 6
ари, продајем/мењам.
064/955-51-85. (282967)

ПРОДАЈЕМ земљу у Долову,
ливадице, осма дуж. 319-754,
061/153-34-61. (282975)

ПРОДАЈЕМ воћњак 18 ари,
1/1, ограђен, уређен, Кудељар-
ски насип. 063/472-669. (282978)

КУЋА на продају, 5.4 ара, Ца-
ра Душана 64, Панчево.
064/119-65-63. (283097)

ЦЕНТАР, кућа дворишна, 80
квм, 1.5 ар, 45.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (283104)

МАРГИТА, кућа, старија, 7
ари плаца, хитно, 45.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (283104)

ОМОЉИЦА, нова кућа, 100
квм, 5 ари, хитно, 27.000.
„Гоца”, 063/899-77-00. (283104)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, гра-
ђевинско земљиште, Војлови-
ца. 061/208-57-40. (283139)

КУЋА у Качареву, 100 квм, 11
ари, на продају, повољно,
усељива. 064/172-86-12. (283142)

ПРОДАЈЕМ плац 5 ари, Миса,
близу Козарачке. 065/263-80-
35. (283123)

ШИРИ ЦЕНТАР, 140 квм, 3.5
ара, 65.000. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83. (283130)

УЖИ ЦЕНТАР, две стамбене
јединице, 5 ари. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83. (283130)

ПРОДАЈЕМ кућу у Црепаји,
140 квм, 16 ари, власник.
069/558-34-72. (283134)

СТАРЧЕВО, плац 7 ари, угао,
власник 1/1. 065/340-13-41.
(283148)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ кућу у
Иванову. 064/828-36-26,
062/415-359. (283155)

СТАРА кућа, 11,5 ари плаца,
Старчево, договор. 064/167-
75-93. (283165)

МОНТАЖНА нова кућа, 70
квм, 17.000 евра. Козарачка
10-ц. 063/804-07-85. (283186)

ДВА ЛАНЦА земље, Новосе-
љански пут, код пумпе „Крне-
та”. 063/103-04-33. (283185)

КУЋА, Ново село, ПР + ПК,
прелепа, грејање, ПВЦ, пом.
Објекти. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283191)

ХИТНО, нова Брестовац,
укњижена, помоћне просто-
рије, само 16.000.„Милка М”,
063/744-28-66. (283191)

ПРОДАЈЕМ њиву од три лан-
ца, између Владимировца и
Банатског Новог Села.
064/174-89-94. (283103)

КУЋА, 60 квм, 2 ара, плаца,
15.000 евра, реновирана, Ко-
зарачка 10-а. 063/804-07-85.
(283186)

ВОЈЛОВИЦА, Јаношикова, ку-
ћа 206 квм, 14,5 ари, цена
37.000. 064/683-84-27,
064/071-15-41. (283119)

БЛИЗУ центра, кућа две стам-
бене јединице, договор, дво-
ришни стан, 18.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

МИСА, 122, две јединице, 7
ари, 39.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20. (282944)

КУЋА, Нови Козјак, сређена,
усељива, само 8.000; Бавани-
штански, ПР + ПК, 10 ари,
52.000. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283191)

КУПУЈЕМ мању кућу у Панче-
ву, до 15.000 евра. 064/475-
75-17. (282588)

ХИТНО продајем стан, Котеж
2, 70 квм, V спрат, сређен.
064/118-92-81. (283000)

СТАРИ ТАМИШ, III спрат,
трособан, 86 квм, 23.000 евра.
Договор. 065/881-19-92. (283009)

КУЋА 100 квм, усељива, рено-
вирана, 25.000 евра, Козарач-
ка 10-б. 063/804-07-85. (283186)

ПЛАЦ, Миса са темељом и
пројектом, широк фронт,
19.500. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283191)

БЕОГРАД – Б. Јерковић, 40,
ТА, 32.000; Ослобођења, 34,
ТА, 12.500; Стрелиште, 136,
ЕГ, 37.000, Миса, 136, ЕГ,
65.000. (338), „Јанковић”,
348-025. (283013)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан и
гаражу, Д. Туцовића, 20.000
евра. 063/896-47-51. (283020)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
у Банатском Карловцу, или га
мењам за одговарајући и
Панчеву. 066/362-597.
(283022)

ТЕСЛА, трособан: трпезарија,
кухиња, тераса, ЦГ, IV,
52.000. 013/331-079,
063/770-45-55. (282614)

НОВОГРАДЊА, 60 квм, II,
подно грејање, 750 евра/ква-
драт. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (283026)

ПРОДАЈЕМ трособан одмах
усељив стан, преко пута
„Дис”-а. Тел. 064/700-13-40.
(283038)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан до
улице. Жарка Зрењанина.
Власник. 061/382-88-88. (283059)

ПРОДАЈЕМ дворишни стан,
89 квм, у центру Панчева.
Тел. 063/848-33-89. (283048)

ДВОИПОСОБАН стан, 66
квбм, у Карађорђевој улици,
58.000 евра. 064/171-22-70,
064/090-10-92. (283085)

СТРЕЛИШТЕ, 84 + 6 + 6 квм,
IV, ЦГ, комплет сређен стан.
064/163-57-59. (283071)

ПРОДАЈЕМ трособан стан,
може и замена за мањи. Тел.
063/167-88-87. (283076)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
Тип Станко. Тел. 062/725-253.
(283089)

КОТЕЖ 2, 72 квм, двоипосо-
бан, V, ЦГ, без улагања,
42.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (283069)

САМАЧКИ, 18 квм, гарсоње-
ра, IV, ЦГ, 12.500. „Олимп”,
351-061, 064/234-36-01. (283069)

КОТЕЖ 2, 59 квм, двособан,
ВП, ЦГ, 34.000, договор.
„Олимп”, 351-061, 063/494-
898. (283069)

ШИРИ ЦЕНТАР, 54 квм, дво-
собан, ЕГ, комплет сређен,
ВП, 38.000, договор. „Олимп”,
351-061, 063/494-898. (283069)

КОТЕЖ 2, двособан, 56 квм,
ВП, 32.000. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (283062)

ПРОДАЈЕМ двоипособан стан
на Стрелишту, 66 квм, VII
спрат, зграда са лифтом, леп
поглед, близу школе, обдани-
шта и супермаркета, централно
грејање, сигурносна врата, ПВЦ
прозори, подрумска остава.
Повољно, власник. 063/376-
191, 063/376-189. (282710)

МАРГИТА, новији део куће,
33 квм, ТА; 20.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (283062)

НОВА МИСА, двособан, 46
квм, I, TA, 25.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901. (283062)

КОТЕЖ 1, двособан, 57 квм,
ЦГ, IV, 28.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58. (283062)

МАРГИТА, Кутков двособан,
57 квм, I, плин, 39.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-58.
(283062)

ЗЕЛЕНГОРА, 38 квм, једнои-
пособан, IV, ТА, ПВЦ, без
улагања, 20.000. „Олимп”,
351-061, 063/274-951. (283069)
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На основу члана 43 Одлуке о преради и дистрибуцији воде („Сл. лист Града Панчева” бр.

23/2018) ЈКП „Водовод и канализација” Панчево, упућује следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештавају се сви грађани и правна лица на територији Града Панчева и насељених места:

Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Јабука, Глогоњ, Качарево, Долово и МЗ

Стари Тамиш, да ће због планираних радова на замени вентила на Филтер постројењу доћи до

прекида у снабдевању корисника водом за пиће и периоду од петка, 27. септембра 2019. године у

18 сати до недеље 29. септембра 2019. године у 6 сати.

ЈКП „Водовод и канализација” Панчево овим путем упућује апел грађанима да правовремено

обезбеде одговарајућу количину воде потребну за нормално фунционисање домаћинства.

ЈКП „Водовод и канализација” Панчево се захваљује својим потрошачима на указаном поверењу

и разумевању.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ослобођења 15, 26101 Панчево,

Тел/ 013/345-377 Фаx/319-477

е-маил адреса: office@vodovodpa.rs

текући рачун: 160 - 10370 - 06
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ПАКЕТ 1 

• КРВНА СЛИКА
(еритроцити, хемоглобин, леукоцити 
и тромбоцити) 
и ГВОЖЂЕ  Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 

• АНАЛИЗА AST Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА ALT Цена: 90 динара

ПАКЕТ 4 
• АНАЛИЗА CRP Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 5 

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

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
FT4 – цена: 450 динара,       FT3 – цена: 450 динара, 

TSH – цена: 450 динара

ПАКЕТ 7 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 
T3 – цена: 400 динара,           T4 – цена:  400 динара

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ”

ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903
РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

РАДНИМ ДАНИМА И СУБОТОМ

ЛЕКАРСКА УВЕРЕЊА ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА

– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 

КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

ЕНДОКРИНОЛОШКИ ПРЕГЛЕДИ

др Гордана Вељовић

Општа болница
Панчево
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ПОТРАЖЊА

ПРВИ ПУТ У ПАНЧЕВУ
26. септембра 2019, у 19 сати

Професор Бранислав Маричић, лиценцирани

предавач британског „Buzan centra” одржаће

БЕСПЛАТНО УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ поводом

новог програма „Победничко учење” који 

од сада можете похађати у Панчеву. 

Основу програма чине популарне МАПЕ УМА 

и иновативни приступ настави, а намењен је 

основцима, средњошколцима и студентима.

ДА УЧЕЊЕ НЕ БУДЕ МУЧЕЊЕ!

Због ограниченог броја места потребно је 

потврдити долазак, позивом на број 062/622-609

(Лава Толстоја 60, Панчево) АУТО ЦЕНТАР ГРАОВАЦ

Тражи:

• контролор техничког прегледа – трећи или

четврти степен стручне спреме

• аутомеханичар

• машински техничар (мотори возила)

• саобраћајни техничар (друмска возила)

Контакт: 063/851-18-03

КОТЕЖ, 46 квм, двособан, те-
раса, уредан, 28.000. (324),
„Медиа”, 315-703, 064/223-
99-20. (282944)

ПРОДАЈЕМ једнособан стан,
44 квм, Жарка Зрењанина,
без посредника. 064/918-64-
23.(282970)

АМК – куповина станова, брза
реализација. АМК, Његошева
12. 061/262-08-44. (283168)

ПРОДАЈЕМ трособан осве-
тљен стан, 54 квм, цена 555
евра/квадрат. 066/354-204.
(282969)

СОДАРА, 56 квм, ЦГ, IV,
лифт, 35.500. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

КОД СТОМАТОЛОШОГ фа-
култета, 50 квм, 25.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00. (283104)

СОДАРА, троипособан, ЦГ,
VI, поглед на реку, 52.000.
(679), „Трем”, 063/836-23-83.
(283130)

ТЕСЛА, 94 квм, дуплекс, IV,
Куткова зграда, 800 евра.
(679), „Трем”, 063/836-23-83.
(282699)

АГЕНЦИЈИ „Лајф” потребне
куће, станови у Панчеву, брза
исплата. 061/662-91-48. (282872/р)

СТРОГИ центар, 96 квм,
73.000, америчке двособан,
ЦГ, III, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

КОД БОЛНИЦЕ, 40 квм,
29.000; једноипособан, ново-
градња. „Гоца”, 063/899-77-
00. (283104)

ТЕСЛА, дуплекс, лифт, прелеп,
117, укњижен, фул. „Милка
М”, 063/744-28-66. (283191)

ТЕСЛА, 55 квм, двособан, ре-
новиран, 42.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (283104)

АМК, сениорски програм за
65+. Доживотно издржавање,
куповина станова са вашим
плодоужитком. АМК, Његоше-
ва 12. 061/262-08-44. (283168)

СОДАРА, двоипособан, ЦГ, II,
75, договор. (679), „Трем”,
063/836-23-83. (282699)

НОВА МИСА, нови лукс тро-
собни станови, 93 квм, 600
евра/квм. (300), „Ћурчић”,,
362-816, 063/803-10-52. (283131)

КОТЕЖ 1, двоипособан, 57
квм, III, ЦГ, 35.000. (300),
„Ћурчић”,, 362-816, 063/803-
10-52. (283131)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1, пети
спрат, без лифта, 30 квм, те-
раса, 18.000 евра. (470), „Ди-
ва некретнине”, 345-534,
064/246-05-71. (283183)

МАЊИ двособан, Зеленгора,
реновиран, ПВЦ, паркети, IV,
ТА, фиксно, 20.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

КОТЕЖ 2, приземље, једнои-
пособан, 32.000; Котеж 1,
двособан, IV, 29.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

ТРОСОБАН, екстра ренови-
ран, Пепељаре, 58 квм,
33.000 евра. (470), „Дива не-
кретнине”, 345-534, 064/246-
05-71. (283183)

ТЕСЛА, реновиран двоипосо-
бан, ЦГ; 48.000, договор, сре-
ђен двособан, 40.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (283190)

ТЕСЛА, трособан, староград-
ња, 88 квм, ЦГ, 2 МЧ. „Милка
М”, 063/744-28-66. (283191)

БЕОГРАД, Карабурма, двосо-
бан, приземље, паркет, ПВЦ.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)

СТРЕЛИШТЕ, дуплекс, 103
квм, ЦГ, укњижен, добра
градња. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283191)

ХИТНО, Тесла, 47, одмах усе-
љив, празан, само 25.000.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)

КОТЕЖ 1, двособан + доград-
ња + надоградња, једноипо-
собан, 34 квм, сређен, 22.500.
„Милка М”, 063/744-28-66.
(283191)

КУПУЈЕМО станове и куће,
исплата одмах. 063/836-23-
83. „Трем 01”. (283130)

АГЕНЦИЈИ „Милка М” по-
требни станови, куће, брза
реализација. 063/744-28-66.
(283191)

АЕНЦИЈИ „Милка М”, хитно
потребан стан до 17.000, кућа
Миса. „Милка М”, 063/744-
28-66. (283191)

КУПУЈЕМ мањи стан или гар-
соњеру у згради. 065/634-29-
31. (283088)

ИЗДАЈЕМ стан на дужи пери-
од, одмах усељив, комплет
намештен. 063/868-28-63.
(282599)

ПОТРЕБНА кућа за издавање
на дужи временски период,
мин. 80 – 150 квм. 063/330-
335. (283143)

СМЕШТАЈ за раднике, стан на
дан. 062/321-270. (282979)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру, у центру града, депо-
зит. 063/498-981. (282982)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на новој Миси, студен-
тима, самцима, војним лици-
ма. 063/839-56-81, 013/370-
398. (283002)

ИЗДАЈЕМ намештену гарсо-
њеру на Миси. 061/132-54-
21. (283012)

ИЗДАЈЕМ намештен двособан
стан. Тел. 065/250-89-97.
(283015)

ИЗДАЈЕМ једнособан наме-
штен стан на Стрелишту.
060/664-60-06. (283056)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ намештену
гарсоњеру, wi/fi кабловска,
центар, повољно, одмах усе-
љива. 060/691-88-23. (283051)

ИЗДАЈЕМ стан 65 квм, нена-
мештен и просторију 70 квм,
за шнајдерај, посластичарни-
ци на Новосељанском путу.
064/137-48-67. (282901)

ИЗДАЈЕМ празан стан,д ео
куће, Стрелиште. 062/806-15-
85. (282921)

ИЗДАЈЕМ једнособан ненаме-
штен стан на Тесли, код пија-
це. Звати од 12 до 18,
013/344-476. (282924)

ЈЕДНОСОБАН намештен стан
на Котежу 1, погодан за сам-
це. 064/228-98-90. (282932)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан у
кући на Стрелишту.
Л0637101-28-16. (282938)

