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ПО ВРЕ ЂЕ НИ У УР ГЕНТ НОМ ЦЕН ТРУ

Наш су гра ђа нин С. Ђ. (1992) ко ји је на пад нут у ин ци ден ту у ка фи ћу

„Блиц” убо ден је три пу та но жем у ле ђа, у пре де лу кич ме и бу бре га, и те -

шко је по вре ђен.

Пре ма ре чи ма док то ра Ми ње Сто ја но ви ћа, на чел ни ка Хи рур шког оде -

ље ња у Оп штој бол ни ци Пан че во, он је нај пре пре ба чен на то оде ље ње,

где му је ука за на по моћ и два пу та је био под вр нут сни ма њу на ске не ру.

На кон то га је од ве зен у Ур гент ни цен тар у Бе о гра ду, где је сме штен на

Ин тен зив ну не гу и та мо се још увек на ла зи. „Пан че вац” је из по у зда них

из во ра са знао да је С. Ђ. опе ри сан и да су му по вре ђе ни бу брег и плу ћа.

Пре ма ин фор ма ци ји ко ју смо до би ли од порт па ро ла Ур гент ног цен тра,

С. Ђ. ни је жи вот но угро жен.

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  21.  ОКТОБРА 2016.Број 4684, година CXLVIII

По вре ђе ни смо гао сна ге
да иза ђе на ули цу 
и за тра жи по моћ

На па да чи на ње га 
на ср ну ли на по ли цај це 
ко ји су до шли 
да ин тер ве ни шу

Пан че вач ка по ли ци ја ухап си ла је се -
дам мла ди ћа из на шег гра да због то га
што су у не де љу, 16. ок то бра, на па ли
по ли цај це ко ји су ин тер ве ни са ли по -
сле при ја ве да је је дан по се ти лац у
ка фи ћу „Блиц” из бо ден но жем.

Тај ин ци дент се до го дио по сле по -
но ћи, око 2.30, на кон што се по моћ -
ни ку ко ман ди ра по ли ци је и дво ји ци
по ли ца ја ца ко ји су би ли у ре дов ном
оби ла ску уго сти тељ ских обје ка та у
гра ду по вре ђе ни мла дић обра тио и
по жа лио се да му је не по зна та осо ба
у „Бли цу” на не ла ви ше убод них ра на
у ле ђа и гру ди.

Ка да су по ли цај ци ушли у ка фић,
за те кли су се дам мла ди ћа ко ји су их,
у на ме ри да по бег ну, нај пре на па ли, а
по том су фи зич ки на ср ну ли и на пе -
то ри цу по ли ца ја ца ко ји су у ме ђу вре -
ме ну сти гли у тај уго сти тељ ски обје -
кат. На па да чи су по вре ди ли тро ји цу

и по За ко ну о јав ном ре ду и ми ру. У
чла ну 9 тог за ко на пи ше да ће се
онај ко иза зо ве ту чу и уче ство ва њем
у њој на ру ши јав ни ред и мир, ка -
зни ти за тво ром у тра ја њу од 30 до 60
да на и нов ча ном ка зном у ра спо ну
од 50.000 до 150.000 ди на ра. Иден -
тич не ка зне мо гу би ти из ре че не и
они ма ко ји по чи не тај пре кр шај у
гру пи од ви ше ли ца.

Што се ти че дру гог кри вич ног де -
ла за ко је се те ре те ухап ше ни по сле
ин ци ден та у „Бли цу” – на па да на
слу жбе но ли це у вр ше њу ду жно сти –
у чла ну 323 Кри вич ног за ко ни ка пи -
ше да нај ни жа ка зна ко ја се за то мо -
же из ре ћи из но си од три ме се ца до
три го ди не за тво ра и да сле ди они ма
ко ји пре те да ће на па сти.

Уко ли ко су те прет ње оства ри ли и
лак ше по вре ди ли слу жбе но ли це или
су му за пре ти ли да ће про тив ње га
упо тре би ти оруж је, мо гу до би ти за -
твор ску ка зну од шест ме се ци до пет
го ди на.

У слу ча ју да је не ко пре тио оруж јем
или по вре дио по ли цај ца или при пад -
ни ка БИА, би ће ка жњен за тво ром у
тра ја њу од јед не до де сет го ди на.

Вре ђа ње и на па да ње слу жбе них
ли ца док су на ду жно сти ка жњи во је
и по За ко ну о јав ном ре ду и ми ру. У
чла ну 23 тог прав ног ак та пи ше да
ће онај ко пре ти да ће на па сти, по -
ку ша да на пад не или на би ло ко ји
дру ги на чин оме та слу жбе но ли це у
вр ше њу ду жно сти, би ти ка жњен за -
твор ском ка зном од шест ме се ци до
две го ди не.

Уко ли ко је оп ту же ни за ово кри -
вич но де ло слу жбе ном ли цу пре тио
да ће упо тре би ти оруж је или га је
упо тре био и лак ше по вре дио слу жбе -
но ли це, за то мо же да бу де ка жњен
за тво ром од јед не од пет го ди на. У
слу ча ју да је слу жбе но ли це те же по -
вре ђе но, на па дач на ње га мо же би ти
ка жњен са три до де сет го ди на за -
тво ра.

М. Глигорић
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У НЕ ДЕ ЉУ УЈУ ТРУ У КА ФИ ЋУ „БЛИЦ”

НА ПАД НУ ТИ ПО ЛИ ЦАЈ ЦИ, ПО СЕ ТИ ЛАЦ ИЗ БО ДЕН НО ЖЕМ

ту жи ла штво је са оп шти ло да су сви они
са слу ша ни и да им је су ди ја за прет ход -
ни по сту пак на пред лог тог ту жи ла штва
од ре дио јед но ме сеч ни при твор. Ухап -
ше ни су осум њи че ни за два кри вич на
де ла: на сил нич ко по на ша ње и на пад на
слу жбе но ли це у вр ше њу ду жно сти.

Кри вич но де ло на сил нич ко по на -
ша ње ка жњи во је на осно ву 344 Кри -
вич ног за ко ни ка Ср би је. У ње му пи -
ше да нај бла жа ка зна ко ја се за то мо -
же из ре ћи из но си три го ди не за тво ра
и да се њо ме мо гу ка зни ти ли ца оп ту -
же на за зна чај ни је угро жа ва ње спо -
кој ства гра ђа на и те же ре ме ће ње јав -
ног ре да и ми ра гру бим вре ђа њем,
зло ста вља њем, вр ше њем на си ља над
дру гом осо бом, иза зи ва њем ту че или
без об зир ним по на ша њем.

У слу ча ју да је ово кри вич но де ло
из вр ше но у гру пи и да је не ком ли цу
том при ли ком на не та ла ка по вре да,
по чи ни о цу ће би ти од ре ђе на ка зна за -
тво ра од шест ме се ци до пет го ди на.

Иза зи ва ња ту ча и на па ди на дру га
ли ца на јав ним ме сти ма ка жњи ви су

по ли ца ја ца, али су бр зо са вла да ни и
од ве де ни у при твор.

Због на па да на по ли цај це и по се ти -
о ца „Бли ца” ухап ше ни су Н. П. (1993),
Л. С. (1995), Б. З. (1992), М. Ђ. (1992),
М. Ј. (1996), С. С. (1993) и М. С. (1997)
и сви су спро ве де ни у при твор.

Два да на по сле не ми лих до га ђа ја у
„Бли цу”, 18. ок то бра, Оп штин ско јав но

ИНСПИРАТИВНИ ГРАД

Инвестирање у
одрживи развој
» страна 7

Следи нови 
спектакл!
» страна 35



гу ће да ни су до бро „про це ни ли”), са -
свим су прот но ва жи за једног ду го го -
ди шњег де мо кра ту.

Члан с ве ли ким ис ку ством, ко ји је
сло вио за ва жни ју фи гу ру у до ба вла -
да ви не „жу тог пред у зе ћа”, пре те рао
је цео (де ли мич но опо зи ци о ни) ман -
дат у про те клом скуп штин ском са -
зи ву а да се ни је екс по ни рао за го -
вор ни цом. На по след њим из бо ри ма
на шао се на ли сти ко ју је пред во дио
по зна ти хи рург – Ду да Сто јић, и то
на са свим при стој ном сед мом ме сту
(ис по ста ви ће се – по след њем ко је је
до не ло од бор нич ку сто ли цу). И већ
се од по чет ка, по оби ча ју, „му дро”
ућу тао и са мо се у јед ном мо мен ту, у
ви ду ла сти ног ре па, ти хо пре се лио
на не ко бо ље ме сто. Као што ре ко -
смо, оста ће ве ро ват но за у век не ја сно
за што баш сад (иа ко је и мно го ра ни -
је мо гао да „ва ло ри зу је” ман дат), јер
се, без об зи ра на про зив ке опо зи ци -
је, во ђен до са да шњим „ма ни ри ма”,
ни он ни је огла сио би ло ка квим ко -
мен та ром.

А и шта хо ће та опо зи ци ја, ко јој је
крив кад за од бор ни ке не би ра ју не -
ке прич љи ви је...

Ј. Ф.

Елем, пре не ки дан, на по след њем
за се да њу град ске скуп шти не, „зва -
нич но” је отво ре на се зо на „ло ва” на
од бор нич ке ман да те: већ на кон (ни)
шест ме се ци од из бо ра – пр ве „пти -
чи це” пред на до ла зе ћу зи му од ле пр -
ша ше у „то пли је” кра је ве. Ти ме је
нај број ни је ја то по ја ча но за још три
па ра (до ју че ра ди кал ско-де мо крат -
ских) „кри ла ца”, уз чи ју по моћ ће
ко мот ни је ле те ти (чи тај: гла са ти) с
ци љем бо љег жи во та гра ђа на...

И скроз је без ве зе што их ови из
опо зи ци је чач ка ју о не ка квим етич -
ким ко дек си ма, то јест о то ме да ни -
су обра зло жи ли сво је по ступ ке, ка да
је све ја сно – реч је о ло кал па три о та -
ма и до брим са ма ри ћа ни ма, ко ји би
све учи ни ли у ин те ре су гра ђа на и у
кр ви зно ја сво га по мо гли оп шту
свар. Па, ваљ да се под ра зу ме ва да су
за то и ушли у по ли ти ку?!

Ша лу на стра ну, пре ле ти су ов де
по о дав но са свим „нор мал на” по ја ва,
али оно што ове слу ча је ка рак те ри -
ше, је су пи та ња „зар већ” и „за што
тек сад”. И док су двојица до ју че ра -
шњих вр лих по што ва лаца ли ка и де -
ла вој во де Ше ше ља тек упло ви ла у
озбиљ ни је по ли тич ке во де (па је мо -

Ла сти ни ре по ви
Ур не бе сно (тра ги)ко мич на при ча,
то ли ко ка рак те ри стич на за ово под -
не бље, на ста вља се уне до глед – дух
Бе лог Пре ле та че ви ћа, тог ур ба ног
шпр да то ра (са мо на о ко) из Мла де -
нов ца, по но во је све при су тан и у на -
шем гра ду.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Биљоједи у акцији.

Ових дана у Градском парку

Снимио Владимир Ђурђевић

• Религија је опијум за народ. Чак су се и атеисти навукли на Бога.

• Боље сутра не може да нас изненади, јер смо ми већ 
деценијама будни.

• Извршили су му естетску реконструкцију. Променили су му 
лични опис!

• Лаж је генетски модификована истина.

• Србија је на европском путу који води у Сибир.

• Ниједан од политичара није рекао ништа паметно да не би 
утицао на резултате избора.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ХТЕО ЈЕ ДА С МАЛО РЕЧИ ПУНО КАЖЕ 

И ТАКО ЈЕ ОСКРНАВИО СВОЈУ МИСАО.

Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

За у ста ви ти 
идо ло по клон ство

Пан че во је про те кле не де ље опет би ло у фо ку су цр них хро ни ка срп -
ских ме ди ја. Овог пу та раз лог је без об зир ност сед мо ри це ли ко ва, од
19 до 24 го ди не мла дих, ко ји су нај пре она ко, из зе за ња, у ка фи ћу у
Ње го ше вој из бо ли но жем кр шног мом ка (он је, нор мал но, био сам и
са да је на ин тен зив ној не зи у кри тич ном ста њу!), а по том су на па ли
по ли цај це на ду жно сти! Тро ји ца при пад ни ка по ли ци је том при ли -
ком су и по вре ђе на, а на сил ни ци су за тим са вла да ни и ухап ше ни.

Мла дост не оправ да ва бе свест!
На овом Ко ји ном („Ди сци пли на кич ме”) ха и куу од ра сле су ге не ра -

ци је ро ђе не ше зде се тих и се дам де се тих. И „Идо ли” су нам би ли идо -
ли, а овим, де це ни ју-дв е мла ђи ма то су, ре ци мо, онај Кри сти јан и
ње му слич ни. У пи та њу је ге не ра циј ски јаз си гур но, али и, што је
мно го ва жни је, пот пу но по ре ме ћен си стем вред но сти у дру штву.

Ка ко дру га чи је об ја сни ти ха ла бу ку на ста лу по сле про шло не дељ ног
уби ства Са ле та Му та вог, ко га су та бло и ди, али и тзв. стрејт ме ди ји
ока рак те ри са ли као во ђу на ви ја ча „Пар ти за на”, ма да је чо век за жи -
во та за ра дио и ви ше го ди шњу пра во сна жну за твор ску ка зну (ко ју ни -
је од слу жио) због пред во ђе ња гру пе ко ја је по се до ва ла оруж је и про -
да ва ла дро гу. Пре бро ја ва не су стра не чи ту ља у днев ним но ви на ма,
објављива не су фо то гра фи је на ко ји ма су фуд ба ле ри и ко шар ка ши
„Пар ти за на” у ма ји ца ма с ли ком уби је ног во ђе, нај гле да ни је те ле ви -
зи је су пу шта ле при ло ге у ве зи са свим овим...

Ствар је до шла и до Ву чи ћа (еј, да но ви на ри да ни ма ју ре пре ми је -
ра јед не др жа ве да ко мен та ри ше уби ство у под зе мљу), ко ји је, из ме -
ђу оста лог, ре као не ко ли ко до брих ства ри: да је би ло чи ја смрт ужа -
сна, да је по сао др жа ве да уби це не про ђу не ка жње но и да је то да ли
ће не ко но си ти ма ји цу с не чи јим ли ком ствар диг ни те та и ин те гри -
те та те осо бе.

Пи та ње за два ди на ра: ка кав диг ни тет и ин те гри тет има ју ти вр -
хун ски спор ти сти, идо ли ма се кли на ца, ка да при ста ју на то да про -
мо ви шу све оно што им сер ви ра не ка ква зва нич на или не зва нич на
упра ва с три би на, без об зи ра на то да ли им се то сви ђа или не? Ни -
ка кав! А сто ти не хи ља да де ча ка у њих гле да као у бо го ве, угле да се
на њих и на оне на ко је се они угле да ју. У шта ће они из ра сти ка да их
у вре ме ка да тре ба да фор ми ра ју соп стве ни си стем вред но сти, идо ли
и ме ди ји бом бар ду ју по зи тив ним по ру ка ма о ква зи и до ли ма и кри -
ми нал ци ма?!

Ра чу на ју ћи са мо на про сту ге о ме триј ску про гре си ју, ако под хит но
не пре ста не идо ли за ци ја по лу све та пре ко мас-ме ди ја, по ра шће, из
ре до ва истих тих да на шњих кли на ца, још сто ти не и сто ти не но вих
Кри сти ја на и Му та вих!

Ко зна ко ји пут на овом ме сту по но ви ће мо основ ну ци ви ли за циј ску
чи ње ни цу: све по ла зи из по ро ди це! Вас пи та ње и обра зо ва ње по то ма ка
је нај ва жни ји по сао сва ког ро ди те ља и ни је дан отац и ни јед на мај ка не
сме да се кри је иза би ло че га ка ко би са се бе ски ну ли од го вор ност за
бу дућ ност сво је де це. Од ка квог год ма те ри ја ла да су ро ди те љи са -
зда ни, из ка кве год да су по ро ди це и са ми до шли, ка кво год да им је
обра зо ва ње или имо вин ско ста ње – тре ба ло би да во ле би ћа ко ја су
ство ри ли.

Ако је та ко, а не нор мал но је ако ни је, мо ра ли би сва ко днев но да
им по ка зу ју ко ли ко их во ле та ко што ће их бо дри ти да шту ју пра ве,
истин ске вред но сти, ме ђу ко ји ма сва ка ко ни је идо ло по клон ство у
чи јем су сре ди шту кри ми нал ци.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић
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ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић



Ме ђу на род ни дан хра не, 16.
ок то бар, ко ји се ове го ди не
ши ром пла не те обе ле жа ва под
сло га ном „Бри ни о зе мљи, на -
хра ни свет”, био је по вод за
број не ак тив но сти раз ли чи тих
уста но ва и удру же ња у на шем
гра ду.

Та ко се пан че вач ко удру же -
ње „Пре по знај у се би” при кљу -
чи ло ве ли кој на ци о нал ној дво -
днев ној ак ци ји „По ма же мо да
има ју и они ко ји не ма ју”, у
окви ру ко је су про те клог ви -
кен да у че ти ри про дај на објек -
та ком па ни је „Delhaize” у Пан -
че ву при ку пља не основ не жи -
вот не на мир ни це за со ци јал но
угро же но ста нов ни штво. Са ку -
пље но је око 280 ки ло гра ма
хра не, на ме ње не до му „Спо -
ме нак” и Си гур ној ку ћи.

Ка ко је у Ка лен да ру јав ног
здра вља чи тав ок то бар обе -
ле жен као ме сец пра вил не

ис хра не, За вод за јав но здра -
вље је, у са рад њи с пред школ -
ским уста но ва ма и шко ла ма,
спро вео на град ни кон курс за
нај бо љи ли ков ни и ли те рар ни
рад на те му „Пра вил на ис хра -
на за до бро здра вље”. Нај у -
спе шни ји ра до ви из це лог ју -
жног Ба на та ша љу се Ин сти -
ту ту „Ба тут”, где ће би ти иза -
бра ни по бед ни ци на на ци о -
нал ном ни воу. Здра ва хра на
ин спи ри са ла је и уче ни ке ОШ
„Бран ко Ра ди че вић”, ко ји су у
пе так, 14. ок то бра, при ре ди -
ли тра ди ци о на лан, де се ти Са -
јам хра не на те му „Хра на из
Бран ко вог до ба”. Ма ни фе ста -
ци ја је би ла про дај ног ка рак -
те ра, а са ку пље ни но вац би ће
упо тре бљен за уре ђе ње шко -
ле. Ше сна е сти дан ок то бра
био је по вод и да па тро на жна
се стра Лен че Шкр пан уче ни -
ци ма ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић”
одр жи пре да ва ње о здра вој
ис хра ни, као и да за дру га ке и
тре ћа ке ор га ни зу је ли ков но
так ми че ње. По бед ни ци ма

кон кур са на гра де су уру че не у
уто рак, 18. ок то бра, у Пан тро -
на жној слу жби. На гра ђе ни су
Дан ка Да бић, Лен ка Га ври ло -
вић, Лу ка Ан кић, Ва си ли је
Ра до бо ља, Ања Јо ва но вић и
Лу ка Ми лић.

Ни у шко ли „Жар ко Зре ња -
нин” у Ба нат ском Но вом Се лу
ни су за бо ра ви ли на Свет ски
дан хра не. Та мо је у су бо ту,
15. ок то бра, у са рад њи с Цр -
ве ним кр стом Пан че во, ре а -
ли зо ва на обу ка во лон те ра –
уче ни ка сед мог раз ре да, за
за јед нич ке ак ци је мла дих и
ста рих. Ра ди о ни ца је одр жа -
на у окви ру про јек та „Со ли -
дар ност ме ђу ге не ра ци ја ма у
на се ље ним ме сти ма”, ко ји је
по др жао Град. То ком тра ја ња
обу ке у хо лу шко ле је при ре -
ђе на из ло жба фи гу ра на пра -
вље них од во ћа и по вр ћа, а
при сут ни су, уз раз го вор о
пра вил ној ис хра ни, мо гли да
се окре пе воћ ном са ла том и
со ко ви ма.

Д. К.

Пред ста вља ње 
из да ња град ских
уста но ва ше сту 
го ди ну за ре дом 

На 61. Ме ђу на род ном бе о град -
ском сај му књи га Град Пан че -
во, ше сту го ди ну за ре дом,
има ће штанд (у Ха ли 4). Сво ја
из да ња пред ста ви ће Град ска
би бли о те ка, Исто риј ски ар хив,
На род ни му зеј, За вод за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре,
Кул тур ни цен тар, Дом омла ди -
не, Ту ри стич ка ор га ни за ци ја,
Ре ги о нал ни цен тар за та лен те
„Ми хај ло Пу пин”, Удру же ње
књи жев ни ка и књи жев них пре -
во ди ла ца и Евро ре ги о нал ни
цен тар за раз вој дру штва у мул -
ти ет нич ким сре ди на ма „Ин
ме ди јас рес”.

Град ска би бли о те ка ће се
пред ста ви ти но вим бро је ви ма
„Чи та ли шта”, на уч ним ча со пи -
сом за те о ри ју и прак су би бли -
о те кар ства и сту ди јом „Јав не
би бли о те ке у Ср би ји од 1901.
до 1918”.

Сво ја из да ња, ко ја су иза шла
од про шлог сај ма до са да, пред -
ста ви ће Исто риј ски ар хив. Та -
ко ће се на штан ду на ћи „Ка та -
лог пе тог Би је на ла цр те жа Ср -
би је 2015”, књи га Ви то ми ра 
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МЕ ЂУ НА РОД НИ СА ЈАМ КЊИ ГА

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ШТАНД У ХА ЛИ 4

Су дар ског „Ку мо ва сла ма” (из -
да та пост хум но, у са рад њи с Је -
ле ном Су дар ски), „Ша ши
Иштван – Се ћа ња” Ми ла на В.
Ђу ки ћа (у са рад њи с Му зич ком
шко лом), ка пи тал но де ло „220
го ди на за нат ства у Пан че ву” Зо -
ра на Ро та ра и Ми ро сла ва Жу -
жи ћа, као и два ка та ло га: „Гра -
ни це” и „300 го ди на од осло бо -

Књи ге у ру ке!

Филм „Се ло у ср цу гра да”
Ра до ва на Ђе ри ћа осво јио је
дру го ме сто на два де сет пе -
том Ме ђу на род ном фе сти -
ва лу ет но ло шког фил ма у
Бе о гра ду и је ди ни је на гра -

ђен из Ср би је. Од 200 фил -
мо ва при сти глих из 40 др -
жа ва, се лек ци о на ко ми си ја
је иза бра ла 57, а 32, ме ђу
ко ји ма су и Ђе ри ће ва два,
на шла су се у так ми чар ској
кон ку рен ци ји.

– Филм је о Мар ги ћа ни ма
и го во ри о оби ча ји ма и љу -
ди ма. Као што сам на слов
ка же, Мар ги та се на ла зи у
ср цу Пан че ва, а ње ни жи те -
љи су по зна ти по то ме што
чу ва ју сво ју тра ди ци ју и оби -
ча је. Са ур ба ни за ци јом Пан -
че ва Мар ги ћа ни су по че ли
да гу бе по ла ко свој иден ти -
тет – об ја шња ва ау тор.

У зва нич ној кон ку рен ци ји
је био и Ђе ри ћев филм „Из ви -
ни те, по гре ши ли смо”, а „Ко -
вач ка во ди ца” при ка за на је у
ре ви јал ном де лу фе сти ва ла.

Ра до ван Ђе рић је ре жи сер,
про ду цент, пи сац сце на ри ја,
сни ма тељ и мон та жер свих
три ју фил мо ва. До са да је
осво јио пре ко 20 на гра да на
др жав ним и ме ђу на род ним
фе сти ва ли ма. М. М.

ДРУ ГА НА ГРА ДА РА ДО ВА НУ ЂЕ РИ ЋУ

Се ло у ср цу гра да

Све оне ко ји се с је се ни од по -
тен ци јал не за ра зе ви ру сом
гри па шти те вак ци на ци јом,
об ра до ва ће вест да су ове не де -
ље вак ци не про тив тог ре спи -
ра тор ног обо ље ња сти гле у
пан че вач ки Дом здра вља, те да
је у то ку њи хо ва ди стри бу ци ја
ам бу лан та ма у гра ду и се ли ма.

У пан че вач ки За вод за јав но
здра вље, ко ји вак ци на ма снаб -
де ва чи тав ју жни Ба нат, до пре -
мље но је 9.790 до за вак ци не
про из во ђа ча „Sanofi Pasteur”, а
До му здра вља је, као и прет -
ход них го ди на, при па ло 3.000
до за.

Па ци јен ти ко ји спа да ју у
ри зич не гру пе, а то су: ста ри ји
од пе де сет го ди на, осо бе с
плућ ним и кар ди о ва ску лар -
ним бо ле сти ма, аст ма ти ча ри,
ди ја бе ти ча ри, он ко ло шки и
хе ма то ло шки па ци јен ти, као и
де ца из над шест го ди на код
ко јих по сто је ин ди ка ци је, вак -
ци ну до би ја ју бес плат но. Нео -
п ход на им је је ди но ове ре на
здрав стве на књи жи ца. Они
ко ји же ле да се вак ци ни шу,
мо гу се, ра ди то га, од на ред не
не де ље ја ви ти сво јим иза бра -
ним ле ка ри ма.

Д. К.

ђе ња Пан че ва од Ту ра ка”, као и
дру го про ши ре но из да ње књи ге
„Ве тре ња че Вој во ди не не кад и
сад” др Жи ва не Кре јић.

Ре ги о нал ни цен тар за та -
лен те пре зен то ва ће мо но гра -
фи ју на ста лу по во дом пет на -
ест го ди на ра да те уста но ве.

На Сај му ће би ти и омла -
дин ски ма га зин „Драфт” – до
са да је иза шло 18 бро је ва, а до
Сај ма тре ба да се по ја ви и де -
вет на е сти.

Удру же ње књи жев ни ка и
књи жев них пре во ди ла ца Пан -
че ва пред ста ви ће но ви број ча -
со пи са „Квар тал”, ко ји је упра -
во иза шао из штам пе, а из еди -
ци је са вре ме не по е зи је „Нај бо -
ља” из ло жи ће че ти ри књи ге

мла дих пе сни ка ко је су иза шле
про шле го ди не – је дан од њих
је Пан че вац Јо ван По по вић. На
сај му ће се на ћи и збор ник по -
е зи је „Ру ко пи си 39”, ко ји је
иза шао у ма ју ове го ди не.

Ово го ди шњи сло ган ре но -
ми ра не књи жев не ма ни фе ста -
ци је, ко ја ће би ти отво ре на у
не де љу, 23. ок то бра, гла си:
„Књи ге у ру ке”. То ком са јам -
ске не де ље пред ста ви ће се ви -
ше од 450 из да ва ча, од ко јих је
че тр де се так ино стра них. Пред
по се ти о ци ма ће се на ћи бо га та
до ма ћа и стра на из да вач ка
про дук ци ја, ве ли ки број пре -
ми је ра, про мо ци ја, ди ску си ја
о књи жев но сти и из да ва штву...

М. Манић

Ре зер ве кр ви у пан че вач кој
Тран фу зи ји тре нут но су не -
до вољ не и мо гу „по кри ти”
пе ри од од че ти ри да на, док
се оп ти мал ном ко ли чи ном
сма тра она ко ја би за до во -
љи ла ба рем сед мо днев не по -
тре бе – ка жу у тој слу жби и
апе лу ју на на ше су гра ђа не
да да ју крв.

Пре ма ре чи ма др Рад ми ле
Ра и лић Ри стов ске, ше фи це
Од се ка ба зич не тран сфу зи је,
то ком лет њих ме се ци ре зер -
ве су, ка ко се и оче ки ва ло,
би ле знат но ни же, док је си -
ту а ци ја са да не што ста бил ни -
ја за хва љу ју ћи ре а ли за ци ји
ре дов них и уна пред ис пла -
ни ра них ак ци ја до бро вољ ног
да ва ла штва. Ове ак ци је се
спро во де, пре све га, у сред -
њим шко ла ма у Пан че ву,
Бе лој Цр кви и Али бу на ру.
По чет ком не де ље еки па
Тран сфу зи је бо ра ви ла је у
ЈКП-у „Во до вод и ка на ли за -
ци ја”, где су се за по сле ни ра -
до ода зва ли по зи ву да сво -
јим ху ма ним ге стом спа су
не чи ји жи вот. Слич на дво -
днев на ак ци ја по че ла је у че -
твр так, 20. ок то бра, у До му
здра вља у Бе лој Цр кви.

– По тре ба за при ме ном
кон цен тра та тром бо ци та у
ле че њу те шких хе ма то ло -
шких и он ко ло шких па ци је -
на та се не сма њу је, већ, на -
про тив, кон стант но ра сте.
До дат ни про блем пред ста -
вља и то што нам већ ду же

вре ме не до ста је ме ша ли ца
за тром бо ци те, ко ја би омо -
гу ћи ла да се кон цен тра ти
упо тре бе у ро ку од пет да на
од мо мен та при пре ме. Тре -
нут но мо же мо при пре ми ти
ком по нен те са мо за те ку ћи
или на ред ни дан – об ја сни ла
је др Рад ми ла Ра и лић Ри -
стов ска.

Крв мо гу да ти здра ве осо -
бе ста ро сти од 18 до 65 го ди -
на. Прет ход но је по треб но
узе ти ла ган оброк и до вољ но
теч но сти. Ва жно је и да да -
ва о ци ни су на те ра пи ји ле -
ко ви ма, као и да у Тран сфу -
зи ју оду од мор ни, ка ко би
за до во љи ли кри те ри ју ме на
ла бо ра то риј ском и ле кар -
ском пре гле ду. Слу жба се
на ла зи у Па сте ро вој ули ци 2,
а крв се мо же да ти рад ним
да ни ма од 7 до 15 и су бо том
од 8 до 13 са ти. Д. К.

АПЕЛ ИЗ СЛУ ЖБЕ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ

Да ва о ци кр ви, 
упо моћ!

По зо ри шна пред ста ва „Пи ја -
ни” „Ате љеа 212”, чи је је из во -
ђе ње у дво ра ни Кул тур ног
цен тра Пан че ва би ло пла ни -
ра но за уто рак, 18. ок то бар,
по ме ре на је на 1. но вем бар у

19.30, због бо ле сти глум ца.
Ку пље не кар те мо гу се вра ти -
ти на би ле тар ни ци Кул тур ног
цен тра, или ис ко ри сти ти у но -
вом тер ми ну.

М. М.

Још једнa га стро ном ска ма ни -
фе ста ци ја на ста ће у су бо ту, 22.
ок то бра, у Омо љи ци. Тог да на
у тр пе за ри ји Основ не шко ле
„До си теј Об ра до вић” би ће
одр жан пр ви Фе сти вал пи та и
бу ре ка, ко ји ће уз по моћ спон -

зо ра – мли на „Ба нат ски клас”
– при ре ди ти Удру же ње гра ђа -
на „Сун цо крет” у са рад њи са
ак ти вом же на „Омољ чан ке”.

Ор га ни за то ри на овај на -
чин же ле да под стак ну раз вој
пред у зет ни штва, као и да по -
се ти о це упо зна ју с про це сом
из ра де пе кар ских про из во да
уз де гу ста ци ју и дру же ње.

Фе сти вал ће зва нич но по -
че ти у 12 са ти све ча ним отва -
ра њем, еду ка тив ном ра ди о -
ни цом и из ло жбом свих про -
из во да. Би ће ор га ни зо ва на и
так ми че ња за нај бо ље сла не и
слат ке пи те и бу ре ке, као и за
нај ду жу и хро но пи ту. Про -
гла ше ње је пла ни ра но за 17
са ти, а сат ка сни је ма ни фе -
ста ци ја ће би ти за тво ре на.

Сви за ин те ре со ва ни за
уче шће на Фе сти ва лу пи та
и бу ре ка (пе ка ра, млин,
по је дин ци, ама те ри и про -
фе си о нал ци) до дат не ин -
фор ма ци је мо гу до би ти на
број те ле фо на 066/974-
06-43, или пу тем имеј ла
s u n c o k r e t . o m o l j i c a @
gmail.com.

Ј. Ф.

У СУ БО ТУ У ОМО ЉИ ЦИ

Пр ви Фе сти вал 
пи та и бу ре каОБЕ ЛЕ ЖЕН СВЕТ СКИ ДАН ХРА НЕ

Здра вље на уста ула зи

ПО ЧИ ЊЕ БОР БА ПРО ТИВ ВИ РУ СА

Сти гла вак ци на 
про тив гри па

ОД ЛО ЖЕ НА ПРЕД СТА ВА „ПИ ЈА НИ”

Но ви да тум – пр ви 
дан но вем бра

Уче ни ци сред ње шко ле и не -
ко ли ко ђа ка ше стог раз ре да
основ не Му зич ке шко ле „Јо -
ван Бан дур” одр жа ли су ху ма -
ни тар ни кон церт, ка ко би по -
мо гли по ро ди ци Ми лен ко вић
из Ка ча ре ва, бра ту и се стри
ко ји су про шле је се ни из гу би -
ли ро ди те ље у са о бра ћај ној

не сре ћи. Кон церт је ре а ли зо -
ван на ини ци ја ти ву пред сед -
ни ка ђач ког пар ла мен та Да ви -
да Сто ја нов ског.

Ово ни је пр ви пут да су се
уче ни ци му зич ке шко ле оку -
пи ли ка ко би по мо гли они ма
ко ји су се на шли у не во љи.

М. М.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ

По моћ по ро ди ци 
Ми лен ко вић

АУ ТО РИ ИЗ НА ШЕГ ГРА ДА

На штан до ви ма из да ва ча на са јам ској ма ни фе ста ци ји на ћи ће се

и књи ге пан че вач ких ау то ра, ме ђу ко ји ма су Ва са Пав ко вић, Ву -

ле Жу рић, Ива на Спа со је вић, Не ма ња Ро тар, Мир ја на Узе лац,

На да Ма лек, Александар Станојловић, Иван ка Рад ма но вић,

Александра Михајловић, Гор да на Вла јић, Ми ло са ва Па вло вић... 
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

ПОЛИТИКА

Го спо дин Мар ко Ђу рић се да нас кан ди до вао за но вог
Алек сан дра Ву ли на. Шта то зна чи? Зна чи но ву по зо ри -
шну пред ста ву.

(Бо шко Об ра до вић, ли дер Срп ског по кре та Две ри, на
сед ни ци Од бо ра за Ко со во и Ме то хи ју, Н1)

* * *
Ова власт не ма ка па ци тет ни од ко ма ра ца да нас од бра -
ни, па ба ца ју јав но сти уди це о вој ном ро ку.

(Бо ри слав Сте фа но вић, осни вач и ли дер По кре та Ле -
ви ца Ср би је, НИН)

* * *

Ка жу, глу пи Ву чић
же ли да по бе ди на
пред сед нич ким из -
бо ри ма, а ја се не ћу
ни кан ди до ва ти.

(Алек сан дар Ву -
чић, пре ми јер Ср -
би је, „Бе та”)

* * *
Не мо гу да вам ка -
жем да ли је то
аген ци ја, ка ко је ре -
ги стро ва на и на ко -
ји на чин функ ци о -
ни ше, али функ ци -
о ни ше.

(Алек сан дар Ву -
лин, ми ни стар за
рад, за по шља ва ње,
со ци јал на и бо рач ка пи та ња, од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње ка ко „Тан југ” и да ље ра ди ка да је при ме ном
За ко на о јав ном ин фор ми са њу и ме ди ји ма пре стао да
по сто ји 31. ок то бра про шле го ди не, „Бе та”)

КОНЦЕПТ

Пред ста ва

Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

Од лу ка во ди ка ја чој
цен тра ли за ци ји

Скуп шти на Ср би је не дав но је
усво ји ла из ме не За ко на о фи -
нан си ра њу ло кал не са мо у -
пра ве. Пре ма пред ло же ним
из ме на ма за ко на, од укуп них
при хо да од по ре за на за ра де
гра до ви ма ће, уме сто до са да -
шњих 80 од сто, убу ду ће оста -
ја ти 77 од сто, а оп шти на ма 74
од сто.

Раз го ва ра ли смо с при пад -
ни ци ма шест пар ла мен тар них
стра на ка о то ме ка ко ће се ова
од лу ка од ра зи ти на Пан че во.

Ма ри ни ка Те пић, на род ни
по сла ник Ли ге со ци јал де мо -
кра та Вој во ди не, ре кла је да
цен трал ни ни во вла сти узи ма
оп шти на ма и гра до ви ма део
нај си гур ни јег ло кал ног при хо -
да ко ји им пу ни бу џе те, да им
оти ма део од по ре за на за ра де,
због че га ће, ка ко на во ди, они
по че ти ма сов но да се за ду жу ју
и про да ју сво ју имо ви ну.

УСВО ЈЕ НЕ ИЗ МЕ НЕ ЗА КО НА О ФИ НАН СИ РА ЊУ ЛО КАЛ НЕ СА МО У ПРА ВЕ

У ГРАД СКОМ БУ ЏЕ ТУ 
ОКО 60 МИ ЛИ О НА ДИ НА РА МА ЊЕ

го во ри ти о су фи ци ту или де -
фи ци ту – пре ци зи ра ла је она.

Шан дор Ђер фи, од бор ник
По кре та „До ста је би ло”, на вео
је ка ко се овим из ме на ма за -
ко на за пра во скри ва ју ру пе у
ре пу блич ком бу џе ту. Ка зао је
да ће ло кал не са мо у пра ве по -
ку ша ти да на до ме сте гу бит ке
сма њу ју ћи из дат ке, што се,
пре ма ње го вим ре чи ма, нај че -
шће спро во ди у сфе ра ма ко је
су нај ра њи ви је, за тим по ве ћа -
њем ра зних на ме та гра ђа ни ма
и при вре ди, као и по врат ним
тран сфе ри ма с ви ших ни воа
вла сти, што во ди ве ћој цен -
тра ли за ци ји.

– Цен тра ли за ци ја се мо же
при ме ти ти на при ме ру ре кон -
струк ци је Ули це 7. ју ла. На
осно ву вра ћа ња ско ро истог

Чла но ви Срп ског по кре та
Две ри ис та кли су на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној у уто рак, 18. ок то бра, да
је од бор нич ка ве ћи на на по -
след њој сед ни ци Скуп шти не
гра да до не ла ка та стро фал ну
од лу ку у ве зи с фор ми ра њем
ве тро за штит них по ја се ва.

– Но вац ко ји је био на ме -
њен за сад њу ве тро за штит -
них по ја се ва пре у сме рен је
на по ди за ње и одр жа ва ње
јав них зе ле них по вр ши на у
Пан че ву. Том од лу ком је
прак тич но 25 ми ли о на ди на -
ра уба че но у ре дов ну по тро -
шњу и под ми ри ва ње те ку ћих
ра чу на ЈКП-а „Зе ле ни ло”.
Да кле, но вац ко ји је био на -
ме њен но вом и кон крет ном
по ду хва ту, а ко ји је и сви ма
ви дљив, по тро ши ће се та ко
да се ре зул та ти тог тро ше ња

ни ка ко не мо гу из ме ри ти и
са гле да ти – из ја вио је Ра до -
мир Ор ло вић, члан Град ске
ор га ни за ци је Две ри.

Он је овом при ли ком упи -
тао за што ни је до шло до
сад ње ве тро за штит них по ја -
се ва и да ли град ска власт
има свест о њи хо вом зна ча ју
и ко ри сним функ ци ја ма, до -
дав ши да они ума њу ју енер -
ги ју ве тра и спре ча ва ју фор -
ми ра ње сне жних на но са.

– Та ко ђе, спре ча ва ју еол -
ску еро зи ју, ко ја сма њу је
ква ли тет зе мљи шта од но ше -
њем нај ква ли тет ни јих че -
сти ца из по вр шин ског сло ја
зе мљи шта, ко је се та ло же у
ка на ли ма и ре ка ма, а што
до во ди до за му љи ва ња,
спре ча ва ња ису ши ва ња зе -
мље и по ја ве су ше на њој –
под ву као је Ор ло вић.

пра ва ма да тре ба да уве ћа ју
сво је из вор не при хо де, пре
све га уби ра њем по ре за на
имо ви ну гра ђа на, до че га се
мо же до ћи ажу ри ра њем до ку -
мен та ци је, ко ја је у мно гим
ло кал ним са мо у пра ва ма не -
сре ђе на и не пот пу на – из ја ви ла
је На да Кир бус.

Ка за ла је да со ци ја ли сти
сма тра ју ка ко се ни жи из нос у
град ској ка си не ће не га тив но
од ра зи ти на ко ри сни ке бу џе -
та, а по себ но ин си сти ра ју да се
за у ста ви тренд сма ње ња сред -
ста ва пла ни ра них за со ци јал -
ну по моћ, ко ји је до са да био

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

Катастрофална
од лу ка 

– Не ки гра до ви су већ у ду -
го ви ма, као и Пан че во. Ло кал на
власт се већ пред из бор но за ду -
жи ла за го то во 900 ми ли о на
ди на ра. Ко ће то от пла ћи ва ти?
Гра до на чел ник? Град ски ме -
на џер? Не, не го сви ста нов -
ни ци, по ре ски об ве зни ци
гра да Пан че ва – из ја ви ла је
Те пи ће ва.

Ка за ла је и да ли га ши због
то га ни су гла са ли за ову за -
кон ску ин тер вен ци ју, већ да су
је кри ти ко ва ли, по ку ша ва ју ћи
да об ја сне ре сор ној ми ни стар -
ки Бр на бић ка ко она тре ба да
бу де на че лу бор бе с ми ни -
стром фи нан си ја, а у ко рист
гра ђа на и са ме де цен тра ли за -
ци је. Ис та кла је да се не сла же
са обра зло же њем да је глав ни
мо тив од лу ке фи скал на кон -
со ли да ци ја и да су од пре пет
го ди на све ма ња из два ја ња за
ло кал ни ни во, до дав ши да ре -
пу блич ки фи скал ни де фи цит
упор но ра сте.

– Мо же се об ја сни ти про -
стим при ме ром: да кле, од 10
ди на ра укуп ног при хо да у Ре -
пу бли ци Ср би ји, де вет иде
цен трал ној вла сти и Вла ди, а
са мо је дан ди нар свим оп шти -
на ма, гра до ви ма и Ау то ном ној
По кра ји ни Вој во ди ни за јед но
– ре кла је Ма ри ни ка Те пић,
на гла сив ши да ће ЛСВ и да ље
упор но и до след но тра жи ти да
се овај за кон по но во из ме ни,
ка ко би се оп шти на ма и гра до -
ви ма вра ти ла сред ства ко ја су
им на овај на чин оте та.

Ни ко ла Ћур чин, од бор ник
Де мо крат ске стран ке, сма тра
ка ко је ово ве о ма ва жна те ма,
јер ди рект но ути че на жи вот
Пан че ва ца.

– Пре ма на во ди ма гра до на -
чел ни ка, у пи та њу је ума ње ње
при хо да од око 60 ми ли о на
ди на ра за ло кал ни бу џет, а тај
но вац ће се пре ли ти у ре пу -
блич ки бу џет. То зна чи око

400 ди на ра ма ње за сва ког
Пан чев ца, што је, при ме ра ра -
ди, до вољ но да сви на ши су -
гра ђа ни до би ју но ве здрав -
стве не књи жи це – по ја снио је
Ћур чин.

Он је ка зао и да је за бри ња ва -
ју ћи од нос ви шег ни воа вла сти
пре ма ло кал ним са мо у пра ва -
ма, на во де ћи и да ми ни стар ка
за ло кал ну са мо у пра ву у ме ди -
ји ма го во ри о то ме ка ко ло -
кал не са мо у пра ве ре ке ти ра ју
и ба ха те се.

– Бо јим се да нас оче ку је да -
ље сма ње ње при хо да ло кал -
них са мо у пра ва, а по ве ћа ње
„над ле жно сти”, фи нан сиј ских
оба ве за. На ја вље но је сма ње ње
на кна де за за шти ту жи вот не
сре ди не за тран спорт нафт них
де ри ва та, про лаз те рет них во -
зи ла, од че га град ски бу џет са -
да при хо ду је 350 ми ли о на ди -
на ра – под ву као је Ћур чин.

О ста ву Срп ске ра ди кал не
стран ке го во ри ла је Сми ља на
Гла мо ча нин Вар га, пот пред -
сед ни ца Скуп шти не АПВ. Она
је по но ви ла да су се ра ди ка ли
увек за ла га ли за уки да ње ау то -
ном них по кра ји на, а за ја ча ње
ло кал них са мо у пра ва.

Одборници у Скупштини
града Станко Богосављев
и Игор Ставревски проме-
нили су партијске дресо-
ве, прешавши у Српску
напредну странку. Ту ин-
формацију је за „Панче-
вац” потврдио Жељко Су-
шец, председник Градског
одбора СНС-а.

Богосављев и Ставревски
били су одборници Српске

радикалне странке који су
крајем јула ове године одлу-
чили да делају самостално,
потврдивши ту одлуку на
претходном заседању локал-
ног парламента, а сада су
потписали приступнице за
владајућу партију.

Напредњаци заједно с ко-
алиционим партнерима у
скупштинској сали броје 43
одборника.

СНС БОГАТИЈИ ЗА ДВА ОДБОРНИКА

Прелазак бивших 
радикала из но са, а за ко ји прет по ста -

вља мо да ће би ти ус кра ћен
Пан че во, Ре пу бли ка спро во ди
це ло куп ну јав ну на бав ку. На
тај на чин упра вља чак и до -
дат ним сред стви ма до пу ног
из но са по ду хва та, а на ја вље ни
уго вор пред ви ђа да Град по -
ста је фи нан си јер. По што се
од лу ке о ова квим до де ла ма с
ви ших ни воа вла сти до но се
пре ма не ја сним пра ви ли ма,
по ја вљу је се мо гућ ност за ис -
по ља ва ње мо ћи у од лу ка ма
ко ји ма се на гра ђу ју по ли тич ке
по доб не ло кал не вла сти, а ка -
жња ва ју оста ле. Кроз зах те ве
уго во ра с ре пу блич ким ни во -
ом из нос сред ста ва ко ји се
обез бе ђу је за ову ре кон струк -
ци ју уве ћа ва се за око 10 ми -
ли о на ди на ра – твр ди Ђер фи.

Од бор ни ца Со ци ја ли стич ке
пар ти је Ср би је На да Кир бус
на ве ла је да је ово за кон ско
ре ше ње по ку шај про на ла же -
ња пра ве ме ре за пре ра спо де -
лу при хо да од по ре за на за ра -
де, ка ко би укуп ни при хо ди

– Из не на ђу ју ће је што је
овај за кон у име Вла де обра -
зла гао ми ни стар за ло кал ну
са мо у пра ву, јер је по сао и ду -
жност тог ми ни стра да за сту -
па и бра ни њи хо ве ин те ре се, а
не да по др жа ва од лу ку ко јом
се ус кра ћу ју овла шће ња ло -
кал ним са мо у пра ва ма. Из ме -
на ма за ко на су на нај кон крет -
ни ји на чин су же на пра ва ло -
кал них са мо у пра ва: сма ње -
њем нов ча них сред ста ва оне
су оне мо гу ће не да оства ре
сво ја пра ва и над ле жно сти –
из ја ви ла је Сми ља на Гла мо -
ча нин Вар га.

