
бол ни ца нађе међу респек та бил ним
уста но ва ма тог типа на европ ској, али
и свет ској мапи.

– У име упра ве бол ни це могу да
обе ћам да ћемо, без обзи ра на сло же -
не еко ном ске усло ве, и убу ду ће мак -
си мал но подр жа ва ти не само одр жа -
ва ње ове ради о ни це већ и сва ки рад
који допри но си раз во ју стру ке, а све
то у корист и на добро бит наших
паци је на та – нагла сио је Ову ка.

Струч ни део ради о ни це запо чео је
пра вом посла сти цом за све при сут не
– хирур ги јом ужи во. Лека ри су из
дво ра не Кул тур ног цен тра могли да,
путем видео-лин ка, на вели ком био -
скоп ском плат ну пра те опе ра ци ју
кар ци но ма дебе лог цре ва коју је у
хирур шкој сали Опште бол ни це
изво дио проф. др Амџад Пар ва из,
један од нај бо љих свет ских коло рек -
тал них хирур га са Уни вер зи те та у
Пулу. При сут ни су има ли при ли ку и

да про фе со ру Пар ва и зу поста вља ју
пита ња током тра ја ња захва та.

Вре де ло је...
У окви ру цело днев ног про гра ма одр -
жан је и низ пре да ва ња и демон стра -
ци ја, а цен трал на тема била је,
логич но, лапа ро скоп ска коло рек тал -
на хирур ги ја.

– У нашој земљи је све више бол -
ни ца које лапа ро ско пи ју уво де као
стан дард ну мето ду и она пола ко
заме њу је отво ре ну хирур ги ју. Ипак,
сада се јавља нови про блем – недо -
ста так одго ва ра ју ће опре ме и аде -
кват ног тре нин га. Добро је позна то
да у Срби ји нема довољ но иску сних
инструк то ра за ову област, што наме -
ће ургент ну потре бу да се ура ди
нешто кон крет но како би се тај иза -
зов пре ва зи шао. Ова ради о ни ца је
наш начин да допри не се мо томе –
иста као је др Мла ден Јанић.
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Уче ство ва ло десет 
свет ских струч ња ка

Обе ле же на 15-годи шњи ца
посто ја ња мани фе ста ци је

Чак девет нај бо љих свет ских хирур га
коло прок то ло га – пето ри ца из Енгле -
ске, дво ји ца из Руси је, један из Ира на
и један из Пор ту га ли је, уз нашег Пан -
чев ца др Мла де на Јани ћа, уче ство ва -
ло је на сед мој Коло прок то ло шкој
пан че вач кој ради о ни ци, одр жа ној у
сре ду, 18. окто бра, у орга ни за ци ји
удру же ња „Круг здра вља”.

Реа ли за ци ју ради о ни це, која има
ста тус град ске мани фе ста ци је од
посеб ног зна ча ја, след стве но томе
финан сиј ски је подр жао Град.

Посла сти ца за хирур ге
Ради о ни ца је све ча но отво ре на у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра, где су вели -
ки број оку пље них углед них дома ћих
и ино стра них лека ра поздра ви ли
Саша Павлов, гра до на чел ник, др
Сло бо дан Ову ка, дирек тор Опште
бол ни це, и др Мла ден Јанић, дирек -
тор мани фе ста ци је.

– Ова ради о ни ца за нас има вели ки
зна чај буду ћи да већ пет на ест годи на
у Пан че ву оку пља еми нент не екс пер -
те из обла сти меди ци не, као и нашу
дома ћу струч ну јав ност. Поред свог
глав ног циља, а то је сва ка ко пре но -
ше ње зна ња и иску ста ва у обла сти
коло прок то ло ги је, ова мани фе ста ци -
ја допри но си и оства ри ва њу оних
циље ва који су сви ма нама у Пан че ву
при о ри тет ни, а то су пре вен ци ја
боле сти и про мо ци ја здра вог начи на
живо та – иста као је Саша Павлов.

Дирек тор бол ни це др Сло бо дан
Ову ка захва лио је др Мла де ну Јани ћу
на огром ном зала га њу да се Општа

ОДР ЖА НА СЕД МА КОЛО ПРОК ТО ЛО ШКА РАДИ О НИ ЦА

ПАН ЧЕ ВО – ЦЕН ТАР ЛАПА РО СКОП СКЕ ХИРУР ГИ ЈЕ
Он се освр нуо и на исто ри јат Коло -

прок то ло шке ради о ни це, која се у
нашем гра ду одр жа ва од 2002, на
сва ке две годи не.

– Када смо пре пет на ест годи на са
прим. др Михај лом Чер ни шев ским
осно ва ли ову хирур шку ради о ни цу,
нисмо ни слу ти ли куда ће нас то
одве сти. Већ наред на ради о ни ца,
одр жа на 2004. годи не, поста ла је
интер на ци о нал на. Тада нам се при -
кљу чио др Ричард Коен из Лон до на.
На наред ним ради о ни ца ма с нама су
били и струч ња ци као што су др
Питер Цар ков, проф. др Амџад Пар -
ва из и проф. др Алек сеј Кара чун.
Они су нам се после увек радо вра ћа -
ли и уче ство ва ли су и на ово го ди -
шњој ради о ни ци – под се тио је Јанић.

Поред поме ну тих пре да ва ча, на
ради о ни ци су овог пута први пут
госто ва ли др Нуно Фигу е и ре до из
Пор ту га ли је и др Хамид Зама ни из
Ира на. Зани мљи во је да су мла ди
хирур зи др Џајлс Бонд-Смит из
Вели ке Бри та ни је, др Дипак Синг-
-Ран гер и др Сем Пар кер рани јих
годи на као спе ци ја ли зан ти неко вре -
ме про ве ли у пан че вач кој бол ни ци
раде ћи са овда шњим лека ри ма. У
међу вре ме ну су поста ли углед ни
хирур зи у Вели кој Бри та ни ји, а ове
сре де су сво ја зна ња радо пре не ли
коле га ма оку пље ним на ради о ни ци.

Срп ску хирур ги ју су пред ста ви ли
воде ћи екс пер ти у овој обла сти на
видео-сеси ји упри ли че ној у дру гом
делу про гра ма, а дан касни је, 19.
окто бра, на редов ном састан ку
Хирур шке сек ци је Срп ског лекар ског
дру штва, упри ли че ном у дво ра ни
Кул тур ног цен тра, исти овај тим одр -
жао је низ пре да ва ња, већи ном на
тему модер них при сту па опе ра ци ји
кар ци но ма рек ту ма.

Д. Кожан
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Јубилеј 
за поштовање
» страна 9

За почетак 
– тријумф!
» страна 31

ЗЛАТО



ути сну то да нај бо ље цир ку ли ше мо
када нам ток ства ри нај бо ље одре ђу је
чвр ста, да не каже мо гво зде на рука.

И то, по могућ ству, неког неу мо -
љи вог ауто ри те та који уме сто нас зна
шта и како нам ваља чини ти. Од тога
којем богу да се моли мо, пре ко тога
где су нам гра ни це, па до тога, мал -
те не, шта ћемо сутра густи ра ти на
трпе зи. Овим про сто ри ма су диљем
исто ри је про де фи ло ва ле раз не вође
таквог кали бра – од Душа на Сил ног,
пре ко Кара ђор ђа и Мило ша, па до
Тита, Сло бе и ових пото њих...

Ипак, мно ги живе у убе ђе њу да
једи но пра ви монарх овде може да
поста ви ства ри на сво је место. Јер,
јед но став но – без кра ља не ваља.

У то су, кан да, уве ре ни и чла но ви
ново фор ми ра ног Покре та обно ве
Кра ље ви не Срби је. Пре неки дан су
одр жа ли прву избор ну скуп шти ну, а
пажљи ви јем оку није про ма кло да су
у врху стран ке све сама доју че ра шња
Вуко ва одој чад, одно сно посла ни ци
који су иза бра ни у име СПО-а на
напред њач кој листи. А шта сад, нису
ни први ни послед њи који су трбу хом
за кру хом уте кли изан ђа лом „кра љу
трго ва”.

Како год, ови до јуче ано ним ни
пар тиј ски вој ни ци и без у слов ни диза -
чи руку су, за про ме ну, ода бра ли да
се заку ну прин цу пре сто ло на след ни -
ку. Схва ти ли су да би све било див но
и кра сно када би кру на бде ла над
нашим гла ва ма. Ко зна, можда су
људи у пра ву...

Само, да ли би нам син једи нац
послед њег монар ха Петра Дру гог,

наре че ни Аца Кара ђор ђе вић, био нај -
бо љи избор? Тешко да су око тога
сагла сни чак и деци ди ра ни при зи ва -
чи поврат ка кру не. У не тако дале кој
про шло сти било је и кон тра ша, попут
вој во де Шеше ља (ко дру ги), који су
нави ја ли за кон ку рен ци ју – потом ке
дина сти је Обре но вић (пита ње је да
ли такви уоп ште више и посто је). А
није мало ни оних што би на пре сто
радо ина у гу ри са ли неког сасвим тре -
ћег. Нарав но, како би му се зарад
шаке сине ку ра још мал ко уву кли у
поза ди ну...

А што се, реци мо, у све тлу инте -
гра ци ја са Евро пом, али и с Руси јом,
Кином, Тур ском и разно ра зни ма, не
бисмо при ка чи ли и Ује ди ње ном Кра -
љев ству?

И шта фали Ели за бе ти Дру гој? Ако
је добра Кана ђа ни ма, Аустра ли јан ци -
ма или оним заба че ним Ново зе лан -
ђа ни ма (о Бри тан ци ма да и не гово -
ри мо...), зашто и нама не би ваља ла?!
Откад се из Бакин гем ске пала те фор -
мал но (или, мало више од тога) упра -
вља тим држа ва ма чла ни ца ма Комон -
вел та, оне су поста ле обе ћа не земље
за живот, што довољ но сли ко ви то
гово ри о томе да ли би било испла ти -
ви је да и ми, уме сто кра ља, доби је мо
кра љи цу.

Има ту још аргу ме на та у при лог тој
иде ји. Реци мо, дуго жи ве ћа Ели за бе -
та глав ни свет ски језик – енгле ски –
спи ка као да јој је матер њи. Дакле,
боље од нашег добр ог Аце. С дру ге
стра не, када је реч о срп ском, егал су
– не зна ју га ни јед но ни дру го...

Ј. Ф.

Спа шће нас
краљ(ица)

Од дав ни на крв ним судо ви ма при -
пад ни ка овог напа ће ног сло вен ског
наро да тече неу та жи ва жеђ за госпо -
да ром. Сва је при ли ка да је у наш ДНК

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Октобарско сунце уместо соларијума.

На градском кеју, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕТ ЈЕ ОПА СНО МЕСТО ЗА ЖИВОТ, НЕ ЗБОГ ЉУДИ КОЈИ СУ

ЗЛИ, ВЕЋ ЗБОГ ДОБРИХ ЉУДИ КОЈИ НИШТА НЕ ПРЕД У ЗИ МА ЈУ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Aлберт Ајнштајн

Тешко бре ме живље ња
Ком би на ци ја мисли. Човек ком би ну је јед но, дру го, тре ће... Раз ми -
шља. Те биће ово, те биће оно... А у ства ри, ништа неће бити. Само се
иском пли ку је ситу а ци ја и – ето депре си је. О њој се, као поша сти
новог доба, мно го гово ри у послед ње вре ме. Она вре ба на сва ком
кора ку. Све је више уса мље них и оту ђе них душа, које очас посла
скли зну у депре си ју.

Неза до вољ ни соп стве ним живо ти ма, скр ха ни про бле ми ма, бес па -
ри цом, немоћ ни да про ме не ствар ност, људи све чешће у гла ву пушта -
ју сва ко ја ке мисли. А још ако су оне црне, истум ба не и несре ђе не –
депре си ја је неми нов на.

У овој нашој напа ће ној земљи та мен тал на болест поста ла је сва ко -
дне ви ца, нажа лост. Како и да не буде кад су нас убе ди ли да је лук суз
оти ћи на одмор, и то на рате, има ти неки, бар про се чан ауто мо бил -
чић или иза ћи макар јед ном месеч но с поро ди цом на ручак. Уве ра -
ва ју нас да је нор мал но трпе ти, нема ти, зај ми ти... Ако то још нисмо
схва ти ли и раз у ме ли, тре ба да нам поста не јасно да је пуко раз ба ци -
ва ње нов цем има ти више од два пара ципе ла, на при мер, или фар ме -
ри ца...

За месо се има све мање пара, па се пре тва ра мо у гоја зну наци ју,
јер нам је хлеб глав ни оброк. Деци не може мо да при у шти мо већи ну
ства ри које бисмо желе ли, па пола ко али сигур но поста је мо и земља
исфру стри ра них роди те ља, али и посва ђа них брач них дру го ва. Ето
про ду ка та кон стант ног стре са, нер во зе и неза до вољ ства.

Иако није кри стал но јасно због чега, јер смо поште но завр ша ва ли
шко ле, пошто ва ли пра ва и про пи се, одго вор но ради ли свој посао –
поста ли смо лузе ри. Гле да мо и гута мо сва ка кве небу ло зе које нам се
сер ви ра ју, све до ци смо вре ђа ња инте ли ген ци је нор мал ног чове ка,
али и поред тога тихо гово ри мо, углав ном у себи: може да буде и
горе. Пра ва лузер ска осо би на. Не тежи мо срећ ни јем и лак шем живо -
ту, већ се пла ши мо веће несре ће.

За опре ма ње јед ног шко лар ца при пре ма мо се као што се неки
Немац или Бел ги ја нац спре ма ју за купо ви ну ауто мо би ла или некрет -
ни не. Све је мање пара за лече ње, за одла зак сто ма то ло гу, за огрев...
Гоми ла ју се дуго ви за воду, стру ју, искљу чу ју се теле фо ни... Пен зи о -
не ри поно во раде, углав ном тешке и обич но нај ма ње пла ће не посло -
ве, уме сто да ужи ва ју у некој бањи, као сав нор ма лан свет. А онда,
боле сни и исцр пље ни, када дођу кући, нема ју помоћ деце и уну ка.
Њих гле да ју углав ном пре ко „Скај па” у некој дале кој земљи. И шта
се дога ђа? Уме сто да човек испла ни ра да с децом отпу ту је некуд за
викенд, он оде код рођа ка, кума или при ја те ља на кафу. Она ко нерас -
по ло жен и мра чан, очас посла „зара зи” и сво је бли жње, иако то није
желео.

Тешко бре ме живље ња...
Али тре ба се бори ти. На све начи не. Тре ба зау ста ви ти лоше мисли.

Тре ба оте ра ти зло. У ства ри, не тре ба га при хва ти ти.
Баш као у при чи о ста ром саму ра ју, који је гру пу сво јих уче ни ка

обу ча вао мудро сти и рат ним вешти на ма. Јед ног дана, за вре ме обу -
ке, дошао му је мла ди рат ник, познат по сво јој гру бо сти и окрут но -
сти. Њего ва оми ље на так ти ка је била про во ка ци ја, вре ђао је супар -
ни ка, тако је губио стр пље ње, при хва тао је иза зов, али је у бесу пра вио
гре шку за гре шком и – губио бор бу. Тај исти мла ди рат ник је и на
самом пре да ва њу изре као неко ли ко увре да на рачун саму ра ја, а овај
је мир но наста вљао пре да ва ње. То се поно ви ло неко ли ко пута. Када
мудри саму рај ника ко није одре а го вао, рат ник је, љут, оти шао с пре -
да ва ња. Оста ли уче ни ци су пажљи во посма тра ли ову ситу а ци ју. Потом
је један упи тао:

– Учи те љу, зашто сте толе ри са ли њего ве напа де и вре ђа ња? Тре ба -
ло је да га иза зо ве те на бор бу!

Мудри саму рај је одго во рио:
– Када вам неко доне се поклон и ви га не при хва ти те, где ће поклон

завр ши ти?
– Код свог вла сни ка – одго во ри ли су уче ни ци.
– Исто важи и за завист, мржњу, увре де и зло бу. Све док их не при -

хва ти те, оне при па да ју осо би која их је доне ла.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић



Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац”, прва
и једи на уста но ва тог типа у
Вој во ди ни, кон стант но ради
на про ши ре њу бога тог спек -
тра сво јих услу га, због чијег
ква ли те та је већ постао
непре ва зи ђен, и то не само
по мишље њу број них Пан -
че ва ца и Пан чев ки већ и
ста нов ни ка чита вог јужног
Бана та.

Савре ме ни уре ђа ји, љуба -
зно осо бље, при ја тан амби -
јент, брза и про фе си о нал на
услу га, све већи број пре -
гле да који се у нашем гра -
ду не раде ни на јед ном дру -
гом месту – само су неке од
карак те ри сти ка које су
издво ји ли задо вољ ни кли -
јен ти Заво да „Пан че вац”.

Наста вља ју ћи миси ју да
поста не прва при ват на кли -
ни ка у Пан че ву, Завод шири
и свој струч ни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од нај це ње ни јих струч ња ка
из Кли нич ког цен тра Срби -
је и са Инсти ту та „Деди ње”
у Бео гра ду.

Тако сада кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
има ју при ли ку да субо том
ура де ултра звуч ни пре глед
абдо ме на и мале кар ли це,
који оба вља ради о лог др
Љуби ца Лазић из Кли нич -
ког цен тра Срби је. Довољ -
но је рећи да др Љуби цу
Лазић коле ге сма тра ју јед -
ним од нај бо љих дијаг но -
сти ча ра у нашој земљи.
Уско ро ће, тако ђе субо том,
заин те ре со ва ни моћи да
ура де и све врсте ултра звуч -
них пре гле да срца, рачу на -
ју ћи и пре глед сон дом пре -
ко јед ња ка (ТЕЕ). И за ову
услу гу анга жо ван је један од

воде ћих струч ња ка у тој
обла сти – dr sc. med. Сло -
бо дан Томић, кар ди о лог,
док тор меди цин ских нау ка
и маги стар кар ди о ло ги је са
Инсти ту та „Деди ње”.

Поред све га наве де ног,
Завод „Пан че вац” издва ја се
и по томе што у хема то ло -
шко-био хе миј ској лабо ра -
то ри ји те уста но ве паци јен -
ти већи ну вери фи ко ва них,
кон тро ли са них и суми ра -
них резул та та могу доби ти
за све га сат вре ме на.

Сто га не чуди чиње ни ца
да све већи број Пан чев ки и
Пан че ва ца бира Завод „Пан -
че вац”, посеб но онда када је
нео п ход но ура ди ти пре гле -
де и ана ли зе на јед ном месту
и доби ти резул та те што пре.

С тим у вези, тре ба под се ти -
ти и на то да се у Заво ду,
при ме ра ради, све врсте
лекар ских уве ре ња изда ју за
мак си мал но два сата.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе, као и о додат ним
погод но сти ма које оства ру -
ју сви они који посе ду ју
лојал ти кар ти це Ауто-цен -
тра „Зоки”, погле дај те на
реклам ним стра на ма акту -
ел ног бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-
90-903, а ово су ујед но и
бро је ви путем којих се
зака зу ју пре гле ди. Ново сти
може те пра ти ти и на сај ту
www.zavodpancevac.rs, као
и на „Феј сбук” стра ни ци
Заво да. Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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НОВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

Завод „Пан че вац”
први у све му

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст на 
про те тич ке услу ге

Од самог отва ра ња,
кра јем про шле годи -
не, Цен тар за хит ну и
реста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Нико дент
медик” исти че се по
ква ли те ту услу га, са-
вре ме ној опре ми, про -
фе си о нал ном и љуба -
зном осо бљу и при јат -
ном амби јен ту.

Осим тога, све већи
број наших сугра ђа на
одлу чу је се за услу ге ове сто -
ма то ло шке орди на ци је, којом
руко во ди др Ђор ђе Нико лић,
због атрак тив них цена и могућ -
но сти пла ћа ња на одло же но.

Због вели ког инте ре -
со ва ња наших сугра ђа на
и сугра ђан ки, у „Нико -
ден ту” су одлу чи ли да
поно во покре ну акци ју у
окви ру које сви они
који ма су нео п ход не
услу ге из обла сти про те -
ти ке оства ру ју пра во на
чак 30% попу ста.

Иско ри сти те ову при -
ли ку и зака жи те пре глед
путем теле фо на 064/21-

75-056. Овај савре ме ни и
модер но опре мље ни цен тар
нала зи се пре ко пута ста ре роб -
не куће, у Ули ци Мак си ма Гор -
ког 2. Д. К.

Бес пла тан улаз на
све про гра ме

Од 20. до 22. окто бра, од 20
сати, у Све то сав ском дому биће
одр жан Фести вал кла си ча ра,
који дру ги пут орга ни зу је Удру -
же ње умет ни ка „Каме ра та
Пан че во”.

„Каме ра та” је наста ла 2010.
годи не с циљем да уна пре ди и
про мо ви ше кла сич ну музи ку и
умет ност. Два на ест тален то ва -
них инстру мен та ли ста Факул -
те та музич ке умет но сти из Бео -
гра да оку пи ло се око иде је о
побољ ша њу кул тур ног живо та
гра да Пан че ва. Зајед нич ком
ини ци ја ти вом осно ва ли су
Камер ни орке стар „Каме ра та”
и Камер ни орке стар Вој во ди не
и орга ни зо ва ли вели ки број
кон це ра та кла сич не музи ке, на
који ма су уго сти ли пре ко две
сто ти не мла дих умет ни ка.

На овом фести ва лу пред ста -
ви ће дела врхун ских ком по зи -
то ра. У петак, 20. окто бра, од
20 сати, на про гра му ће бити
дела Густа ва Махле ра (изво де
Уки Ува ска и нен – кла вир,
Милош Чор ли ја – вио ли на,
Сре тен Јовић – вио ла и Павле
Савић – вио лон че ло), Анто ни -
на Двор жа ка и Алек сан дра
Вре ба ло ва (изво де Алек сан дра
Јовић – вио ли на, Милош Чор -
ли ја – вио ли на, Сре тен Јовић

– вио ла и Павле Савић – вио -
лон че ло).

У субо ту, 21. окто бра, од 20
сати, публи ка ће има ти при ли -
ку да чује дела која су ком по -
но ва ли Роберт Шуман, Сер геј
Рах ма њи нов, Јоха нес Брамс,
Дми триј Шоста ко вич и Хендл/
Хал вор сен (изво де Милош

Чор ли ја – вио ли на, Сре тен
Јовић – вио ла и Уки Ова ска и -
нен – кла вир). Послед њег дана,
у неде љу, 22. окто бра, од 20
сати, биће одр жан кон церт сту -
де на та Факул те та музич ких
умет но сти из Бео гра да, на
којем ће насту пи ти Алек сан -
дра Јовић (вио ли на), Милош

Чор ли ја (вио ли на), Сре тен
Јовић (вио ла), Павле Савић
(вио лон че ло) и Уки Ова ска и -
нен (кла вир).

Фести вал је ове годи не
финан сиј ски подр жао Секре -
та ри јат за кул ту ру и омла ди ну
гра да Пан че ва.

М. Марић Велич ко вић

ФЕСТИ ВАЛ КЛА СИ ЧА РА

ВИКЕНД УЗ ДЕЛА ЧУВЕ НИХ 
КОМ ПО ЗИ ТО РА

ВАЖНО ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ БОЛ НИ ЦЕ

Пре се ље ни 
интер ни стич ки одсе ци

Пан че вач ка бол ни ца оба ве -
шта ва паци јен те да су због
рекон струк ци је Интер ног оде -
ље ња интер ни стич ки одсе ци
пре ба че ни на хирур шку стра -
ну згра де те уста но ве.

Тако се сада одсек кар ди о ло -
ги је нала зи на тре ћем спра ту,
на оде ље њу орто пе ди је, а oдсек
нефро ло ги је је на тре ћем спра -
ту, на оде ље њу уро ло ги је. Оде -
ље ње ендо кри но ло ги је и реу ма -
то ло ги је пре се ље но је на дру ги
спрат, на оде ље ње гине ко ло ги -
је, а коро нар на једи ни ца, као и
хема то ло ги ја и гастро ен те ро ло -
ги ја, нала зе се на првом спра -
ту, на оде ље њу хирур ги је.

Дија ли за је и даље на дру -
гом спра ту интер ни стич ког
бло ка, а у при зе мљу те згра де
оста ли су одсек ендо ско пи је и
дија бе то ло шка амбу лан та.

Због рекон струк ци је Интер -
ног и амбу лан та Меди ци не
рада „Цен тар” (Желе знич ка
амбу лан та) пре се ље на је са
адре се Вука Кара џи ћа 8 у Ули -
цу Мило ша Обре но ви ћа 2 и
нала зи се у про сто ри ја ма бив -
шег кожног дис пан зе ра. У току
је и пре се ље ње теле фон ских
лини ја, како би број теле фо на
амбу лан те остао исти. Док се
тај посао не завр ши, број путем
којег паци јен ти могу доби ти
потреб не инфор ма ци је јесте
062/80-48-554.

У бол ни ци нагла ша ва ју да су
посе те могу ће искљу чи во од 15
до 16 сати и апе лу ју на гра ђа -
не да се стро го при др жа ва ју тог
вре ме на и пошту ју инте рес
паци је на та сме ште них у тој
здрав стве ној уста но ви.

Д. К.

„РЕЗЕ РВ НИ ПЛАН” ПРО СЛА ВЉА РОЂЕН ДАН

Жур ка у наја ви

Пан че вач ки бенд „Резер вни
план” у петак, 27. окто бра, про -
сла вља шести рођен дан.

Сла вље нич ки кон церт биће
одр жан у дво ра ни „Апо ло”, а
нема ника кве сум ње да је

пред љуби те љи ма доброг екс -
ју го сло вен ског рока сјај на
заба ва.

Жур ка почи ње у 21 сат, а
улаз на кон церт је бес пла тан.

А. Ж.

У поне де љак, 23. окто бра, од
19.30, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва биће изве де на
позо ри шна пред ста ва „Мали
брач ни зло чи ни” Ери ка Е.
Шми та.

Пред ста ва у цен тар посма тра -
ња поста вља модер ног мушкар -
ца и жену, раз от кри ва ју ћи сплет

ста ро мод них и савре ме них еле -
ме на та њихо вих емо тив них и
физич ких одно са.

Два нај бр жа чита о ца који се
јаве у петак, 20. окто бра, у 11

сати, награ ди ће мо са по две
кар те за пред ста ву „Мали брач -
ни зло чи ни”, које могу пре у зе -
ти на биле тар ни ци Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз мак)
пред ста ва (раз мак) име и пре зи -
ме и поша љи те на 1201. Бру то

цена СМС-а изно си 39,48 дина -
ра у ВИП мре жи, 39,60 дина ра
у Теле нор мре жи и 38,64 дина -
ра у мт:с мре жи.

М. М. В.

НАСТАВЉА СЕ ТРАДИЦИЈА

Изложба ситних
животиња

ПРЕД СТА ВА „МАЛИ БРАЧ НИ ЗЛО ЧИ НИ”

Кар те за најбрже читаоце

Друштво одгајивача расне
живине, голубова, кунића и
птица из Панчева у недељу,
29. октобра, приредиће своју
традиционалну берзу са изло-
жбом ситних животиња.

Као и сваке године, место
дешавања биће двориште
Пољопривредне школе „Јосиф
Панчић”, а организатори и
овог пута очекују велику посе-
ту, јер су свој долазак најави-
ли и одгајивачи из: БиХ, Маке-
доније, Румуније, Мађарске,
Бугарске, Хрватске и Србије.

Поред берзе ситних живо-
тиња и изложбе готово свих
врста живине, зечева и пти-
ца, на овој манифестацији ће
се наћи и бројни произвођа-
чи хране за животиње, али и
пратеће опреме за њихов
одгој.

Берза у Панчеву је једна
од највећих у Србији, јер је
сваке године посети неколи-
ко хиљада људи. Не треба
сумњати да ће тако бити и
сада.

А. Ж.



Чла но ви Град ског одбо ра
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби -
је Пан че во, с пред сед ни ком
Нико лом Дан гу би ћем на челу,
и чла но ви удру же ња „Срп ски
рат ни вете ра ни” поло жи ли су
16. окто бра вен це на спо ме ник
палим бор ци ма Пан че ва у
осло бо ди лач ким рато ви ма од
1991. до 1999. годи не.

Пре пола га ња вена ца на спо -
ме ник на Тргу кра ља Петра
одр жан је и коме мо ра тив ни
скуп посве ћен дану сећа ња на
15 поги ну лих бора ца из нашег
гра да 1991. годи не на рати шту

у Сла во ни ји. Ина че, на самом
спо ме ни ку су укле са на име на
70 Пан че ва ца који су стра да -
ли у рато ви ма деве де се тих, а
чак пет на е сто ро их је поги ну -
ло баш на овај дан, пре 26
годи на.

Чла но ви Град ског одбо ра
Соци ја ли стич ке пар ти је Срби -
је су и 4. окто бра у Гло го њу и
Стар че ву поло жи ли вен це на
спо ме ни ке стра да лим бор ци -
ма за осло бо ђе ње у Дру гом
свет ском рату, а 6. окто бра
иска за ли су захвал ност пола га -
њем вена ца у Град ском пар ку

народ ним херо ји ма из Народ -
но о сло бо ди лач ког рата Олги
Петров, Мар ку Кули ћу и Сте -
ви ци Јова но ви ћу – наво ди се у
саоп ште њу.

Поред чла но ва СПС-а, почаст
су oдали и мно го број ни мешта -
ни Гло го ња, Стар че ва и Пан -
че ва.

Европ ска неде ља локал не
демо кра ти је у Пан че ву је обе -
ле же на 18. окто бра у холу
Град ске упра ве. Ово го ди шња
тема била је „Гра ђан ска пар ти -
ци па ци ја, саве то ва ње и посве -
ће ност – за напред ну локал ну
демо кра ти ју” и тим пово дом
град ска кућа је отво ри ла вра та
за све уче ни ке сред њих шко ла.

Уче ни ци тре ћег и четвр тог
раз ре да сред ње шко ле има ли
су при ли ку да се упо зна ју са
орга ни ма Гра да, посе ти ли су
Град ски услу жни цен тар, али
и раз го ва ра ли с гра до на чел ни -
ком Сашом Павло вим и пред -
сед ни ком Скуп шти не гра да
Тигра ном Kишем, као и са чла -
ном Град ског већа за кул ту ру
Нема њом Рота ром.

Ротар је том при ли ком упо -
знао сред њо школ це с град ским
про јек том „Кул ту ра на поклон”,
у окви ру којег ће мла ди који ове
годи не поста ну пуно лет ни од

Гра да на поклон доби ти вау чер
од 3.000 дина ра који ће моћи
да иско ри сте за пла ћа ње ула -
зни ца за кул тур не дога ђа је у
Пан че ву, то јест за кон цер те,

позо ри шне пред ста ве, али и за
одла зак у био скоп.

Гра до на чел ник и пред сед ник
Скуп шти не пред ста ви ли су
над ле жно сти орга на Гра да,

меха ни зме за укљу чи ва ње у рад
локал не само у пра ве и функ ци -
је одбор ни ка, уз при су ство дво -
је пред став ни ка наро да: Ива не
Росић и Ива на Теши ћа.

Сред њо школ ци су раз гле да -
ли изло же не пове ље збра ти -
мље них гра до ва и упо зна ли се
с кра ћом исто ри јом нашег бра -
ти мље ња. Оби шли су и Кан це -
ла ри ју за мла де и салу где се
одр жа ва ју сед ни це Град ског
већа и ујед но се упо зна ли с
над ле жно сти ма и функ ци јом
тог тела, којем пред се да ва гра -
до на чел ник. Мла дим гости ма
град ске куће при ка зан је и про -
мо-спот о Пан че ву.

Европ ска неде ља локал не
демо кра ти је обе ле жа ва се са
иде јом да се ука же на зна чај
пошто ва ња Европ ске пове ље
о локал ној демо кра ти ји, коју
су 15. окто бра 1985. усво ји -
ле држа ве чла ни це Саве та
Евро пе.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

Мора мо да пре ста не мо да гле да мо јед ни на дру ге као на
рива ле. Не знам како је то могу ће изве сти на међу др жав -
ном нивоу, али бар мора мо да поку ша мо. Мора мо да
поку ша мо да гле да мо јед ни на дру ге као на парт не ре.

(Пред сед ник Руси је Вла ди мир Путин на састан ку 
са уче сни ци ма 19. међу на род ног фести ва ла омла ди не 

и сту де на та у Сочи ју, „Тан југ”, 15. окто бар)

* * *
Чујем да неки тра же избо ре и ако инси сти ра ју на томе,
нећу бежа ти с мег да на. Не искљу чу јем избо ре и ако опо -
зи ци ја изне се ваља не раз ло ге, можда ће их и бити.

(Пред сед ник Срби је Алек сан дар Вучић, 
„Вечер ње ново сти”, 16. окто бар)

* * *
Пове ћа ње од пет одсто је оно што може мо у овом тре нут -
ку да при у шти мо а да не дове де мо у пита ње кључ не пара -
ме тре макро е ко ном ске ста бил но сти. Слич но се одно си и
на пла те, укуп но пове ћа ње у јав ном сек то ру не сме да
пре ђе уче шће у про јек то ва ном БДП за наред ну годи ну.

(Мини стар финан си ја Душан Вујо вић, „Бета”, 
16. окто бар)

* * *
Постиг ну ту ста бил ност, поли тич ку и финан сиј ску, пре -
по зна ли су и међу на род ни инве сти то ри, који су поно во
оце ни ли да је пред у слов ефи ка сног функ ци о ни са ња сва -
ког при вред ног систе ма ста би лан и одр жив раст и раз вој
финан сиј ског систе ма, самим тим и бан кар ског систе ма
као њего вог нај ва жни јег систе ма, као и реал не еко но ми -
је, који међу соб но ути чу јед но на дру го, пре пли ћу се и
под сти чу.

(Гувер нер Народ не бан ке Срби је 
Јор го ван ка Таба ко вић, „Тан југ”, 16. окто бар)

* * *
Има мо ситу а ци ју да ови са Срп ске листе поку ша ва ју да
нам на врло инвен ти ван начин уба це гла со ве, а ми из све
сна ге ради мо да спре чи мо то уба ци ва ње. Да коли ко-толи -
ко има нор мал но сти овај избор ни про цес, јер он од самог
почет ка не личи не један нор мал ни избор ни про цес у јед -
ној демо крат ској сре ди ни.

(Лидер Гра ђан ске ини ци ја ти ве „Сло бо да, демо кра ти ја,
прав да” Оли вер Ива но вић, „Фонет”, 15. окто бар)

Ма, шта ми ре че!

ФОН ДА ЦИ ЈА „ТИЈА НА ЈУРИЋ”

ПЕТИ ЦИ ЈА ЗА ДОЖИ ВОТ НУ КАЗНУ 
УБИ ЦAMA ДЕЦЕ

лицем или дете том са смрт ном
после ди цом. Истом ини ци ја ти -
вом тра жи се и про пи си ва ње
забра не суду да опту же ни ма
убла жи казну испод закон ског
мини му ма од десет годи на
затво ра, као и забра на услов -
ног отпу ста са издр жа ва ња
казне затво ра осу ђе ни ма за та
кри вич на дела.

Од уки да ња смрт не казне
2002. годи не у СРЈ, пре ма пода -
ци ма ове фон да ци је, на мак си -
мал ну казну затво ра од четр де -
сет годи на пра во сна жно је
осу ђе но шезде сет седам лица.

– Наш став је да је дошло
вре ме да пре и спи та мо посто -
је ћи казне ни систем и ефек те

које је он пости гао након уки -
да ња смрт не казне. Прак са је
пока за ла да су у знат ном бро ју
слу ча је ва почи ни о ци нај те жих
кри вич них дела, каква су уби -
ства деце, мла ђе живот не доби,
па су и након издр жа не казне
спо соб ни да поно ве исто дело.
Јасно изри че мо да смрт ну
казну сма тра мо непри хва тљи -
вом и да се за њу не зала же мо
– поја шња ва наш саго вор ник.

У мају је Фон да ци ја „Тија на
Јурић” већ пре да ла Пред лог
изме не Кри вич ног зако ни ка,
али он није ушао у скуп штин -
ску про це ду ру. Тада је Игор
Јурић, осни вач Фон да ци је, наја -
вио да ће, уко ли ко се до јесе ни

ништа не про ме ни, покре ну ти
ширу кам па њу – при ку пља ње
пот пи са гра ђа на Срби је. Јурић
је рекао да је наме ра ове акци је
и да се чује и глас наро да, те да
не сум ња да ће саку пи ти мини -
мал но потреб них 30.000 гла со -
ва, јер је већ сада инте ре со ва ње
гра ђа на Срби је вели ко.

– Закон мора да се про ме ни
како би деца убу ду ће живе ла
без бед ни је – нагла ша ва Јурић.

Кам па ња почи ње 23. окто бра
широм Срби је и тра ја ће до 29.
окто бра.

Рани је ини ци ја ти ве за уво -
ђе ње дожи вот ног затво ра, као
заме не за акту ел ну мак си мал -
ну казну од три де сет до четр -
де сет годи на затво ра, до сада
се нису нашле у пред ло гу изме -
на КЗ. Већи на европ ских зема -
ља позна је казну дожи вот ног
затво ра, као на при мер Аустри -
ја, Фин ска, Фран цу ска, Немач -
ка, Ита ли ја, Маке до ни ја, Сло -
ве ни ја, Швај цар ска и дру ге.

Фон да ци ја „Тија на Јурић”
осно ва на је 2. јуна 2015. годи -
не у Субо ти ци са задат ком да
пре вен тив ним дело ва њем и
еду ка ци ја ма побољ ша без бед -
ност деце, као и да сачу ва сећа -
ње на уби је ну пет на е сто го ди -
шњу девој чи цу Тија ну Јурић.

Први корак у запо че тој бор -
би за већу без бед ност оства рен
је изме ном Зако на о поли ци ји,
који је назван „Тија нин закон”.

Месар из Сур чи на Дра ган
Ђурић убио је Тија ну Јурић у
ноћи изме ђу 25. и 26. јула
2014. годи не у Бај мо ку и потом
сакрио њено тело. Расве тља ва -
ње суд би не ове тинеј џер ке раз -
от кри ло је стра шну суро вост и
бести јал ност зло чин ца Ђури ћа,
који је осу ђен на четр де сет
годи на затво ра.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

НЕДЕ ЉА ЛОКАЛ НЕ ДЕМО КРА ТИ ЈЕ

Град ска кућа отво ри ла вра та

ДЕМО КРАТ СКА И НОВА СТРАН КА

Тежи ти дру штву
соци јал не прав де

СОЦИ ЈА ЛИ СТИЧ КА ПАР ТИ ЈА СРБИ ЈЕ

Ода та почаст стра да ли ма у рато ви ма

Град ски одбо ри Демо крат ске
стран ке и Нове стран ке у
Пан че ву обе ле жи ли су 17.
окто бар, Свет ски дан бор бе за
иско ре ње ње сиро ма штва, кре -
ира ју ћи сво је поли ти ке у
прав цу соци јал не прав де и
рав но прав но сти са жељом да
се сма њи сто па апсо лут ног
сиро ма штва. У Срби ји је
сиро ма штво у пора сту, а запо -
шља ва ња има нај ви ше у
држав ним пред у зе ћи ма, док
је при ват ни сек тор све мањи.
У зајед нич ком саоп ште њу
два ју пан че вач ких одбо ра
наво ди се да данас четвр ти на
актив ног ста нов ни штва нема
посао, а две пети не неза по -
сле них је у потра зи за послом
дуже од пет годи на. Ове две

стран ке ука зу ју на чиње ни цу
да испла те раз ли чи тих врста
соци јал них дава ња нај у гро -
же ни ји ма касне и по неко ли -
ко месе ци, као и мно гим
запо сле ни ма у јав ним и при -
ват ним пред у зе ћи ма, па рад -
ни ци оста ју неза шти ће ни.

„ДС и Нова стран ка нагла -
ша вају важност подр жа ва ња и
под сти ца ња локал не зајед ни -
це на пошто ва ње пра ва рад -
ни ка, либе ра ли за ци ју тржи -
шта, раз вој соци јал ног пре-
д у зет ни штва, под сти ца ње
про гра ма запо шља ва ња и

само за по шља ва ња, уки да ње
адми ни стра тив них пре пре ка
за посло ва ње, под сти ца ње
инве сти ци ја и при ват них ини -
ци ја ти ва, осна жи ва ња осе тљи -
вих дру штве них гру па, пру -
жа ња јед на ких усло ва за
запо сле ње без обзи ра на пол,
род, поли тич ку, сек су ал ну
ори јен та ци ју или вер ску при -
пад ност и пра вед ну поли ти ку
и рас по де лу соци јал них дава -
ња”, наво ди се у саоп ште њу.

Исто вре ме но ове две стран -
ке упо зо ра ва ју да је све већи
број, посеб но мла дих људи,
под ризи ком од сиро ма штва
због сма ње ња бро ја рад них
места, сла бље ња при вре де,
висо ких наме та и недо стат ка
при ват них пред у зе ћа.

„У нашој локал ној зајед ни -
ци, као и у чита вом дру штву
Срби је рањи ве дру штве не гру -
пе изло же не су поја ви дуго -
роч ног сиро ма штва – овом
про бле му нај че шће су изло -
же не осе тљи ве, изоп ште не и
мар ги на ли зо ва не дру штве не
гру пе, као што су осо бе са
инва ли ди те том, Роми, само -
хра ни роди те љи... С дру ге
стра не, сиро ма штво под сти чу
висок сте пен неза по сле но сти,
недо вољ на виси на при хо да за
основ не потре бе и рад у сивој
и црној еко но ми ји”.

