
Хроника
Да развојне

сметње не буду

препрека

» страна 8

цена 40 динара

Политика
За председника

изабран Зоран

Младеновић

» страна 4

Екологија
Напредна технологија

мења еколошке навике

» страна 7

Село
И Омољчани на

европском врху

» страна 6

Култура
Београђанин о сарадњи

с Панчевком

» страна 10

Фото-репортаже
Леп је осећај кад се

Дунав улије у Тамиш

» страна 12

Лето у природи

Спуст низ други по

величини светски

кањон

» страна 30

Спорт
Милошу још једна

титула

» страна 31

В
Л

А
С

Н
И

К

О
С

Н
И

В
А

Ч

Ј
О

В
А

Н
 П

А
В

Л
О

В
И

Ћ

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  22 .  СЕПТЕМБРА 2017.Број 4731, година CXLIX

Гост Сер ђо Каван до ли

Богат пра те ћи про грам

Сви се сећа ју црта ног фил ма који је
наро чи то био попу ла ран осам де се -
тих, а у којем чове чу љак налик на
лини ју наи ла зи на пре пре ке, стал но
гун ђа ју ћи, док му цртач омо гу ћа ва да
их пре ва зи ђе. Упра во ће изло жбом
на којој ће уче ство ва ти више од сто
ауто ра из целог све та бити обе ле же на
десе то го ди шњи ца од смр ти ауто ра
ани ми ра ног сери ја ла „La Linea” или
„Лини ја” Освал да Каван до ли ја.

У окви ру пред сто је ћег фести ва ла
„Нова” биће одр жа на нај ве ћа стрип-
-изло жба ове годи не у Срби ји, под
нази вом „Живео Каван до ли! – Ход по
бес ко нач ној лини ји”, која ће све ча но
бити отво ре на 3. окто бра у 19 сати у
био ско пу „Вој во ди на” у Пан че ву.

У част Освал да Каван до ли ја,
МУСИЛ – Фон да ци ја музе ја инду стри -
је и рада из гра да Бре ше, зајед но са
удру же њем „Кому ни кАрт” и Ита ли јан -
ским инсти ту том за кул ту ру у Бео гра -
ду, уго сти ће на отва ра њу изло жбе и
Сер ђа Каван до ли ја (Освал до вог сина),
Пје ра Тони на, наста вља ча Каван до ли -
је вог рада и нај по зна ти јег ани ма то ра у
Ита ли ји данас, као и Фуса ко Јуса ки,
позна ту јапан ску стрип-црта чи цу.
Гости ма ће се при дру жи ти и дома ћи
стрип-ауто ри који су ства ра ли у част

АУТО РИ ИЗ ЦЕЛОГ СВЕ ТА ОДА ЈУ ПОЧАСТ „ЛИНИ ЈИ” И ОСВАЛ ДУ КАВАН ДО ЛИ ЈУ

НАЈ ВЕ ЋА СТРИП-ИЗЛО ЖБА У СРБИ ЈИ
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Градски дерби
за заборав
» страна 9

Полиција добила
нове аутомобиле
» страна 10

овог вели ког умет ни ка, и то: Алек сан -
дар Зограф (ујед но и селек тор дома ћег
про гра ма), Wostok, Дра га на Купре ша -
нин, Борис Ста нић, Ана Петро вић,
Дар ко Дацо вић, Милан Симић, Мар ко
Малк и Нико ла Вит ко вић.

Иако се овај црта ни филм не при -
ка зу је већ годи на ма, они који су има -
ли при ли ку да га гле да ју, сигур но га
нису забо ра ви ли, а о овом фено ме ну
гово рио је и Алек сан дар Зограф, који
је ово го ди шњи селек тор дома ћег
про гра ма фести ва ла „Нова”.

Како је Зограф рекао, Лини ја је
прзни ца, ира ци о на лан, ни у чему
баш не око ли ши – као такав, лако се
кан ди ду је за бал кан ског херо ја.
Поред тога, ова ани ми ра на кре а ци ја

ри не вин чан ске кул ту ре које по сво -
јим карак те ри сти ка ма, по све де ном
обли ку и упро шће ним кон ту ра ма
нео бич но под се ћа ју на лик који је
сми слио Каван до ли.