Ре кла је и да су ра ди ка ли у
Скуп шти ни Ср би је гла са ли
про тив пред ло га за ко на.

– Бо ри ће мо се да ове го ди не
пре ста не че тр на е сто го ди шња
ка та стро фал на прак са да Вла -
да не под но си, а Скуп шти на
не усва ја за вр шни из ве штај о
бу џе ту, јер је тек на кон из ра де
по ме ну тог до ку мен та мо гу ће

ло кал них са мо у пра ва би ли до -
вољ ни за оба вља ње њи хо вих
функ ци ја.

– У исто вре ме из ме на за ко -
на је по ру ка ло кал ним са мо у -

ак ту е лан при сва ком ре ба лан -
су бу џе та Гра да.

Гра до на чел ник и при пад -
ник Срп ске на пред не стран ке
Са ша Па влов по твр дио је да ће
у ло кал ном бу џе ту за на ред ну
го ди ну би ти око 60 ми ли о на
ди на ра ма ње. Об ја снио је да је
ко рек ци ја про це на та пре ра -
спо де ле сред ста ва од по ре за

на за ра де де фи ни са на као ме -
ра фи скал не кон со ли да ци је, с
ци љем сма ње ња укуп ног фи -
скал ног де фи ци та и очу ва ња
ма кро е ко ном ске ста бил но сти.

– Ума ње ње ове вр сте при хо -
да не би тре ба ло зна чај ни је да
ути че на ста бил ност ло кал ног
бу џе та, али по тен ци јал ну опа -
сност мо же пред ста вља ти да -
љи тренд сма ње ња ове вр сте
усту пље них при хо да на ред них
го ди на – по ја снио је Па влов.

Упо зо рио је да би ло кал не
са мо у пра ве мо гле да за пад ну у
про блем, јер не ће би ти у мо -
гућ но сти да сер ви си ра ју кре -
дит не оба ве зе. До дао је да би
при то ме ефек ти ула га ња у по -
слов ну ин фра струк ту ру и у
ства ра ње по год ног ам би јен та
за при вла че ње ин ве сти то ра
чи ји је циљ но во за по шља ва ње
мо ра ли по но во да се ана ли зи -
ра ју и из ба лан си ра ју, јер
основ на мо ти ва ци ја ових ме ра
упра во је сте по ве ћа ње при хо -
да ло кал них бу џе та од по ре за
на за ра де.

Ћурчин: Бо јим се да
нас оче ку је да ље 
сма ње ње при хо да 
ло кал них са мо у пра ва, 
а по ве ћа ње 
„над ле жно сти”, 
фи нан сиј ских оба ве за. 

Н. Ћурчин

М. Тепић

С. Гламочанин Варга

Н. Кирбус

С. Павлов

Ш. Ђерфи
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По је ди ни ме ди ји пре не ли су из ја ве
пре ми је ра Алек сан дра Ву чи ћа да
же не у Ср би ји ра ђа ју де цу ка ко би од
др жа ве узе ле но вац и да мај ке не же -
ле да ра де јер до би ја ју со ци јал на да -
ва ња у ви си ни ми ни мал ца. То је иза -
зва ло број не по ле ми ке, а у то ку је и
пот пи си ва ње пе ти ци је за да ва ње
нов ца из бу џе та же на ма с тро је де це.
Пре ми јер ипак твр ди ка ко су по ме -
ну те ре чи фал си фи ко ва не и из ву че -
не из кон тек ста.

Тим по во дом смо пи та ли су гра ђа -
не шта ми сле о по ло жа ју труд ни ца и
мај ки, као и да ли им је по треб на ве -
ћа фи нан сиј ска по моћ.

ДУ ШАН МАР ЈА НО ВИЋ, 
про фе си о нал ни са вет ник:

– Сва ка ко труд ни це и по ро ди ље
тре ба да има ју ве ћу по моћ од др жа -
ве, и то еко ном ску, али и по моћ у
свим дру гим обла сти ма жи во та, јер у
том пе ри о ду не мо гу да ра де, а до но -
се но во људ ско би ће на овај свет. У
ве зи с нов ча ном по мо ћи ко ју до би ја ју
по ро ђе њу бе бе, сма трам да би тре ба -
ло да кре не мо пу тем раз ви је ни јих зе -
ма ља и да мо им ве ћу па жњу. Сла жем

се с пе ти ци јом ко ја се од но си на то
да тре ба фи нан сиј ски по мо ћи мај ка -
ма с тро је де це.

ВИ О РИ КА БЛА ГО ЈЕ, пен зи о нер ка:
– Ја сам би ла на став ни ца и сма -

трам да труд ни це и мај ке тре ба да
има ју ве ћу по моћ од др жа ве. Не
знам ко ли ки је бу џет Ср би је, али ве -
ру јем да би за тро је де це тре ба ло из -
дво ји ти но вац. Та ко ђе, из нос нов ца
ко ји до би ја ју по ро ђе њу бе ба, мо гао
би да бу де ма ло ви ши.

МИ ЛАН ЈЕР КОВ, пен зи о нер:
– Ми слим да је др жа ва на пр вом

ме сту што се ти че све га и, уко ли ко је
та ква си ту а ци ја, она ће се по бри ну ти
и за по ро ди ље и све ће би ти на свом
ме сту. Те шко је ко мен та ри са ти нов ча -
ну по моћ ко ју до би ја ју по ро ђе њу де -
те та, јер су љу ди не за по сле ни и не ма -
ју па ра. У су шти ни, сла жем се да им
тре ба по мо ћи ко ли ко год је мо гу ће.

ЈО ВАН ЈАН, 
ин же њер про из вод ног ма шин ства:

– Тре ба ло би да се труд ни ца ма и
по ро ди ља ма да ју ве ћа пра ва, да им

др жа ва ви ше по мог не и сма трам да
по ро ђе њу де те та до би ја ју баш ма ло
нов ца. Та ко ђе, у пот пу но сти се сла -
жем са иде јом да мај ке с тро је де це
до би ја ју но вац из бу џе та.

ЂУ КА ТО ДО РИЋ, тр го вац:
– У сва ком сми слу труд ни це и мај -

ке тре ба да има ју ве ћа пра ва. За ла -
жем се за то да им се да је но вац из
бу џе та, а по го то во же на ма с тро је де -
це. Сто па на та ли те та тре ба да се по -
диг не. Че сто се чу је ка ко труд ни це
оста ју без по сла, де гра ди ра не су и то -
ме се мо ра ста ти на пут. Из нос нов ца
ко ји се до би ја за ро ђе ње де те та је ма -
ли и њи ме се не мо гу ре ши ти ни ка -
ква пи та ња.

АН ДРИ ЈА НА НЕ ДЕЉ КО ВИЋ, 
би о тех но лог:

– Не ма мо не ка по себ на пра ва, ја
сам мај ка тро је де це и сла жем се са
иде јом да нам се да је пла та, или ти
по моћ из бу џе та. Ту пе ти ци ју ап со -
лут но по др жа вам. Де ца су ми ма ло
по ра сла и не мам ни ка кву фи нан сиј -
ску по моћ.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Ј. ЈАНМ. ЈЕРКОВ Ђ. ТОДОРИЋ А. НЕДЕЉКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КАВ ЈЕ ПО ЛО ЖАЈ ТРУД НИ ЦА И МАЈ КИ?

Тре ба ју им ве ћа пра ва и нов ча на по моћ

В. БЛАГОЈЕД. МАРЈАНОВИЋ

Дру га фа за об у хва та 
ас фал ти ра ње и из град њу
во до вод не и ка на ли за ци о не
мре же

По та ми шки ко лек тор 
до сле де ће је се ни

Друга фаза радова у северној инду-
стријској зони (Улица 7. нова) у току
је и обухвата изградњу пута, јавног
осветљења и водоводне мреже, у ду-
жини од 550 метара, вредности око
23 милиона динара, а новац је обез-
беђен из кредитног задужења Града
Панчева за ову годину.

Ова друга фаза радова подразуме-
ва и израду техничке документације
и извођење радова на фекалној кана-
лизацији у дужини од 1.400 метара.
Процењена вредност је 22,8 милиона
динара. Јавна набавка је покренута, а
рок за ове радове је крај децембра.

– У наредном периоду ћемо настоја-
ти да прокрчимо цео тај појас који об-
ухвата интерну саобраћајницу у зони, а
све с циљем доласка првих инвестито-
ра. Искрено се надам да ћемо изград-
њом потамишког колектора – а прва
фаза треба да се заврши средином сле-
деће године – активирати северну ин-
дустријску зону. Оптимистично на је-
сен следеће године очекујем прве инве-
ститоре и нова запошљавања – изјавио
је градоначелник Саша Павлов.

Поред друге фазе радова у северној
пословној зони, пред Градом је и зна-
чајан посао изградње поменутог по-
тамишког колектора, који је дугачак
око осам и по километара. Процење-
на вредност инвестиције је око 400
милиона динара, радови су планира-
ни фазно, а за поменуту прву фазу
неопходно је око 100 милиона дина-
ра. Поред тога што је колектор неоп-
ходан индустријској зони, значајан је
и зато што би повезао на канализаци-
ону мрежу насеље Караулу, али и по-
већао капацитет кишне и фекалне
канализације у Горњем граду.

У СЕ ВЕР НОЈ ИН ДУ СТРИЈ СКОЈ ЗО НИ

ОП ТИ МИ СТИЧ НО У РА ДО ВЕ

ХРОНИКА

До тих радова, које ће вероватно
Град морати да финансира након
што је недавно министарство одбило
предлог пројекта, неопходно је у ин-
дустријској зони поставити подземне
електричне каблове, који би омогу-
ћили већу енергетску снабдевеност и
стабилност овог подручја.

Директорка ЈП-а Дирекција за из-
градњу и уређење Панчева Маја Вит-
ман потврдила је за „Панчевац” да су
ти радови предвиђени на основу спо-
разума о сарадњи са ЕПС-ом.

– Радови се односе на постављање
високонапонског кабла који ће омогу-
ћити снабдевање електричном енер-
гијом. Процењена вредност је два ми-
лиона динара с ПДВ-ом. Јавна набавка
и радови зависиће од ЕПС-а, односно
од њихове брзине израде пројекта и
прибављања дозвола од надлежног
покрајинског секретаријата, али оче-
кује се да јавна набавка буде покрену-
та у што краћем року – изјавила је ди-
ректорка.

Градња путне инфраструктуре у се-
верној пословној зони почела је у јуну.

Прва фаза радова обухватила је изград-
њу 520 метара саобраћајнице у Улици
7. нова и дела црепајачког пута са ин-
фраструктуром, као и водовода и јав-
ног осветљења. Укупна уговорена вред-
ност тих радова износила је 31,8 мили-
она динара, а у питању су припремни и
земљани радови, који су обављени упо-
редо с постављањем саобраћајне сигна-
лизације. Средства за реализацију ове
инвестиције обезбедио је Град Панчево
делом из кредитног задужења, а посту-
пак јавне набавке и уговарање инвести-
ције спровела је Дирекција.

Северна индустријска зона налази се
на путу за Јабуку. Градоначелник је ре-
као да је њено опремање једна од најва-
жнијих капиталних инвестиција у Пан-
чеву и један од стратешких циљева.

ЈКП „Водовод и канализација” је
од кредита КfW банке урадио водо-
водну мрежу ка северним селима и
та мрежа ће обухватити и индустриј-
ску зону.

Урбанисти су пре неколико година
проценили да је за Град најјефтиније
опремање управо ове локације, која
се простире на 75 хектара на путу за
Качарево, и зато се она прво и уређу-
је. Стране компаније у просеку заку-
пљују од два до шест хектара земљи-
шта у Србији.

М. Ди ми трић

Чланови Градског већа усвојили су
19. октобра Извештај о извршењу
Одлуке о буџету Града за првих де-
вет месеци ове године. Израда изве-
штаја два пута годишње је законска
обавеза свих локалних самоуправа
у Србији.

На територији града Панчева од
јануара до септембра укупно је на-
плаћено око 10 милијарди динара и
та средства су расподељена на буџете
Републике, Покрајине и Града. У
Панчеву је укупно наплаћено 2,8 ми-
лијарди динара или близу 28 одсто, а
по основу обавезног социјалног оси-
гурања 1,5 одсто, односно 151 мили-
он динара.

Остварено је укупно 3,9 милијар-
ди динара од прихода и примања
буџета за по-
менути пери-
од (укључују-
ћи и средства
пренета из
2015. године),
што је 66 од-
сто од плани-
раног годи-
шњег плана.

Укупни при-
ходи буџета
Града су мањи
од планира-
них, и то за
154 милиона динара. У оквиру при-
хода класичне буџетске потрошње
највеће учешће износи 2,4 милијар-
де динара и оно је близу 50 одсто, а
односи се на порез на зараде. Следи
приход од пореза на имовину, са уче-
шћем у буџету од 18 одсто. У овом
извештају је наведено и да је у буџе-
ту Панчева најмање учешће прихода
од боравишне таксе – 0,05 одсто.

Међу оствареним приходима ко-
муналне потрошње, који износе 130
милиона динара, највеће учешће,

од 28 одсто, односи се на примања
од продаје земљишта.

Приходи по посебним прописима
су у том периоду износили 238 ми-
лиона, а текући трансфери од По-
крајине (за регресирање превоза
ученика, више сеоских и градских
манифестација...) 20 милиона ди-
нара. Из покрајинске касе стигло
нам је и око 26 милиона динара за
капиталне трансфере (за рекон-
струкцију појединих улица и из-
градњу канализационе мреже).

Сопствени приходи преко рачуна
буџета остварени су у висини од 68
милиона динара.

У овом извештају је наведено и
шта је планирано да се уради нов-
цем од кредита, попут радова у се-

верној индустријској зони или из-
раде више пројектно-техничких до-
кументација.

Када је реч о извршеним отплата-
ма дугова, наведено је да је за глав-
нице домаћим кредиторима (укљу-
чујући и Фонд за развој) исплаћено
120 милиона динара, а на име ка-
мата 14 милиона динара.

У извештају су побројана и сред-
ства из текуће буџетске резерве, али
и програмска структура буџета.

М. Д.

СА СЕДНИЦЕ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Реализација буџета 
од јануара до септембра

ЗАМЕЊЕН КРОВ НА СКУПШТИНСКОЈ САЛИ

Радови на замени пластичне кровне конструкције на великој сали Град-
ске управе обављени су у среду, 19. октобра. Тај кров је услед града на
више места био разбијен, па је седница локалног парламента прошле
недеље одржана у малој сали јер је велика сала прокишњавала.

По во дом кон кур са за ово го ди шњу
Но вем бар ску на гра ду у Град ску
упра ву су до 14. ок то бра, до ка да је
по зив био отво рен, сти гла 22 пред -
ло га.

За ово нај пре сти жни је пан че вач ко
при зна ње кан ди до ва ни су 19 по је ди -
на ца, две ор га ни за ци је и је дан ко -
лек тив.

Из сфе ре кул ту ре и умет но сти је и
ове го ди не сти гло нај ви ше пред ло га
– пет, док су из обла сти обра зо ва ња
би ла три пред ло га, као и из спор та и
но ви нар ства. Из здрав ства је пред ло -
жен је дан кан ди дат, ко ли ко и из ар -
хи тек ту ре. За ову град ску по ве љу
кан ди до ва но је и јед но све ште но ли -
це, а за јед ног кан ди да та су сти гле
две при ја ве.

Жи ри, на чи јем је че лу мр Ве ра Ца -
ри на, од лу чи ће ко су ово го ди шњи до -

бит ни ци Но вем бар ске на гра де у уто -
рак, 25. ок то бра, у 17 са ти.

Пра во пред ла га ња кан ди да та за
на гра ду, у пи са ној фор ми, има ла су
прав на и фи зич ка ли ца.

Кри те ри ју ми су би ли исти као и ра -
ни јих го ди на, те се ова по ве ља до де љу -
је по је дин ци ма, ор га ни за ци ја ма или
пред у зе ћи ма ко ји има ју пре би ва ли -
ште од но сно се ди ште у Пан че ву за
вред на до стиг ну ћа зна чај на за град у
обла сти ма: умет но сти, на у ке, ар хи тек -
ту ре и ур ба ни зма, но ви нар ства, обра -
зо ва ња, спор та, при вре де, со ци јал ног
и ху ма ни тар ног ра да.

Ово град ско при зна ње тра ди ци о -
нал но се до де љу је по во дом 8. но вем -
бра – Да на гра да Пан че ва, на све ча ној
сед ни ци Скуп шти не гра да. На гра да
об у хва та по ве љу и нов ча ни део.

М. Д.

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ ГРА ДА

Кан ди до ва ни 22 по је дин ца
и ор га ни за ци је



при ја ви ли де лат ност. Они ко -
ји су ове на ме те пла ћа ли ра -
ни је, по след њи пут су до би ли
ре ше ње за 2014. го ди ну и од
та да че ка ју на но ва ре ше ња,
што им оте жа ва по сло ва ње и
оства ри ва ње пра ва.

Ста ри об ве зни ци су ду жни
да пла ћа ју по рез и на ме те по
ста ром ре ше њу. На и ме, та кви
па у шал ци су при ну ђе ни да на -
па мет одва ја ју из но се и пла ћа ју,
а ка да ре ше ња стиг ну са за ка -
шње њем, про блем ће пред ста -
вља ти ка ма та уко ли ко пред у -
зет ник ни је до бро про це нио.
За не ко га ко ра ди сам или има
ма лу фир му са два-три за по -
сле на, то је огром но оп те ре ће ње,
јер кад ре ше ње стиг не, цео из -
нос мо ра упла ти ти у не ком ро -
ку. У уре ђе ним зе мља ма оба ве -
за сва ке др жа ве је да пред у зет -
ни ку обез бе ди пред ви дљи вост
тро шко ва, а код нас то ни је
слу чај.

По во дом овог про бле ма
огла си ла се и Уни ја по сло да -
ва ца Ср би је, ко ја ин си сти ра на
про ме на ма и сма тра да је др -
жа ва та ко ја тре ба да сно си по -
сле ди це за сво је про пу сте, а не
при вред ник. Да под се ти мо,
об ве зник ко ји пла ти ма њи из -
нос по ре за, мо же оче ки ва ти
санк ци је и ка ма те, док др жа -
ва, ако об ве зник упла ти ви ше,
ни је оба ве зна да пла ти ка ма -
те. Про блем пред ста вља и то
што се на осно ву по ре ског ре -
ше ња ре гу ли ше и пла ћа ње
здрав стве них и пен зи о них до -
при но са, као и до при но са за

не за по сле не. Због то га се де -
ша ва да пред у зет ни ци има ју
про блем са ове ром здрав стве не
књи жи це, јер не мо гу до би ти
по твр ду да су из ми ри ли по рез.
Уни ја твр ди да има слу ча је ва
да су вла сни ци фир ме пла ти -
ли ве ћи из нос од прет по ста -
вље ног, али ни су мо гли да до -
би ју по ре ску по твр ду јер ни су
има ли ре ше ње по ко ме се мо -
же ви де ти да ли је пла ће на
нео п ход на су ма.

Да под се ти мо, пра во на па у -
шал но опо ре зи ва ње мо гу оства -
ри ти пред у зет ни ци ко ји ни су у
мо гућ но сти да во де по слов не
књи ге или им то оте жа ва по -
сло ва ње, па се обра ћа ју По ре -
ској упра ви да им она па у шал -
но од ре ди из нос по ре за на при -
хо де од са мо стал не де лат но -
сти. По ре ска упра ва од ре ђу је
фик сни из нос по ре за и до при -
но са, ко ји они пла ћа ју без об зи -
ра на то ка ко по слу ју. Зах тев за

па у шал но опо ре зи ва ње тре ба
да бу де пре дат до 30. но вем бра
те ку ће го ди не за на ред ну го ди -
ну, или 15 да на од да на упи са
код Аген ци је за при вред не ре -
ги стре, ако пред у зе ће тек по чи -
ње да ра ди, и у том слу ча ју
Упра ва тре ба да до не се ре ше ње
у ро ку од 30 да на.

За 2016. го ди ну пра во на па -
у шал но опо ре зи ва ње при хо да
од са мо стал не де лат но сти мо -
же се при зна ти пред у зет ни ку
чи ји је уку пан из нос про ме та
оства ре ног у 2015. го ди ни, од -
но сно из нос пла ни ра ног про -
ме та ма њи од 6.000.000 ди на -
ра. Пре ма ва же ћој уред би,
при ли ком об ра чу на по ре за
узи ма ју се у об зир де лат ност,
про сеч на за ра да, град или ме -
сто у ко ме се фир ма на ла зи,
број за по сле них, ста рост пред -
у зет ни ка, тр жи шни усло ви и
по вр ши на ло ка ла.

З. Ст.

Још 2013. го ди не одр жан је
дво не дељ ни про тест по љо -
при вред ни ка у ју жном Ба на -
ту, а ра та ри са да по но во тр пе
удар на џеп, ка пи тал и га -
здин ство – са оп шти ло је
удру же ње „Пан че вач ки ра -
та ри”.

На во ди се и да су ра та ри
по сле не дав не пљач ке од
стра не мо но по ли ста при от -
ку пу сун цо кре та, по но во на
њи хо вом уда ру, са мо је са да
реч о от ку пу и ла ге ро ва њу
ку ку ру за ово го ди шњег ро да.
Ка ко об ја шња ва ју, до кра ја
ав гу ста ку ку руз је на бер зи
вре део 20–22 ди на ра за ки -
ло грам (про шло го ди шњи
род), а са да, са мо ме сец да на
ка сни је, ово го ди шњи род је
на ис тој бер зи са мо 11-12 ди -
на ра по ки ло гра му.

„Се тва ози мих усе ва је ап -
со лут но спо ред на ствар јер
се пше ни ца у овој др жа ви
тре ти ра исто као и хра на за
па па га је, уме сто да за у зме
ме сто стра те шког про из во -
да, с об зи ром на то да се ра ди
о основ ном пре храм бе ном

ар ти клу пр во га ре да. По што
се у др жа ви не по шту ју и не
пи та ју ни шта ра та ри ко ји у
пло до ре ду углав ном има ју
ове три основ не кул ту ре,
про из ла зи за кљу чак да је ра -
тар ство уме сто основ не гра -
не по љо при вре де – спо ред на
де лат ност”, на во ди се у са оп -
ште њу.

Оце ње но је и да у ме ди ји -
ма не ма до вољ но ин фор ма -
ци ја о при вред ним ак тив но -
сти ма ра та ра, ко ји ра де и без
ра чу ни це и без др жав них
суб вен ци ја. Они кри ти ку ју
врх Вла де што их ни ко то ком
нај ве ће је се ње кам па ње ра -
до ва ни је по се тио и раз го ва -
рао с њи ма о про бле ми ма у
ра тар ству и евен ту ал ној по -
мо ћи кроз бр за за кон ска ре -
ше ња.

„Ра та ри оче ку ју пре ми је ра
и ми ни стре у бра зди, с кон -
крет ним ме ра ма за спас на -
ших по љо при вред ни ка, јер
већ су тра мо же би ти ка сно”,
на во ди се у са оп ште њу „Пан -
че вач ких ра та ра”.

М. Д.

Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У Вој во ди ни 6000 
ин ва ли да при ма 
по ло ви ну пен зи је

Но ва Стра те ги ја 
за уна пре ђе ње 
по ло жа ја осо ба 
са ин ва ли ди те том

Министарство за рад, борачка
и социјална питања спроводи
до краја месеца јавну расправу
о Предлогу стратегије за уна-
пређење положаја особа са ин-
валидитетом у Републици Ср-
бији од 2016. до 2020. године.
Тим поводом је у Панчеву 19.
октобра одржано стручно са-
ветовање, у организацији Са-
веза инвалида рада Војводине.

То је била прилика да инва-
лиди рада, али и надлежни са-
гледају проблеме и сачине
планове будућег деловања. Је-
дино тако могу померити
ствари набоље, јер су заједно
доста учинили на побољшању
положаја ових људи. Подсети-
ли су да се до 2007. године ин-
валидност посматрала само с
медицинске тачке, а сада су
укључени и други сегменти
друштвеног живота.

Ова стратегија треба да де-
финише правце будућег дело-
вања, начин на који ће се про-
блеми решавати, али и оквир-
ну висину неопходних сред-
става. Помоћник министра
Владимир Пешић подсетио је
да су у претходном периоду
донети за инвалиде значајни
закони који су унапредили
њихов положај, попут Закона
о употреби знаковног језика и
Закона о употреби пса водича.

– Јавна расправа о Предлогу
стратегије унапређења поло-
жаја особа са инвалидитетом у
Републици Србији до 2020. го-
дине спроводи се од 10. до 31.
октобра 2016. и то је шанса за
ваше сугестије и критике. На-
кон завршетка јавне расправе
Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална

ИЗ ПОРЕСКЕ УПРАВЕ

Повећана наплата 
дажбина

СТРУЧ НО СА ВЕ ТО ВА ЊЕ

ПУН ИЗ НОС ПЕН ЗИ ЈА ЗА СВЕ

ЕКОНОМИЈА

УДРУ ЖЕ ЊЕ „ПАН ЧЕ ВАЧ КИ РА ТА РИ”

Про бле ми 
по љо при вред ни ка

АПО ТЕ КА И ДА ЉЕ У БЛО КА ДИ

За по сле ни ма април ска пла та

питања ће анализирати све су-
гестије учесника у јавној рас-
прави и сачинити извештај о
спроведеној јавној расправи –
изјавио је Пешић.

У Србији нема прецизних
података о броју инвалида ра-
да, а незваничан податак је да
их има око пола милиона.
Највећи проблем имају они
инвалиди који имају решења о
примању делимичних пензи-
ја. То су људи који од 2003. го-
дине, када је закон донет, при-
мају 50 одсто пензије, док не
стекну услов за пуну пензију.
У Војводини таквих пензионе-
ра има око 6.000, од укупно
60.000 корисника инвалид-
ских пензија.

– Реч је о људима који су као
инвалиди рада проглашени за
технолошке вишкове. Они не
могу да пронађу нови посао
јер имају ограничену радну
способност. Тражимо да се то

питање реши, односно да и
они добијају пуну пензију. На-
равно да смо се надали да ће
проблем незапослености бити
решен доношењем Закона о
запошљавању особа са инва-
лидитетом, али у пракси до
тога није дошло. Тешко је до-
чекати 65 година живота с по-
ловином пензије – изјавила је
Стана Свиларов, председница
Синдиката инвалида рада Вој-
водине, организације која оку-
пља око 15.000 чланова.

Ђорђе Лукач, директор пан-
чевачке филијале Националне
службе за запошљавање, изја-
вио је да се та служба труди да
им нађе посао и као пример
навео да се недавно петоро љу-
ди запослило у фабрици обуће
у Алибунару, што је добра
вест, али и да таквих радних
места мањка.

Слободан Стефановић, пред-
седник Савеза инвалида рада

Ди ску си ја о про бле ми ма ин ва ли да ра да

Панчева, рекао је да та органи-
зација има око 160 чланова, а
некад је окупљала и преко
4.000 Панчеваца. Позвао је све
инвалиде рада да им се придру-
же, а њихове просторије се на-
лазе у Улици војводе Радомира
Путника 19.

Са инвалидима рада из
Панчева и околине разговара-
ли су и помоћник покрајин-
ског секретара за социјална
питања Тамара Мохачи, ди-
ректор покрајинског Фонда
ПИО Славко Имрић и пред-
седник Савеза инвалида рада
Србије Божидар Цвекић.

Учесници јавних расправа
могу доставити предлоге, су-
гестије, иницијативе и комен-
таре писаним путем Мини-
старству за рад, запошљавање,
борачка и социјална питања,
на адресу: Немањина 22–26,
Београд.

М. Ди ми трић

За ло шу про це ну 
пла ћа се ка ма та!

Оба ве за др жа ве је 
да обез бе ди 
пред ви дљи вост
тро шко ва

По ре ска упра ва је за по че ла ак -
тив но сти на утвр ђи ва њу ви си -
не па у шал ног при хо да и до но -
ше њу ре ше ња за пред у зет ни ке
ко ји су про шле и ове го ди не

У ГО ДИ НИ ПРЕД У ЗЕТ НИ ШТВА

Про ри ца ње по ре за!?

Наплата пореза за првих
осам месеци 2016. већа је не-
го у истом периоду прошле
године. У првих осам месеци
2016, према подацима Поре-
ске управе, приходовано је
728,7 милијарди динара,
што је око 70 милијарди ди-
нара више него у истом пе-
риоду прошле године.

Акцизе су наплаћене у из-
носу од 139,2 милијарде ди-
нара, а 2015. године у висини
од 113,1 милијарде динара.

Порасла је и наплата пореза
на добит, па је 2016. наплаће-
но 56,7 милијарди динара, а
лани 47 милијарди динара.

Пореска управа је 2016.
наплатила и 99 милијарди
пореза на доходак, а 2015. го-
дине 93,3 милијарде динара.

Када је реч о доприносима
за обавезно социјално осигу-
рање, порезници су инкаси-
рали 342 милијарде динара,
а годину раније 329 милијар-
ди динара. М. Д.

За по сле ни у Апо те ци Пан че -
во, ко ји су по чет ком овог ме се -
ца про те сто ва ли у Бе о гра ду,
до би ли су про шле не де ље
април ску пла ту. Из град ског
бу џе та је ис пла ће но око 3,5
ми ли о на ди на ра за не то пла те

за 74 за по сле на, с об зи ром на
то да је фир ма у бло ка да, а да
је осни вач Апо те ке – Град
Пан че во.

Пре две не де ље осни вач је
рад ни ци ма упла тио и сва ду -
го ва ња за по ре зе и до при но се

ка ко би за по сле ни има ли
здрав стве не књи жи це, што им
је и би ло обе ћа но од мах на кон
про те ста.

Апо те ка Пан че во и да ље ра -
ди са мо у јед ној сме ни, у 17
обје ка та. М. Д.



раз во ја иден ти те та и да сто га
тре ба учи ни ти све да се при -
пад ни ци ма на ци о нал них за -
јед ни ца омо гу ћи да ре а ли зу ју
ак тив но сти у овој обла сти. За -
кљу че но је да има про бле ма и
да што пре тре ба ура ди ти из -
ме не и до пу не Пра вил ни ка о
на став ном пла ну за основ не и
сред ње шко ле. Пред став ни ци
др жа ве упо зна ли су при сут не
с пла но ви ма ре фор ме про -
свет ног си сте ма и из ме на ма
за ко на о осно ва ма си сте ма
обра зо ва ња.

С дру ге стра не, иза сла ни ци
на ци о нал них са ве та из не ли

су сво ја за па жа ња. Оба ве сти -
ли су др жав не ор га не да ро -
ди те љи уче ни ка ко ји же ле да
из у ча ва ју на ци о нал не је зи ке
и кул ту ре по чет ком сва ке
школ ске го ди не мо ра ју да се
из ја шња ва ју. Ис та кли су да у
не ким шко ла ма има про бле -
ма с ко рект ним спро во ђе њем
ан ке те при ли ком упи са. Про -
блем пред ста вља и то што у
не ким сре ди на ма, бу ду ћи да
се ма ли број уче ни ка опре де -
лио за на ста ву на ма тер њем
је зи ку на ци о нал не за јед ни це,
не мо гу да се фор ми ра ју оде -
ље ња и гру пе. Те шко ћу у ре а -

ли за ци ји ква ли тет не на ста ве
пред ста вља и то што су уче -
ни ци на раз ли чи тим ни во и -
ма по зна ва ња и вла да ња ма -
тер њим је зи ком, а на став ни
про грам је кон ци пи ран пре ма
кла сич ној ше ми на став них
про гра ма – без пред ви ђе них
ди фе рен ци ра них са др жа ја.
Пред став ни ци на ци о нал них
за јед ни ца по жа ли ли су се и
на не по сто ја ње нео п ход них
уџ бе ни ка и пра те ће ли те ра -
ту ре. До дат ни про блем се ја -
вља ка да је реч о је зи ку ко ји
ни је стан дар ди зо ван (на при -
мер, ром ски је зик и бу ње вач -
ки го вор).

На кра ју са стан ка до го во -
ре но је да се над ле жним др -
жав ним ин сти ту ци ја ма по ша -
љу пред ло зи за ми ни ма лан и
мак си ма лан бро ју уче ни ка у
јед ној гру пи, за де фи ни са ње
уз ра ста уче ни ка у јед ној гру -
пи (мак си мал но три раз ре да)
итд. На ци о нал ни са ве ти су
пред ло жи ли да од бо ри за
обра зо ва ње, у са рад њи са из -
да ва чи ма, обез бе де ком пе -
тент не ау то ре, пре во ди о це,
лек то ре и ре цен зен те ко ји би
у оп ти мал ном вре ме ну мо гли
да при пре ме аде кват ну уџ бе -
нич ку и до дат ну ли те ра ту ру и
дру га на став на сред ства ра ди
што бо ље ре а ли за ци је на ста ве
овог пред ме та.

На Ма шин ском фа кул те ту у
Бе о гра ду про шле не де ље је
отво рен Срп ски цен тар за
енер гет ску ефи ка сност за
обу ку ме на џе ра за ефи ка -
сни је ко ри шће ње енер ги је.
Ре а ли за ци ју шко ло ва ња бу -
ду ћих струч ња ка по мо гла је
вла да Ја па на са 700.000
евра.

У Ми ни стар ству енер ге ти -
ке ис ти чу да је ово ва жан ко -
рак у за у ста вља њу не ра ци о -
нал ног и не е фи ка сног тро -
ше ње енер ги је у Ср би ји, ко ја
се оба ве за ла да ће до 2018.
го ди не сма њи ти укуп ну по -
тро шњу енер ги је за де сет од -
сто. При ме ра ра ди, на ша зе -
мља тро ши шест пу та ви ше
енер ги је од Не мач ке. Ви ши
са вет ник ге не рал ног ди рек -
то ра Ја пан ске ор га ни за ци је
за ме ђу на род ну са рад њу Хи -
ре у ки Ха ја ши ка зао је да је
та ор га ни за ци ја пру жи ла
Ср би ји тех нич ку по моћ и да
је Цен тар за вр шен пре ро ка.

На Ма шин ском фа кул те -
ту је об у че но де сет ин -

струк то ра ко ји ће до ја ну а ра
2017. оспо со бља ва ти бу ду ће
ме на џе ре за енер гет ску ефи -
ка сност. Фа кул тет је об ја вио
јав ни по зив за при ја вљи ва ње
кан ди да та (40 по ла зни ка).
Пла ни ра но је да пр ва гру па
за вр ши обу ку до ле та, а сам
курс се са сто ји од ше сто -
днев не обу ке и из ра де го ди -
шњег из ве шта ја и про гра ма
енер гет ске ефи ка сно сти уз
по моћ мен то ра. По том сле -
ди по ла га ње за вр шног ис пи -
та. Кан ди дат по окон ча њу
овог кур са до би ја уве ре ње о
по ло же ном ис пи ту ко јим
апли ци ра код Ми ни стар ства
ру дар ства и енер ге ти ке за
из да ва ње ли цен це за оба -
вља ње по сло ва енер гет ског
ме на џе ра.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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НИС НА ОВО ГО ДИ ШЊЕМ САЈ МУ ЕНЕР ГЕ ТИ КЕ И ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

ИН ВЕ СТИ РА ЊЕ У ОДР ЖИ ВИ РАЗ ВОЈ

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Тех но ло шке ино ва ци је
у енер ге ти ци

Пред ста вље ни 
енер гет ски ефи ка сни
си сте ми за про из вод њу
то пло те и стру је

Про шле не де ље су одр жа ни
два на е сти Ме ђу на род ни са јам
енер ге ти ке и три на е сти Ме ђу -
на род ни са јам за шти те жи вот -
не сре ди не, на ко ји ма је НИС
пред ста вио са вре ме не тех но -
ло ги је и ино ва ци је у по сло ва -
њу, као и но ве про јек те из
обла сти про из вод ње га са, енер -
ге ти ке и за шти те жи вот не сре -
ди не. Првог дана ове манифе-
стације НИС је широј јавности
приказао иновативни пројекат
за припрему гаса за транспорт.
Реч је о изградњи аминског по-
стројења чији рад НИС-у омо-
гућава да повећа квалитет до-
маћег природног гаса путем
издвајања угљен-диоксида и
других гасних примеса.

0 карактеристикама и пред-
ностима аминског построје-
ња, које ради у оквиру НИС-
овог Погона за припрему и
транспорт нафте и гаса у Еле-
миру, говорила је Мирјана
Остојић из Блока истражива-
ње и производња НИС-а. Пре-
ма њеним речима, поред по-
зитивног ефекта у пословању,
овај пројекат има и значајну
еколошку компоненту, јер је
технологија која се користи у
овом постројењу у Елемиру-
једна од еколошки најбезбед-
нијих и једна од најефикасни-
јих ме у постојећим методама
у процесу прераде гаса. Како
је она рекла, за ово техноло-
шко решење НИС је издвојио
више од 30 милиона евра.

Презентацији на Београд-
ском сајму присуствовали су,
изме у осталих, и студенти са
смера за индустријско инже-
њерство у експлоатацији наф-
те и гаса Техничког факултета
„Михајло Пупин" из Зрењани-
на. Отварање овог смера на
Техничком факултету иници-
рала је компанија НИС, због
потребе за висококвалифико-
ваним стручним кадром у екс-
плоатацији нафте и гаса. На-

На кон дво не дељ ног за сто ја
„ХИП –Пе тро хе ми ја” ула зи у
про цес по кре та ња про из вод -
ње. По че ле су ак тив но сти у
фа бри ци Ети лен, а на кон
стар та и до би ја ња про из во да
у спе ци фи ка ци ји оче ку је се
по че так про из вод ње у фа -
бри ка ма По ли е ти лен ви со ке
гу сти не (ПЕВГ) и По ли е ти -
лен ни ске гу сти не (ПЕНГ).

– За стој у „ХИП –Пе тро хе -
ми ји” ис ко ри шћен је за чи -
шће ње, са на ци ју и ре а ли за ци -
ју ре монт них ак тив но сти на
про це сној опре ми у фа бри ци
Ети лен. Циљ ра до ва је при -
пре ма опре ме за рад у кон ти -
ну и те ту на ви со ким ка па ци -
те ти ма у на ред ном пе ри о ду –

из ја вио је Ми ша Бу ла јић, из -
вр шни ди рек тор Функ ци је
про из вод ње и тех нич ке по др -
шке „ХИП –Пе тро хе ми је”.

Све ак тив но сти у ве зи с по -
кре та њем про це са про из вод -
ње у „Пе тро хе ми ји” би ће ре -
а ли зо ва не уз по што ва ње про -
пи са них без бед но сних ме ра
и у скла ду с ва же ћим про це -
ду ра ма ком па ни је, с ци љем
за шти те рад не и жи вот не
сре ди не.

При ли ком по кре та ња про -
из вод ње у „Пе тро хе ми ји” мо -
гу се оче ки ва ти по ве ћа на бу -
ка и по ја чан пла мен на ба -
кљи. О стар ту фа бри ка оба ве -
ште не су све над ле жне ин -
сти ту ци је. М. Д.

УВЕ ЋА НИ ПЛА МЕН И БУ КА

„Пе тро хе ми ја” 
по кре ће про из вод њу

Нео п ход на из ме на
ни за за ко на 
и пра вил ни ка

На ја вље на про свет на
ре фор ма 

Са ста нак на те му „Ма тер њи је -
зик са еле мен ти ма на ци о нал не
кул ту ре – ре а ли за ци ја на ста ве
из бор ног пред ме та у основ ним
и сред њим шко ла ма” одр жан је
у по не де љак, 17. ок то бра, у
згра ди По кра јин ске вла де. Ко -
ор ди на ци ја на ци о нал них са ве та
на ци о нал них ма њи на и На ци -
о нал ни са вет сло вач ке на ци о -
нал не ма њи не ини ци ја то ри су
овог ску па. По ред пред став ни -
ка на ци о нал них са ве та (ма ђар -
ске, сло вач ке, ру мун ске, ру -
син ске, хр ват ске, бу ње вач ке и
че шке на ци о нал не ма њи не),
са стан ку су при су ство ва ли и
Ана ма ри ја Ви чек, др жав на се -
кре тар ка Ми ни стар ства про -
све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја, и Ми хаљ Њи лаш, пот -
пред сед ник По кра јин ске вла де
и по кра јин ски се кре тар за
обра зо ва ње, про пи се, упра ву и
на ци о нал не за јед ни це.

Оп шти за кљу чак ску па је сте
да ма тер њи је зик има дво стру -
ку уло гу у жи во ту – функ ци ју
раз во ја лич но сти и функ ци ју

СУД БИ НА МА ТЕР ЊЕГ ЈЕ ЗИ КА

Напредак лич но сти и иден ти те та

кон представљања постројења
студенти су учествовали у кви-
зу, а најбољи су награ ени при-
годним поклонима.

Ко ри шће ње ре сур са
Дру гог да на сај ма НИС је, као
јед на од нај ве ћих енер гет ских
ком па ни ја у ре ги о ну, пред ста -
вио про грам про из вод ње елек -
трич не и то плот не енер ги је ко ји
се раз ви ја у окви ру Бло ка Енер -
ге ти ка. Ру ско-срп ски нафт ни
ги гант у ви ше де се ти на га сних
елек тра на ко ри сти гас ло шег
ква ли те та (с ви со ким ни во ом
угљен-ди ок си да и аз отa) за до -
би ја ња енер ги је ко ја се ко ри -
сти за по тре бе ин фра струк ту -
ре нафт них и га сних по ља, чи -
ме је умно го ме по ве ћао ефи -
ка сност по сло ва ња. С дру ге
стра не, про из ве де на елек -
трич на енер ги ја ис по ру чу је се
ЕПС-у. Ком па ни ја је од 2013.
го ди не пу сти ла у рад 13 ма лих
елек тра на на сво јим нафт но-
га сним по љи ма, чи ја је укуп на
сна га 11,6 МW, што је до вољ но
за снаб де ва ње стру јом у про се -
ку 10.000 до ма ћин ста ва. НИС-
ов про грам ко ге не ра ци је пред -
ста вио је Игор Ко раћ, за ме ни -
ка ди рек то ра Бло ка Енер ге ти -
ка НИС-а.

На НИС-овом штан ду је
дру гог са јам ског да на одр жа -
на па нел-ди ску си ја о енер гет -

ској ефи ка сно сти и тре нут ној
си ту а ци ји у овој обла сти у на -
шој зе мљи. Ме ђу па не ли сти ма
су би ли пред став ни ци парт -
нер ских ком па ни ја ко је су уче -
ство ва ле у град њи НИС-ових
ми ни-елек тра на, као и Вла ди -
мир Бо жич ко вић, про фе сор
Ма шин ске шко ле из Пан че ва.
Сви па не ли сти су се сло жи ли
да је НИС до бар при мер ком -
па ни је ко ја ре а ли зу је про јек те
енер гет ске ефи ка сно сти и да
та кви при вред ни су бјек ти
има ју нај бо љу пер спек ти ву у
бу дућ но сти.

Фа бри ка за пре ра ду во да
На пре зен та ци ји одр жа ној на
штан ду НИС-а за вр шног да на
два на е стог Ме ђу на род ног сај -
ма енер ге ти ке и три на е стог
Ме ђу на род ног сај ма за шти те
жи вот не сре ди не и при род -
них ре сур са ре че но је да НИС
у свим сег мен ти ма по сло ва ња
при да је ве ли ки зна чај за шти -
ти жи вот не сре ди не и при том
кон ти ну и ра но при ме њу је нај -
са вре ме ни ја тех но ло шка ре -
ше ња. Све тла на Бо шко вић,
екс перт ко ор ди на тор за HSE
Ди рек ци је за за шти ту жи вот -
не сре ди не Функ ци је за HSE
НИС-а, пред ста ви ла је НИС-ово
по стро је ња за пре чи шћа ва ње
от пад не во де на Де по ни ји от -
пад не ис пла ке у Но вом Ми ло -

ше ву, ин ве сти ци ју вред ну око
122 ми ли о на ди на ра. Ка ко је
ре кла, из град ња овог по стро -
је ња, за ко је НИС по се ду је све
нео п ход не до зво ле, и по че так
ње го вог ра да, ко ји је за ка зан
за де цем бар, има ће по зи ти ван
ефе кат на ста ње жи во те сре -
ди не. Мак си мал ни про јек то -
ва ни ка па ци тет је 114 куб них
ме та ра пре чи шће не во де на
дан, а кон тро ла ква ли те та во -
де вр ши ће се у свим фа за ма
пре чи шћа ва ња. Све тла на Бо -
шко вић је ре кла да НИС као
дру штве но од го вор на ком па -
ни ја те жи да ра ци о на ли зу је
ко ри шће ње при род них ре сур -
са и да је за шти та жи вот не
сре ди не је дан од глав них при -
о ри те та и ин те грал ни део
стра те ги је ефи ка сног упра -
вља ња ком па ни јом.

Тог да на јав но сти су пред -
ста вље ни и ци ље ви НИС-а у
обла сти за шти те жи вот не сре -
ди не, ме ђу ко ји ма су очу ва ње,
уна пре ђе ње и одр жи во ко ри -
шће ње при род них ре сур са,
кон ти ну и ра но уна пре ђе ње про -
из вод них про це са с ци љем сма -
ње ња ути ца ја на жи вот ну сре -
ди ну, стал на еду ка ци ја свих за -
по сле них у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не, као и ускла -
ђе ност по сло ва ња са за кон -
ским од ред ба ма и ме ђу на род -
ним стан дар ди ма.

ЦЕН ТАР ЗА ОБУ КУ

Енер гет ски ефи ка сни

Удружење грађана „Екопан”,
уз подршку локалне самоу-
праве и Секретаријата за за-
штиту животне средине и у
сарадњи с компанијом „Бо-
жић и синови”, одржало је
предавање под називом „Ре-
циклажа флуоресцентних це-
ви, сијалица, електронског и
електричног отпада” у среду,
19. октобра, у просторијама
Регионалне привредне комо-
ре Панчево.

Мирјана Балог Корма-
њош, представница удруже-
ња „Екопан”, истакла је да
акција „Склоним отпад са

улице”, у оквиру које је одр-
жано еколошко предавање,
представља покушај удруже-
ња да се грађани Панчева
упознају с проблемом збри-
њавања сијалица и електрон-
ског отпада, а све са идејом
да се, када је реч о токовима
овог отпада у нашем граду,
ствари покрену набоље.

Божидар Поткоњак, пред-
ставник компаније „Божић и
синови”, одржао је предавање
о моделу рециклаже сијалица

у погонима „ИТ рециклажног
центра” у Омољици. Он је
подсетио да је компанија „Бо-
жић и синови” још 2012. ку-
пила најсавременији уређај за
третман овог типа отпада, али
да систем не ради у пуном ка-
пацитету јер у нашој земљи
највећи део сијалица заврша-
ва на депонијама – на годи-
шњем нивоу само десет одсто
овог рециклабилног отпада
стигне у погоне у Омољици.