ИЗДАЈЕМ једноипособан стан,
центар Стрелишта, са ЦГ, први
спрат. 065/220-61-47. (282948)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан, први спрат, слободан од
1. октобра, Содара, може на
дужи период. 062/634-112.
(282956)

ИЗДАЈЕМ собу и кухињу,
Маргита, Светозара Шемића
70-а, Панчево. 013/354-703.
(292955)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, центар,
супернова, интернет, 100
евра. 069/113-00-73. (283073)

ИЗДАЈЕМ празан стан на Те-
сли од 40 квм. 013/232-18-67,
061/254-17-08. (283064)

ИЗДАЈЕМ двоипособан стан
на Котежу 1, ненамештен.
065/386-56-00. (283100)

ИЗДАЈЕМ стан 38 квм , кухи-
ња и купатило. 065/829-41-
91, 013/371-551. (283137)

ИЗДАЈЕМ двособан намештен
стан. Л064/187-20-13. (283112)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан, 40
квм, на Котежу 2, V спрат, не-
намештен. 063/803-10-99. (283125)

ИЗДАЈЕМ гарсоњење од 24
квм и 28 квм, намештено са
грејањем. 063/191-99-96. (283141)

НАМЕШТЕН стан 50 квм, у
центру, издајем, грејање, кли-
ма, приватни део куће, кауци-
ја обавезна. 062/183-71-79.
(283146)

ИЗДАЈЕМ собе за самце,
предност имају војна лица.
Тел. 064/313-85-86. (283163)

ИЗДАЈЕМ стан на Зеленој пи-
јаци, 80 евра. 062/196-26-83.
(283182)

ИЗДАЈЕМ једнособан стан,
дворишни, 100 евра. Желе-
зничка 3. Тел. 063/135-29-76.
(283186)

ИЗДАЈЕМ локал од 86 квм,
код Аутобуске станице.
063/278-421. (282651)

АМК ексклузивна продаја ло-
кала, ЈНА улица, 20 квм – 180
квм, АМК, Његошева 12.
061/262-08-44. (2831669

ТАМИШ КАПИЈА, локали за
издавање 107 – 200 квм.
063/338-332. (281347)

ПОТРЕБНА кућа или послов-
ни простор на дужи времен-
ски период, мин. 80 квм.
063/330-335. (282817)

ИЗДАЈЕМ локал у центру, 24
квм, Жарка Зрењанина 33,
Панчево, 120 евра. 064/305-
80-73. (283098)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ локала
на Зеленој пијаци. 064/116-
38-83. (283113)

ЛОКАЛ преко пута три школе,
близина пијаце, изузетно про-
метно. 060/351-03-56. (283040)

ПРОДАЈЕМ локал 20 квм, у
центру. Тел. 063/346-705.
(283090)

ИЗДАЈЕМ локал у центру Вој-
ловице, 70 квм. 064/219-03-
63, 063/302-166. (283126)

ИЗДАЈЕМ локал, центар, 20
квм. 344-955. (282886)

ИЗДАЈЕМ локал 12 квм, полу-
решетке, телефон, употребна
дозвола, разне делатности.
066/866-49-00. (282940)

У ЈАБУЦИ издајем нове мага-
цине, локале, за све намене,
посебан улаз. 063/351-709.
(282968)

ИЗДАЈЕМ локал 90 квм и ви-
ше канцеларијских простора,
„Звезда”, Сетвана Шупљикца
88. 063/278-250. (283029)

ИЗДАЈЕМ локал у Немањиној
8. 065/853-93-29. (283129)

ПОТРЕБНА радница за рад у
мењачници на Стрелишту.
Тел. 060/365-16-79. (СМС)

ПОТРЕБНЕ раднице за рад на
индустријским машинама у
шивари. 062/872-05-24. (СМС)
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Д. О. О. „ХИДРОВОД” ПАНЧЕВО
Ул. Боре Шипоша 25 (Топола, код Црне мачке)

013/341-292

тражи

1. СПРЕМАЧИЦУ

2. ФИЗИЧКОГ РАДНИКА

3. ЗИДАРА

Пријаве од 8 до 14 сати, радним данима.

Доћи лично

ПРОФЕСИОНАЛНИ УПРАВНИК

• Управљање стамбеном заједницом

• Информисање станара

• Организација радова на текућем

и инвестиционом одржавању

• Хитне интервенције

Бранислав Новаковић, пр

Контакт: 064/40-66-159
ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЉАЊЕ

И ХИГИЈЕНСКО ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА

САМО 370,00 ДИНАРА

ПО СТАНУ
• Управљање стамбеним

заједницама

• Одржавање хигијене четири
пута месечно

• Деценијско искуство 
у пословима са 
стамбеним заједницама

• Наш тим брине за вас 24 сата

Панчево, Николе Тесле 9, 013/411-414, 065/344-75-95
(7/279775)

УПРАВЉАЊЕ

СЕЛИДБЕ

• Комплетна услуга транспорта • Монтажа и 

демонтажа намештаја • Професионални радници 

• Одвожење непотребних ствари

061/288-28-38, 065/560-8585 „IVAN TRANSPORT”

АУТО-СЕРВИСУ „КРТОЛА”

потребан

ВУЛКАНИЗЕР – са или без радног искуства

Контакт тел. 013/348-422, 013/251-61-43

или доћи лично, Јабучки пут 215, Панчево

(ф
)

ПОТРЕБНИ
КОНОБАРИ/
/КОНОБАРИЦЕ
И КУВАРИ

„MAG NO LI JA LUX”,
ПАНЧЕВО

064/393-56-90

ПОТРЕБНЕ раднице

за рад у кухињи и за

роштиљем.

Плата 40.000, за 

раднице са искуством

+ пријава + топли об-

рок. Плата за раднице

без искуства 33.000 +

пријава + топли оброк.

Тел. 063/897-55-04. 
(7/283172)

Комби превоз робе

и селидбе. 

Зоран, 060/360-03-89. (7
/2

7
4

8
2

8
)

Цеђени и млевени парадајз
и сирупи за пекмез од ши-
пурка, купине и дрењине.
Зелена пијаца, поред сир-
нице, опет са вама на ис-
том месту.

060/366-73-33 или 064/176-20-26
(282971)

Поправка старих кровова,

израда нових кровова,

израда баџа,

постављање фасаде,

зидање и малтерисање

СЗР „Зоки”

062/827-89-20

ПОТРЕБНИ возачи са Ц кате-
горијом за развоз по Србији.
062/889-01-20 (СМС)

ПОТРЕБНИ радници обезбе-
ђења са и без лиценце. Кон-
такт тел. 064/658-23-45. (ф)

ПОТРЕБНА озбиљна радница
са искуством, уза ад у трафи-
ци. 063/265-457. (282963)

ПОТРЕБНИ конобари, Caf fe
Pa ci fi co. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (282960)

PO CO LO CO ресторану по-
требни возачи. 064/874-03-
03. (283053)

PO CO LO CO ресторану по-
требно особље за рад у кухи-
њи, чекерик и шанкери.
064/874-03-01. (283053)

ПОТРЕБНИ вредни и одго-
ворни људи за поделу флаје-
ра. 060/664-60-06. (83056)

ФРИЗЕРСКОМ САЛОНУ „Ср-
ба” потребан радник/радница
са искуством. 064/243-87-97.
(283030)

ПОТРЕБНИ: куварица, по-
моћна куварица, конобар Ре-
сторану „Звезда”, Стевана
Шупљикца 88. 063/278-250.
(283029)

АУТО СЕРВИСУ SCAN AU TO
потребан радник. 064/240-69-
63. (282984)

ПОТРЕБНА помоћна радница
за паковање у шивари.
064/062-22-79. (282990)

ПОТРЕБНА радница за шиве-
ње на индустријским шива-
ћим машинама, услови од-
лични. 064/981-77-65. (282990)

КРЧМИ „ШАРЕНИЦА” по-
требне конобарице. Одлични
услови. Тел. 064/349-93-43.
(283010)

ГОЛУБ такси тражи возаче
таксија. Неопходни услови:
поседовње Б категорије мини-
мум пет година. Пожељно ис-
куство на пословима возача.
Контакт особа: Марија Симо-
новић, 060/563-64-63. Звати
радним данима од 8 до 16 са-
ти. (283016)

ДОО SI LEX тражи раднике за
рад у производњи. Тел.
063/103-22-07, Боре Шипоша
9-б. (283069)

ПОТРЕБНА радница за рад у
радњи. 063/833-29-88,
013/400-276. (283027)

ПОТРЕБНА радница за рад у
пекари. 063/320-847. (283070)

ПОТРЕБАН бурекџија.
069/379-02-20. (283078)

РЕСТОРАНУ у центру потре-
бан радник у кухињи.
064/149-99-73. (283074)

WE I FERT дистрибуцији пића
потребни виљушкаристи и во-
зачи Б и Ц категори-
је.062/446-285. 

ПЕКАРИ REX Банатско Ново
село потребан: мајстор и по-
моћни радник. 063/616-694.
(282451)

ПОТРЕБНИ радник/ца за рад
у кафићу „Купе”. 063/341-
797. (282635)

ПОТРЕБНЕ раднице у пекари.
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
064/217-48-56. (282659)

ПОТРЕБНА радница са иску-
ством, кафе Pi cas so Панчево.
065/504-91-07. (282874)

ФИРМА „Бео Брод +” тражи
електро и ЦО 2 вариоце и ау-
тогене секаче. 064/160-32-34.
(2283111)

ПОТРЕБНА жена за спремање
стана, два пута недељно.
064/160-32-34. (283111)

ПОТРЕБНА девојка за рад у
кафићу. Услови одлични. Зва-
ти на 013/331-241. (ф)

ПОТРЕБНИ помоћни радник
и пекар за рад у производњи.
063/606-330. (283144)

ПОТРЕБНА радница за рад у
кафићу „Ma xi”. Тел. 063/862-
10-74, 065/261-22-85. (283147)

ПОТРЕБАН радник Ц и Е ка-
тегорије, обавезно да има
АДР и ТАХО картицу, са ис-
куством. 062/102-77-00.
(283156)

ПОТРЕБНЕ особе са познава-
њем енглеског језика и рада
на рачунару. CV слати на dis -
pat cer tran spor ta@g mail.com
(283162)

ПОТРЕБАН радник у трафици
у центру. Радно време од 18
до 02. Данијела, 063/550-166.
(283171)

ПОМОЋНИ радници и са ис-
куством за лимарију и брава-
рију. 063/663-464. „Лимарија
Бобан”. (2823173)

ПОТРЕБНЕ раднице у продаји
и кухињи за ресторан у пице-
рији у „Авив парку”. 064/643-
41-22, 013/377-230. (283176)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (282349)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, адапта-
ције купатила, вентили, сла-
вине, одгушење канализације
одмах. 061/193-00-09. (282362)

ПОВОЉНО уступам аутомо-
бил са возачем. 063/454-005.
(283178()

ЗИДАРСКЕ радове обављам,
малтерисање, зидање, сана-
ција крова. 064/337-18-97.
(282909)

ТВ, сателитска антена, монта-
жа ИПТВ, антена плус, диги-
тализација. 064/866-20-70.
(282927)

ОБАРАЊЕ дрвећа, рушења
кућа, шупа, бетонирања, чи-
шћења подруме, одношење,
ископи, итд. 060/035-47-40.
(283122)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, уградња,
одржавање воде, канализаци-
је, кабине, славина, бојлера,
котлића. 063/836-84-76.
(282959)

АЛУ ПВЦ столарија, комарни-
ци, ролетне, венецијанери,
уграђујем, поправљам. Заме-
на гуртни. 064/181-25-00.
(282393)

ЗИДАЊЕ, малтерисање, рено-
вирање кровова, стиропор,
бавалит фасаде, бетонирање.
063/865-80-49. (282796)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ ра-
дови, кречење, глетовање,
столарија, веома повољно.
064/280-26-15. (282959)

АЛУ, ПВЦ столарија, ролетне,
комарници, венецијанери,
тракасте завесе, уграђујем,
поправљам. 063/882-25-09.
(282347)

ЧИСТИМ станове, куће, ка-
фиће, канцеларије. 061/224-
50-39, 062/848-97-69, Ивана.
(283106)

ЕНГЛЕСКИ свим узрастима,
долазим, јефтино, 25 година
искуства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (283116)

РАДИМО све физичке посло-
ве: рушења кућа, ископи, бе-
тонирања, одношење ствари.
064/122-69-78. (283122)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

МАШИНСКИ ископ подрума,
темеља, канала, одвоз шута
са утоваром рушења.
063/771-55-44. (282947)

ПРЕВОЗ малим, великим ки-
пером, шљунак, песак, сеја-
нац, ризла, шут. 063/246-368.
(282612)

МАШИНСКИ утовар шута са
превозом. Рушење објеката,
чишћење терена. 063/246-
368. (282612)

КРОВОВИ, санације, термо и
хидроизолација, подашчава-
ње, равни кровови. Најповољ-
није. 066/543-69-16. (282974)

СЕЛИДБЕ, превоз друге робе,
Панчево-даље. Цена договор.
013/366-843, 063/193-22-29.
(282442)

СЕЛИДБЕ, превоз робе, мер-
цедес камионом, радници,
повољно. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85. (282293)

НЕМАЧКИ, часови свим узра-
стима. Преводи, припрема за
полагање свих нивоа знања.
061/656-04-04, 352-892. (282950)

РАДИМ све физичке послове,
чистимо подруме, таване,
наш превоз. 064/144-37-65.
(282973)

МАСАЖА релакс, потпуно
уживање, тотално опушстзање
тела, повољно. Марија.
064/269-94-87. (282974)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мотор-
ном тестером свако дрво које
вам смета. 063/369-846.
(282636)

МАТЕМАТИКА, статистика,
физика, информатика, могућ-
ност месечног плаћања, про-
фесор. Центар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-94-94.
(282988)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар. 064/157-
20-03. (282991)

КОМПЈУТЕРИ: поправка, ин-
сталација нових компоненти,
чишћење, одржавање, брзо,
повољно. 060/351-03-54.
(283040)

ВОДОИНСТЛАТЕР поправља,
реновира комплетна купати-
ла, обијање плочица, одвоз
шута. 062/816-33-84. (283084)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгуше-
ња канализације, адаптације
купатила, сервис. 013/377-
930, 063/115-71-67. (283079)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње судопере, куаптила, адап-
тације, поправке, замене, од-
мах. 013/331-657, 064/495-
77-59. (283065)

БРАВАР заваривач, израда,
уградња капија, ограда, над-
стрешница, заштитних реше-
така. 062/816-33-84. (283084)

СПУШТЕНИ плафони, пре-
градни зидови, глетовање,
кречење, уградња ламината,
прозора, врата. 062/816-33-
84. (283084)

ТЕРЕНСКО заваривање аргон,
електро. Израда, онтажа че-
личних конструкција.
060/424-29-93. (283094)

НЕГА старих, болесних и ин-
валидних лица. 063/868-04-
51. (283096)

ПИЦЕРИЈИ MAMMY потре-
бан пица-мајстор и помоћни
радник. 063/691-169. (283167)

ПОТРЕБАН конобар-ица, са и
без искуства у Ресторану „Ба-
натски кутак”. 060/512-59-99,
064/988-88-66. (283187)

ИЗРАДА/МОНТАЖА кон-
струкција, хала, гаража, тен-
ди, коване капије, ограде,
грађевинску лимарију.
064/068-10-85. (2843149)