О живо ту и раду свог оца и њего вој
бога тој зао став шти ни, дан након
отва ра ња изло жбе, гово ри ће Сер ђо
Каван до ли. У томе ће му помо ћи Пје -
ро Тонин, стрип-цртач и ани ма тор
мла ђе гене ра ци је ита ли јан ских
стрип-ауто ра, кога кри ти ка сма тра
јед ним од нај по зна ти јих наста вља ча
Каван до ли је вог рада. Раз го вор о
Каван до ли ју и пре зен та ци ја МУСИЛ-а
са Сер ђом Каван до ли јем и Пје ром
Тони ном биће одр жа ни у био ско пу
„Вој во ди на”, од 19 сати, док ће сери -
јал пре да ва ња „La Linea и мар ке тинг:
Како ожи ве ти нежи во”, који је осми -
слио Лазар Џамић, бити при ре ђен 12.
окто бра, од 10 сати, у про сто ри ја ма
компанијe „Wireless Media”. Заин те -
ре со ва ни ће моћи да чују изла га ња
мар ке тин шких струч ња ка Бори сла ва
Миља но ви ћа, Сла ви ми ра Сто ја но ви -
ћа Футра, Сла во љу ба Стан ко ви ћа,
глум ца Дра го љу ба Љуби чи ћа Мић ка
и „Нор де ус тима”.

„La Linea” је нео дво ји ва од свог
ауто ра Освал да Каван до ли ја, ани ма -
то ра и стрип-црта ча који је обе ле жио
ита ли јан ску исто ри ју инду стриј ског
дизај на и гра фи ке, масов них кому -
ни ка ци ја, као и ита ли јан ску колек -
тив ну свест.

Каван до ли је ство рио „Лини ју” у
фор ми стри па 1969. годи не, у
реклам не свр хе, за ита ли јан ског про -
из во ђа ча беле тех ни ке. Међу тим, „La
Linea” се уско ро сели на мале екра не
и поста је попу лар на широм све та,
„хода ју ћи” кроз пре ко две ста педе сет
епи зо да.

Изло жба се орга ни зу је у окви ру
стрип-сег мен та фести ва ла „Нова 2017”,
уз покро ви тељ ство „Ерсте бан ке”.

М. Марић Велич ко вић

је доказ да се сна жни ефек ти могу
пости ћи и мини мал ним сред стви ма
– сва маги ја овог лика про ис ти че из
њего ве јед но став но сти, из про сте
лини је, ожи вље не црта че вом машто -
ви то шћу. Он је иста као да је изло жба
„Живео Каван до ли!” начин да се
посве та Каван до ли је вом гени јал ном
оства ре њу наста ви и у Срби ји.

У окви ру пред ста вља ња лика и
дела Освал да Каван до ли ја биће одр -
жан и богат пра те ћи про грам. Јед но
зани мљи во пре да ва ње посе ти о ци
фести ва ла „Нова” има ће при ли ку да
чују у уто рак, 10. окто бра, од Ада ма
Црно бр ње, архе о ло га, који је на
лока ли те ту Цркви не код Сту бли на (у
бли зи ни Обре нов ца) про на шао фигу -



фина лу, али и све оста ле мом ке који
су оста ви ли срце на тере ну хале
„Синан Ерден” у Истан бу лу. Камо
лепе сре ће да је Срби ја и у дру гим
обла сти ма акту ел ни свет ски, европ -
ски и олим пиј ски вице шам пи он....

Мачва на и њего ве дру го ве испра -
ти ли смо на Европ ско првен ство са
сум њом, титу ла је и пре почет ка шам -
пи о на та „доде љи ва на” Шпан ци ма,
наши ма нису дава не вели ке шан се...
А шта смо доби ли? Још јед но фина -
ле и још јед но одлич је!