Акци ја при ку пља ња
пот пи са за заме ну
Кри вич ног зако ни ка
од 23. до 29. окто бра
и на два штан да у
Пан че ву

Фон да ци ја „Тија на Јурић”
покре ће у поне де љак, 23. окто -
бра, кам па њу за при ку пља ње
пот пи са гра ђа на за изме ну
Кри вич ног зако ни ка, одно сно
про пи си ва ње казне дожи вот ног
затво ра за кри вич но дело
тешко уби ство за уби це и сило -
ва те ље деце, немоћ них лица и
труд них жена. Ова акци ја биће
орга ни зо ва на и у нашем гра ду
– потвр дио је за „Пан че вац”
Игор Јурић, покре тач акци је и
фон да ци је и отац уби је не
девој чи це Тија не Јурић.

– Акци ја ће тра ја ти неде љу
дана у свим већим гра до ви ма у
Срби ји, међу који ма је и Пан -
че во. Штан до ви ће бити поста -
вље ни у цен тру гра да, у Град -
ском пар ку, и у „Авив пар ку”.
Мотив за наш зах тев и изме ну
зако на лежи у томе да сигур ност
наше деце тре ба да буде нај ве -
ћа. Жели мо да делу је мо пре вен -
тив но и изме на зако на пред ста -
вља упра во то – изја вио је Игор
Јурић, који је овом при ли ком
захва лио пред став ни ци ма Гра -
да, с гра до на чел ни ком Сашом
Павло вим на челу, на раз у ме ва -
њу и нефор мал ној подр шци.

Пре ци зи рао је да пред лог
изме не Кри вич ног зако ни ка за
дело тешко уби ство под ра зу ме -
ва уво ђе ње казне дожи вот ног
затво ра за уби ство дете та и
труд не жене, за уби ство мало -
лет ног лица на сви реп и под -
му као начин, као и за сило ва -
ње и обљу бу над немоћ ним

Игор Јурић с покојном ћерком Тијаном



У Град ској упра ви су у току три јав -
не рас пра ве о Акци о ном пла ну за
пре вен ци ју и зашти ту од дис кри ми -
на ци је, као и о Нацр ту одлу ке о про -
сеч ним цена ма метра ква драт ног
одго ва ра ју ћих непо крет но сти по
зона ма и Нацр ту одлу ке о про сеч -
ним цена ма метра ква драт ног непо -
крет но сти у нај о пре мље ни јој зони.

Јав на рас пра ва о Нацр ту одлу ке о
про сеч ним цена ма метра ква драт -
ног одго ва ра ју ћих непо крет но сти по
зона ма одно си се на ову годи ну за
непо крет но сти обве зни ка који не
воде послов не књи ге, а рас пра ва o
Нацр ту одлу ке о про сеч ним цена ма
метра ква драт ног непо крет но сти на
осно ву којих је за 2017. годи ну утвр -

ђе на осно ви ца за порез на имо ви ну
у нај о пре мље ни јој зони за непо крет -
но сти обве зни ка који не воде послов -
не књи ге и о кое фи ци јен ти ма за
зоне. Обе ове јав не рас пра ве отво ре -
не су до 23. окто бра. Пред став ни ци
послов них удру же ња, при вред них
субје ка та, као и дру га заин те ре со ва -
на лица могу да упу те при мед бе,
пред ло ге и суге сти је на адре су Трг
кра ља Петра I 2–4 , на писар ни цу
Град ског услу жног цен тра или елек -

трон ским путем на адре су raspra-
va@pancevo.rs.

Савет за род ну рав но прав ност
Скуп шти не гра да Пан че ва при хва -
тио је нацрт Акци о ног пла на гра да
Пан че ва за пре вен ци ју и зашти ту од
дис кри ми на ци је (2017/2018) који је
изра ди ла Локал на мре жа за пре вен -
ци ју дис кри ми на ци је и подр шку
ЛГБТ осо ба ма и тим пово дом отво -
ре на је јав на рас пра ва до 21. окто -
бра, а комен та ри и суге сти је могу се
доста ви ти на имејл адре су: rodna-
ravnopravnost@skupstina.pancevo.rs.

Сви заин те ре со ва ни могу погле -
да ти нацр те ових одлу ка и акци о ног
пла на на сај ту Гра да Пан че ва. При -
ли ком доста вља ња комен та ра тре ба

наве сти тач но стра ну, меру и актив -
ност за коју се пред ла же изме на
и/или допу на с пред ло гом новог тек -
ста уз обра зло же ње.

Пре утвр ђи ва ња нацр та зако на
или одлу ке може, а у неким слу ча -
је ви ма је и оба ве зна јав на рас пра ва,
на осно ву које би рад на вер зи ја била
изме ње на и допу ње на, а резул тат тог
про це са био би нацрт зако на или
одлу ке.

М. Д.

Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ује ди ње не наци је про гла си ле су 17.
окто бар за Свет ски дан бор бе про тив
сиро ма штва. Тај дан се обе ле жа ва од
1987. годи не, када се на откри ва њу
спо ме ни ка посве ће ног бор би про тив
сиро ма штва у Пари зу оку пи ло око
100.000 људи. Циљ обе ле жа ва ња је
про мо ви са ње све сти о потре би иско -
ре њи ва ња сиро ма штва и беде у свим
земља ма, а наро чи то у земља ма у раз -
во ју. Пода ци пока зу ју да је нај у гро же -
ни је ста нов ни штво оно које живи
изван урба них под руч ја, деца и мла -
ди, нео бра зо ва ни, неза по сле ни и неак -
тив ни носи о ци дома ћин ства. У вео ма
тешком поло жа ју нала зе се и мно го -
чла не поро ди це, само хра ни роди те љи,
као и осо бе са инва ли ди те том и њихо -
ве поро ди це. Пре ма пода ци ма из 2016.
годи не, испод лини је апсо лут ног сиро -
ма штва у Срби ји је живе ло 7,3 одсто
ста нов ни штва, одно сно око 500.000
људи, међу који ма 100.000 деце.

Пита ли смо наше сугра ђа не у чему
смо све сиро ма шни.

СНЕ ЖА НА СТЕ ВИЋ, уго сти тељ:
– Реал но, мно го смо сиро ма шни.

Не само због нов ца него и у дру штве -
ном сми слу, ујед но и мен тал но. Кад
кажем мен тал но, мислим на то да су
људи поста ли злоб ни. Више не воде
рачу на о дру гим људи ма, већ само
мисле на себе. Због нема шти не смо у
свим обла сти ма оси ро ма ши ли.

ВЛА ДИ МИР ДОДЕВ СКИ, 
сезон ски рад ник:

– Сиро ма шни смо и у кул ту ро ло -
шком сми слу и што се тиче финан си ја.
Људи раде за два де сет хиља да дина ра,
све је неко пре жи вља ва ње. Финан си је
ути чу на све. Када би било више пара,
веро ват но би све било дру га чи је. Када
је сиро ма шна држа ва, сиро ма шни су и
људи у сва ком аспек ту. Рачу ни ти сти -
жу сва ког месе ца, ти не можеш да пла -
тиш, па си под стре сом, нер во зом, и то
ути че јако лоше на здра вље.

СРЕ ТЕН ЋАЛИЋ, агро ном у пен зи ји:
– Изгле да да нисмо сиро ма шни.

Види те коли ко су кафи ћи пуни сва -
ког дана. Ипак, духом смо сиро ма -
шни мно го, а то је тешко попра ви ти,
јер не може да се купи. Нор мал но је
да се људи боре за мате ри јал но, али
је про блем што је то доби ло веће
димен зи је него духов ност. Ко данас
иде у позо ри ште, у музе је, на кул тур -
не мани фе ста ци је или у цркву? Није
било мно го боље ни рани је, али није
било толи ко тога мате ри јал ног, гра -
бе жа и трке за богат ством, јер је било
огра ни че но зако ни ма, дру штве ним
мера ма и кон тро лом.

ДРА ГИ ЦА ПЕТРЕ СКИ, пен зи о нер ка:
– Пен зи је су нам мале. Тешко се

пре жи вља ва. Да није пен зи је моје
мај ке, било би још теже. Повре ме но

купу је мо хлеб, сухо ме сна то када се
уже ли мо. Ина че нема више оних сла -
вља, да се пра ве тор те, да једеш шта
хоћеш. Тога више нема. Рани је се
има ло да се нахра не и мач ке и пси у
дво ри шту, сада нема тога више. Оли -
же мо и тањир да што мање пере мо,
јер су и цене теч но сти за судо ве оти -
шле горе. Гар де ро ба је поску пе ла.
Леко ви су поску пе ли. Кажу да је
Мило ше вић био лош, али ја нисам у
оно вре ме ништа као епи леп ти чар
пла ћа ла, а сада мал те не сва ки лек
морам да пла тим.

ОЛГА СРЕЋ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Мислим да је нај ви ше у духов -

ним вред но сти ма. Људи се због про -
бле ма и бри ге не баве духов ним ства -
ри ма. Онда се вра ћа мо на то да се све
сво ди на новац. Нема више сред ње
кла се, само сиро ти ња и бога та ши. Све
је веза но јед но за дру го.

НЕМА ЊА НОВ КО ВИЋ, уче ник:
– Мислим да смо нај ви ше сиро ма -

шни као народ, јер има мо све мање
деце. Мно го више људи уми ре него
што се рађа. Дру штве не окол но сти су
дове ле до тога, посеб но недо ста так
нов ца. Али мате ри јал не ства ри не
могу да заме не децу, јер су она нај ве -
ће бла го.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

Д. ПЕТРЕСКИС. ЋАЛИЋ О. СРЕЋКОВИЋ Н. НОВКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ГДЕ СЕ НАЈ ВИ ШЕ ПРИ МЕ ЋУ ЈЕ СИРО МА ШТВО?

Кул ту ра и духов не вред но сти

В. ДОДЕВСКИС. СТЕВИЋ

ХРОНИКА

пред у зе ћа, и ако нису чла но ви поли -
тич ке стран ке.

На кра ју, али не и нај ма ње важна
инфор ма ци ја јесте да оба пред у зе ћа
има ју дирек то ре који су у в. д. ста ту -
су: „Зеле ни ло” Дани ла Бје ли цу, а ГСА
Зден ку Јокић.

Град Пан че во је још пре две годи не
при хва тио да суфи нан си ра про је кат
„Изград ње бици кли стич ке ста зе у
јужном Бана ту – Фаза I”, а на сед ни -
ци 13. окто бра већ ни ци су дали сагла -
сност да мили он дина ра из теку ће
буџет ске резер ве буде упла ће но носи -
о цу про јек та. Овај новац ће прво бити
пре ба чен парт не ру на овом про јек ту,
то јест Реги о нал ном цен тру за дру -
штве но е ко ном ски раз вој „Банат” из
Зре ња ни на. На сед ни ци Град ског већа
чуло се да је иде ја да се ста за изгра ди
у целом Бана ту, па тако и на тери то -
ри ји Пан че ва, а не само у погра нич -
ном делу (како је про јек том пред ви -
ђе но). Реч је о пре го во ри ма који тра ју
већ две годи не, а поред пред став ни ка
Пан че ва, укљу че ни су и пред став ни ци
Кови на, Вршца и Беле Цркве. Укуп на

вред ност поме ну тог про јек та је 10,6
мили о на дина ра, а оста ли суин ве сти -
то ри даће укуп но шест мили о на дина -
ра, одно сно Пан че во мили он дина ра.

Оно што још тре ба ура ди ти, јесте
изра да про јект но-тех нич ке доку мен -
та ци је за изград њу бици кли стич ких
ста за и озна ча ва ње бици кли стич ке
руте „Јужни Банат”, укуп не дужи не
160 кило ме та ра, затим сту ди је оправ -
да но сти, глав ног сао бра ћај ног про јек -
та, као и  про јект но-тех нич ке доку -
мен та ци је за 10,4 кило ме тра ста зе од
Кови на до Беле Цркве и 9,2 кило ме -
тра од Бео гра да до Пан че ва.

М. Дими трић

Град рас пи су је кон курс 
за избор два дирек то ра

Мили он дина ра 
за бици кли стич ку ста зу

Чла но ви Град ског већа дали су сагла -
сност ЈКП-у „Зеле ни ло” да се заду жи
код Бан ке „Инте за” по крат ко роч ном
кре ди ту у виси ни од десет мили о на
дина ра. Овај новац „Зеле ни лу” тре ба
ради испла те отпрем ни на запо сле ни -
ма услед про гла ше ња тех но ло шког
вишка и нов ча не накна де по осно ву
спо ра зу ма о пре стан ку рад ног одно са
које је посло да вац закљу чио са запо -
сле ни ма.

„Зеле ни ло” би тако узе ло кре дит од
десет мили о на дина ра, с роком доспе -
ћа од 12 месе ци и с камат ном сто пом
од два одсто годи шње.

Руко во ди лац еко ном ско-финан сиј -
ских посло ва Јеле на Бати нић рекла је
да у том пред у зе ћу има 360 запо сле -
них, а да на осно ву град ске одлу ке о
мак си мал ном бро ју запо сле них тај
број тре ба да буде 328.

– За спо ра зум ни рас кид рад ног
одно са при ја ви ло се седам на е сто ро
рад ни ка, а пре о ста ли (њих пет на е сто -
ро – прим. аут.) биће про гла ше ни за
тех но ло шки вишак. Жели мо да наше
рад ни ке испра ти мо из пред у зе ћа како
доли ку је, али и да испо шту је мо град -
ску одлу ку и зато пла ни ра мо да се
заду жи мо како бисмо им испла ти ли
отпрем ни не. Ина че, „Зеле ни ло” први
пут узи ма крат ко роч ни намен ски кре -
дит – изја ви ла је Бати ни ће ва.

Чла но ви Град ског већа усво ји ли су
одлу ке да буду рас пи са ни јав ни кон -
кур си за избор дирек то ра ЈКП-а „Зеле -
ни ло” и Град ске стам бе не аген ци је.
Огла си ће у року од осам дана од доно -
ше ња ове одлу ке бити рас пи са ни у
„Слу жбе ном гла сни ку”, днев ним нови -
на ма „Данас” и на зва нич ној интер нет
стра ни Гра да. Заин те ре со ва ни кан ди -
да ти моћи ће у року од 30 дана од дана
обја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку
Срби је” да се јаве уко ли ко, изме ђу
оста лог, поред висо ког обра зо ва ња на
четво ро го ди шњим сту ди ја ма има ју и
нај ма ње пет годи на рад ног иску ства
на посло ви ма за које се зах те ва висо -
ко обра зо ва ње и три годи не на посло -
ви ма пове за ним с посло ви ма јав ног

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕЋА

ОТПРЕМ НИ НЕ ЗА РАД НИ КЕ 
„ЗЕЛЕ НИ ЛА”

ГРАД СКА УПРА ВА

У току три јав не рас пра ве

У про сто ри ја ма ЈКП-а „Зеле ни ло” на
Бава ни штан ском путу 12. окто бра
про сла вљен је Михољ дан – крсна сла -
ва тог јав ног кому нал ног пред у зе ћа.
У духу пра во слав не тра ди ци је пре ре -
зан је слав ски колач, а потом је усле -
ди ло послу же ње за запо сле не у „Зеле -
ни лу”, као и за госте и при ја те ље
пред у зе ћа. Дома ћин је био дирек тор
ЈКП-а „Зеле ни ла” Дани ло Бје ли ца.

„Зеле ни ло” је недав но финан си ра -
ло с пола мили о на дина ра поста вља -
ње три ју при вре ме них про дај них обје -
ка та на Роб ној пија ци „Аеро дром”, а
и тај посао је, као и мно ги прет ход -
ни, оба вљен ради поди за ња нивоа
услу га.

Ово јав но пред у зе ће има у свом
саста ву рад не једи ни це „Пија це”,

„Гро бља” и „Град ско зеле ни ло”, а води
рачу на и о Народ ној башти, спо ме ни -
ци ма при ро де „Кестен Ћур чин” и
„Црве но ли сна буква Омо љи ца” и Пар -
ку при ро де Поња ви ца.

Рад ни ци тог пред у зе ћа годи на ма
улеп ша ва ју град цвет ним инста ла ци -
ја ма и воде рачу на о зеле ним повр -
ши на ма, али и о пре ко 50 деч јих игра -
ли шта.

Струч ња ци „Зеле ни ла” баве се и
услу га ма уре ђе ња екс те ри је ра и енте -
ри је ра, као и уни шта ва њем амбро зи је.

ЈКП „Зеле ни ло” у Пан че ву тра ди -
ци о нал но орга ни зу је и наград ну игру
када се бира ју нај леп ша башта и бал -
кон у Пан че ву.

У укуп но чети ри рад не једи ни це тре -
нут но има 360 запо сле них. М. Д.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МИХОЉ ДАН

Рад но и у 2018. годи ни



иста кла је Сања Пата лов Сто -
ја ди но вић.

Пан че вач ка Сигур на кућа је
тре ће такво скло ни ште у Вој во -
ди ни, а 2011. годи не су је парт -
нер ски изгра ди ли Фонд Б92 и
Извр шно веће Вој во ди не. Наме -
ње на је сме шта ју жена и деце из
Јужно ба нат ског окру га који су
пре жи ве ли наси ље у поро ди ци
или су били жртве трго ви не
људи ма. Поред тога што они у
овом при хва ти ли шту могу про -
на ћи уто чи ште, на рас по ла га њу
су им и пси хо со ци јал на помоћ,
еду ка ци ја, рад но-оку па ци о не и
рекре а тив не актив но сти, а све с
циљем пре ва зи ла же ња после ди -
ца наси ља и при пре ме за реин -
те гра ци ју у соци јал ну сре ди ну.

Сви они који ма је помоћ ове
врсте нео п ход на, инфор ма ци -
је и саве те могу доби ти рад ним
дани ма од 9 до 19 сати, путем
СОС теле фо на Сигур не куће
0800/100-113.

Д. Кожан

ту ре дало директ ну финан сиј -
ску подр шку при хва ти ли шту за
жене и децу жртве поро дич ног
наси ља, чиме се шаље јасна
пору ка да се интен зи ви ра бор -
ба про тив наси ља у поро ди ци
као јед не од нај ве ћих дру штве -
них поша сти дана шњи це.

– Мини стар ство је финан си -
ра ло про јек те из обла сти соци -
јал ног ста но ва ња чији су носи -
о ци удру же ња, а јед но од њих
је и пан че вач ко Дру штво за
уна пре ђе ње поло жа ја вул не ра -
бил них дру штве них гру па, које
је кон ку ри са ло пре по знав ши
зна чај опре ма ња и про ши ре ња
дво ри шта при хва ти ли шта. До-
би ја њу дона ци је за пан че вач ку
Сигур ну кућу допри нео је и
Савет за род ну рав но прав ност,
који је упу тио писмо пре по ру -
ке Зора ни Михај ло вић, мини -
стар ки и пред сед ни ци Коор ди -
на ци о ног тела за род ну
рав но прав ност, како би она
пру жи ла додат ну подр шку да

се сред ства усме ре за реа ли за -
ци ју овог про јек та, што је на
кра ју и уро ди ло пло дом – иста -
кла је Мили ца Тодо ро вић.

Бољи ква ли тет живо та
Након завр шет ка про јек та
кори сни ци ма Сигур не куће
биће на рас по ла га њу и лет њи -
ко вац.

– Изград њом лет њи ков ца
про ши ри ће се про стор за
актив но сти и за инди ви ду ал ни
и груп ни рад на отво ре ном
жена и деце сме ште них у при -
хва ти ли шту. Поред тога, ту су
и моби ли јар деч јег игра ли шта
и рекви зи ти за одра сле, што ће
кори сни ци ма пру жи ти могућ -
ност и за бавље ње спорт ско-
рекре а тив ним актив но сти ма.
Сма трам да ћемо реа ли за ци -
јом овог про јек та допри не ти
ква ли тет ни јем раду струч них
рад ни ка с кори сни ци ма, а
самим тим и ква ли тет ни јем
начи ну живље ња деце и жена
док бора ве у Сигур ној кући –

Старији суграђани се веро-
ватно сећају непрекидних
дрвореда дуда и другог
дрвећа који су се простира-
ли поред јужнобанатских
друмова и парцела, те на
обалама река и водопри-
вредних канала. Како смо
навели у претходном броју,
уколико не постоје ветроза-
штитни појасеви, испарава-
ње воде и ерозија услед
ветра и воде биће повећани.

Заштитни појасеви су
кључна компонента у очу-
вању земљишта и влаге.
Усеви и засади имају корист
од смањеног испаравања
(што резултира већим при-
суством воде у земљишту) и
мања је штета од ветра.
Поред тога, заштитни поја-
севи помажу да се смањи
количина угљен-диоксида.
Такође, стварају станишта
за фауну и повећавају био-
лошку разноврсност. У
пољозаштитним појасевима

је више корисних инсеката
(полинатора и предатора),
који доприносе повећању
опрашивања и смањењу
броја штетних инсеката.
Око бара и језера заштитни
појасеви могу задржати снег
и смањити испаравање. Ови
појасеви смањују брзину
ветра, а тиме је уједначени-
ји распоред падавина.

Такође, имају значајан
утицај на температуру зем-
љишта и ваздуха. У топлим
летњим месецима хладе
ваздух и температура је
нижа за три до четири Цел-
зијусова степена, долази до
ваздушних струјања из
самих пољозаштитних поја-
сева, што повољно утиче и
ублажава повишене темпе-
ратуре на суседним парце-

лама, као и температурни
шок код самих биљака.
Међутим, поред низа пози-
тивних, пољозаштитни по-
јасеви имају и једну нега-
тивну карактеристику, а то
је засена околног простора,
што доводи до споријег
раста и развоја биљака у
односу на остали део повр-
шине под гајеном биљном
врстом. За заснивање ветро-
заштитних појасева најче-
шће се користе храст
лужњак, бела топола, липа,
багрем, јасен и др.

Како је последњих годи-
на интензивирано коришће-
ње обрадивих површина,
неретко смо сведоци да је
уништена вегетација до
самих путева, река и кана-
ла. Такав однос према при-
роди довео је до смањења
броја предатора, јер они
немају где да се сакрију и
осматрају плен. Ипак, пољо-
заштитни појасеви предста-

вљају (некада и једина) ста-
ништа за многе корисне
птице које се хране штето-
чинама разних гајених биљ-
них врста, посебно глодари-
ма и инсектима. Птице
предатори, као што су сове
и соколови, хране се штето-
чинама као што су мишеви,
пацови, зечеви. На пример,
један пар сова годишње
заједно са својим потом-
ством улови око 8.000 мише-
ва, глодара. Познато је да
један миш поједе годишње
три килограма пшенице,
или неке друге хране, што
значи да пар сова сачува око
24.000 килограма хране.

Ово је велика уштеда за
фармере, али и најјефтини-
ја мера при очувању живот-
не средине.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ
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Значај ветрозаштитних
појасева

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

ПОДР ШКА ПРИ ХВА ТИ ЛИ ШТУ ЗА ЖРТВЕ НАСИ ЉА

ПРО ШИ РЕН ПРО СТОР СИГУР НЕ КУЋЕ
Про је кат подр жа ло
Мини стар ство 
гра ђе ви нар ства, 
сао бра ћа ја 
и инфра струк ту ре

Уло же но ско ро 
1,4 мили о на дина ра

Дво ри ште доби ло
ново рухо

Мини стар ство гра ђе ви нар ства,
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре
Вла де Срби је подр жа ло је у
мају са 989.323 дина ра про је -
кат Дру штва за уна пре ђе ње
поло жа ја вул не ра бил них (угро -
же них) дру штве них гру па из
Пан че ва чији је циљ про ши ре -
ње про сто ра пан че вач ке Сигур -
не куће.

Тај новац, уз додат них
400.000 дина ра, које је дони -
ра ло само дру штво, иско ри -
шћен је за обез бе ђи ва ње додат -
ног про сто ра за рад и
кре а тив не актив но сти жена и
деце из Сигур не куће, као и за
опре ма ње деч јег игра ли шта у
при хва ти ли шту.

Ути ца ла и мини стар ка
Радо ви у дво ри шту Сигур не
куће при во де се кра ју, а како
изгле да овај нови про стор,
нови на ри су има ли при ли ку да
виде у четвр так, 12. окто бра.
Том при ли ком су Сигур ну кућу
оби шли и Сања Пата лов Сто ја -
ди но вић, в. д. дирек то ра Цен -
тра за соци јал ни рад „Соли дар -
ност”, Мили ца Тодо ро вић,
пред сед ни ца Саве та за род ну
рав но прав ност Скуп шти не Пан -
че ва, и Милен ко Чуч ко вић,
члан Град ског већа заду жен за
соци јал на пита ња.

Пре ма речи ма Мили це
Тодо ро вић, ово је први пут да
је Мини стар ство гра ђе ви нар -
ства, сао бра ћа ја и инфра струк -

Уско ро нове актив но сти у леп шем амби јен ту

И ове годи не, пово дом Свет -
ског дана хра не, чла но ви Удру -
же ња гра ђа на за бри гу о деци
и мла ди ма „Пре по знај у себи”
при кљу чи ли су се наци о нал ној
и свет ској акци ји саку пља ња
основ них живот них намир ни -
ца за соци јал но угро же но ста -
нов ни штво.

Пан чев ке и Пан чев ци који
су се током про те клог викен -
да ода зва ли овој акци ји, реа -
ли зо ва ној у чети ри мало про -
дај на објек та ком па ни је
„Деле зе”, допри не ли су томе
да се саку пи око 100 кило -
гра ма основ них живот них
намир ни ца.

– Пошто су у фоку су наших
актив но сти деца и мла ди, наша
жеља је да, као и рани јих годи -
на, при ку пље не намир ни це
покло ни мо Дому за децу и
мла де без роди тељ ског ста ра -
ња „Спо ме нак” и Сигур ној
кући у Пан че ву. Желео бих да
искре но захва лим нашим
сугра ђа ни ма на све му што су
дони ра ли. Они су и овог пута
пока за ли да осе ћа ју вели ку
одго вор ност и добру вољу пре -
ма зајед ни ци у којој живе –

иста као је Раде Машић, пред -
сед ник удру же ња „Пре по знај у
себи”.

Про је кат при ку пља ња хра не
запо чет је 2015. годи не у Бео -
гра ду. На месеч ном нивоу је
1.800 соци јал но угро же них
лица, посред ством два на ест

орга ни за ци ја и уз коор ди на ци -
ју Бан ке хра не Бео град, редов -
но доби ја ло све же воће и повр -
ће из 62 про дај на објек та
„Мак си” и „Тем по”. У фебру а -
ру 2016. про је кат је про ши рен
на тери то ри ју целе Срби је, тако
да се сада раз ви ја у 32 гра да.

Про це њу је се да у Срби ји
26,1 одсто ста нов ни штва живи
испод гра ни це сиро ма штва,
што је у про се ку четвр ти на
укуп не попу ла ци је. Нема шти -
ном су пого ђе на и деца мла ђа
од четр на ест годи на.

Д. К.

АКЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА „ПРЕ ПО ЗНАЈ У СЕБИ”

Сит глад ном...

По пре по ру ци Мини стар ства
здра вља, у неде љу, 15. окто -
бра, широм Срби је наста вље -
на је акци ја бес плат них пре -
вен тив них пре гле да за
гра ђа не са здрав стве ном књи -
жи цом или без ње. Овог пута
се, поред пан че вач ке Опште

бол ни це, у акци ју укљу чио и
Дом здра вља.

У Дому здра вља су рађе ни
скри нинг гине ко ло шки пре гле -
ди, као и ултра звук абдо ме на и
мале кар ли це, а у Општој бол -
ни ци могли су се оба ви ти скри -
нинг уро ло шки пре гле ди, тако ђе

са ултра зву ком абдо ме на и
мале кар ли це. По про це ни уро -
ло га, поје ди ни паци јен ти упу -
ћи ва ни су и на вађе ње крви
ради ана ли зе тумор мар ке ра за
про ста ту ПСА.

Пре ма речи ма др Сла ђа не
Кова че вић, пи-ар мена џе ра

Опште бол ни це, одзив и задо -
вољ ство гра ђа на били су и овог
месе ца изу зет но вели ки. Уку -
пан број пре гле да них паци је на -
та је 448, што, како је наве ла
Кова че ви ће ва, гово ри о оправ -
да но сти ове акци је и потре би
да се она наста ви. Д. К.

НАСТА ВЉЕ НА АКЦИ ЈА МИНИ СТАР СТВА ЗДРА ВЉА

Пре гле да но 448 паци је на та



Ново се љан ског пута, у Шар пла -
нин ској, као и у про се ци ма
изме ђу Пели стер ске и Кај мак -
ча лан ске ули це. Како кажу, све
ове ули це гра ви ти ра ју пре ма
кана ли ма и мно ги гра ђа ни испу -
шта ју сво је фекал не отпад не

Ђаци и настав ни ци ОШ
„Миро слав Мика Антић” доби -
ли су вред ну дона ци ју ком па -
ни је СББ у поне де љак, 16. окто -
бра. Са иде јом да уна пре ди
усло ве рада и опле ме ни про -
стор у којем вели ки број настав -
ни ка и деце учи и ради сва ко -
днев но, СББ фон да ци ја до-
ни ра ће у наред ном пери о ду
пан че вач ким основ ним шко ла -
ма више од 300 кома да наме -
шта ја, 24 мони то ра и 16 деск -
топ рачу на ра. Прва шко ла која
је доби ла опре му била је основ -
на шко ла на Стре ли шту. Уско -
ро ће овом акци јом бити обу -

хва ће не и дру ге обра зов не
уста но ве у Пан че ву, које ће тако
опре ми ти сво је учи о ни це, кан -
це ла ри је, кон фе рен циј ске сале
и кухи ње, па ће ђаци и запо -
сле ни доби ти при ли ку да раде
и уче у ква ли тет ни јем про сто -
ру. Међу њима су ОШ „Васа
Жив ко вић” и ОШ „Жар ко Зре -
ња нин”, као и Цен тар за тален -
те „Михај ло Пупин”.

Пре ма речи ма Зори це Бош-
ња ко вић, коор ди на то ра СББ

фон да ци је, захва љу ју ћи овим
дона ци ја ма усло ви у шко ла -
ма биће дале ко бољи. Акци ја
је уте ме ље на на кор по ра тив -
ној иде ји СББ-а да пру жа
допри нос уна пре ђе њу живот -
ног окру же ња у локал ној
зајед ни ци у којој послу је. Ова
фон да ци ја, која посто ји две
годи не, орга ни зо ва ла је вели -
ки број слич них акци ја у
сарад њи с парт не ри ма. Кам -
па ње „Језгро – за помоћ сиро -
ма шним поро ди ца ма” и „Не
прљај. Немаш изго вор” про -
мо ви ше кон цепт про ме не све -
сти гра ђа на како би живе ли у

мно го чисти јој сре ди ни, а
кроз про грам „Живи сво ју
иде ју” СББ омо гу ћа ва поје -
дин ци ма да реа ли зу ју сво ју
добру дру штве но кори сну
иде ју.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 20. октобар 2017.
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ОБЈА ВЉЕ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ КОН КУР СА „ЗАЈЕД НИ ЦИ ЗАЈЕД НО”

НИС ПОМА ЖЕ РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ 
ПЕТ ПРО ГРА МА У ПАН ЧЕ ВУ

У Пан че ву је током викен да
одр жан семи нар посве ћен
еко ло шким ризи ци ма. Дво -
днев ни скуп су реа ли зо ва ли
чла но ви невла ди не орга ни -
за ци је „Шко ла за опста нак”,
на ини ци ја ти ву пан че вач ког
Секре та ри ја та за зашти ту
живот не сре ди не. Семи на ру
у ОШ „Јован Јова но вић
Змај” при су ство ва ло је три -
де сет учи те ља и настав ни ка
пан че вач ких основ них шко -
ла који пре да ју био ло ги ју и
еко ло ги ју.

Пре ма речи ма мр Гор да не
Брун, јед ног од пре да ва ча,
Стра те ги ја наци о нал не без -
бед но сти у Срби ји усво је на је

2009. годи не и наша држа ва
се опре де ли ла за раз ви ја ње и
уна пре ђи ва ње свих аспе ка та
без бед но сти.

– Репу бли ка Срби ја је у
основ не наци о нал не вред но -
сти уврсти ла и очу ва ње живот -
не сре ди не. Тре ба иста ћи да се
наша држа ва зала же за еко -
ном ски раз вој уз очу ва ње

живот не сре ди не и при род -
них ресур са. Када је реч о
раз ви ја њу без бед но сне кул ту -
ре гра ђа на, еду ка ци ја мла дих
пред ста вља зна ча јан основ
уна пре ђе ња све у куп не наци -
о нал не без бед но сти – рекла
је мр Гор да на Брун. Она је
одр жа ла пре да ва ње о еко ло -
шкој кри зи и без бед но сним
ризи ци ма који ма се добро -
вољ но изла же мо или они ма
који су нам намет ну ти, а Дра -
га на Мили ће вић о после ди -
ца ма кли мат ских про ме на.
Мр Оља Васић упо зна ла је
уче сни ке с про ме на ма у биљ -
ном све ту које су наста ле као
после ди ца про ме на кли ме.

У окви ру семи на ра одр жа -
на је терен ска ради о ни ца у
Град ској шуми на којој су
пан че вач ки настав ни ци и
учи те љи били у при ли ци да
посма тра ју при ро ду и да на
самом тере ну уоче одре ђе не
нега тив не про ме не које су
усло вље не кли мат ским про -
ме на ма.

ОДР ЖАН ЕКО-СЕМИ НАР

Сва ко днев ни ризи ци

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Редак ци ји листа „Пан че вац”
обра ти ли су се чла но ви
Удружењa гра ђа на за зашти ту
водо то ка реке Надел и при о -
бал ног под руч ја са иде јом да
се у пан че вач кој јав но сти поно -
во покре не пита ње више де це -
ниј ског про бле ма ста нов ни ка
насе ља Куде љар ски насип и
Миса – изград ња нео п ход не
кана ли за ци о не инфра струк ту -
ре. Они су на адре су нашег
листа и локал не само у пра ве
посла ли допис у коме зах те ва -
ју од над ле жних инсти ту ци ја
да се орга ни зу је и покре не јав -
на деба та на ову тему.

У њему ука зу ју на опа сност
која пре ти ста нов ни ци ма ових
насе ља услед зага ђе ња вода у
водо то ко ви ма реке Надел и
пред ла жу локал ној само у пра -
ви да наста ви изград њу фекал -
не кана ли за ци је у целом насе -
љу Куде љар ски насип, дуж

ПРО БЛЕМ ГРА ЂА НА У НАСЕ ЉИ МА КУДЕ ЉАР СКИ НАСИП И МИСА

Кон крет ни пред ло зи и позив на сарад њу

Бољи усло ви рада у
Дому омла ди не и
Тех нич кој шко ли 
„23. мај”

У окви ру ово го ди шњег кон кур -
са „Зајед ни ци зајед но” ком па -
ни ја НИС подр жа ла је укуп но
42 про јек та који ће допри не ти
уна пре ђе њу ква ли те та живо та
у једа на ест гра до ва и општи на
широм Срби је. Нафт на инду -
стри ја Срби је издво ји ла је ове
годи не 110,5 мили о на дина ра
за подр шку про јек ти ма у
локал ним само у пра ва ма у
који ма послу је. Резул та ти кон -
кур са обја вље ни су на веб- 
-стра ни ци http://zajednicizajed-
no.nis.eu, као и на сај то ви ма
локал них само у пра ва, а рок за
реа ли за ци ју про је ка та је 30. јун
сле де ће годи не.

Када је реч о нашем гра ду,
Дом омла ди не Пан че во добио
је 2.657.107 дина ра за реа ли -
за ци ју про јек та „Поди за ње
функ ци о нал но сти згра де Дома
омла ди не”, који под ра зу ме ва
адап та ци ју дела згра де за
потре бе локал них умет ни ка и
удру же ња. Радо ви на објек ту
тре ба да допри не су пове ћа њу
оби ма умет нич ких актив но сти
и бро ја кори сни ка, наро чи то
осо ба са инва ли ди те том.

Подр шка уста но ва ма
НИС ће кроз ово го ди шњи про -
грам „Зајед ни ци зајед но” помо -
ћи Тех нич кој шко ли „23. мај”

са 3.192.795 дина ра да адап ти -
ра школ ску лабо ра то ри ју и да
наба ви савре ме ну лабо ра то риј -
ску опре му за испи ти ва ње
вазду ха, земљи шта и воде. У
наред ном пери о ду биће ура ђе -
ни пла тои и наба вље на опре ма
за зеле на остр ва у месним
зајед ни ца ма (огра ђе ни про сто -
ри за каба сти отпад из дома -
ћин ста ва). Носи лац овог про -
јек та је Реги о нал ни цен тар за
тален те „Михај ло Пупин”, а

ДОНА ЦИ ЈА СББ-а

Опре ма шко ла ма

БЕЗ САГО ВОР НИ КА

Редак ци ја „Пан чев ца”, у скла ду с нови нар ском ети ком и

ради објек тив ног инфор ми са ња гра ђа на Пан че ва, кон так ти -

ра ла је с над ле жним слу жба ма Град ске упра ве да би се

нови на ри ма обез бе дио раз го вор с реле вант ним пред став -

ни ком вла сти о про бле му зага ђе ња водо то ко ва на Миси и

Куде љар ском наси пу.

После две неде ље чека ња „Пан че вац” није добио саго вор -

ни ка на ову тему.

воде директ но у отво ре не кана -
ле, што озбиљ но угро жа ва здра -
вље људи.

Сма тра ју да власт тре ба да
обез бе ди повољ не финан сиј ске
усло ве угро же ном ста нов ни -
штву при ли ком при кљу че ња на
кана ли за ци о ну мре жу, јер тре -
ба узе ти у обзир тешко финан -
сиј ско ста ње гра ђа на. Како
кажу, град тре ба да омо гу ћи ста -
нов ни ци ма ових насе ља да тро -
шко ве при кљу че ња пла те у
више рата. Пред ла жу над ле -
жни ма да, након спро во ђе ња
ових актив но сти, про тив свих
оних који се не при кљу че или
не реше про блем отпад них вода
на дру га чи ји, зако ном про пи сан
начин, инспек циј ске слу жбе
покре ну одго ва ра ју ће поступ ке.

Када је реч о про бле му зага -
ђи ва ња кана ла Пан че вач ки 33
и кана ла АТП-а у Ска дар ској,
чла но ви удру же ња сма тра ју да
је њихо во ста ње непри хва тљи -
во због вели ке кон цен тра ци је
раз ли чи тих опа сних и зага ђу ју -
ћих мате ри ја. Под се ћа ју јав ност
да је град ска власт усво ји ла
план реша ва ња овог про бле ма,
али да се он не спро во ди.

Чла но ви Удру же ња гра ђа на
за зашти ту водо то ка реке
Надел у свом допи су „Пан чев -
цу” пози ва ју град ску власт да
хит но реши имо вин ско-прав -
не одно се у зони кана ла, јер је
без тога чишће ње кана ла
непо треб но и немо гу ће: „Сва -
ко чишће ње пре изра де про -
јек та, реше ног имо вин ско-
-прав ног одно са и ели ми ни са -
ња зага ђи ва ча само је баца ње
пара”, пише у доку мен ту овог
удру же ња.

На кра ју, пред став ни ци овог
пан че вач ког удру же ња гра ђа -
на исти чу да нису задо вољ ни
анга жо ва њем град ске вла сти
када је реч о реша ва њу ових
важних про бле ма, наро чи то
због тога што ништа није учи -
ње но да се бар помог не соци -
јал но угро же ним гра ђа ни ма
при ли ком при кљу че ња на
посто је ћу кана ли за ци о ну мре -
жу и што није ништа пред у зе -
то да се сма њи обим зага ђе ња
водо то ко ва у том делу гра да.

ДУГО РОЧ НА САРАД ЊА

Про грам „Зајед ни ци зајед но” НИС спро во ди већ девет годи -

на и до сада је подр жа но пре ко 900 про је ка та који су допри -

не ли соци јал но-еко ном ском раз во ју општи на и гра до ва у

који ма ком па ни ја послу је. До сада је НИС дони рао више од

900 мили о на дина ра.

Овај модел сарад ње покре нут је 2009. годи не с циљем да

се раз ви је јак и ста би лан парт нер ски однос са инсти ту ци ја -

ма и гра ђа ни ма у локал ним зајед ни ца ма. Нафт ни гигант већ

ско ро деце ни ју пре по зна је потре бе и даје допри нос раз во ју

локал них зајед ни ца како би се уна пре дио ква ли тет живо та

ста нов ни штва у Срби ји.

срп ско-руски нафт ни гигант
подр жао је реа ли за ци ју ове
иде је са 2.932.657 дина ра.

Кул тур ни цен тар је на осно -
ву кон кур са „Зајед ни ци зајед -
но” добио 3.814.400 дина ра за
набав ку систе ма за диги тал ну
про јек ци ју фил мо ва с циљем
раз во ја тех нич ких усло ва, очу -
ва ња, него ва ња и про мо ви са ња
дела срп ске филм ске умет но -
сти. Пан че вач ки Народ ни
музеј добио је 2.403.040 дина -
ра за реста у ра ци ју и реви та ли -
за ци ју ауле поста вља њем новог
моза ич ког пода од дрве не коц -
ке ради очу ва ња и про мо ци је
кул тур ног насле ђа.