ШЉУНАК, песак сејанац од-
воз шута малим кипером до
два кубика. 064/664-85-31,
013/342-338 (СМС)

ИСКУСНА наставница фран-
цуског језика држи часове
основцима и средњошколци-
ма. Омољица -долазим.
064/196-47-23 (СМС)

ПОТРЕБАН посластичар.
064/643-41-22, 013/377-230.
(283176)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу, ме-
талне подупираче, мешалице
за бетон. 064/351-11-73. (282625)

ЛИМАРСКИ радови, олуци,
окапнице, лајсне, кровопо-
кривачки радови, санације,
повољно. 066/543-69-16. (282974)

ПРЕВОЗИМ повољно песак,
шљњунак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94. (283008)

ШЉУНАК, песак, сејанац, од-
воз шута малим кипером до
два кубика. Лаза. 065/334-23-
38. (283574)

ЕЛЕКТРИЧАРСКЕ услуге,
електро инсталације, израда
нових, преправка, поправка
старих расвета. 063/644-353.
(283087)

РОЈАЛ МГ: уградња/поправ-
ке; ролетне, комарници, вене-
цијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-498.
(283054)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис – ком-
бијима, камионима, екипа
радника, монтажа, демонта-
жа, паковање ствари, кутије
за паковање, фолија за за-
штиту намештаја. Селите се
без стреса!!! Борис, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(283057)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радни-
ка, све релације по Србији.
063/253-028, 064/444-66-74.
(283057)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Бо-
рис, комбијем и камионом,
Војводина, Србија, са или без
радника. 063/253-028,
064/444-66-74. (283057)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Бо-
рис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа
радника, кутије, фолија за за-
штиту намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бесплатан
долазак и процена посла.
Плаћање могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
063/253-028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be-bom bon cic.com
(283057)

ШЕЗДЕСЕТОГОДИШЊИЦА
матуре гимназијалаца
1958/1959. Да проверимо
памћење и освежимо сећања.
Окупљање испред Гимназије у
недељу, 29. септембра 2019.
године, у 12 сати. (283055)

ИЗДАЈЕМ апартман у центру
Златибора. Повољно.
063/709-44-97. (282958)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере,
замрзиваче, климе, шпорете,
бојлере, поправљамо са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
013/361-361, 064/122-68-05.
(283170)

ФИЗИОТЕРАПЕУТ нуди своје
услуге. Ђорђе. 060/314-13-80.
(282311)

МУШКАРАЦ, 56 година, мате-
ријално обезбеђен, жели да
упозна жену или девојку до
40 година, ради дружења, из-
лазака. Звати око 21 сат.
013/352-203. (282922)

ПЕНЗИОНЕР, аустријски, 60,
тражи жену од 45 до 70 годи-
на, озбиљна веза. 063/269-
173. (283164)

ВОДОИНСТАЛАТЕР: одгуше-
ње купатила, канализације,
водоводне адаптације, замена
вирбли, вентила, батерија, са-
нитарије, све за воду, 0-24 са-
та. Пензионерима екстра по-
пуст. Долазим одмах.
013/348-139, 063/811-74-89,
Јовичин. (282966)

КАМИОН кипер, превоз
шљунка, сејанца, песка, ри-
зле, утовар и одвоз шута.
060/474-74-57. (283159)

СЕЛИДБЕ, транспорт комби-
јем и камионом, демонтажа,
монтажа намештаја, изноше-
ње непотребних ствари, кути-
је за паковање. 064/047-55-
55. (282777)

БАЛТОКАД када, обнова гла-
зуре, пластифицирање, 28 го-
дина с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs. 065/347-
55-02, 011/288-30-18. (и)

МАШИНСКИ ископ подрума,
темеља, канала, одвоз шута
са утоваром рушења.
063/771-55-44. (282947)

ЕЛЕКТРИЧАР: поправке бој-
лера, шпорета, индикатора,
разводних табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88. (282349)
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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

STAR CITY EXPRESS DOO 

расписује конкурс за радно место 

1. ОДГОВОРНО ЛИЦЕ 
саобраћајни факултет

2. ВОЗАЧ Д КАТЕГОРИЈЕ

CV слати на Star City express doo, Улица Светог
Саве 5, 26000 ПАНЧЕВО, или на email: 
starcitystarcevo@gmail.com

Контакт телефон 066/355-101

POZIV

za dostavljanje ponuda za nabavku usluge
prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje

Instituta za proučavanje lekovitog bilja
„Dr Josif Pančić”’ u Pančevu, 
Ul. Bavaništanski put br. 305

Prevoz za 50 zaposlenih obavlja se svakog radnog
dana od ponedeljka do petka, na relaciji Grad Pan -
čevo – Sektor za proizvodnju, Bavaništanski put br.
305, u vremenu od 6.20 do 6.50, za dolazak i od 15
do 15.50 sati, za povratak s posla, s tim da je vozilo u
međuvremenu slobodno. Prevoz zaposlenih obavlja
se sa dva vozila po 25 putnika u vozilu, kroz sledeće
delove Pančeva: Smer vozila br.1 prema Sektoru pro-
izvodnje, 6.30. Prva stanica je Žarka Zrenjanina kod
Stomatološkog fakulteta, druga – ugao Žarka Zrenj-
anina i Kraljevića Marka, treća – Ž.Zrenjanina kod br.
47 (Sodara), četvrta – Ž. Zrenjanina kod br. 3 (pekara
Hermes), peta - Svetog Save br. 2 (kod glavne auto-
buske stanice), šesta - Svetog Save br 54, sedma -
Moše Pijade br.120 (izmedju Koteža 1 i Koteža 2), os-
ma - Stevana Šupljikca br.83 (nadvožnjak), deveta -
ugao Mihajla Obrenovića i Miloša Obrenovića (Tesla),
deseta - Sektor proizvodnje Bavaništanski put br.305
– zadnje odredište u 6.50. Smer vozila br. 2 prema
Sektoru proizvodnje 6.35 min. Prva stanica – Strelište
Dušana Petrovića Šaneta, druga – Strelište Cvijićeva,
treće - Stevana Sremca br. 32, četvrta – stari buvljak
Bavaništanski put 30, peta – Bavaništanski put kod
vojske (kasarna Stevica Jovanović), šesta –  Bavani -
štanski put Novo groblje, sedma – Sektor proizvodnje
Bavaništanski put br.305 – zadnje odredište u 6.50
sati. Pravo učešća u postupku imaju pravna lica koja
su kod nadležnih organa registrovana za obavljanje
delatnosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o is-
punjenosti uslova za učestvovanje u postupku su: iz-
vod iz registra privrednih subjekata, finansijski izve -
štaj za 2018. godinu, dokaz o posedovanju vozila re-
gistrovanih za prevoz putnika. Rok za dostavljanje po-
nuda je 30. 09. 2019. Otvaranje ponuda je dana 01.
10. 2019. u 12 sati u Pančevu, Bavaništanski put 305.
Ponude dostaviti lično ili poštom na adresu: Institut za
proučavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Ul. Zele-
ni venac 2/III, Beograd, ili Institut za proučavanje le-
kovitog bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put 305,
Pančevo, sa oznakom – Ponuda za nabavku usluge
prevoza zaposlenih u Sektoru proizvodnje. Osoba za
kontakt dr Svetlana Turudija Živanović tel 064/867-
47-99, e-mail: sturudija@mocbilja.rs. Više informacija
potražiti na sajtu www.mocbilja.rs. 

BRITISH MOTORS
Ekskluzivni uvoznik Jaguar i Land Rover vozila za Srbiju

British Motors d.o.o. je uvoznik i jedini ovlašćeni servi -
ser Jaguar i Land Rover vozila za Srbiju i Crnu Goru.

Potreban nam je:

Vulkanizer sa iskustvom
Opis posla:
• Demontaža i montaža pneumatika
• Vulkanizerski poslovi
• Održavanje zadužene opreme i voznog parka
• Obavljanje i drugih poslova po nalogu rukovodioca

Profil kandidata:
• SSS
• Poželjno radno iskustvo na poslovima lake meha ni ke
• Vozačka dozvola B kategorije

Više informacija možete dobiti pozivanjem na broj
011/413-44-44

ХОТЕЛ „КУТКО” у Масариковој број 3
тражи

следеће особље за рад

• 2 кувара

• 3 помоћна радника у кухињи

• 6 конобара

• 3 шанкера, и

• 2 радника за прање посуђа

Љупко – 063/313-844, Маријана – 063/693-944

BEOKOM DOO BEOGRAD,
UL. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67

za rad u Pančevu traži:

• POMOĆNI RADNIK NA UGRADNJI VETROBRAN -
SKIH STAKALA – više izvršilaca

• BRAVAR – više izvršilaca (poželjno radno iskustvo)

Prijave dostaviti lično od 8 do 16 sati na adresu Prvo-
majska 10-a Pančevo ili mejlom na 
beoplex@yahoo.com najkasnije do 30. 09. 2019.

KRYOOPREMA d.o.o.
Панчево, Утве Златокриле бр. 9, 013/301-245

КОНКУРС

• машински инжењер за руковођење
производњом

Услови:
– Машински или дипломирани машински инжењер;
– Вођење производње (заменик директора

производње)
– Старост до 40 година
– Возачка дозвола Б категорије
– Пожељно знање енглеског језика
– Радно искуство пет (5) година
– Рад на рачунару
– Посвећеност у пословима производње опреме

Предузеће организује школовање за:
• инжењера заваривања
• хелијумско испитивање опреме
• рад са вакуумском опремом

Пријаве слати на email: sjovanovic@kryooprema.com

ЈАЊА АРАМБАШИЋ
1933–2019.

Наша племенита мајка и бака преминула је 15. септембра 2019.

Била је и остаје наш анђео.

С љубављу њене МИКА и АКИ

(41/283034)

Последњи поздрав нашем драгом куму

РОЂИ

Свима ћете недостајати, били сте јед-

ном дивни.

ЉУБА, БИЉА и ПРЕЖА ЂОРЂЕВИЋ

(75/283117)

Драги мој брате

РОЂО

Нека те у тишини

вечног мира прати

наше пријатељство

јаче од времена и за-

борава.

ЗОРАН МАРКОВИЋ

са породицом

(68/283100)

Последњи поздрав

чика РОЂИ

Поносни смо што смо те познавали.

ИВАН и ПАВЛЕ ТМУШИЋ са породицом

(92/и)

Последњи поздрав пријатељу

РОЂИ

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(94/283194)

После кратке и тешке болести, преминуо

је наш

ТРАЈКО ДИМИЋ
1938–2019.

Наш вољени преминуо је 17. септембра,

али ће заувек живети у нашим успоменама.

Ожалошћена породица ДИМИЋ

(67/283099)

Последњи поздрав драгој комшиници

ЈАЊИ АРАМБАШИЋ

Станари у Светог Саве 4

(77/283124)

Потребне жене на пословима чишћења.

Предност Стрелиште, Тесла, стара Миса.

Тел. 062/296-978
(ф)

ПОТРЕБНИ РАДНИЦИ за рад

на паковању у производњи.

Контакт телефон 062/365-414, Јагода
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МИЛОРАД РОДИЋ

Последњи поздрав вољеном деки од унуке

ВИШЊЕ и породице СИМОВИЋ
(15/2892946)

МИЛОРАД РОДИЋ

Последњи поздрав нашем чика Рођи од КОКЕ са

породицом
(16/282946)

МИЛОРАД РОДИЋ РОЂА
Био си добар човек, широке душе и великог срца у ко-
јем је било места за све људе овог света.
Заувек у нашим срцима.

ЗОРАН и ЦЕЦА са породицом
(19/282958)

МИЛОРАД РОДИЋ

Последњи поздрав од „БЕДЕМ”-а

(36/2830017)

МИЛОРАД РОДИЋ

Драги куме, почивај у миру, нека те анђели чу-

вају.
Породица ШИЈАН

(47/283035)

14. септембра 2019. престало је да куца велико срце нашег

вољеног

РОЂЕ

Љубав не умире, поносни смо на сваку успомену, сећање, тре-

нутке проведене са тобом.

Вечно ћеш живети у нашим срцима.

Твоји најмилији: отац СИМО, супруга ЈАСМИНА, ћерка СОФИЈА,

син СИНИША, унук ЗОРАН и унука ВИШЊА

(51/283044)

Тајо мој,

Са љубављу коју смрт не прекида и тугом коју

време не лечи, чуваћу те вечно у свом срцу.

Твоја СОФИЈА

(52/283045)

МИЛОРАД

РОДИЋ

РОЂА

Последњи поздрав

комшији Рођи од по-

родице ЈОВАНОВ

(59/283066)

МИЛОРАД

РОДИЋ

РОЂА

Последњи поздрав

Рођи од кумова БЕЗ-

БРАДИЦА

(60/283066)

Нашем вољеном

РОЂИ

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

ДОБРИЧАН ЈЕЛЕНА и ДУШАН са породицом

(65/283091)

Последњи поздрав дугогодишњем сараднику

МИЛОРАДУ РОДИЋУ

„Дунав осигурање” ГФО Панчево

(81/ф-1032)

ВИДОЈКО ЈОВАНОВ

Био си добар и племенити супруг и деда. 

Оставио си нам велику празнину.

Твоје постојање била је наша снага и топлина.

Твоје име је наш понос, твоја смрт наша дожи-

вотна рана.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Супруга МАРИЦА, син МИЋА, 

унука АНИТА и зет АДИ са децом

(83/283157)

ВИДОЈКО

ЈОВАНОВ
Последњи поздрав при-
јатељу наш.

Од породице ТОМИЋ
(84/283157)

Последњи поздрав

нашем драгом

СТЕВИЦИ

ПУЈИ
7. III 1931 – 16. IX 2019.

од његових

најмилијих
(72/283107)

Последњи поздрав

чика СТЕВИ

од АЛЕКСЕ и НЕШКА

(71/283107)

КРСТА

ВАСИЋ
1952–2019.

Последњи поздрав

тати од ћерке СУН-

ЧИЦЕ са породицом

(66/283095)

МИЛОРАД РОДИЋ

Збогом куме наш!

ТИЈАНА, НЕБОЈША, НИКОЛА и кума МАЦА
(93/283192)

Куме, тужних четрде-

сет дана без тебе

ОБРАД

ЈОСИПОВИЋ

Недостајеш нам пуно!

Породица

ГРУЈОСКИ

(89/283181)

23. септембра 2019, у 11 сати, дваћемо јед-

ногодишњи помен нашем драгом

ВЛАДИМИРУ

СТАНОЈЕВИЋУ

Твој одлазак оставио је дубок бол, тугу и

неизмерну празнину.

Недостајеш нам...

Супруга ЈАСМИНА и ћерка ЕМИЛИЈА

(88/283177)
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Заувек ме је напустила
моја

АНА

ТУРИНСКИ
Остаје празнина и жи-
вот пун лепих успомена.
Хвала ти за све, моја
другарице.

КСЕНИЈА

(17/282949)

Са тугом у срцу опра-

штамо се од вољене

АНЕ

ТУРИНСКИ

Сестра МАРИЈА, 

МАЈА и ИВАН са

породицама ПЕМАЦ

и ВЛАЈКОВИЋ
(34/283014)

Последњи поздрав во-
љеној

АНИ

ТУРИНСКИ
Тугују за тобом: сестра

ЉИЉАНА, зет ЉУБИША,
ИВАНА и ЈЕЛЕНА

са породицама БАКИЋА
и СИМОНОВИЋ

(35/283014)

12. септембра 2019. преминула је наша драга су-

пруга, мама, баба и ташта

АНА ТУРИНСКИ
1949–2019.