Општи закључак скупа је
да грађани Панчева нису до-
вољно информисани о штет-
ном утицају компоненти си-

јалица које свакодневно неа-
декватно одлажемо. Фос-
форни прах и жива, веома
опасни састојци, у неконтро-
лисаним количинама доспе-
вају у земљу и наше водото-
кове. Панчевце овај податак
треба посебно да иритира,
јер показује колико смо ба-
хати и неодговорни, јер се на
свега петнаест километара
од центра нашег града нала-
зи опрема која овај проблем
може лако да реши.

РЕЦИКЛАЖА СИЈАЛИЦА

Склонити отпад



ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги мо ји, на род на из ре ка
„Ко че ка, тај до че ка” жи вот -
ни је са пут ник мно гих. Об -
ле ће око љу ди, да ју ћи им
ла жну на ду да се не што де -
ша ва у њи хо вим жи во ти ма,
док они сто је у ме сту и бро -
је са те, да не, го ди не...

Че ка ње ода је илу зи ју за по -
сле но сти: ми ипак ра ди мо
не што – че ка мо. Чим до че -
кам то не што, од мах по чи -
њем са жи во том – та ко раз -
ми шља мо. Са мо још то не до -
ста је да бу де мо пот пу ни и да
поч не мо с про ме ном ко ју ду -
го при жељ ку је мо. Ко ли ко
пу та смо се би ре кли: од су -
тра, од по не дељ ка, од сле де -
ће го ди не? И да ље ни же мо
по не дељ ке и не ке сле де ће го -
ди не, не по ме ра ју ћи се с ме -
ста да нас не би слу чај но
про ма ши ло то што че ка мо.

Ту жно је то што не ки ма
про ђе це ли жи вот у че ка њу
да поч ну да жи ве. Ако се и
по кре ну и при хва те жи вот не
иза зо ве – ја вља ју се стра хо ви.
Они вр ло успе шно вра ћа ју
све у пр во бит но ста ње по зна -
тог, ко је пру жа ла жан осе ћај
си гур но сти и опу шта ња уз
оче ки ва ње же ље ног. Страх је
са мо део ис ку ства из про -
шло сти, ко је вр ти мо у ми сли -
ма у са да шњо сти хра не ћи га
не си гур но шћу, не по ве ре њем,
мр жњом, не за хвал но шћу...
Бри ге нам до ђу као до дат ни
те го ви: оне учвр шћу ју на ше
уве ре ње да је че ка ње по сао
ко ји ће се ве о ма ис пла ти ти.
За и ста, бри ге пред ста вља ју

на чин на ко ји ми ви ди мо бу -
ду ће до га ђа је, а на осно ву ис -
ку ства ко је смо сте кли у про -
шло сти. Ако је то је ди ни кри -
те ри јум, он да с раз ло гом
бри не мо, јер ће мо се би да ти
по твр ду да смо у пра ву ра де -
ћи оно што (и ка ко) смо ра -
ни је на у чи ли и са мим тим
ће мо до би ти исте ре зул та те.

Да би се не што у на шим
жи во ти ма про ме ни ло, пр во
тре ба да пре ста не мо да ко ри -
сти мо нај ве ћег кра дљив ца
вре ме на – че ка ње. Ка да не -
што пред у зи ма мо, из ба цу је -
мо че ка ње и стал не са пут ни -
ке – стра хо ве и бри ге. Чим се
по ме ри мо с ме ста, по сто ји
ве ли ка мо гућ ност да кре не -
мо пу тем где су пу то ка зи за
да ље. Да ли ће то би ти књи га,
се ми нар, осо ба, ни је то ли ко
бит но, ко ли ко је бит на чи ње -
ни ца да нам то не што мо же
про ме ни ти жи вот. Про ме ну
не до но си че ка ње по сла, нов -
ца, љу ба ви, здра вља... не го
ко ра ци ко је пред у зи ма мо ка
же ље ном. Тре ба по ста ви ти
ци ље ве и те жи ти њи хо вом
оства ре њу, али не тра же ћи
ин стант ре ше ња. Сам пут до
за да тог пред ста вља нај ве ћу
шан су да не што на у чи мо и
да при ме ни мо но ва зна ња.

Сва ки успех у са вла да ва -
њу не чег но вог ја ча ве ру у
соп стве не спо соб но сти и
при бли жа ва нас ци љу. Мо -
же се не ко ме де си ти и да се
не по ме ри с ме ста, а оства -
ри циљ – ако, ре ци мо, до би -
је но вац на лу три ји. Пу то ва -
ње до ци ља ко је не до ста је
усло ви ће увек, без из у зет ка,
брз гу би так осво је ног нов ца.
На пу ту до же ље ног мно го
на у чи мо, при хва та мо но во,
ме ња мо по сто је ће и спре -
ма мо се да, ка да оства ри мо
циљ, уме мо и да ужи ва мо у
ње му. Је ди на свр ха жи вот -
них ци ље ва је сте пут ко ји
пре ђе мо иду ћи ка њи ма.
Сва ле по та жи вље ња је у пу -
ту, не у ци љу, а још ма ње у
че ка њу. Че ка ти и да ље или
се по кре ну ти – од лу ка је,
као и увек, са мо на ва ма.

По во дом обе ле жа ва ња Ме ђу -
на род ног да на бор бе про тив
осте о по ро зе, у сре ду, 19. ок то -
бра, у Пре вен тив ном цен тру
пан че вач ког До ма здра вља др
Ана Ми трић одр жа ла је пре да -
ва ње о овој бо ле сти на ме ње но
при пад ни ца ма жен ског по ла.

Осте о по ро за на ста је због
убр за ног сма ње ња ко шта не
ма се, а по сле ди ца бо ле сти је
то што ко сти по ста ју под ло -
жне пре ло ми ма по сле ма ле
тра у ме, па чак и без ње.

– Де сет про це на та по пу ла -
ци је има осте о по ро зу, а обо -
ље ње че шће по га ђа же не. По -
сле пе де се те го ди не жи во та
обо ли сва ка тре ћа же на и сва -
ки осми му шка рац. Ка да је
реч о по пу ла ци ји ста ри јој од
65 го ди на, 30–50 по сто њих се
раз бо ли, а тре ћи на њих до жи -
ви не ки пре лом – ис та кла је
др Ана Ми трић.

Мак си мал на ко шта на гу -
сти на на ста је око три де се те
го ди не жи во та и по сле то га се
при род но сма њу је за 0,5–1%
го ди шње, док код же на у ме -

но па у зи тај гу би так мо же би ти
и де сет про це на та. Пре ма ре -
чи ма др Ане Ми трић, фак то ри
ри зи ка за на ста нак ове бо ле -
сти су: ста рост, жен ски пол,
ма ли БМИ, из о ста ја ње мен -
стру ал ног ци клу са ду же од
шест ме се ци (не због труд но -
ће), ме но па у за пре 45. го ди не,
им по тен ци ја, прет ход ни пре -
ло ми, не пра вил на ис хра на,
не до вољ на фи зич ка ак тив -
ност, пу ше ње, пре те ра но кон -
зу ми ра ње ал ко хо ла и ка фе, и
при ме на гли ко кор ти ко и да ду -
же од три ме се ца.

Ди јаг но за се по ста вља осте -
о ден зи то ме три јом, од но сно
DEXA пре гле дом, ко ји под ра -
зу ме ва ме ре ње ми не рал не гу -
сти не ко сти ју. Осте о по ро зи
прет хо ди осте о пе ни ја – сма -
ње на ко шта на гу сти на. Уко ли -
ко се она уста но ви, да би се из -
бе гло по гор ша ње бо ле сти, по -
треб но је про ме ни ти на чин
жи во та: ис хра на тре ба да бу де
бо га та кал ци ју мом, ва ља на -
док на ди ти ви да мин Д пу тем
из ла га ња сун че вој све тло сти,
ба ви ти се фи зич ким ак тив но -
сти ма и из бе га ва ти пу ше ње и
ал ко хол. У слу ча ју осте о по ро -
зе ва же иста пра ви ла, с тим
што се та да уво де и ле ко ви –
бис фос фо на ти.

Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Број ни го сти на 
све ча ној ака де ми ји

Све је по че ло 1946.
у Ка ча ре ву

Јед на од 
нај и стак ну ти јих 
ор га ни за ци ја у Ср би ји

Чла но ви Ме ђу оп штин ске ор -
га ни за ци је са ве за сле пих Пан -
че во (МОСС) обе ле жи ли су у
уто рак, 18. ок то бра, се дам де -
се то го ди шњи цу по сто ја ња тог
удру же ња.

Све ча ној ака де ми ји ко ја је
при ре ђе на тим по во дом у
про сто ри ја ма Ге рон то ло шког
цен тра, при су ство ва ли су Ми -
лан Сто шић, пред сед ник Са -
ве за сле пих Ср би је, и Вла ди -
мир Па нин, пред сед ник Са ве -
за сле пих Вој во ди не, као и
број ни го сти из слич них ор га -
ни за ци ја из Сме де рев ске Па -
лан ке, Ве ли ке Пла не, Зре ња -
ни на, Бе о гра да, Сен те и Ле -
сков ца.

Пре мо та ва ње фил ма
То ком про гра ма ко ји су во -
ди ли Ми ро слав Жу жић, глу -
мац, и До бри ла Јо ва но вић,
де фек то лог и ау тор ка ра дио-
еми си је „И ми смо ту”, при -
сут ни су има ли при ли ку да се
при се те исто ри ја та пан че -
вач ког МОСС-а, али и да
ужи ва ју у на сту пи ма не ких
од чла но ва са ве за, као и у му -
зи ци ра њу Жељ ка То ђе ра ша и
„Ба нат ских ки цо ша”.

СА ВЕЗ СЛЕ ПИХ ОБЕ ЛЕ ЖИО ЈУ БИ ЛЕЈ

СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПРО ШЛО КАО ТРЕН

На ша ор га ни за ци ја је осно -
ва на у ма ју 1946. го ди не у Ка -
ча ре ву. Осно ва ли су је сле пи
рат ни вој ни ин ва ли ди, ко ји су,
по сле за вр ше ног ле че ња, би ли
при вре ме но сме ште ни у шко лу
за сле пе „Вељ ко Ра ма да но вић”
у Зе му ну, а за тим ко ло ни зо ва -
ни у Ка ча ре во. Та да шњи пр ви
пред сед ник био је Јо ван Ни ко -
лић. На кон де се то го ди шњег
де ло ва ња у Ка ча ре ву 1956. го -
ди не ор га ни за ци ја се ли се ди -
ште у Пан че во, би ра но ви сре -
ски од бор, а за пред сед ни ка је
иза бран Пе ра Ђор ђе вић. Са да -
шња ор га ни за ци ја сле пих, по -
ред Пан че ва, об у хва та и оп -
шти не Ко вин, Ко ва чи цу, Опо во
и Али бу нар. Бро ји 468 чла но ва
и јед на је од во де ћих у Ср би ји.
Ва ља под се ти ти и на то да је у

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Питице 
с хељдиним корама

Овог пута дајемо вам
идеју за израду омиље-
них јесењих питица, али
у мало здравијем изда-
њу. Укусне и хрскаве,
савршене су као грицка-
лице уз филм, а могу се
послужити и за доручак
уз чај. Ако до сада нисте
пробали хељду, свакако
треба да је укључите у
своју исхрану, јер је то
врло здрава и корисна
намирница. Испробајте
слану и слатку варијан-
ту питица, па одлучите
шта вам се више допада.

Састојци: за слане – 500 г кора од хељде, 700 г немасног крем сира,

беланце од једног јајета и крупна морска со; за слатке – 500 г кора

од хељде, 700 г ољуштене и очишћене бундеве или јабуке, седам ка-

фених кашичица меда и једна кафена кашичица млевеног цимета.

Припрема: Коре пресеците напола, па те половине још напола. Та-

ко ћете од једне коре добити четири правоугаоника. Припремите

фил за слатке питице тако што ћете бундеву или јабуке изрендати,

додати мед и цимет, па добро измешати. Фил за слане биће само

крем сир. Сваки правоугаоник премажите са две кафене кашике фи-

ла, па га уролајте у жељени облик. Уролане питице поређајте на

плех од рерне обложен папиром за печење. Слане питице премажи-

те умућеним беланцетом и обилно поспите сољу. Пеците у рерни за-

грејаној на 180 степени 25–30 минута.
Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на бло гу www.brzoilako.com.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

Ка ча ре ву фор ми ра на и уста но -
ва, од но сно Дом за трај но збри -
ња ва ње сле пих ли ца, ко ји је та -
ко ђе 1956. го ди не пре се љен,
нај пре у ма на стир Вој ло ви ца, а
по том на са да шњу ло ка ци ју на
Ба ва ни штан ском пу ту – ис при -
чао је Зла ти бор Ла за ров, пред -
сед ник МОСС-а.

Мо дер ни и пре по зна тљи ви
Ка ко се мо гло чу ти то ком ака -
де ми је, а и чи ње ни це то по -
твр ђу ју – да нас је овај пан че -
вач ки са вез мо дер на „ин сти ту -
ци ја”, ко ја се укла па у са вре -
ме не то ко ве дру штва, во де ћи

ра чу на о ин те ре си ма свог
члан ства. Сто га с пра вом ову
ор га ни за ци ју сма тра ју јед ном
од нај и стак ну ти јих тог ти па у
на шој зе мљи.

– Оства ру је мо не по сред ну
са рад њу, пре све га с ре пу блич -
ким и по кра јин ским са ве зом,
за тим с Ми ни стар ством ра да,
Гра дом Пан че вом и ло кал ним
са мо у пра ва ма оп шти на ко је
при па да ју са ве зу, за тим с не -
вла ди ним ор га ни за ци ја ма,
цен три ма за со ци јал ни рад,
здрав стве ним уста но ва ма, с
дру гим уста но ва ма, удру же -
њи ма и шко ла ма за сле па ли -
ца. На тај на чин ства ра мо јак
по крет, ко ји ће би ти у ста њу да
се из бо ри за бо љи по ло жај
осо ба са ин ва ли ди те том у
скла ду с ме ђу на род ним и
европ ским стан дар ди ма – ис -
та као је Ла за ров.

Он је под се тио и на то да је
МОСС у то ку про те клог ра да
оства рио мно го успе шних
про је ка та, као што су опи сме -
ња ва ње на Бра је вом пи сму,
ком пју тер ска обу ка, обу ка о
упо тре би бе лог шта па и дру ге.
То ком прет ход них се дам де -
це ни ја ор га ни за ци ју су про -
сла ви ли бив ши и са да шњи
чла но ви сво јим не спор ним ус -
пе си ма у обла сти кул ту ре и
спор та, као и у дру гим ак тив -
но сти ма.

ХРОНИКА

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

За што че ка мо?

Све ча ност у Ге рон то ло шком цен тру

СВЕТ СКИ ДАН БОР БЕ ПРО ТИВ ОСТЕ О ПО РО ЗЕ

Бо лест ко ја ло ми ко сти

Це лу лит је по ре ме ћај ми -
кро цир ку ла ци је пот ко жног
тки ва, ко ји на ста је услед ду -
го роч ног на го ми ла ва ња ма -
сно ћа и ток си на. Ве зив но
тки во сла би и с вре ме ном се
ства ра ју де фор ми те ти ко же,
ко ји под се ћа ју на по мо ран -
џи ну ко ру.

Че шће се ја вља код же на,
углав ном на бу ти на ма и глу -
те у су, на сто ма ку и ру ка ма.
Че сто је и хор мон ског ста ту -
са. Код му шка ра ца се рет ко
сре ће. Са вре ме ни на чин жи -
во та дра стич но је по ве ћао
број же на ко је има ју упо ран
це лу лит, ко ји из естет ских
раз ло га ути че на њи хо во са -
мо по у зда ње. За то је по треб -
но озбиљ но при сту пи ти ре -
ша ва њу овог про бле ма аде -
кват ним и де ло твор ним
трет ма ни ма. Ком би на ци ја
ви ше раз ли чи тих про це ду ра
да је нај бо ље ре зул та те. Не -
што без че га се не мо же је
руч на ан ти це лу лит ма са жа,

ко ју тре ба за по че ти на кон
мен стру а ци је, јер је та да
хор мон ски ста тус нај бо љи и
ко жа је ма ње осе тљи ва. Ма -
са же се ра де у се ри ји од нај -
ма ње де сет до ла за ка, али је
иде ал но да се про грам по но -
ви у на ред на два ме се ца. Са -
да је пра во вре ме за ова кве
про гра ме, јер ће се це лу лит
та ман од стра ни ти из ор га -
ни зма до на ред ног ле та.

Иде ал не су ком би на ци је
ан ти це лу лит ма са же и па ко -
ва ња од ал ги. Ал ге су од лич -
ни чи ста чи и има ју моћ да
це лу лит из ба це на по вр ши -
ну. Кад се то де си, те ра пе ут
уво ди и трет ма не лим фне
дре на же. На кон ма са же на -
но се се тер мо ге ло ви или
кри о ге ло ви. Пр ви за гре ва ју
те ло и под сти чу из ба ци ва ње
це лу ли та, а дру ги хла де и по -
год ни су за осо бе с про ши ре -
ним ве на ма и ка пи ла ри ма.

Ма са жа се мо же ком би но -
ва ти и с ме зо те ра пи јом, као
ме ди цин ском про це ду ром
за укла ња ње це лу ли та, ко јом
се од го ва ра ју ћи кок те ли
уба цу ју у сре ди шњи слој ко -
же (ме зо дерм). Од лу ку о то -
ме ко ја ће се про це ду ра при -
ме њи ва ти до но си ис ку сан
те ра пе ут. По ред свих трет -
ма на, кли јент тре ба да се
здра во ис хра ни, да уно си ве -
ће ко ли чи не во де и да се ба -
ви бла гим фи зич ким ак тив -
но сти ма.

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

Ка ко се ре ши ти 
це лу ли та

Нај но ви је у ни зу пре да ва ња у
окви ру „Шко ле ро ди тељ ства”,
ко ју ре а ли зу је Па тро на жна
слу жба До ма здра вља, одр жа но
је у уто рак, 18. ок то бра, а овог
пу та су се труд ни ца ма при дру -
жи ле и бу ду ће та те. Брач ни па -
ро ви су има ли при ли ку да са -
зна ју не што ви ше о пра вил ном
ра сту и раз во ју бе ба од пр вог до
че твр тог ме се ца.

Ка ко је на ја ви ла Ан дри ја на
Рат ков, глав на па тро на жна се -
стра, на ред но пре да ва ње тре ба
да бу де одр жа но за две не де -

ље. Оно ће би ти на ме ње но
мај ка ма са одој ча ди ма од три
до пет ме се ци, а те ма ће би ти
ис хра на бе ба тог уз ра ста, као и
њи хов раз вој од че твр тог до
осмог ме се ца.

Сви бу ду ћи или „та зе” ро ди -
те љи ко ји же ле да при су ству ју
овим еду ка тив ним ску по ви ма,
мо гу се при ја ви ти пу тем те ле -
фо на Па тро на жне слу жбе 331-
495 (од 7 до 13.30) или на бро -
је ве мо бил них те ле фо на
062/80-73-066 и 062/80-73-
017 (од 7 до 20 са ти).

ШКО ЛА РО ДИ ТЕЉ СТВА НА СТА ВЉА РАД

При кљу чу ју се и та те

ДАН БЕ ЛОГ ШТА ПА

Ме ђу на род ни дан сле пих и сла бо ви дих, 15. ок то бар, чла но -

ви пан че вач ког МОСС-а и ко ри сни ци До ма за ли ца са оште -

ће ним ви дом „Збри ња ва ње” обе ле жи ли су дан ра ни је, у

пе так, 14. ок то бра, тра ди ци о нал ном шет њом цен трал ним ули -

ца ма гра да. Циљ шет ње био је да се на шим су гра ђа ни ма

скре не па жња на по тре бе осо ба са овом вр стом ин ва ли ди те -

та, те да се ука же на ва жност њи хо ве ин те гра ци је у дру штво.

Са сле пи ма и сла бо ви ди ма кроз град је про ше тао Ми лен -

ко Чуч ко вић, ре сор ни град ски већ ник, ко ји их је по том уго -

стио у Град ској упра ви. То ком раз го во ра ко ји је та мо

упри ли чен, уста но вље но је да је је дан од кључ них иза зо ва

с ко ји ма се ова по пу ла ци ја су сре ће не мо гућ ност за по шља -

ва ња. Чуч ко вић је обе ћао да ће на сто ја ти да ути че на то да

се овај про блем убу ду ће бар де ли мич но ре ши.



ПРЕВЕНТИВНИ ПРЕГЛЕДИ
Медицински прегледи радника 

на радном месту с повећаним ризиком по здравље

(претходни, периодични, ванредни, контролни).

СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

Професионална оријентација и селекција.

Едукација из области прве помоћи.

Промоција здравља на радном месту 

и здравих стилова живота.

ЗА ВЛАСНИКЕ ВОЗИЛА 

РЕГИСТРОВАНИХ 

У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

ЛОЈАЛИТИ КАРТИЦЕ С ПОПУСТИМА

за услуге:
– Завода за здравствену заштиту радника;

– Ауто-сервиса „Зоки”;

– недељника „Панчевац”.

ПОСЕБНЕ ПОГОДНОСТИ ЗА ПЕНЗИОНЕРЕ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА:

– за заснивање радног односа 

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

– за возаче (аматери, професионалци, возачи таксија, 

виљушкаристи, инструктори, ванредни прегледи);

– за суд и на захтев државних органа;

– за приватно предузетништво;

– код усвајања деце, за старатељство и хранитељство;

– за смештај лица у дом старих;

– за држање и ношење оружја;

– за упис у школу или на факултет;

– за склапање брака страних држављана 

или малолетних лица;

– за продужење боравка страних држављана;

– за рад у просвети;

– за животно осигурање;

– за одлазак у иностранство;

– за послове комуналног полицајца;

– издавање дупликата уверења;

–  за управљање моторним чамцем.

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА, 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР,  

НАЈБОЉА УСЛУГА.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА

ОБУКА ИЗ ПРВЕ ПОМОЋИ ЗА ВОЗАЧЕ 
И КАНДИДАТЕ ЗА ВОЗАЧЕ

Спец. медицине рада
Спец. неуропсихијатрије

Спец. офталмологије
Спец. урологије

Спец. гинекологије

Спец. хирургије

Спец. ОРЛ

Стоматолог

Психолог

У С К О Р О     У С К О Р О     У С К О Р О

ОСНИВА

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА
(Завод за медицину рада)

ПРВИ И ЈЕДИНИ ПРИВАТНИ У ВОЈВОДИНИ, ВУКА КАРАЏИЋА 1
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Ак ци ја ле га ли за ци је оруж ја
тра је до 1. но вем бра ове го ди -
не, та ко да гра ђа ни ко ји по се -
ду ју би ло ко је на о ру жа ње, му -
ни ци ју или бом бе мо гу да их
вра те без до ка зи ва ња по ре кла
и без стра ха да ће кри вич но
од го ва ра ти због то га што су их
чу ва ли.

Они ко ји се од лу че на вра ћа -
ње, мо гу то учи ни ти са ми, та ко
што ће оти ћи у по ли ци ју, а уко -
ли ко им је то због би ло ко јег
раз ло га не згод но, по сто ји мо -
гућ ност да по зо ву при пад ни ке
МУП-а да до ђу код њих и пре у -
зму оруж је, бом бе или му ни ци ју.
Без об зи ра на то за ко ју мо гућ -
ност се од лу че, ни ко их не ће
пи та ти ода кле им то што су чу -
ва ли у сво јим до мо ви ма и не ће
од го ва ра ти за нео вла шће но на -
ба вља ње и др жа ње.

Док тра је ле га ли за ци ја, фи -
зич ка и прав на ли ца ко ја има ју
оруж је мо гу и да га за др же, али
мо ра ју да га ре ги стру ју. Ре ги -

стра ци ји под ле жу оруж је за
лич ну без бед ност (пи што љи и
ре вол ве ри), ло вач ко оруж је (ло -
вач ке пу шке и ка ра би ни),
спорт ско оруж је, као и ма ло ка -
ли бар ски пи што љи, ре вол ве ри
и ма ло ка ли бар ске пу шке.

Под се ћа мо, по ли ци ја је слич -
ну ак ци ју спро ве ла и про шле го -
ди не, на те ри то ри ји чи та ве Ср -
би је. Тра ја ла је три ме се ца, а за
то вре ме гра ђа ни су пре да ли
287 ау то мат ских пу ша ка, 32 ау -
то мат ска пи што ља „шкор пи он”,

15 руч них ба ца ча, као и 1.107
руч них бом би и дру гих екс пло -
зив них на пра ва.

Гра ђа ни ко ји не ис ко ри сте
ни јед ну од тих мо гућ но сти би -
ће ри го ро зно ка жње ни уко ли ко
по ли ци ја от кри је да у ку ћа ма и

ста но ви ма чу ва ју оруж је, или
да га но се са со бом.

Они ко ји не же ле да ис ко ри -
сте ни јед ну од по ну ђе них мо -
гућ но сти, не го су ис пла ни ра ли
да се ре ше оруж ја или бом би та -
ко што ће их оста ви ти у кон теј -

не ри ма или по ред њих, ни ка ко
то не тре ба да ра де. У том слу ча -
ју их мо же узе ти и зло у по тре би -
ти не ки кри ми на лац, нер вно
не у рав но те же на осо ба или не ко
де те и по вре ди ти дру ге осо бе.

На ши су гра ђа ни ко ји би же -
ле ли да ре ги стру ју оруж је (да
га ле га ли зу ју) тре ба да у по ли -
циј ску ста ни цу по не су лич ну
кар ту, до каз да се про тив њих
не во ди кри вич ни по сту пак,
по твр ду о упла ће ној ад ми ни -
стра тив ној так си, као и уве ре -
ње о об у че но сти за ру ко ва ње
ва тре ним оруж јем. Ва жно је
на по ме ну ти да зах те ве за ле -
га ли за ци ју оруж ја мо гу под не -
ти и они ко ји не ма ју сву ту до -
ку мен та ци ју.

Пан че вач ки по ли цај ци су
ових да на то ком јед не кон -
тро ле са о бра ћа ја на пу ту
Пан че во –Вр шац у пр тља жни -
ку и на се ди шти ма „опел век -
тре” ко јом је упра вљао два -
де сет пе то го ди шњи Вр шча -
нин про на шли 9.492 па кли це

ци га ре та мар ке „марбл”. Оне
ни су има ле ак ци зне мар ки це,
па су му их по ли цај ци од у зе -
ли, а над ле жном ту жи ла штву
су под не ли кри вич ну при ја ву
про тив ње га због не до зво ље -
ног про ме та ак ци зних про из -
во да.

В. Р. из Стар че ва, ро ђен
1983. го ди не, по ги нуо је у ди -
рект ном су да ру ко ји се до го -
дио 16. ок то бра у 8.20 на пу -
ту за Стар че во, код ау то бу ске
ста ни це по ред Ра фи не ри је.

Он је тог ју тра упра вљао ау -
то мо би лом „пун то” и ди рект -
но се су да рио са АТП-овим
ау то бу сом. Не по сред но пре
то га је из гу био кон тро лу над
во ла ном, пре шао у су прот ну
тра ку и на ле тео на ау то бус
ко ји је до ла зио из су прот ног
сме ра.

Је дан оче ви дац ове не сре ће
из ја вио је да се не по сред но
пре уде са на стра да ли во зач
чуд но по на шао и да је ау то -
мо бил ко јим је упра вљао
ишао ле во-де сно по пу ту.

– Во зач ау то бу са је то ви -
део и учи нио је све ка ко би
га из бе гао, али је то би ло не -
мо гу ће. „Пун то” је пре шао у
ње го ву тра ку и су дар је био
не ми но ван. Да све бу де
стра шни је, ау то бус је ву као
ау то мо бил де се так ме та ра –
из ја вио је он.

Су дар ау то бу са и „пун та”
био је то ли ко јак да је во зи ло
би ло го то во у пот пу но сти
смр ска но. Због то га је би ло
нео п ход но да ва тро га сци, ко -
ји су та ко ђе ин тер ве ни са ли,
исе ку ка ро се ри ју и из ву ку те -
ло не срећ ног во за ча из ау то -
мо би ла.

Ка ко смо са зна ли у слу жби
Хит не по мо ћи, ко ја је по сла -
ла три еки пе на ме сто не сре -
ће, у овом уде су је лак ше по -
вре ђе но и угру ва но пе то ро
пут ни ка из ау то бу са. На кон

пре гле да у бол ни ци они су
пу ште ни ку ћа ма.

Је ди но што је из ве сно је сте
да је во зач „пун та” из гу био
кон тро лу над ау то мо би лом, а
да ли је узрок то ме био не ки
здрав стве ни про блем ко ји је
имао то ком во жње, квар на
ау то мо би лу или не што тре ће,
би ће по зна то тек ка да се оба -
ви ње го ва об дук ци ја.

Во зач ау то бу са је по сле су -
да ра био под врг нут ал ко-те сту
и ре зул тат је по ка зао да ни је
имао ал ко хо ла у кр ви.

Петак, 21. октобар 2016.
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Пре от ка за за по сле ни ма
у МУП-у ко ји су 
са ра ђи ва ли с 
кри ми нал ци ма, 
до ка за ти њи хо ву 
кри ви цу – тра же 
син ди ка ти

Ни ске пла те чу ва ра
ре да раз лог због ко јег
не ки од њих ра де за
ма фи ја ше

Ру ко вод ства Син ди ка та срп ске
по ли ци је и син ди ка та „Сло га”
по др жа ла су про шло не дељ ну
из ја ву ми ни стра уну тра шњих
по сло ва Не бој ше Сте фа но ви ћа
да ће до кра ја ове го ди не сви по -
ли цај ци ко ји су ра ди ли за кри -
ми нал це или одр жа ва ли ве зе с
њи ма би ти нај у ре ни из слу жбе.

Ме ђу тим, чел ни ци по ли циј -
ских син ди ка та су исто вре ме -
но упо зо ри ли да на ја вље на де -
кри ми на ли за ци ја при пад ни ка
Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва мо ра да бу де спро ве -
де на на ле га лан и ле ги ти ман
на чин, ина че ће има ти ви ше -
стру ко опа сне по сле ди це.

„Искре но се на да мо и же ли -
мо да овог пу та тај про цес бу де
спро ве ден на ле га лан и ле ги ти -
ман на чин, уз по што ва ње свих
ва же ћих про пи са ко ји ре гу ли -
шу ту ма те ри ју. Свим рад ни ци -
ма МУП-а у све жем се ћа њу је
прет ход ни по ку шај де кри ми -
на ли за ци је по ли ци је, спро ве -
ден фор ми ра њем не по треб ног
сек то ра за ана ли зу ри зи ка. У
тај сек тор тре ба ло је да бу де
пре ме ште но ско ро 1.500 по ли -
ца ја ца ко ји су про гла ше ни за
кри ми нал це по сле па у шал ног 

НА ПУ ТУ ПАН ЧЕ ВО –ВР ШАЦ

Про на ђе не швер цо ва не
ци га ре те

ПО ВО ДОМ НА ЈА ВЉЕ НОГ ЧИ ШЋЕ ЊА ПО ЛИ ЦИЈ СКИХ РЕ ДО ВА

УСЛОВ НА ПО ДР ШКА ЗА МИ НИ СТРА

ХРОНИКА

ЈОШ ДЕ СЕТ ДА НА ДО КРА ЈА ЛЕ ГА ЛИ ЗА ЦИ ЈЕ

Ако има те оруж је, вра ти те га

Страну припремио

Михајло
Глигорић

ПРО ШЛЕ НЕ ДЕ ЉЕ КОД РА ФИ НЕ РИ ЈЕ

По ги нуо во зач

Гра ђа ни још увек чу ва ју мно го оруж ја

ети ке ти ра ња, без ика квих осно -
ва. На да мо се да ће овог пу та
би ти спро ве де на ствар на и кон -
крет на де кри ми на ли за ци ја и да
ће њен ре зул тат би ти од ла зак
свих ко ји ни су за слу жи ли да
но се по ли циј ске уни фор ме”,
пи ше по ред оста лог у пи сму
Син ди ка та срп ске по ли ци је.

У ње му се на во ди и да је за -
бри ња ва ју ће то што је ми ни стар
уну тра шњих по сло ва на ја вио да
ће сум ња да од ре ђе ни по ли цај -
ци са ра ђу ју с кри ми нал ци ма
би ти пре суд на за от пу шта ње из
слу жбе чак и ако за то не ма до -
вољ но до ка за. Син ди кат срп ске
по ли ци је упо зо ра ва да би у том
слу ча ју био ак ти ви ран члан
172. За ко на о по ли ци ји, иа ко се
Устав ни суд Ср би је још ни је из -
ја снио о ње го вој за ко ни то сти.

Слич но ми сле и чла но ви по -
ли циј ског син ди ка та „Сло га”.
У са оп ште њу тог син ди ка та се

на во ди да сва ко от пу шта ње по -
ли ца ја ца ко ји су без чвр стих и
кон крет них до ка за оп ту же ни
за ве зе с кри ми нал ци ма мо же
би ти опа сно по на ше дру штво.

„Ако ми ни стар по ли ци је
или би ло ко је дру го ли це из
вла де узме прав ду у сво је ру ке
и поч не да без до ка за оп ту жу -
је, су ди и пре су ђу је, ула зи мо у
ри зич но вре ме са мо вла шћа и
анар хи је. То би био ко лапс
вла да ви не пра ва и др жа ве.
Ако се уло же сва сред ства и
ак ти ви ра цео др жав ни апа рат
да се до ка же не чи ја кри ви ца,
ре зул тат мо ра да бу де обез бе -
ђе ње до ка за, а не са мо да се
на осно ву сум ње љу ди от пу -
шта ју из слу жбе”, пи ше у са -
оп ште њу син ди ка та „Сло га”,
ко је је пот пи сао ње гов пред -
сед ник Дра ган Же бе љан.

Ми ни стар уну тра шњих по -
сло ва је про шлог пет ка на кон -

фе рен ци ји за но ви на ре са зва -
ној по во дом уби ства јед ног од
во ђа на ви ја ча из ја вио да ће до
Но ве го ди не из по ли ци је би ти
оте ра ни сви ко ји су са ра ђи ва -
ли с кри ми нал ци ма.

– Уло жи ће мо сва сред ства,
ак ти ви ра ће мо цео др жав ни
апа рат и ти љу ди до кра ја го -
ди не ви ше не ће ра ди ти у по -
ли ци ји. Тру ди ће мо се и да
кри вич но од го ва ра ју за све
што су ура ди ли у прет ход ном
пе ри о ду, али не мо гу ре ћи да
ће мо све до ка за ти – из ја вио је
Сте фа но вић.

Под се ћа мо, по је ди ни ана -
ли ти ча ри и кри ми но ло зи су
до са да ви ше пу та у ме ди ји ма
из ја вљи ва ли да ни је чу до што
ме ђу по ли цај ци ма има оних
ко ји у ве чер њим ча со ви ма и у
сло бод но вре ме обез бе ђу ју
кри ми нал це ка да се зна да су
им сла бе пла те.

„Број самоубистава у Србији
у 2016. години – где смо сти-
гли и шта даље”, назив је три-
бине која ће у организацији
омладинског часописа „Виде-
ло” бити одржана у четвртак,
20. октобра, од 19 сати, у ма-
лој сали Градске управе.

О овој увек интригантној
теми говориће више учесни-
ка, међу којима су: начелник
панчевачке службе Хитне
помоћи др Мирослав Теп-
шић, портпарол полиције Јо-
вица Антонић, Сандра Ста-
нојевић из удружења грађана

„Направи корак”, др Дарко
Станковић из Клинике за
психијатријске болести „Др
Лаза Лазаревић” и животни
тренер и мотивациони го-
ворник Виктор Јеремић.

„Шта људе наводи на по-
мисао о подизању руке на се-
бе, који је кључни проблем
српског друштва, где смо
према броју суицида у свету
и како тај број смањити и
свести на минимум – само су
нека питања која ће говорни-
цима бити постављена”, пи-
ше у позиву за ову трибину.

У МАЛОЈ САЛИ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 20. ОКТОБРА

Трибина 
о самоубиствима

Након Београда и Новог Сада
и у Панчеву je формирана
Мрежа за превенцију дискри-
минације и насиља над LGBT
особама.

Њу чине представници по-
лиције, тужилаштва, судова,
Савета за родну равноправ-
ност Скупштине града Панче-
ва, Канцеларије за младе Гра-
да Панчева, невладине орга-
низације „Женска мировна
група”, Центра за социјални
рад, као и здравствених и
образовних институција.

Прошлог викенда, 13. и 14.
октобра, у Градској библиоте-
ци у Панчеву одржани су први
тренинзи којима су прису-

ствовали чланови Мреже, а
слични скупови приређени су
у исто време и у Новом Саду и
Београду.

У плану је да сличним тре-
нинзима буду обухваћени и
Крагујевац, Суботица, Ниш и
Нови Пазар. Формирање 

локалних мрежа за превен-
цију насиља и дискримина-
ције над LGBT особама део је
пројекта „Заједно против
дискриминације”, који спро-
води „Лабрис”, организација за
борбу против насиља над хомо-
сексуално оријентисаним же-
нама, а финансијски га подр-
жава „USAID Ser bia”.

Његово спровођење треба
да траје годину дана, а за то
време акценат ће бити на
умрежавању и сарадњи чла-
ница Мреже за превенцију
дискриминације и насиља
ради унапређења положаја
LGBT особа у локалним за-
једницама.

ПРОTЕКЛОГ ВИКЕНДА У БИБЛИОТЕЦИ

О спречавању насиља над LGBT особама

Да ли ће из по ли ци је оти ћи са рад ни ци кри ми на ла ца?



СЕ ЗО НА РА ДО ВА У КА ЧА РЕ ВУ

До бро ис ко ри шће ње „пре те клог” ма те ри ја ла
По след њих да на у Ка ча ре ву
има ра до ва на пре тек. За хва љу -
ју ћи пред у зи мљи во сти љу ди
ко ји во де ме сто, ура ђе но је ви -
ше од пла ни ра ног – с об зи ром
на то да је, при ме ра ра ди, ис -
ко ри шћен ма те ри јал ко ји је
пре те као на кон ра до ва на уре -
ђе њу пла тоа ис пред Град ске
упра ве Пан че во.

Пре ма ре чи ма пред сед ни ка
ка ча ре вач ке Скуп шти не Ме -
сне за јед ни це Бран ка Бо ку на,
до би ли су ста ре пло че и шут
од но сно ло мље ни бе тон.

– По ме ну тим пло ча ма ура -
ди ли смо по прав ку тро то а ра и
ћу при је на ау то бу ском ста ја ли -

шту ко је се на ла зи на за вр шет -
ку Ули це мар ша ла Ти та. Оста -
так од три ста ква дра та ускла -
ди шти ли смо у про стор на шег
ко му нал ног пред у зе ћа, ка ко
би смо ти ме нај ка сни је до про -

ле ћа об но ви ли и део школ ског
дво ри шта. Гра ђе вин ски шут
смо упо тре би ли за по си па ње
тра се ко ја по ве зу је Спорт ско-
-ре кре а тив ни цен тар „Је зе ро”
с но во се љан ско-вр шач ким

пу тем. С тих ше сна ест шле пе -
ра или две ста пе де сет ку би ка
ло мље ног бе то на по су ли смо
на ве де ни атар ски пут у ду жи -
ни од три ста ме та ра, док смо
као гор њи слој упо тре би ли ри -
злу ко ју је фи нан си ра ла Ме сна
за јед ни ца – на вео је Бо кун.

Што се дру гих ин ве сти ци ја
ти че, ЈП Ди рек ци ја за из град -
њу и уре ђе ње Пан че ва за по че -
ла та ко зва но по ја ча но одр жа -
ва ње две ју ули ца од сто ме та -
ра, до ме ста ко је пре се ца Рад -
нич ка ули ца. Ас фал ти ра ње је
већ за вр ше но у Пр во мај ској, а
те шке ма ши не се са да се ле и у
Ма ке дон ску ули цу.

У ме ђу вре ме ну су по ста вље -
не и за штит не огра де на фуд -
бал ском игра ли шту, а ко му -
нал но пред у зе ће је ком плет но
оре за ло ве тро за штит не по ја -
се ве на пу ту ка Скро ба ри и по -
пра ви ло и офар ба ло деч ја
игра ли шта.

Ба нат ски Бре сто вац: У то ку су
по чет ни ра до ви на ас фал ти ра -
њу Ули це Мо ше Пи ја де. ДВП
„Та миш –Ду нав” оба вља са на -
ци ју глав ног ко лек то ра и ки -
шног ка на ла ко ји се про те же
од Ули це Ђу ре Јак ши ћа до Ву -
ка Ка ра џи ћа (По ња ви це). Из -
ло жба фо то гра фи ја Гор да на
По мо ри шца под на зи вом „Бе -
ле шке о Лон до ну” отво ре на је
у су бо ту, 15. ок то бра, у До му
кул ту ре. Та ња Цве та но вић је
по ста вље на за но вог в. д. ди -
рек то ра ЈКП-а „Ком брест”.

Ба нат ско Но во Се ло: Ас фал -
ти ра ње Ули це Бо ри са Ки дри -
ча је при са мом кра ју – овла -
шће на фир ма још тре ба уско -
ро да уре ди бан ки не и ка на -
ле, док су на ре кон струк ци ји
ам бу лан те пре о ста ли са мо
мо лер ско-фар бар ски ра до ви.
Три би на под на зи вом „Пре -
вен ци ја на си ља над же на ма”
одр жа на је у сре ду, 19. ок то -
бра, у До му кул ту ре. У тој
уста но ви је у то ку уре ђе ње га -
ле ри је.

До ло во: Ас фал ти ра ње Вој во -
ђан ске ули це је за вр ше но, а у
то ку су ра до ви на по ја ча ном
одр жа ва њу Ули це ЈНА. КУД
„Ба нат ски вез” одр жао је го -
ди шњи кон церт у пе так, 14.
ок то бра, у ве ли кој са ли До ма
кул ту ре. Ру ко ме та ши це су још
јед ном по бе ди ле, па су и да ље
на че лу Дру ге срп ске ли ге.

Гло гоњ: У то ку су ра до ви на
три гра ди ли шта – на ка пе ли,
на ас фал ти ра њу Ули це Бо ри -
са Ки дри ча и ре кон струк ци ји
згра де Ме сне за јед ни це. У
До му кул ту ре је одр жан са -
ста нак у ве зи са ор га ни за ци -
јом ма ни фе ста ци је „Да ни
по вр та ра – гло гоњ ска је сен”,
ко ја ће би ти одр жа на 30. ок -
то бра. Фуд ба ле ри су на пра -
ви ли исто риј ску по бе ду „пре -
га зив ши” Са мош са 10 : 0.

Ива но во: Тра ди ци о нал на ча -
јан ка у ор га ни за ци ји МКУД-а
„Бо наз Шан дор” би ће при ре -
ђе на у не де љу, 23. ок то бра,
од 14 са ти, у До му кул ту ре.

Ја бу ка: Удру же ње же на „Злат -
на ја бу ка” обе ле жи ло је Ме ђу -

на род ни дан же на на се лу у
не де љу, 16. ок то бра, ка да је
одр жан ет но ба зар на пла тоу
ис пред До ма кул ту ре. На кон
мно го го ди на фуд бал ски ста -
ди он је ле га ли зо ван. На по -
след њем кон кур су НИС-а
одо бре но је фи нан си ра ње
про је ка та Ме сне за јед ни це
(одр жа ва ње пе шач ких ста за)
и удру же ња „Илин ден” (уре -
ђе ње лет ње по зор ни це на ста -
ди о ну ис пред шко ле).

Ка ча ре во: По че ли су зе мља -
ни ра до ви ко ји прет хо де ас -
фал ти ра њу Ма ке дон ске ули -
це. Ме сна скуп шти на је усво -
ји ла пра ви ло да ће сви клу -
бо ви ко ји де ци на пла ћу ју
чла на ри ну убу ду ће би ти ду -
жни да из ми ре из нос од 500
ди на ра по са ту за ко ри шће ње
тер ми на у спорт ској ха ли.
Уско ро ће по че ти уре ђе ње
фа са де До ма омла ди не.

Омо љи ца: Ма ри ја на Гли го -
рић Илић по ста вље на је за
но вог в. д. ди рек то ра ко му -
нал ног пред у зе ћа. Про мо ци -

ја књи ге под на зи вом „Са мо
не бо зна” ау тор ке Рад ми ле
Ти мо ти је вић би ће при ре ђе -
на у че твр так, 27. ок то бра, од
18 са ти, у До му кул ту ре.

Стар че во: На ста вак уре ђе ња
Тр га нео ли та, од но сно из -
град ња пи ја це, са че ка ће да
ЈП Ди рек ци ја за из град њу и
уре ђе ње Пан че ва оба ви ре -
ви зи ју при мље них по ну да за
из во ђе ње ра до ва. Фе сти вал
ма лих там бу ра шких са ста ва
би ће одр жан у су бо ту, 29. ок -
то бра, у До му кул ту ре, а сви
за ин те ре со ва ни за ула зни це
(ко шта ју три ста ди на ра) мо -
гу се ја ви ти на број те ле фо на
631-913, сва ког рад ног да на
од 8 до 15 са ти.

СЕЛО
Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕ НА НА СЕ ЛУ

СВА ШТА МО ГУ ДА МЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ Месне актуелности 

Из ло жба фо то гра фи ја Гор -
да на По мо ри шца, ис ку сног
бе о град ског ства ра о ца, под
на зи вом „Бе ле шке о Лон до -
ну”, отво ре на je су бо ту, 15.
ок то бра, у бре сто вач ком До -
му кул ту ре, а у ор га ни за ци ји
је уче ство вао и ло кал ни Клуб
филм ских и фо то ама те ра
„По ња ви ца”.

Ве ли ком бро ју љу би те ља
та ко зва не осме умет но сти
нај пре се обра ти ла ди рек -
тор ка До ма кул ту ре Не ве на
Ђу рић, до га ђај је отво рио

мај стор фо то гра фи је Жељ ко
Ђу рић из Ко ви на, а по том је
и сам ау тор у крат ким цр та -
ма из нео ви ђе ње сво јих де ла.

Са ме ра до ве, ко ји пред ста -
вља ју јед ну од нај зна чај ни -
јих свет ских ме тро по ла у
нај ди рект ни јем сми слу, ка -
рак те ри шу спон та ност и из -
ван ред на рав но те жа све тло -
сти и сен ки, а у сре ди шту
при ча су љу ди нај ши рег ди -
ја па зо на ка рак те ра – од го -
спо де, пре ко пре ко при пад -
ни ка ма њи на, до ро ке ра.

ИЗ ЛО ЖБА У БРЕ СТОВ ЦУ

Бе ле шке о Лон до ну

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Ре зо лу ци јом Ује ди ње них на -
ци ја пре ви ше од два де сет го -
ди на као Ме ђу на род ни дан
же на на се лу уста но вљен је 15.
ок то бар, с на ме ром да се скре -
не па жња на кључ ну уло гу
при пад ни ца не жни јег по ла у
уна пре ђе њу по љо при вре де,
ру рал ног раз во ја и ква ли те та
хра не и у ели ми ни са њу си ро -
ма штва.