Вели ки Сале Наци о на ле сви ма је
одр жао још јед ну лек ци ју патри о ти -
зма, пси хо ло ги је, пози тив но сти, хра -
бро сти, зајед ни штва... Иако су му овог
пута тим „скро ји ле” повре де и отка -
зи игра ча, он је као и увек – сти снуо
песни це и с тимом који је имао на
рас по ла га њу, нај бо љим тимом Срби -
је у том тре нут ку, напра вио још један
резул тат вре дан дивље ња.

Још јед ном се пока за ло коли ко је
зна чај но при су ство вели ког аса на
клу пи и коли ко игра чи ма то зна чи.
Уоста лом, један је Алек сан дар Ђор -
ђе вић – рође ни побед ник.

И није више важно ко се од мома -
ка ода звао пози ву селек то ра, ко је био
повре ђен, због чега су дели о ци
(не)прав де има ли дру га чи је арши не
у фина лу, зашто је ФИБА у завр шни -
цу Првен ства Ста рог кон ти нен та
посла ла суди ју из Бра зи ла... Јед но је
сигур но – доћи ће и то зла то, слу ша -
ће се наша хим на на вели ким кошар -
ка шким так ми че њи ма, а гарант за то
су упра во сузе мома ка после фина ла
од Сло ве ни је. Сузе које пока зу ју коли -
ко им је ста ло да га осво је...

На кра ју, „змај че ки ма” – капа доле.
Оди гра ли су фено ме на лан тур нир,
без пора за, и заслу же но су сти гли до
нај ве ћег успе ха у сво јој кошар ка шкој

исто ри ји. Наше нека да шње ком ши је
до европ ског тро на је пред во дио
фено ме нал ни кошар каш „Маја ми ја”,
Сло ве нац Горан Дра гић. Да, Сло ве -
нац, који се после вели ког три јум фа
захва лио сво јој земљи...

Поште но, баш као што је недав но
рвач Давор Ште фа нек донео свет ску
титу лу Срби ји, или када мото ци кли ста
Габор Саг мај стер поно сно носи нашу
заста ву на рели ји ма широм све та.

Ако љуби те љи кошар ке у Срби ји
тугу ју због изгу бље ног зла та, то не
важи и за Пан чев це, тач ни је за Бре -
стов ча не.

Наи ме, нај вред ни ји тро феј с
Првен ства Евро пе у кошар ци осво јио
је човек који је 17. децем бра 1971.
годи не рођен у Банат ском Бре стов цу.
Да, реч је о селек то ру Сло ве ни је –
Иго ру Коко шко ву. 

Кошар ка шку кари је ру је завр шио
вео ма брзо због повре де, али је већ
са 24 годи не био нај мла ђи тре нер у
Југо сла ви ји. Тада је пред во дио ОКК
„Бео град”. У Срби ји је тре ни рао неко -
ли ко бео град ских клу бо ва, а био је и
тре нер мла ђих кате го ри ја у југо сло -
вен ској репре зен та ци ји, као и помоћ -
ни тре нер репре зен та ци је СЦГ на
Олим пиј ским игра ма у Ати ни 2004.
годи не и на Европ ском шам пи о на ту
годи ну дана касни је.

Помоћ ни тре нер „Лос Анђе лес Кли -
пер са” постао је 2000. годи не и био је
први стра нац на том месту у исто ри ји
НБА лиге. Већ 2003. Игор је био део
тима Лери ја Бру на у „Детро ит Пистон -
си ма”, а од 2008. до 2015. годи не био
је селек тор Гру зи је. У јуну 2008. је
постао помоћ ни тре нер „Финик са”, а
у сезо ни 2013/14. радио је као помоћ -
ни тре нер у „Кли влен ду”.

Банат ски Бре сто вац може да буде
поно сан. Сва ка част! А. Ж.

Понос, сузе,
злато...