Вечно у срцу њених најмилијих.

Супруг БРАНИСЛАВ, ћерке ДАНИЈЕЛА, ГАБРИ-

ЈЕЛА и БРАНИСЛАВА, унуке САРА и ЉИЉА, уну-

ци СТЕФАН, МАРКО и НИКОЛА и зетови ДРА-

ГАН, МИЛЕ и ЈОВАН
(44/283032)

Последњи поздрав драгој мами, ташти и баби

АНИ ТУРИНСКИ

Надам се да те сада ништа не боли. 

Заувек у срцима ћерке БРАНИСЛАВЕ, 

зета ЈОВАНА и унука МАРКА и НИКОЛЕ

(45/283032)

Последњи поздрав најдражој мами, баби и

ташти

АНА ТУРИНСКИ

Мама, недостајеш ми и пуно те волим.

Ћерка ДАНИЈЕЛА, унука ЉИЉА

и зет ДРАГАН

(46/283032)

АНА ТУРИНСКИ
1949–2019.

Последњи поздрав комшиници Ани од комшија

у Михајла Петровића Аласа 6
(82/283152)

Последњи поздрав куми

АНКИЦИ

од куме НАТАШЕ са породицом

(90/283188)

ГМИТРА ЈОВАНОВИЋ
1925–2019.

Последњи поздрав нашој баба мудрици.

МАРИЈА и НЕНАД

(56/283061)

ГМИТРА ЈОВАНОВИЋ
1925–2019.

12. септембра 2019. године, упокојила се наша мајка Митра.

Недостајаће заувек њене речи, њени савети, њени принци-

пи.

До последњег тренутка је била своја, доследна и достојан-

ствена.

Успомена на мајку Митру живеће кроз нас и кроз наше и ње-

не потомке.

Седмодневни помен нашој мајци даваћемо у суботу, 21. сеп-

тембра 2019. године,  у 11 сати, на гробљу Котеж.

ЗОРА, ДУЛЕ, МАЦА и МИЋА

(55/283061)

Последњи поздрав драгој мајци

ГМИТРИ ЈОВАНОВИЋ
Драга мајко, нека твоја душа нађе заслужени мир, а ми ћемо чува-

ти успомену на твоју доброту и мудрост.

Твоја ћерка ЦАНА и зет ЗЛАТКО
(62/283081)

Вољеној

баба МИТРИ

последњи поздрав од унуке ИВАНЕ и праунука

АЛЕКСЕ и НИКОЛЕ
(73/283108)

Вољеној

баба МИТРИ

последњи поздрав од унуке БИБЕ, зета НЕШЕ и

праунука АНДРЕЕ и ДАРИЕ
(74/283109)

ОБРАД МИКИЋ

Вољени муж и отац остаје вечно у срцима супруге

ЛУЦЕ, сина МИЛАНА и ћерке ВЕРИЦЕ са поро-

дицама
(53/283047)

Са великим болом опраштамо се од

МАРЕ РОСИЋ
1940–2019.

Мајко, отишла си тихо без речи. 

Надам се да ће те анђели чувати кад ја

нисам могла. Заувек ћеш бити у нашим

срцима.

Ожалошћени: ћерка ЗОРИЦА, супруг

МИРКО, зет ВЕРАН и унук УРОШ

(18/282951)

Вољеном супругу, тати и деди

ЂУРИЦА ИСАЈЛОВ
Ђура лимар

1955–2019.

Твоји: супруга ЈАСМИНА, син ЖИВА

и унучад НАТАЛИЈА и ЂУРИЦА

(43/283033)

Тужно збогом нашој драгој

ГОЦИ ДАБИЋ

С поштовањем и захвалношћу ЈОКА са децом

(9/282929)

Последњи поздрав

ГОРДАНИ

ДАБИЋ

од породице

ПАВЛОВИЋ

(70/283102)

Последњи поздрав

куми

ЈАГОДИ

РАНИСАВЉЕВИЋ
1949–2019.

Од БРАНКЕ

и МИЛОША
(86/283169)

Последњи поздрав

ЈАГОДИ

РАНИСАВЉЕВИЋ
1949–2019.

од комшија

у Стевана Сремца 74

(87/283169)

300-820, 300-830
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21. септембра 2019.

навршава се четрде-

сет дана од смрти на-

ше драге

ЗАГОРКЕ

СУБОТИЋ

Окупићемо се, у

11.30, на Католичком

гробљу и одати јој

помен

Њени најмилији

(26/282985)

Ускоро ће шест месеци од смрти мог во-

љеног супруга

СРЕТЕНА ВУЧИЋЕВИЋА
1957–2019.

Среле мој, прошло је дугих шест месеци,

много ми недостајеш, душо моја, бескрај-

но сам тужна.

Твоја МИЛКА – твој ЦВРЛЕ

(28/282987)

23. септембра 2019. пуних је четрдесет дана туге и бола, пуних четрдесет дана

откада је тихо отишао нас вољени и мили супруг, татица, дека и свекар

ОБРАД ЈОСИПОВИЋ
2. VI II 1939 – 15. VI II 2019.

Лако те је било волети, тешко, претешко изгубити, а најтеже сада без тебе

живети.

Иза себе си оставио трагове који се никада неће избрисати, доброту коју ћемо

заувек памтити и љубав која ће нас вечно грејати.

Поносни смо што смо те имали, а тужни што смо те изгубили.

Заувек ћеш живети у нашим срцима.

Нека те у тишини вечног мира прати наша љубав јача од времена и заборава.

Твоји најмилији

(38/283019)

22. септембра је шест месеци откада нас је напустила
наша мама, баба и ташта

РАДА ВИДАНОВИЋ
Време пролази, бол остаје.

Твоји: СЛАЂА, МИЛЕ, ЈЕЛЕНА, ОЗРЕН и КИКИ
(6/282919)

21. септембра навршава се петнаест година од нестанка
мог јединца

ВЛАДИЦЕ ВИДОЈЕВИЋА

Мајка МИЦА, супруга ДАЛИБОРКА, ћерка АНА и син
ИВАН

(7/292920)

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНОВИЋ

ЈАЊА МИЛАНКО
1939–2007. 1935–2013.

Људи живе колико живи сећање на њих.

Ваша ћерка АНА

(50/283042)

У петак, 27. септембра 2019. навршава се десет година откако није
са нама наш вољени

МИЛОШ БЕГОВИЋ
Десет година смо без тебе.

Недостајеш јако.
Породица

(58/283067)

Драга

БИЉО

Прошло је десет година а ти си ми та-

ко ту!!

Твоја другарица

(57/283063)

25. септембра 2019. навршава се шест месеци от-

како није са нама

ЉУБИША НИКОЛИЋ

Његови најмилији
(69/283101)

ЈАНО ПАЊИК
1937–2009.

И даље живиш у нашим срцима.
Твоји најмилији: ћерка МАРИНА, унука ДАЈАНА и зет
ЈОВИЦА АНТОНИЋ

(78/283138)

У суботу, 5. октобра,

у 11 сати, на Новом

гробљу обележавамо

годишњи помен

МОМИРУ

ЋИРИЋУ

Недостајеш.

Твоји: ФИЛИП, 

СОФИЈА

и АЛЕКСАНДРА

(79/283145)

ГОДИШЊИ ПОМЕН

СТЈЕПАН ПАВИЋ
1962–2018.

Одржаће се у недељу, 22. септембра 2019.

Са поносом чувамо успомену на тебе.

Твоји најмилији

(85/2831609

ЗОРИЦА ТМУШИЋ

Тужна је наша улица од када ниси ту,

јер тужну песму певају они што остају.

Срећан ти рођендан звездо наша најсветлија.

Твоји најмилији

(91/и)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати
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Прошла је година откако нас је напустио наш вољени

НЕНАД ЗЛАТАНОВИЋ
1979–2018.

Вечно ожалошћени: мајка МАРИЈА, брат СЛАВИША, ћерке МАРИЈА

и ТЕОДОРА и остала родбина и пријатељи
(5/282918)

ГОРДАНА СПРЕМИЋ
2016–2019.

Три године без тебе.
МИЛАН
(10/282933)

ВЛАДИМИР БАЧИК
1960–1989.

Тридесет тужних година откако ниси са нама.

Вољени не умиру.

Твоја мајка РУЖАНА, син СИМОН, 

остала родбина, кумови и пријатељи

(11/282936)

ЈОВАНКА

САНАДЕР

Прошло је тужних

шест месеци без тебе,

из дана у дан све ви-

ше недостајеш. Ни-

када те нећемо пре-

жалити.

Твоји: ДРАГАН, 

ћерке са породицама

и сестра РОСКА

са породицом

(13/282942)

Прошла је дуга година. Бол и туга за тобом

нису

СНЕЖАНА АНОВИЋ
рођ. Мијовић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Твоји: тата, ГОГА, ЉИЉА и СТЕФАН

(20/282961)

28. септембра 2019. на-
вршава се тужна година
откако није са нама наш
драги

ЖИВАН

СТОКИЋ
С љубављу и поштова-
њем.

Твоји најмилији

(24/282980)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у

недељу, 22. 09. 2019, у 10 сати, одржати миса са

молитвом у Католичкој цркви.

У уторак, 24. септембра 2019, у 11 сати, изаћи
ћемо на гроб нашег вољеног

ИВАНА ЛУКИНИЋА
Четрдесет је тужних дана како више ниси са
нама. 

Отишао си на пут без повратка. Недостајаћеш

нам неизмерно за све што долази, али ти ћеш

заправо увек бити ту, у нашим срцима, јер си

део нас.
Твоји женскићи

(25/282981)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

ЦВЕТКО

НИКОЛОВСКИ
2010–2019.

Требаш нам, баш сад

да будеш уз нас.

Твоје: ТРАЈКА, 

СЛАВИЦА и ВЕРИЦА
(29/282990)

Увек ћеш бити у нашим мислима. Заувек у срцу.

Сестра ИЛОНКА са породицом

(37/283018)

СЕЋАЊЕ

ЖЕЉКО ЈОВАНЧЕ

ВЕЛИЧКОВИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ
1970–1999. 1948–1997.

Увек с вама у мислима.

БРАНКА, ВИКТОР, ЖЕЉАНА

и ДРАГАНА са породицом

(42/283028)

Тужно сећање на наше најмилије

ПАВЛОВИЋ

ЂУРА НАДА МИЛАН
22. VI 2017. 21. III 2019. 8. XII 2017.

МИРА, МИЛИЦА и МИЛАН ПЕТРОВИЋ

(48/283041)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

НАДА ПАВЛОВИЋ
21. III 2019.

Време пролази, а туга све већа и већа за тобом брижна
мајко моја. МИРА ПЕТРОВИЋ

(49/283041)

20. септембра 2018. године трагично је настрада-

ла наша љубав

СНЕЖАНА АНОВИЋ
22. III 1964 – 20. IX  2018.

Зашто човек тек на крају схвати...

Успомену на тебе с поносом заувек чувају твоји:

МИЛОВАН, БОЈАН и ДАМЈАН

(61/283080)

21. септембра 2019. навршава се шест месеци

од смрти нашег драгог

РАДЕТА СПАСОВСКОГ

Време пролази, а бол и туга никада неће.

Твоји најмилији

(63/283086)

23. септембра 2019. навршавају се три године от-

како није са нама

МИРОСЛАВ СТОЈАНОВ
1941–2016.

Успомену на тебе чувају твоји најмилији.

Породице СТОЈАНОВ и МАНЧЕВ

(54/283052)

У суботу, 21. септембра 2019, у 11 сати, у Старче-
ву, даваћемо годишњи помен

ДРАГИЦИ ДИЗИЈИ

Година прође, али не бол и сећања. Временом ће
јачати у нашим срцима сећање на лепе тренутке
проведене с тобом. Ти су отишла далеко од нас и
оставила нам тугу.

Твоји најмилији: ћерка БИЉАНА, унука ИВАНА,

зет МИЛАН, унучад МАРКО, ХЕЛЕНА и СТЕФАН
(64/283082)

БОРИС

ЂУРИЋ

Пролетело је пола годи-

не...

Докторе Ђурићу недо-

стајеш нам...

Супруга НАДА и ћерке

ОЛГИЦА и БРАНКИЦА

са породицама
(76/283120)

26. септембра 2019. године навршава се дваде-

сет три године откад није са нама наш

ВАСА КЕПИЋ

Ми који те волимо знамо колико је тешко живе-

ти без тебе.

Твоји: супруга МАЛЕНА, син БАНЕ и ћерка БЕБА

(80/283150)

300-820, 300-830
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Са сетом се сећамо нај-
трофејније генерације
ФК „Младост” Омољица:

ШТРБАН, ЛУКИЋ,

ТАДИЋ, РАКИЋ,

КОВАЧЕВИЋ, ЈОНО-

ВИЋ, ЛИСИЦИН А,

ЛИСИЦИН В, ЈАКО-

ВЉЕВИЋ Д, ТАЈДИЋ,

ТАДИЋ ЗЛАТКО

(председник ФК),

НИКОЛИЋ, МИЛО-

САВЉЕВИЋ (тренер),

РАДОВАНОВИЋ

Генерација

(1/282890)

СЕЋАЊЕ

ЖИВАН ВОЈНОВ
18. IX 2012 – 18. IX 2019.

Твоја породица
(2/282907)

МИРОСЛАВА ХРИБ

ШАЈРИХ
1989–2019.

Твоји: НАДА, МАРКО, 

БРАНКА и ДУЊА

(3/282914)

Наши вољени родитељи

МАРИНКОВИЋ

КАТИЦА ПАВЛЕ
1995–2019. 1983–2019.

Бескрајна захвалност за сву пожртвованост, љу-

бав и доброту.

Ваше ћерке МАРА и БЕБА са децом

(4/282915)

Седамнаест го ди на је про шло, а се ћа ње на те бе и да ље

не бле ди

ДЕ СИ МИР ПО ПО ВИЋ

За у век тво ји: АН ДРЕ ЈА, МА ТЕ ЈА, ИРЕ НА и ДРА ГАН

(22/ф)

Сећање на наше драге

НИНИЋ

ЗАГОРКА БРАНКО
8. III 2001. 29. IX 1989.

ТРИВАН МАРКОВСКИ

СВЕТОЗАР БИСЕРКА ЈОВАН
21. VI 1998. 23. IX 2014. 18. I 2015.

Са поносом и љубављу чувамо успомене на њих.

ТРИВАН, ПЕНЕВСКИ и НОВАКОВИЋ
(14/282943)

Тридесетогодишњи

помен мајци

ДОБРИЛИ МРКАЉ
од сина ЗЛАТКА и снаје

МИРЕ са децом
(8/282926)

Навршава се петнаест

година откада ниси с

нама

НАДА ДУКИЋ
17. IX 2004 – 17. IX 2019.

Син МИЛОМИР

са породицом

(12/282937)

СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА МИЛИЦА

ВРЛАМСКИ ВРЛАМСКИ
из Баваништа

Бол и тугу у нашим срцима не може време избрисати.

Заувек ћете остати део нашег живота, вечно ћете жи-

вети у сећању свих нас.

Сестра и ћерка и зет ЂУРА
(21/232962)

21. септембра 2019, у 11 сати, на Војловачком

гробљу, даваћемо шестомесечни помен нашем

драгом

ДРАГАНУ ГАВРИЛОВИЋУ

ГАГИЈУ

Време нам није ублажило тугу за тобом, недоста-

јеш нам пуно

Твоји најмилији
(23/282972)

Прошло је тринаест

тужних година отка-

да са нама није наш

ДЕЈА

Заувек у нашим ср-

цима.