У по след ње вре ме тај да тум
се и код нас обе ле жа ва, по во -
дом че га су про те клог ви кен да
пан че вач ка удру же ња же на
уче ство ва ла на до га ђа ји ма у
Зре ња ни ну и Ја бу ци.

По во дом Ме ђу на род ног да на
же на на се лу при ре ђе не су
две ма ни фе ста ци је на ко ји ма
су се пред ста ви ле мно го број -
не Пан чев ке.

Нај пре је у су бо ту, 15. ок то -
бра, на осмом Сај му ства ра ла -
штва се о ских же на Вој во ди не
Зре ња нин уго стио пре ко две -
ста удру же ња при пад ни ца
леп шег по ла из три де сет се -
дам ме ста (пре све га из ру рал -
них сре ди на), ме ђу ко ји ма и
де сет пан че вач ких.

На ше у Зре ња ни ну
Оне су се на се би свој ствен на -
чин пред ста ви ле из ло жив ши
ру ко тво ри не, тка не про из во де,
ста рин ске и тра ди ци о нал не ко -
ла че и су ве ни ре. Ло ги стич ку
по др шку у ви ду ор га ни за ци је и
пре во за пру жио им је Са вет за
род ну рав но прав ност Гра да
Пан че ва, а пред сед ни ца тог те -
ла Ми ли ца То до ро вић и чла ни -
це Гор да на Ћи рић и Та ња Ма -
тић су, за јед но с по кра јин ским
по сла ни ком На дом Ми ла но -
вић, би ле део по ме ну те гру пе.

А на са мом сај му „До лов -
ке” су ну ди ле пре по зна тљи ву

про да ва ла је ко ла че, штру дле,
али и на кит, док Ја сми на Та -
ра јић из „Пан чев ки” нај че шће
ра ди вез и осли ка ва фла ше с
фи ћо ци ма, а у по ну ди је би ло
и ко ла ча, на ру кви ца, до ма ћих
са пу на за те ло и ли це... Ро ди ка
Ве се ли нов из Но вог Се ла цр та
на би бер-цре по ви ма (цео цреп

по вр ћа, а за па же но ме сто има -
ле су и Пан чев ке из удру же ња
„Ве ште ру ке”, као и њи хо ве су -
гра ђан ке „Па нон ке”. „Но во се -
љан ке/Boboacele” из ло жи ле су
ко ла че и руч но те гље не ко ре
за пи ту, док се но во о сно ва на
„Злат на ја бу ка” пред ста ви ла
уни кат ним ра до ви ма.

Злат на ја бу ка
Упра во је по ме ну та ор га ни за -
ци ја, иа ко нај мла ђа по ста жу,
на се бе пре у зе ла оба ве зу да у
пан че вач ким окви ри ма обе ле -
жи Ме ђу на род ни дан же на на
се лу.

Тим по во дом је у не де љу,
16. ок то бра, при ре ђен ет но ба -
зар на пла тоу ис пред ја буч ког
До ма кул ту ре, где су, по ред
до ма ћи на, ру ко тво ри не пред -
ста ви ла и удру же ња из окол -
них ме ста, ко ја су с ма лим из -
у зе ци ма уче ство ва ла и на зре -
ња нин ском сај му. Би ло и но -

У суботу у највећем банатском граду...

ХУ МА НИ НОР ВЕ ЖА НИ

Ме ђу по се ти о ци ма се на шла и жи тељ ка да ле ке Нор ве шке –

Ани та Ло жа јић, чи ја је ма ма ро ђе на Ја бу чан ка. Она та мо во -

ди рад њу у ко јој има ху ма ни тар ну ка си цу.

Је дан од пле ме ни ти јих ку па ца је То ре Тор килд сен, ко ји го -

ди на ма по ма же си ро ма шне у оде ћи, нов цу и на дру ге на чи не.

Ових да на је баш до шао да ви ди ка ко се тро ше ње го ви

при ло зи, а у на шој зе мљи нај ви ше су му се до па ли го сто -

прим ство и гур ман ска хра на, пре све га сир и ко ба си це.

штру длу и ве зе не руч не ра до -
ве, ко ји су се мо гли ви де ти и
код „Омољ чан ки”. Нај ша ре -
ни је је би ло на два вој ло вач -
ка штан да („Ђе тван” и „Та ма -
ши Арон”), а ве се ле бо је би ле
су за сту пље не и на пул ту ка -
ча ре вач ког „Ет но-кут ка” и
„Нео ли та” из Стар че ва.

Бре сто вач ке „Со се” још јед -
ном су се по ди чи ле „Па при ки -
ја дом” и про из во ди ма од овог

вих, по пут „Пан чев ки” и „Гло -
гоњ ки”, а ме ста се на шло и за
ма ке дон ско удру же ње „Илин -
ден”, ви на ре („Грозд”), пче ла -
ре („Та ми шка ма ти ца”), удру -
же ње пен зи о не ра и ин ва ли да
ра да, уче ни ке ОШ „Го це Дел -
чев”, шти ће ни ке До ма за ЛО МР
„Ср це у Ја бу ци”, као и за ин ди -
ви ду ал не из ла га че.

До га ђај је отво рен на сту пом
деч јег хо ра, ко јим је ру ко во -

дио на став ник у пен зи ји Ми -
ло рад Мак си мо вић. Он је и
по здра вио број не спон зо ре, а
нај мла ђа чла ни ца удру же ња
Го ри ца Ста но је вић на ја ви ла је
уче сни ке и при том по зва ла
све же не да им се при дру же у
кре а тив ним ак ци ја ма. На кон
то га, док су ло кал ни се ни о ри

пе ва ли ста ро град ске кла си ке,
на те зга ма су по се ти о ци (док
их ја ка ки ша ни је рас те ра ла)
има ли да ви де све га на пре тек
– од пре див них укра са до при -
ма мљи вих ђа ко ни ја.

И ђа ци про да ва ли
Та ко је, ре ци мо, Ја го да Ста но -
је вић из „Злат не ја бу ке” ура -
ди ла сет фла ша и те гли ца у
де ку паж тех ни ци, а Оли ве ра
Ку зма но вић се ба ви ла пле те -
њем кор пи ца, ко је је про да ва -
ла за 500 ди на ра.

Пре ма ре чи ма Ан ки це Трај -
че ске, „Илин ден” је бес плат но
де лио чу ве но „грав че на тав -
че”, „су ка но са зе љем” и ки -
фле, а на штан ду су по себ ну
па жњу при вла чи ле ма ке дон -
ске но шње. На да Не дељ ко вић
из „Гло гоњ ки” пра ви ла је тац -
не и ку ти је од па пи ра, а уско -
ро ће за по че ти и тка ње на раз -
бо ју. Зо ра Чу брић из Ка ча ре ва

је ко штао три ста, а по ло ви на
две ста ди на ра). Ве се лин Пе -
шић је ну дио ли вад ски мед, а
у име удру же ња ви на ра Не над
Фи ли пов ски из ло жио је не ко -
ли ко вр ста ви на и воћ них ра -
ки ја.

И основ ци су има ли свој
штанд, па је та ко уче ник ше -
стог раз ре да Ма те ја Илић про -
да вао цр те же с мо ти ви ма ди -
но са у ру са и ра зних цр та них
ју на ка, док је ње го ва вр шња -
ки ња Не ве на Кр стев ски из ра -
ди ла на ру кви це и пр сте ње, у
че му јој је по ма га ла две го ди -
не мла ђа се стра Ма ри ја.

Пред сед ни ца „Злат не ја бу -
ке” Су за на Сто иљ ко вић на ве ла
је да је ор га ни за ци ја ба за ра
би ла озбиљ на и укљу чи ла је
свих де вет на ест чла ни ца, сва -
ку са сво јим за ду же њем: јед не
су тра жи ле спон зо ре, дру ге
при пре ма ле про из во де, тре ће
во ди ле ме диј ску кам па њу...

... а у недељу у Јабуци



По не кад та ле нат, во ља и труд
ни су до вољ ни да би се оства -
рио сан – по тре бан је и но вац.
А да би се при ку пи ла сред ства
на ме ње на сти пен ди ра њу на -
ших мла дих на да ре них су гра -
ђа на, у сре ду, 12. ок то бра, у
дво ра ни Кул тур ног цен тра
одр жан је ху ма ни тар ни кон -
церт „Та лен ти ма у част”, на ко -
јем су на сту пи ли Да ни је ла
Ола чи (кла вир), Ср ђан Па у но -
вић (сак со фон), Бун форд Га -
бор (сак со фон), Ог њен По по -
вић (кла ри нет) и Ми хај ло Зур -
ко вић (кла ри нет). На ре пер то а -
ру су би ле ком по зи ци је Хајд на,
Де би си ја, Про ко фје ва, Су га ве,
Глин ке, Пу лан ка, а за крај су
Ми хај ло Зур ко вић и Ог њен
По по вић од сви ра ли две По по -

ви ће ве ком по зи ци је – „Her
Song” и „Banat Dance”.

Сав при ход од кон цер та биће
на ме њен сти пен ди ра њу на ше та -
лен то ва не су гра ђан ке Да ни је ле

Ола чи, ко ја је на ма ги стар ским
сту ди ја ма на Ака де ми ји умет -
но сти у Но вом Са ду. Ор га ни зо -
ва ли су га ро та ри-клу бо ви из
на шег гра да – „Пан че во” и

„Ми хај ло Пу пин”, као и њи хо ве
ко ле ге из Сом бо ра, а иде ја је
по те кла од Да ни је ли ног про -
фе со ра Ми хај ла Зур ко ви ћа.

Да ни је ла Ола чи је за вр ши ла
Му зич ку шко лу „Јо ван Бан -
дур” на од се ку за кла вир, а
основ не сту ди је на Ака де ми ји
умет но сти у Но вом Са ду. Уса -
вр ша ва ла се на мај стор ским
кур се ви ма код еми нент них
про фе со ра, а осва ја ла је и дру -
ге и тре ће на гра де на ме ђу на -
род ним и ре пу блич ким так ми -
че њи ма пи ја ни ста.

КУЛТУРА
Петак, 21. октобар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сценарио написао 
Вуле Журић

Прича о територији
која није никада била
„заражена” окупацијом

У Народном музеју нашег града
снима се дводелни телевизиј-
ски филм „Слепи путник на
броду лудака”, према сценарију
Вулета Журића, а у режији Го-
рана Марковића. Филм говори
о последњим данима Петра Ко-
чића, великог српског писца,
које је провео у душевној бол-
ници на Губеревцу 1916. године,
у окупираном Београду. Реали-
зацијом овог пројекта Телеви-
зија Београд, продуцент фил-
ма, придружује се обележавању
стогодишњице смрти нашег ис-
такнутог приповедача.

Снимању је 12. октобра при-
суствовао и градоначелник
Саша Павлов, који је изразио
задовољство што се у Панчеву
опет снима филм и подсетио
да их је у нашем граду сни-
мљено много од 1956. године
па до данас.

За потребе филма Музеј је
„прерушен” у душевну болни-
цу. Она права, „Дом за с ума
сишавше”, 1916. године у оку-
пираном Београду била је
симболично једина слободна
територија.

ФИЛМ О ПОСЛЕДЊИМ ДАНИМА ПЕТРА КОЧИЋА

СЛЕПИ ПУТНИК НА БРОДУ ЛУДАКА
Културни телекс

Ха на и Исак Ле ви пре мо -
сти ли су не за ми сли ве пре -
пре ке да би от по че ли но ви
жи вот у Осман ском цар -
ству. Он ра ди у про цве та лој
тр го ви ни сви ле, а она, као
нај бо ља ба би ца у пре сто ни -
ци, бри не о хи ља да ма же на
у озло гла ше ном ха ре му
сул та на Му ра та III. Јед не
но ћи Ха на до би ја нео че ки -
ван по зив да до ђе у рас ко -
шну па ла ту. Та мо за ти че
Ли ју, ро би њи цу је вреј ског
по ре кла, ко ју је сул тан ода -
брао као но ву на ло жни цу
ко ја ће му по да ри ти на -
след ни ка. Ако ова де вој ка
нео бич не ле по те не ис пу ни
сва оче ки ва ња, че ка је те -
шка суд би на – Ха на је све -
сна то га и за то ри зи ку је
жи вот да јој по мог не. Ме -
ђу тим, док пре и спи ту је
сво ју од лу ку, на пра гу јој се
по ја вљу је за но сна не знан ка
и пре ти да уни шти њен

спо ко јан жи вот са Иса ком,
а Ли ја убр зо от кри ва мрач -
ну тај ну ко ја мо же обе да
их осу ди на смрт.

Про же те аван ту ром и
не за бо рав ним ли ко ви ма,
„Ха рем ске су зе” уз бу дљив
су на ста вак при че о хра -
број и пле ме ни тој Ха ни
Ле ви.

„Ха рем ске су зе” 
Ро бер те Рич

Два чи та о ца ко ји до сре де, 26. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„Ка ко осво ји ти сул та на?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Ха рем ске су зе” Ро бер те Рич. Нај за ни -
мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти у на ред ном бро ју „Пан -
чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
По не де љак, 24. ок то бар, са ла Му зич ке шко ле Јо ван Бан -
дур: кон церт „Му зи ка у зе мљи чу да” уче ни ка про фе сор ке
Ма ри је Ли ге ти Ба линт. 

Уто рак, 25. ок то бар, 19 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт на про мо ци ја це-деа „Срп ски пе сни ци ро ман ти ча -
ри у ста ро град ској му зи ци” Там бу ра шког ор ке стра Пан че -
ва. Го сти: Там бу ра шки ор ке стар „Не вен” Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”. 

Че твр так, 27. ок то бар, 19 са ти, сце на Кул тур ног цен тра:
кон церт Ми о не Бар бул (кла вир) и Ду ша на Сав ко ви ћа (кла -
ри нет). 

Че твр так, 27. ок то бар, 18.30, са ла Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”: кон церт „Tangled” пи ја нист ки ње Сан дре Ми тро вић. 

Књи жев ност 
Пе так, 21. ок то бар, 16 са ти, књи жев ни клуб „Ва са Жив ко -
вић”, МЗ Гор њи град: про мо ци ја ме ђу на род ног збор ни ка
про те Ва се Жив ко ви ћа. 

Сре да, 26. ок то бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
пре да ва ње ђа ко на Не на да Или ћа под на зи вом „Има ли нам
спа са” и пред ста вља ње ње го ве не дав но об ја вље не књи ге
„Феј сбук про по ве ди и ду хов ни чет”. На три би ни и про мо -
ци ји ће го во ри ти и гђа Ана ста си ја Илић, као и уред ник по -
ме ну тог из да ња. 

Сре да, 26. ок то бар, 19.30, ка фе „Ко ко шка”: књи жев но ве -
че Ву ка ши на Штре ке ра и пред ста вља ње ње го ве књи ге „Ср -
ча ност”. 

Че твр так, 27. ок то бар, 18 са ти, чи та о ни ца Град ске би бли -
о те ке: про мо ци ја књи ге „Ку мо ва сла ма” Ви то ми ра Су дар -
ског. 

Че твр так, 27. ок то бар, 19 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: про мо ци ја дру гог из да ња књи ге „Ве тре ња че Вој -
во ди не не кад и сад” у из да њу удру же ња гра ђа на „По се ти
Пан че во” и Исто риј ског ар хи ва у Пан че ву. 

Филм 
Сре да, 26. ок то бар, 20 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: „Фран цу ски филм ски ка ра ван” – филм „Ср це ло мац”. 

Из ло жбе 
Уто рак, 25. ок то бар, 19 сати, Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти: отва ра ње из ло жбе сли ка „Ре тро спек ти ва Здрав ка Ман -
ди ћа”. 

Уто рак, 25. ок то бар, 19 са ти, га ле ри ја Град ске би бли о те ке:
отва ра ње 52. са мо стал не из ло жбе сли ка На де Оњин Жу жић.

По зо ри ште 
По не де љак, 24. ок то бар, 19 са ти, чи та о ни ца Град ске би -
бли о те ке: мо но дра ма „Би бли о те кар ка”. 

Те мат ски про грам
Уто рак, 25. ок то бар, 17 са ти, Ге рон то ло шки цен тар:
игран ка. 

Стране припремила 
Милица

Манић

Из ло жба сли ка „Мо ли тва” Де -
ја на Улар џи ћа отво ре на је у по -
не де љак, 17. oк т обра, у Га ле ри ји
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа.
Пред ста вље ни ра до ви на ста ли
су у по след њих пет на е стак го -
ди на и сли ка ни су тех ни ком
уље на да сци, а из ло же но је и
не ко ли ко цр те жа. Ли ков ни
кри ти чар Ко ста Ва сиљ ко вић
ка же да Улар џи ће во сли кар -
ство при па да „езо те рич но-
-ро ман тич ној фан та сти ци срп -
ског пост на дре а ли зма”. На сли -
ка ма су број не ис ко ла че не,
ужа сну те очи, из об ли че не гла ве
и де ло ви те ла, бу љу ци де ге не -
ри са них и обез ли че них љу ди...
Као да умет ник слу ти не ке бу -
ду ће апо ка лип тич не при зо ре.

– Спе ци фич ност Улар џи ће -
вог сли кар ства је тај при ступ
на уч но фан та стич ном сли кар -
ству ко је је прак тич но за че ла
Ми ле на Па вло вић Ба ри ли. Та -
кве сли ке смо ви ђа ли и у опу -
су Љу бе По по ви ћа, Оље Ива -
њиц ки... По све ћу је се де та љи ма,

ко је по сма трач мо же и да пре -
ви ди, али ако се бо ље уду би,
мо же да ви ди и не ке скри ва -
ли це, би сер чи ће, тре шњи це,
цве ће, иа ко ге не рал но сли ка
има за не ке „ужа са ва ју ћи” из -
глед – ре кла је Ива на Мар кез
Фи ли по вић.

Де јан Улар џић је сво је
сли ке пред ста вио и у књи зи

„Мо ли тва”, за ко ју су тек сто ве
пи са ли ака де мик Ол га Пе тро -
вић и Етјен Ша тон. Она је са -
же так ло шег пе ри о да кроз ко -
ји је про шао.

– Имао сам по след њих пет -
на е стак го ди на ве о ма тур бу -
лен тан и ру жан пе ри од. Прет -
по ста вљам да ве ћи на љу ди у
тим мо мен ти ма, а и у не ким

ле пим, јер сма трам да и у ле -
пим тре ну ци ма тре ба да се
се тиш и да се по мо лиш, при -
бег ну мо ли тва ма. По сто је
раз не вр сте мо ли тви. При бе -
жи ште сам тра жио по ред
шта фе ла ја и сва ка сли ка ко ја
је ре про ду ко ва на у књи зи ве -
зу је ме за је дан од ре ђе ни ту -
жни пе ри од. По сма трам књи -
гу као ин тим ни днев ник, јер
сма трам да днев ник мо же да
се пи ше и сли ком и чет ки -
цом, а не са мо олов ком. Тре ба
гле да ти у по зи тив ном кон тек -
сту све што нам се де ша ва, јер
жи вот је мно го ру жан – са мо
по сто је ма ла острв ца ле пог да
би смо ми мо гли да функ ци о -
ни ше мо да ље – за кљу чу је
Улар џић.

До са да је имао три де се так
са мо стал них и не ко ли ко сто -
ти на груп них из ло жби у зе -
мљи, али и ван ње. До бит ник
је ви ше на гра да и члан је
УЛУС-а. Ово му је пр ва из ло -
жба у на шем гра ду.

КОН ЦЕРТ „ТА ЛЕН ТИ МА У ЧАСТ”

При ход за сти пен ди ра ње пи ја нист ки ње

– Ово је, можда, нека врста
негатива Марковићевог филма
„Вариола вера”, зато што је тамо
била једна болница у којој је за-
раза, а около је било корумпира-
но друштво – не зна се шта је би-
ло зараженије. Овде хоћемо да
испричамо причу о посебној те-
риторији која није никада била
„заражена” окупацијом, да тако
кажем, лудилом рата. Ти људи
који су водили рачуна о боле-
сницима, који су успели да са-
крију и бегунце, као у неком до-
бром шпијунском ратном фил-
му, успели су да одбране ту тери-
торију, а Петар Кочић, у овој на-
шој верзији, какву ми хоћемо да
испричамо, у ствари је један од
хероја – објашњава Журић.

У филму игра велики број
глумаца, међу којима су и
Светозар Цветковић, Тихомир
Станић, Маша Дакић, Срђан
Тимаров...

У улози Петра Кочића на-
шао се Игор Ђорђевић. Ово му
је други пут да сарађује с Гора-
ном Марковићем, први пут на
филму.

– Као глумца интересовала
ме је заправо та његова тра-
гика – он је борбу коју је во-
дио читав живот, на крају из-
губио. Да не заборавимо, он
је провео толике године у
тамницама и завршио свој
живот с 39 година у душевној
болници, у окупираном Бео-
граду. Захваљујући сјајном
сценарију господина Вулета
Журића, покушавамо да ре-
конструишемо тај период у
Србији, која у том тренутку
није ни постојала, и да при-
ближимо Петра Кочића као
човека данашњем гледаоцу –
каже Ђорђевић.

Вулету Журићу је ово први
пут да сарађује с телевизијом.

СЛИ КЕ ДЕ ЈА НА УЛАР ЏИ ЋА

Днев ник пи сан чет ки цом

ПРЕМИЈЕРА ПРЕДСТАВЕ О КОЧИЋУ

Премијера представе „Последњи мејдан Петра Кочића” по де-

лу Вулета Журића, у режији Небојше Брадића, изведена је 18.

октобра у Народном позоришту Републике Српске у Бањалуци. 

– У овој причи је интере-
сантно то да је прва душевна
болница на Балкану, коју је
подигао кнез Михаило, у јед-
ном тренутку када Србија не
постоји, када су и војска и
влада ван земље, била послед-
њи бастион, последња од-
брамбена линија. Хтели смо
да од тог парадокса направи-
мо причу која не би била само
о Петру Кочићу, већ и о лека-
рима, малим људима, о боле-
сницима, који су, на неки начин,
постали јунаци тог последњег
бастиона – прича Горан Мар-
ковић.



По се ти о ци про гра ма-кон це ра -
та ово го ди шњег „Но ва фе сти -
ва ла” има ли су при ли ку да
ужи ва ју у на сту пи ма вр хун ских
аван гард них му зи ча ра. Џез
сви ран са че ти ри кон тра ба са и
ту бом, ви о лом и ви о лон че лом,
ду вач ким ин стру мен ти ма; кон -
церт пи ја нист ки ње и мај сто ри -
це „то тал ног” сви ра ња тру бе;
ис тра жи ва ње ве зе из ме ђу му зи -
ке и ар хи тек ту ре... Но ва фе сти -
вал – но ва умет ност. Ин те ре со -
ва ње је би ло ве ли ко, кон цер ти
по се ће ни и мо же се ре ћи да је
циљ ор га ни за то ра – да ши рој
јав но сти пред ста ви са вре ме ну
европ ску му зич ку сце ну и из во -
ђач ку прак су, екс пе ри мен тал -
ни при ступ и раз ли чи те умет -
нич ке жан ро ве – ис пу њен. 

Дру ги „Но ва фе сти вал” све ча -
но је отво рен у че твр так, 13.
oк т обра, у Га ле ри ји Ми ло ра да
Ба те Ми ха и ло ви ћа из ло жбом
стри по ва „Тон то ко микс”
(„Tonto Comics”) ау стриј ског
ко лек ти ва „Тон то” из Гра ца, а
по том је из ве ден му зич ко-
-ви зу ел ни пер фор манс Квар те та
„Би ли тис” (Ср би ја). Го сте и по -
се ти о це је по здра вио гра до на -
чел ник Пан че ва Са ша Па влов,
а отва ра њу су при су ство ва ли и
чла но ви „Тон то ко мик са” Еда
Штробл, Хел мут Ка план и Ми -
ха ел Јор дан.

Им пре си ја

КУЛТУРА
Петак, 21. октобар 2016.

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

Приповест о сестрама Ро-
мановим истовремено је
биографија, научни рад и
својеврстан роман о поро-
дици чију је причу напи-
сала историја. Четири
младе жене су својим ка-
рактерима и преданошћу
хуманом раду заслужива-
ле да и саме једнога дана
понесу круну. Уместо ње
ће понети венац мучени-
штва, а историја ће их у
неку руку покрити и забо-
равом. Ту неправду Хелен
Рапапорт овом књигом ис-
правља.

Седамнаестог јула 1918.
четири девојке сишле су
низ двадесет три степени-
ка у подрум једне куће у
Јекатеринбургу. Најстари-
ја је имала двадесет две го-
дине, најмлађа свега се-
дамнаест. Заједно с роди-
тељима и тринаестогоди-
шњим братом све четири
су бездушно убијене. Њи-
хов злочин: биле су кћери
последњег цара и царице
свих Руса.

У књизи „Сестре Рома-
нове” чувена ауторка био-
графија Хелен Рапапорт

нуди читаоцима досад нај-
меродавнију приповест о
великим кнегињицама Ол-
ги, Татјани, Марији и Ана-
стасији. Црпући материјал
из њихових писама и днев-
ника, она слика упечатљив
портрет њиховог живота у
самртним данима дина-
стије Романов.

Хелен Рапапорт је бри-
танска историчарка, аутор-
ка и бивша глумица. Као
историчарка, специјализо-
вала се за викторијанску
еру и Руску револуцију.

„Сестре Романове” 
Хелен Рапапорт

Сан дра Мај кић, ма стер

ин же њер ар хи тек ту ре

ФИЛМ: „Сед ми пе чат” Инг -
ма ра Берг ма на, сни мљен
1957. го ди не. Сред њо ве ков -
ни ви тез (Макс фон Си доу)
пу ту је кроз Швед ску за вре -
ме цр не смр ти и пар ти јом
ша ха ко ју игра са оли че њем
смр ти (Бенгт Еке рот) по ку -
ша ва да про ду жи свој жи вот.
Ре ди тељ раз ви ја филм из
соп стве не пред ста ве „Wood
Painting”, а на зив је у ве зи са
од лом ком из књи ге „От кри -
ве ње Јо ва но во”, ко ји се ци -
ти ра на по чет ку и при кра ју
фил ма: „И кад отво ри сед ми
пе чат, на ста ти ши на на не бу
око по ла ча са”. Игра ње као
ква ли тет жи во та (док је по -
сто ја ње ње гов пу ки услов),
на чин да се жи ви ак тив но и
ис пу ње но, чак и ако уна пред
зна те ре зул тат. Ле по та игра ња
је ва жни ја од ре зул та та. Ци -
нич не ин тер пре та ци је лич них
вред но сти и стра хо ва су зна -
чај на кул тур на по ја ва. Анк си -
о зне ми сли о ужа су по сто ја -
ња без Бо га, ве ре и сми сла
жи во та про ве де ног у стал ној
сен ци ни шта ви ла смр ти.
Мо тив ти ши не од но си се на
„ти ши ну Бо га”, што је глав -
на те ма фил ма.

КЊИ ГА: Пси хо те ра пе ут Џу -
ли јус Хер цфелд, ко јем је
пре о ста ла го ди на жи во та,
се ан са ма с па ци јен ти ма
пре и спи ту је свој рад и жи -
вот – те ма је књи ге „Ле че ње
Шо пен ха у е ром” Ир ви на Ја -
ло ма. Сли ка груп не те ра пи -
је и на чин на ко ји их пси хо -
а на ли ти чар во ди омо гу ћа ва
да се от кри ју уну тра шњи
гла со ви, ко ји би оста ли пот -
пу но не по зна ти. Су штин ску
вред ност те ра пи је пред ста вља

при су ство Хер цфел до вог па -
ци јен та из про шло сти, Фи -
ли па, ко ме ни је ус пео да по -
мог не. Фи лип твр ди да га је
из ле чи ло и чу де сно пре о -
бра зи ло пе си ми стич но уче -
ње не мач ког фи ло зо фа Ар -
ту ра Шо пен ха у е ра. 

МУ ЗИ КА: Ен гле ска пе ва чи -
ца Tahliah Debrett Barnett –
FKA Twigs, тек сто пи сац, про -
ду цент ки ња и ре ди тељ ка,
ком би ну је раз ли чи те ва ри -
јан те жан ро ва (елек тро ни ку,
панк, R & B, аван гар ду и дру -
ге). Као пот пу ни ства ра лач ки
па кет, нео спор на, иза зов на,
при сту пач на и тран са гре сив -
на, на до ве зу је се на иде је
пси хич ке и ме ђу људ ске до -
ми на ци је и по ко ра ва ња, али
пре те жно у се би. Му зи ком
осло ба ђа осе ћа ња бо ла лич -
не жен ске енер ги је. Осми -
шље ним про це сом кроз кре -
а тив ност ка рак те ри ше тен -
зи ју из ме ђу же ље и ра зно вр -
сних на чи на на ко је же на не
раз у ме по се до ва ње свог те -
ла, сек су ал но сти и ства ра -
лач ког да ра.

Два читаоца који до среде, 26. октобра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Шта вас привлачи у историјским биографија-
ма?”, наградићемо по једним примерком књиге „Сестре
Романове” Хелен Рапорт. Најбоље одговоре ћемо објави-
ти у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу пре-
узети у књижари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

ЗА ВР ШЕН „НО ВА ФЕ СТИ ВАЛ”

ТРИ ДА НА СА ВРЕ МЕ НЕ МУ ЗИ КЕ

фор мом и са др жа јем стри па и
до при нео „умре жа ва њу” љу ди
ко ји ра де не ке слич не ства ри –
оце њу је Ра ке зић.

„Тон то” је на по чет ку био
из да вач не за ви сне, екс пе ри -
мен тал не, не ко мер ци јал не
му зи ке да би се ка сни је окре -
нуо стри пу. Еда Штробл, је -
дан од осни ва ча, ка же да њи -
хо ви стри по ви и да ље има ју
ве зе с му зи ком. Из ло же ни ра -
до ви на ста ли су из ме ђу 2006.
и 2016. го ди не.

Квар тет „Би ли тис” чи не Ксе -
ни ја Ба шић (фла у та), Ива

Де ло је ори ги нал но на пи са -
но за гу дач ки квар тет, а у вер -
зи ји „Би ли ти са” фла у та за ме -
њу је пр ву ви о ли ну.

Ди рек тан ра дио 
и ТВ пре нос кон цер та
„Но ва фе сти вал” је ове го ди не
пр ви пут имао про гра ме у Ко -
ви ну и Бе о гра ду. У пе так, 14.
ок то бра, је дан кон церт је одр -
жан у глав ном гра ду, а два
кон цер та су при ре ђе на у ко -
вин ском Кул тур ном цен тру.

У му зи ци сло ве нач ке пи ја -
нист ки ње Ка је Драк слер, ко ја
је у са мом вр ху европ ске аван -
гар де, и Пор ту гал ке Су за не
Сан тош Сил ве, мај сто ра „то -
тал ног” сви ра ња тру бе, ужи ва -
ли су по се ти о ци у „Сту ди ју 6”
Ра дио Бе о гра да 3, где је кон -
церт одр жан, али и слу ша о ци
те ра дио-ста ни це и гле да о ци
Тре ћег ка на ла РТС-а, ко ји су
ди рект но пре но си ли ову му -
зич ку по сла сти цу. Две су пер -
та лен то ва не му зи чар ке пред -
ста ви ле су се ну ме ра ма ко ји ма
су ис ка за ле сво је дру га чи је
схва та ње џе за – из ве ле су не -
ко ли ко ком по зи ци ја и сло бод -
них им про ви за ци ја, ко је је пу -
бли ка на гра ди ла искре ним
апла у зом. Од пре не ко ли ко го -
ди на, ка да су им се му зич ки
пу те ви укр сти ли, за јед нич ки,
не спу та но, ис тра жу ју мо гућ -
но сти ин тер ак ци је сво јих ин -
стру ме на та, по и гра ва ју се тех -

кла сич ну му зи ку, али је пра -
ви ла и „из ле те” у ет но му зи ку и
џез му зи ку. Њи хо ви ду вач ки
ин стру мен ти су пу бли ци до не -
ли атрак ти ван звук, им про ви -
за ци ју и кре а тив ност.

За слу же но је па жњу и сим -
па ти је пу бли ке до био и на ступ
Си лар да Ме зе и ја (ви о ла) и Ал -
бер та Мар ко ша (ви о лон че ло).
Сен ћан ски ви о ли ста и ком по -
зи тор Ме зеи, бес ком про мисни
аван гард ни умет ник, сни ма у
ма лим са ста ви ма и ан сам бли -
ма, ба ви се аван гард ном, али и
тра ди ци о нал ном му зи ком, а
пи ше и ори ги нал ну сцен ску
му зи ку. Са Ал бер том Мар ко -
шем, ру мун ско-ма ђар ским че -
ли стом, ком по зи то ром и им -
про ви за то ром, са ра ђу је ду ги
низ го ди на.

Сви ра ње кла ви ра из ну тра
По след ње ве че ри фе сти ва ла,
15. ок то бра, у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не на сту пио је
нео би чан ау стриј ски дуо
„Фред До”, ко ји чи не пи ја ни ста
Фре де рик Неј ринк и фла у тист -
ки ња До рис Ни ко ле ти. Дво ра на
је би ла ма ла да при ми све по се -
ти о це. Ни је ни чу до, с об зи ром
на то да је му зи ка ко ју овај дуо
из во ди не сва ки да шња. Неј ринк
је кла вир сви рао и из ну тра –
ко ри стио је, по ред дир ки, и жи -
це овог ин стру мен та... За ову
при ли ку пре ми јер но су из ве ли
три ком по зи ци је, а у но вом, не -

Опе ра тив на ди рек тор ка фе -
сти ва ла Мо ни ка Ху сар То кин
по сла ла је по ру ку ка ко се на да
да ће на по ри ор га ни за то ра,
умет ни ка и му зи ча ра до при -
не ти то ме да пан че вач ка пу -
бли ка за во ли са вре ме ну и но -
ву умет ност и му зи ку.

Гра до на чел ник Са ша Па -
влов по хва лио је упор ност ор -
га ни за то ра да фе сти вал осну ју
и уте ме ље на зах тев ном и ква -
ли тет ном кул тур ном про сто ру
ка кав је град Пан че во, а ове
го ди не се он одр жа ва и у Бе о -
гра ду и Ко ви ну.

Уред ник стрип-про гра ма
Алек сан дар Ра ке зић Зо граф
из ра зио је уве ре ње да је „Но ва”
пра во ме сто за из ло жбу „Тон то
ко мик са”.

– Об ја вљу ју раз ли чи та из да -
ња стри по ва, али су уго сти ли и

ни ка ма сви ра ња, да ју на во љу
иде ја ма и кре а ци ји, ко ја им не
мањ ка. Ово им је био пр ви на -
ступ у Ср би ји.

Пр ви пут у Ко ви ну
Истог да на у Цен тру за кул ту -
ру Ко вин одр жа на су два кон -
цер та. Пред пу бли ку је нај пре
иза шао дуо Ја сна Јо ви ће вић
(со пран сак со фон, алт сак со -
фон, фру ла, глас, пер ку си је,
бас-кла ри нет, ханг, лу пер) и
Га бри е ла Ко со (фа гот и ме то -
ди ка). Сак со фо нист ки ња и
ком по зи тор ка из Су бо ти це Ја -
сна Јо ви ће вић ду жи низ го ди -
на на ме ће се као ау тор ко ји
ис тра жу је ал тер на тив ни звук
и га ји свој ствен спе ци фич ни
из раз (ком би на ци ја џе за, ам -
би јен тал не му зи ке, пер фор -
ман са...). Га бри е ла Ко со, фа -
го тист ки ња, до ла зи из све та
кла сич не му зи ке. За вр ши ла је
Ака де ми ју умет но сти у Но вом
Са ду, а шко ло ва ла се и у Аме -
ри ци. Сви ра ла је у број ним ор -
ке стри ма и ка мер ним са ста -
ви ма ко ји углав ном из во де

Стан ко вић (ви о ли на), Ана
Клем Ак сен ти је вић (ви о ла) и
на ша су гра ђан ка Ми ли ца Сви -
рац (ви о лон че ло). Оне су из ве -
ле „Different Trains”, јед но од
нај чу ве ни јих де ла из опу са
аме рич ког ком по зи то ра Сти ва
Ра и ха, пи о ни ра ми ни ма ли зма.
На ста ло је 1988, а сле де ће го -
ди не је до би ло на гра ду „Гре -
ми” за нај бо љу са вре ме ну ком -
по зи ци ју. Де ло је ве о ма спе ци -
фич но, а ин спи ри са но је ау то -
ро вим пу то ва њем во зо ви ма од
Њу јор ка до Лос Ан ђе ле са.
Мно го го ди на ка сни је, по ста ју -
ћи све стан да су у то исто вре -
ме (од 1939) у Евро пи во зо ви
тран спор то ва ли Је вре је у кон -
цен тра ци о не ло го ре, Ра их пра -
ви па ра ле лу из ме ђу свог жи во -
та и жи во та дру гих је вреј ских
де ча ка ње го вих го ди на.

за вр ше ном про јек ту те же спо ју
две ју умет но сти – ар хи тек ту ре
и му зи ке.

Фе сти вал су за тво ри ли Си -
лард Ме зеи и ње гов квин тет
„Ту ба”. Че ти ри кон тра ба са и
јед на ту ба на сце ни не ви ђа ју се
че сто. Пу бли ка у „Aполу” је
упра во ова кав са став има ла
при ли ку да слу ша у су бо ту у
дво ра ни „Апо ло”. Ме зеи, ко ји
ина че сви ра ви о лу, пред ста вио
се као кон тра ба си ста, а му зи ка
ко ју су сви ра ли ком по но ва на је
по себ но за ову при ли ку.

Фе сти вал је ор га ни зо вао
„Ко му ни кА рт” с парт не ри ма –
Кул тур ним цен тром и До мом
омла ди не Пан че во, еми си јом
„Сту дио 6” Тре ћег про гра ма
Ра дио Бе о гра да, ко вин ским
Цен тром за кул ту ру, „Су пер
но вом” и „Смук те а тром”, а
по кро ви те љи су Град Пан че -
во, Ау стриј ски кул тур ни фо -
рум, „Collegium Hungaricum”
Бе о град, Ам ба са да Ре пу бли ке
Сло ве ни је и Скуп шти на оп -
шти не Ко вин.

ве ли ки број стрип-ау то ра из
це лог све та, укљу чу ју ћи и на -
ше, па и оне из на шег гра да.
„Тон то” је по ка зао ко ли ко је
да нас тан ка гра ни ца из ме ђу
ви зу ел них и не ких дру гих
ме ди ја та ко што је свих ових
го ди на екс пе ри мен ти сао с

– За ову ком по зи ци ју је
Ива на Рад ма но вац ура ди ла
ви део, али иа ко је ово мул ти -
ме ди јал ни про је кат, на гла сак
је ипак на са мој ком по зи ци ји,
ко ја је за ни мљи ва, али се рет -
ко из во ди – ка же Ми ли ца
Сви рац.
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Квинтет „Туба”

Квартет „Билитис”

Каја Дракслер и Сузана Сантос Силва

Тонто Комикс



ПО ПУ ЛАР НИ „ЛА ВИЋ”

као де о ни цу иза бра ли баш
„Пут 66”. То је усло ви ло отва -
ра ње ве ли ког бро ја бен зин -
ских ста ни ца, пре но ћи шта,
ре сто ра на и про дав ни ца. По -
тре бе пут ни ка ће до ве сти до
то га да де о ни ца ево лу и ра, а
по крај ње ће би ти из гра ђен ве -
ли ки број обје ка та ко ји ће пут -
ни ци ма пру жа ти је дин ствен
осе ћај. По пу лар ност и де ша -
ва ња на пу ту су при ву кли па -
жњу и Хо ли ву да, па су та ко то -
ком ше зде се тих сни ма не те -
ле ви зиј ске се ри је ко је су се ба -
ви ле до га ђа њи ма на пу ту. Као
и сва ка при ча, и ова о „злат -
ном до бу” де о ни це ко ја спа ја

Ка да го во ри мо о са о бра ћај -
ним не зго да ма и њи хо вој
ста ти сти ци, мо же се ре ћи да
је у са ве зној др жа ви Тек сас и
да ље „Ди вљи за пад”. На сва -
ких се дам де сет се кун ди бу де
при ја вље на „са о бра ћај ка”, а
на не што ви ше од два ми ну -
та не ко у не зго ди бу де по вре -
ђен. Сва ка два и по са та јед на
осо ба по ги не у са о бра ћа ју, а
то ком 2013. го ди не ни је про -
шао ни је дан дан да не ко ни је
из гу био жи вот. Мо жда ово
чи ње нич но ста ње не ма ве зе
са ста ро шћу во зи ла, већ с на -
ви ка ма, али у Тек са су је нај -
ве ћа по тра жња за по лов ним
ау то мо би ли ма. Са мо у Хју -
сто ну у сва ком мо мен ту је
куп ци ма на ау то-пла це ви ма
на рас по ла га њу око 32.000
по лов них ау то мо би ла.

Љу би те љи ви део-ига ра то
ве ро ват но зна ју, али ре корд
по бро ју во зи ла ко ји ма мо -
же те упра вља ти у јед ној 
ви део-игри др жи на слов
„Гран ту ри смо 6”. У ба зи се
на ла зи тач но 1.197 ау то мо -
би ла ко ји су на рас по ла га њу
игра чи ма.

У Њу јор ку је не по треб на
упо тре ба си ре не на ау то мо -
би лу ка жњи ва, а ка зна за
тај пре кр шај из но си 350 до -
ла ра.

Нај ве ћи пар кинг на све ту
мо же при ми ти два де сет хи -
ља да ау то мо би ла и са став ни
је део та ко ђе нај ве ћег за бав -
ног пар ка и шо пинг-цен тра,
ко ји се на ла зи у за пад ном
Ед мон то ну у Ка на ди.

Ка да се 2001. го ди не по ја -
вио на тр жи шту, „пе жо 307”
је у Ср би ји био не ве ро ват но
по пу ла ран. Као и нов, овај
мо дел, ко ји се про из во дио
пу них осам го ди на, при лич -
но је тра жен и као по лов но
во зи ло за хва љу ју ћи пр вен -
стве но ни ској це ни.

Ве о ма при ма мљив ди зајн,
ко ји је с вре ме ном имао и
ре сти ли за ци је, та ко ђе је је -
дан од фак то ра ко ји до при -
но се по пу лар но сти мо де ла
307. Про сто ра у ка би ни за
љу де про сеч не ви си не има
до вољ но, а во за че во ме сто је
та ко ђе до бро по зи ци о ни ра -
но. Пред ња се ди шта пру жа -
ју до бру пот по ру у кри ви на -
ма и при ди на мич ни јој 
во жњи, иа ко се во зи ло при -
лич но на ги ње при ова квом
ре жи му во жње. Про стор за
пр тљаг је ме ђу бо љи ма у
кла си, а оба ра њем зад њих
се ди шта до би ја се рав на по -
вр ши на и знат но ве ћи то -
вар ни про стор. Ме ђу тим,
зад ња вра та ни су ве ли ких

ди мен зи ја, па по ме ну та по -
вр ши на не мо же да се ис ко -
ри сти у пу ном по тен ци ја лу.

По ну да бен зин ских мо то -
ра по чи ње са агре га том рад -
не за пре ми не од 1,4 ли тра,
али ње го вих 88 коњ ских
сна га ни су аде кват ни за те -
жи ну ау то мо би ла, па старт -
ност и агил ност од овог мо -
то ра не мо же те оче ки ва ти.
Не што сна жни ји „бен зи -
нац” од 110 „ко ња” и 1.600
„ку би ка” је бо ља оп ци ја и
пру жа со ли дан од нос по тро -
шње и пер фор ман си. На вр -
ху је дво ли тар ски мо тор од
чак 140 коњ ских сна га, али

уко ли ко не ма те афи ни те те
ка спорт ској во жњи, за о би -
ђи те ову на бав ку. Иа ко пре -
ма фа брич ким по да ци ма
овај мо тор тре ба да тро ши
око се дам ли та ра без о лов -
ног бен зи на, ис ку ства во за -
ча су по ка за ла да с не што
жу стри јом во жњом по гра ду
по тро шња мо же да бу де и
пет на ест. Ау то мо бил са
озна ком 1,6 ХДИ сва ка ко је
пре по ру ка, јер је реч о во зи лу
опре мље ном ди зел-мо то ром
од 1,6 ли та ра и 110 коњ ских
сна га ко је је из у зет но еко -
но мич но. По ред овог, угра -
ђи ван је ди зел-мо тор од
2.000 „ку би ка” сна ге 136
„ко ња”, али за по тре бе про -
сеч ног во за ча пр ви по ме ну -
ти „ди зе лаш” је ви ше не го
со лид на оп ци ја.

Нај че шћи ква ро ви код
мо де ла 307 су они на тра пу,
јер је при лич но осе тљив за
на ше пу те ве. На бен зин ци -
ма од 1.600 ку би ка се спо -
ра дич но ја вља ју про бле ми с
бо би ном, а ква ли тет го ри ва

ути че и на ди зне, ко је би
тре ба ло чи сти ти на сва ких
че тр де се так хи ља да ки ло -
ме та ра, па и ма ње. Ра ни ји
про бле ми са елек тро ни ком
ко ји су се ја вља ли на мо де -
ли ма пра вље ним пре 2005.
су от кло ње ни, па уко ли ко
раз ма тра те ку по ви ну овог
ау то мо би ла, упам ти те ову
чи ње ни цу.

- - - - - ЗАНИМЉИВОСТИ - - - - - - - - - - - -  ИСТОРИЈАТ - - - - - - - 

У ТЕК СА СУ И ДА ЉЕ „ДИ ВЉИ ЗА ПАД”

- - - - - ПОЛОВЊАК - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Дру ги свет ски рат
као пре крет ни ца

Бор ба за очу ва ње 
на сле ђа

То ком Дру гог свет ског ра та ова
де о ни ца има ве ли ки зна чај.
На и ме, утвр ђе но је да је овај
пра вац нај бр жи пут за тран -
спорт го то во свих је ди ни ца у
вој не ба зе ко је су се на ла зи ле
на За пад ној оба ли. При ли ком
пр во бит них тран спор та утвр ђе -
но је да пут ни је у пот пу но сти
без бе дан за тран зит тру па, та ко
да је аме рич ка вој ска мо ра ла
да уло жи не ве ро ват них 70 ми -
ли јар ди до ла ра ка ко би по бољ -
ша ла пут и из гра ди ла нео п ход -
ну до дат ну ин фра струк ту ру. 

Злат но до ба
Са мим тим је омо гу ћен и ве ћи
про ток ци вил ног са о бра ћа ја,
што је усло ви ло и по кре та ње
би зни са дуж ове де о ни це. Као
и ско ро сва ки аспект људ ског
жи во та на кра ју ра та, и „Пут
66” до жи вља ва про цват 1946.
„Мај чин ски пут” не са мо што
је по ве зао ис ток и за пад то -
ком ра та већ је остао у се ћа -
њи ма мно гих вој ни ка ко ји су
про шли њи ме или на ње го вом
обо ду има ли вој нич ку обу ку.