Ути сци се пола ко сле жу. Наша
кошар ка шка репре зен та ци ја има ла је
још један неу спе ли поход на злат ну
меда љу, али тврд ња оста је – ова гене -
ра ци ја Срби је напра ви ла је фан та сти -
чан резул тат! Чак и изнад оче ки ва -
ња. И зато наша земља мора да буде
захвал на што има такве бор це...

Да, баш тог Бог да на, који пот пи ше
више ми ли он ски уго вор са „Сакра -
мен том”, а рас пла че се због пора за у

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Живот.

Пруга на Караули, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВРЕМЕ ЈЕ ВЕЛИКИ УЧИТЕЉ, КАЖЕ СЕ. 

НЕСРЕЋА ЈЕ САМО У ТОМЕ ШТО ОНО УБИЈА СВОЈЕ УЧЕНИКЕ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Хектор Берлиоз

Лажне узбу не
И, ето, пре неко ли ко дана неки од нас (са Сода ре и из око ли не) вра ти -
ли су се у „мла дост”. Пре ци зни је, у лето (тач ни је про ле ће) господ ње
деве де сет деве то. И то уз помоћ неке тамо зар ђа ле „вре ме плов не”
маши не... На то како смо се рат нич ки и „побед нич ки” осе ћа ли пре
осам на е стак годи на, под се ти ла нас је мала јутар ња музи ка или у пре -
во ду – лудач ко зави ја ње ста но ви те сире не. Па још у зору, бра ћо мила,
кад јој ни нај ма ње вре ме није! А добро зна мо да су бра ћа „натов ци”
(корект но од њих) гру ва ли само ноћу...

Још је, на сву ту муку, „магла пад на ла” и уред но поси ви ла наше ина -
че ружи ча стве но небо.

И тако, док је сире на зави ја ла испре ки да но (у ампли ту да ма) и сабла -
сно, у гла ва ма само зеб ња и магло ви те слут ње...

Неки су убр зо поку ша ли да их раз ве ју, па су кон сул то ва ли „истра -
жи вач ке” локал не елек трон ске меди је. Они су, нарав но, „пин ко у зор -
но” бистри ли (пре)висо ку поли ти ку и за наше добро ћута ли о све му
што нас тишти. Потом је пре тр ну ли народ у вре мен ској изну ди ци нава -
лио као у тран су да при зи ва нешто што се ода зи ва на Цен тар за оба ве -
шта ва ње или томе слич но. Али, авај, они беја ху недо ступ ни. Можда и
пре за у зе ти?! Баш као пре осам на ест лета...

А поје дин ци који се у те запа љи ве теме нека ко и раза би ру, раз лу чи -
ше како је тог поне дељ ног пра ско зор ја пра сну ла хемиј ска опа сност. И
штa им је једи но пре о ста ло да „чино деј ству ју”, него да поч ну да се
опра шта ју са собом, пред со бљем и остат ком куће, ста на или клу пе у
пар ки ћу (како је већ коме запа ло у погле ду некрет ни на).

Но, на сре ћу, усле дио је пре ста нак опа сно сти, иако се не зна да ли је
посре ди био квар (или нека квар на рад ња).

Било како било, ни овог пута не потро ва смо се уби стве но пре те ћим
амо ни ја ком и њего вим хемиј ским бли ским и даљим рођа ци ма. Одго -
вор се по свој при ли ци крио у – зар ђа лој сире ни!? Иза ка ној и запу ште -
ној (?!) маши не ри ји која је од неко ри шће ња само и ни ци ја тив но про -
сви ра ла. А од ње и наши муче ни мозго ви...

Све у све му, ства ри у нашој варо ши убр зо су се сле гле и вра ти ле у реал -
ност. Јер бо, шта је за нас сире на више/мање?! Јед на узбу на горе-доле...

Иона ко нас сва ки дан узбу њу ју због сва че га и ниче га. Тру ју нам
мозго ве разним ток сич ним инфор ма ци ја ма ништа мање зло слут них и
разор них ефе ка та од неких тамо амо ни ја ка. У неку руку и горих, јер у
вези с тим хемич ним тва ри ма бар може мо да прет по ста ви мо какве
нам после ди це сле ду ју. Док код ових инфор ма тив них „екс пло зив них
напра ва” сам бог зна која све луди ла про ди ру у наше нер вне суста ве,
годи на ма раза ра не разним напалм-вести ма.