Три при о ри те та
Да под се ти мо, пра во на уче шће
има ле су све орга ни за ци је
цивил ног дру штва, јав не уста -
но ве и непро фит не орга ни за -
ци је из једа на ест гра до ва и
општи на у који ма НИС послу -
је: Бео гра да, Новог Сада, Чач -
ка, Ниша, Пан че ва, Зре ња ни -
на, Кикин де, Кањи же, Србо-
бра на, Жити шта и Новог Бече -
ја. У фоку су ово го ди шњег кон -

кур са била је подр шка капи -
тал ним про јек ти ма, при о ри -
тет ним за општи не и гра до ве у
који ма се про грам реа ли зу је.

Кон кур сом је било обу хва -
ће но пет обла сти: еко ло ги ја,
нау ка и обра зо ва ње, јав но
здра вље, соци јал на зашти та,
кул ту ра и спорт. У сва кој
локал ној зајед ни ци, на осно ву
спро ве де ног анке ти ра ња гра -
ђа на и истра жи ва ња кључ них
обла сти за ула га ње у сре ди ни
у којој живе, иза бра не су до
три при о ри тет не обла сти. У
Пан че ву је ове годи не акце нат
ста вљен на пру жа ње подр шке
про јек ти ма из обла сти зашти -
те живот не сре ди не, кул ту ре и
обра зо ва ња.

Над ле жни у НИС-у исти чу
да је раз вој зајед ни ца у који ма
НИС послу је један од стра те -
шких при о ри те та ком па ни је,
сто га је руско-срп ски нафт ни
гигант и ове годи не подр жао
вели ки број про је кат чији је
глав ни циљ уна пре ђе ње рада
број них уста но ва и кул тур них,
обра зов них и спорт ских инсти -
ту ци ја.



Чланови развојног тима ком-
паније „Нестле” посетили су у
петак, 13. октобра, панчевачко
Удружење за помоћ ментално
недовољно развијеним особа-
ма (МНРО).

Циљ њихове посете био је
првенствено да пруже подршку
том удружењу, али и да се упо-
знају с разним активностима
његових чланова. Председни-
ца Удружења Мирјана Адамов
упознала је госте с вишедеце-
нијским радом те заједнице и
са свим активностима које се
обављају и одржавају у просто-
ријама Удружења.

– Гостима смо показали и
нашу радионицу за ручно пра-
вљење папира. Реч је о пројекту
„Папирус” који је подржало

Министарство за рад и социјал-
ну политику. Након мале демон-
страције самог процеса израде
папира неколико чланова тима
„Нестле”, на одушевљење свих,
опробало се у овој вештини.
После послужења и пријатног
разговора сви наши чланови
добили су богате пакетиће од ове
компаније. Они су заузврат
поделили нашим новим прија-
тељима честитке од ручно пра-
вљеног папира – рекла је Алек-
сандра Милосављевић, конзер-
ватор-рестауратор, сарадница
Удружења и руководилац про-
јекта „Папирус”.

Она је додала и то да је овом
посетом заокружен веома
успешан шестомесечни проје-
кат, као и да је у плану да
Удружење следеће године
повећа производњу папира и
започне реализацију правље-
ња уникатних, еколошки
чистих, украсних предмета од
рециклираног папира.

Петак, 20. октобар 2017.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Про шлог викен да у Бео гра -
ду је одр жан три де се ти
Сајам козме ти ке „Додир
Пари за”. Цен трал но место
у кон гре сном делу зау зео је
CIDESCO (свет ски стан дард
за beauty & spa) с тема ма о
холи стич кој маса жи лица и
тела, као и о ајур вед ским
трет ма ни ма. Спе ци ја лан
гост пре да вач био је Сиро
Кана ре ла, доцент аjурведе
и пред став ник ита ли јан -
ског огран ка асо ци ја ци је
CIDESCO.

У изло жбе ном делу је
било мно го изла га ча из
обла сти козме ти ке, меди -
цин ске козме ти ке, неил-
арта, маса же, неге косе, сви -
ле них тре па ви ца и шмин-
ка ња. Када је реч о козме ти -
ци, нај ви ше се иста кла пре -
зен та ци ја новог апа ра та
„пла зма пена”, који ефи ка -
сно укла ња боре, а мини мал -

но је инва зи ван. „Пла зма
пеном” саку пља се везив но
тки во и сти му ли ше ства ра -
ње фибро пла ста, што допри -
но си побољ ша њу про из вод -
ње кола ге на и ела сти на.
Убр за ва се обна вља ње ћели -
ја коже не само повр шин ски
већ и у дубљим сло је ви ма.
Потреб но је седам дана да
се кожа опо ра ви.

Апа ра ти за микро дер мо а -
бра зи ју вео ма су акту ел ни,
пого то во у овом јесе њем
пери о ду. Њима се укла ња
повр шин ски слој коже, одно -
сно изу мр лих ћели ја поко -
жи це. То је јед на од базич -
них про це ду ра побољ ша ња
тек сту ре коже. Зна чај но вре -
ме на сај му било је посве ће -
но јапан ском исцр та ва њу
обр ва, а нај ви ше се, са одлич -
ном пре зен та ци јом, иста кла
свет ска еду ка тор ка Људ ми ла
Ваље вац.

И на овој мани фе ста ци ји
потвр ди ло се да су сви ле не
тре па ви це сада доби ле
побољ ша ну вер зи ју: мул ти Д
тре па ви це, које изгле да ју још
при род ни је и гушће, буду ћи
да се на јед ну при род ну сада
лепи од три до пет спо је них
сви ле них дла чи ца.

Неил-арт је, као и увек,
зау зео посеб но место на сај -
му. Трен до ви за ову јесен су
пастел не боје, а шаре су веч -
на неис црп на инспи ра ци ја
неил-умет ни ка.

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

Ути сци са сај ма 
„Додир Пари за”

ЗДРАВА ИСХРАНА

Од бун де ве могу да се при -
пре ма ју сла на и слат ка јела.
Може да се једе жива, дин ста -
на, пече на и прже на, а на орга -
ни зам изу зет но бла го твор но
ути че и све же цеђен сок.

Овог пута пре по ру чу је мо
вам рецепт за здра ву гриц -
ка ли цу. Можда ће вам дело -

ва ти чуд на бун де ва у сла ној
вари јан ти, али укус ће вас
оду ше ви ти. Изу зет но брзо и
лако се при пре ма, ако изу -
зме мо сече ње. Кад смо код
тога, саве ту је мо вам да за
љуште ње и сече ње бун де ве
анга жу је те неку јаку и спрет -
ну осо бу.

Потреб но: око пола кило гра ма бун де ви ног меса, масли но во уље,

круп на мор ска со и зачи ни по жељи (мле ве на љута папри ка, кари,

бибер...).

При пре ма: бун де ву ољу шти ти, очи сти ти од семен ки и исе ћи на

шта пи ће. Дода ти со, зачи не и масли но во уље. Рука ма изме ша ти да

се сви зачи ни добро рас по ре де. Поре ђа ти на папир за пече ње. Пећи

око 20 мину та у рер ни загре ја ној на 200 сте пе ни.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

Пи ше: Драгана Јоцовић

Пом фрит од бун де ве

Сао бра ћај не и 
архи тек тон ске бари је ре
пред ста вља ју вели ку
опа сност

Град пру жа 
финан сиј ску подр шку,
али потреб но 
је учи ни ти више

Сим бо лич ном шет њом кроз
град и изло жбом радо ва наста -
лих на раз ли чи тим кре а тив -
ним ради о ни ца ма чла но ви
Међу оп штин ске орга ни за ци је
сле пих и сла бо ви дих осо ба
Пан че во (МОСС) обе ле жи ли су
у поне де љак, 16. окто бра, Дан
белог шта па. Циљ кам па ња које
се сва ке годи не 15. окто бра
орга ни зу ју широм пла не те,
јесте да цело куп ној јав но сти
ука жу на про бле ме с који ма се
при пад ни ци ове попу ла ци је
сва ко днев но сусре ћу, али и на
оно што је досад учи ње но како
би се они пре ва зи шли.

То је и при ли ка да се нагла -
си да, упр кос тешком и ком -
плек сном инва ли ди те ту, сле пи
има ју зна чај не потен ци ја ле,
наро чи то ако живе у при сту -
пач ном физич ком и при ја тељ -
ском соци јал ном окру же њу.

Затво ри очи, отво ри срце
Важност без бед но сти и само -
стал но сти осо ба оште ће ног
вида и њихо ва потре ба за аде -
кват ном подр шком биле су
неке од тема о који ма су чла -
но ви пан че вач ког МОСС-а, са
Зла ти бо ром Лаза ро вим на
челу, раз го ва ра ли на састан ку
с Милен ком Чуч ко ви ћем, већ -
ни ком за соци јал на пита ња, у
поне де љак у про сто ри ја ма
Град ске упра ве.

Чуч ко вић је том при ли ком
под се тио да је Град и ове годи -
не финан сиј ски подр жао рад
Међу оп штин ске орга ни за ци је

ОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН СЛЕ ПИХ И СЛА БО ВИ ДИХ

НА КАКВЕ ПРЕ ПРЕ КЕ НАИ ЛА ЗИ БЕЛИ ШТАП

и на дру ге иза зо ве с који ма се
суо ча ва ју, попут неза по сле но -
сти, а један од чла но ва МОСС-а
навео је заи ста пора жа ва ју ћи
пода так: сле пе осо бе нема ју
могућ ност да из било ког
држав ног фон да доби ју основ -
но пома га ло без кога не могу
да воде досто јан ствен живот –
бели штап.

– То није ску по пома га ло,
цена му је око 1.000 дина ра,
али је реч о потро шном мате -
ри ја лу. При мо ра ни смо да бели
штап купу је мо сами, а уко ли -
ко нисмо у могућ но сти да то
учи ни мо, сна ла зи мо се како
зна мо и уме мо. При ме ра ради,
ја кори стим ски ја шки штап, јер
тре нут но само такав имам –
пожа лио се овај човек.

Да ли ће било која од наве -
де них пре пре ка с који ма се
сле па и сла бо ви да лица сва ко -
днев но суда ра ју заи ста бити
укло ње на или ће и наред ног
окто бра бити акту ел не исте
теме, зави си не само од над ле -
жних већ и од поди за ња све сти
и аде кват не реак ци је свих нас
– јер вид нам је заи ста добар
тек онда када смо спо соб ни да,
поред соп стве них, види мо и
раз у ме мо и потре бе дру гих.

Међу на род ни дан мен тал ног
здра вља уста но вљен је с
циљем да се скре не пажња
на зна чај мен тал них боле сти
у све ту. Данас смо све више
све сни чиње ни це да су под -
јед на ко важне инфор ма ци је
о фак то ри ма који иза зи ва ју
мен тал не боле сти и оне које
гово ре о уна пре ђе њу како
соп стве ног мен тал ног здра -
вља тако и здра вља људи из
наше непо сред не око ли не.

Не посто ји бољи начин да
се избо ри мо с пред ра су да -
ма које се тичу мен тал ног
здра вља од пре зен то ва ња
чиње ни ца наста лих про у ча -
ва њем мен тал них боле сти.
И поред тога, страх, стид и
неги ра ње чести су коли ко и
уве ре ње да су хоспи та ли за -
ци ја и меди ка мен ти једи но
реше ње. Тако затва ра мо очи
пред мно го број ним фак то -
ри ма који обли ку ју лич ност
и могу да је усме ре ка мен -
тал ној боле сти. Сма тра се
да је наше пси хич ко здра -
вље резул тат про жи ма ња
инди ви ду ал них, поро дич -
них, соци јал них, кул ту ро ло -
шких, поли тич ких, еко ном -
ских и дру гих фак то ра
сре ди не. Пери од адо ле сцен -
ци је је посеб но осе тљив уко -
ли ко осе ћа ња изо ло ва но сти
и бес по моћ но сти пре о вла -

ђу ју над осе ћа њи ма инте -
гри са но сти у дру штво, по-
др шке вршња ка, роди те ља
и шко ле.

Гото во сва кој осо би која је
изло же на стре су здрав стве -
но ста ње може бити нару ше -
но, а симп то ми физич ке и
пси хич ке при ро де могу се
испо љи ти гла во бо љом, врто -
гла ви цом, боло ви ма у сто ма -
ку и леђи ма, депре си јом,
напе то шћу, нер во зом и про -
бле ми ма са сном. Као нај че -
шће узро ке стре са испи та ни -
ци наво де про бле ме физич ке
при ро де, финан сиј ску ситу -
а ци ју, недо ста так вре ме на,
шко лу, болест у поро ди ци,
поро дич не оба ве зе, ситу а ци -
ју на послу, бри гу око деце,
неза по сле ност, дис кри ми на -
ци ју, губи так бли ске осо бе...
Само лети ми чан поглед на
ове фак то ре откри ва нам
зна чај соци јал них веза за
ста ње нашег мен тал ног здра -
вља и рав но те же.

Пре вен ци ја мен тал них
боле сти упра во се засни ва
на јача њу капа ци те та поје -
дин ца да се ухва ти уко штац
са сва ко днев ним зада ци ма
и про бле ми ма. Флек си бил -
ност у поста вља њу циље ва и
про на ла же њу реше ња важна
је карак те ри сти ка мен тал -
ног здра вља, која не може да
се постиг не без ране подр -
шке поро ди це, при хва та ња
од стра не вршња ка, добре
школ ске и рад не атмос фе -
ре, дру штве ног анга жма на,
физич ке актив но сти и, на-
рав но, мате ри јал не сигур но -
сти. Све ово нам гово ри да
без дру штве не подр шке
нема успе шне бор бе за
добро мен тал но здра вље
ста нов ни штва, као ни ефи -
ка сне помо ћи мен тал но обо -
ле лим лици ма у њихо вом
лече њу и инте гри са њу у
зајед ни цу.

Пре вен ци ја 
мен тал них боле сти

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

сле пих и сла бо ви дих издво јив -
ши из буџе та 1.250.000 дина ра.

– Ове годи не смо подр жа ли
и про је кат под нази вом „Затво -
ри очи, отво ри сво је срце и
осли кај живот”, у окви ру којег
се при ре ђу ју раз ли чи те врсте
ради о ни ца наме ње не сле пим и
сла бо ви дим осо ба ма. Реа ли за -
ци ја таквих актив но сти пома -
же при пад ни ци ма ове попу ла -
ци је да бар на тре ну так
забо ра ве на неда ће с који ма се
сусре ћу, да се разо но де и да
иска жу сво је тален те и кре а -
тив ност – рекао је Чуч ко вић.

Обе ћа ња
На при је му у Град ској упра ви
сле пе и сла бо ви де осо бе има ле
су при ли ку да већ ни ку ука жу
на неке од кључ них про бле ма
с који ма се сусре ћу, у нади да
ће над ле жне слу жбе бла го вре -
ме но реа го ва ти.

– Недо ста так звуч них сема -
фо ра и чиње ни ца да су посто је -
ћи неа де кват ни, а често и у ква -
ру, само је јед на од пре пре ка на

које сле пи наи ла зе током свог
кре та ња. Вели ки про блем
пред ста вља ју и архи тек тон ске
бари је ре у виду исту ре них сте -
пе ни шта, рас ко па них ули ца,
раз ли чи тих реклам них паноа
поста вље них на тро то а ру или
кио ска са широм отво ре ним
вра ти ма. Путе ви поред обје ка -
та где сле пи ста ну ју у вео ма су
лошем ста њу, а сао бра ћај на
сиг на ли за ци ја на сту бо ви ма и
бан де ра ма поста вље на је
ниско, па посто ји опа сност од
повре де. Град хит но тре ба
нешто да учи ни како би се овај
про блем убла жио, али и да убу -
ду ће, при ли ком про јек то ва ња
јав них про сто ра, пред у пре ди
наста нак потен ци јал них пре -
пре ка овог типа – нагла си ла је
Соња Павло вић, инструк тор за
обу ку сле пих у кре та њу.

Паро ла „сна ђи се”
Чуч ко вић је при сут ни ма обе ћао
да ће пово дом наве де них про -
бле ма орга ни зо ва ти саста нак с
пред став ни ци ма град ског Ко-
ми те та за без бед ност сао бра ћа -
ја како би се зајед нич ким сна -
га ма дошло до неког реше ња.

При ли ком раз го во ра с већ -
ни ком при сут ни су под се ти ли

ЗАНИМЉИВ СУСРЕТ У УДРУЖЕЊУ 

ЗА ПОМОЋ МНРО

Гости 
из компаније „Нестле”

Да ли добро види те њихо ве потре бе?



При пад ни ци пан че вач ке поли -
ци је и Оде ље ња за ван ред не
ситу а ци је, у сарад њи са школ -
ским упра ва ма, запо че ли су
спро во ђе ње про јек та „Осно ви
без бед но сти деце”.

Овај про је кат су осми сли ли Ми-
ни стар ство уну тра шњих посло ва и

Мини стар ство про све те, а он ће
бити реа ли зо ван током целе
школ ске годи не у свим оде ље -
њи ма четвр тог и шестог раз ре -
да основ них шко ла на тери то -
ри ји јужног Бана та.

Поли цај ци који су доби ли
цер ти фи кат за рад с мало лет -

ни ци ма држа ће ђаци ма пре да -
ва ња о више тема. Они ће им
гово ри ти о наси љу, без бед но сти
деце у сао бра ћа ју, зашти ти деце
од алко хо ла и дро га, без бед ном
кори шће њу интер не та и дру -
штве них мре жа, зашти ти деце
од трго ви не људи ма, зашти ти
од пожа ра и о зашти ти од тех -
нич ко-тех но ло шких опа сно сти
и при род них непо го да.

Циљ ових пре да ва ња је поди -
за ње без бед но сне кул ту ре уче -
ни ка ради њихо ве еду ка ци је о
без бед но сним ризи ци ма, прет -
ња ма који ма могу да буду изло -
же ни и начи ни ма зашти те.

Прво у низу пре да ва ња која
су пред ви ђе на одр жа но је 18.
окто бра у Основ ној шко ли „Жар -
ко Зре ња нин” у Ско ре нов цу.

Гово рио је Јожеф Мле ков,
начел ник Оде ље ња кри ми на -
ли стич ке поли ци је у Поли циј -
ској упра ви у Пан че ву.

М. Г.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ДРУШТВО
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Два читаоца који до среде, 25. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Куда волите да
путујете у јесен?”, наградићемо по једним примерком књиге „Мулен
руж” Пјерa ла Мирa. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег листа
пита ли смо вас које савре ме -
не писце воли те да чита те.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при пре -
ми ли су по један при ме рак
књи ге „Има те ли петљу” Анџе -
ле Дакворт за два наша чита -
о ца или чита тељ ке који су нај -
кре а тив ни је одго во ри ли на то
пита ње.

Награ ђе ни су чита о ци који
су посла ли сле де ће СМС-ове:

„Немам петљу да при знам
коли ко волим пози тив ну
пси хо ло ги ју и селф-хелп
књи ге, јер ме поје дин ци из
окру же ња исме ва ју. Но виде -
ће мо где ће мене дове сти
моја пози ти ва, а где њих
њихо ва нега ти ва.” 064/3656...

„Волим писце за децу, јер
се упр кос годи на ма осе ћам
као тинеј џер ка. Јасмин ка
Петро вић је оми ље на и мени
и мојој ћер ки, истин ској
тинеј џер ки!” 063/3162...

Награ де се могу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре а -
тив ни јих одго во ра на пита ње

коју књи гу су чита ли више
пута. Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Наслед ни -
ца ватре” Саре Џ. Мас.

То изда ње моћи ће да у
књи жа ри „Иси до ра Секу лић”
у „Авив пар ку”, од наред ног
уто р ка, пре у зму ауто ри сле -
де ћих одго во ра:

„Фан та сти ку обо жа вам, а
Сару Џ. Мас нај ви ше. Десет
пута сам про чи та ла ’Ста кле ни
пре сто’ и једва чекам да про -
чи там ’Наслед ни цу ватре’!”
064/0541...

„Сери јал ’Инстру мен ти смр -
ти’ Касан дре Клер. Толи ко је
добар да сам свих шест дело -
ва про чи та ла мини мум пет
пута. Иако би се могло рећи
да их већ знам и напа мет, увек
бих могла да их читам, јер обо -
жа вам тај свет пун акци је,
хумо ра и роман се. Ако воли те
фан та сти ку, узми те ове књи ге
у руке исто га тре на, неће те
зажа ли ти!” 061/7694...

С добит ни ци ма ћемо кон -
так ти ра ти наред них дана, како
бисмо њихо ве подат ке про сле -
ди ли спон зо ри ма. Нова наград -
на пита ња потра жи те на стра -
ни ца ма овог бро ја „Пан чев ца”.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Сти сну ти петљу

ПРО СЛА ВЉЕ НА 300-ГОДИ ШЊИ ЦА КАТО ЛИ ЧАН СТВА У ПАН ЧЕ ВУ

ЈУБИ ЛЕЈ ЗА ПОШТО ВА ЊЕ
Ста ни слав Хоче вар
пору чио да се не
забо ра вља ју 
соли дар ност, 
зајед ни штво 
и бри га о дру ги ма

Поздрав ни теле грам 
упу тио папа Фра ња

У при су ству број них вер ни ка
и углед них гости ју у като лич -
кој цркви у цен тру гра да 14.
окто бра све ча но је обе ле жен
редак јуби леј: 300-годи шњи ца
од фор ми ра ња Римо ка то лич -
ке жупе Све тог Кар ла Боро меј -
ског и при су ства като ли ка у
Пан че ву.

Пово дом овог зна чај ног дога -
ђа ја одр жа на је све ча на све та
миса на мађар ском и хрват -
ском, коју су зајед нич ки слу -
жи ли зре ња нин ски бискуп
Лади слав Немет, апо стол ски
нун ци је Све те сто ли це у Бео -
гра ду Луча но Сури ја ни, бео -
град ски над би скуп и митро по -
лит Ста ни слав Хоче вар, су-
бо тич ки бискуп Иван Пен зеш,
теми швар ски бискуп Мар тин
Рос, про вин ци јал Хрват ске про -
вин ци је Све тог Јеро ни ма фра -
ње ва ца кон вен ту а ла ца из Загре -
ба Јосип Бла же вић, жуп ник
Јозо Дуспа ра из Зему на, гвар -
ди јан тамо шњег само ста на
Жељ ко Пау рић и број ни банат -
ски све ште ни ци.

На ову про сла ву су позва ни и
пред став ни ци рефор мат ске,
еван ге лич ке и пра во слав не
цркве, захва љу ју ћи чему је она
има ла еку мен ски карак тер.
Међу зва ни ца ма су били и Гор -
дан Бако та, амба са дор Репу бли -
ке Хрват ске у Срби ји, Гаври ло
Грбан из Упра ве за сарад њу с

Два читаоца који до среде, 25. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Који део града
вам је најлепши у јесен?”, наградићемо по једним примерком књиге
„Тајни живот дрвећа” Петера Волебена. Најбоље одговоре ћемо обја-
вити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Делфи”.

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

„Мулен руж” Пјерa ла Мирa

Удру же ње за зашти ту живо ти -
ња и при ро де „Еко ли бри јум”
под не ће кри вич ну при ја ву про -
тив јед не или више непо зна тих
осо ба због поста вља ња отро ва
од кога је стра да ло више паса
и мача ка на тери то ри ји Месне
зајед ни це Ста ри Тамиш.

У саоп ште њу „Еко ли бри ју -
ма” пише да су тро ва ња живо -
ти ња поче ла кра јем сеп тем бра
и да је до сада уги ну ло више
ових четво ро но жа ца. Пре ма
речи ма јед не наше сугра ђан ке
која живи на Ста ром Тами шу,
међу тим живо ти ња ма су били
улич ни пси и мач ке, али и они
који су има ли вла сни ке, а нај -
стра шни је је то што су стра да -
ли у нај те жим мука ма.

„Ово, нажа лост, није први
слу чај оста вља ња отро ва на јав -
ним повр ши на ма у нашем гра -
ду нити тро ва ња живо ти ња које
су има ле вла сни ке и биле у

дво ри шти ма. Жало сно је што
се овим про бле мом нико у гра -
ду не бави и што се увек оства -
ри наме ра тро ва ча. Отров се
као по пра ви лу оста вља на
некој хра ни коју поје ду живо -

ти ње, а посто ји опа сност да га
оне на шапа ма пре не су даље и
да због тога стра да неко од
људи или деце”, пише изме ђу
оста лог у саоп ште њу „Еко ли -
бри ју ма”.

Тамо се може про чи та ти да
су над ле жни ма у гра ду до сада
у више навра та при ја вљи ва ни
слу ча је ви тро ва ња живо ти ња,
али да је њихо ва реак ци ја увек
изо ста ја ла.

Као при мер за то наве ден је
слу чај тро ва ња вла снич ког пса
у дво ри шту куће у којој је био.
Након тога, поред зида који
раз два ја ту и сусед ну кућу про -
на ђе ни су тра го ви отро ва, али
нико није сно сио после ди це
због тога.

„Поли цај ци су иза шли на
лице места, оба ви ли уви ђај,
фото гра фи са ли, напи са ли из-
ве штај и након тога није било
ништа. Због тога слу ти мо да ће
и кри вич на при ја ва коју ћемо
под не ти због тро ва ња на Ста -
ром Тами шу завр ши ти у нечи -
јој фио ци”, пише тако ђе у
саоп ште њу „Еко ли бри ју ма”.

М. Г.

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ЕКО ЛИ БРИ ЈУМ” ПОД НЕ ЋЕ КРИ ВИЧ НУ ПРИ ЈА ВУ

На Ста ром Тами шу честа тро ва ња живо ти ња

Шумарски инжењер и заљу-
бљеник у природу Петер
Волебен открива нам изне-
нађујуће ствари које се дога-
ђају у тишини и дубини
шума. Сазнајемо да стабла у
шуми комуницирају једна с
другима. Питате се како?
Корени, коренчићи и печур-
ке у ствари су вај-фај шуме
и путем свих тих ситних
мрежа и везица стабла међу-
собно комуницирају. Исто
тако, дрвеће брине за своје
потомство. Букве и храстови
образују шуме које живе
хиљадама година зато што се
понашају као породице.
Дрвеће живи у некој врсти
племена и бескрупулозно
штити своју врсту, објашња-
ва Волебен и додаје да оно с
љубављу и пажњом брине за
старија и немоћна стабла.

Сазнајемо да дрвеће има осе-
ћаје, емоције, сећања. Звучи
невероватно, али је истини-
то. О томе постоје и научна
истраживања, али и Петеро-
ва лична сазнања и открића
што је годинама сакупљао
радећи свој посао из снова у
којем му шуме постају дом.

Узбудљива прича о животу
Анрија де Тулуз-Лотрека,
чувеног француског сликара
чија су дела овековечила
весео, раскалашан и декаден-
тан Париз с краја XIX века и
његово наличје – бедно ста-
новништво Монмартра.

Хром и болешљив од нај-
ранијег детињства, Тулуз-
-Лотрек је живео усамљен и
несрећан, мада окружен нај-
веселијим и најбогатијим
људима и женама у Паризу.
Постао је славан већ у два-
десет петој години, али та
слава није могла да му
надокнади оно за чиме је
читавог живота ватрено
жудео – љубав. Жене су му
прилазиле из користољубља
или из сажаљења, али нијед-
на није могла да му пружи
оно што је желео. Разочаран,

пропао, болестан, провео је
последње дане опијајући се
по крчмама на Монмартру,
да би се на крају вратио и
дочекао крај живота код сво-
је мајке, једине жене која га
је искрено волела.

црква ма и вер ским зајед ни ца ма
Мини стар ства прав де Срби је.

При сут ни вер ни ци могли су
да чују обра ћа ње над би ску па
Хоче ва ра на хрват ском јези ку.
Он им је гово рио о опа сно сти -
ма с који ма је суо чен савре мен
човек, као што су губи так људ -
ских и хри шћан ских вред но -
сти као што су соли дар ност,
зајед ни штво, одри ца ње због
општег добра и бри га о бли -
жњи ма.

– Нека Хри стов мир вла да у
вашим срци ма. То је потреб но
да може те стал но захва љи ва ти
Богу за вели ке даро ве које ћете
поче ти да откри ва те у себи
сами ма тек онда када из дана
у дан буде те напре до ва ли у
слу же њу дру ги ма. Коли ко јаче
то чини те, толи ко ћете боље
спо зна ти да је упра во то слу -
же ње извор пра ве радо сти и
сре ће – иста као је Хоче вар.

При сут ни ма на овој све ча но -
сти обра тио се и Луча но Сури -

ја ни. Он је пре нео бла го сло ве
и срдач не поздра ве папе Фра -
ње. Дома ћи ни ма је пре дао при -
год ну честит ку коју је све ти
отац пот пи сао и упу тио пан че -
вач ким римо ка то лич ким вер -
ни ци ма.

„Пово дом 300 годи на од
осни ва ња Жупе Све тог Кар ла
Боро меј ског у Пан че ву изра -
жа ва мо наше нај леп ше жеље.
Све ста нов ни ке гра да од свег
срца грли мо. Очин ски их охра -
бру је мо да чува ју живу наду и
веру у Ису са Хри ста, да њего ву
мај ку непре ста но пошту ју и да
саве сно пре да ју сво јој деци
земаљ ска и духов на добра у
свој њихо вој пуно ћи, све сни да
су она бес пла тан дар који има -
мо и тре ба да га пре но си мо
дру ги ма. Исто вре ме но вам
срдач но упу ћу јем свој апо стол -
ски бла го слов и молим вас да
се моли те и за нас”, пише у
честит ки коју је послао папа.

На кра ју сла вља пан че вач ки

жуп ник Роберт Пашчик је апо -
стол ском нун ци ју Све те сто ли -
це уру чио поклон у име локал -
не като лич ке зајед ни це. Након
тога у пре двор ју цркве је све -
ча но откри ве на и бла го сло ве -
на спо мен-пло ча на којој се
нала зе име на и пре зи ме на свих
све ште ни ка који су били упра -
ви те љи пан че вач ке паро хи је од
1717. годи не па до данас.

Роберт Пашчик је пово дом
овог дога ђа ја изја вио за „Пан -
че вац” да је задо во љан због
тога што су про шло не дељ ној
про сла ви при су ство ва ли број -
ни вер ни ци и ува же ни гости.

– Посеб но сам задо во љан
што нас је сво јим при су ством
поча ство вао и гене рал ни про -
вин ци јал фра ње ва ца мино ри -
та из Загре ба Јосип Бла же вић.
Дра го ми је било и то што смо
опет ожи ве ли слу жбу на латин -
ском, која је нека да овде била
уоби ча је на – додао је Пашчик.

М. Глигорић

ПОЧЕ ЛА РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА ВАЖНОГ ПРО ЈЕК ТА

Поли цај ци држе пре да ва ња нај мла ђи ма

„Тајни живот дрвећа” 
Петера Волебена

ИСПРАВКА
У тексту под насловом „Присуствовао и председник руске амба-
саде”, објављеном у прошлонедељном броју „Панчевца” (4734),
писало је да је рестаурацију споменика војницима Црвене арми-
је у Војловици платила локална власт. Уместо тога требало је да
стоји да је споменик обновљен новцем који је Завод за заштиту
споменика културе добио на конкурсу републичког Министар-
ства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Извиња-
вамо се Заводу за заштиту споменика културе.



– Посао ватро га сца спа да у
нај о па сни је и нај ри зич ни је.
Сва ки позив на интер вен ци ју
је стре сан, наро чи то ноћу.
Нијед на интер вен ци ја се не
забо ра вља, а посеб но се пам те
оне када су у опа сно сти била
деца. Увек ме је пога ђа ло кад
год бих их видео у таквим ситу -
а ци ја ма. На при мер, дете у
седи шту ауто мо би ла након
сао бра ћај не несре ће, или дете
загла вље но у лиф ту. То су сли -
ке које је тешко изба ци ти из
гла ве – изја вио је за интер нет

пор тал „Поли ци ја данас”
ватро га сац Саша Мана си је вић.

Он је рекао да је посао ватро -
га сца спе ци фи чан, јер ако се
неком од њих деси нешто
непред ви ђе но, нема слу жбе
која може да му при тек не у
помоћ. Пре ма Мана си је ви ће -
вим речи ма, ватро га сци могу
да се осло не само на коле ге.

– Без број пута се деси ло да
је коле га коле ги спа сао гла ву
тако што га је, на при мер,
пову као док је на њега пада ла
цигла, или га је спа сао да не

пад не пре ко иви це – обја снио
је Манасиjевић.

Он је додао да је за ватро га -
сце, кад су на интер вен ци ја ма,
нај ва жни је да буду при бра ни,
да оста ну хлад но крв ни и да
пот пу но поти сну емо ци је. О
све му што су виде ли или дожи -
ве ли, они раз ми шља ју тек када
се вра те са интер вен ци је или
оду кући. Мана си је вић је рекао
и да поро ди це ватро га са ца
живе у стал ној бри зи зна ју ћи
коли ко је посао који они оба -
вља ју опа сан.

– Већи на нас не зна који је
данас дан, али зна коју сме ну
ће ради ти у наред на два месе -
ца. За нас не посто је пра зни ци
и викен ди, ми се ори јен ти ше -
мо пре ма сво јим сме на ма –
иста као је Мана си је вић.

Он је осу дио то што има ситу -
а ци ја када ватро га сна еки па
кре не на интер вен ци ју, а неки
воза чи неће да је  про пу сте.

– Јед ном се испо ста ви ло да
је пожар избио упра во у кући
јед ног таквог воза ча. После се
хва тао за гла ву кад је сти гао на
лице места и видео нас – додао
је Мана си је вић.

Он је изја вио да има и лепих
ства ри у про фе си ји ватро га сца.
Пре ма њего вим речи ма, на
првом месту су дру же ња с
децом и пре да ва ња на који ма
им ватро га сци ука зу ју на опа -
сно сти и пра ви ла пона ша ња у
ван ред ним ситу а ци ја ма. Мана -
си је вић је иста као и да је поно -
сан због тога што људи дожи -
вља ва ју њега и њего ве коле ге
као херо је.

ПРИ ЧА ВАТРО ГА СЦА САШЕ МАНА СИ ЈЕ ВИ ЋА

Нај те же је спа са ва ти децу

ХРОНИКА
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Страну припремио

Михајло
Глигорић

Позна ти так ми ча ри у
бори лач ким вешти на ма,
лека ри, адво ка ти и
пред став ни ци поли ци је
апе ло ва ли на мла де
да се баве спо р том и
избе га ва ју дро ге

У орга ни за ци ји удру же ња
„Срп ска Спа р та” у Хали спор -
то ва је 12. окто бра одр жа на
досад нај ма сов ни ја три би на у
Пан че ву о бор би про тив нар -
ко ма ни је. Пра ти ло ју је око две
хиља де ђака виших раз ре да
пан че вач ких основ них шко ла
и сред њо шко ла ца, а гости су
били гра до на чел ник Саша
Павлов, Лам бе Ђоре ли јев ски,
шеф Одсе ка за пре вен ци ју нар -
ко ма ни је у Поли циј ској упра -
ви Бео град, три де се то ро лека -
ра из Опште бол ни це и Хит не
помо ћи, поје ди ни пан че вач ки
адво ка ти, спор ти сти који
вежба ју бори лач ке вешти не,
пред став ни ци Покра јин ског
секре та ри ја та за спо рт и мно -
ги дру ги.

Сви они могли су пре почет -
ка три би не на вели ком плат ну
да виде доку мен тар не фил мо -
ве о штет но сти дро ге, а потом
и да чују поуч на изла га ња
спор ти ста са апе ли ма мла ди -
ма да воде здрав живот, да се
баве спо р том и да се кло не нар -
ко ти ка.

– Захва љу јем удру же њу „Срп -
ска Спа р та”, јер је било упо р но
и истрај но да орга ни зу је још јед -
ну у низу три би на „Спо р том про -
тив дро ге”. Они заслу жу ју похва -
ле и за све што су ура ди ли за
наш град и наше сугра ђа не орга -
ни зо ва њем број них хума ни тар -
них акци ја и уче шћем у њима.
Посеб но захва љу јем спор ти сти -
ма који су вече рас овде да би
сво јим при ме ром ути ца ли на
нај мла ђе да вежба ју неки спо рт
и избе га ва ју дро ге – рекао је у
свом обра ћа њу Саша Павлов.

У ХАЛИ СПОРТОВА НА СТРЕЛИШТУ

ОДР ЖА НА НАЈ МА СОВ НИ ЈА ТРИ БИ НА 
О БОР БИ ПРО ТИВ НАР КО МА НИ ЈЕ

Др Дра га на Мар ко вић из
Слу жбе хит не помо ћи нагла -
си ла је да су дро ге опа сне јер
иза зи ва ју физич ку и пси хо ло -
шку зави сност. Пре ма њеним
речи ма, после ди це узи ма ња
нар ко ти ка могу да буду осе ћа -
ји сна ге, узбу ђе ња, екста зе и
брзи не, и то у почет ку може да
зава ра оне који их про ба ју.
Међу тим, ако се кон зу ми ра ју у
дужем пери о ду, нар ко ти ци
могу да буду опа сни и да иза -
зо ву број не здрав стве не про -
бле ме као што су апсти нен ци -
јал не кри зе, убр за ни рад срца,
крва ре ње, дра стич ни ско ко ви
при ти ска, умрт вљи ва ње орга -
ни зма, халу ци на ци је и напа ди
депре си је.

Коли ко после ди це кон зу ми -
ра ња дро га могу да буду застра -
шу ју ће, све до че слу ча је ви
девој ке која је јед не вече ри
након дужег узи ма ња нар ко ти -
ка поче ла да халу ци ни ра. Она
је тада напа ла чеки ћем деч ка

и тешко га повре ди ла јер је
уми сли ла да јој је он непри ја -
тељ. Др Дра га на Мар ко вић
наве ла је и при мер девој ке која
није пре ста ла да се дро ги ра док
је била труд на, због чега је
изгубила бебу.

Она је рекла и да је на осно -
ву терен ских истра жи ва ња која
су врши ли пан че вач ки лека ри и
њихо вих кон та ка та с нар ко ма -
ни ма утвр ђе но да они нај че шће
узи ма ју мари ху а ну, херо ин и
екста зи.

Дода ла је да се ста ро сна гра -
ни ца ужи ва ла ца дро га све
више сни жа ва, о чему све до чи
пода так да међу нар ко ма ни ма
има и уче ни ка нижих раз ре да
основ них шко ла, ста ро сти три -
на ест и четр на ест годи на.

Лам бе Ђоре ли јев ски изја -
вио је да не при зна је поде лу
на лаке и тешке дро ге. Додао
је да у Срби ји сва ко ко посе -
ду је дро гу може да буде
кажњен, а да кри вич но дело

чине и они који дро гу про из -
во де, рас ту ра ју или дају дру -
гом ради кон зу ма ци је.

Он је упо зо рио при сут не у
публи ци да су сви који напу не
четр на ест годи на кри вич но
одго вор ни и да могу да завр ше
на суду ако почи не неко кри -
вич но дело које је пове за но с
нар ко ти ци ма.

Додао је да нар ко ма ни је има
све више и у спо р ту и рекао да
мно ги мла ди узи ма ју раз не
пре па ра те да би пости гли што
боље резул та те. Он је рекао да
то може иза зва ти опа сне здрав -
стве не после ди це и апе ло вао је
на при сут не да то не раде.

При сут ни ма су се обра ти ли и
пред сед ник и поча сни пред сед -
ник „Срп ске Спа р те” Зоран Раја -
чић и Зоран Ста врев ски. Они су
иста кли да ће то удру же ње
наста ви ти да се бори про тив
нар ко ма ни је и да орга ни зу је
слич не три би не јер је то, како су
рекли, „бор ба за мла де”.

На све ча но сти одр жа ној 13.
окто бра у Цен тру за обу ку и
уса вр ша ва ње под о фи ци ра у
пан че вач кој касар ни „Сте ви -
ца Јова но вић” про мо ви са но
је 125 нових под о фи ци ра
Вој ске Срби је.

Том дога ђа ју су при су ство -
ва ли мини стар одбра не Алек -
сан дар Вулин са сарад ни ци -
ма, начел ник Гене рал шта ба
Вој ске Срби је гене рал Љуби -
ша Дико вић са чла но ви ма
про ши ре ног коле ги ју ма, глав -
ни под о фи ци ри из једи ни ца
Вој ске Срби је, вој но-дипло -
мат ски пред став ни ци у Репу -
бли ци Срби ји, пред став ни ци
локал не само у пра ве гра да
Пан че ва и Јужно ба нат ског
окру га, мно го број ни гра ђа ни
и род би на и при ја те љи нај -
мла ђих вод ни ка.

– Данас смо сна жни ји и
јачи за нову кла су под о фи ци -
ра. Они су доби ли прве чино -
ве. Јача мо и мате ри јал ну и
кадров ску базу Вој ске Срби -
је. Поче ли смо да побољ ша -
ва мо стан дард њених при -
пад ни ка, па смо тако поди гли
днев ни це и обез бе ди ли соли -
дар ну помоћ. Осим тога, оче -
ку је мо зна чај но пове ћа ње
пла та, које ће бити веће него
што су ика да биле, а гра ди ће
се више ста но ва за при пад -

ни ке вој ске – рекао је изме ђу
оста лог Вулин.

За нај бо ље пола зни ке кур -
са за под о фи ци ре про гла ше -
ни су вод ни ци Иван Обра до -
вић и Дра ган Китић. Дру ги
су Нико ла Гво зде но вић и
Милош Мар ја но вић, а тре -
ћи  Ненад Костић и Дра ган
Ива ниш. Они су награ ђе ни
руч ним сато ви ма, које су им
уру чи ли мини стар одбра не
Алек сан дар Вулин, начел -
ник Гене рал шта ба Вој ске
Срби је гене рал Љуби ша
Дико вић и глав ни под о фи -
цир Вој ске Срби је застав ник
прве кла се Милој ко Мило -
са вље вић.