Та ко се ве ли ки број (са да)
ве те ра на на кон Дру гог свет -
ског ра та вра тио упра во ова мо.
Екс пан зи ја ау то-ин ду стри је
омо гу ћи ла је ве ћу мо бил ност
ста нов ни штва и уте ме љи ла
же љу за пу то ва њем, а мно ги су

сов ну упо тре бу „Пу та 66” и
ство рио је бр зе дру мо ве са че -
ти ри тра ке у јед ном сме ру и
мо гућ но шћу бр зог пре ти ца ња.
На рав но да је ве о ма ма ли број
љу ди ко ри стио са да већ за ста -
ре ли „Мај чин ски пут” (прак -
тич но ни ко).

Не ки де ло ви ори ги нал ног
„Пу та 66” и да ље по сто је, као
што је „пар кинг ве те ра на”, ко -
ји се на ла зи ју жно од ме ста
Нор мал и Блу минг тон у др -
жа ви Или но ис. Ско ро сва ка
са ве зна др жа ва кроз ко ју про -
ла зи ова де о ни ца има не ку вр -
сту за шти те или фон да ци је с
ци љем очу ва ња на сле ђа са о -
бра ћај ни це, а мно ги се за ла жу
и за ње ну ре ви та ли за ци ју.

Го ди не ка да је из гра ђен,
пут се за вр ша вао на углу Сед -
ме ули це и Бро две ја у цен тру
Лос Ан ђе ле са, а са да се за вр -
ша ва на при ста ни шту Сан та
Мо ни ка. И да нас по сто је ен -
ту зи ја сти ко ји сма тра ју да је
овај друм, дуг ско ро че ти ри
хи ља де ки ло ме та ра, и да ље
ве ли ки еко ном ски и ту ри -
стич ки по тен ци јал ко ји тре ба
очу ва ти јер сим бо ли зу је дух
гра ђа на Сје ди ње них Аме рич -
ких Др жа ва.

„МАЈ ЧИН СКИ ПУТ” АМЕ РИ КЕ (2)

ис ток и за пад има свој крај.
Ас фалт се ни је об на вљао, а ве -
ли ка кон цен тра ци ја са о бра ћа -
ја је с вре ме ном уни шти ла по -
вр ши ну дру ма.

То ком пе де се тих на гло је
по рас тао број ау то мо би ла, а
са мим тим и ин тен зи тет са о -
бра ћа ја на свим пу те ви ма, па
та ко и на бро ју 66. Он ни је био
про јек то ван за то ли ки број во -
зи ла, па су се че сто ства ра ле
гу жве. Ме ђу тим, сма тра се да
је суд би на овог пу та за пе ча ће -
на не што ра ни је.

Ори ги нал не де о ни це са чу ва не
На Двај та Ај зен ха у е ра, ко ји се
по за вр шет ку ра та вра тио из
Не мач ке, ве ли ки ути сак је
оста вио Хи тле ров ау то бан: „Ви -
део сам сву су пер и ор ност си -
сте ма не мач ких на ци о нал них
ау то-пу те ва ко ји по сто је ши -
ром зе мље и ко ји пру жа ју мо -
гућ ност бр зог и си гур ног пу то -
ва ња, што Сје ди ње ним Др жа -
ва ма не до ста је”. По сле ди ца
то га је до но ше ње Са ве зног за -
кон ског ак та о из град њи ау то-
пу те ва 1956, ка ко би и зва нич но
от по че ла град ња но вих пут них
си сте ма ши ром Аме ри ке. Овај
до га ђај је ста вио тач ку на ма -
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У пи та њу је 
кла ди о ни чар ко ји 
је по пу нио ти кет са
утак ми ца ма 
Ли ге шам пи о на

По го дио не што 
што је чу до

Наш не по зна ти су гра ђа нин
ко ји је 18. ок то бра у ве чер њим
са ти ма упла тио ти кет у јед ној
кла ди о ни ци сла ви ће тај дан
као дру ги ро ђен дан с об зи ром
на то да му се осмех ну ла сре -
ћа. На ти кет за ко ји је дао 30
ди на ра он је до био ско ро се -
дам ми ли о на ди на ра, или го -
то во 60.000 евра.

Пре ма ре чи ма ду го го ди -
шњег кла ди о ни ча ра Зо ра на
Кра ши ћа, не по зна ти срећ ник
је од и грао ти кет са се дам па -
ро ва на ко ме су би ле утак ми це
Ли ге шам пи о на и по го дио је
шест та ко зва них пре ла за, што
је чи ста сре ћа и пра во чу до.

– До био је то ли ке па ре за то
што је по го дио не што што се
рет ко де ша ва. Ни је про блем по -
го ди ти је дан пар, али се дам – то
је ствар но успех, јер ако игра те
се дам па ро ва, као што је он
играо, мо ра те да по го ди те че тр -
на ест ре зул та та! Мо гу ће је да је
он ду го го ди шњи кла ди о ни чар
па да је до бро прог но зи рао ре -
зул та те, али ја сум њам, пре ће
би ти да је имао ви ше не го сре -
ћан дан – на гла сио је Кра шић.

Дан по сле успе ха на шег су -
гра ђа ни на срећ на кла ди о ни ца
би ла је пу на игра ча ко ји су по -
пу ња ва ли ти ке те и пра ти ли
пре но се утак ми ца пре ко ве -
ли ких „пла зма” те ле ви зо ра.
Ше фи ца те кла ди о ни це Ана
Ми лић че сти та ла је срећ ном 

КАД НЕ КОГ ХО ЋЕ СРЕ ЋА

УЛО ЖИО 30 ДИ НА РА, 
ДО БИО СЕ ДАМ МИ ЛИ О НА

до бит ни ку и по же ле ла му да са
за до вољ ством по тро ши но вац.

– Ов де је сва ко днев но гу -
жва, а по себ но ка да се игра ју
утак ми це Ли ге шам пи о на. Та -
ко је би ло и си ноћ. Мо гу ре ћи
са мо то да не мо же мо да от -
кри је мо иден ти тет до бит ни ка,
али да му је већ упла ћен но вац
на ра чун. Да ли је не по зна ти
срећ ник му шка рац или да ма?
Мо гу ће је и јед но и дру го, за то
што нам ова мо све че шће до -
ла зе при пад ни це леп шег по ла.
Не ке по пу ња ва ју ти ке те, а дру -
ге тра же сре ћу игра ју ћи на
апа ра ти ма. На ма у кла ди о ни -
ци је нај ва жни је да је ов де
мир но, да је увек при јат на и
по зи тив на ат мос фе ра и да се
ни ка да ни је до го дио ни је дан
екс цес – из ја ви ла је она.

По во дом овог до бит ка ком -
па ни ја у чи јем је вла сни штву
ова кла ди о ни ца са оп шти ла је
да је по го ђе на кво та 206.708
ди на ра, а пун из нос до бит ка је
7.131.441 ди нар. У тај до би так
је укљу чен и тзв. бо нус у из но су
од 930.201 ди нар, од но сно 15
од сто на, ка ко то ка жу кла ди о -
ни ча ри, „се дам од и гра них па -
ро ва без игре, ко на чан ис ход”.

„Срећ ни до бит ник је пре ско -
чио је ди но утак ми цу Спор -
тинг –Дорт мунд, а на свим
оста ли ма је био ма е стра лан.
Иа ко је ње гов ти кет не ве ро ва -
тан, нај ви ше па жње за слу жу је
тип ’из ке ца у двој ку’ на утак -
ми ци Пор то –Бриж са кво том
28. Ка ко је овај Пан че вац пред -
ви део да ће та ко би ти, не зна -
мо, али оно што зна мо, је сте да

је тип про шао по сле пра ве дра -
ме. Бел ги јан ци су по ве ли у 12.
ми ну ту, а фа во ри зо ва ни Пор -
ту гал ци ус пе ли су да уз вра те
уда рац тек у 68 ми ну ту. Ко нач -
на од лу ка је па ла тек у тре ћем
ми ну ту су диј ског про ду жет ка.
У сен ци про ла ска овог ти па
оста ло је ма е страл но пред ви -
ђа ње да ће на ЦСКА –Мо на ко
до ћи из ке ца у икс, с кво том
16, а ко ли ко је чу до овај ти кет,
по ка зу је и то што су и Се ви ља
про тив Ди на ма и Ле стер про -
тив Ко пен ха ге на сла ви ли с
ми ни мал цем, да кле кон стант -
но су би ли у опа сно сти да при -
ме гол и сру ше оно што је
прог но зи рао сре ћан до бит ник.
За то ка па до ле и сва ка част,
мај сто ре”, пи ше на сај ту ове
ком па ни је.

Дру га га стро ном ска ма ни фе -
ста ци ја „На ши сло ве нач ки
спе ци ја ли те ти”, у ор га ни за ци -
ји Удру же ња Сло ве на ца „Ло -
гар ска до ли на” и Еко ном ске
шко ле „Па ја Мар га но вић” из
Пан че ва, одр жа на је 15. ок то -
бра у на шем гра ду. По ме ну та
шко ла је би ла до ма ћин го сти -
ма из Пту ја, Зре ња ни на, Вр -
шца и Бе о гра да.

Уче сни ци су има ли ве о ма
зах тев не за дат ке у ве зи с при -
пре ма њем сло ве нач ких је ла и
по сла сти ца: тре ба ло је спре ми -
ти ме ни ко ји се са сто јао од пи -
ле ће су пе на го рењ ски на чин,
пи ле ћег шта јер ског па при ка -
ша, ме ша не до лењ ске са ла те,
као и штру дле са ора си ма и
ма ком, од но сно сло ве нач ке
тра ди ци о нал не по ти це. У офи -
ци јел ном де лу про гра ма уче -
ство ва ли су ђа ци сред њих шко -
ла уго сти тељ ских сме ро ва из
Пту ја у Сло ве ни ји, Зре ња ни на,
Вр шца и шко ле до ма ћи на.
Над ме та ло се укуп но три де се -
так уче ни ка ку вар ског и по сла -
сти чар ског сме ра, а ко но ба ри

из пан че вач ке сред ње шко ле су
услу жи ва ли го сте.

На руч ку је би ло сто ти нак
зва ни ца, ме ђу ко ји ма и гра до -
на чел ник Пан че ва Са ша Па -
влов, пред став ни ци удру же ња
Сло ве на ца из Бе о гра да, Зре ња -
ни на, Вр шца, Гу ду ри це, Бе ле
Цр кве и Ко ви на, На ци о нал ног
са ве та сло ве нач ке на ци о нал не
ма њи не у Ср би ји...

Јо сип Ве бер, пред сед ник УС
„Ло гар ска до ли на” и глав ни
ор га ни за тор ма ни фе ста ци је,
ка же да је све про шло бес пре -
кор но. До да је:

– Го сти из Пту ја би ли су
одуше вље ни тра ди ци о нал ним
до че ком уз хлеб и со ко ји су
им при ре ди ли уче ни ци и про -
фе со ри шко ле до ма ћи на, као и
це ло куп ним про гра мом то ком

тро днев ног бо рав ка. По се ти ли
су Еко ном ску шко лу и упо зна -
ли се са зна ме ни то сти ма Пан -
че ва и Вр шца, где су би ли у
по љо при вред ној шко ли, ко ја
је по про гра му ра да ско ро
иден тич на оној у Пту ју. Ди -
рек то ри и про фе со ри сред њих
шко ла из Зре ња ни на и Вр шца
су нам да ли пред лог да се не -
ка од бу ду ћих ма ни фе ста ци ја
одр жи у њи хо вим шко ла ма,
што смо при хва ти ли. Ове го -
ди не ни смо има ли са мо ре ви -
јал но так ми че ње уче ни ка, али
глав ни мо ти ви ипак су нам
би ли дру же ње и раз ме на ис ку -
ста ва из ме ђу ђа ка и про фе со -
ра.

Га стро ном ски до га ђај су по -
мо гли Кан це ла ри ја за Сло вен це
по све ту и ди ја спо ри из Љу -
бља не, На ци о нал ни са вет сло -
ве нач ке на ци о нал не ма њи не у
Ср би ји и ком па ни ја „Пе рут -
ни на” из Пту ја, ко ја је, као и
про шле го ди не, до ни ра ла сво -
је про из во де за при пре ма ње
ме ни ја.

С. Т.

„НА ШИ СЛО ВЕ НАЧ КИ СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ”, ДРУ ГИ ПУТ

Бу ду ћи ку ли на ри при пре ма ли зах тев ни ме ни

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Па мет но де те 
се не ра ђа?

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка ко по -
ста ти по пу ла ран у шко ли.
„Пан че вац” и из да вач ка ку ћа
„Вул кан из да ва штво” при -
пре ми ли су по је дан при ме -
рак књи ге „Мој слат ки жи -
вот” Ма ри је Же жељ за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке
ко ји су нај кре а тив ни је од го -
во ри ли на то пи та ње.

На гра ђе ни су чи та о ци ко ји
су по сла ли сле де ће СМС-ове:

„Сни миш влог, та гу јеш све
у шко ли и од мах си по пу ла -
ран.” 064/8662...

„Та ко што ћу ра ди ти све
што је су прот но од фи но,
вас пи та но, кул тур но и ва ди -
ћу се на деч ја пра ва.”
063/8434...

На гра де се мо гу пре у зе ти у
књи жа ри „Вул кан” у „Авив
пар ку”.

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на”
на гра ди ће два ау то ра нај кре -
а тив ни јих од го во ра на пи та -
ње ка ко мо ти ви са ти де цу да
уче. Они ће осво ји ти по је дан
при ме рак књи ге „Ка ко да по -
ве ћа те ин те ли ген ци ју сво је
бе бе” Џе нет и Гле на До ма на.

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

„Оно што је ја сно, је сте да
су по тен ци јал не ма те ри јал не
на гра де у за ме ну за уче ње
по гре шан си стем. Об ја сни те
де те ту ва жност уче ња и кон -
стант но ра ди те на то ме, а
оно ће вам мно го ка сни је би -
ти за хвал но на то ме. Па мет -
но де те се не ра ђа, оно се
ства ра ко рак по ко рак, као и
све ве ли ке ства ри у жи во ту.”
063/7649...

„Да им сва ко ра дост пру -
жи, увек с њи ма да се дру жи,
да их во ли, да не ви че, на ре -
ђу је и не нут ка, мо ли. Да тех -
нич ке спра ве не ме ња ју при -
ја те ље пра ве: ма ме, та те, ба ке,
де ке, вас пи та чи це и још не ке.”
064/4096...

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

Д. К.

И по ред то га што пе де сет пет рад ни ка „Хи ги је не” сва ко -
днев но одр жа ва 255.000 ме та ра бе тон ских и 180.000 ква -
драт них ме та ра зе ле них по вр ши на, као и оби ла зни цу, све
при ла зне пу те ве, пе шач ке ста зе, тр го ве и тро то а ре и ула -
же ве ли ке на по ре да би град био што чи сти ји, мно го је
оних ко ји су не за до вољ ни њи хо вим ра дом.

У „Хи ги је ни” су све сни кри ти ча ра и то га да њи ма стал -
но не што ни је по во љи, али ис ти чу да би пре да ва ња ко -
нач не оце не о чи сто ћи гра да тре ба ло узе ти у об зир не ке
окол но сти ко је го во ре о на шим на ви ка ма.

– На те ри то ри ји гра да има мно го ди вљих де по ни ја, ме -
ста на ко ји ма увек има ђу бре та, без об зи ра на то ко ли ко их
чи сти мо. Без број пу та нам се де си ло да очи сти мо не ку ло -
ка ци ју и да нам гра ђа ни по сле из ве сног вре ме на ја ве да ту

по но во има до ста сме ћа и да тре ба по но во да до ђе мо. У
ви ше ули ца у гра ду смо бе то ни ра ли по сто ља на ко ји ма
сто је кон теј не ри и та по сто ља мак си мал но уре ди ли, по -
ста ви ли кон теј не ре за од ре ђе не вр сте от па да, али ни то
ни је по мо гло. Гра ђа ни су на ста ви ли да ба ца ју сме ће по ред
њих – из ја вио је Бо бан Ра ки џић, шеф Рад не је ди ни це „Чи -
ста чи” у „Хи ги је ни”.

Он је до дао да има и дру гих про бле ма и као при мер на -
вео па ље ње и уни шта ва ње ма лих кан ти за сме ће, ко је се
по ста вља ју на сту бо ве. Пре ма ње го вим ре чи ма, ме ђу на -
шим су гра ђа ни ма има и оних ба ха тих ко ји ло ме и уни -
шта ва ју те кан те и у њих ба ца ју кру пан от пад, и по ред то -
га што су оне пред ви ђе не углав ном за ши би це, ку ти је од
ци га ре та, жва ке и слич но.

Ште та ко ју при чи ња ва ју са ку пља чи се кун дар них си ро -
ви на, ко ји не пре за ју ни од па ље ња кон теј не ра, по себ но је
ве ли ки про блем. То је, по Ра ки џи ће вим ре чи ма, знат но
оп те ре ће ње за „Хи ги је нин” и град ски бу џет (из ко га се фи -
нан си ра то јав но ко му нал но пред у зе ће) за то што би па ре
ко је се да ју за по прав ке оште ће них и ку по ви ну но вих кон -
теј не ра мо гле да се ис ко ри сте на бо љи на чин.

– Про блем нам пра ве и Ро ми ко ји у да ни ма ка да од но -
си мо сме ће из од ре ђе них де ло ва гра да, до ла зе пре на ших
еки па, отва ра ју ке се и кан те ко је су оста ви ли гра ђа ни ис -
пред згра да и ку ћа, пре ту ра ју по њи ма, не што узму, а
оста так ба це. Ка да оду, ве тар раз но си ђу бре и све сни смо
да оста је ру жна сли ка, али не мо же мо да их за у ста ви мо –
до дао је Ра ки џић.

Он је из ја вио и да је „Хи ги је на” на ба ви ла но во во зи ло за
чи шће ње, ко је има ве ли ки ка па ци тет, те се оче ку је да ће
то у знат ној ме ри олак ша ти одр жа ва ње гра да.

СВА КО ДНЕ ВИ ЦА РАД НИ КА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Ми чи сти мо, 
дру ги пр ља ју

У кла ди о ни ци сви оче ку ју до би так

ЈКП „Хигијена” улази у последњу недељу
акције „Октобар – месец чистоће”, у
оквиру које ће радници односити смеће, а
последња два дана ће радити по позиву
грађана и обилазити терен. У оквиру ове
акције становници Панчева и Старчева
имају прилику да баце кабасти отпад:
стари намештај, белу технику, амбалажу,
ауто-лимарију, гуме, баштенско смеће и
сав други отпад изузев грађевинског шу-
та, по следећем распореду:

Понедељак, 24. октобар:
Карађорђева од Моше Пијаде до Кни-

ћанинове, Танаска Рајића, Книћанинова,
Светозара Шемића, Јове Безуљевића,
Славка Бокшана, простор око железнич-
ке станице Аеродром (укључујући и део
Јабучког пута и Карауле) и насеље Скро-
бара.

Уторак и среда, 25. и 26. октобар:
Старчево.

Четвртак и петак, 27. и 28. октобар:
Радници „Хигијене” ће долазити по по-

зиву грађана и обилазити терен који је пре-
ђен током трајања акције, од 3. октобра.

Грађани се радним данима од 7 до 15 са-
ти могу обратити на телефоне 327-010 и
310-931 за сва обавештења у вези са овом
акцијом. Следећа оваква организована ак-
ција сакупљања и одношења кабастог отпа-
да биће спроведена у априлу. М. Д.

РАСПОРЕД ОДНОШЕЊА СМЕЋА ОД 24. ДО 28. ОКТОБРА

Последња недеља за одношење кабастог отпада
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ПРОДАЈЕМ опел ме-
риву 2003. годиште,
1.7 ЦДТИ. 064/144-
32-23. (СМС)

ПРОДАЈЕМ мерцедес
вито 108, ЦДИ, комби
теретни.  063/111-12-
54. (СМС)

ЛАДА 112, 16 В, пре-
шао 105.000, одли-
чан, 2004, власник,
регистрован. 064/279-
74-80. (СМС)

ПРОДАЈЕМ: ванброд-
ске моторе јамаха 5
кв, џонсон 25 кв, ску-
тер априлија РС 80,
100 евра; опел ГС,
мотор и остали дело-
ви опел, 1.3 ОХЦ.
066/604-23-64.
(229463)

АУДИ А 3, одличан,
1997, металик сив, 1.9
дизел. 063/744-28-66.
(4684)

ЗАСТАВА 650, 5  то-
на, 1986. годиште, од-
лично стање, 950
евра. 063/814-24-60.
(229492)

ПОЛОВНЕ зимске гу-
ме, мишелин 175 х 65
х 14, четири комада,
60 евра. 064/866-25-
83. (229502)

ПРОДАЈЕМ форд
ескорт гиа 1.3, бензи-
нац, 1991. годиште,
регистрован. 064/577-
35-87. (229556)

РЕНО сеник 1.9 ТДИ,
2003. годиште, дизел,
радио, клима, нов
акумулатор. Регистро-
ван до марта 2017.
064/386-45-53. (2291)

РЕНО кангу 1.5 ДЦИ,
2007, регистрован,
одличан, теретни, мо-
же замена. 064/300-
40-01. (229596)

ПЕЖО караван 405,
одличан, без електро-
нике, гаражиран,
плин атест, додатна
опрема, погледајте.
064/555-75-75.
(2298119)

ПУНТО 2001. годи-
ште, 1.2, клима, вла-
сник, 1.550 евра.
062/172-56-62.
(229806)

ГОЛФ 2, 1992. годи-
ште, регистрован, вла-
сник, 700 евра. Тел.
064/203-84-63, Стар-
чево. (2298129

ФОЛКСВАГЕН џета,
1.6 Д, 1990, годиште,
тек регистрован, 650
евра. 063/256-191.
(229750)

ПЕЖО 206, 1.9 д,
2002. годиште, 1.600
евра. 063/256-191.
(229750)

ПАСАТ Б 5+, 2002.
годиште, 1.9 ТДИ, 4 х
4, у одличном стању.
061/200-73-09. (2294)

СЕАТ ароса, реги-
строван, 2000. годи-
ште, клима, добар, 1.4
цм. 060/521-05-52.
(229766)

РЕНО клио караван,
1.2, први власник, ку-
пљен нов у Србији.
Тел. 066/319-258.
(229818)

РЕНО клио 1.2, 16 В,
2004, фул опрема, пе-
тора врата, на име.
064/130-36-02.
(229825)

СТИЛО 1.6, 16 В,
2002, динамик опре-
ма, секвент плин,
оштећен од града.
064/130-36-02.
(229825)

ПУНТО 1, 1,1, 1997,
петора врата, реги-
строван годину, цр-
вен.  064/130-36-02.
(229825)

ГОЛФ 2007. годиште,
петора врата, фа-
брички плин, бензин.
Власник. 347-140.
(229871)

ОТКУП свих врста во-
зила комбија и стра-
них возила, долазим
по позиву, од 100 до
3.000 евра. 064/552-
31-19. (228368)

НАЈПОВОЉНИЈИ
стални откуп свих вр-
ста возила од 100 до
1.500 евра. Долазим
по позиву. Исплата
одмах. 069/203-00-
44. (228368)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
– 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(229730)

КУПУЈЕМ возила, ком-
бије, тракторе до
3.000 евра. Исплата
одмах. 064/300-40-
01. (229596)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, од
100 до 1.900 евра.
062/193-36-05.
(229804)

ПРОДАЈЕМ плуг дво-
браздни ИМТ и сетво-
спремач 2,90 м.
064/196-98-57.
(229554)

ПРОДАЈЕМ двобразд-
ни плуг 610/14.
063/183-25-10.
(229580)

ТРАКТОР ИМТ 542,
приколицу од 4 тоне,
циклон разбацивач
ђубрива, једнобразд-
ни плуг, све у добром
стању. 064/417-68-63.
(229623)

ИЗДАЈЕМ монтажну
гаражу код америчке
зграде. 063/802-21-
35. (229503)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Стрелишту. 064/386-
51-87. (229512)

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Содари. Тел. 013/348-
386, 063/872-16-40.
(229566)

ИЗДАЈЕМ гаражу ме-
талну на Содари, по-
вољно. Тел. 063/290-
712. (229347)

ГАРАЖЕ, издавање,
ужи центар, рол вра-
та. 063/323-584.
(229759)

ТВ половних, 37, 55,
72, замрзивач горење.
348-975, 066/348-975.
(229515)

ВЕШ-МАШИНА, за-
мрзивач и половни
делови од веш-маши-
на. Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(229683)

СУДО-МАШИНА, као
нова, веш-машина,
машина за сушење ве-
ша, фрижидери ра-
зни, увозно. 065/665-
75-10. (229881)

ОТКУПЉУЈЕМ полов-
ну гардеробу 100,  и
половне јакне 200
дин/кг. 064/040-46-
61. (СМС)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају.
060/603-32-32. (2280)

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

НА ПРОДАЈУ свињске
полутке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(229474)

ПРОДАЈЕМ на Ста-
ром гробљу гробницу.
064/525-79-70.
(229281)

ПРАСИЋИ, јагањци,
на продају, вршим пе-
чење на дрва, ражањ,
повољно. 064/997-79-
09. (229344)

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

КОКЕ носиље старе
десет месеци, носе;
тритикал 20 динара.
060/054-67-70. (2272)

ПРОДАЈЕМ гробницу
на Католичком гро-
бљу. 064/848-84-22.
(228682)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ ћуране од
15 до 30 кг. 
064/357-82-08, звати
после 17 сати.
(228704)

ПРОДАЈЕМ абрихтер,
циркулар, креку пећ и
шиваћу машину. Тел.
062/873-62-98.
(229500)

МАТЕМАТИКА, часо-
ви (основци и средњо-
школци). Искусна ди-
пломирана професор-
ка математике. Цен-
тар. 343-370.
(229506)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
065/557-81-42.
(229507)

ОБАРАЊЕ стабала,
кошење траве, шибља,
ископи, одношење не-
потребних ствари,
итд. 060/035-47-40.
(229507)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, ис-
копи, чишћења подру-
ма, тавана, обарање
стабала, одношење
ствари. 
064/122-69-78.
(229507)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, доста-
ва, монтажа, гаранци-
ја. 062/170-43-10.
(229508)

ПРОДАЈЕМ комплет-
но ремонтоване ТА
пећи свих кв, као но-
ве, достава, монтажа,
гаранција, повољно.
065/284-11-86.
(2295789)

ПРОДАЈЕМ кукуруз,
жито и сунцокрет, жи-
тарице, доносим на
кућну адресу.
064/129-45-43.
(2129513)

ПРОДАЈЕМ фотељу за
спавање, цена 5.000
динара. Тел. 063/717-
34-08. (229522)

ПРОДАЈЕМ трофазни
прекрупар, круњач и
прекрупљује детелину,
ручни рад. 065/963-
23-39. (229555)

ПРОДАЈЕМ тритикал,
горење пећ ЦГ, 24 кв.
064/618-44-10.
(229589)

ПРОДАЈЕМ пластени-
ке, производња раса-
да, системи за навод-
њавање на отвореном,
комплетна пратећа
опрема. 063/892-08-
37. (229590)
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ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. Кухиња
10.000, нова. 371-568,
063/773-45-97.
(2296579

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи: 2, 3, 4 и
6 кв, достава, монта-
жа, гаранција.
064/366-57-87, 335-
930. (229661)

ИНДУСТРИЈСКЕ про-
фесионалне машине
за шивење на моно-
фазну струју, јуки.
064/493-85-60.
(2296639

ШПОРЕТ на струју,
шиваћа машина, чун-
кови емајлирани, са-
лонит плоче, регула-
тор. 013/316-301.
(229665)

ПРОДАЈЕМ овце – де-
сет комада, винтер-
берг. 063/764-49-17.
(229667)

ПРОДАЈЕМ расад,
цвећа кале. Тел. 633-
768. (2296759

ПРОДАЈЕМ повољно
плинску пећ камин,
електрични шпорет
алфа плам. 063/744-
02-28. (229672)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, монта-
жа, достава, годину
дана гаранција.
065/344-49-30.
(229636)

НА ПРОДАЈУ преоста-
ла дрва, топола и вр-
ба. 064/503-31-35.
(229638)

ПРИБОР за клање
свиња комплет, изу-
зетно квалитетан про-
дајем. 064/348-49-45.
(229655)

ПРОДАЈЕМ кабал за
струју и кабл за радио
станицу. 252-13-66,
064/413-61-65.
(229543)

ТОПЛОТНЕ пумпе (70
– 400 м2), од 2.150,
најекономичније гре-
јање, гаранција.
062/118-26-81. (2545)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-
586, 063/805-74-60.
(229604)

ПРОДАЈЕМ веш-ма-
шину горење, повољ-
но, позвати на
013/251-63-61 или
064/461-99-01.
(229608)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, доста-
ва, монтажа, повољ-
но. 061/198-81-42.
(229748)

ПРОДАЈЕМ гардероб-
ни орман, огледало,
писаћи сто, компју-
терски сто, витрину.
064/415-96-61, 361-
458. (229739)

ПРОДАЈЕМ прекру-
пач, кавез за носиље
КПЛ. Тел. 063/822-04-
11. (229718)

ТРОСЕД на извлаче-
ње, полован, рукохват
и леђна ивица од др-
вета. 063/106-51-73.
(229693)

КОМПРЕСЕ, подло-
шке за једнократну
употребу, стоматоло-
шке, гинеколошке, ко-
зметичке. 013/366-
930, 061/658-03-21.
(29813)

ПРОДАЈЕМО прасад,
припуштамо нерасте,
пиедтрен, јоркшир,
природна оплодња
крмача, долазимо.
063/311-277.
(229809)

ПРОДАЈЕМ орахе, 15
кг, и сунцокрет. 633-
398. ()229805)

КОКЕ носиље, 200 ди-
нара комад, тритикал
20 динара/килограм.
060/054-67-70.
(229796)

ВЕШ-МАШИНЕ, ТВ 51
цм, угаона гарнитура,
кауч, тросед мојца,
трпезаријски сто са
столицама - храстови-
на, шиваће машине
багат, кварцна греја-
лица, сточићи. Тел.
063/861-82-66.
(229786)

ТА пећи, велики из-
бор од 4.5 кв до 6 м2.
063/253-028.
(229695)

ЗБОГ одрађеног гре-
јања продајем ТА пе-
ћи 4.5 и 6 м2.
064/836-90-11. (2298)

КРЕКА као нова, мали
бојлер, стубни усиси-
вач. 064/354-69-76.
(229814)

ЈАГАЊЦИ и јарићи на
продају. 060/444-55-
01. (229816)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
киоск на аутобуској
станици. Цена дого-
вор. 063/879-03-55.
(229820)

КУХИЊА, шпорет, др-
вене витрине, кожна
гарнитура, мост ре-
гал, половно.
062/403-241. (29827)

СТИЛСКИ намештај,
кухиња, витрина, сто
и 8 столица, пуно др-
во, орах, ручни рад.
Ново. Може замена.
063/309-535.
(2298309

ПРАСИЋИ, свиње, ба-
лирана детелина. Ми-
ћа, 064/303-28-68.
(29886)

FE ROLY, горионик 34,
пелет и спремишта за
пелет, мало коришће-
но, 76.000 динара.
063/847-41-62.
(229882)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столице од
1.000, столови од
3.000, кревети од
9.000, угаоне клупе од
7.000, судопере 3.500.
Стара утва, 060/600-
14-52. (229872)

ПРОДАЈЕМ преостала
дрва, тополу.
061/612-14-50.
(229876)

ПРВОКЛАСНИ праси-
ћи, јагањци, свиње,
могућност клања и
печења. 060/037-11-
96, 064/290-50-29.
(229888)

МЕСНАТИ прасићи на
продају, кућна доста-
ва. 065/410-97-34.
(229886)

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, столове, сто-
лице, кухиње, кухињ-
ске клупе, плинске бо-
це. 066/900-79-04.
(229510)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне, ТА пећи,
долазим. 062/170-43-
10. (229508)

КУПУЈЕМ исправ-
не/неисправне ТА пе-
ћи свих кв, долазак
одмах, добро плаћам.
065/284-11-86.
(2295789)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих величина.
065/344-49-30. (2296)

КУПУЈЕМ исправ-
не/неисправне ТА пе-
ћи, свих величина.
064/366-57-87, 335-
974. (229661)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правне и неисправне
свих величина. 335-
974, 063/705-18-18.
(229661)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, ста-
ре – слике, сатове,
стари новац, играчке,
лустере, бижутерију,
флаше сифон соде,
старо покућство. 335-
930, 063/705-18-18.
(229661)

КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи.
063/898-00-82. (2298)

КУПУЈЕМ старе: сато-
ве, новац, пенкала,
књиге, разгледнице,
ситне антиквитете.
013/233-35-01,
064/265-82-98.
(229715)

КУПУЈЕМ гвожђе, ба-
кар, месинг, белу тех-
нику и остали метал-
ни отпад. 060/521-93-
40. (29762)

КУПУЈЕМ гвожђе,
обојене метале, аку-
мулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче и оста-
ло. 061/206-26-24.
(229867)

КУПУЈЕМ гвожђе, ме-
синг, алуминијум, ба-
кар, замрзиваче, веш-
машине, фрижидере,
телевизоре. 064/484-
13-76. (2298679

КУПУЈЕМ бакар, алу-
минијум, месинг, гво-
жђе, веш-машине, за-
мрзиваче, телевизоре,
долазим. 061/321-77-
93. (2298679

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, веш-маши-
не, замрзиваче, шпо-
рете, телевизор и
остали отпад.
0613/322-04-94.
(229867)

КУПУЈЕМ значке, ор-
дење, медаље, новац,
сатове, пенкала.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (4684)

КУЋА у Баваништу,
370 м2, са локалом,
19,5 ари, 35.000 евра.
064/135-16-10. (СМС)

ПЛАЦ на Баваништан-
ском путу, 15,5 ар,
продајем повољно.
060/028-14-80. (4684)

ГРАЂЕВИНСКИ плац
у Старчеву продајем,
близу центра.
060/028-14-80. (4684)

ПРОДАЈЕМ нову кућу
у Јабуци, 300 м2, 6.5
ари плаца, геотермич-
ко грејање, клима.
063/378-357.
(223545)

СТРЕЛИШТЕ, кућа за
рушење, 6 ари, мирно
место, Омољица, хит-
но, две куће само
14.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)

ПРОДАЈЕМ два и по
ланца земље.
013/352-218.
(229459)

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

ПРОДАЈЕМ викендицу
на Девојачком буна-
ру. 063/771-68-69.
(228454)

КУЋА на продају са
10 ари плаца, Горњи
град. 064/133-32-02.
(228389)

КУЋА на продају, са
намештајем и уређа-
јима, Горњи град, П +
ПК, 100 м2, са зида-
ном гаражом 15 м2.
068/522-69-12.
(228984)

КУЋА, повољно, 70 м2,
плац 5,40 ари, Срби-
јанска 55.
064/651-16-22.
(228688)

НА ПРОДАЈУ кућа
100 м2, строги центар
Панчева, Војводе Жи-
војина Мишића 6.
Може и издавање за
агенције, ординације,
канцеларије и слично.
023/857-315,
023/857-069,
064/575-57-04.
(229494)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац, 40 ари, Пе-
листерска, асфалт до
плаца. 
065/630-59-25.
(229527)

ПРОДАЈЕМ плац, Ми-
са, дозвољена град-
ња., 064/866-23-36.
(229504)

ХИТНО продајем
плац, Скробара, 10
ари, подрум, водовод,
струја. 060/346-52-18.
(и)

ОДЛИЧНА локација,
кућа преправљена у
два локала, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (229539)

СТРЕЛИШТЕ,  140 м2,
2 ара, 37.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)

НОВА МИСА, кућа,
150 м2,  46.000,може
замена. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (229260)

ТЕСЛА, миран крај,
80 + 40 м2, плац 3,6
ари, 49.000 евра, за-
мена. „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(229544)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
две куће, мање, зајед-
но или појединачно.
064/986-21-74.
(229540)

БАШТА 28 ари, грађе-
винска зона, воћњак,
грађевински објекат,
Јабучки пут. 064/448-
68-78. (229567)

КУЋА, Омољица, 26
ари, подрум, гаража,
централно, воћњак.
064/961-00-70.
(229592)

ГРАЂЕВИНСКИ плац,
шири центар, 50 ари,
51 м фронт. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(229644)

ПОРОДИЧНЕ куће са
више стамбених једи-
ница, центар, Миса,
Стрелиште, Старчево,
Тесла, од 45.000 до
90.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)

ДВЕ одвојене стамбе-
не јединице, гаража,
етажно грејање, пар-
кет, повољно. Тел.
064/124-48-15.
(229647)

КУЋА на новој Миси,
код школе „Свети Са-
ва”. 063/824-63-51,
373-154.
(229652)

НОВА МИСА, 112 м2,
две етаже, 54.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)

КУЋА,  Стрелиште, 60
м2, 4 ара, 37.000. 
„Гоца”, 
063/899-77-00.
(229586)

ЦЕНТАР, 70 м2, 5 ари,
43.000, договор; Ко-
теж 2, 200 м2, 3 ара,
95.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)

КУЋА, Доситејева 8-а,
2 ара, укњижено.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025.
(229604)

КУЋА на продају,
Панчево, Кочина 3,
поред Зелене пијаце.
064/231-60-24.
(229601)

ПРОДАЈЕМ кућу. Тел.
355-039. (229605)

КУЋА у изградњи на
7,5 ари плаца. Јабука.
Договор. Тел.
063/764-42-95. (2296)

ЗЕМЉА, прво српско
поље, 58 ари, 94 м2,
кауч, витрина, комо-
да. 060/144-40-66.
(229660)

ПРОДАЈЕМ грађевин-
ски плац на Миси, 5
ари, вода, струја, ка-
нализација, асфалт
испред, може замена
за стан на Тесли.
064/205-39-57.
(229669)

НОВИ СВЕТ, повољно,
плац 200 м2, 7.800,
власник. 061/324-40-
85. (229674)

ПРОДАЈЕМ плац 3.6 и
7,2 ара у Улици Све-
тозара Шемића 60 и
60-а, цена договор.
066/520-25-65.
(22967)

БАШТА 6 ари, на про-
дају, Новосељанси
пут. Тел. 063/865-80-
77. (229702)

ТЕСЛА, кућа две
стамбене јединице,
62.000; Лењинова,
улични део, 36.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)

НАЈЛЕПША кућа, Ж.
Зрењанина, 130.000.
(679) „Трем” 01,
063/836-23-83. 
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СТРЕЛИШТЕ, Ул. Де-
чанска 2, укровљена,
приземна кућа, 155 м2

бруто. Квалитетно са-
грађена клима бло-
ком, све на плацу од
4,13 ари, ограђена.
Струја, вода, канали-
зација, гр. дозвола,
одлична локација, све
близу и за сваку пре-
поруку. Вреди видети.
063/637-673.
(229712)

КУЋА код старог СУП-
а, 3 ара, 70 м2,
75.000. (679) „Трем”
01, 063/836-23-83. 

ДЕО салонске куће,
Максима Горког 29,
комплетно сређена,
87 м2, 58.000 евра.
060/034-31-11.
(229747)

ПРОДАЈЕМ кућу у на-
сељу „Топола”.
069/186-54-05.
(229747)

КУЋА, 180 м2, строги
центар, пешачка зона,
комплетно сређена,
95.000 евра. Тел.
060/034-31-11.
(229747)

ДОЊИ ГРАД, кућа
сређена са два стана,
ЕГ, плац. 061/224-47-
97. (229758)

СТАРЧЕВО, И. Л. Ри-
бара, 100 м2, 2,9 ари,
22.000. (677),  „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

БРЕСТОВАЦ 60 м2, 6
ари, новија, 15.000,
договор. (677),  „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична 115 м2, 7,5
ари, два стана,
36.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)

ЦЕНТАР, кућа за ру-
шење, 2,11 ари, близу
три школе, 35.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, усе-
љив, IV спрат.
063/272-152. (29725)

ПРОДАЈЕМ плац од 8
ари, стара Козарачка,
Панчево. Тел.
013/361-601,
065/361-60-11.
(229726)

СЕОСКЕ куће, Стар-
чево, Омољица, Дебе-
љача, Јабука и др.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)

ПРОДАЈЕМ кућу, две
стамбене јединице 85
+ 45 м2, усељива, Ко-
теж 1 или мењам за
стан у центру Панче-
ва. Власник. 062/102-
32-46. (119722)

КУЋА, центар, на 6
ари плаца, дозвољена
градња, П + 3 + Пк.
Тел. 064/239-54-03.
(2297919

КУЋА на продају, са
намештајем и уређа-
јима, Горњи град, П +
ПК, 100 м2, са зида-
ном гаражом 15 м2.
068/522-69-12.
(228984)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
на 11 ари, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

КАРАУЛА 43 м2, на
100 ари, 41.000 евра.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара. 064/348-05-
68. (229779)

НОВИЈА кућа, у цен-
тру, 480 м2, са двори-
штем, гаража, локали.
062/830-10-73.
(229776)

КАРАУЛА, нова кућа,
86 м2, енергетски па-
сош, укњижена, вла-
сник. 065/258-87-77.
229761)

ПРОДАЈЕМ њиву у
Војловици, 44 ара, до-
звољена градња. Тел.
064/256-35-40.
(229853)

НОВА МИСА, 260 м2,
ЕТ, укњижена, нова,
85.000. (679), „Трем”
01, 332-031, 063/836-
23-83. (229745)

ОМОЉИЦА, 130 м2,
поткровље и призе-
мље, 7 ари, 35.000.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(229745)

КУЋА, Преспанска 15,
на 5 ари, 120 м2, лега-
лизована, власник,
повољно. 063/307-
674. (229842)

КУЋА, Стрелиште,
хитно, 70 + 45 м2, 11
ари, може замена +
доплата.

066/351-808.
(229841)

ЈАБУКА, кућа 120 м2,
приземна, 4 ара, гара-
жа + помоћни објек-
ти. 063/765-82-60,
063/185-47-82.
(229874)

ДВА ланца земље,
преки пут и два ланца
мали надо. Звати од
20 до 22 сата.
064/675-46-91.
(229878)

КУЋА, Тесла, екстра
локација за бизнис,
хитно, одлазак у ино-
странство. 063/329-
464. (229887)

КУЋА,  1/1, Козарач-
ка, 69 м2, 19.000 евра,
посебан улаз и два
ара плаца, ново, усе-
љиво. Тел. 063/804-
07-85, 061/664-39-26.
(229891)

КУЋА, 100 м2, 3 ара
плаца, реновирана,
усељива, са помоћним
објектима, 25.000
евра. Тел. 063/804-07-
85, 061/664-39-26.
(229891)

КУПУЈЕМ кућу или
плац у Омољици.
062/122-55-19. (СМС)

ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 37 м2, II
спрат, ЦГ, лифт, по-
вољно. 064/866-20-78,
063/737-62-52. (4684)

МАРГИТА, једноипо-
собан, II, одличан,
29.000; Тесла, једнои-
пособан, ВП, ЦГ,
23.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)

ВЕЛИКИ избор свих
некретнина, станова,
кућа, плацева. „Мил-
ка М”, 063/744-28-
66. (4684)

САМАЧКИ, I,  празан,
само 11.000; локал,
пијаца, у раду. 9.000.
„Милка М”, 
063/744-28-66. 
(4684)

ДВОСОБАН, центар,
III, ТА, 26.500; Тесла,
II, 24.500. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4684).