А то нам се дога ђа сва ко днев но. Па, ако није држав ни удар, онда је у
наја ви неки атен тат или тешка еле мен тар на непо го да. Или нам се спре -
ма неки смак све та. Или нам свак сме та...

Ево, при ме ра ради, неки дан про ђе још јед на геј пара да. Или две?!
Не може нор ма лан (стрејт) човек да их се набро ји, а нека да...

И нико (не рачу на ју ћи шачи цу „две ри”) није се узбу дио, а камо ли узјо -
гу нио. Ма, ни дрц нуо... Како то одјед ном исто пол ни љубав ни ци гото во
ником не сме та ју?! Где се дедо ше сви они нави ја чи и дру ги сабор ци про -
тив поро ка, а све у име поро дич ног „пра во жи вле ни ја”. Неста ли нетра гом?!
Сто одсто, јер у њихов мен тал ни пре о бра жај ни муфло ни не веру ју...

А можда су баш ти типу си она мла деж што ничи це напу шта ово див -
но место за живот? Сигур но их од сил не хар мо ни је и бла го ста ња уби
доса да, па су веро ват но реши ли да потра же фај тер ска узбу ђе ња код
англо сак сон ских вар ва ра или још суро ви јих викин га. Мора да је тако,
јер не би они нипо што дозво ли ли хоми ћи ма да нека жње но мар ши ра ју
кроз Бео град, већ би, у име поро дич них вред но сти, а про тив но пороч -
ним изо па че но сти ма, ако тре ба, жртво ва ли пола свог воље ног гра да и
с тугом на лицу и бол ним грчем у срцу лупа ли ста кла пре сто нич ких
бути ка и про дав ни ца.

Прем да има и оних који чвр сто веру ју да су и те побу не само неке у низу
лажних узбу на?! Али, ма дај те, ко би још пове ро вао у те про во ка ци је?!

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић



Нај ду го веч ни ји музич ки фес-
ти вал који се бави про мо ци јом
етно и world music зву ка реги -
о на и Срби је, „Ethno.com”, биће
одр жан наред ног викен да, 22.
и 23. сеп тем бра, у орга ни за ци -
ји Кул тур ног цен тра Пан че ва.
Ове годи не ће насту пи ти чети -
ри саста ва из наше земље и
Маке до ни је. 

Тим пово дом је одр жа на
кон фе рен ци ја за меди је, на
којој су гово ри ли умет нич ки
дирек тор фести ва ла Филип
Кру мес и уред ник музич ког
про гра ма Кул тур ног цен тра
Бобан Тана си је вић. Они су се
овом при ли ком сло жи ли да,
иако су финан си је оста ле исте
као годи на ма уна зад, фести вал
ипак успе ва да одр жи кон ти -
ну и тет.

– Волео бих да „Ethno.com”
задр жи ову лини ју, али да
можда у неком момен ту напра -
ви мо фести вал који ће има ти

реги о нал ни зна чај. Када кон ци -
пи рам про грам, увек се водим
иде јом да је јако важно да види -
мо шта је то бит но првен стве но
код нас у земљи, па онда шта је
зани мљи во са стра не – рекао је
Филип Кру мес.

До сада су на фести ва лу уче -
ство ва ли музи ча ри из разних
зема ља, који су про мо ви са ли
раз ли чи те сти ло ве и има ли врло
раз ли чи те при сту пе музи ци.

– Дра го ми је да наша world
music сце на функ ци о ни ше и
при вла чи мла де људе да се
баве тиме и што има мо већ
ета бли ра не умет ни ке који су и
свет ски позна ти – иста као је
Кру мес.