Oбраћајући се при сут ни -
ма, вод ник Дра ган Китић je
у име коле га из обе кла се
рекао да је курс био тежак и
зах те ван, али и зани мљив и
узбу дљив. Он је додао да је
вели ка част бити под о фи цир
Вој ске Срби је.

Китић је захва лио на
подр шци начел ни ку Гене -
рал шта ба, коман дан ти ма и
инструк то ри ма. Иста као је
да нај мла ђи под о фи ци ри
жељ но ишче ку ју да се јаве на
сво је прве под о фи цир ске
дужно сти и да су спрем ни да
се суо че са иза зов ним зада -
ци ма који им пред сто је.

ПРО ШЛОГ ПЕТ КА У КАСАР НИ 

„СТЕ ВИ ЦА ЈОВА НО ВИЋ”

Вој ска доби ла нове
под о фи ци ре

По нало гу Вишег јав ног
тужи ла штва пaнчевачка по-
ли ци ја под не ла је кри вич ну
при ја ву про тив педе сет дво -
го ди шњег мушкар ца и њего -
вог два де се тјед но го ди шњег
сина због посто ја ња осно ва
сум ње да су почи ни ли кри -
вич но дело нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у
про мет опој них дро га.

Током пре тре са њихо вог
ста на и дру гих про сто ри ја
поли цај ци су про на шли два
кило гра ма мари ху а не и две
диги тал не ваге.

Под се ћа мо, за кри вич но
дело које je осум њи че ни ма
ста вље но на терет пред ви ђе -
на је казна од три до два на ест
годи на затво ра. Уко ли ко га је
почи ни ла орга ни зо ва на гру -
па пре про да ва ца или посред -
ни ка или ју је орга ни зо вао
прво о сум њи че ни, њему и
њеним чла но ви ма могу да
буду изре че не казне од пет до
пет на ест годи на затво ра.

Осум њи че ни за ово кри вич -
но дело који током суђе ња
откри је од кога је наба вљао
дро гу биће осло бо ђен казне.

Хала спор то ва је била испу ње на до послед њег места

ОДЛУ КА АПЕ ЛА ЦИ О НОГ СУДА

Пона вља се суђе ње Кишмар то ну
Суђе ње Дани је лу Кишмар то -
ну, нека да шњем пред сед ни ку
општи не Али бу нар, мора да се
поно ви – одлу чио је након
жал бе њего вих бра ни ла ца Апе -
ла ци о ни суд у Бео гра ду.

Кишмар тон је нај пре пре су -
дом Вишег суда у Пан че ву од
16. маја про шле годи не про гла -
шен кри вим за кри вич но дело
зло у по тре ба слу жбе ног поло жа -
ја и прво сте пе но је осу ђен на
казну затво ра у тра ја њу од три
годи не. Суди је у нашем гра ду
одлу чи ле су и да Кишмар тон
мора да пла ти Општи ни Али бу -
нар на име имо вин ско-прав ног
зах те ва 1.196.850 дина ра.

На ову одлу ку су се жали ли
виши јав ни тужи лац у Пан че -
ву, пуно моћ ник Општи не Али -

бу нар и Кишмар то но ви бра ни -
о ци. Након тога Апе ла ци о ни
суд у Бео гра ду донео је дру го -

сте пе ну одлу ку којом је
Кишмар то на осу дио на шест
годи на затво ра и наре дио му да

Општи ни Али бу нар испла ти
износ од 1.353.848,20 дина ра.

Апе ла ци о ни суд је пово дом
ових одлу ка засе дао и 15. сеп -
тем бра ове годи не. У обра зло -
же њу тре ће сте пе не одлу ке писа -
ло је да суђе ње Кишмар то ну
мора да се поно ви зато што је
утвр ђе но да су при ли ком доно -
ше ња дру го сте пе не пре су де учи -
ње не бит не повре де одре да ба
кри вич ног поступ ка.

Под се ћа мо, у опту жни ци про -
тив Кишмар то на која је подиг -
ну та у Вишем јав ном тужи ла -
штву у Пан че ву он се тере тио за
при ба вља ње про тив прав не нов -
ча не кори сти и нена мен ско тро -
ше ње нов ца који је држа ва
Срби ја упла ти ла на рачун
Општи не Али бу нар.

ПОЛИ ЦИ ЈА ЗАПЛЕ НИ ЛА МАРИ ХУ А НУ

Отац и син 
чува ли дро гу



Удружењe „Веште руке”
упри ли чи ће у петак, 20. окто -
бра, од 16.30, у про сто ри ја ма
Акти ва жена „Соса”, које се
нала зе у бре сто вач ком Дому
кул ту ре, поче так про јек та под
нази вом „Од леко ви тог биља
до успе ха”.

У пита њу су еду ка тив не ра-
ди о ни це у тра ја њу од два да-
на у који ма ће уче ство ва ти
пет на ест жена из Бре стов ца.
Оне ће за то вре ме бити у при -
ли ци да нау че мно го тога о
леко ви том биљу – о врста ма,
про из вод њи, скла ди ште њу,

упо тре би и пла сма ну про из -
во да. Првог дана биће одр жа -
на пре да ва ња, а наред ног
дана уче сни це ће моћи да
виде и нау че како да упо тре -
бе леко ви то биље за пра вље -
ње кре ма, тинк ту ра и сапу на.

Овај инте ре сан тан про је кат
суфи нан си ран је на кон кур су
Гра да Пан че ва за суфи нан си -
ра ње про је ка та из обла сти
пољо при вре де и рурал ног
раз во ја.

Више инфор ма ци ја о самом
садр жа ју ради о ни ца доступ но је
на сај ту www.bilje.vesteruke.rs.

\

КОРИ СНА РАДИ О НИ ЦА У ДОЛО ВАЧ КОМ ДОМУ КУЛ ТУ РЕ

Коди рај мо зајед но
Пра те ћи модер не трен до ве, а
у скло пу Европ ске неде ље про -
гра ми ра ња (од 7. до 22. окто -
бра), доло вач ки Дом кул ту ре
одлу чио је да они ма који ма је
то веро ват но нај по треб ни је –
деци у добу изме ђу 12 и 16
годи на – при бли жи осно ве кре -
и ра ња и дизај ни ра ња ста тич -
ких веб-сај то ва, како би има ла
шири увид у избор буду ћег
зани ма ња.

С тим у вези недав но су у
поме ну тој уста но ви IT мена џе -
ри и про гра ме ри Душан Павлов

и Миро слав Крстић одр жа ли
ради о ни цу под нази вом „Коди -
рај мо зајед но”. На њој су заин -
те ре со ва ни мла ди Долов ци
могли да се упо зна ју с нај о снов -
ни јим кон цеп ти ма и свр хом
посто ја ња веб-тех но ло ги ја, као

и с про грам ским јези ци ма
HTML и CSS, на чију су ком па -
ти бил ност и могућ ност зајед -
нич ког кори шће ња пре да ва чи
посеб но ука за ли. Пола зни ци су
вео ма брзо виде ли резул та те
рада, јер су кон стру и са ли

изглед сај то ва. У овој вежби су
тако наста ли нацр ти по моти -
ви ма Доло ва, црта них јуна ка,
ауто мо би ла, акту ел них теле -
фо на...

– Након све га деца су била
задо вољ на сте че ним иску -
стви ма и изра зи ла су жељу да
се ова ква дру же ња наста ве.
Тако су убр зо била позва на да
уче ству ју и на ради о ни ци одр -
жа ној у ОШ „Сте ви ца Јова но -
вић”, а доби ла су и лин ко ве
кори сних веб-адре са путем
којих ће моћи да раз ви ја ју
сво ја зна ња – навео је Миро -
слав Првуљ, дирек тор Дома
кул ту ре.

Орга ни за то ри ове ради о ни -
це има ју наме ру да наста ве
про је кат „Коди рај мо зајед но”
и у дру гим уста но ва ма.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест”, по
нало гу Месне зајед ни це,
офар ба ли су јав ну чесму.
Изло жба фото гра фи ја Зора -
на Јова но ви ћа Мач ка под
нази вом „Роман ти ка наших
дана” отво ре на је у сре ду, 18.
окто бра, у гале ри ји Дома
кул ту ре. У истој уста но ви, у
про сто ри ја ма Акти ва жена
„Соса”, удружењe „Веште
руке” реа ли зо ва ће у петак,
20. окто бра, од 16.30, про је -
кат под нази вом „Од леко ви -
тог биља до успе ха”, а уве че
од 19 сати биће про мо ви са -
на књи га аутор ке Мир ја не
Петро вић под нази вом „Сун -
ча на трпе за”.

Банат ско Ново Село: Бео -
град ски орке стар „Левант”
при ре ди ће кон церт визан тиј -
ске музи ке у неде љу, 22. окто -
бра, у малој сали Дома кул -
ту ре. У згра ди те уста но ве
теку радо ви на пре тре са њу
цре па, заме ни про зо ра и
поста вља њу све тлар ни ка.

Доло во: Еки па фил ма „Раз -
бој ни ци Бана та” у неде љу, 15.
окто бра, сни ма ла је масов ну
сце ну на локал ном хипо дро -
му. ДВП „Тамиш –Ду нав”
поче ће акци ју чишће ња кана -
ла. Јесе њи кон церт КУД-а
„Банат ски вез” биће одр жан
у субо ту, 21. окто бра, од 19
сати, у Дому кул ту ре. 

Гло гоњ: Месна зајед ни ца је у
четвр так, 12. окто бра, отво -
ри ла понудe по јав ним набав -
ка ма за изра ду тро то а ра око
згра де и пар кин га испред
поште. Књи га афо ри за ма
Зора на Т. Попо ви ћа „Кад
пора стем, бићу вели ки” пред -
ста вље на је у сре ду, 18. окто -
бра, у Дому кул ту ре.

Ива но во: Завр ше ни су радо -
ви на уре ђе њу пар кин га поред
гро бља, а у току је наста вак
изград ње фекал не кана ли за -
ци је. Омла дин ска изло жба
фото гра фи је Срби је биће
отво ре на у субо ту, 21. окто -
бра, у 19 сати, у малој сали
Дома кул ту ре.

Јабу ка: Месна зајед ни ца је обо -
га ти ла чети ри деч ја игра ли шта
новим моби ли ја ри ма. ЈКП
„Вод-ком” очи стио је бан ки не

у Кача ре вач кој ули ци. Међу на -
род ни дан жена на селу дру ги
пут заре дом обе ле жен је изло -
жбе но-про дај ним етно-база ром
у неде љу, 15. окто бра, на пла -
тоу испред Дома кул ту ре.

Кача ре во: КУД „Вељ ко Вла хо -
вић” при ре дио је вече фол кло -
ра ша у петак, 13. окто бра, у сали
„Гранд”. Пре да ва ње Сло бо да на
Нико ли ћа на тему „Пси хо ло -
шка ана ли за сно ва” Дом кул ту -
ре ће орга ни зо ва ти у уто рак, 24.
окто бра, од 18.30, у све ча ној
сали Месне зајед ни це.

Омо љи ца: Уни ја жена „Омољ -
чан ке” је у неде љу, 15. окто бра,
орга ни зо ва ла про дај ну изло жбу
кола ча за помоћ обо ле лој сгра -
ђан ки, а тим пово дом у при пре -
ми је и вели ки хума ни тар ни
кон церт, који ће бити одр жан
кра јем месе ца. Про фе со ри Уни -
вер зи те та лепих умет но сти у
Каи ру Ова Јосеф и Адел Абдел
Рах ман изло жи ли су сво је
фото гра фи је у уто рак, 17. окто -
бра, у гале ри ји Дома кул ту ре.

Стар че во: Тре ћу годи ну заре -
дом уче ни ци свих раз ре да ОШ
„Вук Ст. Кара џић” у четвр так,
12. окто бра, на локал ном ста -
ди о ну у Стар че ву уче ство ва ли
су на „Трци за срећ ни је детињ -
ство”, у орга ни за ци ји Црве ног
крста. Одред изви ђа ча „Надел”
одр жао је редов ну смо тру у
неде љу, 15. окто бра, у пар ку,
када су ска у ти ма поде ље не
број не дипло ме. Ди-џеј Гуле
насту пио је у петак, 13. окто -
бра, у ККК-у, а на истом месту
у петак, 20. окто бра, сви ра ће
бен до ви „Хип на го га сли ке” и
„Арит ми ја”.

Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Пово дом важног
дату ма у Јабу ци
упри ли чен етно-базар

Десе так удру же ња и
инсти ту ци ја при ка за -
ло пло до ве рада

Међу на род ни дан жена на селу
дру ги пут заре дом обе ле жен је
у Јабу ци. Тим пово дом је упри -
ли чен изло жбено-про дај ни
етно-базар у неде љу, 15. окто -
бра, на пла тоу испред Дома
кул ту ре „Кочо Рацин”.

Као и про шле годи не, при -
ре ди ле су га вред не даме из
удру же ња „Злат на јабу ка”,
којем су у госте дошле срод не
орга ни за ци је при пад ни ца леп -
шег пола из Пан че ва, Вој ло ви -
це, Новог Села, Кача ре ва и
Овче, а сво је про из во де при ка -
за ли су и локал ни пче ла ри,
вина ри, пен зи о не ри, као и
шти ће ни ци Дома за ЛОМР
„Срце у јабу ци” и уче ни ци
Основ не шко ле „Гоце Дел чев”.

Мани фе ста ци ју је, у име
гене рал ног покро ви те ља Гра да
Пан че ва, зва нич но отво ри ла
чла ни ца Град ског већа за
пољо при вре ду, село и рурал ни
раз вој – Зори ца Репац, а музич -
ки про грам почео је насту пом
хора „Пили ћи”. Ови мали ша -
ни изве ли су јабуч ку хим ну,
чији је аутор њихов мен тор и
настав ник музич ког вас пи та ња

СЕЛО

ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕНА НА СЕЛУ

ДАМЕ У РУРАЛ НИМ СРЕ ДИ НА МА 
СВЕ КРЕ А ТИВ НИ ЈЕ

Више де це ниј ска акци ја Црве -
ног крста Срби је коју спро во -
ди пан че вач ка фили ја ла те
орга ни за ци је, под нази вом
„Трка за срећ ни је детињ ство”,
одви ја се у сарад њи са шко ла -
ма с циљем да се код деце про -
мо ви шу хума ност и здра ви
сти ло ви живо та.

Тако су тре ћу годи ну заре дом
уче ни ци свих раз ре да ОШ „Вук
Ст. Кара џић” у четвр так, 12.
окто бра, на локал ном ста ди о ну
у Стар че ву ноше њем старт них
бро је ва Црве ног крста Срби је,
који су кошта ли сим бо лич них
педе сет дина ра, пома га ли соци -
јал но угро же ној деци.

Јасмин ка Ристић, струч ни
сарад ник за соци јал ну делат -
ност Црве ног крста Пан че во,
наве ла је да је наме ра те орга -
ни за ци је да на овај начин
обно ви соп стве ни кадар и уве -
ћа базу мла дих волон те ра,
којих је тре нут но око осам де -
сет.

– Има мо и дру ге обли ке
сарад ње са шко ла ма кроз наше

стан дард не актив но сти, попут,
реци мо, ука зи ва ња на потре бе
ста рих уче шћем мла дих на
ликов ним и лите рар ним кон -
кур си ма под нази вом „За сун -
ча ну јесен живо та”. Ту су и
квиз „Шта знаш о здра вљу”, у
окви ру којег се уче ни ци так -
ми че и инфор ми шу о здра вим
сти ло ви ма живо та, као и акци -
ја „Пакет за дру га”, при ку пља -
ње гар де ро бе за вршња ке и

томе слич но. Про је кат „Соли -
дар ност међу гене ра ци ја ма”
усме рен је ка шко ла ма у насе -
ље ним мести ма. Поче ли смо у
Доло ву, Бре стов цу и Новом
селу, наста вља мо у Омо љи ци и
Стар че ву, а уско ро ћемо обу -
хва ти ти и сва дру га села –
исти че Јасмин ка Ристић.

Дирек тор ОШ „Вук Ст. Кара -
џић” Саша Тасић каже да је у
акци ји уче ство ва ло гото во свих

пет сто педе сет уче ни ка те
обра зов не уста но ве, а да им је
у госте дошло десе так малих
Ива нов ча на.

– Нада мо се да ћемо наред -
них годи на то про ши ри ти и
Стар че во учи ни ти расад ни ком
мла дих волон те ра како би они
пома га ли свим лици ма који ма
је то заи ста нео п ход но. Наша
шко ла је анга жо ва на и око дру -
гих, слич них тема, као што су
пре да ва ња пче ла ра или сарад -
ња са изви ђа чи ма, ватро га сци -
ма и спорт ским клу бо ви ма.
Реци мо, недав но смо у окви ру
Деч је неде ље упри ли чи ли дру -
же ње с пен зи о не ри ма, а уче -
ство ва ли смо и на три би ни под
нази вом „Спо р том про тив дро -
ге” – наво ди Саша Тасић.

Сви осва ја чи прва три места
„Трке за срећ ни је детињ ство”
награ ђе ни су сим бо лич ним
покло ни ма – паке ти ма школ -
ског при бо ра и сред ста ва за
основ ну хиги је ну, а потом су
волон те ри Црве ног крста спро -
ве ли кра ћу обу ку за сву децу.

ХУМА НИ ТАР НА АКЦИ ЈА НА СТАР ЧЕ ВАЧ КОМ СТА ДИ О НУ

Трка за срећ ни је детињ ство

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИДУ ЋЕГ ВИКЕН ДА У БРЕ СТОВ ЦУ

Од леко ви тог биља 
до успе ха

у пен зи ји – Мило рад Мак си -
мо вић. Након тога је Мили ца
Лазић, девој чи ца рас ко шног
гла са из Доло ва, отпе ва ла три
извор не народ не песме, а
потом је позна тим рок нуме ра -
ма при сут не заба вљао дома ћи
састав „Кварт-кор”.

Сам базар солид но је посе -
ћен, а у пону ди је, као и у слич -
ним при ли ка ма, било све што
су вред не жен ске руке ство ри -
ле. Тако су „Ново се љан ке/Bobo-
acele” изне ле зани мљи ве тор бе

од џако ва, „Пан чев ке” су при -
ка за ле нео бич не маг не те и сли -
ке на ста клу, СПКД „Ђетван”
пред ста вио је сло вач ки вез,
удру же ње „Веште руке” – при -
род не пре па ра те и сапу не,
Кача рев ке су мами ле узда хе
гур ма на разним врста ма кола -
ча, а јабуч ко дру же ње „Илин -
ден” свој штанд је заша ре ни ло
широ ким избо ром маке дон ске
тра ди ци о нал не хра не – од
неиз бе жног јела од пасу ља тав -
че-грав че до пита и зим ни це.

Жене из удру же ња „Злат на
јабу ка”, дома ћи ни овог дога ђа -
ја, изло жи ле су радо ве од папи -
ра, кор пи це, руч но осли ка не
мара ме и мно го тога дру гог
што су дани ма изра ђи ва ле на
број ним ради о ни ца ма.

Пре ма речи ма пред сед ни це
те орга ни за ци је Суза не Стој ко -
вић, ова мани фе ста ци ја је
један од начи на да се про мо -
ви ше труд житељ ки села.

– Циљ нам је да и на овај, за
нас важан датум дока же мо да
се жене у рурал ним сре ди на ма
не сво де само на дома ћин ство,
већ и да су и те како скло не
кре а тив ним актив но сти ма. Ре-
ци мо, наше удру же ње посто ји
око годи ну и по дана и за то
вре ме редов но орга ни зу је мо
ради о ни це, у окви ру којих,
поред оста лог, изра ђу је мо
пред ме те у тех ни ци деку паж
или сли ке на сви ли, а пре све -
га ква ли тет но про во ди мо вре -
ме и лепо се дру жи мо. Има мо
два де сет пет актив них чла ни -
ца, про се ка око четр де сет годи -
на, које се оку пља ју у про сто -
ри ја ма доби је ним захва љу ју ћи
пред у сре тљи во сти нашег дома
кул ту ре. Подр жа ва ју нас и
Месна зајед ни ца, ЈКП „Вод-
-ком” и дру ге инсти ту ци је –
иста кла је Суза на Стој ко вић.

Како ства ри сто је, све је
више раз ло га за обе ле жа ва ње
Међу на род ног дана жена на
селу и на овим про сто ри ма...
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Културни телекс
У СУСРЕТ САЈ МУ КЊИ ГА

ЗАЈЕД НИЧ КИ НАСТУП 
ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ИЗДА ВА ЧА

Чети ри про мо ци је 
26. и 27. окто бра

У про сто ри ја ма Реги о нал ног
цен тра за тален те „Михај ло
Пупин” у поне де љак, 16. окто -
бра, пред ста вље на је изда вач -
ка делат ност уста но ва кул ту ре
и дру гих изла га ча који ће ове
годи не бити при сут ни на град -
ском штан ду Пан че ва на Међу -
на род ном бео град ском сај му
књи га.

Овом при ли ком су о изда вач -
кој делат но сти, нови на ма и
пла но ви ма гово ри ли Дејан
Боснић, Горан Тра и ло вић
(Град ска библи о те ка Пан че во),
др Дра го љуб Цуцић (Реги о нал -
ни цен тар за тален те „Михај ло
Пупин”, Пан че во), Јасми на
Вујо вић (Завод за зашти ту спо -
ме ни ка кул ту ре Пан че во), Да-
мир Пра шни кар (Народ ни му-
зеј Пан че во), Сло бо дан Додић,
Нема ња Бла го је вић (Дом омла -
ди не Пан че во), Васа Бар бу
(„Либер та теа”), Вален тин Мик
(Евро ре ги о нал ни цен тар за раз -
вој дру штва у мул ти ет нич ким
сре ди на ма „Ин меди јас рес”,
Пан че во) и Жакли на Мијал ко -
вић (Дом кул ту ре „25. мај”,
Доло во).

Горан Тра и ло вић је на
почет ку иста као да у нашем
гра ду на годи шњем нивоу нема
мно го нових изда ња која обја -
вљу ју уста но ве кул ту ре, али да
ипак овај мали број чине вред -
на и спе ци фич на дела која
заслу жу ју пуну пажњу.

Јед на од таквих изда ња су
она која обја вљу је Евро ре ги о -
нал ни цен тар за раз вој дру штва
у мул ти ет нич ким сре ди на ма
„Ин меди јас рес”, које се бави
про мо ци јом мул ти кул ту рал но -
сти. Тај цен тар је досад обја -
вио око два де сет књи га и часо -
пи са у чијем фоку су су мале
наци о нал не зајед ни це, као и
уна пре ђе ње интер кул ту рал ног
дија ло га.

Свој рад је пред ста вио један
од нај ве ћих изда ва ча у нашем

Живо тињ ска фар ма

МОЈ избор МОЈ

Гор да на Бушин, 

сту дент ки ња књи жев но сти

ФИЛМ: „The Lady” је био граф -
ски филм о бур ман ској поли -
ти чар ки Aung San Suu. Рад ња
доча ра ва ситу а ци ју у којој се
она нала зи при ли ком доно ше -
ња одлу ка које ути чу на целу
поро ди цу. Због поли ти ке је
била у кућ ном при тво ру више
од деце ни је. Толи ко дуго је
била раз дво је на од поро ди це.
Није била уз мужа, који ју је
волео на апсо лут но несе би чан
начин, када је пре ми нуо. Пока -
за ла је да човек може побе ди -
ти себе и сво је сла бо сти а да се
не сло ми. Када би код већи не
над вла да ле емо ци је, она је
била непо ко ле бљи ва. Морал и
свест о исправ ним одлу ка ма су
јој изнад стра ха од смр ти. Има -
ла је при ли ку да се пову че из
поли ти ке, али осе ћа ла је љубав
и оба ве зу пре ма свом наро ду.
Све то због вере у будућ ност
Бур ме, због дослед но сти пре -
ма себи и све му што носи њено
име и пре зи ме, које је изве де -
но од име на оца, мај ке и баке.
Сна гу црпи мо од оних које
воли мо и који воле нас.

КЊИ ГУ „Живо тињ ска фар ма”
Џор џа Орве ла пре по ру чу јем
љуби те љи ма сати ре, але го ри -
је, хумо ра, бај ке. Суштин ски
осли ка ва Ста љи но ву вла да ви -
ну, али чита лац може зами -
шља ти „фар му” без пове зи ва -
ња с том чиње ни цом. Као што
доба о ком је писао Радо је
Дома но вић поне кад дожи вља -
ва мо као акту ел но, тако ћемо

и Орве ло ву фар му дожи ве ти
као исе чак из сада шњег вре -
ме на које пре тен ду је да увек
негде на пла не ти буде тре нут -
на сли ка одре ђе ног дру штва и
ста ња у држа ви. На фар ми се
нала зе сви ње, коњи, коби ле,
магар ци, коко шке, овце, пси.
Сви ња Напо ле он је глав ни
јунак и нега ти вац, иако оста -
ле живо ти ње не пре по зна ју
њего ву зло бу. Он успе ва да убе -
ди оста так фар ме у реал ност
од које једи но он има кори сти.
„Живо тињ ска фар ма” ми је
била зани мљи ва због те пси -
хо ло ги је лико ва. Путем але го -
ри је на јед но ста ван начин
при ка за ни су сло же ни одно си
систе ма и дру штва.

СЕРИ ЈА „Ургент ни цен тар”
сва ком епи зо дом под се ћа на
то коли ко лако може мо изгу -
би ти живот. Затим, сјај ни
лека ри и меди цин ске сестре
има ју бес крај ну вред ност и
има ће мо про бле ма уко ли ко
баш такви напу сте Срби ју.
Док нас неки посту пак не
поша ље у Ургент ни цен тар,
нисмо све сни коли ко смо
зане ма ри ли здра вље и оно
што живо ту даје пуно ћу.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Изло жбе
Поне де љак, 23. окто бар, 19 сати, фоа је Кул тур ног цен тра:
изло жба диги тал не гра фи ке „Апстрак ци је” Мила на Мани ћа.

Пред ста ве
Поне де љак, 23. окто бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
позо ри шна пред ста ва „Мали брач ни зло чи ни” Ери ка Е. Шми та.

Музи ка
Од пет ка до неде ље, 20–22. окто бра, 20 сати, Све то сав ски
дом: Фести вал кла си ча ра.

Петак, 20. окто бар, 22 сата, дво ра на „Апо ло”: кон цер ти бен -
до ва „Transeen”, „Dreeddup” и „Лазар”.

Субо та, 21. окто бар, 22 сата, дво ра на „Апо ло”: ASAP жур ка.

Поне де љак, 23. окто бар, 18.30, Музич ка шко ла „Јован Бан -
дур”: кон церт вио ли нист ки ње Мари је Тунић, уче ни це четвр -
тог раз ре да СМШ „Мокра њац” из Бео гра да.

Темат ски про грам
Петак, 20. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: пре да ва -
ње „О анђе ли ма – све тим и палим”. Гост: Јања Тодо ро вић,
пра во слав ни публи ци ста.

Уто рак, 24. окто бар, 19 сати, Град ска библи о те ка: про мо ци ја књи -
ге „100 сен ки над Бео гра дом”. Гост: Алек сан дар Диклић, аутор.

осам књи га. У нашој изда вач -
кој кући сво је књи ге су обја ви -
ли и пан че вач ки ауто ри Нема -
ња Ротар, Милош Нико лић,
Нада Малек, Рад ми ла Тимо ти -
је вић, Чар на Попо вић – рекао
је Васа Бар бу, одго вор ни уред -
ник изда вач ке делат но сти „Ли-
бер та теа”.

Реги о нал ни цен тар за тален -
те „Михај ло Пупин” на сај му
ће пред ста ви ти књи гу „Науч -
ник, про фе сор, изу ми тељ и
родо љуб Михај ло Идвор ски
Пупин” Дра го љу ба Мар ти но ви -
ћа и Дра го љу ба Цуци ћа. Цен -
тар је ове годи не, у сарад њи с
Тури стич ком орга ни за ци јом
Пан че во, напра вио и збор ник
о пет лич но сти гра да Пан че ва
– Олги Сме де ре вац, Уро шу
Пре ди ћу, Миха љу Миха ље ви -
ћу, Ђор ђу Вај фер ту и др Све -
ти сла ву Каса пи но ви ћу, који су

Дамир Пра шни кар из На-
род ног музе ја Пан че во гово рио
је о „Гла сни ку музе ја Бана та”,
који изла зи од 1988. годи не, и
наја вио да ће наред ни број
бити обја вљен у децем бру, на
дан музе ја. С дру ге стра не,
Завод за зашти ту спо ме ни ка
кул ту ре постао је познат по
вео ма вред ним и аутен тич ним
изда њи ма. Како је дирек тор ка
Заво да Јасми на Вујо вић наја -
ви ла, уско ро ће бити гото ва
моно гра фи ја о Банат ском Бре -
стов цу, као и про ши ре но изда -
ње публи ка ци је „Куће и људи”
Нико ле Вла ји ћа, а у пла ну је и
моно гра фи ја о кул тур ном
насле ђу јужног Бана та, која
тре ба да буде завр ше на наред -
не годи не.

Дом омла ди не Пан че во је
овом при ли ком пред ста вио
сво је „Руко пи се”, који се тра -

Филм Ива на Раки џи ћа „Раз бој -
ни ци Бана та”, чије је сни ма ње
поче ло још 2014. годи не, наста -
вље но је након годи ну дана пау -
зе. Две неде ље је Доло во било
лока ци ја где су сни ма ни кадро -
ви за четвр ту и послед њу при чу.
Дуга чак пери од пау зе изме ђу
сни ма ња усле дио је након изо -
стан ка финан сиј ске помо ћи Гра -
да Пан че ва на про јек ти ма у обла -
сти кул ту ре. Еки па фил ма била
је при мо ра на да обез бе ди помоћ
при вред них субје ка та, која је сти -
гла у послед њем тре нут ку.

Поред Доло ва, неке сце не су
сни ма не и у Ечки, а пла ни ра но
је да се сни ма и у Гуду ри ци и у
још неким мести ма у Бана ту.

– У четвр тој при чи има мо
пре ко два де сет глу ма ца и вели -

ки број ста ти ста. Поја вљу ју се
и наши еми нент ни глум ци, као
што су Бра ни слав Пла ти ша,
Миро слав Жужић и Весна
Паштро вић Шашић – рекао је
Иван Раки џић. 

Он је иста као да вели ку
захвал ност за помоћ при ли -
ком сни ма ња дугу ју поро ди -
ца ма Павлов, Ста јић и Првуљ
и Нико ли Радо њи ну из Доло -
ва, као и Гра ду Зре ња ни ну, јер
је обез бе дио сао бра ћај ну и
кому нал ну поли ци ју која је
зау ста вља ла сао бра ћај за вре -

ме сни ма ња сце на код куле у
Ечки.

Реди тељ је нагла сио да је
упр кос финан сиј ским поте -
шко ћа ма и скром ним сред -
стви ма за сни ма ње фил ма пла -
ни ра но да за око годи ну дана
„Раз бој ни ци Бана та” конач но
угле да ју све тлост дана.

НАКОН ГОДИ НУ ДАНА ПАУ ЗЕ

Наста вље но сни ма ње фил ма „Раз бој ни ци Банатa”

гра ду, Новин ско-изда вач ка
кућа „Либер та теа”, која посто -
ји од 1945. годи не. „Либер та -
теа” је до сада обја ви ла 1.050
насло ва, од чега је више од
поло ви не беле три сти ка. Поред
књи га, редов но изла зе и часо -
пи си за децу, за омла ди ну и за
књи жев ност.

– Годи шње обја ви мо од десет
до пет на ест насло ва, а нада мо
се да ће ове годи не то бити

писа ли пан че вач ки сту ден ти
исто ри је.

– Ово је била при ли ка да се
наши сту ден ти још по нече му
раз ли ку ју од сво јих коле га на
Бео град ском уни вер зи те ту.
Доби ли су при ли ку да напи шу
радо ве и да савла да ју још јед -
ном тај истра жи вач ки моме нат
који је нама у цен тру јако
важан – рекао је др Дра го љуб
Цуцић.

ди ци о нал но обја вљу ју већ
четр де сет годи на, као и часо -
пис „Драфт”, наме њен мла ди -
ма, а посеб но публи ци која
посе ћу је про гра ме те уста но ве
кул ту ре.

Пред став ни ца Дома кул ту ре
Доло во Жакли на Мијал ко вић,
дипл. библи о те кар, гово ри ла је
о два изда ња која су обја вље на
у скла ду с могућ но сти ма Дома
кул ту ре. У пита њу су књи ге
„Црква у цен тру” (2015) и
„Мала (Гор ња) црква у Доло -
ву” (2014), чију реа ли за ци ју су
помо гли све ште ни ци црка ва,
као и мешта ни Доло ва.

Дирек тор Град ске библи о те -
ке Пан че во Дејан Боснић иста -
као је зна чај изда вач ке делат -
но сти те уста но ве и рекао да
они има ју вео ма добру пози ци -
ју у одно су на дру ге библи о те -
ке у нашој земљи. Библи о те ка
већ пет на ест годи на изда је
часо пис „Чита ли ште”, који је
висо ко цењен у струч ним кру -
го ви ма.

На Сај му ће бити одр жа не
про мо ци је књи га: „Науч ник,
про фе сор, изу ми тељ и родо љуб
Михај ло Идвор ски Пупин” Дра -
го љу ба Мар ти но ви ћа и Дра го -
љу ба Цуци ћа (четвр так, 26.
окто бар, сала „Вас ко Попа”, од
11 до 11.50); „Добар човек сања
добре људе” Мил ке Попо вић,
„Древ на обли на” Деја на Босни -
ћа и „Сидро” Бра ни сла ва Жива -
но ви ћа из еди ци је „Нај бо ља
2017”  (четвр так, сала „Иво
Андрић”, од 17 до 17.50); Збор -
ник пое зи је и крат ке про зе мла -
дих с про сто ра бив ше Југо сла -
ви је „Руко пи си” и омла дин ски
инфор ма тор „Драфт” (четвр так,
од 18 до 20 сати, на штан ду
изла га ча). Књи га „Библи о те ка
кроз вре ме: при ло зи општој
исто ри ји библи о те ка до 16.
века” проф. др Гор да не Сто кић
Симон чић биће про мо ви са на у
петак, 27. окто бра, од 11 до
11.50, у сали „Иво Андрић”.

Међу на род ни бео град ски
сајам књи га тра је од 22. до 29.
окто бра.

На ини ци ја ти ву уче ни ка Му-
зич ке шко ле „Јован Бан дур” и
про фе сор ки Мари је Лиге ти
Балинт и Љиља не Радо са вље -
вић, а у сарад њи с Дру штвом
при ја те ља живо ти ња „Љубим -
ци”, у петак, 13. окто бра, одр -
жан је хума ни тар ни кон церт
под нази вом „Вели ка пара да
живо ти ња”, када је при ку пље -
но 4.200 дина ра за напу ште не
живо ти ње.

– Музич ка шко ла је један од
наших дуго го ди шњих парт не -
ра и нада мо се да ћемо ове
годи не, поред кон церт не ак-
тив но сти, има ти и еду ка тив -
на пре да ва ња о добро би ти
живо ти ња, јер су уче ни ци вео -
ма заин те ре со ва ни за то – рекао
је Иван Кура јов, пред сед ник

Дру штва при ја те ља живо ти ња
„Љубимци”. Он је додао да је
вео ма задо во љан одзи вом
сугра ђа на, а посеб но нај мла -
ђих посе ти ла ца. За ову при ли -
ку уче ни ци су при пре ми ли
музич ке кома де који осли ка -
ва ју карак те ре живо ти ња. То
су дела Каба лев ског, Е. Гри га,
Ф. Листа, К. Сен Сан са, Биља -
не Крстић и мно гих дру гих, а
на самом почет ку изве де не су
теме из фил мо ва „Ајку ла”,
„Пинк Пан тер” и из дома ће
сери је „Вра ти ће се роде”.

Кон церт је одр жан пово дом
Свет ског дана живо ти ња, а
Пан чев ци су сво јим при ло зи -
ма обез бе ди ли помоћ за напу -
ште не живо ти ње о који ма
бри не дру штво „Љубим ци”.

ПОВО ДОМ СВЕТ СКОГ ДАНА ЖИВО ТИ ЊА

Кон церт за помоћ
куца ма и маца ма

У Народном музеју Панчево у
уторак, 10. октобра, отворена је
изложба „Поетика и судбина
20. века” из уметничке збирке
Дома Војске Србијe, коју је до
сада видело преко 30.000 посе-
тилаца широм наше земље.

Репрезентативни избор сли-
ка чини тридесетак дела еми-
нентних уметника с некада-
шњих југословенских про-
стора, попут Влаха Буковца,
Јована Бијелића, Љубе Бабића,
Лазара Вујаклије, Љубе Ивано-
вића, Петра Лубарде, Пеђе
Милосављевића, Миодрага Б.
Протића, Сретена Стојанови-
ћа, Марина Тартаље, Алексан-
дра Томашевића, Косте Хакма-

на, Крсте Хегедушића, Марка
Челебоновића, Саве Шу-мано-
вића и других.

– Ради се о врхунским дели-
ма уметника из двадесетог века
с простора бивше Југославије.
Ми смо баш због тог посебног
сентимента изложбу назвали
„Поетика и судбина 20. века”,
а та поетика се огледа у споју
креативних светова и специ-
фичних израза који су нади-
шли политичка, национална и
било која друга ограничења –
рекао је пуковник Стевица
Карапанџин, директор Медија
центра „Одбрана”.

Ово је други пут за годину
дана да су у панчевачком музе-

ју изложена дела из фундуса
Дома Војске Србије. Претход-
ну изложбу су чинили радови
на папиру под називом „Испо-
вести југословенске модерне”.

Дом Војске Србије баштини
и чува око 1.500 дела врхун-
ских уметника.

– Богатство фундуса нам је
омогућило да поделимо дела
у четири целине. Имамо збир-

ку слика, збирку радова на
папиру, збирку скулптура и
збирку примењене уметности.
Последњих година направили
смо неколико изложби и иде-
ја је да, с обзиром на то да
немамо сталну поставку, те
изложбе промовишемо по
музејима у Србији – рекла је
Јелена Кнежевић, виши кустос
и начелник Галерије Дома Вој-
ске Србије.

Изложба „Поетика и судби-
на 20. века” из уметничке збир-
ке Дома Војске Србије први пут
ове године представљена је у
Народном музеју Панчево, а
нашим суграђанима ће бити
доступна до 31. октобра.