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, II, празан, одли-
чан, 26.500; VII, пра-
зан, 21.000. „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4684)

ТРОСОБАН, Тесла,
IV, ЦГ, 29.500; Марги-
та, ВП, нов, прелеп,
39.000. „Милка М”,
063/744-28-66. (4684)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
без посредника.
064/069-14-11.
(227795)

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

НОВОГРАДЊА, Све-
тог Саве 85, двособан,
укњижен, власник,
паркинг, гас, енергет-
ски. 063/309-535.
(228087)

НОВА МИСА, 40 м2,
14.500, 55, 70, призе-
мље, 24.000. 063/377-
835. (228326)

ТРОСОБАН, 64 м2,
Котеж 1, III спрат, но-
воградња, укњижен,
700 евра по квадрату.
064/200-00-37.
(228236)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
једнособан за двосо-
бан стан на Стрели-
шту. 069/151-49-52.
(229358)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 84 м2, VI
спрат. 065/398-98-99.
(229488)

ПРОДАЈЕМ стан 65
м2, 27.000 евра, цен-
тар, зграда. 064/958-
33-21. (228983)

ДВОРИШНИ једносо-
бан стан са грејањем
и баштом, продајем,
12.000. 062/885-43-
20. (229499)

ЦЕНТАР, двособан, 45
м2, ВП, ТА, 28.000.
Тел. 353-955, власник.
(22932)

ДВОСОБАН, ЦГ, Ко-
теж, 29.000, II спрат.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(229544)

ДВОИПОСОБАН, Ко-
теж, 64 м2, 36.000, до-
говор, двострано ор-
јентисан. (470), „Ди-
ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(229544)

ДВОИПОСОБАН, Те-
сла, изузетно сређен,
алу-столарија, ЕГ, IV
спрат. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (229544)

ДВОСОБАН, Содара,
ЦГ, 24.000, замена.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(229544)

ДВОСОБАН, строги
центар, ТА, одмах
усељиви станови.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(229544)

ТРОСОБАН стaн, I
спрат, ЕГ, 90 м2, 500
евра квадрат.
065/455-27-97.
(229549)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан у Банатском
Новом Селу. 013/615-
328. (229531)

КОТЕЖ 1, 45 м2, леп
распоред, 27.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(229539)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 69 м2, 37.000, од-
личан. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (229539)

ТЕСЛА, 40 м2, ЦГ,
ВПР, 27.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан комфоран, 61 м2,
31.000, договор.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(229539)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 68 м2, 40.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 
064/668-89-15.
(229539)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 61 м2, 36.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(229539)

ТЕСЛА, трособан, 61
м2, 30.000. (238), 
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, 49.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(229539)

ТЕСЛА, трособан 63
м2, 37.000.  (238), 
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (2299)

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру, 20 м2, Ул. М. Пија-
де 43. 063/728-36-78.
(229567)

ПРОДАЈЕМ стан, до-
говор, замена Војло-
вица, Кудељарац, ку-
ћа. 062/157-86-27,
064/130-27-34.
(229581)

СТАН 50 м2, нов, сива
фаза, код „Авива”, IV
спрат, хитно.
061/168-10-51.
(229572)

ТЕСЛА, 57 м2, двосо-
бан, ТА, II, тераса,
30.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20. (2643)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Стрелиште, Тесла,
19.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(229643)

КОТЕЖ 1, 61 м2, II,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-
56-09. (229644)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 66 м2, IV, 32.000,
договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, II, 58 м2, усељив,
30.500. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 80 м2, II, 38.000,
договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
062/886-56-09.
(229644)

ДВОСОБАН, Стрели-
ште, 49 м2, 22.000;
Котеж, 29.500. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(229643)

СТАН, 65 м2 и гаражу,
ново, Ул. Таковска.
063/342-220,
063/701-19-77.
(229654)

ТЕСЛА, новоградња,
50 м2, 75 м2, нижа
спратност. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (229651)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, ТА, 23.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)

СТРЕЛИШЕ, тросо-
бан, 74 м2, ЦГ, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 61 м2, усељив,
31.500. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(229651)

ТЕСЛА, једнособан,
29 м2, ЦГ, 18.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, договор.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)

НОВА МИСА, близу
школе, 47 м2, I, дого-
вор. (188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(229651)
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ПРОДАЈЕМ трособан
стан са нуспростори-
јама, без улагања, Те-
сла. 060/488-21-15.
(229618)

У ЦЕНТРУ продајем
стан, 86 м2 + ордина-
ција са вртом. Тел.
063/751-07-79.
(229617)

СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двособан, реновиран,
34.000, договор. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(229586)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, леп, 23.000; 55
м2, двособан, ЦГ,
лифт, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)

СОДАРА, 68 м2, тро-
собан, ЕГ, 34.000, до-
говор; 55 м2, двосо-
бан, 27.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)

ЦЕНТАР, 64 м2, двои-
пособан, 43.000; 74
м2, трособан, 45.000.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (229586)

ЦЕНТАР, 50 м2, дво-
собан, 26.000; 46 м2,
двособан, новоград-
ња, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(229586)

КОТЕЖ 1, 57 м2, дво-
собан, 27.000; Вршач-
ка, 57 м2, леп 32.000,
договор. „Гоца”,
063/899-77-00. (2295)

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
24 м2, 17.000; 61 м2,
двособан, 31.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(229586)

СТРЕЛИШТЕ, прода-
јем двособан стан, 58
м2, сређен, близу шко-
ле. Тел. 064/968-56-
80, Хитно. (229612)

СТАН, нова Миса,
близу школе, 52 м2,
власник. 062/485-502,
063/310-822. (29662)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, функционалан,
45 м2, ЦГ, приземље.
304-854, 064/133-54-
18. (229666)

ТЕСЛА, двоипособан
стан на продају, лифт,
ЦГ, 32.000 евра.
061/311-47-17.
(2296729

ПЕНЗИОНЕРИ! Дожи-
вотно издржавање,
куповина стана с ва-
шим плодоужитком.
Консалтинг тим „Ел-
пис” удружења, Мите
Топаловића 6, 10 – 14
сати. 061/324-40-85.
(229674)

АКСЕНТИЈА МАКСИ-
МОВИЋА, 115 м2,
нов, лукс, ЦГ, вла-
сник. 061/324-40-85.
(229674)

ЖАРКА ЗРЕЊАНИНА,
двоипособан, III, ТА,
32.000; двособан, ре-
новиран,  II, 38.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)

СОДАРА, трособан, I,
39.000, двособан,
27.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(229703)

СОДАРА, војне згра-
де, двоипособан,
43.000; Доситејева
троипособан, 55.000.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (2293)

ТЕСЛА, 35 м2, II,
22.500; троипособан,
договор. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (229703)

ИЗНАД СКД-а двои-
пособан, 52.000; Ка-
рађорђева троипосо-
бан, 62.000.(396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (229703)

САЛОНСКИ стан ,114
м2, 62.000; 104 м2,
50.000; 86 м2, 39.500.
(396), „Лајф”,
061/662-91-48. (2297)

СТРЕЛИШТЕ, 23 м2,
ЦГ, 13.000; 7. јула, 39
м2, 17.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-
48. (229703)

ЦЕНТАР, 64 м2, ЦГ, II
спрат, продајем.
064/394-06-58.
(229743)

ПРОДАЈЕМ стан, нова
Миса, 40 м2, ренови-
ран, 17.500 евра.
064/668-97-77.
(229752)

ПРОДАЈЕМ стан, 70
м2, на Тесли, 520
евра/квадрат.
064/867-48-48.
(2292333)

ПОЧЕТАK Котеж, дво-
собан, прелеп, 53 м2,
III, трособан, 76 II,
изузетан, 53.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)

СТРОГИ центар, од-
личан двоипособан,
63 м2, V, 43.000; тро-
собан, 74 м2, VII,
45.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(229716)

ПРОДАЈЕМ стан,
Стрелиште, 53 м2, VII
спрат, 21.000.
063/868-02-06.
(229729)

ТЕСЛА, 62 м2, ЦГ, ВП,
тераса, 2.0, 33.000.
(679) „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(229745)

ХИТНО, Содара,  52
м2, ТА, IV, 2.0, сре-
ђен, 26.000. (679)
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229745)

ВОЈНЕ зграде, трои-
пособан, ЦГ, велика
тераса, 56.000. (679)
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83.
(229745)

ТЕСЛА, троипособан,
ЦГ, III, одржаван,
63.000. (679) „Трем”
01, 332-031, 
063/836-23-83.
(229745)

ХИТНО, Тамиш капи-
ја, 62 м2, ЦГ, II, нов,
неусељен, 55.000.
(679) „Трем” 01,
063/836-23-83.
(229745)

ДОСИТЕЈА Обрадови-
ћа, зграда од фасадне
цигле, четворособан,
83 м2, I,  ЦГ, 58.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(229775)

ЦЕНТАР, Кеј Радоја
Дакића, двособан
стан 62 м2, са цен-
тралним грејањем,
лифтом и прелепим
погледом на Тамиш.
063/786-98-86.
(2297219

МАРГИТА, новији, 60
м2, трособан, поткро-
вље, II, плин, 30.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)

МАРГИТА, новији, 57
м2, ЕГ, ВП, леп двои-
пособан, 36.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (229719)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 45 м2, ВП, ЦГ,
27.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(229719)

СТРОГИ центар, дво-
собан, I, 51 м2, ТА,
31.000, договор. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (229719)

КОТЕЖ 2, двособан,
58 м2, II, 31.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (229719)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
дворишни двособан,
50 м2, 1/1, 21.000.
(49), „Мустанг”,
062/226-901.
(229719)

МИСА,  леп једносо-
бан, 37 м2, II, велика
тераса, 20.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (229719)

КОТЕЖ 1, леп суте-
рен, 35 м2, једносо-
бан, ЦГ, 16.500.(49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (229719) 

САМАЧКИ, ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет ренови-
ран, прелеп, 13.500.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(229719)

КОТЕЖ 1, двособан,
61 м2, III, ЦГ, 33.000,
договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

ЦЕНТАР, двоипосо-
бан, 64 м2, ТА, III, те-
раса, 35.000.  (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 85 м2, новија
градња, VII, 41.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(229738)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, 46 м2, I, тера-
са, 27.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (229)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 32 м2 +  тераса,
V,  ЦГ, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 57 м2,  VII, две
терасе, 28.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

КОТЕЖ 1, трособан,
други спрат, Радова
зграда, 38.500. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(229738)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 55 м2, ВП, ЦГ, те-
раса, подрум, 27.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(229738)

КОТЕЖ 1, Котеж 2,
двособни, ЦГ, 28.000;
једнособан, 40,
24.000; Зеленгора, 40,
22.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. (2293)

СТРЕЛИШТЕ, Тесла,
гарсоњера, од 12.500;
Стрелиште, двособан,
ЦГ, 28.000. (338),
„Јанковић”, 348-025.
(229783)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, 47, гаража,
25.000; шири центар,
једноипособан, 46 м2,
20.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229779)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 45 + 12 м2,
24.000; једноипосо-
бан, 45 м2, 27.000.
(097) 064/348-05-68.
(229779)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000;
двособан 61 м2,
27.000. (097)
064/348-05-68.
(229779)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 50 м2, 28.000,
једнособан, 37 м2,
25.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229779)

ТЕСЛА, једнособан,
27 м2, 16.000; двосо-
бан, 49 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 38.000; двособан,
61 м2, 30.000. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(229779)

ТЕСЛА, једноипосо-
бан, 51 м2, код „Авив
парка”, 27.000. 097),
„Перфект”, 
064/348-05-68.
(229779)

СОДАРА, двособан,
56 м2, 26.500;  двосо-
бан 53 м2, 19.500.
097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

СОДАРА, двоипосо-
бан, 70 м2, 36.000;
двоипособан, 75 м2,
40.000. (097), „Пер-
фект”, 
064/348-05-68.
(229779)

СОДАРА, двособан,
57 м2, реновиран, на-
мештен, 39.500. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

МАРГИТА, новоград-
ња, 60 м2, двособан,
650 евра, са ПДВ-ом.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(229779)

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четво-
рособан, 96 м2,
65.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229779)

МИСА, двособан, 47
м2, 25.000; двоипосо-
бан, 52 м2, 30.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-
68.(229779)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 65 м2, 31.000;
трособан, 80 м2,
37.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(229779)

НОВОГРАДЊА, ста-
нови од 48 м2 једнои-
пособан и 65 м2, тро-
собни у Ц. Лазара,
усељење до нове годи-
не. 063/274-951. (225)

ТЕСЛА, 42 м2, једно-
собан, III, ЦГ, сређен,
одмах усељив, 22.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(229775)

СТРЕЛИШТЕ, одличан
трособан, 65 м2, I, ЦГ,
одмах усељив, 32.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(229775)

СТРЕЛИШТЕ, 54 м2,
двособан, I, ЕГ, дво-
стран, усељив, 28.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (22975)

КОТЕЖ 2, 63 м2, III,
ЦГ, двособан, 32.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(229775)

ТЕСЛА, 64 м2, двоипо-
собан, комплет рено-
виран, алу-столарија,
две терасе, IV, ЕГ,
38.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(229775)

КОТЕЖ 2, 66 м2, дво-
ипособан, IV, дво-
стран, ЦГ, 41.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(229775)
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ЦЕНТАР, већи једно-
собан, 47 м2, II, ЦГ,
усељив, 29.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(229775)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 72 м2, II,ЦГ,
40.000, договор.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(229777)

СТРЕЛИШТЕ, гарсо-
њера, 23 м2, 12.500;
Самачки 17 м2,
11.500. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(229777)

СОДАРА, једнособан,
37 м2, 23.000; двосо-
бан, 57 м2, 26.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-
52.(229777)

ТЕСЛА, двособан, 51
м2, 25.000; једноипо-
собан, 39 м2, 25.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(229777)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 38 м2, 25.000; 34
м2, 23.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-52. (2297)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, једноипособан V,
лифт, ЦГ, 26.5000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (229785)

СОДАРА, једнособан,
32 м2, IV, ЦГ, тераса,
17.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(229785)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Са-
мачки хотел, гарсоње-
ра, III, 17 м2, ЦГ,
10.500. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. (2295)

ТЕСЛА, двособан, 49
м2, IV, ЦГ, 25.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (229785)

ЦЕНТАР, двособан,
Петра Драпшина, IV,
56 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (229785)

КОТЕЖ 2, једноипо-
собан, I, ЦГ, 51 м2,
29.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(229785)

ПРОДАЈЕМ једносо-
бан стан на Котежу 1,
32 м2, ЦГ, власник.
063/822-87-67.
(229763)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан на Тесли. Тел.
061/223-98-41. (2200)

ПРОДАЈЕМ нов стан
52 м2, Тесла, IV,
20.000 евра. 064/551-
78-05.(229866)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, усељиво одмах.
062/424-128.
(239832)

ЦЕНТАР, двособан, 56
м2 + две терасе, ЦГ,
IX спрат. 063/164-88-
64. (229840)

ГАРСОЊЕРА, 26 м2,
Светозара Милетића
91, приземље, 21.000.
065/209-09-11.
(229820)

ТЕСЛА, одлично ме-
сто, I спрат, 53 м2, ЦГ,
тераса. 
062/112-33-70.
(229815)

СТАН, 39 м2, једнои-
пособан, Приморска
27, III спрат, нов, усе-
љив, 1/1, 23.000. Тел.
063/804-07-85,
061/664-39-26.
(229891)

СТАН једнособан, 39
м2, I спрат, 1/1,
21.000 евра. Тел.
063/804-07-85.
(229891)

ГАРСОЊЕРА, 29 м2 и
стан 76 м2, нова згра-
да, близу центра, гас,
лифт. 064/049-62-72.
(29875)

КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локаци-
јама. (679) 
„Трем” 01, 
063/836-23-83.
(229745)

КУПУЈЕМО добар стан
на Тесли, до 38.000
евра и мањи до
20.000. 060/551-64-
50. (229716)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине”, потребни
станови, брза реали-
зација. 064/668-89-
15. (229539)

КУПУЈЕМ стан до 55
м2, на Котежу 2, без
посредника. 
061/215-66-95. 
(229848)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
двособан стан на Ко-
тежу 2, 100 евра.
063/217-201. 
(СМС)

ИЗДАЈЕМ, део куће,
реновирано, стан,
36м2 или 48 м2, Јабуч-
ки пут, ТА, коришће-
ње дворишта, башта
или нешто друго по
договору, власник, де-
позит. Тел. 063/606-
270. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, Сте-
вана Шупљикца.
061/184-25-06. (СМС)

ЈЕДНОСОБАН стан,
намештен или празан,
по договору, стара
Миса. 064/118-56-11.
(229290)

ИЗДАЈЕМ комплет на-
мештен стан, грејање,
клима, близина „Авив
парка”. 063/808-40-
63, 061/613-39-13.
(229401)

ИЗДАЈЕМ прелепу ку-
ћу на главном путу,
130 м2, са локалом
120 м2, Граничарска.
064/370-79-47. (2293)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, близу ау-
тобуске станице.
062/382-434. (22949)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан, Котеж
1. 064/214-41-79.
(229498)

ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, на Стрели-
шту. 060/157-00-15.
(229521)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, Содара, за уче-
нике и студенте.
064/439-40-89.
(21295239

ДВОСОБАН стан, Те-
сла, преко пута „Авив
парка”, ЦГ, две тера-
се. 064/415-16-41.
(229525)

ЈЕДНОСОБАН стан на
Тесли, могу и ђаци.
064/842-92-11, 313-
893. (229587)

ИЗДАЈЕМ кућу, први
просек, Братства је-
динства, повољно.
Тел. 312-895.
(229613)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
ноипособан стан, на
Котежу 2. Тел.
063/846-02-35.
(229534)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
стан празан, у центру,
стара градња.
064/413-61-65, 252-
13-66. (229543)

ИЗДАЈЕМ нов двосо-
бан комфоран стан,
зграда, I, нова Миса.
Тел. 063/801-09-85.
(1229541)

ИЗДАЈЕМ дворишни
намештен стан.
060/032-27-09.
(229559)

ИЗДАЈЕМ собу у цен-
тру града, могућност
кувања. 065/416-49-
78, 062/377-345.
(229560)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ненамештен, на
Миси, Јадранска 46.
063/728-36-78. (2297)

ТЕСЛА, код „Авива”,
екстра двособан стан,
издајем. 069/235-34-
96. (229454)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
060/040-48-11.
(229598)

ЦЕНТАР, једнособан,
намештен, нов, одли-
чан, мале режије. Тел.
063/110-62-26. (2240)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан стан на Стрели-
шту. 064/493-00-55.
(339637)

СТАН за издавање на
Тесли, у кући. Тел.
063/849-94-07.
(229646)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Тесли.
065/339-23-25.
(229649)

ТЕСЛА, издајем ком-
плетно намештен
стан, близина „Ави-
ва”. 062/600-365,
064/482-18-14.
(229619)

ИЗДАЈЕМ једнособан
ненамештен комфо-
ран стан, Котеж 2.
064/672-11-74.
(229624)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан запосленим ли-
цима, самцима.
064/988-99-10,
061/189-00-93.
(229625)

ИЗДАЈЕМ стан 50 м2,
ужи центар. 
065/865-66-70,
013/334-827.
(2296589

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту,
близу школе. 064/394-
06-63. (229664)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан у Книћаниновој
улици, на Котежу 2.
063/334-703.
(229668)

ИЗДАЈЕМ једнособан
празан стан на Стре-
лишту. 063/884-92-62,
061/175-87-71.
(229671)

ИЗДАЈЕМ двособан
ненамештен стан.
066/209-400.
(229681)

ИЗДАЈЕМ намештен,
једнособан стан на
Стрелишту. 064/418-
05-86. (229803)

ИЗДАЈЕМ собу са
употребом кухиње и
купатила, у згради.
Тел. 063/820-91-38.
(229797)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
060/333-27-42.
(229798)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру, модер-
но опремљен, нова
градња, 40 м2, ЦГ на
струју. 064/682-54-53.
(229770)

ИЗДАЈЕМ станове, по-
словни простор у ши-
рем центру града.
Тел. 062/347-667. (21)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан.
064/187-91-87,
064/330-90-54.
(229788)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у центру града.
063/719-42-71.
(229747)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
центру, ненамештена.
063/229-817.
(229753)

ИЗДАЈЕМ кућу на
Стрелишту. Тел. 899-
97-70. (229727)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом
у центру Старчева.
063/502-211. (22978)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен двособан
стан код Базена, про-
дајем кућу у центру.
060/132-00-85.
(229714)

ИЗДАЈЕМ два стана,
38 и 42 м2. 064/160-
47-04, 013/372-289.
(229694)

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан, нова
Миса, ТА грејање.
063/839-56-81.
(229697)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(229700)

СТАН, полунамештен
за издавање на новој
Миси. Тел. 064/220-
17-25. (229702)

ИЗДАЈЕМ мањи наме-
штен стан код Аутобу-
ске станице, каблов-
ска, ТА. 063/742-14-
27. (229855)

ИЗДАЈЕМ стан, 40 м2,
на Тесли, код пијаце.
064/148-49-68.
(221835)
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ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, једнособан. Тел.
013/355-815,
062/816-11-64.
(229817)

ИЗДАЈЕМ два празна
трособна стана у но-
вијој кући. 064/130-
36-02. (2229825)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи стан, нова Ми-
са, Тимочка 32.
013/371-635,
064/297-81-68,
064/993-71-74.
(229825)

ИЗДАЈЕМ или прода-
јем кућу са великим
плацем, Козарачка
улица. 064/959-42-79.
(229828)

ОД 15. новембра из-
дајем стан двособан,
намештен, I спрат.
062/634-112, Мара.
(229829)

ИЗДАЈЕ се ненаме-
штена гарсоњера 18
м2, ЦГ, лифт, Георги
Димитрова. 063/803-
05-99 (р)

ИЗДАЈЕМ намештен
мањи стан са ЦГ, са-
мици. Тел. 378-093.
(229884)

ИЗДАЈЕМ ненамештен
стан, нова Миса, ка-
бловска, паркинг.
064/616-40-99. (4684)

ИЗДАЈЕМ локал –
канцеларију, центар,
Војводе Мишића 6,
плаћање по договору.
064/224-61-31.
(229571)

ХАЛА 200 м2, погодно
за све, Јабучки пут,
издајем. 064/490-33-
18. (229045)

ИЗДАЈЕМ прелеп ло-
кал у Тржном центру
„Трубач”. 064/370-79-
47. (229484)

ИЗДАЈЕМ локал пого-
дан за све намене, за-
штићен. 064/959-98-
83. (229141)

ПРОДАЈЕМ повољно
локал површине 17
м2, у Тржном центру
„Трубач”. 063/850-02-
66. (229096)

ПРОДАЈЕМ локал, 52
м2, ТЦ Његошева 2.
Тел. 060/562-62-96.
(228862)

ПРОДАЈЕМ три лока-
ла дворишна, строги
центар, Војводе Ми-
шића бр. 6. 064/224-
61-31. (229511)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 150 м2, Бра-
ће Јовановић 10.
060/157-73-66.
(229602)

ПОТРЕБАН простор
150 -300 м2, купујем,
изнајмљујем градски
део, села не. 062/140-
67-16. (229679)

ИЗДАЈЕМ локал од 26
м2, у Панчеву, Нема-
њина 8. Тел. 064/184-
87-50. (229633)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал 21 м2, призе-
мље, „Трубач”. Тел.
063/751-07-79.
(229617)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал, Цара Душана
22-а, и локал Кара-
ђорђева 15. 013/312-
189. (229653)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, З. Јо-
вина 2. Тел. 060/562-
62-96. (229749)

ИЗДАЈЕМ канцелари-
ју, Његошева 1-а, 16
м2, екстра стање, цена
по договору. 
064/230-56-15.
(229709)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал на Зеленој пија-
ци. 064/116-38-83.
(229764)

55 М2, локал издајем,
хитно, сређен, усе-
љив. Кочина 1-а, код
Зелене пијаце.
069/266-98-20.
(229354)

30 М2, локал издајем
хитно, сређен, усе-
љив, тржни центар –
Змај Јовина, призе-
мље. 069/266-98-20.
(229354)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
Милоша Обреновића
9. Повољно. 065/461-
11-46. (229857)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2,
у центру Панчева.
060/333-52-60.
(229851)

НА ПРОДАЈУ послов-
на зграда са магацин-
ским и производним
простором, идеална
локација. Хитно, по-
вољно. 062/105-20-12.
(229865)

ИЗДАЈЕМ локал, са-
лон за масажу.
060/362-22-21.
(229819)

ПОТРЕБАН конобар
са искуством, ресто-
ран „Бакана”,
063/426-103. 
(СМС)

ПИЦЕРИЈИ потребна
радница са иску-
ством, рад на каси,
припрема сендвича.
064/555-33-34.
(229258)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
„АНТИКА” тражи рад-
нике са искуством.
Тел. 061/808-68-25.
(228803)

КРОЈАЧКОМ салону
потребна радница са
или без искуства, обу-
ка по потреби.
061/607-69-10.
(229615)

ПОТРЕБНИ молери и
фасадери са иску-
ством, за стални рад-
ни однос. 065/228-78-
66. (229684)

ЋЕВАБЏИНИЦИ у
центру града потреб-
не раднице за рошти-
љем. 063/834-88-10.
(2296919

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Ха-
ло Лесковац” потреб-
не раднице за роштиљ
и у кухињи. 063/897-
55-04. (229690)

ПОТРЕБНА жена за
негу старије особе у
Немачкој. 063/194-
19-18. (229686)

НА ПРОДАЈУ продав-
ница здраве хране, у
раду. 062/658-100.
(229621)

ПОТРЕБНА радница
за енлерицу и ибер-
дек, са искуством.
064/127-57-01.
(229568)

ПОТРЕБАН агент про-
даје, услуга послов-
ним корисницима. CV
са фотографијом по-
слати на mail: 
di rek ci ja@ pon tesl.rs
(229575)

ПОТРЕБНО особље за
рад у производњи у
пекари. Није неопход-
но искуство. CV по-
слати на mail: pe ka ra -
smi lja nic@mts.rs  или
донети лично, Ул. Иве
Курјачког 87, Панче-
во. (229575)

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу „Still-Net”
потребни електрича-
ри, зидари, тесари,
армирачи. 333-311.
(229800)

ПОТРЕБНА радница у
пекари. 064/403-51-
32. (229800)

ПРОИЗВОДЊИ по-
требни шивачи.
064/369-68-92.
(229876)

ПОТРЕБНА девој-
ка/жена за чување де-
це, из Панчева.
062/869-98-61.
(229850)

САЛОНУ NEW LADY,
Св. Саве 59, потребан
мушко-женски фри-
зер/ка, са искуством.
062/201-702.
(229863)

ПОТРЕБНА радница
за рад у грилу.
064/323-92-77. (2298)

ПОТРЕБНЕ раднице
за рад у пекари.
064/005-58-47. (2298)

ПОТРЕБАН посласти-
чар са искуством.
064/005-58-47.
(229847)

ПОТРЕБАН возач за
рад у пекари.
064/005-58-47.
(229847)

КОНКОРДИЈИ потре-
бан возач. Доћи лич-
но. 063/252-747.
(229845)

ПОТРЕБНИ радници
са искуством ауто-пе-
рионици, прање вози-
ла и тепиха. 063/809-
34-18. (229877)

ТРАЖИ се радник за
рад у ауто-сервису.
Потребно искуство:
ауто-лимарија и по
могућству ауто-меха-
ника. 
063/737-77-80.
(229836)

ПОТРЕБНА конобари-
ца у кафићу. 
060/362-22-21.
(229819)

ПОПРАВЉАМО, угра-
ђујемо ПВЦ и АЛ сто-
ларија, ролетне, ко-
марници, стаклоре-
зачке услуге. 
060/545-34-04.
(228648)
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ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправка старе,
уградња нове инста-
лације, одгушења са-
нитарија. 062/382-
394. (229549)

МОЛЕРСКИ радови.
Мајстор Неша.
069/444-23-76.
(228229)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(226093)

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(228693)

ЕЛЕКТРИЧАР, оправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, развод-
них табли, инсталаци-
ја. Мића, 064/310-44-
88. (228491)

МЕДИЦИНСКЕ се-
стре, давање терапије,
купање и нега боле-
сника. 063/737-59-60.
(229360)

СПРЕМАМ куће и
станове. Позовите,
064/278-71-20. (2291)

АЛУ ПВЦ столарија,
ролетне, венецијане-
ри, комарници, угра-
ђујем, поправљам
гуртне. 
064/181-25-00. (2291)

МАЛТЕРИСАЊЕ, зи-
дање, реновирање
кровова, бетонирање,
демит фасаде, повољ-
но. 063/865-80-49.
(229101)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, трака-
сте завесе, уграђујем,
поправљам. 
063/882-25-09.
(229115)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
влажних кућа, машин-
ски сечемо влажне зи-
дове, гаранција. 
Тел. 060/691-01-13.
(229077)

ОРЕМ и фрезујем ба-
ште малим трактором.
064/163-58-85. Дуле.
(228497)

ЧАСОВИ, основе
електротехнике, про-
фесор са искуством.
062/801-97-58.
(228418)

БАШТЕ орем и култи-
вирам. 063/855-92-70. 

ТВ И САТЕЛИТСКЕ
антене, монтажа, ди-
гитализација вашег
ТВ-а. 064/866-20-70.
(229547)

ШАМОТИРАМ шпо-
рете за ложење, пећи,
чистим каљеве пећи,
димњаке. 064/437-64-
33. (229576)

ДИГИТАЛНА телеви-
зија, уградња за све
типове телевизора,
меморисање програ-
ма. 064/437-64-33.
(229576)

ХЕМИЈА, припрема за
пријемни, за све фа-
култете. Долазим на
кућну адресу.
061/204-04-17, Ми-
лош. (229583)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(229529)

ЕЛЕКТРИЧАР, по-
правке, израде инста-
лација, индикатори,
бојлери, купатила, ТА.
Тел. 062/271-661,
061/132-85-43.
(229537)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (229538)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
адаптације купатила,
поправке, одгушење
канализације одмах.
063/269-173.
(229630)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка и ла-
кирање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53.
(229588)

ПОСАО
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РАДИМО физичке по-
слове: шут, ископи,
рушење и све остало.
065/600-05-30.
(229591)

ПАРКЕТ и ламинат,
поставка, хобловање
и лакирање. 061/314-
90-18, 601-892.
(229543)

СЕРВИС, допуна,
уградња клима.
064/520-48-80,
063/740-83-98. (2293)

ПОПРАВКА, столари-
ја, браварија, санита-
рије, монтажа бојле-
ра, шпорета, грејача.
Слободан. 063/865-
80-74. (229676)

НУДИМ помоћ у кући
старим, покретним и
полупокреитним ли-
цима. 061/210-85-95. 

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра дан,
позовите. 
064/235-08-15.
(229697)

МОЛЕРАЈ, фасаде,
столарија, гипс, обра-
де око прозора. Ком-
плетне адаптације.
063/893-39-94.
(29682)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(229685)

РЕЛАКС и медицин-
ска масажа, медицин-
ски и естетски педи-
кир. Јасмина.
013/351-907,
061/308-95-86. (2293)

ПОПРАВКА кровова и
остали грађевински
радови. 013/361-601,
064/866-25-76. (2296)

СТУДЕНТ четврте го-
дине математичког
факултета, часови,
долазим. Тел.
060/052-28-34.
(229747)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, столарија, квали-
тетно, повољно.
063/864-67-16, 
Влада. 
(229760)

КЕРАМИЧАР с дуго-
годишњим искуством,
квалитетно, педантно,
повољно. 
064/252-51-75,
062/153-37-06.
(229789)

МАТЕМАТИКА, стати-
стика, физика, ин-
форматика, месечно
плаћање, професор.
Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(229782)

СЕЧЕЊЕ дрвећа, ва-
ђење пањева, крчење,
кошење, фрезирање
баште. 064/196-17-32.
(229792)

ПЕДИКИР, изливање
и надоградња ноктију.
060/619-09-22,
013/366-930. (22910)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута, ма-
лим кипером до 2 ку-
бика. 065/334-23-38.
(229765)

ЕЛЕКТРИЧАР, ради
инсталације и поправ-
ке старе, замена гре-
јача, бојлера, повољ-
но. 060/521-93-40. 

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јеф-
тино, 22 године иску-
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(229852)

ДУГОГОДИШЊЕ ис-
куство, уградња свих
врста, подне и зидне
керамике. Ненад,
064/128-38-49.
()229864)

ЧИСТИМО шут, тава-
не, подруме, старе
шупе. 061/321-77-93.
(229867)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге. Алек-
сандар. 013/351-073,
064/157-20-03.
(229823)
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СВЕ врсте физикалија,
утовар/истовар, се-
лидбе, сечење/цепање
дрва, кошење, копање,
одвоз шута, чишћење
тавана, шупа, подру-
ма и сл. Дејан, 341-
571, 065/440-97-00.
(229823)

ОРЕМ, култивирам,
копам баште.
063/809-35-89.
(2298299

РЕЛАКС, терапеутска
и парцијална масажа.
064/011-34-25.
(229831)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (229843)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја, тепиха, ду-
шека, аутомобила. На-
таша, 361-474,
066/361-474, 060/361-
47-41.  (229839)

ЧАСОВИ хемије, по-
вољно. 062/193-46-59.
(229844)

КЕРАМИЧАР, пово-
љан и квалитетан и
молер тражи посао.
061/203-70-87.
(229889)

СЕЛИДБЕ кипер ками-
оном, рашчишћавање
подрума, тавана и шу-
та. Брза услуга.
061/664-39-26.
(229819)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење судопере,
купатила, адаптације,
поправке, замене.
013/331-657, 
064/495-77-59,
063/777-18-21.
(229158)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(29460)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, поправка
старих, нових крово-
ва, фасаде. 
013/664-491, 
063/162-53-89.
(2294269)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 
013/365-051. 
(226633)

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број
1202 могу слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ,

КУЋЕ, ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ

ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца”
будући да је уз текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати
одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима,
као и са Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити
стопиран без права клијента на надокнаду трошкова.

МОЛЕРСКО-ГИПСАР-
СКИ радови, мајстори
из Ковачице. 060/066-
08-60. (СМС)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољни-
је. Иван. 063/107-78-
66. (229695)

СЕЛИДБЕ робе и ства-
ри комбијем и камио-
ном, професионално,
екипа радника, све ре-
лације по Србији, от-
куп намештаја. Иван.
063/107-78-66.
(229695)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” Борис, све рела-
ције по Србији с ком-
бијима, камионима,
екипа радника, кутије,
фолија за заштиту на-
мештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Бес-
платан долазак и про-
цена посла. Плаћање
могуће чековима и
преко рачуна. Борис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bom bon cicb@gmail.com
www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (229695)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис, комби-
јем и камионом, Вој-
водина, Србија, са или
без радника.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(229695)

СЕЛИДБЕ „Бомбон-
чић” – Борис – комби-
јима, камионима, про-
фесионално, екипа
радника, све релације

по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(229695)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе „Бомбончић” – Бо-
рис – комбијима, ка-
мионима, екипа рад-
ника, монтажа, де-
монтажа, паковање
ствари, кутије за пако-
вање, фолија за за-
штиту намештаја. Се-
лите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com
, www.se lid be pan ce vo-
bo ris.se r.rs . (229695)

ПРЕВОЗ песка, шљун-
ка, сејанца, ризле, ма-
њим и већим камио-
ном. 064/648-24-50.
(227659)

УТОВАР и превоз шу-
та, рушење објеката,
најповољније у граду.
064/648-24-50.
(227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, по-
пуст ванградске, рад-
ници. 064/482-65-53.
(227653)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање свих вр-
ста паркета, хоблова-
ње, полирање и лаки-
рање. Дугогодишње
искуство. 063/822-94-
82, 063/865-45-31.
(228341)

ПОВОЉНО! Превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. 
(228254)

КАМИОНСКИ превоз
до два кубика, 1.300
динара, песак, шљу-
нак. 062/355-154.
(229043)
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ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

ИЗДАЈЕМ рамску ске-
лу, металне подупира-
че, мешалице за бетон.
064/351-11-73. (2295)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
електричар, ауто-елек-
тричар, поправка раз-
не електронике.
063/800-01-96. (2291)

ЗАШТИТА аутомоби-
ла, локала, станова,
викендица новом ме-
тодом ручне израде.
Дејан, 063/800-01-96. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, батерија,
вентила и санитарија,
све за воду, 0-24, пен-
зионерима екстра по-
пуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-
44-63, 061/317-26-33.
(229158)



СЕЛИДБЕ и превоз
друге робе. Панчево,
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(229704)

ИСПРАВЉАМ алу
фелне, Панчево, Рад-
ничка 1-а. 063/240-
591. (229105)

ПОЛИРАМ фарове у
фабричко стање. Пан-
чево, Радничка 1-а.
063/240-591. 
(229706)

КОМБИ превоз робе и
селидбе, грађевински
материја, шут. Слобо-
дан. 064/348-00-08,
062/850-36-58.
(229625)

ОДГУШЕЊЕ одвода и
канализације специ-
јалним машинама,
може преко рачуна.
„Ac qua”, 062/532-346.
(229628)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно багрем из
Пешчаре, шљунак, пе-
сак, сејанац, одвозим
шут. 064/354-69-94.
(229609)

АЛУ и ПВЦ столарија
по мери, најповољни-
је цене у граду.
063/308-890,
063/804-79-52, СЗБР
„Алнис”. (229565)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо
квалитетно са гаран-
цијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (229745)

СЕРВИС телевизора.,
монитора, продаја по-
ловних, програмира-
ње даљинских. „Плус”,
Туцовића 28, 353-463.
(229767)

КИРБИ, дубинско уси-
савање и прање наме-
штаја, тепиха и ауто-
мобила. Гоша,
064/338-49-78. (2297)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тен-
де, хармо-врата, ро-
ло-заштита. 063/816-
20-98, 013/351-498. 

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(29859)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18.
(229833)

СЕЛИДБЕ, екипа рад-
ника, превоз, одвози-
мо непотребне ства-
ри. 063/731-77-67,
064/280-30-16, Влади-
мир. (229833)

СЕЛИДБЕ и превоз
робе камионом и ком-
бијем већ од 1.500 ди-
нара. 0-24 сата. Ми
смо ту због вас.
064/334-85-64,
063/811-98-32, 
Поповић. (229870)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у вашем ста-
ну, прање тепиха, од-
воз, довоз. 063/329-
464, 066/001-050.
(229882)

ДЕЧКО лепог изгледа,
27 година, тражи ста-
рију девојку или даму
за дружење... Шаљем
ММС.
061/196-16-37. 
(СМС)

МАСЕРКА потребна
за релакс, опуштајућу
масажу. Позив или
СМС, 061/298-96-69.
(228751)

ИЗДАЈЕМ кафић за
журке, могућност за-
купа и хале поред ка-
фића. 
060/362-22-26.
(229362)

ДЕВИЗНИ пензионер,
64, ситуиран, познан-
ство шланг даме, до
52 године. 061/167-
77-46, 063/194-84-26.
(229421)

ОБЈАВЉУЈЕМ неваже-
ћом годишњу пензио-
нерску карту, издату
од АТП, на име Ми-
ланка Максимовић.
(229770)

ПЕНЗИОНЕР, 70 годи-
на, не пије, не пуши,
скроман, тих, тражи
жену ради брака, мо-
лим госпођу која је
долазила у четвртак
или петак, поподне,
да се јави. 
062/212-082, 
343-858. 
(229526)

МУШКАРАЦ, 51 годи-
на, тражи женску осо-
бу ради дружења.
061/525-09-65, 
Душан. (229849)

ИЗДАЈЕМ кафић за
журке, могућност за-
купа и хале поред ка-
фића. 060/362-22-26.
(229362)

„Stari Tamiš”  a.d. Pančevo, raspisuje konkurs 

za radna mesta:

·      Poljoprivredni tehničar

·      Traktoristа/kombajner

·      Kuvar

·      Mesar

·      Spremačica na farmi svinja

Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs

Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš”, a.d. Pančevo, Keste-

nova 004, 26 000 Pančevo sa naznakom: ZAPOSLENjE

Konkurs je otvoren do 31. 10. 2016. godine.
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

УСЛУГЕ

РАЗНО

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и 
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком
и петком 

од 8 до 13 сати
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По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо

је наш

АЛЕК САН ДАР СТА МА ТОВ

АЦА
1953–2016.

Наш во ље ни пре ми нуо је 15. ок то бра 2016,

али ће за у век жи ве ти у на шим ср ци ма.

Оти шао си ти хо и не при мет но, али ни ка -

да не ћеш из на ших жи во та.

Ожа ло шће на су пру га ЦВЕ ТА НА и ћер ка

АЛЕК САН ДРА

(12/229569

АЛЕК САН ДАР СТА МА ТОВ
По след њи по здрав на шем дру га ру и ве ли ком при ја те љу.
По себ ни љу ди жи ве у на шим ср ци ма и кад ни су по ред
нас...

Од по ро ди це КА НАЧ КИ

(22/2129536)

МИЛ КА ПЕ ТРО ВИЋ
1935–2016.

По след њи по здрав во ље ној мај ци, ба ки и пра ба ки.

По ро ди це ПЕ ТРО ВИЋ и АР СЕ НОВ

(43/229612)

По след њи по здрав на -

шој

МИЛ КИ

уз ве ли ку за хвал ност за

ње ну до бро ту ко ју нам

је пру жа ла, и то за жи -

во та мо ра мо пам ти ти.

По ро ди ца ДО БРА ТИЋ

(48/229621)

По след њи по здрав

ГИ ЗЕ ЛИ 

ЖУ ПА НО ВИЋ

По чи вај у ми ру.

Се стра РО ЗИ КА 

с по ро ди цом

(52/229963)

16. ок то бра 2016, у 70. го ди ни пре ми ну ла ја на -

ша дра га

ГИ ЗЕ ЛА ЖУ ПА НО ВИЋ
1947–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма, хва ла ти за

све.

Су пруг ТО МИ СЛАВ, ћер ка КСЕ НИ ЈА, 

зет ЈО ЖЕФ, унук РО БЕРТ и уну ке СА ЊА 

и ТА ЊА с по ро ди ца ма
(51/229634)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВАЛ НО СТИ

То пло и искре но се за хва љу је мо це ло куп ном

осо бљу Хи рур шког оде ље ња и це ло куп ном осо -

бљу оде ље ња Ин тен зив не не ге Оп ште бол ни це у

Пан че ву, по себ но др Ма рин ку Мо ри ша ну и др

Ша ри ки Мо ри шан. 

По шту је мо труд и про фе си о нал ни од нос ко ји су

уло жи ли при ли ком ле че ња на шег Алек сан дра

Ста ма то ва. Ујед но се за хва љу је мо свим ро ђа ци -

ма, при ја те љи ма и ком ши ја ма ко ји су га по се ћи -

ва ли то ком бо ле сти, а и сви ма ко ји су га ис пра -

ти ли до већ не ку ће.

Су пру га ЦВЕ ТА НА и ћер ка АЛЕК САН ДРА
(13/229633)

По след њи по здрав

ГИ ЗЕ ЛИ 

ЖУ ПА НО ВИЋ

По чи вај у ми ру.

Се стра АНУ ШКА 

и СТО ЈАН

(54/229639)

По след њи по здрав

РАН КИ
од СТО ЈЕ и МИ КЕ

с по ро ди цом

(69/229698)

РАН КА ЂУР ЂЕ ВИЋ
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: су пруг БОГ ДАН, ћер ка БИ ЉА НА 

и син ГО РАН

(70/229699)

По след њи по здрав мај ци

ОЛ ГИ ПЕ ГАН
1944–2016.

Во ље ни не уми ру. 
Од ћер ке МИ РЕ и си на МИР КА с по ро ди ца ма

(76/229731)

По след њи по здрав се -

стри

ОЛ ГИ ПЕ ГАН

Веч но ожа ло шће на 

се стра ДО БРИ ЛА 

МА ТИЋ из Омо љи це

(103/229802)

17. ок то бра 2016. пре -

ми нуо је

СИ МА

РО ШУ
1933–2016.

По ро ди ца РО ШУ

(105/229808)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15, а четвртком 

и петком од 8 до 13 сати

По след њи по здрав на шем во ље ном си ну и

оцу

ВЛА ДИ МИ РУ РИ СТИ ЋУ
1983–2016.

Био си по се бан, хра бар и на сме јан. Ћу тао

си. За што.. од го во ра не ма. Тво је усне су

за у век оста ле не ме, тво ја умор на ду ша са -

да спа ва, а очи са ња ју.

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: мај ка ЈА СМИ НА 

и син МА ТЕ ЈА

(97/229795)

По след њи по здрав во ље ном бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ РИ СТИ ЋУ

Не ка те Го спод на ста ни та мо где бли ста све тлост

веч ног жи во та.

За у век тво ја се стра МА РИ НА, зет ДЕ ЈАН 

и се стрић АН ДРЕЈ
(99/229797)

По след њи по здрав во ље ном

ВЛА ДИ МИ РУ РИ СТИ ЋУ

Рет ко се ра ђа та кав чо век, а све ре чи су си ро ма -

шне да би опи са ле тво ју до бро ту и пле ме ни тост

пре ма сви ма. За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: ујак ПЕ РА, уј на ВЕ РА, 

ба ба ЂУР ЂЕВ КА и брат МИ ЛОШ
(100/229795)

ВЛА ДИ МИР

РИ СТИЋ

Без об зи ра на да љи ну

ко ја нас де ли, же лим да

знаш да си увек у мом

ср цу и по крај ме не.

Во лим те та та

(98/229798)

13. ок то бра 2016. го ди не пре ми нуо је по сле ду ге и те шке бо ле сти

наш дра ги

РА ДЕН КО СИ МИЋ
1942–2016.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗО РА, кћер ка ДРАГ АНА и син ЗО РАН 

с по ро ди цом

(95/229487)

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.
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По след њи по здрав на шој ба ба Зла ти

ЗЛА ТИН КА ТРИ ФУ НО ВИЋ
рођ. Чо ла ков

24. април 1924 – 15. ок то бар 2016.

Са хра на је оба вље на 17. ок то бра 2016. го ди не на Пра во -

слав ном гро бљу у Пан че ву, у 13 са ти.

Ба ба Зла то, хва ла ти на ве ли кој љу ба ви, чи стом ра зу му и

до бро ти ко је си нам не се бич но да ла.

Тво ји: по ро ди це ТРИ ФУ НО ВИЋ, ШРАЈ БЕР, МРЕ НО ВИЋ

и КЕ РЕ КЕШ
(21/229535)

Дра га на ша мај ка

ЗО РИ ЦА ШЕ БЕ КО ВИЋ
1953–2016.

Упо ко ји ла се 12. ок то бра, а са хра на је оба вље на

15. ок то бра на Но вом гро бљу у Пан че ву.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма и чу ва ће мо

те од за бо ра ва.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА и син ЗО РАН
(55/229641)

Дра га на ша ку мо

ЗО РИ ЦЕ ШЕ БЕ КО ВИЋ
Част је би ла по зна ва ти те, а при ви ле ги ја има ти те крај
се бе.

По ро ди ца ШУЊ КА

(56/229642)

По след њи опро штај од

ЗО РИ ЦЕ ШЕ БЕ КО ВИЋ
Оста ћеш ми у трај ној успо ме ни.

ЉУ БО ЈАН КО ВИЋ

(57/229645)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да нас је 12. ок то бра 2016. го -

ди не из не на да на пу стио наш дра ги и во ље ни

СЛО БО ДАН БОЈ КО ВИЋ
1946–2016.

Дра ги та та, оста вио си ми пу но све га... а у ства ри та ко пра зно.

Бо ли..., мно го све бо ли...

Тво ја ћер ка ЉИ ЉА НА с по ро ди цом

(59/229650)

С ве ли ком ту гом оба ве шта ва мо род би ну и

при ја те ље да је 17. ок то бра 2016. го ди не

пре ми ну ла на ша дра га

ДА НИЛ КА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
1940–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ПРЕ ДРАГ, ћер ка

ЗДРАВ КА, сна ја ЉИ ЉА НА и уну ци 

ДУ ШАН, ЕМИ ЛИ ЈА, ТА МА РА и СР ЂАН

(64/229670)

ЗО РИ ЦА 

ШЕ БЕ КО ВИЋ

Би ла си нам ди ван при -

ја тељ и ве ли ки чо век.

Оста је бол и ту га за то -

бом.

При ја те љи: ЗО РИ ЦА,

МИ ЋА, КА ЈА, МИ ЈА

и СЛА ВИ ЦА

(65/2296739

С ве ли ком ту гом и по -

што ва њем опра шта мо

се од 

ЗОР КЕ 

ШЕ БЕ КО ВИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ће

по ро ди ца 

СТО ЈА НО ВИЋ

(67/229684)

По след њи по здрав

ДА НИЛ КИ ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
Да но, хва ла ти за сва на ша за јед нич ка дру же ња.
По чи вај у ми ру.

Тво ји: БРАН КА, ДРА ГИ ЦА и МИ ЛЕ

(73/229710)

По сле крат ке бо ле сти пре ми нуо је наш 

ДРА ГО МИР ВУ ЛИН
1937–2016.

наш дра ги су пруг, отац и де да.

Оста вио си нас да веч но ту гу је мо за то бом.

Во ље ни не уми ру.

Ожа ло шће ни тво ји: НА ДА, СА ША, СА ЊА и СИ МА, уну ци ВУК,
МА ТЕ ЈА и уну ка ВИ ШЊА

(82/229737)

Пре ми нуо је наш

ДРА ГО МИР ВУ ЛИН

Во ље ном бра ту и стри цу по след њи по здрав.

По чи вај у ми ру.

По ро ди це ВУ ЛИН, БА БИЋ и СЕ КЕ РЕШ
(83/229738)

С ве ли ком ту гом се

опра шта мо од на ше

ком ши ни це

По чи вај у ми ру!

Тво је ком ши ни це у

Сав ској 8: РА ДА, ДУ ДА,

МИ РА, ВИ КИ ЦА, 

ЦИ ЦА, ЈА СМИ НА, 

ЗО РИ ЦА, МИ РА, 

СТА НА и МИ КА

(86/229744)

По след њи по здрав дра -

гој 

ЗО КИ

По ро ди ца АН ДРИЋ

(107/229836)

ДА НИЛ КА ГВО ЗДЕ НО ВИЋ
1940–2016.

С ту гом и по што ва њем СА ША

(115/229890)

По што ва на

ДА НИЛ КА 

ГВО ЗДЕ НО ВИЋ

1940–2016.

По след њи по здрав 

од НЕ ДЕ, ДИ ШЕ 

и СА ЊЕ с по ро ди цом

(116/229890)

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15, а четвртком 
и петком од 8 до 13 сати

По след њи по здрав на шем

ДРА ГА НУ ВУ ЛИ НУ ДРА ГИ ЋУ

С ту гом и по што ва њем РА ДА и НА ТА ША ВУ ЛИН

(93/229780)

По след њи по здрав свом дра гом и во ље ном ку му

ДРА ГА НУ ВУ ЛИ НУ ДРА ГИ ЋУ

Дра ги мој во ље ни ку ме, хва ла ти за на ша дру же -

ња од де тињ ства и до твог од ла ска.