Твоји другови ЦАКА

и СМОЛЧА

(27/282986)

20. септембра навршавају се две године откад

није са нама наш супруг, отац, свекар и деда

САВА КРЧАДИНАЦ

Заувек у срцима најмилијих

(30/282995)

20. септембра навршава се шест месеци откада

није с нама наша Кова

КОВИЉКА СТОЈИЧИЋ

Хвала ти за све што си учинила за нас.

Твоја породица

(31/283001)

17. септембра навр-

шава се тринаест го-

дина откако нас је на-

пустио наш вољени

ДЕЈАН

ЂАКОВИЋ
1985–2006.

Вечно си у нашем ср-

цу и мислима.

Твоји: НАНА

и велики БАТА

са породицом

(33/283011)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

СТОЈАНКА

ТУЦИЋ
2008–2019.

Почивај у миру мила

мајко, у нашим си

мислима.

БАТА и РАТКО
(32/283006)

ВАСА ЈЕФТИЋ
7. VII 1939 – 21. IX 2013.

Време које пролази

никада неће избри-

сати траг који си

оставио.

Твоје ШАРИКА

и ИВАНА
(39/283021)

СЕЋАЊЕ

ЦВИЈЕТА МИЛАН

НОВКОВИЋ ПЕКЕЧ МИЈА
Син ВЛАДА брат ВЛАДА

Године пролазе, сећања остају (40/283023)

РАД НО

ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком

и уторком 

од 8 до 18,

средом

од 8 до 15,

а четвртком

и петком 

од 8 до 13 сати
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Уче ни ци Основ не шко ле „Мо -
ша Пи ја де” из Ива но ва у су -
бо ту, 14. сеп тем бра, те мељ но
су очи сти ли при о ба ље Ду на -
ва ко је се на ла зи на око ки -
ло ме тар од по ме ну тог се ла.
С њи ма су у ак ци ји уче ство -
ва ли и за по сле ни у по ме ну -
тој уста но ви, као и Ме сна за -
јед ни ца и Удру же ње кам пе -
ра, на у ти ча ра и љу би те ља при -
ро де „Ива но вач ка ада”.

Ди рек тор ка Са ња Си мић
Ми ја то вић на во ди да шко ла
ко јом ру ко во ди од ове го ди -
не уче ству је у пи лот-про јек -
ту Ми ни стар ства про све те и
на у ке под на зи вом „Обо га ћен
јед но смен ски рад”.

– Ово је јед на од ак тив но -
сти, ко ју смо на зва ли „Ду нав
нас окру жу је”, чи ји су ци ље ви
по ди за ње еко ло шке све сти од
нај ра ни јег уз ра ста, сти ца ње
зна ња о зна ча ју во да и уче ње

о биљ ном и жи во тињ ском све -
ту у око ли ни. Део ча со ва би ће
по све ћен и шко ли пе ца ња од -
но сно спорт ском ри бо ло ву.
Уче ни ци су ве о ма за до вољ ни
јер ће ве ћи ну ча со ва на кон ре -
дов не шко ле про во ди ти у при -
ро ди. Та ко је би ло и овом при -
ли ком у кам пу, ка да су де ца
на кон ак ци је ужи ва ла у на оба -
ли Ду на ва – ка же ди рек тор ка.

Ина че, шко ла већ ду же вре -
ме са ра ђу је са чла но ви ма удру -
же ња „Ива но вач ка ада”, ко ји
ђа ци ма по ма жу око так ми чења
у при ку пља њу ре ци кла жног ма -
те ри ја ла под на зи вом „Сакупи,
уште ди – ви де ћеш да вреди”.

Ба нат ски Бре сто вац: На ста -
вље на је ре кон струк ци ја пу та
ка Ду на ву, па се апе лу је на
во за че да при ла го де бр зи ну
но во на ста лим усло ви ма. ЈКП
„Ком брест” укла њао је ди вље
де по ни је, а у то ку је ху ма ни -
тар на ак ци ја са ку пља ња че -
по ва, ко ји се мо гу пре да ти у
шко ли и у Ме сној за јед ни ци.
Саста нак пред став ни ка се ла
и Покра јин ске вла де на те му
уре ђе ња Пар ка при ро де „По -
ња ви ца”, пр во бит но за ка зан
за 21. сеп тем бар, по ме рен је
за се дам да на.

Ба нат ско Но во Се ло: Сед ма
„Трак то ри ја да” одр жа на је у
не де љу, 15. сеп тем бра, на „ва -
ша ри шту”. Упра ва До ма кул -
ту ре ра ди на за ме ни цре па на
јед ном де лу згра де, као и на
по став ци ка ме ра. Мно ги Ново -
се ља ни укљу чу ју се у ху ма ни -
тар ну ак ци ју за при ку пља ње
по мо ћи за ле че ње у ино стран -
ству тро го ди шње Пе тре Ђор -
ђе вић. Ова де вој чи ца има рет -
ку му та ци ју ге на ко ја је до ве ла
до ства ра ња ту мо ра на мозгу.

До ло во: Ше сти „Паб квиз”
при ре ђен је у не де љу, 15. сеп -
тем бра, а по бе ди ла је еки па
„Пин гви ни с Ма да га ска ра”.
Истог да на Удру же ње ви на ра
и ви но гра да ра „Све ти Три -
фун” осве шта ло је свој обје -
кат у ви но гра ду.

Гло гоњ: У зо ни шко ле по ста -
вље ни су дис пле ји по ка зи ва -
чи бр зи не. До бро вољ но ва тро -
га сно дру штво уче ство ва ло је
про шлог ви кен да на так ми -
че њу у Ма та ру шкој Ба њи. КУД
„Ве се ли ја” на сту пи ће у су бо -
ту, 21. сеп тем бра, на По кра -
јин ској смо три фол кло ра и
из вор ног ства ра ла штва у Вр -
ба су. Осми „Да ни Ру му на” би -
ће упри ли че ни у су бо ту и не -
де љу, 21. и 22. сеп тем бра, у
До му кул ту ре.

Ива но во: У то ку су ра до ви на
по ста вља њу но ве огра де око
Цр кве Све тог Вен де ли на. Уче -
ни ци ОШ „Мо ша Пи ја де” чи -
сти ли су при о ба ље Ду на ва у
су бо ту, 14. сеп тем бра, за јед -
но са удру же њем на у ти ча ра.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца ор -
га ни зо ва ла је у сре ду, 18. сеп -
тем бра, по ста вља ње мо би ли -
ја ра за де цу, ду пле љу ља шке
с пе ња ли цом и три клац ка ли -
це ис пред До ма кул ту ре. Тај
про стор би ће до дат но уре ђен
та ко што ће би ти на ба ци ва ни
сло је ви зе мље да се не би за -
др жа ва ла во да на том ме сту
као до са да.

Ка ча ре во: Три де се то го ди шњи -
ца по ди за ња Хра ма Све тог Ки -
ри ла и Ме то ди ја обе ле же на
je у су бо ту, 14. сеп тем бра, када
је епи скоп ба нат ски Ни ка нор
за јед но с дру гим све ште ни -
ци ма слу жио Све ту ар хи је реј -
ску ли тур ги ју, а школ ски хор
је пе вао ду хов не пе сме. Су -
тра дан су чла но ви ло кал ног
удру же ња Маке до на ца при -
ре ди ли ма ни фе ста ци ју „Дан

ка да је Вар дар те као с Та ми -
шем”. Том при ли ком је ор га -
ни зо ва на пло вид ба ка та ма ра -
ном, то ком ко је су из во ђе не
ста ре на род не пе сме.

Омо љи ца: У то ку је уре ђе ње
се о ске де по ни је. Ре пре зен та -
ци ја Ср би је осво ји ла је тре ће
ме сто на европ ском пр вен ству
у по зна ва њу са о бра ћа ја за
основ це, а огро ман удео у том
успе ху има ли су и уче ни ци
омо љич ке шко ле „До си теј Об -
ра до вић” – Ми ли ца Ми ла тов
и Сте фан Жи ва нов, као и на -
став ник Ми о драг Та сић.

Стар че во: Трио „Бо стан џи је”
при ре дио је сво је ве че у че твр -
так, 12. сеп тем бра, у ККК-у.
Чла но ви Од ре да из ви ђа ча „На -
дел” би ли су јед ни од ор га ни -
за то ра „Да на аван ту ре” про те -
клог ви кен да у пар ку Ба ру та -
на. Из ло жба аква ре ла Да ни це
Ве се ли но вић из Ло зни це би ће
отво ре на у че твр так, 26. сеп -
тем бра, у га ле ри ји „Бо ем”.

Месне актуелности 

СЕЛО

Ма ни фе ста ци ја,
уместо у ју лу, пр ви
пут у сеп тем бру

Од „игри ца” до
демон стра ци ја
машина у ра ду

Сед ма но во се љан ска „Трак то -
ри ја да” је, на кон про ме не тер -
ми на и на га ђа ња око да ту ма
одр жа ва ња, упри ли че на у не -
де љу, 15. сеп тем бра, на ло ка -
ци ји „ва ша ри ште”, на за до вољ -
ство број них ра та ра, из ла га ча,
струч ња ка...

И овог пу та сви они, као и
дру ги љу би те љи ма сов них оку -
пља ња, мо гли су да ужи ва ју у
ра зно ли ким са др жа ји ма, ко је
је за њих при ре ди ло Удру же -
ње по љо при вред ни ка „Но -
восељан ски па о ри”, глав ни
орга ни за тор овог ау тен тич ног
до га ђа ња.

И ве се ло и прак тич но

По ред пред ста вља ња по след -
њих до стиг ну ћа у обла сти по -
љо при вре де – од при ка за ма -
ши на у ра ду до нај но ви јих тех -
но ло ги ја – као и увек, ве о ма
атрак тив на би ла су так ми че -
ња. Ат мос фе ра је би ла по сло -
вич но уза вре ла; то ли ко да је
на мо мен те пу бли ка стра стве -
но бо дри ла сво је фа во ри те, не -
рет ко уз сал ве сме ха, на ро чи -
то на кон ду хо ви тих ко мен та ра
офи ци јел ног спи ке ра или тра -
па во сти так ми ча ра.

Упо ре до с по ме ну том за ба -
вом од и гра ва ло се си ја сет
прак тич них до га ђа ја, по пут
пре да ва ња у ор га ни за ци ји Ин -
сти ту та „Та миш”, а за ин те ре -
со ва ни су мо гли да се упо зна -
ју и с по ну дом ра зних ба на ка,
се мен ских ку ћа и за ступ ни ка
про из во ђа ча ме ха ни за ци је.
Обе ло да ње не су и нај но ви је
па ор ске иде је и ино ва ци је, а
ор га ни зо ва не су и на град не
игре.

Мо жда је и нај ва жни је то
што су по љо при вред ни ци има -
ли при ли ку да ме ђу соб но раз -
ме њу ју ис ку ства, као и да се у
вре ме му ко трп не се зо не ма кар
на час дру же и ра зо но де.

Те шко на ћи пра ви тер мин

Пред сед ник удру же ња „Но во -
се љан ски па о ри” Со рин Ар де -
љан на по ме нуо је да је ова ма -
ни фе ста ци ја је ди но ме сто у
ши рем окру же њу на ко јем по -
љо при вред ни ци мо гу да се
окупе, дру же и не што но во
сазна ју.

– Про ме на тер ми на је у од -
ре ђе ном сег мен ту уро ди ла пло -
дом, а у не ком дру гом ни је.
Док смо у ју лу за у зе ти же твом
пше ни це, са да по чи ње ски да -
ње ку ку ру за, па је мно го ра та -
ра би ло оправ да но од сут но јер
су би ли у ата ри ма. Кроз до го -
во ре с про из во ђа чи ма и из ла -
га чи ма за кљу чи ли смо да је
ово би ло нај бо ље вре ме за

овакву ма ни фе ста ци ју, јер је
сун цо крет ски нут, а ку ку руз
још увек не би тре ба ло бра ти.
Ме ђу тим, не дав но је на и шао
де се то днев ни пе ри од вре ли не,
па је на ша на ју но сни ја кул ту -
ра по че ла да се су ши и про из -
во ђа чи су хит но мо ра ли у бер -
бу. Ипак, ис тра ја ли смо у же -
љи да на шим ко ле га ма пру жи -
мо при ли ку да ви де но ву ме -
ха ни за ци ју не где бли же од но -
во сад ског сај ма. Та мо је мо -
жда по ну да из да шни ја, али ни -
је мо гу ће ви де ти при каз ма -
ши на у ра ду, што је код нас
слу чај. Мо рам и да на по ме нем
да ни ко од из ла га ча ни је ни -
чим усло вља вао сво је уче шће,
што зна чи да су све сни зна ча ја
„Трак то ри ја де”. Све у све му,
по ву кли смо но гу, па су и дру -
га ме ста по че ла да пра ве ма -
ни фе ста ци је на лик на шој – ис -
ти че Ар де љан.

Но во се ља нин на пра вио
тањирачу

Ка да је реч о по ме ну тим про -
мо ци ја ма, ре ци мо, „Агро штад”
је при ка зао на де лу крат ке та -
њи ра че; фир ма из Тре шњев ца
пред ста ви ла је на чи не под ри -
ва ња, ора ња и та њи ра ња зе -
мљи шта, а ве ро ват но је нај ин -
те ре сант ни је то што је члан
„Но во се љан ских па о ра” Зо ран
Јак шић де мон стри рао соп стве -
ни изум – та њи ра чу „ме га 3000”.

Он је ис ко ри стио ква ли тет не
де ло ве раз ли чи тих про из во ђа -
ча и се би на пра вио те шку крат -
ку та њи ра чу, пр вен стве но на -
ме ње ну за при пре му зе мљи шта
пред је се њу об ра ду.

– На кон го ди на тра ди ци о -
нал ног ора ња од лу чио сам да
пре ђем на та њи ра ње, јер ми -
слим да је то бу дућ ност. При -
том, та ко ћу сма њи ти тро шко -
ве и убр за ти про из вод њу. Иде -
ја се ро ди ла про шле го ди не
баш на „Трак то ри ја ди”. Ка ко
су мо дер не та њи ра че пре ску -
пе, ура дио сам кал ку ла ци ју и
ви део да има про сто ра да то
на пра вим сам. Усу дио сам се и
ни сам се по ка јао. Осим то га,
та кву ни сам срео на тр жи шту
– за хва та три ме тра и те шка је
300 ки ла. Рад ни ор га ни су ту
нај ва жни ји, па сам ку пио ди -
ско ве во де ћег свет ског про из -
во ђа ча из Фран цу ске – ка же
Но во се ља нин.

Вре ди ис та ћи да је но во се -
љан ском про из во ђа чу у из ра -
ди овог про јек та по ма гао и син
Мар ко, бу ду ћи ма шин ски ин -
же њер, ко ји је из ра дио све нео -
п ход не цр те же.

И ни је он био је ди ни при -
пад ник до ла зе ће ге не ра ци је ви -
ђен у не де љу на но во се љан ском
„ва ша ри шту”, па се мо же ре ћи
да има пер спек ти ве за на шу
по љо при вре ду, а са мим тим и
за „Трак то ри ја ду”.