ИЗ УМЕТНИЧКЕ ЗБИРКЕ ДОМА ВОЈСКЕ

Изложба „Поетика и судбина 20. века”



Петак, 20. октобар 2017. ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 13

ЗИМ СКЕ ГУ МЕ ти гар
175-70-р13 ком плет са
фел на ма за опел ка дет.
062223-66-65. (СМС)

ДА ЧИ ЈА ло ган 1.5 ДЦИ,
де цем бар 2006, пр ви
вла сник, 127.000 км.
060/737-37-67.
(249674)

ФОРД ескорт 1991. го -
ди ште, бен зин-гас , ре ги -
стро ван. 063/723-85-39.
(249304)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2, бен -
зи нац, у во зном ста њу.
Тел. 063/744-08-24.
(249363)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин
2005, у со лид ном ста њу.
063/179-36-83.
(249447)

ГОЛФ 6, пре шао 50.000
км. 063/892-08-35.
(249458)

VILLAGER бен зин ска
ко си ли ца за тра ву, ма ло
ко ри шће на, 130 евра.
066/804-46-38.
(249476)

АСТРУ ка ра ван, 2001,
1.4, бен зин, 16 В, ре ги -
стро ван до апри ла
2018, 1.500 евра.
063/344-885. (249554)

КА РА ВАН опел век тра,
2001, на про да ју.
064/189-40-91.
(249587)

ПУН ТО 2009, 51.000 км,
гас, ку ка, га ра жи ран,
као нов. 064/243-87-20.
(249136)

КА МИ ОН ма ла за ста ва,
1984. го ди ште, ура ђе на
ге не рал на, ре ги стро ван,
во зи Б, по вољ но.
064/176-91-85.
(249584)

ЈУ ГО 55 ко рал, 2005, ре -
ги стро ван до ма ја 2018,
до бро ста ње, 600 евра.
064/243-84-52.
(249559)

СПАРК 0.8, 5 В, пр ви
вла сник, пр ва бо ја,
36.000 км, кли ма.
065/809-11-83.
(2495759

ПА САТ Б 5, 1999. го ди -
ште, 1.9 Д, бео, ка ра -
ван. 064/149-24-70.
(249576)

ГОЛФ 2, 1.3, 1988, мо -
тор и ме њач од лич ни,
ли ма ри ја ло ша, 150
евра. 063/256-207.
(249614)

ИЗ У ЗЕТ НО очу ва на га -
ра жи ра на астра 1.6,
115, 2010, 37.000 км,
пр ви вла сник. 063/810-
86-94. (249612)

СИ ТРО ЕН кса ра 2001,
1.6, бен зин, плин, ре ги -
стро ван до но вем бра,
1.500 евра. 063/830-61-
73. (249605)

ДЕ ЛО ВИ ју го, су за, кец,
мо то ри, пе то сте пе ни
ме ња чи, алу фел не.
064/856-60-65.
(249632)

ПУН ТО 1.2, 2001, 3 В,
ме та лик плав, вла сник,
га ра жи ран, од ли чан,
064/142-55-93.
(249632)

РЕ НО клио 1.5 ДЦИ, 3
В, пр ва бо ја, ве ли ки
сер вис, но ве гу ме, аку -
му ла тор, ре ги стро ван
до ју на, 156.000 км,
2.200 евра. 
064/144-27-40.
(249641)

ФИ ЈАТ уно 1.1, ре ги -
стро ван од ав гу ста
2018, че тво ра вра та,
620 евра. 
063/823-10-13.
(249662)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио
1.2, двој ку, 2003. го ди -
ште, бен зин, ре ги стро -
ван. 062/760-226.
(249667)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В, 2009,
пе то ра вра та, ди на мик
опре ма, на име.
064/587-50-24.
(249669)

ГРАН ДЕ пун то 1.3, мул -
ти џет, ди зел, 2006, пе -
то ра вра та, фул опре ма,
вла сник. 064/130-36-02.
(249669)

АСТРА 2.0, ди зел, 2002,
ка ра ван, у пр вој бо ји,
но ве зим ске гу ме.
064/587-50-24.
(249669)

ТО ЈО ТА ја рис, 2003, 1.4
ди зел, ре ги стро ван ,
вла сник, 2.400 евра.
064/564-893-35.
249678)

ОПЕЛ кор са, 1.0 Б,
2002. го ди ште, 1.850
евра, мо же за ме на.
064/668-85-53.
(249691)

ХЈУН ДАИ 1.4 Б, 1999.
го ди ште, 900 евра, на
име куп ца. 064/668-85-
53. (249691)

ПЕЖО 307, sw, 1.6, бен -
зин, 2004. го ди ште, па -
но ра ма кров, 3.000
евра. 064/514-05-06.
(249726)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007.
го ди ште, 4.000 евра.
064/514-05-06. (29726)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп
свих вр ста во зи ла, ка та -
ли за то ра, про да ја де ло -
ва, до ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991. (248641)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про да ја
де ло ва, до ла зим на
адре су. 063/782-82-69,
061/211-59-15.
(248641)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у
би ло ком ста њу, 90 до
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(249715)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во -
зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(249575)

ПРО ДА ЈЕМ га ра жу.
062/175-09-50.
(249342)

СТРО ГИ цен тар, зи да на,
13 м2, укњи же на, 2.500
евра. (49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(249565)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(249536)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди -
ги тал них ри си ве ра, мо -
ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа 28.
353-463. (249594)

ТВР ДО др во, пре о ста ло,
пре воз бес пла тан.
065/640-31-49.
(246601)

СВЕ вр сте огрев ног др -
ве та. Ме ре ње код вас
ку ћи. 065/501-56-51.
(246600)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри, АЛУ
и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

ПРО ДА ЈЕМ ту ча не ра -
ди ја то ре и шпо рет на
др ва, не ко ри шћен.
064/040-82-721.
(149141)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ци глу,
би бер цреп, ста ру гра -
ђу, тур ску кал др му.
064/370-79-47.
(249182)

ПРО ДА ЈЕМ  ву не не јор -
га не, пер ја не ду ше ке,
Све то за ра Мар ко ви ћа
75, Пан че во. 
(2493419)

ПРО ДА ЈЕМ раж за хлеб
или се ме. Тел. 064/958-
49-19. (249334)

ПРО ДА ЈЕМ мон та жно-
де мон та жни ме тал ни
пла сте ник, вел. 30 х 60
м, са опре мом за на вод -
ња ва ње. Це на по вољ на.
062/866-42-57.
(249356)

ПРО ДА ЈЕМ нов дво сед
и ка уч, вр ло по вољ но.
013/258-02-64,
064/462-78-75.
(249364).

ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ска вра та са ста -
клом, по вољ но и мо тор -
ну те сте ру ки нез.
064/122-69-78.
(249395)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи,
као но ве. Но ва, ву на,
ин ста ла ци ја. До ста ва,
га ран ци ја. 063/195-07-
17. (249375)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ кан -
те за мле ко 25 л, пре -
кру па ра оџа ци, гар ни ту -
ре но же ва „дик”.
065/630-47-11.
(249402)

ГО РЕ ЊЕ веш-ма ши на.
063/892-08-35.
(249478)

ПРО ДА ЈЕМ ма ло ко ри -
шће не па нел не ра ди ја -
то ре 120 х 50, 80 х 50, и
по лов на др ве на ула зна
вра та 120 х 205.
063/155-85-95.
(249421)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја тор
3600 ва ти, 15.000 ди на -
ра. 060/752-22-28.
(249449)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци на
про да ју, вр шим пе че ње
на др ва-ра жањ.
064/997-79-09.
(249437)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но
ре мон то ва не ТА пе ћи,
свих кв и про из во ђа ча,
до ста ва, мон та жа гра -
тис. Вр ши мо за ме ну и
ре монт ТА пе ћи, ве ли ки
из бор. Га ран ци ја, 
по вољ но. 
061/641-30-36.
(249432)

НА ПРО ДА ЈУ пре кру пач
и ва га 500 кг. 060/311-
29-64. 249429)

ПРО ДА ЈЕМ ку ку руз,
жи та ри це и де те ли ну.
Жи та ри це до но сим. Тел.
064/129-45-43. (2494)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван за -
мр зи вач 410 ли та ра и
ма га цин ску ва гу са те -
го ви ма. 061/195-19-10.
(249458)

ШПО РЕТ, плин, стру ја,
гас, веш-ма ши на ма ња,
ве ћа; елек трич ни шпо -
рет, фри жи дер ма њи,
ве ћи; ор ман, уга о на
гар нти ту ра, ко жни дво -
сед, тро сед, фо те ља,
ком пју тер ски сто ло ви.
Тел. 063/861-82-66. 

ХИТ НО про да јем гроб -
ни цу на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу.
064/317-07-00.
(249485)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ



ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи свих ки ло ва -
та, га ран ци ја, до ста ва,
мон та жа. 
063/898-00-82. (249494)

ПРО ДА ЈЕМ пре кру пач и
кре ку. 063/822-04-11.
(249502)

НА ПРО ДА ЈУ ман гу ли ца
и ја рац ал пи нац, зва ти
по сле 17 са ти. 065/961-
92-14. (249503)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 6 кв
и кре ка ве со. Тел.
060/372-03-02. (248595)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан ду -
чар, мој ца фо те ље, гар -
ни ту ре, ре га ле, мост-ре -
гал, сто + сто ли це, спа -
ва ћа со ба ком плет, ел.
шпо рет, ТА пе ћи, те пи -
си, аме рич ки пла ка ри,
ра зно. 063/107-78-66.
(249504)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал фа
вра ње, 150 евр.
063/386-431. (249276)

РАС ПРО ДА ЈА кућ них
ства ри: кре вет, лу стер,
те пих, те ле ви зор.
064/944-13-25. (249510)

АПА РАТ за ме ре ње ше -
ће ра у кр ви acu cek ак -
тив, са тра ка ма, 6. 2018
и тра ке 50 ко ма да.
066/519-05-97. (249513)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ,
жен ски би цикл, ком пју -
тер ски сто, кре ве те на
спрат. 062/155-94-93.
(249519)

КО ТАО сна ге 30 кв, на
чвр сто го ри во, од лич но
ста ње, по вољ но.
064/301-46-71. (249532)

ПРО ДА ЈЕМ тро сед на
раз вла че ње, у од лич ном
ста њу. 064/128-57-71.
(249540)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
сан ду чар обо дин.
064/130-28-05. Зо ран. 

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске
по лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91. (249596)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва -
не ТА пе ћи 2, 3, 4 и 6
кв, до ста ва, га ран ци ја.
335-930, 
064/366-57-87. 
(249604)

КЕ СЕ свих вр ста, по -
вољ не це не, про из вод -
ња. „Атлан тис плус”,
255-57-86. 
(249614)

КРУ ЊАЧ-ПРЕ КРУ ПАЧ,
вра та ула зна, соб на,
ком пре сор, ау то-при ко -
ли ца крац на, пи са ћи
ста ри сто, пе че ња ру.
064/139-04-48. (249629)

ПРО ДА ЈЕМ ста ри би бер
цреп. 060/131-81-66.
(249647)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
цреп, По ти сје Ка њи жа,
1.500 ко ма да. 064/319-
76-67. (249651)

ПРО ДА ЈЕМ цреп ма лу
ки кин ду, 1.000 ко ма да и
ве ли ку ки кин ду 450
ком. Тел. 064/425-75-
09. (249656)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
пра ње, су ше ње ве ша ин -
де сит. 063/158-27-50.
(249665)

ПРО ДА ЈЕМ ко тао на
чвр сто го ри во viadrus,
23 кв, це на 400 евра.
060/504-30-80. (249683)

ПРО ДА ЈЕМ овал ни тр -
пе за риј ски др ве ни сто и
че ти ри сто ли це. Тел.
013/334-601. (249684)

ПО КЛА ЊАМ по ло ван
ре гал, кре вет, сто и сто -
ли це. 063/250-398.
(249601)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну за
про из вод њу па пир них
џа ко ва. Куп ци и обу ка
обез бе ђе ни. 064/424-
95-10. (249714)

НА ПРО ДА ЈУ  тро сед,
ТА пе ћи, сто, ко мо да,
ви три не, ма ши на за су -
ше ње ве ша, ду ше ци,
фри жи дер, ор ма ни,
ком пју тер сто, уга о на
гар ни ту ра, рад ни сто и
др. 064/155-38-13.
(249722)

ПРО ДА ЈЕМ стај ско ђу -
бре и те ле. 064/764-49-
17. (249717)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на
де те ли на. Ми ћа,
064/303-28-68. 
(249718)

ЋУР КЕ, пи ли ћи, уре ђе -
ни, до ма ћом хра ном
хра ње ни. 064/125-27-
06. (249718)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да -
ље, ор де ње, но вац, са то -
ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(249738)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,
шпо рет, фри жи дер,
веш-ма ши не, уре ђа је,
до бро пла ћам. Злат ко,
061/144-82-80,
063/196-54-56. (249381)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -
штај, плин ске бо це, ста -
ро пер је о оста ло по -
кућ ство. 066/900-79-04.
(249361)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не  ТА пе ћи
свих кв, до бро пла ћам,
до ла зак од мах.
061/641-30-36. (249432)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
до ла зак. 062/148-49-94.
(249494)

КУ ПУ ЈЕМ стро гво жђе,
фри жи де ре, веш-ма ши -
не, шпо ре те и све оста -
ло. 061/627-07-31.
(249482)

КУ ПУ ЈЕМ пен ка ла, са то -
ве, ор де ње, ме да ље, ра -
зни алат. 064/867-48-
11. (249539)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих ве ли чи на. 064/366-
57-87, 335-930.
(249609)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, свих
ве ли чи на, ис прав ност
ни је бит на. 335-974,
063/705-18-18. (249609)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин -
ски на ме штај, сли ке, са -
то ве, ста ри но вац, би -
жу те ри ју, си фон фла ше,
ста ро по кућ ство. 335-
930, 335-974, 063/705-
18-18. (249604)

КУ ПУ ЈЕМ за мр зи ва че,
фри жи де ре, ста ро гво -
жђе, веш-ма ши не.
064/158-44-10,
063/101-11-47. (349443)

АМ БА ЛА ЖУ од ви на,
coca-cole, пи ва, све вр -
сте фла ша ку пу јем. Тел.
061/142-23-69. (249634)

КУ ЋА у Ка ча ре ву, 170
м2, од мах усе љи ва. Це на
до го вор. 013/601-472.
(248395)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ пут,
два лан ца пре ко пу та
„Тим ко ка”. Во да и стру -
ја до ступ ни. 066/903-
28-75. (249602)

ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра ло -
ка ци ја за при ват ни би -
знис и ста но ва ње.
063/329-464, 066/001-
050. (249244)

КОД Тур ске гла ве, ку ћа
130 м2, 3,6 ари, 63.000;
Ми са, ку ћа, до го вор.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. 

СТАН 85 м2, но ва Ми са,
про да јем. 063/272-594,
063/225-928. (249105)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ -
ЛО, усе љи ва ку ћа, 100
м2, 16 ари. 062/398-458.
(249137)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву ку -
ћу на Ку де љар цу на 9
ари пла ца. 064/040-82-
72. (249140)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара пла -
ца са три пар це ле, Ка -
ра у ла, Ули ца Ри бар ска.
060/555-69-35. (249037)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста -
рој Ми си, 7 ари, 45 м2 +
40 м2. 064/668-87-78.
(и)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива -
но ву. Тел. 062/415-359.
(246742)

У СКО РЕ НОВ ЦУ ку ћа са
пар це лом, про да је се,
35.000. На зва ти,
064/366-92-92. (248612)

ОМО ЉИ ЦА, про да јем
спрат ну ку ћу, 6 ари
плац. 013/618-652,
064/168-84-32. (249391)

ВОЋ ЊАК, уре ђен, 18
ари, Ку де љар ски на сип.
063/472-669. (249398)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, до бар при лаз и ши -
ри на пла ца. 069/213-97-
37. (249370)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу, До -
ло во, Ли ва ди це, пр ва и
осма дуж. 319-754,
061/153-34-61. (249403)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац на Ја буч ком пу ту,
57 ари, 40.000 евра.
063/389-974. (249417)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ба -
ва ни штан ском пу ту 15,5
ари. 062/855-41-07.
(249447)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски
плац, Ба ва ни штан ски
пут, 120 ари, ши ри на до
асвал та 34 м, 80.000
евра. 063/389-974.
(249147)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,5
ари, стру ја, во да, га ра -
жа, за по чет обје кат.
064/260-05-34. (249422)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ци ју за
град њу у Ул. Бран ка
Ано ви ћа 8, плац 5,6
ари. Из ва ђе на ин фор -
ма ци ја о ло ка ци ји. На
пла цу укњи же но 260 м2,
фронт 15 м. 063/704-
89-18. На ди ца. (249447)

БЛИ ЗИ НА цен тра, ле па,
сре ђе на, 200 м2, 2 ара,
100.000 евра. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(249451)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, глав на
ули ца, но ви ја, спрат на,
12 ари, 50.000, до го вор.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (249451)

БЕЗ по сред ни ка, Стре -
ли ште, у на се љу, но ва
ку ћа, екс тра рас по ред –
на пла цу 4,53 ара, вла -
сник 1/1. 063/637-673. 

ПЛА ЦЕ ВИ, гра ђе вин ска
зо на, Омо љи ца, 14 и 23
ара, Бре сто вац 33 ара.
065/686-05-02. (249435)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву. 013/263-40-21.
(249469)

ХИТ НО про да јем ку ћу у
До ло ву, на 29 ари. 371-
374, 064/176-88-52.
(249471)

ХИТ НО ку ћа код На род -
не ба ште, 5 ари пла ца.
063/864-09-85. 
(249474)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,
114 ари, до пу та, 33 ши -
ри на, гра ђе вин ски,
52.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95.
(249475)

МАР ГИ ТА, по че так, 100
м2, 1.5 ари, без ула га ња,
усе љи ва, 70.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. (249493)

СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.(249493)

НО ВА МИ СА, ета жа ку -
ће, га ра жа, по друм, део
дво ри шта, до го вор.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50. (249498)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160
м2, по друм и га ра жа,
60.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(249498)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на
јед ном пла цу у Вој ло ви -
ци, 013/232-21-30,
063/162-50-00. 
(249520)

БА ВА НИ ШТА НАЦ, ви -
кен ди ца, 30 ари до ас -
фал та, тро фа зна, бу нар,
во ће. 064/493-00-47.
(249508)

ПРО ДА ЈЕМ ви кен ди цу у
До ло ву, по вр ши на 25
ари и ци глу. Це на по -
вољ на. 313-716.
(249512)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, Ја но ши ко -
ва, ку ћа 206 м2, плац
14,5 ари, два ста на, због
ве ли чи не про сто ри ја и
пла ца, иде ал на за по -
слов ни про стор или ста -
но ва ње, 46.000 евра.
064/683-84-27. 
(249516)

ПРО ДА ЈЕМ 8 ари, гра -
ђе вин ски плац, Ко за -
рач ки про сек. 
060/601-60-23. 
(249518)

ПЛАЦ, Ба ва ни штан ски,
7 ари, фронт 14,10,
15.400. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. 
(249538)

ИЗ ДА ЈЕМ 100 м2, на Ја -
буч ком пу ту, пре ко „Пи -
ва ше ви ћа”, мо же на ме -
ште но. 
065/219-14-22
(249546)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, стру ја, во да,
18.500. 063/894-84-23.
(249543)

БА ВА НИ ШТАН СКИ, до
пу та, но ви ја, 60 м2, 13,5
ари, укњи же на, 25.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (249565)

СТАР ЧЕ ВО, глав на ули -
ца, ле па при зем на, 75
м2, 6.5 ари, 24.000. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93. 
(249565)

ХИТ НО, ку ћа, Ско ре но -
вац, 1 ар, 65 м2, врт 14
ари, 89 м2, по вољ но, до -
го вор. 060/080-55-40.
(249562)

КУ ЋА, Омо љи ца, 65 м2,
6.5 ари, ле га ли зо ва на,
по моћ ни објек ти.
065/961-00-70. 
(249561)

ХИТ НО, спрат на ку ћа,
на ме ште на, 220 м2, Ја -
бу ка, но во на се ље.
063/715-99-00. 
(249557)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари по -
ред пу та. 066/354-791.
(249568)
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ПРО ДА ЈА пла це ва,
укњи же ни, Пе ли стер ска
и Кај мак ча лан ска.
063/894-88-11. (249593)

КУ ЋА, Ба ва ни ште, 80
м2, но ви је град ње +
плац. 064/535-65-04,
064/416-57-54. (249592)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку -
де љар цу. 061/252-89-
66. (249604)

СТАР ЧЕ ВО, ку ћа 50 м2,
5 ари, 13.500; 80 м2, 10
ари, 19.500. (394), „Го -
ца”, 899-77-00.
(249606)

МАР ГИ ТА, ку ћа 240 м2,
5 ари, спрат на, 61.000.
(394), „Го ца”, 899-77-
00. (249606)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 66 м2 + 60
м2, 10 ари, хит но, по -
вољ но. (394), „Го ца”,
899-77-00. (249606)

ЦЕН ТАР, ку ћа 100 м2, 3
ара, хит но, 59.000.
063/449-090. (249606)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, део ку ће,
45 м2, јед но со бан, са га -
ра жом, 15.000.  (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (249608)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 8 ари пла -
ца, две ку ће 120 м2 и 65
м2. Тел. 064/280-27-05.
(249614)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,
139 м2 + ло кал 30 м2, на
7,29 ари, 31.000 евра.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (249620)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2, тро -
соб на на 4.8 ари, 35.000
евра. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (249620)

БА НИЈ СКА, дво ри шна
спрат на, укњи же на два
ста на, 120 м2, 29.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (249620)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не на
3,38 ари, 60.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-
68. (249620)

КУ ЋА, но ва, код Ра сад -
ни ка „Зе ле ни ло”, 5 ари,
1/1, без по сре ди ла-
061/661-59-10. (249622)

ГРА ЂЕ ВИН СКИ плац 10
ари, Стре ли ште, Ул. Јо а -
ки ма Ву ји ћа. 063/880-
00-63. (249650)

ПЛАЦ 7 ари, угао Бо ре
Ши по ша и То зе Мар ко -
ви ћа. 063/880-00-63. 

ПО НУ ДА по ро дич них
ку ћа у на се љу Стре ли -
ште. (636), „Стре ли ште
не крет ни не”, 069/196-
96-05. (249675)

ЦЕН ТАР, 60 м2, плац
503 м2, 35.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-96-
05. (249675)

КУ ЋА на Ку де љар ском
140 м2, ле га ли зо ва на,
ета жно гре ја ње.
061/590-24-70.
(2496895)

ТЕ СЛА, мон та жна ку ћа,
80 м2 + стам бе ни обје -
кат 40 м2, на 6 ари пла -
ца, 56.000 евра.
065/631-82-27,
013/233-32-30. (249687)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2, 1.8
ари, 42.000, до го во ри.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(249697)

ТЕ СЛА, ку ћа 109 м2, 4
ари, 55.000. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (249697)

ДВА пла ца,  Но во се љан -
ски пут 115, 80,5 ари,
по вољ но. (661), „Ве сна
2”. (249682)

ПРО ДА ЈЕМ нај бо ље ку -
ће на свим ло ка ци ја ма,
по вољ но. (661), „Ве сна
2”. (249682)

ПРО ДА ЈЕМ је дан хек -
тар зе мље у Сеф ке ри ну.
066/926-59-21. (249705)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја буч -
ком пу ту, ми ни мал но 15
ари. Тел. 065/334-17-
26. (246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или ста -
ри ју ку ћу за ру ше ње у
цен тру гра да, ми ни мал -
но по вр ши не 5 ари. По -
жељ но др Ка са пи но ви -
ћа, Све то за ра Ми ле ти -
ћа, Бран ка Ра ди че ви ћа.
064/668-97-86. (247443) 

ТЕ СЛА, про да јем тро и -
по со бан стан но ви је
град ње 61 м2, ЦГ, II
спрат у мир ној, сле пој
ули ци са зи да ном га ра -
жом у дво ри шту. Стан је
од мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром, 
45.000 евра. 
060/628-46-56. 
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан , 44 м2,
у цен тру Пе тров ца на
мо ру, вла сник. 
064/572-32-19. 
(248268)

ЦЕН ТАР, про да ја ста но -
ва, 40 – 120 м2, 650 –
8590 евра/ква драт, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

МИ СА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835. (248790)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво -
со бан, 53 м2, IV, ТА,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (249451)

МИ СА, јед но со бан, 37
м2, те ра са 20 м2, III,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64. (249451)

СТРО ГИ цен тар, дво и -
по со бан, 63 м2, V, лифт,
ЦГ, 42.500. 21.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (249451)

ПРО ДА ЈЕМ стан 36 м2,
ЦГ. 064/344-73-96.
(249418)

ТЕ СЛА, јед но и по со бан
(2001), пре ко пу та
„Дис”-а, 45 м2, те ра са,
V, ЦГ, СББ, ку хи ња, кли -
ма, од мах усе љив, сре -
ђен. До го вор. 063/254-
638)

СТА РИ ТА МИШ, дво и -
по со бан стна, 55 м2,
14.500 евра. 060/067-
73-33. (249338)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 38 м2, при зе мље,
вла сник, сре ђен, бо ље
не го нов. Не ће те се по -
ка ја ти, 50 ме та ра иза
Сто ма то ло шког фа кул -
те та. 063/286-028.
(249427)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду 1610
м2, мо же и за ме на.
060/312-90-00. (249440)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни
стан, 61 м2, га ра жа,
укњи жен, 17.000, до го -
вор. 061147-82-23.
(249396)

МЕ ЊАМ јед но со бан
ком фо ран стан, 50 м2, у
Пе тров цу на мо ру за
стан-ку ћу у Пан че ву.
066/309-996. (249415)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра,
IV, ЦГ, 15.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50. 
(249498)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со -
бан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249498)

МЕ ЊАМ стан, 40 м2,
уре ђен, Бор ча, за стан у
Пан че ву. 063/470-817. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50
м2, ЦГ, IV, 27.000. (188),
„UnaDalli”, 
064/255-87-50. (249498)

НО ВО ГРАД ЊА, гар со -
ње ра, II, ета жно гре ја -
ње, усе љи ва. (188),
„UnaDalli”, 064/255-87-
50. (249498)

НО ВА МИ СА, 47 м2, но -
ви ја град ња, код шко ле,
22.000. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(249498)

ТИП СТАН КО, јед но со -
бан, 32 м2, пр ви спрат,
ТА, 20.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(249493)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре -
ђен, 33.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027, 064/206-
55-74.   (249493)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249493)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, 39
м2, при зе мље, ЦГ,
18.000. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-74.
(249493)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, по че так,
дво со бан, дру ги спрат,
те ра са, 24.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249493)

ПРО ДА ЈЕМ стан 44 м2,
ви со ки пар тер, у Зе лен -
го ри. Ре но ви ран, све
но во, про зо ри, вра та,
стру ја, ку па ти ло, или
ме њам за Бе о град уз до -
пла ту. 063/737-39-93.
(249487)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Вла хо ви -
ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00. (249515)

ПРО ДА ЈЕМ стан 57 м2,
Ко теж 2, при зе мље са
дво ри штем, С. Ми ле ти -
ћа, 32.000 евра плус га -
ра жа 15 м2, у скло пу
згра де – 6.000 ди на ра,
без по сред ни ка.
065/808-54-53. 
(249517)

ТРО СОБ НИ, 120 м2,
Стре ли ште, 43.000; Ми -
са, 146, 38.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20. 
(249534)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште, 26.000; Те -
сла, 51 м2, 30.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(249534)

ЈЕД НО СО БАН, 34 м2,
Стре ли ште, 21.000; Те -
сла 23.500; цен тар, 31
м2, 15.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703, 064/223-
99-20. (249534)

ЦЕН ТАР, 2.0, ТА,
32.000; Со да ра, гар со -
ње ра, ЦГ, 18.000; јед но -
со бан, ТА, 22.000.
(338), „Јан ко вић”, 348-
025. (249538)

КО ТЕЖ 2, 2.0, ЦГ,
28.500; Ко теж 1, 1.0, 40,
26.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (249538)

МАР ГИ ТА, 60, 13.000;
Стре ли ште, 60, улич но,
до го вор. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025. (249538)

ЈЕД НО И ПО СО БАН, 40
м2, С. Са ве, но во град ња,
19.000 евра, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (249554)

ДВО СО БАН, ТА, Стре -
ли ште, из у зе тан, сре ђен,
28.000 евра. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (249554)

ДВО СО БАН, Ко теж, ЦГ,
57 + 6 м2 те ра са,
30.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(249554)

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви -
ран, ПВЦ, стру ја, ку па -
ти ло, ку хи ња, 22.500
евра, До њи град. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. (249554)

ДВО И ПО СО БАН, ЦГ,
вој не згра де код Та ми -
ша, по вољ но. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71. 
(249554)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж 1,
но ви део, 28 м2, ЦГ, усе -
љи ва од мах. (470), „Ди -
ва”, 345-534, 064/246-
05-71. (249554)

ДВО СО БАН, Те сла, ЦГ,
пр ви спрат, 31.000 евра,
усе љив. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-71.
(249554)

ЗВЕ ЗДА РА, нов не у се -
љен, ЦГ, I, 44 м2, укњи -
жен. (679), „Трем 01” ,
063/836-23-83,
013/332-031. 
(249475)

ХИТ НО, Со да ра, 75 м2,
ЦГ, II, лифт, две те ра се,
два мо кра чво ра, две
спа ва ће со бе, усе љив,
40.000. (679), „Трем 01”
, 063/740-79-95,
063/836-23-83,
(249475)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI,
лифт, ни је зад њи, усе -
љив, 31.000. (679),
„Трем 01” , 063/740-79-
95, 063/836-23-83,
(249475)

УЖИ цен тар, дво и по со -
бан, ЦГ, III, лукс сре ђен,
45.000. (679), „Трем 01”
,  063/836-23-83,
(249475)

Г. ДИ МИ ТРО ВА, дво и -
по со бан, ра ђе но ку па -
ти ло, ЦГ, V, 36.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93. (249565)

ИВЕ КУР ЈАЧ КОГ, дво ри -
шни, 50 м2, дво со бан,
11.000. (49), „Му станг”,
064/151-18-93. (249565)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
52 м2, VI, ЦГ, уре дан,
24.500. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(249565)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2,
I, TA, уре дан, 28.500.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. 
(249565)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска,
дво со бан, 58 м2, при зе -
мље, 28.500. (49), 
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(249565)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко -
те жу 2, 43 м2, сре ђен.
069/129-19-87. 
(249598)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, Мак си ма Гор ког
33/4. 065/956-76-13,
по сле 18 са ти. (249599)

ТЕ СЛА, ду плекс, но во -
град ња, дво стран, те ра -
са, пар кинг, од ин ве сти -
то ра. 069/822-48-24.
(249603)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
но во град ња, гас, те ра са,
усе љив, оста ва, пот кро -
вље, од ин ве сти то ра.
069/822-48-24. (249603)

КО ТЕЖ 2, 58 м2, дво и -
по со бан, леп, 38.000
евра; 80 м2, тро со бан,
49.000. (394), „Го ца”,
063/899-77-00. (249606)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво со -
бан, хит но, 28.000.
(394), „Го ца”,
063/899-77-00. 
(249606)

СО ДА РА, вој не, 68 м2,
дво и по со бан, 39.000; 74
м2, тро со бан, 45.000.
(394), „Го ца”, 063/899-
77-00. (249606)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62
м2, III, ЦГ, сре ђен,
35.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(249608)

ЦЕН ТАР, јед но со бан, 36
м2, VII, ЦГ, без ула га ња,
26.000. (336), „Олимп”.
351-061, 063/494-898.
(249608)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, но во -
град ња, 60 м2, III, ЕГ,
на ме штен, 37.000, до го -
вор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/274-951.
(249608)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV, ЦГ, лифт, усе -
љи ва, 16.000. 351-061,
064/243-36-01. (249608)
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КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
57 м2, ВП, ЦГ, сре ђен,
35.000. 351-061,
064/243-36-01.
(249608)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, гар со ње -
ра, 25 м2, I, TA, 16.000,
до го вор. (336),
„Олимп”. 351-061,
063/494-898. (249608)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 34 м2, III, ЦГ,
23.000. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-52.
(249617)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 57
м2, III, ЦГ, 30.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(249617)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 61
м2, IV, ЦГ, 37.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52. (24967)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,
62 м2, IV, ЦГ, 33.000.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(249617)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ком плет -
но ре но ви ран, дво со -
бан, ВП, ТА, 29.000;
тро со бан, ЦГ, 42.500.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. 

СО ДА РА, тро со бан, из -
вор но, ЦГ, 40.000; дво -
со бан, ЦГ, 30.500 евра;
јед но со бан, 46 м2,
29.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

СО ДА РА, Тур ска гла ва,
ЦГ, дво и по со бан, ре но -
ви ран, 45.000; вој не
дво и по со бан, 36.500.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. 

СТРО ГИ цен тар, че тво -
ро со бан, ду плекс,
90.000; нов дво со бан,
42.000; тро со бан 90 м2,
73.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 

МИ СА, пот кро вље, 100
м2, укњи же но, си ва фа -
за са свим при кључ ци -
ма. 065/333-55-25. (24)

ДУ ПЛЕКС, 58 м2, ТА,
два ку па ти ла, цен тар,
иде а лан за мла ди брач -
ни пар. Усе љив.
063/395-359. (249725)

ТЕ СЛА, код „Ави ва”, I,
ЦГ, дво со бан стан, те ра -
са. 062/112-32-80.
(249716)

СТАН на про да ју, 36 м2,
Мар ка Ку ли ћа 32/4.
062/853-33-47.
(249623)

ЈЕД НО СО БАН, нов, 30
м2, 18.500 евра, до го -
вор, но ва Ми са, вла -
сник. 063/304-222.
(249624)

СТАН у цен тру, 46 м2,
ЦГ. 065/882-24-04,
065/618-25-52.
(249626)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
ВПР, 33 м2, ЦГ, 18.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

ТЕ СЛА, јед но и по со бан,
III, 42 м2, ЦГ, 24.000.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(249627)

НО ВА МИ СА, дво со бан,
III, 58 м2, ТА, 22.500.
(320), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, III, 34 м2, ЦГ,
22.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 
063/800-44-30.
(249627)

СА МАЧ КИ, Син ђе ли ће -
ва, гар со ње ра, при зе -
мље, 18 м2, ЦГ, 12.000.
(320), „Пре ми ер”, 
352-489, 
063/800-44-30.
(249627)

ПРО ДА ЈЕМ ле пу гар со -
ње ру на но вој Ми си, по -
вољ но, вла сник.
064/665-86-51. (24964)

ТЕ СЛА, ДВО СО БАН, 49
м2, 26.000; дво со бан, 53
м2, 26.000.  (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан,
59 м2, ТА, 25.000; дво -
со бан, 53 м2, 21.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (24960)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан,
68 м2, V, 38.000, лифт.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249620)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 51
м2, дру ги спрат, ТА,
32.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(249620)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 38 м2, IV, 21.000,
дво со бан 61 м2, 31.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249620)

МИ СА, дво и по со бан, 63
м2, пр ви спрат, 32.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(249620)

МИ СА, дво со бан, 46 м2,
24.500; јед но и по со бан,
40 м2, 22.500. (097),
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(249620)

КО ТЕЖ 2, дво со бан 60
м2, лифт, ЦГ, 35.000;
дво со бан, 58 м2, 
28.500.  (097), 
„Пер фект”,
064/348-05-68.

(249620)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 33
м2, 23.000; дво со бан, 52
м2, 30.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(249620)

СТРЕ ЛИ ШТЕ,  64 м2,
дво и по со бан, VI,
32.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(249675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 66 м2, IV,
30.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-
05.(249675)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
дво со бан, III, 32.000,до -
го вор.  (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(249675)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан у Пан че ву, Те сла,
дво со бан, 38 м2, за стан
у Кра ље ву.
063/891-25-70.
(249679)

КО ТЕЖ 2, тро со бан,
дво со бан, јед но и по со -
бан, нај бо љи ста но ви на
ло ка ци ја ма. (661), „Ве -
сна 2”, 066/937-00-13.
(249682)

ПРО ДА ЈЕМ стан 72 м2,
Ко теж 2, III спрат.
066/317-444. (249670)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Со -
да ри, 54 м2, по вољ но,
вре ди по гле да ти.
064/867-48-61.
(249689)

ТЕ СЛА, 33 м2, јед но со -
бан са ства ри ма, II, TA,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 
064/668-89-15.
(249302)

ТЕ СЛА, 79 м2, тро и по -
со бан, II, ТА, 48.000.
(238), „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15.
(249302)

КО ТЕЖ 1, 50 м2, дво со -
бан, I, ЦГ, 30.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(249302)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ло кал,
ле га ли зо ван, упо треб на
до зво ла, 35 м2, Ја бу ка.
063/351-709. (249704)

СТАН 61 м2, са гре ја -
њем, III спрат, без ула -
га ња, Гор њи град, вла -
сник. 064/136-42-00.
(249698)

ПРО ДА ЈЕМ стан 65 м2,
Ми ља ко вац, II, Бе о град.
069/153-29-46.
(249717)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан стан
без по сред ни ка. Ко теж
1 и 2, Те сла, цен тар.
063/873-03-60.
(248327)

ХИТ НО ку пу јем ма њи
дво со бан стан, Ко теж 2,
ни жа спрат ност.
062/207-004. (249498)

КУ ПУ ЈЕМ јед но со бан,
дво со бан стан, за ре но -
ви ра ње, ис пла та од мах.
064/206-55-74.
(249993)

ПО ТРЕБ НИ ста но ви
свих струк ту ра, бр за ис -
пла та.  (677), „Ни шић”,
362-027, 
064/206-55-74.
(249493)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 20. октобар 2017.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Прегледе врши др Љубица Лазић 
из Клиничког центра Србије

Заказивање радним 
данима од 7 до 14 сати 
Тел. 013/21-90-900

САМО СУБОТОМ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВИ – еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити

Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ: 

АST - цена:  80 динара, ALT - цена:  80 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења

из дебелог црева)
Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 

TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:

PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



КУ ПУ ЈЕМ дво со бан стан
ни же спрат но сти, пред -
ност Те сла, Ко теж 1.
064/244-83-38. (249495)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра, бр -
за и си гур на ис пла та.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. (249620)

ПО ТРЕБ НЕ не крет ни не
у на се љу Стре ли ште, бр -
за ре а ли за ци ја.(636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(249675) 

ТЕ СЛА, тро со бан стан
по тре бан аген ци ји „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15. (249697)

ХИТ НО ку пу јем стан
јед но и по со бан, дво со -
бан, без по сред ни ка.
063/758-46-53. (249655)

ПО ВОЉ НО, пре но ћи -
ште у цен тру Пан че ва.
064/154-95-65. (249600)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, не на ме -
штен, но ва Ми са.
063/372-525. (249631)

СТАР ЧЕ ВО, из да јем
дво со бан стан. 013/632-
046, 064/198-29-37. 

ТЕ СЛА, из да јем стан,
згра да, 40 м2, ТА, на ме -
штен, бли зи на „Ави ва”,
мо гу и фир ме. 063/840-
69-77. (и)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан. 063/617-421.
(2492)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на -
ме штен, Ко теж 2, на ду -
жи пе ри од, 150 евра.
066/915-19-92. 
(249005)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
Ми са, Ти моч ка 32, за 1
до 2 осо бе. 371-635,
064/993-71-74 
(249491)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
дво и по со бан стан, Ко -
теж 1, Пан че во.
063/865-27-89 (249499)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, пра зан, Стре ли -
ште, ку ћа. Тел. 311-071,
064/587-25-35 
(249521)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у Стар -
че ву. Тел. 063/830-14-
55, 063/191-73-60 (249)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан, но ви ји у ку ћи, гре -
ја ње, га ра жа, ма га цин,
Ко теж. 061/721-15-84 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Со да ра,
80 евра, де по зит 100
евра. 064/252-47-00
(249348)

НА МЕ ШТЕ НА со ба, у
ком фор ном ста ну, ЦГ,
ка блов ска, на спрам би -
бли о те ке. 062/501-151
(249353)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво со -
бан стан, ЦГ, 54 м2, на
Стре ли шту. 069/405-40-
66. (249408)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕ НА сре -
ђе на гар со ње ра, 22 м2,
Ко теж 2, ЦГ, то пла во -
да. 064/536-91-89,
062/577-553 
(249431)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у ули ци
7. ју ли. 069/182-44-01
(249438)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан на Те сли.
064/154-27-86 
(249412)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан стан, ком плет на ме -
штен, ЦГ, кли ма, ин тер -
нет. 335-807 
(249413)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Ми си
у ку ћи. Тел. 064/129-45-
43. (249466)

ЗГРА ДА, на ме штен дво -
со бан стан из да јем, но -
ва Ми са, ка блов ска, ТА.
064/231-23-59. (249740)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но со -
бан + јед но и по со бан,
но во град ња, дво ри ште,
80 евра, од Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-07. 

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан у цен тру Пан че ва.
064/314-00-68. (249572)

ДВА КОМ ФОР НА на ме -
ште на јед но и по соб на
ста на + гар со ње ра дво -
ри шна. Стре ли ште,
013/362-406, 064/218-
83-45. 

СТАН, ком плет но на ме -
штен, лукс, Те сла, из над
ми ни  Мак си ја, 45 м2,
170 евра. 064/335-43-
43. (249589)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си. Тел.
064/234-15-21. 

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан пра -
зан стан, цен тар, ку ћу
100 м2, са дво ри штем,
на ме ште ну. 062/504-
504. (249606

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу или стан,
ши ри цен тар, по слов но-
стам бе не на ме не.
062/347-667.  (249663)

ИЗ ДА ЈЕМ стан дво и по -
со бан, пра зан, без гре -
ја ња, ка блов ска, ин тер -
нет. 063/112-04-97.
(249321)

ИЗ ДА ЈЕМ стан.
060/378-08-90,
013/378-089. (249653)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан
и гар со ње ру, ТА, на ме -
ште но, стан за гру пу
рад ни ка, на ме ште но.
Цен тар. 061/131-79-04.
(249636)

ИЗ ДА ЈЕ се со ба у цен -
тру гра да, уче ни ци ма
или сту ден ти ма.
061/148-79-38. (249695)

ИЗ ДА ЈЕМ ве ли ки на ме -
штен јед но со бан стан у
ку ћи, ТА, Стре ли ште.
061/202-29-69. (249690)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, не на ме -
штен. 066/209-400. 

ИЗ ДА ЈЕМ при зем ни део
ку ће у цен тру. 013/346-
292, 062/741-119. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан
за из да ва ње. 064/145-
47-48, 061/175-00-15.
(249676)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со бан
стан, стро ги цен тар, ЦГ,
ше сти спрат, лифт.
064/172-72-42. (249671)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, 50 м2, Ко теж 1.
065/665-75-10. (249706

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан
у ку ћи, цен тар, сре ђен,
цен трал но гре ја ње. Тел.
064/296-24-47. (249724)

ПО ТРЕ БАН стан, 55 –
65 м2, за из да ва ње, не -
на ме штен, но ви је згра -
де. 065/630-72-21.
(249723)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и 70
м2. 063/759-12-47.
(245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен -
тар, код Мак си ја, 43 м2,
из лог, бес пла тан пар -
кинг. 063/892-67-31. 

ПРО ДА ЈЕМ/ме њам ло -
ка ле од 81 и 39 м2, цен -
тар Стре ли шта.
064/267-71-74. (249407)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 60 м2,
цен тар, caffe, на ме -
штен, мо же и дру ге де -
лат но сти. 065/271-10-
02. (249387)

ПРО ДА ЈЕМ ло ка ле у
ши рем цен тру, раз ра -
ђен. 062/855-41-07.
(249447)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
ула за у Зе ле ну пи ја цу,
бли зи на шко ла.
060/351-03-56.
(249047/р)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен -
тру Пан че ва, 25 м2, фул
опре мљен. 063/276-029.
(249456)
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ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал 50
м2, но ва згра да, Мо ше
Пи ја де 61-б. 064841-59-
31. (249640)

ТР ЖНИ цен тар Змај Јо -
ви на, ло ка ли 20 м2 и 18
м2. Тел. 063/256-207.
(249614)

МА ГА ЦИН 360 м2, из да -
јем, То по ла, иде а лан за
пе лет. 013/343-652,
013/313-100. (249511)

ЛО КАЛ 40 м2, ле по сре -
ђен, при зе мље, ТЦ Змај
Јо ви на до Ње го ше ве, из -
најм љу јем. 064/963-60-
06. (249541)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
из да јем ло кал  16 м2, В.
Вла хо ви ћа, нов.
065/966-66-61,
064/959-98-83. (249703)

ИЗ ДА ЈЕМ фри зер ско-
ко зме тич ки са лон, нов,
ком плет но сре ђен, Те -
сла, 200 евра.  064/514-
05-06. (249726)

ПО ТРЕБ НЕ про да ва ци -
це у Авив пар ку - Gari-
nello i Brosh aksesoar.
CV са сли ком сла ти на
fashion.form@yahoo.com
(СМС)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и Е
ка те го ри је са ис ку -
ством. 069/301-17-00.
(СМС)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад -
ни це за рад на ин ду -
стриј ским ши ва ћим ма -
ши на ма. 064/042-99-92. 