Твој кум ЉУ БЕ ГВО ЗДЕ НО ВИЋ с по ро ди цом
(94/229781)
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СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је пет на ест го -

ди на

НИ КО ЛА 

ЖИ ВУЉ

Увек у на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(20/229532)

22. ок то бра на вр ша ва

се го ди ну да на од смр ти

дра ге нам се стре, за о ве

и тет ке

ВУ КО СА ВЕ

ЈОВ ЧИЋ

а ту га не је ња ва у на ма.

Брат АР СО 

с по ро ди цом

(41/229610)

22. ок то бра 2016. го ди -

не на вр ша ва се го ди на

од смр ти на ше дра ге

ВУ КО СА ВЕ

ЈОВ ЧИЋ

С љу ба вљу 

и по што ва њем син

ИВИ ЦА с по ро ди цом

(75/229728)

ДРА ГАН ДИ ВАЦ
16. III 1961 – 20. X 2014.

Вре ме не бри ше ту гу, не ума њу је бол. Сва ким да -

ном не до ста јеш све ви ше. Не до ста је нам тво ја

љу бав, по др шка, сна га, до бро та... У на шим ср ци -

ма си увек и за у век.

Ћер ке МА ЈА и ДА ДА, су пру га МИ ЛЕ НА и зет

НИ КО ЛА
(81/229736)

Про шло је већ шест ме се ци

дра ги мој бра те!

Са мо си ти знао ко ли ко сам те во ле ла и
ко ли ко си ми зна чио!

Са да, бол, ту га и пра зни на у мо јој ду ши...

Сно ви ми по ма жу, кроз по ру ке на ше мај -
ке – Не но, не бри ни! Јо ви ца је са на ма,
про на шли смо га!

Да ли то тре ба да ми бу де уте ха? Ипак сте
сви опет за јед но?

Са мо ка да би знао ко ли ко ми не до ста јеш.

Тво ја се стра НЕ НА

(84/229741)

СЕ ЋА ЊЕ

БОГ ДАН 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

BОGGY

2011–2016.

Од при ја те ља ПЕ ЂЕ 

и ГА ШЕ

(85/2297429

Две го ди не ни је с на ма наш

ДУ ШАН СТА НО ЈЕ ВИЋ

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ње го ви нај ми ли ји
(90/229772)

Пе то го ди шњи по мен во -

ље ној мај ци

ИВАН КИ 
СЕД МА КОВ ЦЕ ЦИ
Ћер ка ЗО РИ ЦА с по ро ди цом

(102/229801)

У не де љу, 23. ок то бра, у 11

са ти, да ва ће мо го ди шњи

по мен на шем дра гом

НЕ НА ДУ 
РО СИ ЋУ

С по што ва њем и љу ба -
вљу те пам ти мо.

Син ЗО РАН, сна ја 
ДРА ГА и уну ке ИВА НА

и МА РИ НА

(110/229846)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ

МУ ФА 

МИЉ КО ВИЋ

2001– 2016.

За у век у на шим ми сли -

ма и ср цу.

МОЦ и РА ДЕ

(111/229869)

Оба ве штав мо род би ну и при ја те ље да ће мо у су -

бо ту, 22. ок то бра 2016. го ди не, у 11 са ти, одр жа -

ти го ди шњи по мен на шој дра гој су пру зи, мај ци

и ба ки

СТА НИ ВЕ СЕ ЛИЋ

С по што ва њем по ро ди ца ВЕ СЕ ЛИЋ
(114/229880)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма и при ја те љи ма да је 13. ок то -

бра 2016, у 79. го ди ни пре ми нуо наш дра ги

БА ЈО ЛА КЕ ТИЋ
1938–2016.

Са хра на је оба вље на 15. ок то бра 2016, на ива но вач ком гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ДА НИ ЦА, ћер ке МИЛ КА и МИ ЛЕН КА 

и мно го број на род би на

(44/224676)

16. ок то бра 2016. пре ми ну ла је на ша дра га

СЛО БО ДАН КА РАН ЧИЋ

СИ БА
рођ. 1944.

Са хра на је оба вље на  у по не де љак, 17. ок -

то бра 2016, на гро бљу у До ло ву.

Ожа ло шће ни: су пруг СВЕ ТИ СЛАВ, 

си но ви МИ РО СЛАВ и ДРА ГО СЛАВ, сна је

АЛЕК САН ДРА и СНЕ ЖА НА и уну ци 

ЈЕ ЛЕ НА, МА РИ ЈА, АНА и ЂОР ЂЕ

(104/229807)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

БА ТИ МАР ЈА НО ВУ

МИ ЛИ ЦА и ЗО РАН ПРЕ ДИЋ

(92/229778)

13. ок то бра 2016. на пу стио нас је наш дра ги

СВЕ ТО МИР МАР ЈА НОВ БА ТА
1949–2016.

Чу ва ће мо те у на шим ср ци ма и ми сли ма.

С љу ба вљу су пру га СА ВЕ ТА, ћер ке МИ ЛИ ЦА 

и ИВА НА с по ро ди ца ма
(108/229838)

По след њи по здрав дра гој

РА ДИН КИ ТЕ КИ ЈА ШКИ

Ку ма МИ ЛА

(24/229548)

По след њи по здрав бра ту

СЛО БО ДА НУ

БОЈ КО ВИ ЋУ

БО ЛЕ ТУ

Од бра та МИ ЛЕ ТА 

и сна је ВЕ РЕ с де цом

(87/229751)

16. ок то бра 2016, у 61. го ди ни пре ми ну ла је на -

ша дра га

МА РИ ЈА РА ДО ШЕ ВИЋ
1956–2016.

Ко нач но је тво ја ду ша на шла мир и ду го же ље ни

сан.

У ми сли ма са то бом, с љу ба вљу: тво је ба ки но,

ИВА НА, ГО ГА, ПЕ ЂА и ДРА ГАН
(112/229879)

По след њи по здрав на шој дра гој ком ши ни ци и при ја те љу

МА РИ ЈИ РА ДО ШЕ ВИЋ МА ЦИ

По ро ди ца КО СА НО ВИЋ

(113/229877)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да је 13. ок то бра 2016. го ди не пре -
ста ло да ку ца ср це на шег му жа, оца и де ке

ПА ВЕ ЛА ЂЕ МРОВ СКОГ
сло вач ки све ште ник

1930–2016.
Са хра на је оба вље на 13. ок то бра 2016. го ди не на вој -
ло вач ком гро бљу. Не ка тво ја ду ша по чи ва у ми ру.

Ожа ло шће ни: су пру га АНА, син МИ РО СЛАВ
са же ном ОЛИ ВЕ РОМ и де цом КА ТА РИ НОМ

и ВЛА ДИ МИ РОМ, ћер ка ЈА РО СЛА ВА са ћер ком
ТА ТИ ЈА НОМ

(96/229793)

По след њи по здрав оцу,

све кру и де ди

ВЛА ДИ МИ РУ

ЂУ РИ ЋУ БА ТИ

Од си на ВЛА ДИ МИ РА,

сна је ИРЕ НЕ, уну ка

МИ ЛО ША и ЖЕЉ КА

ПО ПО ВА

(101/229780)

Го ди шњи по мен сна ји

СТА НИ 

ВЕ СЕ ЛИЋ

За о ва ЉУ БИ ЦА 

АТА НАЦ КО ВИЋ 

с де цом

(62/229659)
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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.

СЕ ЋА ЊЕ

ГО РАН ЗЕЦ
2. XII 1969 – 25. X 1998.

Ми ли си не хва ла ти што смо те има ли, пу -

ног љу ба ви и па жње пре ма на ма. Био си

нај бо љи син. Мно го нам не до ста јеш. Ту га

и бол не пре ста ју и се ћа ња на ле пе тре нут -

ке с то бом про ве де не. 

Тво ји: та та ЧЕ ДА и ма ма ТИН КА

(72/229706)

22. ок то бра 2016, у 10.30 на Ка то лич ком гро бљу
да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој дра гој мај ци
и су пру зи

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
1956–2016.

По ла го ди не ко по ла ве ка, али те бе твој Ми ки и
Пи ле још увек че ка.
Сва ки је дан ко го ди на ду га, у на шим ср ци ма је
веч на ту га.
Оста ћеш веч но у ми сли ма и на шим ср ци ма.

Твој син је ди нац МИ О ДРАГ и су пруг ИШТВАН
(77/229732)

Ше сто ме сеч ни по мен

МА РИ ЈА ДУН ДО ВИЋ КИШ
15. IX 1956 – 29. IV 2016.

Вре ме про ла зи, а мо ја ту га и бол ни ка да не ће.

Мај ка ДРА ГИ ЦА
(78/229733)

Ше сто ме сеч ни по мен дра гој се стри

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ
С љу ба вљу чу вам све успо ме не и се ћа ња на те бе.

Твој брат МИ О ДРАГ са фа ми ли јом

(79/229734)

Ше сто ме сеч ни по мен во ље ној се стри-ке ки

МА РИ ЈИ ДУН ДО ВИЋ КИШ

Во ле ли смо те, во ли мо те и во ле ће мо те до кра ја

жи во та.

Тво ја се ја ГО ГА, се стрић ГО РАН са МИ ОМ 

и АMY, се стри чи не КА ТА РИ НА и ВА ЛЕ РИ ЈА 

са СИЛ ВИ ОМ и ИВА НОМ
(80/229737)

СЕ ЋА ЊЕ

ТУ РАН

ЈАН КО                  МИ ЛЕ НА
1988–2016.                            2015–2016.

С љу ба вљу и по но сом увек при сут ни у на шим се -

ћа њи ма.

Ћер ка СЛА ВИ ЦА и син ЈАН КО с по ро ди ца ма
(89/229768)

У су бо ту, 22. ок то бра 2016, у 11 са ти, да ва ће мо два на е сто го ди шњи по мен на шем

ДА ВО РИН 

МАН ДИЋ 

ДА ДО
2004–2016.

Ма ма, та та и се стра
(1089/Ф-1755)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

2004–2016.

Дра ги Да до, чу ва ће мо

све успо ме не на твој

лик и тво ју до бро ту, док

год по сто ји мо. 

Ба ка ДУ ШИ ЦА и де да

ВО ЈО

(6/229505)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

2004–2016.

Дра ги Да до,

све успо ме не и се ћа ња

на те бе чу ва мо од за бо -

ра ва.

Стриц БРА ЦА, стри на

ЦИ ЦА и  бра ћа 

ОЛИ ВЕР и СР ЂАН 

с по ро ди ца ма

(8/229505)

СЕ ЋА ЊЕ

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

2004–2016.

Дра ги Да до, ни ка да те

не ће мо за бо ра ви ти.

Чу ва ће мо те у успо ме -

на ма.

Стриц МИ ЋА, стри на

ЕМИ ЛИ ЈА и бра ћа 

ВО ЈА и ВЛА ДА 

с по ро ди цом

(7/229505)

ДА ВО РИН

МАН ДИЋ

Ан ђе ли ни кад не уми ру.

ЗО РИ ЦА, ТА ЊА, 

КСЕ НИ ЈА и ГО РАН

(53/229635)
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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.

27. ок то бра 2016. на вр -

ша ва се је да на ест го ди -

на од смр ти мог дра гог

оца

ЈО ВА НА 

УЗЕЛ ЦА

С љу ба вљу и ту гом твој

син СА ША

(4/229496)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕВА ЈА ГО ДИЋ
2007–2016.

Тво ји: ДРА ГАН, АНА 

и СИЛ ВИ ЈА

(17/229520)

Се ћа ње на дра гог су пру га

ЈО ВА НА 

ЋИ РИ КО ВАЧ КОГ

2010–2016.

Жи ве ћеш у мом се ћа њу

веч но.

Тво ја ЗО РИ ЦА

(23/2295429

ВЛА ДИ МИР

СТА ЈИЋ

24. ок то бра 2016. би ће

две го ди не от кад ни си с

на ма, а бол и ту га за то -

бом се не сма њу је.

Тво ји нај ми ли ји

(25/229552)

На да на шњи дан пре два на ест го ди на пре -

ми нуо  је во ље ни су пруг и отац

ДЕ ЈАН БИ ЈА НАЦ БРА НА
1949–2004.

Го ди не про ла зе, осе ћа ња не бле де, твој

осмех се за у век пам ти.

Сви ма нам не до ста јеш.

Тво ја су пру га ЉИ ЉА и ћер ка ГО ЦА 

с по ро ди цом

(33/229577)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

ЧИ КИЋ

ГРО ЗДА                               ИЛИ ЈА
3. XI 1986.                                               20. 10. 2008.

Нај дра жи мо ји ро ди те љи, мно го ми не до ста је те. Вре ме ко је про ла -
зи ни ка да не ће из бри са ти се ћа ње на Вас.

За у век у мом ср цу.

Ћер ка МИ ЛЕ НА с по ро ди цом
(35/229582)

СА ВА 

АН КУ ЦИЋ
22. X 2009 – 22. X 2016.

Про шло је се дам го ди на

от ка да си нас на пу стио.

Оста јеш у се ћа њу.

СЛА ВИ ЦА и ПЕ РА

(37/229594)

ВЕ КО СЛАВ 

ПА НА ЈО ТО ВИЋ
20. ок то бра

И по сле че ти ри го ди не

ту ге и пат ње, спо кој ни

на ви ди ку. 

Су пру га ЦВЕ ТА НА 

с де цом

(38/38/229599)

Оба ве шта ва мо сву род -

би ну и при ја те ље да ше -

сто ме сеч ни по мен обе -

ле жа ва мо 22. ок то бра

2016, у 11.30, на Но вом

гро бљу

ЖИ ВАН 

НЕ ДЕЉ КО ВИЋ
Мо же про ћи још мно го

да на и го ди на, а ту га и

се ћа ње на те бе ни ка да

не ће из бле де ти. За у век

по но сни и за хвал ни

што смо те има ли и бес -

крај но ту жни што смо

те пре ра но из гу би ли.

Тво ји нај ми ли ји

(39/229600)

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГИ ЦА 

ПА ВЛО ВИЋ

23. X 1991 – 23. X 2016.

Љу бав не пре ста је од ла -

ском, а ни се ћа ње вре -

ме ном. 

Ћер ка ДА НА 

с по ро ди цом

(40/229607)

ПО МЕН

РУ ЖИ ЦА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

из Омо љи це

25. X 1990 – 25. X  2016.

За у век у ср ци ма 

и се ћа њу ње них 

нај ми ли јих

(46/229622)

ВА СИ ЛИ ЈЕ 

ПО МАР

1944–2015.

Вре ме про ла зи, ту га и

бол не пре ста ју. За у век

си у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(49/229631)

СЕ ЋА ЊЕ

25. X 2001 – 25. X 2016.

ЗО РАН МИ ЛЕ У СНИЋ

С љу ба вљу и по но сом увек при су тан у на шим се ћа њи ма. 

Ро ди те љи АН ЂА и БРАН КО и се стра НА ТА ША с по ро ди цом

(28/229562)

Дра ги

ЗО КИ
Вре ме про ла зи, али се ћа ња

и успо ме не за у век оста ју.

ЈО ВА НА с ма мом и та том

(2/229404)

ЗО РАН 

МИ ЛЕ У СНИЋ
2001–2016.

Од по ро ди це БЕ ЛИЋ

(58/229648)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље

СИ МЈА НОВ СКИ

ЖИВ КО                  ТО ДО РА
1935–1976.                            1938–2012.

Мно го нам не до ста је те.

Ћер ке ЗЛА ТА и СЛА ВИ ЦА с по ро ди ца ма
(50/2296319

СЕ ЋА ЊЕ

ДРА ГО ГА ВРИ ЛО ВИЋ
26. X 2010 – 26. X 2016.

Не по сто ји ре чи у ко је сав бол мо же ста ти. Не

по сто је да ни ко је мо гу се ћа ња из бри са ти.

С љу ба вљу тво је: ЉИ ЉА НА, ЈО ВА НА 

и МИ ЛИ ЦА и ДРА ГА НА с по ро ди ца ма
(66/229680)

21. X 2008 – 21. X 2016.

ЈУЛ КА ЛУ КИЋ

Омо љи ца

Ма ма, вре ме про ла зи,

ту га и бол ни ка да.

С љу ба вљу тво је ћер ке

ВЕ РИ ЦА и ДРА ГИ ЦА

с по ро ди ца ма

(1/229144)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛА М. 

СТО ЈА НО ВИЋ

2014–2016.

Дра га мо ја на но, оти -

шла си од нас, али не из

на ших ми сли и ср ца.

ЉУ БИ ЦА, МА РИН КО 

и НЕ НАД

(63/229669)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДА БИЋ

Ба то, ба ба је ма ло ужи -

ва ла жи ве ћи са то бом.

Мно го ви ше ту гу јем

што ни си са м ном. 

Ба ба ЧАР НА

(60/229656)

СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДА БИЋ
И по сле два де сет и две

го ди не не при хва та мо

да те ви ше не ма, јер се

на да мо да је то са мо

сан.

Та та, ма ма и брат 

с по ро ди цом

(61/229656)

26. ок то бра 2016. го ди -

не би ће две го ди не

отка ко те не ма мај ко, а

ту га за то бом је све ве ћа

ЛЕ ПО СА ВА

ЗЛА ТА НО ВИЋ

ЛЕ ПА

Тво ја ћер ка РУ ЖИ ЦА

(68/2296889

У пе так, 21. ок то бра, у 11 са ти, обе ле жи ће мо че -

тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

АЛЕК САН ДРУ БА БИ ЋУ СА ЛЕ ТУ

Ду шо... не до ста јеш.

Тво ји: НО ЛЕ, МИ ЦА и ОЉА с по ро ди цом
(88/229752)

22. ок то бра, у 11 са ти,

да ва ће мо јед но го ди -

шњи по мен на шем дра -

гом

СРЕ ТЕ НУ 

ПА ВЛО ВИ ЋУ

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти тво ји: 

су пру га НА ДА, син 

СА ВА, сна ја СНЕ ЖА НА,

уну ци МИ ЛОШ 

и ЈО ВАН

(74/229720)

Нај ми ли ји отац

АЛЕК САН ДАР

Гол го ту тво ју не мо гу да

за се не, а ни мо ју. За си -

ја ћеш Ти у пу ном не ка -

да шњем сја ју до бро те,

ис прав но сти и пле ме -

ни то сти.

Тво ја ћер ка ЉИ ЉА НА

(106/229824)
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телефон:

013/301-150

Се ћа ње на на шег во ље -

ног

СТА НО ЈА 

МИ ЛО ШЕ ВА

ЦА РА
Пет на ест го ди на с по -

што ва њем чу ва мо успо -

ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(3/229492)

22. ок то бра 2016, да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен, у 11 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро -

бљу

ЈОР ДА НА 

ШУ ЉА

Тво ји нај ми ли ји

(5/229497)

Ни кад за бо ра вљен

ПЕ ТАР 

ЖИВ КО ВИЋ

2015–2016.

У су бо ту, 22. ок то бра

да је мо го ди шњи по мен

на Но вом гро бљу, у 11

са ти. 

Тво ји нај ми ли ји

(9/229510)

22. ок то бра да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем

МАР КУ 

СТА НИ ШИ ЋУ

БА ЋИ

По сто ји не што што ни -

ка да не бле ди и не уми -

ре, а то је љу бав и се ћа -

ње на те бе.

Тво ји: су пру га 

ЗО РИ ЦА, син 

МИ ЛИ ВО ЈЕ, ћер ке 

МА РИ ЈА и МИР ЈА НА 

и унук НЕ МА ЊА

(10/229513)

Во ље ном оцу

МАР КУ 

СТА НИ ШИ ЋУ

БА ЋИ

Не по сто је ре чи ко је те

мо гу ожа ли ти, ни вре ме

у ком те мо же мо за бо -

ра ви ти.

Ћер ка МА РИ ЈА и зет

ВЛА ДА

(11/229513)

На вр ша ва се че тр де сет

да на од смр ти на шег

стри ца

БО ЖА 

ВОЈ ВО ДИ ЋА

Увек ћеш оста ти у на -

шем се ћа њу.

По ро ди це ВОЈ ВО ДИЋ 

и КИ ЛИ БАР ДА

(14/229517)

МИ ЛИ ВОЈ

МАЛ БА ША

20. X 1916 – 20. X 2016.

Ни ка да те не ће мо за бо -

ра ви ти.

Де ца

(15/229518)

АНА 

ТО МА ШЕ ВИЋ

21. X 2015.

Про шла је ту жна го ди -

на без мо је мај ке, та -

ште, све кр ве, ба ке и

пра ба ке.

Не ка по чи ва у ми ру.

Ње ни нај ми ли ји

(16/229519)

ЈОР ДА НА 

ШУ ЉА

Шест ме се ци је про шло

отка ко те не ма. Још увек

си у на шим ми сли ма.

Тво ја се стра НА ДА, зет

ВЛА ДА, се стри чи не

СЛА ВИ ЦА и СИЛ ВИ ЈА 

с по ро ди цом

(19/229530)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

24. ок то бра 2016. на вр ша ва се го ди ну да на без на шег дра гог

ТО МЕ ГУ РА НА
Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, си но ви ПА ВЛЕ 

и СТЕ ВА с по ро ди ца ма и оста ла род би на
(26/229553)

24. ок то бра 2016. го ди не на вр ша ва ју се три го ди -

не от ка да нас је на пу сти ла на ша дра га

СТА НА МИ ЋИЋ

У ср цу и ми сли ма нај ми ли јих Ста на ће веч но жи -

ве ти.

Су пруг ЉУ БО МИР, син БРАН КО и ћер ка 

ДЕ ЈА НА с по ро ди ца ма
(27/229558)

Се ћа ње на на ше ро ди те ље

МАР КО ВИЋ

РАН КО                  ЗА ГОР КА
2014–2016. 2015–2016.

Успо ме ну на њих чу ва ју де ца и по ро ди це МАР КО ВИЋ
и СТАН КО ВИЋ

(29/229564)

У уто рак, 25. ок то бра

2016, обе ле жи ће мо че -

тр де се то днев ни по мен

на шем оцу, де ди и пра -

де ди

ЦВЕ ТА НУ 

БО ШКО СКОМ

ћер ка БРАН КИ ЦА 

с по ро ди цом

(30/229564)

Про шла је два де сет јед -

на го ди на од смр ти на -

шег

ИВА НА 

КО СА НИ ЋА

За у век у на шим ср ци ма.

Су пру га ВЕ РИ ЦА, 

си но ви ДРА ГАН 

и ЗО РАН с по ро ди ца ма

(31/2295709

СЕ ЋА ЊЕ на дра ге ро ди те ље

АН ДРИЋ

МИ ЛОШ                   САВ КА
21. X 2006. 14. XI 1983.

Де ца: ДИВ НА и СИ МО
(32/229573

У су бо ту, 22. ок то бра 2016, у 11.30, на Но вом

гро бљу одр жа ће мо јед но го ди шњи по мен. На вр -

ши ла се го ди на да на от кад нас је из не на да и за -

у век на пу стио наш во ље ни

МИ ЛЕ ЦА РИЋ

Су пру га СЕ НА ДА, си но ви БО ЈАН и ДЕ ЈАН 

с по ро ди цом
(34/229759)

РА ДО МИР 

ВУК ЧЕ ВИЋ

МИ ЋА
17. X 1983 – 17. X 2016.

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

Су пру га МА РИ ЈА, кћи

ВЕ СНА и син МИ КИ

с по ро ди ца ма

(36/229584)

Пет 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
дипл. инж. агро но ми је

2011–2016.

За у век га пам ти и но си у ср цу и ми сли ма

су пру га ИЛИН КА

(42/2296119

20. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не без на шег

си на

АЛЕК САН ДРА НА СТА СО ВИ ЋА
У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у до му на шем ве -

ли ка пра зни на. Не ви димо ти очи и не чу је мо

глас, али осе ћа мо да си ту из ме ђу нас.

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
(45/229620)

СЛА ВИ ЦА СТО ЈА НО ВИЋ
25. X 2013 – 25. X 2016.

Сад нас љу би ве тар, ми лу је нас сун це, ме сец 

по ка зу је пут...

Не до ста јеш!

НАЈ МИ ЛИ ЈИ
(47/229627)

21. ок то бра је две го ди не без мог бра та

ВО ЈИ СЛА ВА ПЕ ШИ ЋА ЛО ЂИ НО ВА
Ту га у ср цу се стре РА ДО СЛА ВЕ с по ро ди цом 

из Цре па је и Ба нат ског Бре стов ца

(18/229527)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо у су бо ту, 22. ок то бра 2016, у 11 са ти,

да ва ти ше сто ме сеч ни по мен на шем дра -

гом

ПА ВЛУ АБРА МО ВИ ЋУ

Ни кад те не ће мо за бо ра ви ти, мно го нам

не до ста јеш.

Тво је ћер ке СА ЊА и МА ЈА, зет НИ КО ЛА,

уну ка НИ КА и таст РА ДО ВАН

(91/229773)

22. ок то бра 2016. го ди не, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу да ва ће мо го ди шњи по мен

на шем дра гом

ВЕ ЛИ ЗА РУ БРАН КО ВИ ЋУ

С љу ба вљу, по но сом и по што ва њем ње го ви:

БРАН КИ ЦА, КАР ЛО и НИ КО ЛА
(71/229695)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)
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Сед ми цу ће обе ле жи ти су ко би
са са рад ни ци ма, али и с при ја те -
љи ма. Пре на пе ти сте, па мо же те
до ћи у си ту а ци ју да се кон флик ти
про ду бе, но то вам не ће оме та ти
ве ћи при лив нов ца. Ве чер њи са -
ти су пла ни ра ни за парт не ра.

До бра ко му ни ка ци ја, пу но су -
сре та, мно го до брих по ну да –
про сто не ће те зна ти шта да ода -
бе ре те и ку да пр во да кре не те.
Из не над ни но вац ће вам до бро
до ћи да се би при у шти те ства ри
ко је одав но же ли те.

Пре кон тро ли ши те плу ћа –
тре ба ће вам да би сте удах ну ли
ду бо ко и кре ну ли хра бро у но ва
осва ја ња. Ри зи куј те, ис пла ти ће
се. Ако вам се ука же при ли ка за
по слов ну са рад њу с пот пу но но -
вим љу ди ма, раз ми сли те, јер
сле ди но ва, још бо ља по ну да.

Про шлост вам по но во ку ца на
вра та и чи ни се као да све по ла -
ко до ла зи на на пла ту – ка ко до -
бро, та ко и ло ше. Осо ба ко ју већ
ду го же ли те по ред се бе ис кли -
зну ће вам из ру ку или ће се од -
се ли ти у ино стран ство. По слов не
при ли ке ни су сјај не.

При па зи те ко ме шта при ча те.
Не из но си те сво је пла но ве и иде -
је чак ни нај бли жим са рад ни ци -
ма. Бу ди те му дри и ком плет но
сре ди те сву по треб ну па пи ро ло -
ги ју, до нај сит ни јег де та ља.
Склад ни од но си с парт не ром.

По тру ди те се да сво је фру стра -
ци је са са рад ни ци ма не пре но си -
те на парт не ра. Во ди те ра чу на о
на чи ну на ко ји ко му ни ци ра те с
парт не ром да не би до шло до не -
су гла си ца. Ве ли ке жи вот не про -
ме не су пред ва ма, спре ми те се.

Од нос с ко ле га ма је до бар и не -
ма те вре ме на за тра же ње дла ке
у ја је ту, па ће се мно ге ства ри од -
ви ја ти у ва шу ко рист. Љу бав је
оно што вас ин спи ри ше и да је
вам сна гу. По ја ви ће се осо ба ко -
ја ће вам уне ти не мир у жи вот.

Ду ва до бар по слов ни ве тар и та -
ко ће оста ти ду же вре ме. Но вац
до ла зи с ви ше стра на, а и кон -
так ти ко је сте оства ри ли пре из -
ве сног вре ме на по че ће да до но се
фи нан сиј ске ре зул та те. Не ко вас
искре но во ли, ужи вај те у том са -
зна њу.

Пре пла ви ле су вас емо ци је и
ви са ми не ли чи те на се бе. Би ло
је и вре ме да се то де си. Мно ги
од вас упо зна ће осо бу ко ја ће им
про ме ни ти жи вот. На по слу бу ди -
те опре зни ји при пот пи си ва њу
ва жних до ку ме на та и не пла ни -
рај те ве ћа ула га ња.

Тре нут но ни ко ни је баш за ин те -
ре со ван да вас по др жи у ва шим
за ми сли ма да на пра ви те ра ди -
кал не про ме не. При ја те ље др -
жи те бли зу, а не при ја те ље још
бли же. Ни сте си гур ни у парт не -
ро ва осе ћа ња и тра жи те ми ли он
до ка за ње го ве љу ба ви.

Ни ка ко не по кре ћи те сва ђе и
рас пра ве са са рад ни ци ма. Има -
ли сте пре ви ше тро шко ва, али
при ја те љи или парт нер вам при -
ска чу у по моћ и као чу дом би ва -
те спа се ни. Не пла ни ра ни по -
слов ни пут до не ће вам но вац ко -
ји вам тре ба.

Бу ди те опре зни у са о бра ћа ју, без
об зи ра на то да ли сте пе шак или
во зач, по себ но у ве чер њим са ти -
ма. Парт нер ски од но си до ла зе у
фа зу ка да све мо ра да се ис те ра
на чи стац. Пред ва ма су но ви по -
слов ни по ду хва ти, али бу ди те па -
жљи ви при ода би ру са рад ни ка.

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
22. ју на: Ста шу – Оли ве ра Ан ге лов ски и Ни ко ла Но ва ков; 11. септембра: Николину – Виолета Барбул;

13. септембра: Лену – Наташа Богојев и Новак Балаћ; 15. сеп тем бра: Ја ну – Ива на Пал и Бо јан Ни -

ко лић, Ана ста си ју – Бо ја на Ву ја то вић и Игор Ку зма но вић; 21. септембра: Магдалену – Јелена Првуљ

и Игор Пау; 22. сеп тем бра: Ана ста си ју – Бо ја на Пе тро вић Зан фир и Ра ул Ју лиу Ге лу Зан фир, Ма шу –

Сил ви ја Стој ко вић и Дар ко Бу ди ми ров; 24. сеп тем бра: Ана ста си ју – Са ман та Но ва ков и Јо ви ца Ра -

дуљ; 26. сеп тем бра: Ни ну – Ја сми на и Ни но слав Про да но вић, Маг да ле ну – Алек сан дра Га ври ло вић

Вар га и Кри сти јан Вар га; 27. сеп тем бра: Еле ну – Кри сти на и Вла ди мир Ра дић, Ва њу – Ма ја Ћо со и

Ра до мир По по вић; 29. сеп тем бра: Ду њу – Љи ља на и Јо ван Ка лу ђе ров, Ни ну – Ива на и Не над Ко ва -

че вић, Ксе ни ју – Иво на и Бра ни слав Ко ша рић, Ка ли ну – Је ле на и Јо ван Ку зма но вић, Ти ја ну – Да ни је -

ла и Бран ко Вер ме зо вић, Дуњу – Соња и Жељко Божић; 30. септембра: Анастасију – Маријана и Не-

стор Јосивљевић, Ивану – Јелена и Александар Тасковић; 2. ок то бра: Те о до ру – Сан дра и Игор Ја ња -

нин; 3. ок то бра: Ка та ри ну – Иван ка и Иван Пе шев ски, Маријану – Бранка и Предраг Перић; 4. окто-

бра: Дуњу – Ивана и Дамир Жижаковић; 5. октобра: Хелену – Марија Милићевић Ваневски и Драго-

слав Ваневски, Бојану – Марија и Бојан Малиновић; 6. октобра: Нађу – Јована и Бранислав Марче-

тић, Исидору – Дијана и Милан Живојновић; 7. октобра: Марију – Снежана Ђордаш и Далибор Нова-

ков, Калину – Донатела Тешлер и Горан Угљешин; 8. октобра: Дајану – Божица и Дејан Дамњановић.

До би ли си на
9. сеп тем бра: Алек се ја – Ан дреа и Мир ко Ча ка ре вић; 11. сеп тем бра: Фи ли па – Ма ри не ла Ше лен ди и

Ми хај ло Бог да нов; 18. сеп тем бра: Ог ње на – Та ма ра и Го ран Трај че вић; 21. сеп тем бра: Ђор ђа – Сан -

дра Спа сов ски и Вла ди мир Ху се и нов ски; 22. сеп тем бра: Алек су – Да ни је ла Шикл и Алек сан дар Ђу кић;

23. сеп тем бра: Па вла – Ја го да и Ми ло рад Сто ја но вић; 24. сеп тем бра: Ре љу – Иси до ра Ми ха и ло вић и

Вла ди мир Илић, Санела – Санела Јоргован и Марјан Милер; 25. септембра: Стефана – Соња Човић и

Александар Јанчић; 26. сеп тем бра: Алек су –  Алек сан дра и Иван Егић, Лу ку – Ма ри ја на и Вла ди мир

Ара ли ца, Бо ри са – Ма ја Свир чев Не сто ров и Бо јан Не сто ров, Де спо та – Бра ни сла ва Пи љу га Јов че вић и

Дра го слав Јов че вић, Уро ша – Ан ђе ла Бе жа но вић и Дра ган Сто ја ков; 27. сеп тем бра: Да ви да – Ани та и

Го ран Си ме о нов, Ко сту – Ми ли ца и Пе тар Ра ду ло вић, Ни ко лу – Ива на и Бо јан Јо ва но вић; 28. сеп тем -

бра: Уро ша – Сла ђа на и Де јан Па вло вић; 29. сеп тем бра: Ди ми три ја – Ива на Хриб и Ди ми три је Мо рар,

Фи ли па – Бра ни сла ва и Го ран Шер бе џи ја, 30. септембра: Матеју – Марија и Дарко Ошљанац; 1. ок-

тобра: Мартина – Аранка и Александар Немет, Јована – Јелена и Александар Рацков; 3. октобра: Алек-

су – Далиборка и Слободан Одор, Стефана – Јована и Бојан Бићанин; 4. октобра: Давида – Далиборка

и Јован Манојловић; 5. октобра: Данила – Ирена и Зоран Павлов, Дариа – Љубица Милићевић и Игор

Апостоловић; 6. октобра: Матеју – Клара и Лазар Ђуришић, Уроша – Маријана и Павле Гушић, Данила

– Александра и Денис Јонашку; 7. октобра: Алексеја – Галина и Драган Јовановић; 9. октобра: Влади-

мира – Маријана и Ален Софран; 10. октобра: Косту – Мила и Душан Пауновић.

ВЕН ЧА НИ

1. ок то бра: Сил ви ја Ву чи на и Дар ко Чу бри ло, Дра га на Са вић и Ми ли во је Ва со вић, Ли ди ја Мар ко и

Дра ган Јо ва но вић, Ма ри ја Ко ва че вић и Жељ ко Ур ком, Оли ве ра Ћи рић и Ду шан Ди вац, Дра га на Ко ва -

че вић и Ми лош Ра до са вље вић, Бо ја на Ја ко вље вић и Не над Сту пар, Са не ла Ба бић и Емир Ку че вић, Ми -

ли ца Ба јић и То ми слав Шан друљ, Ива на Абра мо вић и Игор Ни ко лић; 2. ок то бра: Гор да на Ли мо ни и

Ми лош Дај лић; 6. ок то бра: Ма риа Фил Бе а та и Но вак Вој во дић, Дра го сла ва Јо кић и Мар ко Ду бак, Гор -

да на Ан до но вић и Ра де Мар ко вић, Ма ри ца Ми хај лов ски и Ја нош Ко вач, Гор да на Бе ли и Де јан Сте вић;

8. октобра: Мирјана Мањенчић и Бојан Савановић, Јелена Јањић и Васа Радуловић; 9. октобра: Ми-

лана Дабић и Милан Боричић, Маја Шормаз и Владимир Токовић; 13. октобра: Драгана Љотић и Си-

ниша Јовановић, Драгана Хавловић и Срђан Ракин.

УМР ЛИ

30. ок то бра: Ми ка Ма дић (1950), Сто јан Ста но јев (1942), Ни ко ла Иван чић (1931), На да Ђу кић (1931);

2. ок то бра: Ју ли ја на Ду ми тру (1988), Ми ле на Шо ле вић (1948), Ве ра Мар ко вић (1945); 3. ок то бра: Пе -

тар Бог да нов (1957); 4. ок то бра: Ла зар Ја дран (1940), То ми слав Кр стић (1936), Ду шан Алим пић

(1938); 5. ок то бра: Је ле на Ала дић (1956), Ми ле Не нић (1941), Ми лош Ђу рић (1966), Пан та Ми ли кић

(1949), Сло бо дан Сте фа но вић (1945), Рад ми ла Сто кић (1933), Бо ри во је Ра дој чић (1929); 6. октобра:

Шандор Керекеш (1951); 7. октобра: Радунка Рашкић (1933), Филип Буја (1933), Радинка Текијашки

(1933); 8. октобра: Јозеф Хриб (1942), Мирко Ковачевић (1955); 9. октобра: Јасмина Мандић (1970);

10. октобра: Милица Арсеновић (1930), Божо Гавранић (1972), Милан Букур (1952), Властимир Морар

(1944), Марија Ширкова (1954); 11. октобра: Мирко Станковић (1942), Милован Јаић (1938), Душан-

ка Амшлингер (1941); 12. октобра: Павел Ђемровски (1930), Мирјана Паланац (1936), Зорица Митић

(1949); 13. октобра: Владимир Ђурић (1936).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Нико не може изјавом своје воље обаве-

зивати другог. Стиховни анаграм: „добра риба”.Мозаик укрште-

ница: преграда, ректорат, Опс, мимо, бa, најам, л, малери, епител, с,

мамин, фт, ипак, Ири, сарадник, ткачница. Мини-укрштеница:

Штајерска, корелатив, Анадолија, репа, ивер, Трир, Ћави.Укрштени

слогови: копродукција, ресто, Сташа, дуга, ре, Душан Борковић, би,

кало, обор, Нипон, задобијати.

МОЗАИК УКРШТЕНИЦА
Дат је попис речи од које треба да уклопите у приложени лик. Да

бисмо вам олакшали задатак, једну реч смо већ уписали.

ВОДОРАВНО: БА, ЕПИТЕЛ, ИПАК, ИРИ, МАМИН, МИMО, НАЈАМ,

ОПС, ПРЕГРАДА, РЕКТОРАТ, САРАДНИК, ТКАЧНИЦА, ФТ.

УСПРАВНО: АРИЈЕЛ, АТОМИСТИКА, ГТ, ДАMАР, ДН, ЕКС, ИНИ,

МИМАРА, НАТИКАЧ, ПАПАК, ПРОБЛЕМИСТ, РЕПА, РОМАЛЕН, ФРИЦ.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ

1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

6

7

ВОДОРАВНО: 1. заједничка производња (стр.), 2. остатак нечега – Стани-

слава одмила, 3. лук спектралних боја на киши – музичка нота, 4. панче-

вачки аутомобилистички ас, 5. симбол бизмута – губитак у тежини робе,

6. ограђено место за стоку – изворни назив Јапана, 7. стицати, придобијати.

УСПРАВНО: 1. друго име старогрчке богиње Персефоне (мит.) – по-

траживање чија је наплата неизвесна (стр.), 2. искрен, лаковеран – град

у Француској, 3. упишите: ДУК – погрдни назив за ружну жену – био-

лошки институт (скр.), 4. шупљина у телу испуњена кашастим садржа-

јем – подручје без суверенитета, зависно од матичне земље, 5. бивши

шеф Народног оркестра РТС-а (Миодраг) – италијански филмски про-

дуцент (Карло).

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

2

3

4

5

ВОДОРАВНО: 1. покрајина у Аустрији, 2. реч која је у суодносу с дру-
гом речју, 3. област у југозападној Азији, обухвата територију Турске,
4. индустријска биљка – ситан отпадак дрвета, треска, 5. град у Немач-
кој – име шпанског фудбалера Алонса.
УСПРАВНО: 1. отпад при производњи, 2. боја за штампаче, 3. народ се-
митског порекла, 4. набијен, чврст, 5. творац шаховског рејтинга, 6.
српски филозоф (Првослав), 7. врста минерала, „морска пена”, 8. пре-
стоница Украјине, 9. номадски народ пореклом из средишње Азије.



Удру же ње под на зи вом „Тре ћи
ми ле ни јум” је у су бо ту, 15. ок то -
бра, у окви ру про јек та под на зи -
вом „По штуј мо сво ју око ли ну –
жи ви мо здра ви је”, ор га ни зо ва ло
од ла зак уче ни ка шко ли це Сту -
дио „Пче ли ца Д” на фар му му -
зних кра ва „Ста ри Та миш”. По -
ред њи хо вих ро ди те ља, дан у
оби ла ску по ме ну тог га здин ства
про ве ли су и уче ни ци тре ћег раз -
ре да Основ не шко ле „Бран ко Ра -
ди че вић”, као и по ла зни ци ли -
ков не шко ли це „Ма ли ге ни је”.

Де ца су се том при ли ком
упо зна ла с при мар ном по љо -
при вред ном про из вод њом –
сто чар ством, по вр тар ством и
ра тар ством, а ви де ла су и ка -
ко да нас функ ци о ни ше јед на
са вре ме на фар ма кра ва, као и
при род ни про цес про из вод ње
хра не. Ма ли ша ни су по се ти ли и
ер ге лу ко ња и бе би-фар му, и ви -
де ли раз не дру ге жи во ти ње, а
има ли су при ли ку и да оби ђу
му зеј коњ ских за пре га и ма -
шин ски парк. У том ком плек су
се на ла зи и ор ган ска ба шта, па
су се та мо шко лар ци упо зна ли
са сад њом по вр ћа и во ћа, а на -
по слет ку су  мо гли да бе ру пло -
до ве ко је су дру га де ца то ком
ле та за са ди ла. На кон оби ла ска
фар ме одр жа не су ра ди о ни це и
у учи о ни ци и у при ро ди.

Де ца су дан про ве ла са ис -
кљу че ним мо бил ним те ле фо -
ни ма, ужи ва ју ћи у жи во ти ња -
ма, при ро ди, игри и дру же њу.
Вра ти ла су се ку ћи са ши ро -
ким осме си ма на ли цу, све же
убра ним ор ган ским пло до ви -
ма и за дат ком да на пи шу 

са ста ве и на цр та ју не што на
те му фар ме, здра вог на чи на
жи во та и здра ве хра не, а на -
ред них да на би ће ор га ни зо ван
из бор нај леп ших ра до ва.

Овај про је кат је ре а ли зо ван уз
фи нан сиј ску по моћ Се кре та ри ја -
та за за шти ту жи вот не сре ди не

Гра да Пан че ва, ко јем је Ци ца
Ста нић, про фе сор ка ен гле ског
је зи ка и ор га ни за тор ка оби ла ска,
за хва ли ла на по др шци на ме ра ма
удру же ња „Тре ћи ми ле ни јум” да
код де це раз ви ја по зи ти ван од -
нос пре ма жи вот ној сре ди ни,
при ро ди и дру гим љу ди ма.

Ско ре но вач ки „Да ни ма ђар ске
ку хи ње” при ре ђе ни су не дав но
де ве ти пут и, као го ди на ма
уна зад, при ву кли су на сто ти не
љу би те ља пи кант ног за ло га ја.
У том ма лом али склад но уре -
ђе ном ко вин ском се лу мно го -
број не гур ма не до че ка ле су
ули це на чич ка не ко тли ћи ма из
ко јих су се ши ри ли нео до љи ви
ми о ми ри си, док су са штан до ва
по гле де при вла чи ле ин те ре -
сант не ру ко тво ри не и нео бич не
ђа ко ни је, по пут кир теш ко ла ча
или ле пе за сте кроф не.

Бес пре кор но ор га ни зо ва на ма -
ни фе ста ци ја, ко ју при ре ђу је
ло кал ни Са вет кул тур них и
ци вил них дру шта ва уз по моћ
Ме сне за јед ни це, по че ла је пе -
так, 7. ок то бра, на сту пи ма до -
ма ћих фол кло ра ша и школ ске
де це, ста рих зна на ца из пан че -
вач ког МКУД-а „Пе те фи Шан -
дор” и го сти ју из Ма ђар ске и
Ру му ни је.

Пра ви ура ган по што ва ла ца
ма ђар ске ку хи ње усле дио је
на ред ног да на, а у ју тар њим
ча со ви ма су га зва нич но на ја -
ви ли лов ци пло ту ни ма ис па -
ље ним у ва здух. За вр ше так ку -
ва ња у пре ко че тр де сет ко тли ћа
био је пла ни ран за под не, ка -
да су ули це Пр вог ма ја, Брат -
ства и је дин ства и Мар ша ла
Ти та већ би ле за кр че не глад -
ним гур ма ни ма, док је ат мос -
фе ру пре по зна тљи вим ма ђар -
ским ме ло ди ја ма до гре вао ло -
кал ни дуо му зи ча ра – Ми ши и
Имре.

ФОТО-РЕПОРТАЖA
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Ер жи ке Јо ва нов, нај бо ље су
ишле ша мрол не. Ана Фи шер
из МКУД-а „Бо наз Шан дор”
по но сно је из ја ви ла да је про -
да то све што су вред не Ива -
нов чан ке спре ми ле – сит ни
ко ла чи, кекс-тор та, ко зач ке
ка пе, ку гле од чо ко ла де...

Пот пред сед ник Са ве та кул -
тур них и ци вил них дру шта ва
Ати ла Да ни као глав ни циљ
ор га ни за то ра де фи ни сао је
афир ма ци ју на чи на на ко ји
ње го ви су на род ни ци при пре -
ма ју хра ну.

– По че ли смо с пет ко тли ћа
и сти гли до око се дам де сет
пре ко ју го ди ну. Са да их је не -
што ма ње, али их је и да ље са -
свим до вољ но. Осе ћа се кри за,
а при том су се мно ги су гра ђа -
ни у по тра зи за бо љим жи во -
том пре се ли ли у бо га те европ -
ске зе мље. При ме ра ра ди, пре
не ко ли ко го ди на на ша шко ла
има ла је две ста ђа ка, а са да их
је ма ње од сто – на вео је мла -
ди Ско ре нов ча нин, ко ји не ма
на ме ру да на пу шта сво је ог -
њи ште.

А и за што би ка да је, на кон
све га до жи вље ног, за кљу чак
да у ово ле по ме сто не са мо да
вре ди до ћи већ и оста ти...

ДЕ ВЕ ТИ ПУТ У СКО РЕ НОВ ЦУ

ПИ КАНТ НА МА ЂАР СКА КУ ХИ ЊА ПРИ ВУ КЛА БРОЈ НЕ ГУР МА НЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

нај бо љи је ов чи ји па при каш.
Сва ке го ди не га при пре ма вр -
сни ку ли нар из ма ђар ског ме -
ста Ки шкун ха ла ша, а тај на је у
ори ги нал ним за чи ни ма – ре чи
су Пе ре Ва сил чи на, по зна тог
пан че вач ког фо то гра фа.

И овог пу та сво је про из во де
су при ка за ла и по је ди на удру -
же ња из на шег гра да. Ма ђар -
ско кул тур но-умет нич ко дру -
штво „Та ма ши Арон” из Вој ло -
ви це, по ред оста лог, из ло жи ло
је руч не радо ве, ко зји са пун,
ку пи но во ви но, штру дле с ци -
ме том, а пре ма ре чи ма чла ни це

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.