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ УЧЕ НИ КА ОШ „ДО СИ ТЕЈ ОБ РА ДО ВИЋ” НА ТАК МИ ЧЕ ЊУ У СА О БРА ЋА ЈУ

Омољ ча ни тре ћи у Евро пи
Фан та сти чан ре зул тат по сти -
гла је ре пре зен та ци ја Ср би је
осва ја њем тре ћег ме ста на три -
де сет че твр том европ ском пр -
вен ству у по зна ва њу са о бра ћа -
ја за основ це, а огро ман удео у
том успе ху има ли су и уче ни -
ци омо љич ке шко ле „До си теј
Об ра до вић” Ми ли ца Ми ла тов
и Сте фан Жи ва нов.

Они су, као део че тво ро чла -
ног ти ма, на фи нал ном над -
ме та њу у ор га ни за ци ји Свет -
ске ау то мо бил ске фе де ра ци је
(ФИА), одр жа ном од 12. до 15.
сеп тем бра у Же не ви, по ка за -
ли за вид но зна ње у кон ку рен -
ци ји два де сет две нај бо ље еки -
пе са Ста рог кон ти нен та, за бе -
ле жив ши 575 по е на.

Ре пре зен та ци ју су чи ни ли
нај у спе шни ји уче сни ци

такмиче ња „Шта знаш о са о -
бра ћа ју”, а пред во дио их је

стручни тим Ау то-мо то са ве -
за Ср би је. Је дан од мен то ра

био је и Ми о драг Та сић, на -
став ник тех нич ког и ин фор -
ма тич ког обра зо ва ња у омо -
љич кој школи.

Овим ис хо дом по но вљен је
про шло го ди шњи успех, а пре -
суд но је би ло те о риј ско и прак -
тич но зна ње, пре све га ре ша -
ва ње за да тих си ту а ци ја у пред -
ви ђе ном вре ме ну и спрет ност
де це у во жњи би ци кла при ли -
ком са вла да ва ња раз ли чи тих
пре пре ка.

Вре ди на по ме ну ти да је ре -
пре зен та ци ја Ср би је, по ред по -
ме ну тог ре зул та та, три пу та
осва ја ла и ти ту лу пр ва ка Евро -
пе (2007, 2013 и 2014), што је
до каз кон ти ну и ра ног ра да с
мла ди ма ка да је реч о по зна -
ва њу са о бра ћа ја.

СЕД МА „ТРАК ТО РИ ЈА ДА” ОДР ЖА НА У НО ВОМ СЕ ЛУ

ПРИ КА ЗА НА НАЈ НО ВИ ЈА МЕ ХА НИ ЗА ЦИ ЈА

Јакшићи сами направили тањирачу

Наставник Тасић с Милицом и Стефаном

МАЈ СТО РИ ЗА ВУ ЧУ И ПРЕ ВР ТА ЊЕ

И овог пу та на „Трак то ри ја ди” ве ли ку па -

жњу при ву кле су атрак тив не игри це. По ред

за га ран то ва не за ба ве, ни је из о стао ни

такми чар ски дух, па вре ди на ве сти име на

нај бо љих.

У ди сци пли ни во жња трак то ра на пе да ле

нај бо љи су би ли Јо ван Бе жа но вић, Лу ка Ми -

ло ва но вић и Ми лан Бо ро је вић, док је у истом

уз ра сту ка да је реч о пре вр та њу гу ма нај бр -

жа би ла јед на де вој чи ца – Ми ла на По по вић,

а не што спо ри ји би ли су Ђор ђе Бе ка и Да мјан

Ман дреш. Сви они су из Но вог Се ла, као и

еки пе „Ба нат ско зр но” и „Но во се љан ски па о -

ри”, ко је су за у зе ле пр ва два ме ста у ву чи

трак то ра, док је тре ћи био тим Ма ри на Бро -

ште а на из Вла ди ми ров ца.

На по слет ку, ме ђу се ни о ри ма је у пре вр та -

њу гу ма до ми нан тан био до ма ћи так ми чар

Нис тор Мар ћел, ис пред по ме ну тог Бро ште а -

на и Де ја на Чи чи ћа из Ба ва ни шта.

ИВА НОВ ЧА НИ ЧИ СТИ ЛИ ПРИ О БА ЉЕ

Ђа ци ужи ва ли на Ду на ву
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Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Ри ста
Овај „псо ли ки чо век” сме је се чак и док
ју ри би ци кле, али са мо ка ко би их упо -
зо рио да (не) во зе по пе шач ким ста за -
ма.

Ри ста је млад, по зи ти ван, во ли љу де
и де цу. Ка стри ран је, а све дру ге ин -
фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон
062/204-573.

Се стри це
Ма ле жен ке, ста ре
око го ди ну да на,
оста вље не у шу ми у
бли зи ни камп на се -
ља „Ја бу ков цвет”,
хит но тра же дом.
На жа лост, не мо гу
та мо да оста ну, јер
је на по ме ну том ме -
сту све ма ње љу ди,
па би до зи ме го то -
во си гур но уги ну ле
од гла ди.

До бре су и ве се ле,
а ко же ли да их удо ми, има ће обез бе ђен пре воз. Кон такт-те -
ле фон: 069/164-77-07.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације о овој акцији
могу се добити на телефоне 352-148 и 064/21-74-880 

или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Још јед ном су, углав ном нај -
мла ђи пу сто ло ви, по пут не ка -
да шњих мо ре пло ва ца, мо гли
да се оти сну у не за бо рав ну
аван ту ру. И пло ви ли су од остр -
ва до остр ва, на чич ка них у ег -
зо тич ном мо ру. А на сва ком
од њих че ка ло их но во, још
уз бу дљи ви је из не на ђе ње.

Та ко би из гле да ло да се на -
ла зи мо на Ка ри би ма од пре не -
ко ли ко сто ти на го ди на.

А да нас нај слич ни ја осе ћа -
ња до жи вља ва ју ма ли ша ни ка -
да се у ово (го ди шње) до ба пре -
пу сте „Да ни ма аван ту ре”, ко ји
су сед ми пут одр жа ни за ви -
кенд у Ба ру та ни.

Пре све га за нај мла ђе, али и за
оне ста ри је, Пла ни нар ско-
еколо шки клуб „Со ко” већ се -
дам го ди на, уз по моћ дру гих
удру же ња, ор га ни зу је „Да не
аван ту ре”.

И по но во су про те клог ви -
кен да број на на сме ја на ли ца
ужи ва ла у за ни мљи вим ак тив -
но сти ма на отво ре ном.

Пан чев ци до бри пе ња чи

На ја ва овог до га ђа ја за пра во се
од и гра ла кра јем по след ње не -
де ље лет њег рас пу ста – 31. ав -
гу ста и 1. сеп тем бра, ка да је

ор га ни зо ван „Со ко камп” у Ба -
ру та ни.

Том при ли ком пе де се то ро
де це мо гло је што шта да на у -
чи. Њи хо ви ин струк то ри упо -
зна ва ли су их с тех ни ка ма бо -
рав ка у при ро ди, а ма ли ша ни
су по ста вља ли ша то ре, спу -
шта ли се низ сај лу и по -
сматрали те ле ско пом не бе ска
тела и пла не те. Би ло је упри -
ли че но и ноћ но пе ња ње, као
и не ко ли ко еко ло шких ра -
диони ца.

Ма ни фе ста ци ја је фак тич -
ки отво ре на у су бо ту, 14. сеп -
тем бра, ка да је одр жа но те -
ку ће ко ло др жав ног пр вен ства
у те жин ском и бр зин ском
спорт ском пе ња њу. Над ме та -
ње је орга ни зо ва но за све ста -
ро сне ка те го ри је – од ше сто -
го ди шње де це, па до се ни о ра.
Уче ство ва ло је ше зде сет де -
вет так мичара из Бе о гра да,
Ни ша, Су боти це, Ужи ца, Зе -
му на, Ба ња лу ке и, на рав но,
Пан че ва.

До ма ћи ни су осво ји ли се дам
ме да ља. Нај у спе шни ји у сво -
јим ка те го ри ја ма би ли су Ни -
ко ла Ђур ђе вић и Ђор ђе Мла -
де но вић, док су се на тре ћа ме -
ста пла си ра ли Еле на Му тав -
џић, Де јан Мар ко, Ан дреа Јо -
ва но вић, као и се ни о ри Бо рис
Гар ди но вач ки и Алек сан дар
Цу цић.

Удру же ња пред ста ви ла
сво ја уме ћа

Дру гог, удар ног „да на аван ту -
ре”, у не де љу, 15. сеп тем бра,
по већ увре же ном пра ви лу,
нешто пре по дне ва по че ла је
про мо ци ја аван ту ри стич ких

актив но сти и ве шти на, у чи јој
је (су)ор га ни за ци ји уче ство ва -
ло де се так удру же ња.

Том при ли ком њи хо ви чла -
но ви су при ка за ли шта све ра -
де, па су и на тај на чин при -
вла чи ли но ве чла но ве у сво је
ре до ве. С дру ге стра не, та ко су
по се ти о ци, пре свих де ца, мо -
гли да иза бе ру чи ме би се ба -
ви ли (ван шко ле). На рав но, то
се до га ђа ло пред буд ним оком
ро ди те ља, ко ји су на јед ном
ме сту до би ја ли дра го це не ин -
фор ма ци је о то ме у ком сме ру
би њи хо ви по том ци мо гли да
се раз ви ја ју.

А би ло је за и ста то ли ко то га
за све уку се. При ме ра ра ди,
чла но ви ПЕК-а „Со ко” по ма -
га ли су за ин те ре со ва ни ма за
пе ња ње уз ве штач ку сте ну, за
са вла да ва ње по ли го на и хо да -
ње по гурт ни (сла клајн). Све
вре ме био је ве ли ки ред за спу -
шта ње низ сај лу (зип-лајн), иа -
ко су за ову при ли ку би ле ра -
за пе те три жи це ду гач ке од 20
до 60 ме та ра.

Спе ци јал на бри га да Вој ске
Ср би је пред ста ви ла је раз не
тех ни ке бо ре ња, а при ка зан је
и део на о ру жа ња и ме ха ни за -
ци је. Не да ле ко ода тле Ва тро -
га сна спа си лач ка је ди ни ца

Пан че ва по ка за ла је сво ја во -
зи ла, као и раз не ве шти не.

Изви ђа чи из Стар че ва при пре -
ми ли су за де цу ма што вит по -
ли гон, а по ста ви ли су и камп
са ша то ри ма.

Кра љев ски ма че ва лач ки клуб
„Ка ра ђор ђе” де мон стри рао је
бор бе ма чем. Ае ро-клуб „Утва”
про мо ви сао је дроновe. Шко -
ли ца спор та „Ско чи ца” осми -
сли ла је по ли го не за де цу, док
је те рен ска је ди ни ца Цр ве ног
кр ста Пан че во при ре ди ла по -
ка зне ве жбе.

Ни шта без во лон те ра
Да све про тек не у нај бо љем ре -
ду, ве ли ки до при нос да ли су и
во лон те ри из сред ње еко ном -
ске шко ле, уче ни ци тре ће го -
ди не сме ра ту ри стич ки тех ни -
чар. Јед на од њих, Ди ја на Ша -
ре нац, де ли ла је фла је ре и би -
ла из не на ђе на бро јем при сут -
них, а во ли пла ни на ре ње, па
се на кон ду жег вре ме на оку -
ша ла у пе ња њу уз сте ну. По ма -
га ла јој је и школ ска дру га ри -
ца На та ша Ву јић, ко јој се до -
па ло што је мно го мла дих ак -
тив но. И она се пе ња ла, и то до
вр ха, уз на по ме ну да јој на по -
чет ку ни је баш ишло глат ко,
али ве жбом се све по сти же, па
и пре ва зи ла же ње стра ха од
виси не.

На рав но, чла но ви клу ба „Со -
ко” су као и увек би ли сто же ри
ове ма ни фе ста ци је, а пре ма ре -
чи ма јед ног од њих, Бра ни сла -
ва Ров ча ни на, све је про те кло
у нај бо љем ре ду.

– За до вољ ни смо у пот пу -
но сти, и по се том, и ре зул та -
ти ма, и ор га ни за ци јом. Ни је
ни ма ло ла ко дан за да ном при -
ре ђи ва ти ова кве до га ђа је, пре
све га због без бед но сти –
наводи Ров ча нин.

Ј. Фи ли по вић

СЕД МИ ПУТ У БА РУ ТА НИ У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ ПЕК-а „СО КО”

„ДА НИ АВАН ТУ РЕ” ЗА ЛЕП И ЗДРАВ ЖИ ВОТ

Вратоломије на зип-лајну

И мачевање у моди

Извиђачки камп

Вештачком стеном против вртоглавице

МА ЛИ ША НИ БАШ УЖИ ВА ЛИ

Мно го ма ли ша на би ло је им пре си о ни ра но „Да ни ма аван ту -

ре”. Та ко се сед мо го ди шњи Ву ле сме ло спу штао низ зип-

-лајн, иа ко се на по чет ку ма ло пла шио, бу ду ћи да за зи ре од

све га но вог.

Де јан Хо бинг про вео је не ко ли ко са ти у Ба ру та ни са си -

ном Фи ли пом, ко јем су нај ин те ре сант ни ји би ли спе ци јал ци.

С њи ма је ра дио ве жбе са мо од бра не, док се с ва тро га сци -

ма сли као у ка ми о ну с ка ци гом и се ки ри цом.

Уна Мла де но вић (10) дру ги пут је на „Да ни ма аван ту ре”

и нај ви ше јој се до па ла сте на, иа ко се ма ло упла ши ла, али

јој је то ипак би ло до бро ис ку ство. Го ди ну да на ста ри јој Та -

ри Не дељ ко вић нај леп ше је би ло на зип-лај ну, а ужи ва ла је

и у ма че ва њу.

На та ша Ди ми трић про ве ла је дан у по пу лар ном пан че вач -

ком пар ку с де цом Лен ком и Ми тром, ко ји ма је од све га нај -

ви ше при ја ло дру же ње с дру гом де цом. Нај за бав ни ји им је

био огро ман па па гај, ко ји је гриц као и пе њао се на гла ве.

Еми ли ја Иво ше вић је као ду го го ди шњи ска ут уче ство ва -

ла у пред ста вља њу из ви ђа штва, па је с де цом ве зи ва ла чво -

ро ве, ди за ла ша тор, учи ла их сиг на ли за ци ји...
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Сјај на ор га ни за ци ја
шам пи о на та

Ме да ље у свим
катего ри ја ма

Наш град је у не де љу, 15. сеп -
тем бра, уго стио нај бо ље стре -
ли ча ре у Ср би ји. У ор га ни за -
ци ји СК-а Пан че во, на те ре ну
по ред Ха ле спор то ва одр жа но
је др жав но пр вен ство у стре -
ли чар ству на отво ре ном про -
сто ру. На овом, нај пре сти жни -
јем над ме та њу у зе мљи уче -
ство ва ло је 87 так ми ча ра из
ше сна ест клу бо ва.

Вре мен ске при ли ке су би ле
иде ал не, па су уче сни ци по -
сти гли од лич не ре зул та те. Бо -
је Стре ли чар ског клу ба Пан че -
во бра ни ло је осам на ест стре -
ли ча ра, ко ји су осво ји ли пре -
гршт ме да ља.

Сте фан Жи кић је у кон ку -
рен ци ји се ни о ра у га ђа њу ком -
па унд лу ком ус пео да осво ји
ти ту лу др жав ног пр ва ка, док
је брон за но од лич је у ис тој
кате го ри ји за у зео Да ни ло
Миоковић.