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб ни пи ца-мај стор и
рад ни це за па ла чин ке.
До ћи лич но. (248490)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„БИ БАЦ” по треб ни рад -
ни ци са ис ку ством.
066/001-050, 
063/329-464.

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Scan
Auto” по тре бан ау то-
ме ха ни чар са ис ку -
ством. 064/240-69-63,
013/210-00-78. (248459)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни са мо -
стал ни мај сто ри, ау то-
ме ха ни ча ри, уче ни ци.
013/344-011, 063/372-
231. (246884)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це у ку хи -
њи и шал те ру. Ло кал у
цен тру. 063/834-88-10.
(248690)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по -
треб не  рад ни це у ку хи -
њи и шал те ру. Ло кал у
Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-05. 
(248690)

ИС КУ САН фри зер по -
треб на раз ра ђе ном са -
ло ну у Жар ка Зре ња ни -
на. Тел. 065/630-73-32.
(249216)

ФИР МИ NEXT LOGI-
STICS по тре бан во зач Ц
и Е ка те го ри је, са ис ку -
ством у ме ђу на род ном
тран спор ту. Ни ко ла,
063/271-907. 
(248989)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри са
ис ку ством. 
061/277-48-03. (ф)

СТО ЛАР са ви ше го ди -
шњим ис ку ством у ра ду
са ма си вом и пло ча стим
ма те ри ја лом по тре бан
за из ра ду на ме шта ја и
ен те ри је ра. 063/779-16-
77. (249388)

СТО ЛАР СКОЈ ра ди о ни -
ци по треб ни рад ни ци са
ис ку ством на сто лар ској
при пре ми и при пре ми
за фар ба ње, пред ност
же не. 063/779-16-77.
(249389)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
раз но ше ње пи ћа на бу -
вља ку. 064/132-98-12.
(249392)

ФИР МИ по тре бан во зач
са Ц и Е ка те го ри јом, за
по вре ме ни и стал ни
рад. 061/155-98-18.
(249401)

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред -
у зе ћу Still-Neet по треб -
ни гра ђе вин ски мај сто -
ри са ис ку ством, свих
про фи ла, при ја ва, ре -
дов на пла та... 
013/333-311. 

РЕ СТО РА НУ „Royal bur-
ger” у „Авив пар ку” по -
тре бан ку вар и ко но бар.
Тел. 063/158-30-20.
(249340)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ка фи ћу. 060/331-29-00.
(249440)

ТРА ЖИМ же ну  за чу ва -
ње ста ри је осо бе на
Зла та ру, пла та по до го -
во ру. 065/570-95-70.
(249426)

ПО ТРЕБ НО осо бље за
рад у про из вод њи у пе -
ка ри, са и без ис ку ства.
CV сла ти на адре су: Иве
Кур јач ког 87 или mail:
pekarasmiljanic@mts.rs
(249343)

РЕ СТО РА НУ „Ру сти ко” у
Ули ци Бра ће Јо ва но вић
12, по тре бан ку вар. До -
ћи лич но. (2149483)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у Мар ке ту „Бом бон -
чић”, до ћи у пе так, 20.
ок то бра 2017,у Ули цу
Мо ше Пи ја де 4, од 18
до 20 са ти. (249504)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у Мар ке ту „Бом бон -
чић”, до ћи у су бо ту, 21.
ок то бра 2017, у Ули цу
Иве Кур јач ког 59-а, од
18 до 20 са ти. (249504)

ПО ТРЕБ НА рад ни -
ца у ка фи ћу „Та миш ка -
пи ја”. 069/174-08-20.
(249553)

РЕ СТО РА НУ „Poco-Lo-
co” по треб ни рад ни ци
за из ра ду пе ци ва.
013/355-222. (249550)

ПО ТРЕБ НЕ же не за рад
на ши ва ћим ин ду стриј -
ским ма ши на ма.
063/776-08-68. (249642)

ПО ТРЕБ НИ зи да ри, те -
са ри, днев ни ца од 30 до
40 евра. 064/648-24-51.
(249646)

ГРА ЂЕ ВИН СКОЈ ли ма -
ри ји „Мар ко вић” по -
треб ни рад ни ци. Јо ван,
060/571-55-22. (249654)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за
пре храм бе ну про дав ни -
цу са ис ку ством.
060/661-11-07. (249666)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Зо ки 87” по тре бан рад -
ник. Тел. 063/752-12-13.
(249693)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци и
рад ни це за рад у про из -
вод њи. 063/295-787.
(249658)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца ау
по сла сти чар ни ци - пе -
ка ри. 064/403-51-32.
(249661)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
ме са ри. 063/362-427.
(249699)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца у пе ка ри. З ва -
ти до 16 до 19 са ти. Тел.
065/555-94-44.
(2497009

ПО ТРЕ БАН мај стор са
ис ку ством за рад у пе -
ка ри, за про из вод њу бе -
лог и ли сна тог пе ци ва.
064/973-60-66. (249711)

ПО ТРЕБ НИ во за чи -
фи зич ки рад ни ци са Ц
ка те го ри јом за ди стри -
бу ци ју пи ћа на те ри то -
ри ји ју жног Ба нат. Тел.
063/494-512, 
062/446-285. 

ПО ТРЕ БАН ку вар, пи ца-
мај стор, ку вар. При ја ве
пу тем сај та www.kono-
ba32.rs (249711)

ПО ТРЕ БАН во зач са Б
ка те го ри јом. 066/377-
351. (249720)

ТРА ЖИ се ку ва ри ца,
стал ни рад ни од нос, са -
ла за про сла ве/ке те -
ринг. 069/822-48-23.
(249603)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
и ве ли ким ки пе ром.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

АЛУ-ПВЦ сто ла ри ја, ро -
лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, тра ка сте за ве -
се, угра ђу јем/по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(248518)

СЕР ВИС ро лет ни, ро ло-
ко мар ни ка, АЛУ и ПВЦ
сто ла ри је, за ме на гурт -
ни и ста ка ла. 
063/801-84-76,
065/801-84-76. 
(248574)

СРП СКИ је зик, ча со ви –
основ ци/сред њо школ ци,
ис ку сна про фе сор ка,
по вољ но. Ми са.
064/322-46-79. 
(248265)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, раз -
вод них та бли, ин ди ка то -
ра, ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (248821)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је, ка -
би на, сла ви на, бој ле ра,
ко тли ћа. 063/836-84-76.
(246610)

ЧА СО ВИ. Осно ве елек -
тро тех ни ке. Про фе сор
са ис ку ством. 062/801-
97-58. (249245)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од воз
шу та са уто ва ром, ру -
ше ње. 063/771-55-44.
(249261)

ФО ТО ПРО ФЕ СИ О НАЛ,
све услу ге. Тел.
061/171-54-06. (249388)

КУЋ НИ мај стор. Тел.
061/171-54-06. (249388)

ПО ПРА ВЉА МО ПВЦ
АЛУ и др ве ну сто ла ри ју,
ро лет не, ве не ци ја не ри,
ста кло ре зач ке услу ге.
Си гур но сна вра та.
060/545-34-04. (248986)

ДРУ ЖЕ ЊА, раз го во ри,
слу ша ња са уса мље ни -
ма, са ми ма  и сви ма ко -
ји се та ко осе ћа ју.
064/463-36-56,
013/313-690. (248212)

ЧА СО ВИ ма те ма ти ке,
основ ци ма, поп ту но
дру га чи ји при ступ ан га -
жо ва њу и ча со ви ма.
064/463-36-56,
013/313-690. (248212)

ЧУ ВАМ и не гу јем ста ре
и бо ле сне. По моћ у ку -
ћи. На бав ка на мир ни ца.
065/555-13-76. (249338)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње сто -
ла ри је, пен зи о не ри ма
по пуст. 013/235-78-82,
0962/856-64-94. 

ТРА ЖИМ по сао.
065/361-13-13. (249342)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку ћа,
оба ра ње др ве ћа, чи -
шће ње та ва на, по дру ма,
од но ше ње не по треб них
ства ри. 064/122-69-78.
(249315)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла, кр -
че ње пла це ва, ру ше ња
ку ћа, бе то на, бе то ни ра -
ња, од но ше ње ства ри.
060/035-47-40. (249395)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз, рад -
ни ци, бр зо, по вољ но, у
свим прав ци ма, ту ра
1.000 ди на ра. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80. (249381)

ЧИ СТИМ шут, ру шим
ста ре објек те, чи стим
по дру ме, та ва не, по вољ -
но. Злат ко, 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(249381)

ТВ и са те лит ске ан те не,
уград ња, ди ги та ли за ци ја
ва шег ТВ-а. 064/866-20-
70. (249400)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не -
ци ја не ри, угра ђу јем, по -
пра вљам, за ме на гурт -
ни. 064/181-25-00.
(249404)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви
(основ ци, сред њо школ -
ци). Ис ку сна ди пло ми -
ра на про фе сор ка ма те -
ма ти ке. По вољ но, успе -
шно, цен тар. 343-370.
(249369)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка -
ље вих пе ћи. 
063/155-85-95. 
(249420)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри ја,
бра ва ри ја, са ни та ри је,
мон та жа: бој ле ра, шпо -
ре та, гре ја ча. Сло бо дан.
063/865-80-74. (249437)

КЕ РА МИ ЧАР, по во љан,
пе дан тан и ква ли те тан и
мо лер тра жи по сао. Тел.
061/203-70-87. (249428)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе,
се лид бе ком би јем 3.5
то не. Јо ца, 061/616-27-
87. (249459)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан дар,
064/157-20-03. (249454)

СТО ЛАР СКЕ услу ге, ку -
хи ње, пла ка ри по ме ри,
по прав ке и пре прав ке.
371-274, 
064/176-88-52. 
(249471)

РА ДИМ изо ла ци ју рав -
них кро во ва, те ра са, га -
ра жа, ку па ти ла. 345-
874, 062/235-839.
(249472)

ПРО ФЕ СОР КА срп ског
ра ди и са про бле ма тич -
ном де цом. Тел.
063/750-66-85. (249497)

ВР ШИМ све вр сте се -
лид би, чи стим дво ри -
шта, по дру ме, та ва не и
све оста ло. 061/627-07-
31. (249482)

МА ШИН СКО це па ње
др ва, Бран ко. 064/000-
61-59. (249489)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со -
ви. Тел. 251-19-81,
063/852-22-43. (249507)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих вр ста
гра ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76. (249509)

ОРЕМ ба ште, кул ти ви -
ра ње, ко ше ње тра ве, ко -
ро ва, ко са чи цом, три -
ме ром. 064/867-48-11.
(249539)
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ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти но,
23 го ди не ис ку ства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (249542)

ЗИ ДАР, ма ле ри са ње, ре -
но ви ра ње кро во ва, сти -
ро пор, ба ва лит фа са де,
кре че ње, бе то ни ра ње.
063/865-80-49. (249560)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром сва -
ко др во ко је вам сме та.
063/369-846. (249566)

НА ТА ША, те пих сер вис,
ду бин ско пра ње мебл
на ме шта ја. 361-474,
060/361-47-41, 
066/361-474. (249574)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет -
но, по у зда но, по вољ но.
063/318-780. 
(249590)

СПРЕ МАМ ку ће и ста но -
ве, ако вам тре ба по зо -
ви те 064/278-71-20.
(249611)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин фор ма -
ти ка, мо гућ ност ме сеч -
ног пла ћа ња, про фе сор.
Цен тар, 013/353-569,
066/405-336, 061/603-
94-94.  (249618)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
ки пе ром до два ку би ка.
065/334-23-38. 
(249621)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, уград ња
но вих це ви, мон та жа, са -
ни та ри је, од гу ше ња.
062/382-394. (249625)

ОЗБИЉ НА же на са ис ку -
ством, не го ва ла би ста -
ри је осо бе, по крет не и
не по крет не. 065/624-76-
23, 062/167-67-69.
(249640)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње,
де мит фа са де, по вољ но,
пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. 
(249638)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је, гипс
ра до ви, чи сто, ква ли тет -
но, по вољ но. 063/304-
476, 061/288-20-19.
(249643)

МА СА ЖА, ре лакс, пар -
ци јал на ан ти це лу лит.
Тел. 062/817-17-31.
(249688)

УГРА ЂУ ЈЕМ ви део над -
зор у стам бе не и по слов -
не објек те. 
064/134-30-18. (249696)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу ка,
ви син ски ра до ви.
065/535-24-56. 
(249673)

ОРЕМ и фре зу јем ба ште
ма лим трак то ром То ма
Вин ко вић. Ду ле,
064/163-58-85. 
(249707)

ПО ПРАВ КА бој ле ра, ТА
пе ћи, ел. шпо ре та, за ме -
на гре ја ча, сер вис кућ -
них ел. апа ра та. Мар ко,
069/174-14-78. 
(249712)
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Firma Konkab d.o.o je osnovana 2004. godine.

Osnovna delatnost firme je konfekcioniranje kablova.

Preduzeće je specijalizovano za proizvodnju u velikim i
malim serijama. 
Preduzeće je 25. 07. 2006.god. steklo UKAS Quality Ma-
nagement sertifikat ISO 9001:2008 od sertifikacionog
tela BVQI iz Austrije. 

Raspisuje konkurs 

za prijem novih radnika :

1.Radno mesto: Menadžer u proizvodnji

Lokacija: Novoseljanski put br.  40.
Tip zaposlenja: Puno radno vreme
NUDIMO VAM

• Mogućnost stalnog radnog odnosa
• Mogućnost stručnog kao i ličnog usavršavanja i napretka
• Kvalitetna radna atmosfera i zarada u skladu sa Vašim
učinkom
OPIS POSLA I ZAHTEVI RADNOG MESTA

• Planiranje i upravljanje procesima proizvodnje
•  Logistički poslovi
• Korespondencija sa inostranim partnerom.
POTREBNE STRUČNE KVALIFIKACIJE
Obavezno:
• Min. IV stepen stručne spreme, elektrotehničkog ili
mašinskog usmerenja.
• Odlično poznavanje nemačkog jezika (nivoi B2 i C1). 
• Minimum 5 godina radnog iskustva u proizvodnji i vo-
đenju tima od minimum 20  ljudi.
• Poželjno: Poznavanje engleskog jezika

TEHNIČKE VEŠTINE:
1 Odlično poznavanja rada na računaru (MS Office paket
(Word, Excel)

OSTALI USLOVI
• Obavezno: Da niste krivično kažnjavani i da niste pod
istragom
• Obavezno: Vozačka dozvola B kategorije
• Poželjno: Preporuke od prethodnih poslodavaca

2). Radno mesto: Radnik u proizvodnji 30 izvršilaca
Lokacija: Novoseljanski put 40
Tip zaposlenja: Puno radno vreme

Opis posla:
Konfekcioniranje kablova obuhvata izradu kablovskih
snopova od postojećih delova. 

Uslovi prijavljivanja
Obrazovanje:
Prednost  ima elektrotehnička i mašinska škola
Stepen obrazovanja III, IV.
Srednje škole različitih usmerenja (obuka se radi u pred-
uzeću)
Poželjno: iskustvo u radu na normiranim poslovima

3). Radno mesto: Tehničar u proizvodnji 4 izvršioca
Lokacija: Novoseljanski put 40
Tip zaposlenja: Puno radno vreme

Opis posla:
Čitanje i tumačenje tehničkih crteža                   
Upravljanje promenama                        

Uslovi prijavljivanja:
Obrazovanje
Prednost ima elektrotehnička i mašinska škola
Stepen obrazovanja IV
Neophodno odlično poznavanje MS Office paketa
Znanje engleskog ili nemačkog jezika od velike prednosti
(B2,)

Svom budućem zaposlenom preduzeće nudi:
      Stalno zaposlenje
      Platu koja je u skladu sa rezultatima rada
      Redovna isplata ličnog dohotka
     Rad u jednoj smeni  od 07:00 do 15:00 sati

Popunjavanje prijavnog lista za posao, 
svakog radnog dana u vremenu od 09 do 10,
direktno na adresi, Novoseljanski put br. 40

Prijava radnika za posao putem mejla: 
lj.resursi@konkab.com

Informacije o zaposlenju: 
na telefon broj  068/524- 57-42

Al mex - Sta ri Ta miš A.D.  Pan če vo 

ras pi su je kon kurs 
za sle de će rad no me sto:

RAD NIK NA ODR ŽA VA NJU KRU GA FAR ME
– 1 iz vr ši lac

PO MOĆ NI MU ZAČ – 2 iz vr ši o ca

Bi o gra fi je (CV) sla ti na mail adre su: 
zaposlenje@staritamis.rs   
ili poš tom na adre su: Sta ri Ta miš a. d.  Ke ste no va br.
4, 26 000 Pan če vo
Kon takt te le fon:  069/558-34-81 (zva ti od 06 do 18 sa ti)

Kon kurs je otvo ren do 02. 11. 2017. go di ne.

Al mex - Sta ri Ta miš A. D. Pan če vo

ras pi su je kon kurs 
za sle de će rad no me sto:

DI PLO MI RA NI IN ŽE NJER STO ČAR STVA 
- pri prav nik
1 iz vr ši lac

Opis po sla:
·      Spro vo đe nje teh no loš kog pro ce sa pro iz vod nje
·      Uče stvo va nje u ra du ma tič ne slu žbe
·      Sa rad nja sa ve te ri nar skom slu žbom
·      Dru gi struè ni po slo vi
Po treb ne kva li fi ka ci je:
·      VSS, VII/1 ste pen struč ne spre me, di plo mi ra ni in že -
njer sto čar stva
·      Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je

VE TE RI NAR SKI TEH NI ČAR
1 iz vr ši lac

Po treb ne veš ti ne: 
·      Po zna va nje ra da na ra ču na ru
·      Vo zač ka do zvo la B ka te go ri je
·      Rad no is ku stvo ni je neo p hod no
Po treb ne kva li fi ka ci je:
·      IV ste pen po ljo pri vred ne ško le, ve te ri nar ski teh ni čar

Bi o gra fi je (CV) sla ti na mail adre su: 
za po sle nje@ sta ri ta mis.rs 

Kon kurs je otvo ren do 02.11.2017. go di ne.

Sta ri Ta miš A.D. Pan če vo

ras pi su je kon kurs 
za sle de će rad no me sto:

DI PLO MI RA NI IN ŽE NJER PO LJO PRI VRE DE
– ra tar skog sme ra

1 iz vr ši lac

Uslo vi i po treb ne veš ti ne:
·      Za vr šen po ljo pri vred ni fa kul tet
·      Str plje nje u ra du sa lju di ma
·      Ume æe i ja sno æa ko mu ni ka ci je
·      Spo sob nost za sa mo stal ni ali i tim ski rad
·      Vo žaè ka do zvo la B ka te go ri je
·      Do bra or ga ni za ci ja
·      Pre ci znost
·      Str plje nje

PO LJO PRI VRED NI TEH NIČAR U RA TAR STVU
1 iz vr ši lac

Opis po sla:
·      Uče stvo va nje u or ga ni zo va nju pro ce sa pro iz vod nje
·      Od go vor nost za pra vil no ko riš æe nje ma ši na
·      Vo ðe nje evi den ci je  
Opšti uslo vi:
·      IV ste pen po ljo pri vred ne ško le, po ljo pri vred ni teh ni čar 
·      Rad no is ku stvo ni je neo p hod no
Bi o gra fi je (CV) sla ti na mail adre su:
zaposlenje@staritamis.rs   
Kon kurs je otvo ren do 02. 11. 2017. go di ne.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, да на 11. 10. 2017. го ди не, до нео је
ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -
ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕК ТА Ре кон струк ци ја
по стро је ња ат мос фер ске де сти ла ци је си ро ве наф те S-
2100 уград њом но вог из ме њи ва ча за за гре ва ње во де за
де сал тер FA – 2151, у бло ку VI, на к. п. број 3559 КО
Вој ло ви ца, у скло пу РНП.
      Но си лац про јек та је НИС а. д. Но ви Сад, Блок Пре -
ра да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.
Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -
ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат мо же се
до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са ти у про -
сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и
за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на
16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)
      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на
до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња
овог оба ве ште ња.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA KOVAČICA

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE 

O POTREBI PROCENE UTICAJA 
NA ŽIVOTNU SREDINU

Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odlučivanje
o potrebi procene uticaja na životnu sredinu PROJEKTA
IZGRADNJE STANICE ZA SNABDEVANJE GORIVOM
„KOVAČICA” koja je predviđena za rušenje sa izgrad-
njom nove na katastarskoj parceli broj 1061/1 K.O. Kova-
čica koja se nalazi u naseljenom mestu Kovačica u Ulici
JNA b.b. na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca projekta
„NIS” a.d. Novi Sad, Narodnog fronta 12, 21000 Novi Sad

Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca projek-
ta, može se izvršiti u prostorijama OU Kovačica u Odelje-
njeu za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaš-
titu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko-
pravne i inspekcijske poslove, u periodu od 17. 10. 2017.
do 26. 10. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.

U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obavešte-
nja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje o
zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja pred-
metnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.

Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz stava
3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

OPŠTI NA KO VA ČI CA
OPŠTIN SKA UPRA VA

OBA VEŠ TE NJE
O POD NE TOM ZAH TE VU ZA OD LU ČI VA NJE 

O PO TRE BI PRO CE NE UTI CA JA 
NA ŽI VOT NU SRE DI NU

      Oba veš ta va se jav nost da je pod net zah tev za od lu či -
va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja na ži vot nu sre di nu Pro -
jek ta ba zna sta ni ca mo bil ne te le fo ni je na lo ka ci ji „De be -
lja ča 1” sa pro jek to va nim ra dio-si ste mi ma LTE800,
GSM900, UMTS900, GSM1800 i UMTS2100. P l a  n i  -
ra ni pro je kat će se re a li zo va ti na ka ta star skoj par ce li br.
1268/1 K.O. De be lja ča, u uli ci Pe te fi Šan do ra 54, na te ri -
to ri ji Opšti ne Ko va či ca, no si o ca pro jek ta „Te le nor”
d.o.o., Omla din skih bri ga da 90, No vi Be o grad.
      Uvid u po dat ke i do ku men ta ci ju uz zah tev no si o ca
pro jek ta, mo že se iz vr ši ti u pro sto ri ja ma in spek ci je, SO
Ko va či ca ul. M. Ti ta br. 50, u pe ri o du od 20. 10. 2017. do
30. 10. 2017. go di ne, u vre me nu od 10 do 14 sa ti.
      U ro ku od 10 da na od da na ob ja vlji va nja ovog oba -
veš te nja, za in te re so va na jav nost mo že do sta vi ti miš lje nje
o zah te vu za od lu či va nje o po tre bi pro ce ne uti ca ja pred -
met nog pro jek ta na  ži vot nu sre di nu ovom or ga nu.
      Ovaj or gan će u ro ku od 10 da na od is te ka ro ka iz sta -
va 3. ovog oba veš te nja do ne ti od lu ku o to me da li je za
pred lo že ni pro je kat po treb na pro ce na uti ca ja na ži vot nu
sre di nu, o če mu će bla go vre me no oba ve sti ti jav nost.



ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го -
ди шњим ис ку ством из
Де бе ља че, с ма те ри ја лом
или без ње га. Но ле
(имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-
74-38. (243004)

КИ ПЕР пре воз до два ку -
би ка, пе сак, шљу нак,
шут, 1.300 ди на ра.
062/355-154. (247875)

СВЕ гра ђе вин ске ра до ве
ра ди мо ква ли тет но, по -
вољ но, зи да ње, бе то ни -
ра ња, по прав ка ста -
рих/но вих кро во ва, фа -
са де. 013/664-491,
063/162-53-89. (248799)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у ва -
шем ста ну. 066/001-050,
063/329-464.

ГРА ЂЕ ВИН СКОМ пред у -
зе ћу Still-Neet по треб ни
гра ђе вин ски мај сто ри са
ис ку ством, свих про фи -
ла, при ја ва, ре дов на
пла та... 013/333-311.
(248795)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут, уто вар.
063/246-368. (248172)

ПО ПРАВ КА бе ле тех ни -
ке, мон та жа, сер вис кли -
ма уре ђа ја. Овла шће ни
сер вис „Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 063/771-
24-16. (249015)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад ни -
ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85, 063/278-
117. (249167)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: од -
гу ше ња ку па ти ла, су до -
пе ре, адап та ци је, по -
прав ке, за ме на. 013/331-
657, 063777-18-21,
061/651-56-96. (249280)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро -
бе, мон та жа и де мон та -
жа на ме шта ја, па ко ва ње
и за шти та ства ри, од но -
ше ње не по треб них ства -
ри са рад ни ци ма и без
њих, 00-24 са та.
064/047-55-55. (249384)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви и фа са де.
062/834-66-50, 064/390-
00-87. (249462)

ДУ БИН СКО ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о но
пра ње те пи ха. Пре воз
бес пла тан. 066/001-050,
063/329-464. (249244)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон.
064/351-11-73. 
(249385)

РО ЛЕТ НЕ, ве не циј не ри,
ТР и ро ло-за ве се, мо гућ -
ност пла ћа ња и пре ко
жи ро-ра чу на. 064/189-
40-91. (249588)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи -
де ре, за мр зи ва че, кли -
ме, шпо ре те, бој ле ре,
по пра вља мо ква ли тет но
са га ран ци јом. „Фри го -
тех ник”, 361-361,
064/122-68-05. (249610)

МАР КИ ЗА, ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, хар -
мо-вра та, уград ња и по -
прав ка. 013/352-967,
065/886-85-95, 063/886-
85-95.(249619)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР -
СКИ ра до ви, гипс, ла ми -
нат, по вољ но. Про ве ри -
те. 061/141-38-02,
062/832-36-45. (249639)

ДЕЧ КО, 38 го ди на,  си -
ту и ран, за по слен, упо -
знао би де вој ку за
озбиљ ну ве зу. Тел.
065/662-83-17. (СМС)

ИНВ. ПЕНЗ. 1968, слич -
них го ди на, тра жи же ну
ра ди бра ка. 065/672-87-
01. (249377)

ПЕН ЗИ О НЕР/КА, бес -
пла тан од мор у Са мо шу,
оа за ми ра. Тел.
064/958-49-19. (249339)

МЛА ДИЋ, 32 го ди не,
упо знао би де вој ку, во -
лео би да је искре на.
Тел. 065/675-23-25.
(2149840)

МУ ШКА РАЦ тра жи же -
ну, де вој ку за по вре ме -
на дру же ња. 064/413-
99-06. (249628)

УПО ЗНАО бих сло бод ну
же ну до 55 гхо ди на за
дру же ње, брак. 064/372-
94-71. (249635)

ОГЛА ША ВАМ не ва же -
ћим све до чан ство ду -
пли кат, о за вр ше ној
основ ној шко ли „Бран ко
Ра ди че вић” Пан че во на
име Ан ђе ли ја Ан ђел ков.
(249692)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ба зен, СПА,
ин тер нет, ка блов ска.
063/719-98-30. (248382)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра, по -
вољ но. 063/709-44-97.
(249564)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, аку
бу ши ли ца, сер вис ау то-
ра ди ја, ау то-кљу че ва,
ЦО 2 апа ра та, ре монт
аку бу ши ли ца. 063/800-
01-96. (249038)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по
Ср би ји с ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад ни -
ка, ку ти је, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја, 0-24,
сва ког да на и не де љом.
Бес пла тан до ла зак и
про це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и пре -
ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com (249504)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић”
– Бо рис, ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср -
би ја, са или без рад ни -
ка.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-
66-74. (249504)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
– Бо рис – ком би ји ма,
ка ми о ни ма, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка,
све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(249504)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та -
жа, де мон та жа, па ко ва -
ње ства ри, ку ти је за па -
ко ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се ли -
те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bombon-
cic.com
(249504)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри, све
за ве се, тен де, хар мо-
вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 
013/351-498. 
(249577)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге
ро бе, Пан че во-да ље, це -
на до го вор. 013/366-
843, 063/193-22-29.
(249702)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и
ка ми о ном, Вој во ди на,
Ср би ја, са или без рад -
ни ка. Нај по вољ ни је.
Иван. 063/107-78-66.
(249504)

(248737)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном,
про фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме -
шта ја. Иван. 063/107-
78-66. (249504)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од -
гу ше ње ку па ти ла и ка на -
ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, ба те ри ја, вен ти ла и
са ни та ри ја, све за во ду,
0-24, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст, до ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63, 061/631-
51-41. (249528)

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став ке
но вог кро ва, цре па, ро -
го ви, па то ше ње, изо ла -
ци је, нај јеф ти ни ји у гра -
ду, пен зи о не ри ма екс -
тра по пуст. 013/235-39-
21, 013/404-560,
064/290-45-09, 061/348-
20-00, 062/845-96-26.
(249529)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла, ка -
на ли за ци је, во до вод не
адап та ци је, за ме на вир -
бли, вен ти ла, ба те ри је,
са ни та ри је, при кључ ка
во де и ка на ли за ци је. Од
0-24 са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла зим
од мах. 013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26. 
(249529)

УСЛУ ЖНО кро је ње.
061/721-54-11. 
(249558)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Дра гој

МИ ЛИ 

НИ КО ЛИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Су пруг, ћер ке и уну ци

(30/249433)

13. ок то бра 2017. за у век

нас је на пу сти ла на ша дра -

га мај ка, ба ка и пра ба ка

КА ТИ ЦА 

ЂУ РИ ШИЋ

1927–2017.

Ње ни нај ми ли ји: син,

ћер ка, уну ци 

и пра у ну ке

(41/249463)

По след њи по здрав

нашој при ји

МИР ЈА НИ 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

БИ ЉА НА и СЛО БО ДАН

РЕ ЖА

(91/249644)

У су бо ту, 21. ок то бра

2017, да је мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем

дра гом

ЗО РА НУ 

СА ВИ ЋУ

У на шим ср ци ма и ми -

сли ма за у век.

Тво ји СА ВИ ЋИ

(103/249709)

12. ок то бра 2017. пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛАН ДИ ЗИ ЈА

1951–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем веч но ће мо чу ва ти успо ме ну на ње га.

Су пру га ЕР ЖИ КА, син НЕ БОЈ ША, сна ја ДРА ГА НА 

и уну ци МИ ЛАН и МИ ЛОШ

(17/249405)

По след њи по здрав при ја те љу

МИ ЛА НУ ДИ ЗИ ЈИ
од при ја те ља МЛА ДЕ НА

(18/249405)

По след њи по здрав дру гу

МИ ЛА НУ 

ДИ ЗИ ЈИ

од ЉУ БИ ШЕ, ФРА ЊЕ 

и ЂИ ЂИ ЈА

(43/249465)

Че тр де се то днев ни по мен

ДРА ГА НУ 

ПЕ ЋА НИ НУ

13. IX – 22. X 2017.

Мно го не до ста јеш....

ИКЕ и КА ЈА с де цом

(84/4735)

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту

жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 10. За ко на о про це -

ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник

РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о под не том зах те ву за од лу чи ва ње 

о по тре би из ра де сту ди је о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну

      Но си лац про јек та АД Елек тро мре жа Ср би је из Бе -

о гра да, Ули ца Кне за Ми ло ша бр. 11, под нео је зах тев

за од лу чи ва ње о по тре би про це не ути ца ја на жи вот ну

сре ди ну про јек та Ре кон струк ци је ТС 400/220/110kV

„Пан че во 2”‘, на кп. бр. 13242/2 КО Пан че во. По да ци

и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про јек та мо гу се

до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та -

ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле -

вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це -

ла ри ја бр. 39).

      

      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 10 да на од да на об -

ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -

шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

У скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на

жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС” број 135/04

и 36/09)

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ

ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 10.

10. 2017. го ди не на осно ву зах те ва но си о ца про јек та

„ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д, Бе о град, Та ков ска бр.2,  до -

нео ре ше ње број: XV-07-501-272/2017  ко јим је утвр -

ђе но да за пројекaт ре кон струк ци је ло ка ци је ра дио ба -

зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је „ПАН ЧЕ ВО 2” -

ПА03. ПАХ03, ПАУ03, ПАЛ03 у Пан че ву,  на кро ву

хо те ла „Та миш”, у Ули ци Мо ше Пи ја де б.б, на ка та -

стар ским пар це ла ма бр. 3954/1 к. о. Пан че во, ни је по -

треб на про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.

      Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба -

ви ти у про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот -

не сре ди не Град ске упра ве гра да Пан че ва, Пан че во,

Трг кра ља Пе тра I бр. 2 – 4, со ба 615,  рад ним да ном

од 10 до 14 са ти.

      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же

из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -

ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку

од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња оба ве ште ња,

а пре ко овог ор га на.  

ДОО „ХИ ДРО ВОД”, Пан че во
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла, код Цр не мач ке)
013/341-292   

тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла те ра
4. Зи да ра-те са ра
5. Фи зич ког рад ни ка
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ни ма. До ћи лич но.
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По след њи по здрав во ље ној мај ци 

СЛО БО ДАН КИ МИ ТРО ВИЋ
рођ. Ча ђе но вић

11. VII 1944 – 11. X 2017.

Ма ка на, хва ла ти за сву љу бав, стр пље ње и по др -

шку ко ју си нам увек да ва ла. Мно го нам не до ста -

јеш...

Тво ја ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, зет ЂУ РА и унук ФИ ЛИП
(26/249493)

По след њи по здрав нај дра жој се стри

СЛО БО ДАН КИ МИ ТРО ВИЋ
рођ. Ча ђе но вић

11. VII 1944 – 11. X 2017.

Су за не ће ни ка да до вољ но ис те ћи, али уте ху нам

пру жа ју успо ме не ко је ће мо за у век чу ва ти у ср цу.

Тво је се стре СЛАВ КА, БРАН КА и БО СИЉ КА 

с по ро ди ца ма
(27/249493)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

КА ТА РИ НИ
РУП ТАК
1940–2017.

За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

РУ ЛЕ, БУ ЦА, ОЉА, 
ЦИ ЦА, ТИ НА, ФИ ЛИП

и мно го број на род би на

(48/249479)

По след њи по здрав дра гој тет ки

ЉУ БИ ЦИ ДО ТЛИЋ
1945–2017.

По чи вај у ми ру.
Од ње них бра та на ца ВЛА ДИ МИ РА и СЛО БО ДА НА

СТЕ ВА НОВ СКИ с по ро ди ца ма
(60/249525)

11. ок то бра 2017. пре -

ми нуо је наш

ДРА ГАН 
ГЛИ ГО РИЋ

Са хра на је оба вље на 13.
ок то бра 2017. на гро бљу
у Омо љи ци.

Ожа ло шће на 
по ро ди ца ГЛИ ГО РИЋ

ВЕ РИ СЛА ВА

(61/249526)

По след њи по здрав ком ши ји

ДРА ГА НУ 

ГЛИ ГО РИ ЋУ
од по ро ди це 

ТО МИ СЛА ВА ТО МИ ЋА

(62/249527)

15. ок то бра 2017. го ди не на пу стио нас је наш

дра ги

ЗО РАН ГРЕК
На веч ни по чи нак ис пра ти ли смо га 16. ок то бра

2017. го ди не, на Но вом гро бљу у Пан че ву.

Та та, по чи вај у ми ру.

Син ДУ ШАН, сна ја АЛЕК САН ДРА 

и унук АЛЕК СА
(63/249530)

10. ок то бра 2017, са хра ни ли смо на шу мај ку и ба ку

РУ ЖИ ЦУ ХРИ СТОВ
Оста ће у на шим ср ци ма за у век. 

СЛАВ ЧЕ, ЗО РИ ЦА, ДРА ГА НА, МИ ЛОШ и ПРЕ ДРАГ

(65/249535)

С ту гом смо се опро сти ли од ћер ке, се стре и те те

СПО МЕН КЕ АДА МОВ

1951–2017.

По след њи по здрав од мај ке ДРА ГЕ, 

БИ ЉЕ и МИ О НЕ
(74/249750)

С ту гом смо се опро сти -

ли од мај ке, ба ке и та ште

СПО МЕН КЕ
АДА МОВ

1951–2017.
По след њи по здрав од

ћер ке СНЕ ЖА НЕ, уну ке
МИ О НЕ, уну ка 

ВА СИ ЛИ ЈА и СА ВЕ и
зе та СА ШЕ из Ка ча ре ва

(75/249561)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо у

су бо ту, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном

гро бљу  да ва ти сед мо -

днев ни по мен 

СПО МЕН КИ

АДА МОВ

Ожа ло шће ни: 

син СТЕ ВАН, сна ја 

МА ЈА и уну ка 

СТЕ ФА НА

(81/2149586)

По след њи по здрав при ји

СЛО БИ 

МИ ТРО ВИЋ

од по ро ди це 

МО ШО РИ НАЦ

(90/249645)

ДРИН КА МИ ХА И ЛО ВИЋ
1937–2017.

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла,

Из ван ства ри, илу зи ја, из ван жи во та

И с њом спа ва, не ви ђе на, ње на ле по та;

Мо жда жи ви и до ћи ће по сле овог сна.

Мо жда спа ва са очи ма из ван сва ког зла.

За у век у на шим ср ци ма: су пруг МИ ЛО ВАН, син БО РА, ћер ка СНЕ ЖА НА,
сна ја МИ ЛАН КА, уну ци ДАР КО и АН ДРИ ЈА НА с по ро ди ца ма

(88/249630)

17. ок то бра 2017, пре ми ну ла је на ша су пру га,

мај ка, ба ка и та шта

ВЕ РИ ЦА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ

1943–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем ње ни нај ми ли ји: 

су пруг СЛАВ КО, ћер ка ЈА СМИ НА, 

зет ВЛА ДИ МИР и ње не уну ке ДУ ЊА и ДИ ЈА НА
(92/249649)

Ту жна ср ца оба ве штав мао род би ну и при -

ја те ље да је 14. ок то бра 2017. пре ми нуо

наш во ље ни

ЈА НО КРИ ШТО ФИК

Са хра на је оба вље на 16. ок то бра 2017. на

вој ло вач ком гро бљу.

С по што ва њем и љу ба вљу: су пру га ЕВ КА,

ћер ка ЛИ ДИ ЈА и син ЈА РО СЛАВ 

с по ро ди ца ма

(93/249652)

17. ок то бра 2017. пре ми нуо је наш во ље ни су -

пруг, отац и де да

ДРА ГАН МИ ТИЋ

1946–2017.
Хва ла ти за ве ли ку љу бав, до бро ту и не жност.

Ожа ло шће ни: су пру га ДРА ГИ ЦА, син НЕ НАД,

ћер ка ВЕ СНА, зет ДРА ГАН, уну ка МА РИ ЈА 

и унук МАР КО с по ро ди цом
(94/249654)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

МИ ТИ ЋУ

од ћер ке ВЕ СНЕ 

с по ро ди цом

(95/249663)

По след њи по здрав

ДРА ГА НУ 

МИ ТИ ЋУ

од уну ка МАР КА 

с по ро ди цом

(96/249644)

По след њи по здрав

ВЕ СНИ

По чи вај у ми ру.

Ко ле ги ни це Те лу са из

Оп шти не

(86/249615)

Ку ми

ВЕ СНИ
По след њи по здрав од

ГО РА НА и ТА ЊЕ

(87/249616)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

21. ок то бра је три го ди не

без мог ста ри јег бра та

ВО ЈИ СЛА ВА
ПЕ ШИ ЋА

Ло ђи нов из До ло ва
Во лим те, ту га у ср цу
оста је.

Се стра РА ДО СЛА ВА с
по ро ди цом из Цре па је
и Ба нат ског Бре стов ца

(102/249701)

Осмо го ди шњи по мен

СА ВА 

АН КУ ЦИЋ

Вре ме про ла зи, али се -

ћа ње на те бе та та оста је

СЛА ВИ ЦА и ПЕ РА

(104/249710)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће мо 21.

ок то бра, у 12 са ти, да ва -

ти че тр де сет да на на шој

БИ ЉА НИ 

ВУ ЈА СИ НО ВИЋ

ЗЕЦ

Знам да ду ша са ма би ра

тим, ал’ не мо гу.

Не до ста јеш...

Тво ји: СА ША, 

АЛЕК САН ДРА 

и НИ КО ЛА

(105/249719)
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СЕ ЋА ЊЕ

ЗВО НИ МИР САЈ КОВ
16. X 2012 – 16. X 2017.

адво кат

„И ка да ме сви за бо ра ве не мој ти...”

По ро ди ца и тво ја уну ка ЛЕН КА

(57/249514)

СЕ ЋА ЊЕ

25. X 2001 – 25. X 2017.

ЗО РАН МИ ЛЕ У СНИЋ

Дра ги Зо ра не, с љу ба вљу и по но сом увек си при су тан у на шим се -

ћа њи ма. Во ли мо те.