Ми си та
Пре леп ла бра дор про -
на ђен је на но вој Ми си
пре ви ше од две не де -
ље, али га до са да ни ко
ни је тра жио у слу жби
„Зо о хи ги је не”, где се
тре нут но на ла зи.

Ми си та је до бар и
ве сео, па за и ста мо же да бу де украс и при ја тељ у сва ком до -
му. Пра ви је из бор за по ро ди цу ко ја тра жи ак тив ног пса за
игру и дру же ње.

Ра фи не рац
Не мач ки пти чар ка кав се са мо мо же по же ле ти, про на ђен је
пре не ко ли ко да на у кру гу Ра фи не ри је наф те Пан че во и нај -

ве ро ват ни је је по бе гао не -
ко ме из Стар че ва или Вој -
ло ви це. По слу шан је, али
је и пра во њу шка ло, што
се и оче ку је од ове ра се.

Вла сник тре ба што пре
да га пре у зме на на ве де -
ној адре си или ће би ти
удо мљен код но вог вла -
сни ка.

Оба пса се на ла зе у
град ском при хва ти ли шту

у Вла син ској 1 и уко ли ко их не ко пре по зна, мо же по зва ти
352-148 и рас пи та ти се о до дат ним де та љи ма и удо мља ва њу.

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.

ме ђу њи ма је би ло и оних ко ји
овом је дин стве ном до га ђа ју
при су ству ју од са мог на стан -
ка. Та кве су по ро ди це Мле ков
и Ва сил чин, ко је ову фе шту не
би про пу сти ле ма кар се не бо
сру ши ло.

– Дру ге су бо те у ок то бру ни -
кад не за ка зу јем свад бе, иа ко
то на ма фо то гра фи ма до но си
озби љан при ход. Јед но став но,
не по сто ји си ла ко ја би ме
оме ла да бу дем у то вре ме у
Ско ре нов цу. Што се ти че из бо -
ра хра не, не ма мо ди ле ме –

ИН ТЕ РЕ САН ТАН ПРО ЈЕ КАТ УДРУ ЖЕ ЊА „ТРЕ ЋИ МИ ЛЕ НИ ЈУМ”

Ма ли ша ни уче да по шту ју сво ју око ли ну

Ка да се ме со и ко ба си це укрч -
ка ју, уба цу ју се кром пир и па -
ра дајз, што је лу да је по се бан
шмек – на вео је Да ни.

Би ло је и мно го љу ди са
стра не – од Вр шца до Бе о гра -
да, а кроз ма су се, с ко ба си цом
у ру ка ма, про би јао и по зна ти
глу мац Бу ле Гон цић. Ни је ов -
де пр ви пут, па зна да је све ве -
о ма уку сно и по др жа ва то што
за јед ни ца не гу је сво је тра ди -
ци ју.

На рав но, ни су из о ста ли ни
сла до ку сци из на шег гра да, а

По ред не из о став ног ма ђар -
ског гу ла ша, би ло је ту и ра зних
дру гих „ле по та на ка ши ку” –
шкем би ћа, ку пу са, пи ле ћег и
ри бљег па при ка ша... На шло се
ме ста и за „ег зо тич ни ју” хра -
ну, па је и овог пу та, ре ци мо,
пу ков ник у пен зи ји Зол тан
Да ни (чо век ко ји је за вре ме
НА ТО бом бар до ва ња обо рио
„не ви дљи ви” ави он) на та њи -
ра стом ко тли ћу при пре мао
ко тло ви ну – тра ди ци о на лан
спе ци ја ли тет од кр ме на дли,
ко ба си ца и по вр ћа.

– Бит но је да има што ви ше
по вр ћа, пре све га лу ка и па при ке.



У Но вом Са ду је про шлог ви -
кен да одр жа но пр во ко ло Ку -
па Ср би је у га ђа њу из ва зду -
шног оруж ја по А-про гра му,
ко јим је за по че та но ва се зо на
у овом спор ту. Стре љач ка дру -
жи на „Пан че во 1813” се на
том над ме та њу пред ста ви ла
са два на ест стре ла ца, а би ла је
је ди ни ко лек тив ко ји је имао
све че ти ри мо гу ће еки пе.

Као што се и оче ки ва ло,
нај у спе шни ји је био Де јан
Пе шић, ко ји је осво јио сре бр -
ну ме да љу (620,6 кру го ва) у
кон ку рен ци ји се ни о ра у га ђа -
њу из ва зду шне пу шке. Де јан
је за ра дио и де сет бо до ва за
фи нал ни меч, ко ји ће би ти
одр жан у фе бру а ру 2017. го -
ди не. Га бри јел Да у то вић је
био сед ми се ни ор, с ре зул та -
том од 616,7 кру го ва, ко ји му
је до нео че ти ри бо да. Ју ни ор -
ка Иси до ра Сто ја но вић осво -
ји ла је три бо да.

Жен ска еки па из на ше га
гра да ко ја се над ме та ла у га -
ђа њу из пу шке на сту пи ла је у
са ста ву Иси до ра Сто ја но вић,
Ма ри ја Алек сић и Ива на Ви -
слав ски, а пла сма ном на

осмо ме сто за слу жи ла је три
бо да. Му шки тим је био сед -
ми, осво јио је че ти ри бо да за
фи нал ни меч, а га ђа ли су Де -
јан Пе шић и Га бри јел и Да -
вид Да у то вић.

У га ђа њу из пи што ља нај у -
спе шни ја чла ни ца еки пе из
на ше га гра да би ла је Те о до ра
Кља јић, ко ја се пла си ра ла на
пе то ме сто, али је осво ји ла и
шест бо до ва у кон ку рен ци ји
ју ни ор ки и два бо да у гру пи
се ни ор ки. Сви пи што ља ши су
по сти гли сво је нај бо ље ре зул -
та те, а Ђор ђе Јов че вић је пла -
сма ном на сед мо ме сто за слу -
жио и че ти ри бо да, док је Игор
Стај чић као де се то пла си ра ни
так ми чар за ра дио је дан бод.
Жен ска еки па у са ста ву Те о до -
ра Кља јић, Ема Пи жић и Да -
мја на Сто ја но вић осво ји ла је
тре ће ме сто и осам бо до ва.
Му шки тим, ко ји се пла си рао
на че твр то ме сто и осво јио се -
дам бо до ва за фи на ле, чи ни ли
су Јо ван Па вли ца, Ђор ђе Јов -
че вић и Игор Стај чић.

На ред но ко ло Ку па Ср би је
би ће одр жа но 18. но вем бра у
Сме де ре ву.

СПОРТ
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Од ли чан старт
од бој ка ши ца Ди на ма

Бо рац сла вио 
у Бе о гра ду

Стар то ва ла је но ва од бој ка шка
се зо на. У но ве пр вен стве не тр -
ке за бо до ве, сва ко у свом ран -
гу, кре ну ли су и пан че вач ки
клу бо ви. Очи по кло ни ка игре
пре ко мре же у на шем гра ду и
око ли ни и овог пу та су упр те у
ЖОК Ди на мо, стар че вач ки
Бо рац и Од бој ку 013.

Пред во ђе не тре не ром Алек -
сан дром Вла ди са вље вим, од -
бој ка ши це Ди на ма успе шно су
за по че ле још јед ну су пер ли га -
шку тр ку. У бој с нај бо љим
клу бо ви ма у на шој зе мљи по -
пу лар не пан че вач ке „ла ви це”
кре ну ле су из Фу то га. Пре по -
чет ка ме ча, бар по прог но за -
ма, шан се за по бе ду има ли су
и је дан и дру ги тим, без об зи -
ра на то што су Фу то жан ке де -
би тант ки ње у ели ти. Го ди на ма
игра ју за јед но, ис ку сне су, по -
мр си ће ра чу не мно гим фа во -
ри ти ма. Али не и мла дим „ла -
ви ца ма” из на ше га гра да: Фу -
тог –Ди на мо 0:3, по се то ви ма
23:25, 14:25 и 16:25.

До ма ће од бој ка ши це су ка -
кав-та кав от пор пру жи ле са мо
у пр вом се ту, али ни су има ле
до вољ но сна ге да угро зе рас по -
ло же не де вој ке из Пан че ва.
Пред во ђе не Ни ном Ко цић,
Дра га ном Мар ко вић и Је ле ном
Ла зић, Пан чев ке су већ у на -
став ку су сре та пот пу но ус -
по ста ви ле до ми на ци ју на те -
ре ну, па до ма ћим игра чи ца ма
ни су оста ви ле ни про мил на де
да мо гу из бе ћи убе дљив по раз.

Љу би те љи игре пре ко мре -
же у на шем гра ду већ у су бо ту,
22. ок то бра, има ће при ли ку да
ужи ва ју. Не ма сум ње да је
пред на ма је дан пра ви од бој -
ка шки спек такл, јер у Ха лу
спор то ва на Стре ли шту до ла зи
Цр ве на зве зда. Би ће то меч у
ко ме, та ко ђе, шан се за три -

јумф има ју оба ти ма. Уз по др -
шку с три би не, „ла ви це” ће
сва ка ко би ти ја чи ри вал... 

По бе дом су стар то ва ли и
од бој ка ши Бор ца. Они су у пр -
вом ко лу го сто ва ли у Бе о гра -
ду, где су би ли бо љи од свог
до ма ћи на: Же ле зни чар –Бо -
рац 2:3, по се то ви ма 25:23,
17:25, 20:25, 25:23 и 13:15.

– По че ли смо по бе дом и то
је нај ва жни је. Ни је ла ко игра -
ти ка да је у под све сти чи ње ни -
ца да смо про шле го ди не од
истог ри ва ла из гу би ли утак ми -
цу ни са ми не зна мо ка ко. Че -
сти там на шим игра чи ма и
тре не ри ма. Ипак, ми слим да
је са ма утак ми ца би ла у дру -
гом пла ну. Усло ви за игру су
би ли очај ни. Ни је би ло до вољ -
но све тла, у са ли је би ло хлад -
но, хлад ни је не го на по љу, ис -
кљу че на је стру ја. Пла ши ли
смо се да се игра чи не по вре де.
На ши стра хо ви су се, на жа -
лост, об и сти ни ли. Ми смо већ
у пр вом се ту оста ли без Зи до -
ви ћа, ко ји је осе тио бол у ле ђи -

ма, а у еки пи Же ле зни ча ра у
че твр том се ту из игре је иза -
шао Ба бић. То је по раз од бој -
ке, спор та... У зе мљи ко ја је
осво ји ла Свет ску ли гу у му -
шкој кон ку рен ци ји и сре бр ну
ме да љу на Олим пиј ским игра -
ма у жен ској од бој ци, игра чи
укљу чу ју мо бил не те ле фо не да
би мо гли да се пре сву ку у свла -
чи о ни ци, јер је то тал ни мрак.
У Од бој ка шком са ве зу је из био
скан дал због то га што је пред -
сед ник, уме сто да пред ста вља
са вез, од лу чио да ис ка же сво је
по ли тич ко ми шље ње на свет -
ском ни воу. Од стра не свих ор -
га на с ко ји ма смо у кон так ту,
као клуб до би ја мо прет ње ка ко
ће мо би ти ка жње ни ако не што
не учи ни мо по пла ну – а ни ка -
да ни смо кон сул то ва ни ка да се
пла ни ра... Про сто се пи там да
ли смо ми нор мал ни ка да се
усу ђу је мо да ми сли мо ка ко су
клу бо ви не што без че га се не
мо же – с пу но гор чи не у гла су
ре као је Јо ван Јо вић, пред сед -
ник ОК-а Бо рац.

КУП СР БИ ЈЕ У ГА ЂА ЊУ 

ИЗ ВА ЗДУ ШНОГ ОРУЖ ЈА

ДЕ ЈАН ПЕ ШИЋ НАЈ ПРЕ ЦИ ЗНИ ЈИ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

„ЛА ВИ ЦЕ” ПРО ШЕ ТА ЛЕ КРОЗ ФУ ТОГ

У пр вом ко лу Дру ге ли ге
„Се вер” Од бој ка 013 је на свом
те ре ну из гу би ла од Пар ти за на
из Срем ских Кар ло ва ца с 2:3.

– Ни сам за до во љан, мо ра -
мо ис пра ви ти не ке ства ри у
сво јој игри. По гре ши ли смо у
при сту пу утак ми ци, ви ше
смо раз ми шља ли о по је ди -
нач ним осе ћа њи ма не го о ти -
му. Ка да бу де мо ста ви ли тим
из над све га, он да ће мо ова -
кве утак ми це ре ша ва ти мно -
го лак ше у сво ју ко рист. Мо -
рам ис та ћи да смо се ми ком -
пле ти ра ли пре не де љу да на,
да сам мно го сре ћан због то -
га што су нам се при дру жи ле
две ве о ма ква ли тет не де вој ке
и си гур но да мо ра мо има ти
ма ло стр пље ња. У пр вом де лу
се зо не мо ра мо да бу де мо ме -
ђу шест еки па, да би смо у
дру гом де лу се зо не ура ди ли
не што ви ше – ис та као је
Иван Кр го вић, тре нер ОК-а
Од бој ка 013.

И по ред по ра за Пан чев ке су
осво ји ле је дан бод.

Џу ди сти Ди на ма су про шлог
ви кен да уче ство ва ли на не ко -
ли ко тур ни ра и са сва ког од
њих вра ти ли су се оки ће ни
ме да ља ма.

На так ми че њу „Тро феј Бе -
о чи на” уче ство ва ло је 480 бо -
ра ца из 46 клу бо ва из: Грч ке,
Бу гар ске, Хр ват ске, БиХ и
Ср би је. Ди на мо је осво јио се -

дам од лич ја, а мла ђим пи о -
ни ри ма је при пао и пе хар за
нај у спе шни ју еки пу.

Нај вред ни је тро фе је су за -
слу жи ли: Ма те ја Сто ја нов -

ски, Ма те ја Зу бо вић, Ан дри -
ја на Кр те нић и Фи лип
Фран цуз. Сре бром се оки тио
Вла ди мир Бог да нов ски, а
брон зу је за ра ди ла Је ле на
Сто ја нов ски.

И чла но ви ЏК-а Пан че во
би ли су од лич ни на овом так -
ми че њу. Брон за не ме да ље су
осво ји ли Алек сан дар Лу пу -

лов, Не ма ња
Ни шић и Фи лип
Па ла нач ки.

На так ми че њу
ве те ра на у бе о -
град ским „Шу -
ми ца ма” члан
ЏК-а Ди на мо
Слав ко Ста ни -
шић за слу жио је
злат ну ме да љу у
ка те го ри ји М6
пре ко 100 кг.

Та ко ђе у на -
шем глав ном

гра ду одр жан је и ме мо ри јал -
ни тур нир „Звон ко Осмај -
лић”, на ко јем је се ни ор Ди -
на ма Мла ден Бу ља осво јио
брон за ну ме да љу.

Чла но ви Пли вач ког клу ба
Ди на мо уче ство ва ли су про -
шлог ви кен да на два ме ђу на -
род на ми тин га, на ко ји ма су
по твр ди ли ви сок ре но ме свог
спорт ског ко лек ти ва.

На так ми че њу у Са ра је ву, у
кон ку рен ци ји пли ва ча из
БиХ, Ср би је, Хр ват ске, Цр не
Го ре, Ма ђар ске, Швед ске и
Сло ве ни је, Бо рис Сто ја но вић
је осво јио чак че ти ри тро фе -
ја. Нај бр жи је био у тр ка ма на
50 м кра ул и дел фин, на 100
м кра ул за ра дио је сре бро, а
на 50 м пр сно брон зу.

Мла ди пли ва чи из на ше га
гра да осво ји ли су чак че тр на -

ест од лич ја на ме ђу на род ном
ми тин гу у Ру му ни ји.

Ан дреа Нађ је би ла нај бр жа
на 50 м пр сно, док је у тр ка ма
на 50 м кра ул, 50 м леђ но и 50
м дел фин дру га сти гла на циљ.
Вик тор Нађ је за слу жио зла то
на 50 м леђ но, а сре бр на од -
лич ја су му при па ла по сле
над ме та ња на 50 м кра ул, 50 м
пр сно и 50 м дел фин. Пе тар
Ран ко вић је осво јио злат не ме -
да ље на 50 м пр сно и 50 м кра -
ул, дру ги је био на 50 м дел -
фин и тре ћи на 50 м леђ но. Ка -
та ри на Бе лић је три јум фо ва ла
у тр ци на 50 м пр сно, а на 50 м
дел фин је дру га сти гла на циљ.

УСПЕ ШАН ВИ КЕНД ЗА ПЛИ ВА ЧЕ ДИ НА МА

БО РИС „ЗА ЧА РАО” СА РА ЈЕ ВО

Нај мла ђи так ми ча ри КК-а
Ди на мо по сти гли су вред не
ре зул та те на Ку пу Вој во ди не
за по ле тар це, пи о ни ре и на де
ко ји је одр жан про шлог ви -
кен да у Ин ђи ји. Ди на мо је са
44 сво ја бор ца био нај ма сов -
ни ји, а са 22 осво је не ме да ље
и нај у спе шни ји на тур ни ру.

Злат на од лич ја су за слу жи -
ли: Ан то ни је Ћу ли брк, Ан дри -
ја Ра ди во јев, Ан ђе ла Ђе кић и
Мар ко Спа сић. Сре бром су се
оки ти ли: Ми љан Вар са ко вић,
Па вле Ми ло шев, Јо ва на Сто -
ил ков ски, Да ни јел Стан ков -
ски, Ми ли ца Га гић, Сте фан
Стој ко вић и Ма те ја Сте па нов,
а брон зе су осво ји ли: Со фи ја
Бу ба ло, Бо ри сав Је вре мо вић,
Си мон Дан гу бић, Фи лип Љи -
љак, Лу ка Сте па нов, Је ле на
Ми лен ти је вић, Та ра Бу кур,
Ка та ри на Пет ко вић, Мар ти на
Вол че ски, Го ран Обу ћи на и
Алек сан дар Зде шић. Иа ко су

оста ли без тро фе ја, од лич ни
су би ли и: Ан дреа Ку ка, Те о -
до ра Га гић, Ла на Сто ја ди нов,
На ђа Ни ко лић, Ви шња Тон -
чев, Та ма ра Дра ги че вић, Миа

Дуј мо вић, Ка та ри на Ша ре нац,
Ма ри ја и Ми ли ца Мла де нов -
ски, Ста ша Је вре мо вић, Фи -
лип Стан ко вић, Ог њен и Ва ња
Че ке ре вац, Мар ко Фор ђа ри -
ни, Ни ко ла Ву ло вић, Сер геј
Пан то вић, Дар ко Бла же вић и
Не ма ња Не сто ров.

Тре не ри Ди на ма Не над Со -
ко ло вић, Не ма ња Лу гић, Ни -
ко ла Ни ко лаш, Ни ко ла Кр -
стић и Пре драг Сто ја ди нов
мо гу би ти за до вољ ни на сту -
пом нај мла ђих так ми ча ра.

Од лич ни су би ли и чла но ви
КК-а Мла дост из на ше га гра да.

Злат не ме да ље су осво ји ли:
Ми ли ца Дра ги че вић, Са ра
Жу нић, Ана ста си ја Ја ре дић и
ка та-ти м по ле тар ки (Ми ли ца
Ама но вић, На ђа Штр бац и
Ми ли ца Дра ги че вић). Сре бр -
на од лич ја су за слу жи ли: ка -

та-ти м на да (Ан ђе ли на и Ана -
ста си ја Ја ре дић и Јо ва на Но -
ва ков), ка та-ти м пи о нир ки
(Ни ко ли на Иса и ло вић, Та ра
Ђур ђе вић и На та ли ја Га ври ло -
вић), Јо ва на Но ва ков и тим
пи о нир ки (Са ра Жу нић, На та -
ли ја Га ври ло вић, Та ра Ђур ђе -
вић и Ми ли ца Дра ги че вић), а
брон за на: Та ра Ар се но вић,
На та ша Пап Мар ко вић, Лу ка
Ста ној ко вић, Ан ђе ли на Ја ре -
дић и Бра ни слав Срећ ков. До -
бро су ра ди ли и Ка та ри на Пе -
тро вић, Дра га на Ма цу ра и
Ми лан Сто јиљ ко вић.

До бри ре зул та ти мла дих ка -
ра ти ста Мла до сти су ре зул тат
ква ли тет ног ра да ти ма тре не -
ра ко ји чи не: Ти хо мир, Ми -
лош и Је ле на Ма ки тан, Ми -
љан Жи ва ље вић и Та ма ра Ви -
да но вић.

НАД МЕ ТА ЊЕ МЛА ДИХ КА РА ТИ СТА

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ БОР ЦИ

Одбојка 013 освојила први бод у Другој лиги

НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

БРА ВО ЗА ЏУ ДИ СТЕ
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

субота, 16 сати

ПРВА ЛИГА

Панчево: БОРАЦ–ВГСК

недеља, 17 сати

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Вршац: ВРШАЦ – ОДБОЈКА 013

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО – Ц. ЗВЕЗДА

субота, 19 сати

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Александровац: ЖУПА–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Врбас: ВРБАС–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Апатин: АПАТИН–ЈЕДИНСТВО

Мокрин: МОКРИН–ДОЛОВО

мушкарци

Б. Паланка: ЛАВОВИ–ДОЛОВО

Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–БУДУЋНОСТ

недеља, 17 сати

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Црепаја: ЦРЕПАЈА – ОРК ПАНЧЕВО

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Београд: ДИНАМИК–ТАМИШ

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ

недеља, 19.30

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

недеља, 14.30

Б. Н. Село: БНС–ПИНК

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

С. Митровица: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Падина: ДОЛИНА – ДИНАМО 1945

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Н. Село: СЛОГА–МЛАДОСТ

Иваново: СТРЕЛА–БАК

Старчево: БОРАЦ – Ц. ЗВЕЗДА

Уљма: ПАРТИЗАН–ЈЕДИНСТВО

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА – ВОЈВОДИНА (С)

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Уздин: УНИРЕА–ГЛОГОЊ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Долово: ДОЛОВО – С. ТАМИШ

Прошлонедељни
резултати

Одбојка

СУПЕРЛИГА

жене

Футог: ФУТОГ–ДИНАМО 0:3

ПРВА ЛИГА

Београд: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ 2:3

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Панчево: ОДБОЈКА 013 – ПАРТИЗАН 2:3

Рукомет

СУПЕРЛИГА

Панчево: ДИНАМО–ВОЈВОДИНА 25:28

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–ПОЖАРЕВАЦ 30:31

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Јабука: ЈАБУКА–ЈЕДИНСТВО 34:22

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

жене

Долово: ДОЛОВО–РАДНИЧКИ 34:22

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ЖЕЉА 25:16

мушкарци

Долово: ДОЛОВО–БЕОЧИН 31:22

ТРЕЋА ЛИГА „ЈУЖНИ БАНАТ”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ОМЛАДИНАЦ 25:18

Кошарка

ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ

Панчево: ТАМИШ–ДУНАВ 59:68

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – КРИС КРОС 56:65

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ 86:77

Панчево: ДИНАМО–ПИНК 92:44

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–ТСЦ 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Панчево: ДИНАМО 1945 – ВОЈВОДИНА 4:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Црепаја: ВОЈВОДИНА–ЈУГОСЛАВИЈА 2:1

Качарево: ЈЕДИНСТВО–БОРАЦ 2:1

Павлиш: Ц. ЗВЕЗДА – СТРЕЛА 2:0

Б. Црква: БАК–СЛОГА 1:0

Омољица: МЛАДОСТ–ВУЛТУРУЛ 6:0

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Глогоњ: ГЛОГОЊ–ПОБЕДА 15:0

Опово: ОМЛАДИНАЦ–МЛАДОСТ 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО 2:8

С. Тамиш: С. ТАМИШ – КОЛОНИЈА 3:1

Баваниште: БСК–БУДУЋНОСТ 3:2
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Тх6)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Ди на мо у су бо ту, 
22. ок то бра, до че ку је
Цр ве ну зве зду

По бе да Ја бу ча на

По кло ни ци игре с ле пљи вом
лоп том из це ле Ср би је, бар
они ко ји ни су би ли на ли цу
ме ста про шлог ви кен да, пом -
но су пра ти ли и ослу шки ва ли
ве сти из Пан че ва. Ка ко и не би
ка да је дер би утак ми ца сед мог
ко ла Су пер ли ге за ру ко ме та ше
од и гра на у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту. У го сте нај при јат -
ни јем из не на ђе њу елит ног
над ме та ња до шао је шам пи он
из Но вог Са да, је дан од нај бо -
љих ти мо ва у др жа ви у по -
след њих не ко ли ко го ди на...
Мом ци ко је пред во ди тре нер
Иван Пет ко вић ни су се упла -
ши ли ни овог ри ва ла, баш као
што ни су устук ну ли ни пред
Ме та ло пла сти ком или Пар ти -
за ном... Ипак, овог пу та шам -
пи он је био пре ви со ка пре пре -
ка: Ди на мо –Вој во ди на 25:28.

Од са мог по чет ка утак ми це
би ло је ја сно да ће се во ди ти
ро вов ска бит ка за сва ку лоп ту,
сва ки гол и сва ки пе даљ те ре -
на... Ат мос фе ра у пан че вач ком
„хра му спор та” би ла је фе но -
ме нал на и овог пу та, а дер би је
пра ти ло пре ко 1.000 „све до -
ка”... Го сти су во ди ли то ком
чи та вог су сре та, али Ди на мо
се ни је пре да вао... Увек је био
ту, бли зу, али ни је имао сре ћу
да из јед на чи и „пре ло ми” меч
у сво ју ко рист. Имао је не ко ли -
ко про ма ше них „зи це ра”, чак
че ти ри не ре а ли зо ва на сед мер -
ца... Шам пи он та кве гре шке не
пра шта. А при том је на го лу
био фан та стич ни Лу ка Ар се -
нић, ко ји је про сто „за ча рао”
сво ју мре жу...

– Ми слим да је пре су ди ло
ис ку ство. Че ти ри го ди не за ре -
дом смо шам пи о ни, има мо и
мо жда ма ло ве ћу ро та ци ју у
играч ком ка дру. Ди на мо је у
до са да шњем то ку пр вен ства
играо сјај но, зна ли смо да ће
би ти те шко. Мо жда су мом ци

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

СЛЕ ДИ НО ВИ СПЕК ТАКЛ!БАЛ КАН СКЕ БРОН ЗЕ
Чла ни це БК-а Пан че во Са ња
Пе рић и Ан ђе ла Вит ман би ле
су део бад мин тон ре пре зен та -
ци је Ср би је за игра че до три -
на ест го ди на на Бал кан ском
пр вен ству, одр жа ном у бу гар -
ском гра ду Пар во ма ју.

Оне су за јед но са још че ти -
ри чла на на ше се лек ци је ус пе -
ле да осво је брон за но од лич је
у екип ном де лу так ми че ња. 

„БЛЕ ШТИ” КО ЛО СЕ УМ
На про шло не дељ ном тур ни ру
у Но вом Са ду, на ко јем је уче -
ство ва ло 415 бо ра ца, чла но ви
Те квон до клу ба Ко ло се ум из
на ше га гра да оства ри ли су
фан та сти чан ре зул тат – два де -

сет так ми ча ра осво ји ло је се -
дам на ест ме да ља!

Нај вред ни је тро фе је су за ра -
ди ли: Ми ли ца Не дел ков ски,
Ан дре ја и Ма те ја По по вић,
Раст ко До ста нић, Ан дреа Дра -
го је вић, Ми хај ло Стан ко вић,
Са ра Бо јо вић и Али Ел са даи.
Сре бром су се оки ти ли Лу ка
Ран ђе ло вић, Ма ри ја Стој ков -
ски и Ми ња Бо јо вић, а брон зе
су осво ји ли: Алек са Дра го је вић,
Алек сан дар Жи ца, Лу ка Ба бић,
Сте фан Илић, Зо ра на Пе три -
чић и Бо јан Сте фа нов ски.

Тре не ри ових сјај них бо ра ца
су Зо ран Ми ло ше вић, Зо ран
Га ће ша и Ми лен ко Не сто ров.

ТА МИШ НИ ЖЕ УСПЕ ХЕ
Атле ти ча ри Та ми ша су и про -
шлог ви кен да по сти за ли ве о -
ма за па же не ре зул та те.

На улич ној тр ци у По жа рев -
цу Сте фан и Са ња Ма рић
осво ји ли су злат не ме да ље,
Ана Дра го је вић се оки ти ла
сре бром, а брон зе су за слу жи -
ли Ма ри ја Мр ке ла и Сте фан
Ла зић. На сту пи ли су и: Те ре за
Ко ва че вић, Ми о на Фи ли по -
вић, Ана ста си ја Мр ке ла и Ол -
га Ли си цин.

Дру га тр ка из се ри је Крос
РТС-а одр жа на је 15. ок то бра у
Шап цу, где су на ши су гра ђа -
ни, пред во ђе ни тре не ром Зо -
ра ном Ко ци ћем, та ко ђе би ли
од лич ни.

Сре бр на од лич ја су за слу -
жи ли Сте фан и Са ња Ма рић и
Ана Дра го је вић, а Ма ри ја Мр -
ке ла је осво ји ла брон за ну ме -
да љу.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Стране припремио

Александар
Живковић

Фуд ба ле ри Же ле зни ча ра баш
ни су има ли сре ће у де се том
ко лу Срп ске ли ге гру па „Вој -
во ди на”. Они су на СЦ-у
„Мла дост” уго сти ли ТСЦ из
Бач ке То по ле, а по сле ре ла -
тив но до бре игре, у ко јој су
про пу сти ли и не ко ли ко из -
глед них при ли ка, по ра же ни
су с ми ни мал ним ре зул та том
(0:1). Гол су при ми ли у по -
след њим се кун да ма утак ми це.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Алек сан дар Сте ва но вић
ни су бли ста ли на овом су сре -
ту, али си гур но ни су за слу жи -
ли ни да бу ду по ра же ни. Жељ -
ко Стај чић и ње го ви са и гра чи
про пу сти ли су не ко ли ко фан -
та стич них при ли ка, па да је
ре зул тат био и дру га чи ји, то
не би би ло не за слу же но.

Ја ка ки ша ко ја је па да ла то -
ком дру гог по лу вре ме на би ла
је ве ли ки про тив ник и игра чи -
ма и по се ти о ци ма, а ка да је

тих сто ти нак нај у пор ни јих
гле да ла ца већ по ми сли ло да
ће се меч за вр ши ти без по бед -
ни ка и го ло ва, усле дио је по -
след њи на пад го сти ју на утак -
ми ци, у ко јем су до шли до сва
три бо да.

По сле овог ко ла Же ле зни -
чар за у зи ма је да на е сто ме сто
на та бе ли, са де сет бо до ва.

На ста вље на је тр ка за бо до -
ве и у Вој во ђан ској ли ги гру па
„Ис ток”. На Град ском ста ди о -
ну Ди на мо 1945 је про шлог

ви кен да са вла дао Вој во ди ну
са 4:0.

По сле два не ре ше на ре зул -
та та до шло је до про ме не тре -
не ра на клу пи ти ма из на ше га
гра да, па је про шлог ви кен да
Ди на мо 1945 пред во дио ис ку -
сни тре нер ски вук Бран ко Ђо -
кић.

Око 200 на ви ја ча ужи ва ло је
у до број и ефи ка сној игри „бр -
зог во за”, а по бед ник се мо гао
на слу ти ти већ по сле пр вог по -
лу вре ме на, ка да је до ма ћин
во дио са 2:0. Го ло ве за Ди на мо
1945 по сти гли су Сто ја нов ски,
Ни ко лић, То шић и Ах чин.

Пан чев ци су и да ље дру ги
на та бе ли, с бо дом ма ње од
пр во пла си ра не Ко за ре.

Иду ћег ви кен да мом ци тре -
не ра Ђо ки ћа го сту ју у Па ди ни,
где ће од ме ри ти сна гу с до ма -
ћом До ли ном, ко ја у де сет до -
са да шњих ко ла ни је осво ји ла
ни је дан бод.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ЖЕ ЉА” ПАО У ФИ НИ ШУ

Пр вен ство Ср би је у раг би ју за
ка де те ушло је у ве о ма не из ве -
сну за вр шни цу. Про шлог ви -
кен да је на СЦ-у „Мла дост” од -
и гра на утак ми ца из ме ђу Ди на -
ма и бе о град ског Ра да, у ко јој
су мла ди „ве про ви с Та ми ша”
по бе ди ли са 20:17 и та ко се

при бли жи ли по пу лар ним „гра -
ђе ви на ри ма” у бор би за ти ту лу.

Се ни о ри Ди на ма се над ме -
ћу у Б-гру пи Пр вен ства Ср би -
је и тре нут но за у зи ма ју дру го
ме сто на та бе ли, а про шлог
ви кен да су из гу би ли од Ло -
зни це с 32:17.

ТАК МИ ЧЕ ЊЕ РАГ БИ СТА

„ВЕ ПРИ ЋИ” СЕ НЕ ША ЛЕ...

али су они по ка за ли пре ве ли -
ки ре спект пре ма ри ва лу.
Шам пи он ска Вој во ди на не
мо же да се по бе ди ако се про -
ма ши два де сет зи це ра. Ни сам
не за до во љан, бо ри ли смо се и
да ли смо све од се бе. Игра ли
смо про тив шам пи о на, ко ји је
ве о ма ис ку сна еки па и ка жња -
вао је сва ку на шу гре шку. Хтео
бих да за хва лим пре див ној пу -
бли ци, ко ја је на пу ни ла ха лу.
На дам се да су гле да о ци би ли
за до вољ ни што се ти че игре
мо јих мо ма ка. Јед но став но,
та кав је спорт и та кав је жи вот
– да нас по бе диш, су тра из гу -
биш. Не ће мо пра ви ти тра ге -
ди ју око по ра за, као што ни -

ка ко смо већ на ви кли од њих,
„из ги ну ти” на те ре ну. За то су и
за слу жи ли мак си мал ну по др -
шку с три би на. Не ка „за гр ми”
ха ла и овог пу та... Не ка пу бли -
ка бу де пра ви играч ви ше за
Ди на мо...

Ру ко ме та ши це Пан че ва су у
ше стом ко лу Су пер Б ли ге,
пред сво јим на ви ја чи ма, из гу -
би ле од По жа рев ца с 31:30.

– За слу же на по бе да ри ва ла.
Је сте да је ре зул тат на кра ју
био те сан, али По жа ре вац је
во дио ве ћим де лом утак ми це.
Тек у по след њих пет ми ну та
смо се ма ло пре ну ли, али би ло
је пре ка сно. Од бра на нам је
би ла ло ша, ни смо ис пу ни ли

Ру ко ме та ши Ја бу ке су у че -
твр том ко лу Пр ве ли ге „Се вер”
са вла да ли Је дин ство из Но вог
Бе че ја с 34:22.

Нај е фи ка сни ји на утак ми ци
би ли су Ан то ни је Тур ко вић и
Да ни јел Бр зев ски, ко ји су по -
сти гли по шест го ло ва. Ми ро -
слав Јо ва нов ски и Дра ган Ми -
лен ко вић су би ли пре ци зни по
че ти ри пу та, Сто јан Мир ја но -
вић, Иван Бе рац ка и Бо жи дар
Ви тас су по три пу та по го ди ли
мре жу ри ва ла, Да вид Пе шић је
два пу та са вла дао про тив нич -
ког гол ма на, а у ли сту стре ла -
ца су се по јед ном упи са ли и
Не ма ња Трај ко вић, Иван Пе -
шко и Лу ка Мар ти но вић.

ма ло из го ре ли у пре ве ли кој
же љи да нас по бе де, у ова ко
див ном ам би јен ту пред пре пу -
ном са лом у Пан че ву – ре као је
тре нер Вој во ди не Бо жо Ру дић.

Нај е фи ка сни ји у ре до ви ма
Ди на ма био је Ср ђан Ко мла -
нов, ко ји је по сти гао де сет го -
ло ва. Иван Дис тол је пет пу та
по го дио мре жу ри ва ла.

– Оно че га сам се при бо ја -
вао, упра во се и до го ди ло. По -
ку шао сам да опу стим игра че,

смо ства ра ли ни еу фо ри ју по -
сле по бе да. Иде мо да ље, при -
пре ма мо се за на ред не иза зо ве
– ис та као је шеф струч ног
шта ба Ди на ма Иван Пет ко -
вић.

Већ у су бо ту, 22. ок то бра, на
ре ду је још је дан спорт ски
пра зник у на шем гра ду. Ру ко -
ме та ши Ди на ма до че ку ју ли -
де ра Су пер ли ге – бе о град ску
Цр ве ну зве зду. Бран ко Ра да -
но вић и ње го ви дру га ри ће,

за дат ке ко је смо пла ни ра ли и
По жа ре вац нас је ка знио – ре као
је тре нер ЖРК-а Пан че во Мар -
ко Кр стић.

Нај е фи ка сни ја у ре до ви ма
до ма ћег ти ма би ла је Све тла на
Ни чев ски, ко ја је по сти гла
осам го ло ва. По шест пу та
пре ци зне су би ле Је ле на Цвет -
ко вић и Ма ри ја Ми ли ће вић,
док су Ми ла Бе а дер и Ма ја Ра -
дој чин по че ти ри пу та по го ди -
ле мре жу ри ва ла.
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Ог њен Ра цић,
уче ник:

– За ви кенд пре све га
пла ни рам да учим.
Та ко ђе, ићи ћу на 
тре нинг аи ки да, 
про ше та ћу с дру -
штвом, а ма ло 
вре ме на ћу по све ти ти
и од ма ра њу.

Уна Не шков, 
гим на зи јал ка:

– С об зи ром на то 
да идем у гим на зи ју 
и да је про грам ве о ма 
на по ран, за ви кенд ћу
нај ви ше да учим. Са да
има мо кон трол не 
за дат ке, па ћу се 
по све ти ти то ме.

Ти ја на Си мић,
уче ни ца:

– Тре ни рам ру ко мет, 
а за ви кенд ћу има ти
утак ми цу у До ло ву. 
Та ко ђе, сло бод но 
вре ме ћу ис ко ри сти ти
та ко што ћу оти ћи код
ба ке и од ма ра ћу се.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Гла ву го ре!
Пли ва ње по по вр ши ни у Ср би ји 2016. го ди не те шка је ди сци пли -

на: ма ло ко се мо же по хва ли ти ти ме да је фи нан сиј ски ста би лан,

да су му чла но ви по ро ди це и при ја те љи чи ли, да му све по ла зи

за ру ком... Пат ке пли ва ју еле гант но, ла ко, то им је у при ро ди.

    До ду ше, спу ште них гла ва. Да, пер на те жи во ти ње има ју људ -

ске осо би не, а би ло би до бро да љу ди до би ју шан су да по ку пе не -

што од њих.

На смеј се!
Ка да се љу ди ова ко на ме сте за фо то гра фи са ње, мо же би ти да се

ра ди о спорт ској еки пи, гру пи при ја те ља или уче ни ци ма на кра ју

школ ске го ди не. Да не би смо ни ко га спе ци јал но про мо ви са ли

пре ко ове ру бри ке, за мо ли ли смо ове псе-ма не ке не да се на ме сте

ка ко би вам по зи ра ње до ча ра ли. И – они су нас ис по што ва ли.

    До ду ше, ни су на сме ја ни. Да, пси уме ју да ли че на љу де, баш

као и обр ну то.

По ле те ти?
Ка да чо ве ка до хва те сва ко днев ни про бле ми, он уме да се ву че по

ули ци, да кљу ца. Не што слич но то ме и пти це ра де, са мо што је у

њи хо вом слу ча ју та кво по на ша ње пред у слов за пре жи вља ва ње.

Оне, ка да се на хра не, по ле те.

    Ра ши ре них кри ла. Не, то ни ма ло не ли чи на гра ђан ке и гра -

ђа не Ср би је.

Чу дан кри те ри јум су ђе ња

Дру го ко ло но вог шам пи о на та у Ко шар -
ка шкој ли ги Ср би је од и гра но је про -
шлог ви кен да. Во љом жре ба Та миш је
дру ги пут играо пред сво јим на ви ја чи -
ма, а ње гов ду ел с Ду на вом из Ста рих
Ба но ва ца пра ти ло је око 700 по кло ни -
ка игре под обру че ви ма у Ха ли спор то -
ва на Стре ли шту. Био је то још је дан
же сток, пра ви пр вен стве ни меч, у ко јем
су ви ше сре ће има ли го сту ју ћи ко шар -
ка ши: Та миш –Ду нав 59:68, по че твр ти -
на ма 12:15, 13:20, 22:16 и 12:17.

Иа ко но вај ли је у овом ран гу так ми -
че ња, ко шар ка ши из Ста рих Ба но ва -
ца су већ на стар ту но вог шам пи о на та
по ка за ли да ће мно гим фа во ри ти ма
по мр си ти ра чу не. На пре ми је ри су
де кла си ра ли јед ног од глав них пре -
тен де на та за нај ви ши пла сман, еки пу
Вр шца, а са да су ус пе ли да од не су бо -
до ве и из Пан че ва. Иа ко је меч игран
у на шем гра ду, го сти су има ли ве ли -
ку по др шку сво јих на ви ја ча, у по је ди -
ним тре ну ци ма и на кло ност су ди ја,
па су на кра ју (не)за слу же но сти гли
до но ве по бе де.

Ду нав је не ка ко чвр шће ушао у овај
ду ел, па је већ у пр вој че твр ти ни сти -
гао до бла ге пред но сти, а у на став ку
ме ча ју је са мо уве ћао. Пред крај пр -
вог по лу вре ме на го сти су има ли и
три на ест ко ше ва „ви шка”, да би с пет
по е на у са мом фи ни шу овог де ла
утак ми це Алек сан дар Ил кић сма њио
пред ност ри ва ла на осам по е на.

По сле од мо ра су мом ци ко је пред -
во ди тре нер Бо јан Јо ви чић за и гра ли
мно го бо ље, ко нач но им је про ра дио
и шут с дис тан це, па се пред ност ри -
ва ла по ла ко то пи ла. Та миш је сти гао
и на са мо два по е на за о стат ка, али
ни ка ко ни је успе вао да „пре ло ми” ре -
зул тат и це лу утак ми цу.

– Ни смо да ли свој мак си мум. Има -
ли смо шан су да се вра ти мо у меч, да
пре о кре не мо, али... Шут нас ни је слу -

жио, ни смо има ли аде кват на ре ше ња
у на па ду, али шта је – ту је. Мо ра мо
да за бо ра ви мо овај меч и кре не мо да -
ље – ис та као је Алек сан дар Ил кић,
плеј меј кер Та ми ша.

Иа ко се ви де ло да је по треб но још
ма ло вре ме на еки пи из на ше га гра да
да се уи гра и да се све коц ки це сло же,
Та миш је имао при ли ку да пре у зме
кон тро лу над утак ми цом, али то ни су
до зво ли ли де ли о ци (не)прав де, ко ји
су у фи ни шу ме ча „сви ра ли” чак две
тех нич ке гре шке Иго ру Ке са ру због
на вод ног си му ли ра ња фа у ла. Да је но -
вај ли ја у ли ги имао на кло ност су ди ја,
по ка зу је и по да так о до су ђе ним лич -
ним гре шка ма – Та миш 32, Ду нав 15.

– И пре овог су сре та го во рио сам да
је Ду нав јак ри вал. Мом ци већ не ко -
ли ко се зо на игра ју у истом са ста ву, а
за раз ли ку од њих, ми се тек уи гра ва -
мо. Има мо про блем и с не ким игра -
чи ма, од ко јих мно го оче ку је мо, а они
још увек ни су у од го ва ра ју ћој фор ми.
Не тра жим оправ да ње, Ду нав је за -
слу же но по бе дио, али опет нас пра те

и ма ле ри с бо ле сти ма и по вре да ма,
па не ке ства ри ни смо мо гли да од ра -
ди мо на тре нин гу, а то се од мах пре -
не ло и на утак ми цу. Не бих да
ко мен та ри шем су ђе ње, али ка кав год
да је кри те ри јум, про сто је не ствар но
да од нос у фа у ло ви ма бу де ова кав ка -
кав је био. И то је сва ка ко ути ца ло на
на шу игру – ре као је тре нер Та ми ша
Бо јан Јо ви чић.

У тре ћем ко лу Пр ве срп ске ли ге
Крис-крос је као гост по бе дио Но ву
Па зо ву са 65:56.

– Би ла је то ве о ма ва жна утак ми ца
за оба ти ма. Чвр сте од бра не учи ни ле
су да пу бли ка ужи ва у бор бе ном ме -
чу. По бе ди ла је еки па ко ја је има ла
ви ше рас по ло же них по је ди на ца. Че -
сти там мо јим мом ци ма на сјај ној
пар ти ји – пре нео је ути ске из Но ве
Па зо ве тре нер Крис-кро са Пе тар
Мар ко вић.

Ко шар ка ши Ди на ма су у тре ћем ко -
лу Дру ге срп ске ли ге на свом те ре ну по -
бе ди ли Пинк из Ши ма но ва ца са 92:44.

A. Живковић

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

БО ДО ВИ ОТИ ШЛИ НИЗ ДУ НАВ

Дру штво од га ји ва ча ра сне жи ви не,
го лу бо ва, ку ни ћа и пти ца Пан че во
при ре ди ло је 16. ок то бра јед ну од нај -
ве ћих бер зи и из ло жби сит них жи во -
ти ња у на шој зе мљи.

Као и мно го пу та до са да, дво ри ште
шко ле „Јо сиф Пан чић” по че ло је да
се по пу ња ва већ око три ују тру, а из -
ла га ча је би ло и из Бу гар ске, Ру му ни -
је, Ма ке до ни је, Ма ђар ске, Цр не Го ре,
БиХ... Ви ђе ни су и ау то бу си из Чач ка,
Су бо ти це, Вра ња, За је ча ра, Ни ша...

– Има ли смо око 1.000 из ла га ча.
Не ка да их бу де и ви ше, али овог пу та
нам вре ме ни је би ло са ве зник. Би ло
је свих вр ста сит них жи во ти ња, али и
па са и ма ча ка... Ту су би ли и го лу бо -
ви шам пи о ни Евро пе из Ме ца про -
шле го ди не. И овог пу та смо ста ви ли
ак це нат на па ну ку, пан че вач ког го лу -
ба, ко ји је при знат ши ром Ста рог кон -
ти нен та – ре као је Лен хард Ве реш,
пред сед ник пан че вач ког дру штва. Иза бра ни су и шам пи о ни по ка те -

го ри ја ма, а ти ту ле нај бо љих по не ли
су: Ду пан Па вло вић, Ми лан Ма тић,
Је ли са ве та Тур ко вић, Че да Стој шин,
Сте ван До зет, Дра ган Ча вић, Да вид
Ур ши чић, Алек сан дар Ве се ли нов,
Пре драг Арам ба шић, Урош Фи ли по -
вић, Фра ња Хоц, Ми лош Фи ли по вић,
Ми ле Кр ње ше вац, Ог њен Ра ки џић и
Ла зар Стан чул.

A. Ж.

ИЗ ЛО ЖБА СИТ НИХ ЖИ ВО ТИ ЊА

ПАН ЧЕ ВО – ЦЕН ТАР РЕ ГИ О НА