У над ме та њу се ни о ра у га ђа -
њу олим пиј ским лу ком Дра ги -
ша Јев тић, иа ко је у ква ли фи -
ка ци ја ма за у зео тре ће ме сто,
ни је ус пео да се из бо ри за јед -
ну од ме да ља у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји. У осми ни фи -
на ла ели ми ни сан је и Де јан
Јакоб. Пре драг Бе кић је ус пео
да про ђе у че тврт фи на ле, у ко -
јем га је ели ми ни сао Ни ко ла
Про да но вић из Ни ша. Се ни о -
ри из на шег гра да мо ра ли су
да се за до во ље дру гим ме стом
у екип ној кон ку рен ци ји.

Ка дет Јо ван Шпе хар оки тио
се ви це шам пи он ском ти ту лом,
иа ко је био од ли чан у фи на лу,

у ко јем је ис пу цао чак три де -
сет кру го ва. У кон ку рен ци ји ве -
те ра на у га ђа њу олим пиј ским
лу ком Де јан Фор го је та ко ђе
осво јио сре бр но од лич је.

Ла зар Ан дре ев је од бра нио
ти ту лу др жав ног пр ва ка у ка -
те го ри ји мла ђих пи о ни ра у га -
ђа њу олим пиј ским лу ком. Љу -
ди у клу бу оче ку ју од ње га још

бо ље ре зул та те у кон ку рен ци -
ји ка де та, у ко ју пре ла зи на -
ред не так ми ча р ске се зо не.

Шам пи он ску ти ту лу за слу -
жи ла је и се ни ор ка Ма ри ја Љу -
бин ко вић у над ме та њу ком па -
унд лу ком, а нај бо љи је био и
микс-пар СК-а Пан че во ко ји
су чи ни ли упра во Ма ри ја Љу -
бин ко вић и Сте фан Жи кић.

Сре бром су се оки ти ли ју ни -
ор ка Бар ба ра Бе кић, се ни ор ски
тим ко ји су чи ни ли: Дра ги ша
Јев тић, Пре драг Бе кић и Де јан
Ја коб, као и микс-тим клу ба из
на шег гра да у са ста ву Дра ги ша
Јев тић и Је ле на Ба лаћ.

Ком плет но так ми че ње про -
те кло је на нај ви шем ни воу, а
шам пи о нат је по чео та ко што
је деч ји хор „Во кал кидс” из у -
зет но ле по от пе вао др жав ну
хим ну „Бо же прав де”.

ПО КРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У СПРИНТ-ТРИ А ТЛО НУ

АЊА, ВЛА ДИ МИР, ДУ ШАН И ЛУ КА ПР ВА ЦИ

По сле ду ге лет ње па у зе од
на ред ног ви кен да на так ми -
чар ским ис ку ше њи ма би ће
и де вој ке ко је бра не бо је
ЖРК-а Пан че во. Тај по пу ла -
ран спорт ски ко лек тив пре -
тр пео је зна чај не про ме не у
играч ком ка дру у од но су на
про шлу се зо ну, па у но ву пр -
вен стве ну тр ку ула зи са знат -
но под мла ђе ним ти мом.

Од ис ку сни јих ру ко ме та -
ши ца у еки пи је оста ла са -
мо Све тла на Ни чев ски, ко -
ја оба вља и функ ци ју спорт -
ског ди рек то ра, а у ти му ће
би ти чак шест игра чи ца ко -
је има ју пет на ест и ше сна -
ест го ди на.

– Мар ко Кр стић је и да ље
наш тре нер. Има ће мо јед ну
од нај мла ђих еки па у ли ги,
чи ји ће про сек ста ро сти би -
ти два де сет го ди на. Има мо
и но вог гол ма на, као и два
по ја ча ња ко ја су сти гла из
Су пер ли ге. Ка пи тен но вог
ти ма ЖРК-а Пан че во би ће
Не ве на Џе лај ли ја. Наш циљ

ове се зо не је сте пла сман у
сре ди ну та бе ле и ве ру јем да
ће мо до ње га сти ћи. Же лим
да ис так нем да Ма ри ја Ми -
ли ће вић оста је у клу бу, би -
ће уз еки пу на клу пи, а за -
јед но с Ла ном Жи гом во ди -
ће и мла ђе ка те го ри је на -
шег клу ба. И ове го ди не ће -
мо има ти три се лек ци је у
ли га ма мла ђих ка те го ри ја
Вој во ди не, у ко ји ма ће мо
уче ство ва ти у са рад њи с Ру -
ко мет ним клу бом До ло во –
ре кла је у на ја ви се зо не по -
пу лар на Це ца.

Да кле, у су бо ту, 21. сеп -
тем бра, ЖРК Пан че во игра
сво ју пр ву утак ми цу у но вом
шам пи о на ту Су пер Б ли ге.
У Ха лу спор то ва на Стре ли -
шту до ла зи еки па ОРК-а Бе -
о град. Пред де вој ка ма из на -
шег гра да је те жак за да так,
али уз ве ли ку по др шку с три -
би на лак ше ће па ри ра ти ре -
но ми ра ном ри ва лу.

Утак ми ца по чи ње у 18
сати.

СТАР ТУ ЈУ И РУ КО МЕ ТА ШИ ЦЕ ПАН ЧЕ ВА

ЦЕ ЦА И ДЕ ЦА КРЕ ЋУ У ТР КУ

ИЗ БОР НА СКУП ШТИ НА ЖОК-а ДИ НА МО

БРАН КО ЈО ЦИЋ НА ЧЕ ЛУ
Из бор на скуп шти на Жен ског
од бој ка шког клу ба Ди на мо одр -
жа на је у че твр так, 12. сеп тем -
бра, у про сто ри ја ма клу ба.

По пу ла ран спорт ски ко лек -
тив, ко ји је пет на ест се зо на био
стал ни члан срп ске од бој ка шке
ели те, од је се ни ће се над ме та -
ти у ни жем ран гу – Пр вој ли ги.
До гу бит ка ста ту са до ве ли су ра -
зни про бле ми, ка ко ор га ни за -
ци о не, та ко и фи нан сиј ске при -
ро де, па се ЖОК Дина мо на шао
на озбиљ ној пре крет ници.

Ка ко би по пу лар не пан че вач -
ке „ла ви це” на ста ви ле сво је би -
ти са ње, оку пи ло се нај ви ше те -
ло ко лек ти ва са же љом да по -
мог не клу бу и по ку ша да га из -
ву че из кри зе у ко јој се на шао.

За пред сед ни ка скуп шти не
ЖОК-а Ди на мо иза бран је др
Бран ко Јо цић, а но ви Управ ни
од бор чи не: Зо ран Аша нин, Ве -
ли бор Пе шић, Ве сна По по вић,
Ра де Бу ла то вић и Сла во љуб Глу -
ва ков. У Над зор ном од бо ру су
Ми лу тин Јан ко вић, Зо ран Абра -
мо вић и Бра ни мир Го лу бо вић.

По сле че тр де сет шест го ди -
на осни вач и ди рек тор Жен -
ског од бој ка шког клу ба Ди на -
мо Ду шко Бок шан, због по гор -
ша ног здрав стве ног ста ња, од -
лу чио је да се по ву че са свих
функ ци ја у клу бу. То ме сто ће
нај ве ро ват ни је пре у зе ти Ма ри -
на Јан ку ло вић, по сле кон сул -
та ци ја са чла но ви ма Управ ног
од бо ра.

На скуп шти ни се го во ри ло
и о пла ну ре ор га ни за ци је
ЖОК-а Ди на мо, а о тре нут -
ној си ту а ци ји у еки пи де ле -
гате је из ве стио пр ви тре нер

Ни ко ла Јер ко вић. Он је ис та -
као да, ка ко са да ства ри сто -
је, „ла ви ца ма” пред сто ји те -
шка бор ба за оп ста нак у Пр -
вој ли ги.

Ха ла спор то ва на Стре ли шту
у не де љу, 22. сеп тем бра, би -
ће ре зер ви са на за џу до.

ЏК „Ака де ми ја Јо чић” из
Стар че ва тог да на при ре ди -
ће тра ди ци о нал но ме ђу -
народ но так ми че ње под
називом „Тур нир ма лих
шампиона”.

Ор га ни за то ри оче ку ју ви -
ше од 300 мла дих бо ра ца из

Ру му ни је, Бу гар ске, Цр не Го -
ре, Ма ке до ни је и Ср би је.

Тур нир по чи ње у 11 са ти.

У НЕДЕЉУ, У ХАЛИ СПОРТОВА

ТУР НИР МА ЛИХ ШАМ ПИ О НА

Про шлог ви кен да у Срем ској
Ми тро ви ци је одр жа но Пр -
вен ство Ср би је у га ђа њу из
се риј ске ма ло ка ли бар ске пу -
шке у кон ку рен ци ји пи о ни -
ра, на ко ме је на сту пи ло и
шест так ми ча ра Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”.

Алек са Ра ко њац је убе дљи -
во осво јио две злат не ме да -
ље, са 259 кру го ва у тро ста ву
и 264 кру га у ле же ћем ста ву.
Еки па из на шег гра да би ла је
тре ћа у тро ста ву и че твр та у
ле же ћем ста ву, а по ред Алек -
се, тим су чи ни ли и де би тан -
ти Пе тар Цвет ко вић и Ог њен
Бун чић.

Еки па пи о нир ки СД-а
„Пан че во 1813” осво ји ла је
злат не ме да ље у оба ста ва.
Ива Ра ко њац је три јум фо ва -
ла у тро ста ву са 253 кру га.
Те о до ра Кон дић је за ра ди ла
брон за на од лич ја, док је Ана

То кић би ла че твр та у оба
ста ва.

Та ко ђе про те клог ви кен да
у Вр ба су је одр жа но Пр вен -
ство Вој во ди не у га ђа њу из
пи што ља ве ли ког ка ли бра по
Ц-про гра му.

Под мла ђе на еки па Стре -
љач ке дру жи не „Пан че во
1813” по но во је осво ји ла пр -
во ме сто, иа ко због по слов -
них оба ве за ни су на сту пи ли
про сла вље ни стрел ци Са ша
Пе тро вић и Јо ви ца Бу ба ло.

Све ти слав По штић се оки -
тио сре бром, са 277 кру го ва,
а Јо ван Па вли ца је био тре -
ћи, јер је упу цао 273 кру га.
Успе шно је де би то вао Мар ко
Ша по њић, ко ји је с по го ђе -
них 165 кру го ва умно го ме до -
при нео осва ја њу ти ту ле.

Пр вен ство Ср би је би ће одр -
жа но 29. сеп тем бра, та ко ђе у
Вр ба су.

На по пу лар ном ку па ли шту
Штранд у Но вом Са ду одр жа -
на је тр ка Пр вен ства Вој во ди -
не у спринт-три а тло ну (750 м
пли ва ња, 20 км во жње би ци -
кла и пет км тр ча ња). Ор га ни -
за то ри тог над ме та ња би ли су
ТК Ди на мик и Вој во ђан ска три -
а тлон ска уни ја.

ТК Та миш је у Срп ску Ати ну
от пу то вао са 24 так ми ча ра, ко -
ји су у наш град до не ли чак
два на ест ме да ља. Нај у спе шни -
ја је би ла Ања Да ви до вић, ко ја
је би ла нај бр жа ју ни ор ка, али
и по бед ни ца у ап со лут ној кон -
ку рен ци ји свих же на на тр ци.
По ред ње, нај сјај ни ја од лич ја
осво ји ли су и ју ни ор Вла ди мир
Ко ка нов, ста ри ји ка дет Лу ка
Гли го рић, мла ђи ка дет Ду шан
За рић и мла ђи се ни ор Ср ђан
Жи во ји но вић.

Пи о нир Пе тар Са вић оки тио
се брон зом, док је Во јин Да ви -
до вић био дру ги, а Алек са

Кежић тре ћи у над ме та њу мла -
ђих ка де та. У кон ку рен ци ји ста -
ри јих ка дет ки ња Ми ла Ан тић
је дру га сти гла на циљ, док је
брон зу осво ји ла Ха на Га ће ша.
У над ме та њу де ча ка Бог дан

Јела ча био је тре ћи. У гру пи
три а тло на ца од че тр де сет јед -
не до пе де сет го ди на Ду шан
Лу кић се оки тио сре бром.

С об зи ром на то да се ова тр -
ка ра чу на за так ми че ње СТУ

ку па, пан че вач ки так ми ча ри су
осво ји ли вред не бо до ве, ко ји
ће ве ро ват но до не ти и од бра ну
ти ту ле нај у спе шни јег клу ба у
Ср би ји на овом так ми че њу.

Три а тлон се зо на у на шој зе -
мљи за вр ша ва се у Бе о гра ду
22. сеп тем бра, ка да ће на Ади
Ци ган ли ји би ти при ре ђен
вели ки три а тлон ски спек такл,
јер ће се у јед ном да ну одр -
жа ти три раз ли чи те тр ке за
раз ли чи те так ми чар ске ка -
тегори је.

Нај пре ће у ра ним ју тар њим
ча со ви ма би ти одр жа но Отво -
ре но пр вен ство Ср би је у ду гом
три а тло ну (1,9 км пли ва ња, 90
км во жње би ци кла и 21,1 км
тр ча ња), на кон то га сле ди тр -
ка Пр вен ства Бе о гра да у аква -
тло ну за ка де те, а фи на ле да на
је сте Европ ски куп за ју ни ор ке
и ју ни о ре. У свим овим тр ка ма
уче ство ва ће ве ли ки број чла -
но ва ТК-а Та миш.

АК ТУ ЕЛ НО СТИ С ВА ТРЕ НЕ ЛИ НИ ЈЕ

СЈА ЈАН ВИ КЕНД ЗА „ДРУ ЖИ НУ”

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СТРЕ ЛИ ЧАР СТВУ

ПАН ЧЕВ ЦИ И ДА ЉЕ У ВР ХУ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Београд: ОБИЛИЋ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – ОРК БЕОГРАД
субота, 18 сати

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
жене

Петроварадин: ПЕТРОВАРАДИН–ДОЛОВО
мушкарци

Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА–ЈАБУКА
Долово: ДОЛОВО–ТСК

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – СЛАВИЈА

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Бановци: ОМЛАДИНАЦ – ДИНАМО 1945
Вршац: ОФК ВРШАЦ – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
В. Степа: Ц. ЗВЕЗДА – МЛАДОСТ
Старчево: БОРАЦ–НАФТАГАС
недеља, 16 сати

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Падина: ДОЛИНА–СЛОГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БАК
Иваново: СТРЕЛА – РАДНИЧКИ (К)
недеља, 16 сати

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕРЛИГА
Панчево: ДИНАМО–РУДАР 33:26

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945 0:0
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – ВОЈВОДИНА 1928 1:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Житиште: БЕГЕЈ–МЛАДОСТ 2:2
Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА 5:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–ДОЛИНА 2:4
Хајдучица: ХАЈДУЧИЦА–СТРЕЛА 1:2
Ковин: РАДНИЧКИ–СЛОГА 7:1

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” С МАК СИ МАЛ НИМ УЧИН КОМ
Ди на му 1945 бод 
с го сто ва ња

На ред ног ви кен да
госту ју оба ти ма

Срп ска ли га гру па „Вој во ди -
на” по ста је све за ни мљи ви ја
љу би те љи ма спор та у на шем
гра ду и око ли ни. Де ша ва ња се
сме њу ју као на тра ци, а по -
себ ну па жњу јав но сти скре ну -
ла је по пу лар на пан че вач ка
„ди зел ка”. Фуд ба ле ри Же ле -
зни ча ра су про шлог ви кен да
од и гра ли и пе ту утак ми цу у
шам пи о на ту, а оства ри ли су и
пе ту по бе ду. Као је ди ни тим с
мак си мал ним учин ком, „Же -
ља” чвр сто др жи ли дер ско ме -
сто у срп ско ли га шком ка ра ва -
ну. По кло ни ци нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту у на шем
гра ду ра ду ју се и чи ње ни ци да
је се ри ју по ра за пре ки нуо и
Ди на мо 1945.