Ро ди те љи АН ЂА и БРАН КО и се стра НА ТА ША с по ро ди цом

(69/249549)

17. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се че тр де сет да на

от ка ко ни је с на ма

МИ ЛОШ 
ЈО ВА НОВ

С љу ба вљу и по што ва -
њем чу ва мо те од за бо -
ра ва.

По ро ди ца
КА РАН ФИ ЛОВ СКИ

(70/249522)

ЗО РАН 

МИ ЛЕ У СНИЋ

2001–2017.

Вре ме не мо же из бри са -

ти се ћа ње на мог на сме -

ја ног дру га ра.

КУ ЗМА с по ро ди цом

(50/249488)

СЕ ЋА ЊЕ

25. X 2001 –  25. X 2017.

ЗО РАН 
МИ ЛЕ У СНИЋ

По ро ди ца БЕ ЛИЋ
(66/249544)

У по не де љак, 23. ок то бра на вр ша ва се че -

тр де сет да на от ка ко нас је на пу стио наш

во ље ни

НЕ НАД КЕН ДЕ РЕ ШКИ

По мен ће мо одр жа ти на Ка то лич ком гро -

бљу, у 11 са ти.

Су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, син МИ ЛАН, се стра

ОЛ ГИ ЦА са по ро ди цом и шу рак 

ДУ ШАН са по ро ди цом

(76/249578)

НЕ НАД 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва ће мо успо ме ну

на Те бе.

По ро ди це ЧО ЛА КО ВИЋ

и ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

(78/249580)

СТО ЈАН 

ПЕ ТРО ВИЋ

19. X 2004 – 19. X 2017.

Ко ја, чу ва мо успо ме ну

на те бе.

ЗО РАН, СНЕ ЖА, 

МИ ЛИ ЦА, НО ВАК 

и МИ О НА

(97/249668)

СЕ ЋА ЊЕ

БОГ ДАН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

BOGGY

од при ја те ља ПЕ ЂЕ 

и ГА ШЕ

(98/249673)

ЗО РАН 
МИ ЛЕ У СНИЋ

Увек си у на шим ср ци ма.
Тво ји ку мо ви: РЕ ЉА,

ПЕ ТАР, САН ДРА 
и ИВАН

(101/249688)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

Оти шла је на ша нај во ље ни ја

МА РИ ЈА БА БА МА ША
16. IV 1959 – 12. X 2017.

Би ла си на ша сна га, сре ћа и љу бав.

Хва ла ти на свим го ди на ма.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: ЛИ ВИ УС, АН ЂЕ ЛА и ПА МЕ ЛА с по ро ди цом

(20/249409)

МА РИ ЈА БА БА

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ко лек тив Ла бо ра то ри је

(32/249442)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

МА РИ ЈИ БА БА

МА ШИ

Ве ли ко хва ла за ду го го -

ди шње искре но дру же -

ње и при ја тељ ство.

Увек си би ла ве се ла, на -

сме ја на и не се бич на и

као та кву пам ти ће мо те

за у век. Већ нам не до -

ста јеш.

Тво ја дру га ри ца 

БРАН КА и БЕ БА

(77/249579)

МА РИ ЈА БА БА

Увек ће мо те се ра до се -

ћа ти и чу ва ти од за бо -

ра ва.

Тво је ком ши је: 

МИР КО, ДА НА, ЋА НЕ 

и ЗО РА с по ро ди ца ма

(11/249374)

По след њи по здрав дра -

гој

МА ШИ

МО ША, ВЕЉ КО 

и НА ЦА

(33/249444)

По след њи по здрав дра -

гој при ја те љи ци

од се стре ГО ЦЕ 
из Ме ди ци не ра да са

ћер ка ма БА НОМ 
и ИВА НИ ЦОМ

(44/249467)

По след њи по здрав дра гој

МА РИ ЈИ
од по ро ди ца ВУК МИ РО ВИЋ

и СТЈЕ ПА НО ВИЋ

(56/249735)

Умр ла је на ша Тан ти

МА РИ ЈА БА БА
16. IV 1959 – 12. X 2017.

Во ли мо те.
Тво ји: тет ка, ВИ О ЛЕ ТА, НЕ НАД, ИСИ ДО РА и КА ЋА

(21/249410)

С по што ва њем, опра шта мо се од на ше дра ге ко ле ги ни це

МА РИ ЈЕ БА БЕ
ла бо рант

Ко лек тив Оп ште бол ни це Пан че во

(29/ф)

По след њи по здрав по што ва ној ко ле ги ни ци

МА РИ ЈИ БА БИ
ла бо ра то риј ски тех ни ча р

ОП ШТИН СКИ СА ВЕЗ ЗДРАВ СТВЕ НИХ РАД НИ КА
ПАН ЧЕ ВО

(10/Ф)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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Дра гом Ми о дра гу, 21.

ок то бра 2017. на вр ша ва

се пет го ди на от ка ко је

оти шао за у век

МИ О ДРАГ 
ЈО ВА НО ВИЋ

Ту жна је и бол на исти на
да те ви ше не ма.
По чи вај у ми ру.

Тво ја ОЛИ ВЕ РА

(1/244392)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛА М. 

СТО ЈА НО ВИЋ

2014–2017.

Дра га  на ша На но, ни -

кад не за бо ра вље на.

Тво ји: НЕ НАД, МА РИН

и ЉУ БИ ЦА

(58/249522)

28. ок то бра 2017, у

10.30, на Но вом гро бљу,

да је мо го ди шњи по мен

КР СТИ 

ПЕ ТРЕ СКОМ

По ро ди ца ПЕ ТРЕ СКИ

(59/249523)

22. ок то бра 2017. го ди не на вр ша ва ју се две го ди -

не от ка да ни је с на ма наш дра ги

ВЕ ЛИ ЗАР БРАН КО ВИЋ

То га да на, у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, с љу ба вљу, по но сом и по што ва њем ожи -

ве ће мо успо ме не.

Ње го ви: БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(64/249533)

ВЛА ДИ МИР

СТА ЈИЋ

24. X 2014 –  24. X 2017.

Про шло је три го ди не

от кад ни си с на ма, а ту -

га и бол се не сма њу ју.

Тво ји нај ми ли ји

(67/249547)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 
ДА БИЋ

1994–2017.
Ду ге два де сет и три го -
ди не от кад ни је с на ма
наш во ље ни син, брат и
унук. Го ди не про ла зе, а
ти нам и да ље мно го не -
до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(71249556)

СЕ ЋА ЊЕ

26. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка да не -

ма мо је во ље не мај ке

ЛЕ ПО СА ВЕ ЛЕ ПЕ ЗЛА ТА НО ВИЋ
1926–2014.

Вре ме ни је ума њи ло ту гу и бол. Хва ла ти мај ко

за све што си учи ни ла за ме не.

Тво ја кћер ка РУ ЖИ ЦА с по ро ди цом
(73/249567)

У су бо ту 21. ок то бра 2017. у 11 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо

три на е сто го ди шњи по мен на шем

ДА ВО РИН МАН ДИЋ 

ДА ДО

31. VIII 1985 – 24. X 2004.

Ма ма, та та и се стра            
(89/ф)

СЕ ЋА ЊЕ

Ан ђе ли ни кад не уми ру

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

ЗО РИ ЦА, ТА ЊА, 

КСЕ НИ ЈА и ВЛА ДА

(19/249406)

Три на е сто го ди шњи по мен

ДА ВО РИН МАН ДИЋ ДА ДО

Де да ВО ЈО

(45/249473)

Три на е сто го ди шњи по мен

ДА ВО РИН МАН ДИЋ ДА ДО
Стриц БРА ЦА, стри на ЦИ ЦА и бра ћа ОЛИ ВЕР 

и СР ЂАН с по ро ди ца ма

(46/249473)

Три на е сто го ди шњи по мен

ДА ВО РИН МАН ДИЋ ДА ДО
Стриц МИ ЋА, стри на ЕМИ ЛИ ЈА, брат ВО ЈА

и брат ВЛА ДА с по ро ди цом

(47/249473)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Петак, 20. октобар 2017.

26

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

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

СЕ ЋА ЊЕ

ЂУ РИ ЧЕК

ЈА НО            АНА            ЕВА 

1925–2001.           1931–2003.        ЈА ГО ДИЋ
рођ. Ђу ри чек

1959–2007.

Од ћер ке и се стре АНЕ с по ро ди цом
(14/

СЕ ЋА ЊЕ

СЕ НАД 

БО ГУ ЋА НИН

Про шло је че тр де сет

да на от ка ко дра ги си не

ни си с на ма.

Тво ји ро ди те љи

(2/249347)

СЕ ЋА ЊЕ

СУ ЗА НА ТА СИЋ

2001–2017.

Ма ма, брат 

с по ро ди цом и ћа ле

(3/249357)

21. ок то бра 2017, у 11 са ти, на ње гов ро ђен дан,

да је мо ше сто мес eчни по мен на шем

ПЕТ КУ СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ СА ЈИ

1938–2017.

Био је по се бан и је дин ствен. Са њим смо би ли

пот пу ни. Ни кад, ни кад га не ће мо пре жа ли ти.

У ср цу, по ро ди ца
(5/249377)

Та та,

увек ћу се се ћа ти тво је

до бро те и љу ба ви

ПЕТ КО 

СТЈЕ ПА НО ВИЋ

СА ЈА

Тво ја СЛА ЂА

(6/249378)

ПО МЕН

21. X 2008 – 21. X 2017.

ЈУЛ КА ЛУ КИЋ
из Oмољице

Ма ма, би ла си нам ве -

ли ка по др шка и осло -

нац у све му... не до ста -

јеш за све

С љу ба вљу ћер ке 

ВЕ РИ ЦА и ДРА ГИ ЦА

(8/249371)

СЕ ЋА ЊЕ

на на ше дра ге

ЗЕЉ КО ВИЋ

СЛАВ КО                  БИ СЕР КА

2010–2017. 2014–2017.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди ца
(49/249481)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕВА ЈА ГО ДИЋ
2007–2017.

ДРА ГАН, СИЛ ВИ ЈА 

и АНА

(51/249492)

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЗЕЦ
2. XII 1969 – 25. X 1998.

Још јед на го ди на про ђе, а бол и ту га за то -

бом не про ла зе. Оста ло је са мо се ћа ње на

ле пе тре нут ке с то бом про ве де не.

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти 

ма ма ТИН КА и та та ЧЕ ДА

(53/249500)

ВЕЉ КО БРА ШО ВАН

Дру же, ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.

Био си пра ви при ја тељ и до бар чо век.

По ро ди ца КА РА ВЛА

(72/249563)

26. ок то бра 2017. на вр ша ва се шест го ди -

на од смр ти на шег дра гог

НЕ ДЕЉ КА ДЕ А НО ВИ ЋА

ДЕН ДИ ЈА

1935–2011.
Вре ме ни је убла жи ло бол и ту гу, ни ти је

из бри са ло се ћа ње и успо ме не ко је су

оста ле иза те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(68/249548)

Се ћа ње на ро ди те ље, де ду и ба ба-ба ку

ВИ ДА НО ВИЋ

СА ВА                   ЉИ ЉА НА
1950–2012.                      рођ. Си ме у но вић

1952–2015.

Се ћа ња оста ју веч на и за у век ће мо вас но си ти у

ср ци ма.

МИ ЛОШ, МАР КО и НА ТА ША
(79/249581)

СЕ ЋА ЊЕ

ВИ ДА НО ВИЋ

СА ВА                   ЉИ ЉА НА
1950–2012.                      рођ. Си ме у но вић

1952–2015.

По но сно вас чу ва мо од за бо ра ва.

МИ РА и ЦА НА с по ро ди ца ма
(80/249582)

20. ок то бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не без на шег

АЛЕК САН ДРА НА СТА СО ВИ ЋА
Оста ла је ду ша да па ти, јер те во ли.

Да ни су те шки, а но ћи су ду ге, пре пу не бо ла,

пла ча и ту ге. Се ћа ња бо ле, оста ла је ту га, јер не -

ма на шег си на је ди ног.

Од мај ке ВЕ СНЕ, оца ВЛА ДИ МИ РА, ба бе 

ДА НИ ЦЕ, се стре БО ЈА НЕ, зе та ДАР КА, 

се стри ћа ДА ВИ ДА и АЛЕК САН ДРЕ
(42/249464)

Три ду ге го ди не је про шло...

ДРА ГАН ДИ ВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Ту жна је ова је сен. Ми зна мо ко ли ко је те жак
сва ки дан без те бе. Мно го то га си про пу стио...
да је мо све од се бе да увек бу деш по но сан на нас. 
Не пре ста но си у на шим ми сли ма, ср ци ма, при -
ча ма... Не до ста јеш нам пре ја ко.

За у век тво ји: ћер ке МА ЈА и ДА ДА, 
су пру га МИ ЛЕ НА и зет НИ КО ЛА

(82/249587)

20. ок то бра на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко нас

је на пу стио наш во ље ни

НИ КО ЛА ВУ КА ДИ НО ВИЋ НИ ЏА

За у век у на шим ср ци ма и ми сли ма.

Ћер ка КА ТА РИ НА, унук ЛУ КА и зет СТЕ ВА
(83/249597)

21. ок то бра 2017, у 10 са ти, да ва ће мо ше сто ме -

сеч ни по мен на шој во ље ној

ГОР ДА НИ МР КАЉ

Бес крај но ти хва ла на свој љу ба ви и па жњи.

Тво је: МИ ЛИ ЦА, ЗО РИ ЦА 

и МА РИ НА с по ро ди ца ма
(85/249613)

25. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се шест ме се ци от -

ка ко ни је с на ма на ша

дра га

БЛА ГА 

НИ КО ЛОВ СКА

Ње ни нај ми ли ји

(100/249681)

СЕ ЋА ЊЕ

МЕ ЛА НИ ЈА

СТО ЈА НО ВИЋ

1997–2017.

Успо ме ну на њу чу ва

по ро ди ца

(99/249680)
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АНА ПЕ ТРО ВИЋ
Во ље ној мај ци, 22. ок то бра, у 12 са ти, на Но вом гро бљу

да је мо ше сто ме сеч ни по мен.

По ро дица ПЕ ТРО ВИЋ

(7/249368)

Про шло је че ти ри го ди не от ка ко нас је на пу сти ла на -

ша дра га су пру га, мај ка и ба ка

СТА НА МИ ЋИЋ

Се ћа ње на на шу Ста ну не бле ди. У ср цу и ми сли ма она

је и да ље ме ђу сво јим нај ми ли ји ма.

Су пруг ЉУ БО МИР, син БРАН КО 

и ћер ка ДЕ ЈА НА с по ро ди ца ма

(12/249376)

21. X 2015 – 2017.

АНА 

ТО МА ШЕ ВИЋ

С нај ве ћом љу ба вљу чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(13/249378)

Се ћа ње на дра гог су пру га

ЈО ВА НА 
ЋИ РИ КО ВАЧ КОГ

2010–2017.
Са ма, али увек у ми сли ма
с то бом.

Тво ја ЗО РИ ЦА
(16/249399)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

ЈА СМИ НА МИЦ КОВ СКИ
26. X 2016 – 26. X 2017.

Би ла си нај пле мен ти ја мај ка, су пру га и ба ка.
Уну ци ма си да ро ва ла то ли ко љу ба ви и па жње.
За у век ће те пам ти ти.
Без  Те бе ви ше ни шта ни је исто, али смо по но сни и
за хвал ни Те би мај ко. Чу ва мо Те за у век у ср ци ма.

Ту гу ју за то бом: су пруг ЖИВ КО, 
ћер ке АЛЕК САН ДРА и ВИ О ЛЕ ТА с по ро ди цом

(22/249941)

Про шло је шест ме се ци от ка ко те не ма

РА ДЕ МУ ЈИЋ
Се ћа ће мо те се с по што ва њем.

По ро ди ца BALOGH

(23/249414)

По след њи по здрав дра гој се стри и тет ки

ЈЕ ЛЕ НИ КР СТИЋ НЕ НИ
од МИ РЕ, МИ ЛИ ЦЕ, МИ ЛО ША и ЈЕ ЛЕ НЕ

с по ро ди цом

(24/249143)

ПЕ РА 

НЕ СТО РОВ
из Са ку ла 

На вр ша ва се че тр де сет

ту жних да на от ка да ни -

си с на ма, а та ко мно го

нам сви ма не до ста јеш.

Ту гу је се стра ОЛ ГИ ЦА

и зет СЛАВ КО 

с по ро ди цом

(28/249494)

Шест је бол них го ди на от ка ко сам оста ла без

дра гог су пру га

МИ О ДРА ГА Р. НО ВА КО ВИ ЋА

МИ ПЕ

2011–2016.
дипл. инж. агро но ми је

Вре ме про ла зи, оста је ту га, бол и се ћа ње.

Су пру га ИЛИН КА
(4/249366)

У су бо ту, 21. ок то бра 2017, у 11 са ти, на

Но вом гро бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом и во ље ном

РА ДЕ ТУ МУ ЈИ ЋУ
Љу ди се у јед ном да ну мо гу ра ста ти хи ља -

ду и че ти ри сто ти на пу та, али са мо јед на

ра ста нак бо ли кад од ла зи осо ба ко ја се

во ли.

Не у те шни су пру га ВЕ РА, по ћер ка МИ РА,

зет СА ША и уну ци ПЕ ТАР и АН ЂЕ ЛА

(9/249373)

У су бо ту, 21. ок то бра

2017, у 11 са ти, на Ка то -

лич ком гро бљу да ва ће -

мо го ди шњи по мен на -

шој дра гој и во ље ној

ЗО РИ ЦИ 

НЕ СТО РОВ

Тво ји нај ми ли ји

(15/249385)

ЂОР ЂЕ 

ЈО ВА НОВ СКИ

25. X 2007 – 25. X 2017.

Вре ме ко је про ла зи не

ле чи бол и ту гу.

Оста ћеш веч но во љен и

не за бо ра вљен.

Тво ји нај ми ли ји

(31/249439)

22. ок то бра на вр ша ва ју

се два де сет две го ди не

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ИВАН 
КО СА НИЋ

1936–1995.
Су пру га ВЕ РИ ЦА 

и си но ви ДРА ГАН 
и ЗО РАН с по ро ди ца ма

(34/249443)

У су бо ту, 21. ок то бра, у 11

са ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом

ЧЕ ДО МИ РУ

МА ЛИ МАР КО ВУ

ЧЕ ДИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво ји нај ми ли ји

(35/249445)

Про шло је шест ту жних ме се ци од од ла -

ска на шег ку ма

ДРА ГУ ТИ НА 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋА

1957–2017.
Оти шао је ве ли ки чо век и ис кре ни при ја -

тељ. Не до ста јеш... Би ћеш с на ма док је нас.

Во ле те и ту гу ју за то бом тво ји 

ТЕ О ФИ ЛО ВИ ЋИ: МА РИ ЦА, НИ КО ЛА,

АЛЕК САН ДАР, ГО РАН, БЕ ТА, МИ ЛЕ НА,

НИ ЏА, НЕ МА ЊА, АН ТО НИ ЈЕ и ЛА ЗАР

(36/249450)

28. ок то бра 2017. го ди не да ва ће мо ше сто -

ме сеч ни по мен на шем бра ту

ДРА ГУ ТИ НУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

1957–2017. 
С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср -

цу и чу ва мо од за бо ра ва.

Брат МИ ЛАН, сна ја ЗО РИ ЦА, си но вац

МИ ЛОШ, се стра ЈУЛ КА, се стри чи на 

ДРА ГА НА и се стрић ДАР КО

(37/249450)

ВЕ КО СЛАВ 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ

20. X 2012 – 20. X 2017.

Пет го ди на већ ни си с

на ма, али си у на шим

ср ци ма и ми сли ма.

Су пру га ЦВЕ ТА НА 

с де цом

(38/249454)

22. ок то бра, у 11 са ти, на пра во слав ном гро бљу у

Стар че ву да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на -

шем

ДРА ГА НУ ПЕ ЋА НИ НУ
Не ка те у ти ши ни веч ног ми ра ми ра чу ва на ша

љу бав ја ча од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га МА РИ ЈА, син ДЕ ЈАН, сна ја БЕ БА

и уну ци МИ ЛОШ и ГО РАН
(39/249454)

21. ок то бра , у 11 са ти, да је мо ше сто ме сеч ни по мен дра гој

КО СИ ЈЕ ЛЕН КО ВИЋ
рођ. Пе шко

Увек у на шим ср ци ма.
НИ КО ЛА, ЈЕ ЛИ ЦА и СА ША

(40/249461)

У су бо ту, 21. ок то бра на Ста ром пра во слав ном

гро бљу, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој ма ми

Не до ста јеш нам пу но

МИР ЈА НА ДЕ САН ЧИЋ

Тво је: БО БА и ВЕ СНА са сво јим по ро ди ца ма
(52/249446)

СЕ ЋА ЊЕ

НЕ БОЈ ША 

МИ ТРЕ СКИ

1962–1991.

Тво ја по ро ди ца

(54/295501)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ О ДРАГ
КО ВА ЧЕ ВИЋ

Су пру га СТА НА и ћер ка
ТА ЊА с по ро ди цом

(55/249506)

Че тр де се то днев ни по мен

ДРА ГА НУ 

ПЕ ЋА НИ НУ

13. IX – 22. X 2017.

Мно го не до ста јеш....

ИКЕ и КА ЈА с де цом

(84/4735)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Оче ку је те по моћ од при ја те ља и
са рад ни ка, али она ће из о ста ти.
Уло жи те сву енер ги ју и кре а тив -
ност да ре ши те сво је про бле ме.
По треб на је бр за ре ак ци ја, а ви
сте успо ре ни. Љу бав ни је при о -
ри тет ове сед ми це.

Кре а тив ни, на дах ну ти, на сме -
ја ни и мо ти ви са ни – ра ди ће те и
оно што ни сте пла ни ра ли. Из не -
над ни нов ча ни до би ци до дат но
ће вас мо ти ви са ти и да ће вам
сло бод ног про сто ра да от пу ту је -
те. Ма њи кон флик ти с парт не -
ром не ће вас уз др ма ти.

Оста ни те хлад не гла ве и ура ди -
те све што је по треб но, те ство ри -
те се би до вољ но про сто ра за но -
ви не ко је су пред ва ма. Мо гућ -
ност скла па ња по вољ ног уго во ра
или на ста вак не че га што је за по -
че то по чет ком ле та. По треб но
вам је мно го љу ба ви.

Пред сто ји вам јед на успе шна
не де ља. Раз ми шља те о про ме ни
по сла, али на пра ви те до бру про -
це ну пре не го што до не се те ко -
нач ну од лу ку, јер ће вам при ма -
ња би ти не ста бил на. Спрем ни
сте за аван ту ру или ду плу ве зу.

Пред ва ма су сјај не при ли ке да
до ђе те до ве ћег нов ца, а мо жда
чак и до не ке не крет ни не. Ипак,
не жу ри те и не сла ви те пре не го
што се то де си. По тра жи те по др -
шку парт не ра или не ко га ко раз -
ми шља хлад не гла ве.

Ва ша тре нут на пре о ку па ци ја је
ваш љу бав ни жи вот. Пи та те се
да ли да са чу ва те оно што је си -
гур но или да уђе те у но во и не по -
зна то. Пре ви ше сте по пу стљи ви
и по ма ло не па жљи ви на по слу.
Но вац вам је је ди на мо ти ва ци ја.

По ка жи те ви ше хра бро сти и
пред у зи мљи во сти. Мо же те оче -
ки ва ти на гра ду за уло же ни труд
и оства ре не ре зул та те. Не ула зи -
те пре бр зо у но ве ве зе, већ рас -
пра ви те све са ак ту ел ним парт -
не ром. И за до бро и за ло ше у
ве зи по треб но је дво је.

По не кад се и ва ша твр до гла вост
ис пла ти. По вољ на сед ми ца: из -
не над ни до би ци, мно го оствар -
љи вих по слов них по ну да. Про бај -
те да не из гу би те кон тро лу и не
по тро ши те ви ше од пла ни ра ног.
Љу бав на си ту а ци ја ула зи у ми -
ран, ста би лан пе ри од.

На из глед ми ран пе ри од. Вре ме
је да ко нач но ре ши те сва за о ста -
ла ду го ва ња и прав не про бле ме
и да по кре не те пи та ње не ке не -
по крет но сти. Ако пла ни ра те про -
ме ну по сла или од ла зак на пут,
од у ста ни те. У љу ба ви се осе ћа те
од ба че но.

На ла зи те се на ве ли кој пре -
крет ни ци: пру жа вам се мо гућ -
ност да на пре ду је те на по сто је -
ћем по слу, али и да при хва ти те
не ки но ви. Нов ца ће би ти, опре -
зно га тро ши те. По вољ но ре ше -
ње суд ског спо ра. По ка жи те
парт не ру ко ли ко га во ли те.

Ра ди те као ма ши на и ре зул та ти
не ће из о ста ти. Нов ча ни до би так
до ла зи не на да но и то вам ре ша -
ва до ста про бле ма. Исто вре ме но
вам се пру жа при ли ка да поч не -
те но ви или про ши ри те по сто је ћи
по сао. Емо тив ни жи вот је на ве -
ли ком ис пи ту.

Бу ди те па жљи ви у ко му ни ка ци -
ји с ко ле га ма, не при чај те пре ви -
ше. Кон цен три ши те се са мо на
свој по сао. Над ре ђе ни ма се
обра ћај те са мо зва нич ним, пи -
сме ним пу тем. Но вац вам сти же
од при ја те ља. Стра сна аван ту ра.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
14. сеп тем бра: Ва лен ти ну – Ма ри ја и Вик тор Ва лен тин Скур ту; 17. сеп тем бра: Ана ста си ју –

Ива на Сто лић и Мар ко Дро бац; 18. сеп тем бра: Иво ну – Са ња Ве лич ков ски и Кри сти јан До ма -

зет; 22. сеп тем бра: Кру ну  – Ру жи ца Но ва ков; 25. се птем бра: Juliu Emu – Jasmina и Neculai Za-

haria; 26. сеп тем бра: Ве ру – Еми на Ни ко лић; 29. сеп тем бра: Ми ли цу – Љу би ца  и Дра го мир Ва -

ја гић; 1. ок то бра: Ан ђе ли ју – Хе ле на Јо си мов и Да ли бор Јо ва но вић; 3. ок то бра: Ану – Те о до ра

Лу кић и Вла ди мир Ру жић; 4. ок то бра: Та ру – Је ле на и Пе тар Штр бац, Ана ста си ју – Ви о ле та Авра -

мов ски и Мар јан Пе тр ко вић; 5. ок то бра: Љу би цу – Ма ри ја на и Де јан Ра јин; 6. ок то бра: Ни ко ли -

ну – Љи ља на За гај чан и Ми о драг Га јин, Та ру – Бо сиљ ка и Зо ран Бран ко вић, Со фи ју – Алек сан -

дра и Сте фан Ста но је вић, Ни ну – Алек сан дра и Си ни ша Мла де но вић, Со фи ју – Јо ва на и Де јан

Ма ни го да; 9. ок то бра: Вик то ри ју – Ма ри ја Ула мо вић и Ђор ђе Дар ма но вић.

До би ли си на
19. сеп тем бра: Не бој шу – Сла ђа То до ро вић и Не бој ша Пе тро вић; 21. сеп тем бра: Кон стан ти на –

Ма ри на Ми ло ше вић Јо ва нов и Жи ван Јо ва нов; 23. сеп тем бра: Фи ли па – Сне жа на Ву ко вић и Ду -

шан Бу ло ван; 25. сеп тем бра: Јо ва на – Алек сан дра Цвет ко вић и Или ја Ва си ље вић; 27. сеп тем -

бра: Алек су – Та ња Ву ле тић и Јо ван Не сто ров, Ог ње на – Сла ђа на и Де јан Ан дић; 28. сеп тем бра:

Пре дра га – Ми ли ца и Го ран Сто ја но вић, Ми ло ша – Сан дра Ко ру нов ски и Алек сан дар Ди ми три је -

вић, Ву ка – Јо ва на Ми лев ски и Бо јан Ми ло са вље вић; 29. сеп тем бра: Лу ку – Ива на и Не над Угље -

шић; 1. ок то бра: Ма рија – Све тла на и Вла ди мир Све тлик; 5. ок то бра: Дар ка – Зла та и Вла сти -

мир Хр чар, Лу ку – Ива на и Ми лан Пе дић; 6. ок то бра: Ни ко лу – Ма ри ја на и Де јан Ра јин, Ла за ра –

Дра га на и Јо ван Ву ко вић; 7. ок то бра: Ар се ни ја – Ева Ку ха рик Скр чев ски и Бо бан Скр чев ски, Ду -

ша на – Ве сна и Пе тар Ме до нић; 8. ок то бра: Ми ли ју – Је ле на и Не над Сте во вић; 9. ок то бра: Ан -

дре ја – Бар ба ра Бун дра Кам бер и Не над Кам бер; 11. ок то бра: Мај кла – Ми ра Не дељ ков.

ВЕН ЧА НИ

5. ок то бра: Мир ја на Гру ба и Пре драг Ка ва рић, Љи ља на Но ва ков и Ду шко Ни ко лић; 7. ок то -

бра: Јо ва на Ра да ко вић и Ње гош Ми ла чић, Бра ни сла ва Ву ја ко вић и Ду шан Шуњ ка, Ди ја на

Стој ков ски и Ми лош Мрч ко вић; 8. ок то бра: Спо мен ка Па ић и Дра ган Ера ко вић, Ва лен ти на Ра -

шић и Ми хај ло Оже го вић; 12. ок то бра: Дра га на Пет ко вић и Пре драг Бре бе ри на, Алек сан дра

Мр ђа и Ге о ре Тар кау, Дра га на Ву ле тић и Ми ро Ша ран, Ка та ри на Јан ков и Мар ко Ра ду ло вић,

Ми ле на Ми лић и Аљо ша Ма лек.

УМР ЛИ

3. ок то бра: Све ти слав Зла та но вић (1955), 4. ок то бра: Дуф ка Цве та нов ски (1937), Је ле на Кр стић

(1950), Љи ља на Дра го вић (1947), Мир ко Бо шња ко вић (1937); 5. ок то бра: Љу би ца До тлић (1945),

Ми лан Са на дер (1937), Го ран Спа сић (1969), Кр ста Ђу рић (1925); 6. ок то бра: С ло бо дан ка Ву че тић

(1945), Ка ти ца Ста ни ми ро вић (1933), Анал Ку жнер (1926), Ма ра Ди клић (1931), Ева Фу се ко ва (1948);

7. ок то бра: Еле на Ха вај (1955), Љи ља на Га јић (1962), Ми љан Илић (1971); 8. ок то бра: Сми ља на Ба -

бић (1927), Ка та ри на Злох (1949), Љу би ца По по вић (1932); 9. ок то бра: Па вел Хо лик (1953), Ма ра Ми -

ја јев Мо гин (1934), Ми ли вој Ви то ми ров (1933), Ми ли ца То мић (1925); 11. ок то бра: Бо шко Фи ли по вић

(1950), Дра го слав Гли го рић (1947), Па вел Бу лик (1944), Јон Бар бу (1945), Сло бо дан ка Ми тро вић

(1944), Ђур ђев ка Бе рац ка (1942); 12. ок то бра: Са ва Пар ча нин (1959), Ма ри ја Ба ба (1959).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ква драт 7 х 7: ре скост, Еско бар, ску пи не, ко пи лан, оби -

ла те, са на тор, тре не ри. Ана грам: бро до вла сник.Сти хов ни ана гра -

ми:(1) Га ел Мон фис, (2) от па дак, (3) леп тир-ма шна. Скан ди нав ка:

вук, Ски ти, АН, про сек, Та со, м, та, р, рт ни ци, опе ра ти ва, Ол га Сме -

де ре вац, пор тре ти са ти, е, опа ро ти на, Илир, Ре мик, танк, Ива.

АНАГРАМ

ТО БЕШЕ ОНАЗИС (Љ = Л)

БОС, ВОДНИ КРАЉ

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: БАР, БИ, ЕС, КО,

КО, КОСТ, ЛА, ЛАН, НА, НЕ, НЕ, О, ПИ, ПИ, РЕС, РИ,

СА, СКУ, ТЕ, ТОР, ТРЕ.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. оштри на, брит кост, 2. чи -

ле ан ски фуд бал ски ре пре зен та ти вац (Ен цо), 3. ску по ви

осо ба, гру пе, 4. му шко ван брач но де те, ко пи ле (пеј.), 5. ве -

о ма обил не, 6. вр ши лац са на ци је, 7. спорт ски учи те љи.

1 2 3 4 5 6 7

1

2

3

4

5

6

7

КВАДРАТ 7 х 7

ОКУПЉАЛА

УМЕТНИКЕ

Пиротехничка
представа

Притока
Саве

Предлог уз
датив

Иранско
номадско

племе

Својеручно
(скр.)

Колегијални
орган (мн.)

Историјско
место у

Малој Азији

Веза костију
и мишића

Летовалиште
поред

Опатије

Дивља
звер, курјак

Узбудљиви,
стресни

Академија
наука (скр.)

Просечна
вредност

Центар

Италијански
песник

(Торквато)

Ознака за
метар

Град у
Јапану

Показна
заменица

Грађанска
лица

Ознака за
пречник

Борци у
првим

редовима

Врста слова

Кадионица
(лат.)

ЧУВЕНА ПО

СВОМ 

САЛОНУ

Горак,
трпак 

Име 
шпанског

писца 
Де Веге

Мера за
тежину

Град у
Италији

Извршни
орган

Рима

ДАМА СА
СЛИКЕ

Сликати
портрете

Други вокал

Име
Монтана

Озледа од
вреле паре

Прастановник
Балкана

Симбол
калијума

Бивша 
америчка
глумица

(Ли)

Резервоар
за течност

Име 
глумице
Штрљић

Кад он те нис игра,

апла уз под сти че,

сва ким ГА ФОМ  СИЛ НЕ  

сим па ти је сти че.

СТИХОВНИ АНАГРАМИ

(2) ПРО ИЗ ВОД НИ ГУ БИ ТАК

(3) МУ ШКИ УКРАС

(1) ФРАН ЦУ СКИ ТЕ НИ СЕР

Бри не нас ПО ДА ТАК

да од са мог ста р та

про из вод ња те че

уз пре ви ше шка р та.

Во лим ту кра ва ту,

А НЕ ТР ПИМ ШАЛ,

она ми је украс

кад идем на бал.
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глав ног орга ни за то ра овог
дога ђа ја, поде ли ли захвал ни це
при ја те љи ма мани фе ста ци је,
да би потом у име гене рал ног
покро ви те ља Гра да Пан че ва
Маја Вит ман, град ски мена џер,
све ча но отво ри ла Свет ски куп.

Пан че вач ка публи ка има ла је
могућ ност да види сто три де сет
пет врхун ских так ми ча ра из пет -
на ест зема ља. Сви они над ме та -
ли су се у укуп но два де сет пет
мушких и два на ест жен ских
кате го ри ја. Поред пред став ни ка
Срби је, нај број ни ју репре зен та -
ци ју поно во је посла ла Тур ска.

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.

Јаза
Свако ко тражи послу-
шног пса мањег раста
може да удоми ову
лепотицу.

Јазавичарка, стара
око две године, стери-
лисана је и обележена
микрочипом, тако да ће нови власник имати само једну оба-
везу – да јој отвори врата свог дома и направи кућицу.

Привремено се налази у градском прихватилишту, а сви
заинтересовани могу се јавити на број телефона: 352-148.

Побегуља
Женка хаскија побегла је пре
десетак дана непознатом станов-
нику Кудељарца, а пронађена је у
пратњи неколико мужјака, с обзи-
ром на то да је била у терању.

Привремено је склоњена у
градско прихватилиште, које се
налази недалеко одатле, у Вла-
синској улици 1, тако да је вла-
сник може преузети на тој адре-
си. Уколико се он не јави у
законском року, а неком се свиди – моћи ће да је удоми.

Стерилисана је и обележена, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Свет ски куп у фит не су, боди-
бил дин гу и деч јем фит не су одр -
жан је дру ги пут у Пан че ву, пре
све га захва љу ју ћи Фит нес-клу -
бу „Флекс”, који већ више од
деце ни је у наш град дово ди
људе с бес пре кор но изва ја ним
тели ма с целе пла не те.

Мани фе ста ци ја је била поде -
ље на у два дана: нај пре се так -
ми чи ло око три ста педе сет
мали ша на, а потом и сто три -
де сет пет елит них пред став ни -
ка пет на ест зема ља.

Поно во је Пан че во било нека
врста епи цен тра пла не тар ног
кре ма у боди-бил дин гу и фит -
не су, а овог пута не само када је
реч о одра сли ма већ се у нашем
гра ду саку пи ло и око три ста
педе сет мали ша на како би се
над ме та ли на свет ском првен -
ству под нази вом „Fit-kid”.

Деца узра ста од шест до
осам на ест годи на прак тич но су
и отво ри ла спек такл у орга ни -
за ци ји Фит нес-клу ба „Флекс”
и феде ра ци ја НАБА и WFF у
субо ту, 14. окто бра, у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва. Они су се
так ми чи ли у 48 кате го ри ја, па
је пра ви мара тон потра јао два -
на ест сати; поде ље но је пре ко
пет сто педе сет меда ља, а било
је и мно го при сут них роди те -
ља, који су тиме пока за ли инте -
ре со ва ње за овај спорт.

Цен трал ни дога ђај усле дио
је сутра дан, у неде љу, 15. окто -
бра, када је дру ги пут у нашем
гра ду упри ли чен Свет ски куп
у фит не су и боди-бил дин гу.
Пре самог почет ка так ми че ња
сво ју тач ку изве ли су пола зни -
ци Пле сне шко ле „Бале ри на”,
а одмах затим су и фол кло ра -
ши оди гра ли неко ли ко коре о -
гра фи ја.

Након тога су Алек сан дра
Рапа јић, пред сед ни ца Наци о -
нал не ама тер ске боди-бил динг
асо ци ја ци ја Срби је (НАБА
Срби је) и њен заме ник Милан
Костић, први човек пан че вач -
ког Фит нес-клу ба „Флекс”,

ЈОШ ЈЕД НА СВЕТ СКА МАНИ ФЕ СТА ЦИ ЈА У РЕЖИ ЈИ КЛУ БА „ФЛЕКС”

БИЛ ДЕР СКА И ФИТ НЕС ЕЛИ ТА У ПАН ЧЕ ВУ

Вели ка жур ка 19.
окто бра у „Апо лу”

Култ на еми си ја под нази вом
„All You Need Is Rock’n’roll”
обе ле жи ла је још један изу зе -
тан јуби леј у сре ду, 4. окто бра,
када је на тала си ма Радио Пан -
че ва еми то ва на хиља ди ти пут.

Леген дар ни аутор и води тељ
поме ну тог про гра ма Бра ни -

слав Ђеко вић Ђека том при ли -
ком је захва лио сви ма који су
у про те клих девет на ест годи на
на било који начин оста ви ли
траг, уз наду да ће се дру же ње
наста ви ти.

Сла вље нич ку еми си ју улеп -
ша ли су гости из „Гитар-арт”
шко ле Зора на Или ћа, а по тра -
ди ци ји били су при сут ни и
пан че вач ки роке ри и бај ке ри.

У скло пу обе ле жа ва ња јуби -
ле ја, чуве ни ото ри но ро кен ро -
лог наја вио је и жур ку у четвр -
так, 19. окто бра, у дво ра ни
„Апо ло”, од 20 сати, када ће
насту пи ти број ни локал ни бен -
до ви.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ИЗУ ЗЕ ТАН ЈУБИ ЛЕЈ ЕМИ СИ ЈЕ „ALL YOU NEED IS ROCK’N’ROLL”

Ђека хиља ди ти пут

ја Хури, поре клом Руски ња. Од
оста лих насту па, упе ча тљи ва је
била Шеј ла Зару би ца из Руског
Крсту ра, побед ни ца у дисци пли -
ни фигур-фит нес.

Пред сед ник „Флек са” није
крио задо вољ ство цело куп ним
дога ђа јем и иста као је да такав
ниво није било могу ће пости -
ћи без подр шке мно гих.

– Захва љу јем број ним са-
рад ни ци ма, волон те ри ма и
спон зо ри ма, као и феде ра ци -
ја ма с који ма смо зајед но
при ре ди ли спек такл. Ова
мани фе ста ци ја не би успе ла
без помо ћи Гра да Пан че ва и
вели ког при ја те ља спор та
Бран ка Мало ви ћа – навео је
Костић.

На смотри најмлађих извиђа-
ча под називом „Жика Мика
2017”, одржаној у недељу, 8.
октобра, у београдском зооло-
шком врту, учествовало је пре-
ко две стотине полетараца и
пчелица из двадесетак одреда
извиђача из целе Србије. У
јакој конкуренцији панчевач-
ки „огранак” Одреда извиђача
„Надел” из Старчева, тачније
ученици градске школе „Миро-
слав Мика Антић”, заслужено
је тријумфовао. Десетак поле-
тараца и пчелица до првог
места су предводили Леила
Жугић, Матеја Ускоковић,
Милица Чича и Лара Томић.

Ипак, још већа победа тих
малишана, као и свих других
учесника такмичења, јесте то

што су провели су цео преди-
ван дан у „Врту добре наде”.

Поред надметања у скаутским
вештинама, било је и каракте-

ристичних дисциплина за
поменуту локацију, као што су
праћење трагова и цртање
дивљих животиња.

Приређен је и богат забавни
програм прилагођен узрасту
најмлађих извиђача, сачињен
од много песме, изазова и дру-
жења.