Без го ло ва у Ба нат ском
Вели ком Се лу

По сле два уза стоп на по ра за и
сме не тре не ра дру ги пред став -
ник на шег гра да у тре ћем ран -
гу так ми че ња, с но вим ше фом
струч ног шта ба, ус пео је да с
не у год ног го сто ва ња до не се је -
дан бод. Ди на мо 1945 го сто -
вао је у Ба нат ском Ве ли ком
Се лу, где је с до ма ћом Ко за -
ром играо не ре ше но 0:0.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Жар ко То до ро вић над ви -
си ли су свог ри ва ла у го то во
свим еле мен ти ма игре. „Бр зи

воз” је био тим ко ји до ми ни ра
и ства ра при ли ке, али ње го ви
на па да чи по но во ни су има ли
до вољ но кон цен тра ци је ка да
је би ло нај по треб ни је. Исти на,
свој дан је имао и гол ман Ко -
за ре, ко ји је сјај ним ин тер вен -
ци ја ма до нео вре дан бод свом
ти му.

Тре нер То до ро вић је по ве -
ре ње по кло нио сле де ћем са -
ста ву: То мић, Бо бар, Га шић,
Чор да шић, Не ду чић, Ка ри шик,

Ах чин, Ми ло је вић, Бе лић, Ста -
нић и Сто ја нов ски, а игра ли
су и Нин ко вић, Ар на у то вић и
Ђо кић.

По сле пет ко ла Ди на мо 1945
за у зи ма три на е сто ме сто на та -
бе ли, са ско ром од јед не по бе -
де, ре ми јем и три по ра за. „Бр -
зи воз” има че ти ри бо да, а на -
ред ног ви кен да му пред сто ји
још јед но не у год но го сто ва ње
– пу ту је у Но ве Ба нов це, на
мег дан с до ма ћим Омла дин -
цем, ко ји има са мо бод ма ње.

„Ми ни ма лац” за пе ту
радост

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра на -
ста вља ју да ни жу успе хе. Они
су про шлог ви кен да на СЦ-у
„Мла дост” уго сти ли по след ње -
пла си ра ну Вој во ди ну 1928 из
Пер ле за и са вла да ли је с 1:0
(1:0).

Иа ко „ди зел ка” мо жда и ни -
је бри љи ра ла у овом ме чу, иа -
ко су ње ни сим па ти зе ри ве ро -
ват но оче ки ва ли убе дљи ви ји
три јумф, Же ле зни чар је по ка -
зао да је из ра стао у пра ви клуб
– по бе ђу је и ка да не игра нај -
бо ље.

Гол од лу ке по сти гао је ка -
пи тен Да ни ло Ко ва че вић, и то
већ у сед мом ми ну ту. По пу -
лар ни Ко ва се нај бо ље сна шао
у ше сна е стер цу го сти ју, па је
лоп ту ко ју је из кор не ра иде -
ал но цен три рао Мар ко Ба ша -
но вић ефект но по слао гла вом
на пра во ме сто – у мре жу Вој -
во ди не 1928.

– До бро смо ушли у меч, од
ста р та смо кре ну ли офан зив -
но. По сти гли смо гол на вре -
ме, осво ји ли но ва три бо да и
то је у овом тре нут ку нај ва -
жни је. Ат мос фе ра у ти му је

добра, а ра ду је ме што ви дим
да има мо још мно го про сто ра
за на пре дак. Еки па је но ва, до -
шло је де се так но вих мо ма ка,
па је по треб но још вре ме на ка -
ко би се до бро упо зна ли и на -
ви кли јед ни на дру ге. Си гу ран
сам да ће мо, ка ко вре ме бу де
од ми ца ло, би ти још бо љи – ре -
као је по сле утак ми це Да ни ло
Ко ва че вић.

Же ле зни чар је овај меч од и -
грао у са ста ву: Кне же вић, Јан -
ку лов, Плав шић, Ани чић, Ив -
ко вић, Сто ја но вић, Ко ва че вић,
Илић, Јо ва но вић, Ба ша но вић
и Ла за ре вић, а при ли ку су до -
би ли и Ман дић, Ми ли во је вић
и Вла ди са вље вић.

– Че сти там мом ци ма на још
јед ној по бе ди. Знао сам да не ће
би ти ни ма ло ла ко, па сам пре
утак ми це го во рио да ће ово за
нас би ти је дан од нај те жих ме -
че ва. Знам то из ис ку ства. Ја ко
је те шко до би ти оне утак ми це
у ко ји ма вас и пре по чет ка про -
гла се за по бед ни ка. Од и гра ли
смо так ми чар ски и осво ји ли но -
ва три бо да. Са да нам пред сто -
ји те шко го сто ва ње у Вр шцу,
али ми не би ра мо ни ме сто где
ће мо игра ти ни ри ва ла. Увек
же ли мо да игра мо нај бо ље што
мо же мо и да по бе ди мо – до дао
је шеф струч ног шта ба Же ле -
зни ча ра Ду шан Је врић.

Да кле, на ред ног ви кен да пан -
че вач ка „ди зел ка” пу ту је у Вр -
шац, где ће од ме ри ти сна ге са
исто и ме ним до ма ћи ном. Љу -
би те љи спо р та у на шем гра ду
ве ру ју у на ста вак по бед нич ке
се ри је...

На по чет ку је се њег де ла се зо -
не нај бо љи ју ни о ри и мла ђи
се ни о ри Ка ра те клу ба Ди на мо,
као чла но ви ре пре зен та ци је Ср -
би је, уче ство ва ли су на ве ли -
ком ме ђу на род ном тур ни ру у
За гре бу, на ко јем су по сти гли
од лич не ре зул та те.

Злат ну ме да љу осво јио је
ју ни ор Дар ко Спа сков ски у
ка те го ри ји до 61 кг. Са че ти -
ри си гур не по бе де убе дљи во

је три јум фо вао и та ко по твр -
дио нео спор ни та ле нат. Брон -
зом су се оки ти ли ју ни ор Алек -
сан дар Зде шић, ко ји је на сту -
пао у ка та ма, и мла ђи се ни ор
Урош Пе тро вач ки у ка те го ри -
ји до 75 кг. За па жен на ступ
имао је и ју ни ор Ни ко ла Ива -
но вић у ка те го ри ји до 76 кг,
али је с ми ни мал ним ре -
зултатом из гу био од до ма ћег
так ми ча ра.

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ КА РА ТИ СТА ДИ НА МА

ТРИ МЕ ДА ЉЕ ИЗ ЗА ГРЕ БА

Од 11. до 15. сеп тем бра на је -
зе ру Ве лен це у Ма ђар ској одр -
жа но је Свет ско пр вен ство у
ве сла њу за ве те ра не. Ова ре га -
та је по зна та и као нај ма сов -
ни је ве слач ко так ми че ње на
пла не ти. Пре ко пет хи ља да уче -
сни ка у раз ли чи тим ста ро сним
ка те го ри ја ма бо ри ло се за ти -
ту лу свет ског шам пи о на.

Ме ђу свим тим ве сла чи ма
у бор би за ме да ље на сту пи ли
су и ве те ра ни ВК-а Та ми ша,

ко ји су по сти гли за па же не
резул та те.

Бо шко Бје ла јац је фи нал ну
тр ку у ски фу за вр шио на че -
твр том ме сту. Јо ван Опа чић и
Алек сан дар Вуч ко вић би ли су
ше сти у дубл-ску лу, а наш че -
тве рац ко ји су чи ни ли: Бо јан
Герст нер, Мир ко Ми ла ков, Бо -
шко Бје ла јац и Јо ван Опа чић,
и по ред хен ди ке па због нео д -
го ва ра ју ћег чам ца, у циљ је
ушао као че твр ти.

СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО ЗА ВЕ ТЕ РА НЕ

ТА МИШ МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА

СТО ЈА НОВ У СПА Р ТИ

Кри сти јан Сто ја нов ни је ви ше тре нер у ФК-у Ди на мо 1945.

Ка ри је ру на ста вља у ФК-у Спа р ти из грч ког гра да Спа р те,

две сто ти нак ки ло ме та ра уда ље ног од Ати не.

– Спа р ти тре нут но игра у тре ћој ли ги, али има ам би ци је да

се пла си ра у ви ши ранг.

Идем на по зив пр вог тре не ра

Ми о дра га Ћир ко ви ћа, ина че

мог ку ма, где ћу ра ди ти као

по моћ ни тре нер. За хва љу јем

упра ви Ди на ма 1945 и свим

сво јим са рад ни ци ма. Био

сам по моћ ник Алек сан дру

Сте ва но ви ћу и Ду ша ну Ђо ки -

ћу у пр вом ти му, во дио сам

омла дин це Ди на ма 1945 у

Су пер ли ги Ср би је, би ли смо

пр ва ци Вој во ди не, а ра дио

сам с ка дет ском се лек ци јом.

На дам се нај бо љем и на но -

вом по слу – ре као је Сто ја нов.

Страну припремио

Александар
Живковић

ВЕСТ ПО ВЕСТ

МАР КУ НО ВИ
ТРО ФЕЈ

Уз по моћ Ша хов ског са ве за Бе -
о гра да и број них спон зо ра, зе -
мун ски ШК „Гли га” при ре дио
је про шлог ви кен да ме мо ри -
јал ни ка дет ски тур нир „Бран -
ко Бо го вац”. То так ми че ње је
го ди на ма по зна то по из ван ред -
ној ор га ни за ци ји и ве о ма бо га -
тим на гра да ма за по бед ни ке.

„Ула зни цу” за овај је дин -
стве ни по зив ни тур нир мла ди
ша хи сти до би ја ју до брим ре -
зул та ти ма на ма кар јед ном од
че ти ри ква ли фи ка ци о на тур -
ни ра ко ји се одр жа ва ју то ком
го ди не.

Мар ко Ми ла но вић је ове се -
зо не уче ство вао на три ква ли -
фи ка ци о на тур ни ра и на сва
три осво јио пр во ме сто, чи ме
се, уз то што је по ста вио ре -
корд, „на ја вио” и као нај о збиљ -
ни ји кан ди дат за осва ја ње фи -
нал ног тур ни ра.

Та ко је и би ло. Не по ра жен,
са 6,5 по е на и са мо јед ним ре -
ми јем из се дам пар ти ја, Мар -
ко је и на фи нал ном тур ни ру
убе дљи во осво јио пр во ме сто.

По ред пе ха ра и злат не ме -
да ље, мла ди Пан че вац је до -
био број не вред не роб не на гра -
де, ме ђу ко ји ма су ша хов ски
сто, ша хов ски ре кви зи ти, ли -
те ра ту ра и дру го.

ШАМ ПИ ОН
ЕВРОЛИ ГЕ

ВЕСТ ПО ВЕСТ

СА ЊА И ЈЕ ЛЕ НА
НА ПО СТО ЉУ

Фи на ле Ку па Ср би је у атле ти -
ци за так ми ча ре до ше сна ест
го ди на одр жа но је про шлог ви -
кен да у Срем ској Ми тро ви ци.
Вр ло за па же не у ја кој кон ку -
рен ци ји би ле су и атле ти чар ке
Та ми ша.

У тр ци на 600 м Са ња Ма -
рић је осво ји ла сре бро, иа ко се
над ме та ла са две го ди не ста -
ри јим про тив ни ца ма. С вре ме -
ном 1:37,69 по ста ви ла је лич -
ни ре корд.

АК Та миш је имао две так -
ми чар ке у бр зом хо да њу на
1.000 ме та ра – Је ле на Ва си ље -
вић је осво ји ла брон зу с до -
брим ре зул та том од 4:55, док
је Са шка Ра да нов би ла че твр та
с вре ме ном 4:57.

Џу ди сти ка ча ре вач ког Је дин -
ства би ли су ве о ма успе шни
про шлог ви кен да.

На ве ли ком ме ђу на род ном
тур ни ру у Бе о гра ду Или ја Ан -
ђе ло вић је осво јио злат ну, а
Кри сти јан Лех ни брон за ну ме -
да љу.

У не де љу, 15. сеп тем бра, у
Су бо ти ци је одр жа но за вр шно
ко ло Евро ли ге. Укуп ни шам -
пи он це лог так ми че ња био је
упра во ка дет Је дин ства Ми хај -
ло Ан ђе ло вић, и то у ка те го ри -
ји до 66 кг. Ве ли ки успех оства -
ри ла је и Ан дри ја на Кр те нић.
Она је осво ји ла нај сјај ни је од -
лич је на по след њем тур ни ру и
сре бр ну ме да љу у укуп ном пла -
сма ну. Мар та Пе шић је за ра -
ди ла сре бро, а Алек сан дра Ди -
ми тров ски брон зу.

Истог да на је одр жан и тур -
нир за нај мла ђе, на ко ме је по -
бе дио Кри сти јан Лех ни, док су
се Оли вер По љак и Же ља на
Вел ков ски оки ти ли брон за ним
ме да ља ма.
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лб8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК
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Марта Буквић,
гимназијалка:

     – Првог дана
викенда идем на
свадбу. Другог 
бих морала 
да почнем да учим, 
јер су контролни
задаци већ почели.

Дарко Драслар,
гимназијалац:

    – Највероватније 
ћу опет бити 
с друштвом у граду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Једнообразност
Исте униформе и шлемови – војска.

    Исте реченице и пароле – политичка странка.

    Једнаки аршини и услови за све – демократија.

    Либерте, егалите, фратерните:

    слобода, једнакост, братство.

    Смислили Французи пре много година, није тешко 

    спојити ове појмове.

    Овде јесте, а и не увозимо, изгледа, праве ствари.

Сама
Леђа уза зид. Поглед испред себе.

    Тако да се хвата и оно што је близу, очигледно, 

    али и шира слика.

    И препознаје не само црно-бело већ и пун колор.

    Тако да се прво наслућује, а онда и јасно види ко фарба 

    – особа све то мора да зна сама.

    Како и њено лице не би било офарбано.

    У црвено, или још горе, у зелено.

Покрет!
Тапкати у месту боље је него ићи уназад.

    Али и горе него покретати се.

    Померати сопствене границе.

    И туђе.

    Померање једног не иде без померања другог.

    Што се да чинити на милион начина.

    А кад се покренеш, само небо је граница.

Душан Гавриловић,
гимназијалац:

     – Ићи ћу у Нови 
Сад на утакмицу.
Остатак викенда 
ћу провести учећи.

Завршени су годишњи одмори.  Било је много

суграђана заинтересованих за то да шест

месеци добијају бесплатан примерак

„Панчевца”. На нашу адресу недељно је

стизало неколико десетина разгледница и

фотографија с разних дестинација, а новине,

нажалост, имају ограничен простор... 

Вредни новинарски жири трудио се да за

објављивање одабере најимпресивније

пошиљке. 

Хвала свим учесницима у наградној игри, 

честитамо добитницима, а свима осталима

желимо више среће следеће године!

Наградни конкурс

Поздрав из Платамона и с прелепог мора пребогатог лепим рибицама.
Бранислав Дамјанов, Сефкерин

Љубав на први поглед, Анталија, август 2019.
Оливера Лоци, Панчево

Вечера на плажи. Поздрав из Полихрона.
Сташа Павловска, Панчево

Сташа, Оливера, 
Браниславе, честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                              Редакција