Одред извиђача „Надел” одр-
жао је и редовну смотру у неде-
љу, 15. октобра, у старчевачком
парку, уз присуство око седам-
десет скаута. Том приликом
подељене су дипломе за вештар-
ства, вештине, летове, звезде и
кринове, а догађај су увеличали
представници покрајинског и
републичког руководства с
председницом Тањом Јанковић
на челу.

ЈОШ ЈЕДАН УСПЕХ ОДРЕДА ИЗВИЂАЧА „НАДЕЛ”

Панчевци најбољи у „Врту добре наде”

Били су засту пље ни и Азер беј -
џан, Либан, Јор дан, Пољ ска, Сло -
вач ка, Мађар ска, Грч ка, Руси ја
и све земље из реги о на. Нарав -
но, било је и Пан че ва ца, а нај бо -
ље се пока за ла Сан дра Сми лев -
ски, побед ни ца у дисци пли ни
модел фит нес до 168 цен ти ме -
та ра, док је Вла ди мир Пет ко вић
осво јио сре бро у кате го ри ји фит -
нес клас 1. У обе кон ку рен ци је
ода бра ни су и апсо лут ни побед -
ни ци, а обо је су пред ста вља ли
Тур ску: међу мушкар ци ма је
доми ни рао Кемал Косе, а код
жена је нај бо ља била Заза Лиди -

Апсолутни победник Кемал Косе

Сандра Смилевски

Владимир Петковић



Кула је про шлог викен да
била цен тар атлет ских зби ва -
ња у нашој земљи. Нај бо љи
дуго пру га ши у Срби ји над ме -
та ли су се на држав ном шам -
пи о на ту за јуни о ре и сени о ре,
у дисци пли ни трча ње на
10.000 мета ра на путу. У вео -
ма јакој кон ку рен ци ји Атлет -
ски клуб Дина мо пред ста -
вља ла су чети ри так ми ча ра.

Трка сени о ра била је узбу -
дљи ва и дра ма тич на, а бор ба
за одлич ја вође на је до њеног
кра ја. У самом фини шу вели -
ко изне на ђе ње напра вио је
Мар ко Мило ва но вић, који је
дру ги сти гао на циљ, и то
испред репре зен та ти ва ца Ср-
би је Кри сти ја на Сто ши ћа
(Мла дост, Ужи це) и свог бра -
та Мило ша Мило ва но ви ћа.
Побе дио је Огњен Сто ја но -
вић, члан АК-а Вој во ди на.
Један од нај мла ђих у овој
кон ку рен ци ји, Милош Гашо -
вић, тако ђе члан пан че вач ког

Дина ма, пла си рао се на
шесто место.

Оста је жал што и Милош
није дошао до меда ље, али ако
се зна да је он пре само шест
дана пред ста вљао нашу земљу
на Првен ству Бал ка на у мара -
то ну, које је одр жа но у Загре бу,
где је осво јио сед мо место, онда
је пла сман на четвр то место у
Кули заи ста зна ча јан успех.

У кон ку рен ци ји сени ор ки
Алек сан дра Марин ков зау зе -
ла је четвр то место. Три јум -
фо ва ла је леген дар на Оли ве -
ра Јев тић (Мла дост, Ужи це),
испред Неве не Јова но вић
(Црве на зве зда) и Ксе ни је
Буб ње вић (Апа тин).

Иако је финиш атлет ске
сезо не у Срби ји, чла но ви ма
АК-а Дина мо кра јем месе ца
пред сто је још два вели ка так -
ми че ња – Првен ство Срби је у
мара то ну, као и екип ни и
поје ди нач ни држав ни шам -
пи о нат у кро су.

СПОРТ
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Желе зни чар доче ку је
„фење ра ша”

Три јумф Омољ ча на

Утак ми ца ма деве тог кола про -
шлог викен да је наста вље на
првен стве на трка за бодо ве у
Срп ској лиги гру па „Вој во ди -
на”. Љуби те љи нај ва жни је спо -
ред не ства ри на све ту у нашем
гра ду има ли су при ли ку да
при су ству ју утак ми ци на Град -
ском ста ди о ну изме ђу Дина ма
1945 и Омла дин ца, а ослу шки -
ва ли су и вести из Нове Пазо ве,
где су игра ли Рад нич ки и
Желе зни чар. После деве де сет
мину та у деве тој рун ди резул -
тат пан че вач ких еки па је поло -
ви чан – „брзи воз” је наста вио
три јум фал ну сери ју, а „дизел -
ка” је при ко чи ла: Дина мо 1945
– Омла ди нац 2:0, Рад нич ки–
Желе зни чар 1:0.

Пред малим бро јем гле да ла -
ца, што је пра ва ште та, јер мом -
ци које пред во ди Алек сан дар
Сте ва но вић игра ју заи ста леп
фуд бал, Дина мо 1945 је без
већих про бле ма савла дао госте
из Нових Бано ва ца. Иако је
Омла ди нац у наш град дошао
као тим који би могао да помр -
си рачу не захук та лом „брзом
возу”, испо ста ви ло се да није
имао ни про мил шан се да може
оства ри ти повољ ни ји исход.

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

„БРЗИ ВОЗ” У СИЛ НОМ НАЛЕ ТУ...

„Брзи воз” је играо у саста ву:
Чано вић, Велич ко вић, Дашић,
Рашић, Неду чић, Мир ко вић,
Јова нић, Јан ко вић, Јован чић,
Тошић и Кукољ, а игра ли су
и Раду ло вић, Скок на и Арбу -
ти на.

– Омла ди нац је озби љан
про тив ник, али ми смо оди -
гра ли можда нај зре ли ју утак -
ми цу у доса да шњем току
првен ства и заслу же но побе -
ди ли. Нисмо дали гости ма чак
ни наду да могу да се нада ју
повољ ном резул та ту. Побе ђу -
је мо у кон ти ну и те ту, а увек је
тешко наста ви ти низ, јер се
сада рива ли посеб но спре ма ју
за дуе ле с нама. Иде мо даље.
Надам се да ће се повре ђе ни
мом ци брзо опо ра ви ти, а исто
тако веру јем да ћемо из сва ког
про бле ма изла зи ти само јачи
– рекао је Алек сан дар Сте ва -
но вић, шеф струч ног шта ба
„брзог воза”.

Тим из нашег гра да је тако
оства рио и пету уза стоп ну
побе ду а да није при мио није -
дан гол. Дина мо 1945 сада
зау зи ма четвр то место на
табе ли, са осам на ест бодо ва, а
наред ног викен да иде у Бео -
чин, на мег дан с тре ће пла си -
ра ним Цемен том.

Иако су у Нову Пазо ву отпу -
то ва ли с пуно опти ми зма,
после вели ког три јум фа над
фаво ри зо ва ним Бор цем, фуд -
ба ле ри Желе зни ча ра су пре тр -
пе ли и пети пораз у доса да -
шњем току шам пи о на та.

Попу лар на пан че вач ка „ди-
зел ка” је на то госто ва ње оти -
шла у уло зи фаво ри та, али
поно во није успе ла да реа ли зу -
је број не при ли ке, па је оста ла
пра зних шака. Једи ни пого дак
– испо ста ви ће се и гол одлу ке

Само три мину та касни је
фуд бал је био у дру гом пла ну.
Игра чи Дина ма 1945 Велич ко -
вић и Рашић у јед ном ско ку
суда ри ли су се гла ва ма, пукле
су арка де, шик ну ла је крв...
Меди цин ски тим „брзог воза”,
који пред во де Душан Сто јић и
Иво на Јапун џа, одмах је реа го -
вао и мом ци су збри ну ти, али
је тре нер Сте ва но вић морао да
извр ши дво стру ку изме ну.

– постиг нут је већ у петом
мину ту, када су дома ћи реа ли -
зо ва ли јед ну лепу акци ју.

Тре нер Желе зни ча ра Ненад
Стој чић на рас по ла га њу је
имао сле де ћи састав: Јев тић,
Ђор ђе вић, Агић, Теки ја шки,
Спа сков ски, Јани ћи је вић,
Сав ков, Јова но вић, Стај чић,
Кова че вић и Ани чић. У дру -
гом полу вре ме ну при ли ку су
доби ли и Шобат, Костић и
Вуко вић.

„Дизел ка” после деве тог
кола зау зи ма два на е сто место
на табе ли, с десет бодо ва, а
при ли ку за поправ ни има ће у
неде љу, 22. окто бра. Тог дана
ће на СЦ-у „Мла дост” госто -
ва ти Рад нич ки из Шида, који
нема није дан осво јен бод и
нала зи се на послед њем
месту.

Наста вље но је над ме та ње и
у Вој во ђан ској лиги гру па
„Исток”. Пред во ђе ни новим
тре не ром Душа ном Ђоки ћем,
фуд ба ле ри Мла до сти оства ри -
ли су тре ћу првен стве ну побе -
ду. Пред око 200 гле да ла ца у
Омо љи ци оруж је је морао да
поло жи Про ле тер. Дома ћи су
били убе дљи ви и ефи ка сни, па
су три јум фо ва ли са 4:1.

Мре жу гости ју начео је Пре -
драг Јањо вић већ у петом
мину ту, али су гости успе ли да
изјед на че, па се на одмор оти -
шло с нере ше ним резул та том.

Ипак, у настав ку меча сло -
жи ле су се све коц ки це. Лепим
голом Јањо вић је пови сио на
2:1, а потом су мре жу Про ле те -
ра пого ди ли и Кочић и Антић.

Мла дост је сада на деве том
месту, са два на ест бодо ва, а
наред ног викен да путу је у
Нови Бечеј на мег дан с Једин -
ством.

У Бео гра ду су у субо ту, 14.
окто бра, одр жа ни Б и Ц тур -
ни ри из кален да ра Бад мин тон
саве за Срби је. Као и на свим
прет ход ним так ми че њи ма,
игра чи из два пан че вач ка клу -
ба били су на виси ни задат ка.

БК Дина мо је на Б-тур ни ру
пред ста вља ла Софи ја Кара но -

вић, која је осво ји ла сре бр не
меда ље у жен ском и мешо ви -
том дублу, с Дани цом Чепу рац
и Бра ни сла вом Алек си ћем из
бео град ског клу ба Клир. Вељ ко
Цука нић био је нај у спе шни ји
так ми чар на Ц-тур ни ру осво -
јив ши два пеха ра: с Деја ном
Мило ше ви ћем и Јасми ном

Мило ше вић у игри дубло ва.
Јасми на Мило ше вић је титу ли
у „мик су” дода ла и сре бр ну
меда љу у жен ском дублу, а
Дејан Мило ше вић осво јио је и
брон зу у мешо ви тим паро ви -
ма, с Јеле ном Буба ло из зре ња -
нин ског Бана та.

БК Пан че во се на овом тур ни -
ру пред ста вио са седам так ми -

ча ра. На Б-тур ни ру злат не меда ље
су осво ји ли Сте фан Мија то вић у
син глу и Мили ца Уско ко вић у
дублу, а Борис Куруц три јум фо -
вао је на Ц-тур ни ру. Брон за на
одлич ја су зара ди ли Сте фан
Мија то вић и Михај ло Бор ка у
дублу Б-тур ни ра, као и Филип
Мали ца у мешо ви том дублу на
Ц-тур ни ру.

НАД МЕ ТА ЊЕ У БАД МИН ТО НУ

ПАН ЧЕВ ЦИ ОПЕТ УСПЕ ШНИ

Од самог почет ка утак ми це
Бра ни слав Тошић и њего ви саи -
гра чи заго спо да ри ли су тере -
ном и намет ну ли свој тем по и
стил игре, па је било само пита -
ње вре ме на када ће се лоп та
наћи у мре жи гости ју из Нових
Бано ва ца. Први пут се то дого -
ди ло у 22. мину ту, а у цен тру
пажње били су име ња ци. Лука
Јан ко вић је одлич но про и грао
Луку Јова ни ћа, а овај је рутин -
ски, удар цем са десе так мета ра,
савла дао гол ма на Омла дин ца.

Ипак, све то није оме ло
дома ће фуд ба ле ре да наста ве
да игра ју у свом сти лу. Већ у
33. мину ту на сема фо ру је ста -
јао резул тат 2:0. Мла ден
Јован чић је одлич но извео
сло бо дан уда рац, Милан Не-
ду чић је лоп ту про сле дио у
срце шесна е стер ца гости ју, а
на пра вом месту био је Сте -
фан Раду ло вић, који је, касни -
је ће се испо ста ви ти, поста вио
и кона чан резул тат: Дина мо –
О мла ди нац 2:0.

НОВО СТИ СА АТЛЕТ СКЕ СТА ЗЕ

МАР КУ ВИЦЕ ШАМ ПИ ОН СКА ТИТУ ЛА

1. БЕЧЕЈ 1918 9 9 0 0 33:4 27

2. БОРАЦ 9 6 2 1 17:8 20

3. ЦЕМЕНТ 9 6 1 2 20:1 19

4. ДИНАМО 1945 9 6 0 3 17:5 18

5. БРАТСТВО 1946 9 5 2 2 16:5 17

6. ОМЛАДИНАЦ 9 5 1 3 13:1 16

7. МЛАДОСТ 9 4 3 2 14:10 15

8. ОЏАЦИ (– 3) 9 6 0 3 14:13 15

9. РАДНИЧКИ (НП) 9 4 1 4 11:13 13

10. РАДНИЧКИ (З) 9 4 0 5 11:13 12

11. Ц. ЗВЕЗДА 9 3 2 4 14:1 11

12. ЖЕЛЕЗНИЧАР 9 3 1 5 9:10 10

13. ДУНАВ 9 2 1 6 14:2 7

14. БАЧКА 1901 9 0 3 6 5:20 3

15. РАДНИЧКИ (СМ) 9 0 1 8 3:17 1

16. РАДНИЧКИ (Ш) 9 0 0 9 6:34 0

Рагбисти Динама 1954 обра-
довали су своје симпатизере
прошлог викенда. У другој
утакмици Првенства Србије,
Б-група, у конкуренцији
сениора, популарни „дивљи
вепрови” из Панчева савлада-
ли су у Вршцу домаћи истои-
мени клуб са 24:7 (5:0).

Утакмица је била неизве-
сна од почетка до краја, а обе
екипе приказале су игру која
је могла да задовољи бројне

гледаоце. Рагбисти из Панче-
ва, које предводе тренери
Ђорђе Гавриловић и Влади-
мир Амбруш, показали су
велику жељу за тријумфом, а
озбиљан приступ утакмици
исплатио се убедљивим резул-
татом.

Есеје за тим из нашега гра-
да постигли су Петар Хинић,
Радивоје Ћосић, Стеван Ран-
ковић и Милош Цветковић.

Рагби клубу Динамо 1954
до краја сезоне предстоји
првенствена утакмица у којој
ће дочекати Лозницу, као и
сусрет Купа Србије, у коме ће
се за пролазак у полуфинале
борити с новосадском Војво-
дином.

ИГРА С ЈАЈАСТОМ ЛОПТОМ

„ДИВЉИ ВЕПРОВИ” 
СЛАВИЛИ У ВРШЦУ

Стране припремио

Александар
Живковић
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После одлич них насту па срп -
ских репре зен та тив них селек -
ци ја током лета љуби те љи
одбој ке конач но су доче ка ли и
нову првен стве ну трку за
бодо ве. Лоп та је поче ла да се
пре ба цу је пре ко мре же у свим
ран го ви ма у нашој земљи, али
љуби те љи овог спор та у
нашем гра ду не могу да буду
задо вољ ни после првог кола.
Наи ме, сва три пан че вач ка
клу ба пре тр пе ла су пора зе на
пре ми је ри нове сезо не.

Одбој ка ши це Дина ма су у
првој рун ди Супер ли ге биле на
вели ком иску ше њу, јер су
путо ва ле у Ста ру Пазо ву на
мег дан с јед ним од нај бо љих
тимо ва у нашој земљи. Дома ће
Једин ство је зва нич ни осва јач
Купа Срби је, фина ли ста плеј-
офа и еки па са озбиљ ним,
јасним и висо ким амби ци ја ма.
Пред во ди је тре нер Јово Цако -
вић, а поред мно го добрих
игра чи ца, један од сту бо ва
Једин ства сва ка ко је и наша
сугра ђан ка Јеле на Петров.

Попу лар не пан че вач ке „ла-
ви це” су нову трку за бодо ве у
елит ном ран гу запо че ле у
знат но изме ње ном саста ву у
одно су на про шлу сезо ну.
Удар не игле еки пе која је про -
шле годи не важи ла за нај при -
јат ни је изне на ђе ње Супер ли ге

нису више у Пан че ву, а дрес
Дина ма заду жи ле су углав ном
мла де и неис ку сне девој ке.
Непо сред но пред поче так
шам пи о на та дошло је и до
про ме не на месту првог тре не -
ра. Дуго го ди шњег шефа струч -
ног шта ба Дина ма Алек сан дра
Вла ди са вље ва заме нио је
Нико ла Јер ко вић.

У таквом одно су сна га,
после само неко ли ко зајед -
нич ких тре нин га, еки па Дина -
ма бољем и није могла да се
нада у Ста рој Пазо ви. Једин -
ство је три јум фо ва ло с 3:0, по
сето ви ма: 25:13, 25:19 и 25:19.

Све диле ме око побед ни ка,
ако их је уоп ште и било, раз -

ре ше не су већ после првог
сета. Дома ће игра чи це нису
дале гошћа ма нима ло наде да
у Ста рој Пазо ви могу да начи -
не изне на ђе ње. Само мало
неиз ве сни је било је у дру гом
и тре ћем сету, када су одбој -
ка ши це Дина ма иско ри сти ле
неко ли ко гре ша ка свог про -
тив ни ка, али то је било

довољ но тек да се мало
попра ви бле да сли ка из првог
дела утак ми це.

Већ наред ног викен да Пан -
чев ке ће бити на новом вели -
ком иску ше њу. Поно во ће
игра ти у гости ма, а овог пута
путу ју у Клек, на мег дан с
директ ним кон ку рен том за

опста нак у ели ти, кога пред во -
ди нека да шњи тре нер Дина ма
Мило рад Кијац.

Одбој ка ши Бор ца су у
првом колу Прве лиге има ли
можда и нај те жег рива ла. Они
су у Бео гра ду одме ри ли сна гу
с Пар ти за ном, еки пом која
жели да се екс пре сно вра ти у
дру штво нај бо љих и сва ка ко је
један од нај ве ћих фаво ри та за
осва ја ње првог места.

Ипак, мом ци које пред во ди
тре нер Душан Јовић у наш
глав ни град нису оти шли с
белом заста вом. Желе ли су да
се над и гра ва ју, да се пока жу у
што бољем све тлу и поку ша ју
да изне на де вели ког про тив -
ни ка. На жалост сво јих нави -
ја ча, у томе нису успе ли, али
оно што је нај ва жни је – пока -
за ли су ква ли тет који ће, како
вре ме буде одми ца ло, сасвим
сигур но доћи до изра жа ја.

Пар ти зан је побе дио с 3:0,
по сето ви ма: 25:20, 25:22 и
25:22.

Љуби те љи игре пре ко мре же у
нашем гра ду моћи ће да виде
одбој ка ше Бор ца на делу у субо -
ту, 21. окто бра, када ће у Хали
спор то ва на Стре ли шту госто ва -
ти Желе зни чар, који је у првом
колу с мак си мал ним резул та том
савла дао кру ше вач ки Напре дак.
Пред „бор ци ма” је ново иску ше -
ње, а лак ше ће га пре бро ди ти уз
подр шку с три би на.

Девој ке Одбој ке 013 су у
првом колу Дру ге лиге
„Север” госто ва ле у Бач кој
Палан ци, где их је дома ћа
Пано ни ја савла да ла с 3:0.

Пан чев ке су на то госто ва ње
оти шле с новим, мно го мла -
ђим тимом, у коме игра ју и
девој ке које први пут насту па -
ју у сени ор ској кон ку рен ци ји.

Због тога ће подр шка мла -
дим одбој ка ши ца ма које пред -
во ди тре нер Иван Крго вић
бити нео п ход на током чита вог
првен ства, а пого то во у субо ту,
21. окто бра, када у нашем гра -
ду буде госто вао Футог.

СПОРТ
Петак, 20. октобар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Клек: КЛЕК –ДИ НА МО

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР
су бо та, 19 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ФУ ТОГ
су бо та, 15.45

Ру ко мет

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

За је чар: ЗА ЈЕ ЧАР –ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Ја бу ка: ЈА БУ КА – Б. КАР ЛО ВАЦ

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Иђош: ПАР ТИ ЗАН –ЈА БУ КА
Зре ња нин: ГРАД НУ ЛИ ЦА –ДО ЛО ВО
му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – В. СТЕ ПА
не де ља, 18.30

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Бе о град: ДИ НА МИК –ТА МИШ

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Н. Бе чеј: ЈЕ ДИН СТВО – КРИС КРОС

ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Опо во: ОПО ВО–БНС
Пан че во: ДИ НА МО –ЈА ДРАН
Шид: ПАР ТИ ЗАН –ЈЕ ДИН СТВО

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Бе о чин: ЦЕ МЕНТ – ДИ НА МО 1945
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (Ш)
не де ља, 15 са ти

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Н. Бе чеј: ЈЕ ДИН СТВО –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Па влиш: Ц. ЗВЕ ЗДА – СТРЕ ЛА
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ВО ДИ НА (С)
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ПАР ТИ ЗАН
Влај ко вац: ЈЕ ДИН СТВО –БО РАЦ
Б. Н. Се ло: СЛО ГА –БАК

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ–СПАР ТАК
Гло гоњ: ГЛО ГОЊ –ПО БЕ ДА
Опо во: ОМЛА ДИ НАЦ –МУН ДИ ЈАЛ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Пло чи ца: БО РАЦ –БУ ДУЋ НОСТ
С. Та миш: С. ТА МИШ – ПАР ТИ ЗАН
До ло во: ДО ЛО ВО–БСК

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

СЕ ХА ЛИ ХА
Пан че во: ДИ НА МО –ЦЕ ЉЕ 26:37

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Пан че во: ПАН ЧЕ ВО –КУ ЧЕ ВО 23:26

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
Се чањ: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ЈА БУ КА 28:26

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ЛЕ ХЕЛ 42:7
До ло во: ДО ЛО ВО –ПАР ТИ ЗАН 40:30
му шкар ци

Ада: ПО ТИ СЈЕ – ОРК ПАН ЧЕ ВО 31:30

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

С. Па зо ва: ЈЕ ДИН СТВО –ДИ НА МО 3:0

ПР ВА ЛИ ГА
Бе о град: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ 3:0

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Б. Па лан ка: ПА НО НИ ЈА – ОД БОЈ КА 013 3:0

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –РАД НИЧ КИ 85:81

ПР ВА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Ко вин: РАД НИЧ КИ – КРИС КРОС 69:60

ДРУ ГА РЕ ГИ О НАЛ НА ЛИ ГА
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ШИ МА НОВ ЦИ 88:74
Б. Н. Се ло: БНС–ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 62:80

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Н. Па зо ва: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 1:0
Пан че во: ДИ НА МО 1945 – ОМЛА ДИ НАЦ 
2:0

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ –ПРО ЛЕ ТЕР 4:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – Ц. ЗВЕ ЗДА 3:1
Стар че во: БО РАЦ – ЈЕ ДИН СТВО (К) 3:1
Уљ ма: ПАР ТИ ЗАН –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА 7:3
Гре бе нац: ВУЛ ТУ РУЛ –СТРЕ ЛА 0:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Пан че во: МУН ДИ ЈА Л–У НИ РЕА 3:3
Из би ште: ПО ЛЕТ –ГЛО ГОЊ 2:2
Са мош: ПО БЕ ДА –МЛА ДОСТ 2:5

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Мра мо рак: ПРО ЛЕ ТЕР –ДО ЛО ВО 2:2
Ба ва ни ште: БСК – С. ТА МИШ 0:6
Гај: ПАР ТИ ЗАН –БУ ДУЋ НОСТ 4:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лф8)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Кошар ка ши Тами ша
над ви си ли 
Кра гу јев ча не

Сле ди дуел 
с Дина ми ком

Кошар ка шки клуб Тамиш је
још јед ном пока зао сна гу. Већ
је прво коло нове сезо не
Кошар ка шке лиге Срби је, у
коју је тим из нашег гра да
ушао као аут сај дер, потвр ди ло
да су мом ци које пред во ди
тре нер Бојан Јови чић нај ја чи
онда када је то нај по треб ни је.
Пре ми јер ни меч десе те сезо не
Тами ша у прво ли га шком ран -
гу можда и није донео нај леп -
шу кошар ку, али је донео оно
нај ва жни је – три јумф. Побе ду
у првој утак ми ци у првен ству,
у мечу који је по пра ви лу гото -
во увек и нај те жи. Гости из
Кра гу јев ца су се пона да ли да
би можда могли оства ри ти
повољ ни ји исход, наро чи то
после прве четвр ти не, али
није им вре де ло: Тамиш –Рад -
нич ки 85:81, по четвр ти на ма:
13:25, 27:15, 29:22 и 16:19.

Утак ми ца у Хали спор то ва
на Стре ли шту поче ла је мину -
том ћута ња којим је ода та
пошта недав но пре ми ну лом
Сло бо да ну Коцо љев цу, дуго го -
ди шњем чла ну и при ја те љу
КК-а Тамиш, а потом су гости
из Кра гу јев ца, пред во ђе ни сјај -
ним Јова но ви ћем и Лало ви -
ћем, кори сти ли слаб про це нат
шута за три пое на дома ћих
игра ча, брзо су орга ни зо ва ле
сво је напа де и лако про би ја ли

ДЕША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ЗА ПОЧЕ ТАК – ТРИ ЈУМФ!OДЛИЧЈА 
ЗА ПАНО НИ ЈУ

У петак, 13. окто бра, одр жа на
је тра ди ци о нал на, 54. улич на
трка под нази вом „Гран-при
Пожа ре вац 2017”, која се свр -
ста ва у ред нај ја чих улич них
трка у Срби ји.

Атлет ски клуб Пано ни ја из
Пан че ва био је вео ма успе шан
и на том над ме та њу. Насту пи -
ло је седам так ми ча ра, који су
осво ји ли три меда ље.

У кон ку рен ци ји девој чи ца из
првог раз ре да Вален ти на Мир -
ков је у трци на 200 мета ра осво -
ји ла брон за ну меда љу, прво
одлич је од када се бави атле ти -
ком. Одли чан финиш на 400
мета ра има ла је и Хана Јара маз,
која се тако ђе оки ти ла брон за -
ним одлич јем у сво јој гру пи. Ана
Дра го је вић је зара ди ла сре бро у
вео ма брзој и масов ној трци
девој чи ца из шестих раз ре да, на
дис тан ци од 600 мета ра.

Иако су оста ли без тро фе ја,
запа жен успех има ли су и деча -
ци на сво јој првој улич ној трци,
и то Вла ди мир Мир ков, Дамјан
Чикић и Нико ла Добрић.

МЕДАЉЕ 
ИЗ РУМУНИЈЕ

Чланови Пливачког клуба Ди-
намо учествовали су прошлог
викенда на међународном ми-

тингу у Румунији, где су у вео-
ма јакој конкуренцији пости-
гли запажене резултате. Пред-
вођени тренером Влатком
Комленац, наши суграђани су
освојили седам медаља.

Дуња Стоев је тријумфовала
на 50 м делфин, сребрне меда-
ље је освојила у тркама на 50 м
краул и 50 м леђно, а бронзу је
зарадила у надметању на 50 м
прсно. Андреа Нађ је била нај-
бржа на 50 м прсно, а на истој
дистанци истим стилом Петар
Ранковић је заслужио бронзу, а
Катарина Белић освојила је
сребро.

ТРО ФЕЈ БЕО ЧИ НА

На међу на род ном џудо-тур ни ру
„Тро феј Бео чи на” над ме та ла
су се 374 мла да так ми ча ра из
34 клу ба из БиХ, Бугар ске,
Грч ке, Хрват ске, Руму ни је и
Срби је. Четр на е сто чла ну еки -
пу Дина ма пред во дио је тре -
нер Душан Павић.

Злат не меда ље су осво ји ли
Мате ја Сто ја нов ски, Алек са
Ђуро вић и Мили ца Секу ло -
вић, а брон за ма су се оки ти ли
Миле на Секу ло вић, Боја на
Кола рић и Филип Фран цуз.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

одбра ну Тами ша. Тре нер Јови -
чић поку ша вао је број ним
изме на ма да про др ма свој
тим, али није вре де ло. Кра гу -
јев ча ни су први део сусре та
окон ча ли с дво ци фре ном
пред но шћу.

Почет ком дру ге четвр ти не
конач но је кре нуо и шут дома -
ћим кошар ка ши ма. Нај пре је
Ђор ђе вић поен ти рао за три
пое на, потом је исто учи нио и
Раи че вић, а онда је „трој ку”
пости гао и капи тен Мла ден
Вит ко вић, па је пред ност Рад -
нич ког пре по ло вље на. Тамиш
је наста вио да сјај но игра,
Алек сан дар Илкић је одлич но
упо слио Кне же ви ћа за 28:32, а
онда је капи тен још јед ном
пого дио „из даљи не”... Дома ћи
су игра ли агре сив но у одбра -
ни, чвр сто, бор бе но. Тре нер
гости ју реа го вао је тајм-аутом,

али није успео да зау ста ви
нале те Тами ша. У послед њем
мину ту првог полу вре ме на
одго вор ност је пре у зео Нико -
ла Соча нац. Био је пре ци зан
два пута, па се на одмор оти -
шло при ега лу – 40:40.

Дру го полу вре ме поче ло је
„трој ком” Митро ви ћа, а онда
је поне ти рао Кне же вић, па
још јед ном – и то „заку ца ва -
њем”. Кра гу јев ча ни су били
гро ги ра ни, а потом је усле ди -
ла и „дале ко мет на паљ ба”
Вит ко ви ћа, Митро ви ћа и Сми -
ља ни ћа... „Трој ке” су упа да ле у
кош Рад нич ког, па је на сема -
фо ру заси јао резул тат 67:57.

Гости се нису пре да ва ли
иако је Тамиш био тим који
дик ти ра ритам утак ми це. Три
мину та пре кра ја меча сма њи -
ли су пред ност дома ћи на на
77:74, а онда је Бојан Јови чић

узео тајм-аут, који је њего вим
мом ци ма мно го зна чио. Дош-
ли су до даха, а потом су у дело
спро ве ли зами шље не акци је
свог шефа.

У послед њим тре ну ци ма ове
узбу дљи ве утак ми це одлич но
се сна шао Алек сан дар Илкић,
плеј меј кер дома ћег тима, па је
Тамиш без већих трза ви ца
оства рио прву побе ду у новој
сезо ни.

Пан чев ци су игра ли у саста -
ву: Ђор ђе вић (осам пое на),
Соча нац (13), Илкић (чети ри),
Трај ко вић, Бало вић (два),
Вит ко вић (девет), Раи че вић
(девет), Сми ља нић (12), Савић
(два), Кне же вић (12), Митро -
вић (14) и Раден ко вић.

Сле де ћег викен да Тамиш ће
има ти ново, вели ко иску ше ње.
У глав ном гра ду одме ри ће
сна гу с Дина ми ком.

ПОГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

НОВА СЕЗО НА ПОЧЕ ЛА ПОРА ЗИ МА

НОВОСЕЉАНКЕ У ШИПОВУ

ЖОК БНС је пред почетак нове сезоне био на припре-

мама у БиХ, а у Шипову је одиграо и контролни тур-

нир и освојио прво место. Учешће на том такмичењу

омогућили су бројни спонзори, а Спортски савез Пан-

чева обезбедио је аутобус.

Новосељанке су ову посету Босни и Херцеговини иско-

ристиле и за обилазак манастира Глоговац код Шипова,

извора реке Јањ код села Бабићи, Јањских отока и изво-

ра реке Пливе, и посетиле су излетиште Сокочница и град Јајце, одакле носе незаборавне утиске.

На пролеће ће клубови из Шипова и Јајца гостовати у Банатском Новом Селу, чиме ће се ова спорт-

ска сарадња наставити.

ОК БНС наставља такмичење у Регионалној лиги јужног Баната. Новосељанке су протеклу сезо-

ну завршиле на првом месту у категорији млађих пионирки, а сениорке су биле другопласиране.
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Сте фан 
Ста ни жан, 
гим на зи ја лац:
     
– Иза ћи ћу мало с
дру га ри ма и ићи на
фуд бал ски тре нинг.
Тако ђе, про ве шћу 
вре ме у кру гу поро ди це,
пошто има мо 
тра ди ци о нал ни
недељ ни ручак.

Лука Карић, 
гим на зи ја лац:
     
– Морам да учим
да попра вим оце не.

При пре мам се за
факул тет, пла ни рам 
да упи шем пра во.

Мили ца Миле кић,
бале ри на:
     
– Уче ство ва ћу 
на отва ра њу 
Музе ја савре ме не
умет но сти 
у Бео гра ду.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Речима
Весло уме и на симболичкој равни да представља средство нео-

пходно да би се пловило.

    Кроз године и искуства, са (са)знањима.

    О отпорима на које наилазиш, о таласима што их ствараш, о

мирном мору и бури, о дестинацији...

    О људским односима: зар се не каже да те је превеслао онај

што те је преварио?

    Свака фотографија може и треба да се опише својим речима,

оним што те у одређеном тренутку заокупе.

Контакт
Ствараоци често користе реку као метафору за живот.

    Кажу да теку и река и живот.

    Да се све оно што водоток носи, може упоредити са искустви-

ма човека нагомиланим на путу од рођења до смрти.

    Да је растиње крај речног корита исто као и оно што човек

научи: ту је, додуше може да се мења, али нестаје тек пошто се

река улије у море или се живот заврши.

    Природа уме да буде инспиративна; човек не сме да изгуби

контакт, додир с њом.

С најближима
Скоро да нема нерешивих проблема када си с најближима.

    Понекад, ипак, мораш да се измакнеш, да будеш сам, да те пре-

испитивање сопствености, односно извучена схватања и закључци

одведу назад, тамо где би требало да јеси, одакле си се померио.

    Дешава се да то за повратак највећим вредностима није

довољно.

    Тада преостаје тишина. Она што треба да има тенденцију да

се претвори у мир.

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ДАНИ ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИ ПОРА ЗИ МА

руко мет не игре с три би на су апла у зи -
ма поздра ви ли про тив нич ке игра че.

– Опет смо нека ко пла шљи во ушли
у дуел. Има ли смо мно го про ма ше -
них шан си, што се про тив тако озбиљ -
ног тима као што је Цеље јед но став но
не пра шта. Има ли смо и добре мину -
те у мечу, али то није било довољ но за
изне на ђе ње. Иде мо даље, наста вља мо
да ради мо, неће мо да кло не мо духом.
Хва ла публи ци, која је и овог пута
дошла у вели ком бро ју – иста као је
први тре нер Дина ма Иван Пет ко вић.

Пред руко ме та ши ма из наше га гра -
да је сада мала пау за у СЕХА лиги, а
потом им пред сто ји тешко госто ва ње
у Ско пљу и меч про тив зва нич ног
шам пи о на Евро пе – Вар да ра.

Утак ми ца ма тре ћег кола наста вље -
на је првен стве на трка за бодо ве у
Супер Б лиги за руко ме та ши це. После
побе де у Кра ље ву девој ке које пред во -
ди тре нер Мар ко Крстић на свом
тере ну уго сти ле су Куче во, од којег су
изгу би ле са 23:26.

Био је то врло узбу дљив и неиз ве -
стан меч, у коме су се гошће боље сна -
шле и иско ри сти ле све гре шке у игри
дома ћег тима. Иако је Куче во на
полу вре ме оти шло са чети ри гола
пред но сти (11:15), сли ка на тере ну се
у настав ку меча знат но изме ни ла.

Пан чев ке су ухва ти ле при кљу чак, заи -
гра ле су мно го боље и успе ле су чак
неко ли ко пута да се при бли же на само
гол зао стат ка, али када је тре ба ло да
„пре ло ме” утак ми цу – нису има ле сна ге.

Пан че во је игра ло у саста ву: Миха -
е ла Хуч ка, Јова на Рика но вић, Неве на
Џелај ли ја (један гол), Маг да ле на
Живој нов, Ива на Руп чић (два), Неве -
на Ста ни шко вић (један), Дра га на
Чак мак (два), Све тла на Ничев ски
(пет), Тама ра Бер нар дић, Алек сан дра
Сте фа но вић, Мари ја на Трбо је вић
(два), Ката ри на Шубе рић (три), Ива -
на Нова ков (пет), Мари ја Мили ће вић
(два гола) и Сања Павло вић (десет
одбра на, један сед ме рац).

Про шлог викен да су пора зе пре тр -
пе ли и Јабу ка и ОРК Пан че во.

У првој лиги гру па „Север” Јабу ча -
ни су госто ва ли лиде ру у Мокри ну и,
иако су оста ли без бодо ва, били су
рав но пра ван ривал Црве ној зве зди.

ОРК Пан че во је пре тр пе ло први
пораз у првен ству Дру ге лиге гру па
„Север”. Наши сугра ђа ни су пора же ни
у Ади од Поти сја с 31:30, па сада зау -
зи ма ју тре ће место на табе ли, са
истим бро јем бодо ва као и прво пла си -
ра на Сла ви ја и дру го пла си ра ни Сом -
бор, али са сла би јом гол-раз ли ком.

А. Жив ко вић

Цеље сигур но у СЕХА лиги

Изгу би ли и ЖРК Пан че во,
Јабу ка и ОРК Пан че во

Уто рак, 17. окто бар. Руко мет ни дан у
нашем гра ду. Дан када је у Хали спор -
то ва на Стре ли шту госто вао бив ши
првак Евро пе. На про гра му је било
шесто коло реги о нал не СЕХА лиге.
Руко ме та ши Дина ма уго сти ли су сло -
ве нач ко Цеље, тим бога те тра ди ци је,
клуб чије се име с пошто ва њем изго -
ва ра широм Ста рог кон ти нен та... Био
је то још један истин ски спорт ски
пра зник у Пан че ву, јер не дога ђа се
често да еки пе таквог рено меа госту -
ју на оба ла ма Тами ша.

Дина мо је и на овај мег дан иза шао
са жељом да оста ви што бољи ути сак,
јер је од самог почет ка било јасно да је
раз ли ка у ква ли те ту два ју тимо ва
огром на. Цеље је пред во дио наш сугра -
ђа нин, фено ме нал ни Лука Митро вић,
а за сло ве нач ки тим су, међу оста лим

затре сао мре жу Цеља за 2:3. А онда је
кре ну ла сло ве нач ка маши не ри ја...
Нека да шњи прво ти мац Дина ма, а
сада јед на од удар них песни ца Цеља,
Лука Митро вић, реше тао је мре жу
свог бив шег клу ба, па се пред ност
госту ју уве ћа ва ла из мину та у минут.
Кра јем првог полу вре ме на изно си ла
је и десет голо ва, да би се на одмор
оти шло с резул та том 11:20.

Наста вак сусре та донео је мно го
бољу, агре сив ни ју и чвр шћу игру
„вуко ва с Тами ша”. Милан Мир ко -
вић, Јован Сто ја но вић, Лука Јова но -
вић, Милош Бару џић и Павле
Бан ду ка ефект ним голо ви ма при мо -
ра ли су тре не ра Цеља да затра жи
тајм-аут, јер се Дина мо при бли жио на
чети ри гола „мину са” (18:24). Био је
то пери од одлич не игре мома ка које
је на овој утак ми ци као капи тен пред -
во дио Миљан Буњев че вић. На жалост
број них нави ја ча, било је и неко ли ко
про пу ште них „зице ра”, па је про па ла
при ли ка да Сло вен ци буду озбиљ ни је
угро же ни. Цеље је успе ло да одби је

сјај ним руко ме та ши ма, насту пи ли и
тре нут но нај е фи ка сни ји стре лац Лиге
шам пи о на Евро пе Зига Мла кар, као и
Дани јел Душе ба јев, син леген дар ног
игра ча Талан та, а сада тре не ра Хил -
цеа. То је још један доказ ква ли те та
Руко мет ног клу ба Цеље, буду ћи да је
Талант Душе ба јев, коме су сва свет ска
руко мет на вра та широм отво ре на,
одлу чио да сина пове ри сло ве нач ким
струч ња ци ма...

Диле ме око побед ни ка није било,
фаво рит је оправ дао сво ју уло гу и није
дозво лио ника кво изне на ђе ње у Пан -
че ву: Дина мо –Це ље 26:37 (11:20).

Сло вен ци су пове ли с 0:2, а онда је
у четвр том мину ту Милан Мир ко вић
сма њио њихо ву пред ност, да би 240
секун ди касни је и Павле Бан ду ка

напад захук та лих Пан че ва ца, на два
мину та искљу чен је Бару џић, па су
гости број ча ну над моћ иско ри сти ли
да вра те висо ку пред ност. Од тог 40.
мину та неиз ве сно сти и узбу ђе ња
више није било. Руко ме та ши Цеља су
иску сно, без вели ких про бле ма, утак -
ми цу при ве ли кра ју и наста ви ли трку
за воде ћим Вар да ром на табе ли СЕХА
лиге.

– Дра го ми је што сам поно во у
Пан че ву. Хва ла публи ци на срдач ном
доче ку. Реал но, мислим да је кона чан
резул тат пре ви сок – рекао је на кон -
фе рен ци ји за нови на ре одмах после
утак ми це прво ти мац Цеља Лука
Митро вић.

Пан че вач ка публи ка је још јед ном
поло жи ла испит. Добри позна ва о ци