Међу њима је и Пје вач ка
дру жи на Све тла не Спа јић и
Олге Кра со је вић, која ће насту -
пи ти прве фести вал ске вече ри,
од 20 сати. Све тла на Спа јић

више од две деце ни је негу је
срп ску тра ди ци о нал ну кул ту -
ру, саку пља ју ћи и уче ћи на
тере ну од извор них пева ча нај -
ста ри је гене ра ци је. Након овог
кон цер та, од 21.30, пред ста ви -
ће се састав „My People”.

Дру ге вече ри, од 20 сати,
насту пи ће Там бу ра шки орке -
стар Пан че ва, а од 21.30 састав
„Љубој на” из Маке до ни је.

„Љубој на” је један је од нај -
и стак ну ти јих и нај за сту пље ни -
јих саста ва у реги о ну, који на
врло аутен ти чан начин пре но -
си импулс маке дон ског музич -
ког насле ђа.

Улаз на све кон цер те је сло бо -
дан, а нови на је да ће се ком пле -
тан про грам фести вал одви ја ти
у дво ра ни Кул тур ног цен тра.

Mанифестацију су финан -
сиј ски подр жа ли Мини стар -
ство кул ту ре и инфор ми са ња
Репу бли ке Срби је и Град Пан -
че во. М. М. В.

Завод за здрав стве ну зашти -
ту рад ни ка „Пан че вац” про -
ши ри ће свој богат спек тар
услу га, због чијег ква ли те та
је већ постао избор број
један када је реч о уста но ва -
ма слич ног типа, и то не
само број них Пан че ва ца и
Пан чев ки, већ ста нов ни ка
чита вог јужног Бана та.

Тако ће сви кори сни ци
услу га Заво да „Пан че вац”
уско ро има ти при ли ку да
субо том ура де било коју
врсту пре гле да на нај са вре -
ме ни јем мобил ном ултра -
звуч ном апа ра ту, а на рас по -
ла га њу ће им бити и
спе ци ја ли стич ки пре гле ди,

које ће оба вља ти струч ња ци
с Кли нич ког цен тра и Инсти -
ту та „Деди ње” у Бео гра ду.

Као и увек до сада, и овог
месе ца су у Заво ду за кли -
јен те осми шље ни и нови
паке ти услу га по изу зет но
повољ ним цена ма, а више о
томе погле дај те на реклам -
ним стра на ма акту ел ног
бро ја нашег листа.

Додат не инфор ма ци је
може те доби ти путем теле -
фо на Заво да „Пан че вац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а ново сти пра ти те на сај -
ту www.zavodpancevac.rs и на
„Феј сбук” стра ни ци Заво да.

Д. К.

АКТУЕЛНО
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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УСКО РО У ЗАВО ДУ „ПАН ЧЕ ВАЦ”

Су бо том ул тра звуч ни и 
спе ци ја ли стич ки пре гле ди

И поред пора за, 
еви ден тан напре дак 
у игри руко ме та ша
„Дина ма”

У четвр том колу реги о нал не
СЕХА лиге, које је било на про -
гра му у уто рак, 19. сеп тем бра,
руко ме та ши „Дина ма” изгу би -
ли су у бело ру ском гра ду Бре -
сту од дома ћег „Мешко ва” са
29:26 (17:14).

Иако је дома ћин играо без
неко ли ко стан дард них прво ти -
ма ца, јер је тре нер Сер геј Бебе -
шко желео да их одмо ри после
побе де у Лиги шам пи о на, руко -
ме та ши из наше га гра да при ка -
за ли су нај бо љу игру у доса да -
шњем току так ми че ња. Ипак,
иску сни дома ћин, пред во ђен
Петром Ђор ђи ћем, није дозво -
лио изне на ђе ње.

У дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у сре ду, 27. сеп тем бра,
биће оди гра на позо ри шна
пред ста ва „Хор беч ких деча ка”,
у режи ји Ирфа на Мен су ра.

„Хор беч ких деча ка” је
при ча о нашим људи ма који
сања ју будућ ност, а боре се за
сада шњост. Моћ но оруж је су
им ведри на и опти ми зам.
Рад ња се дога ђа усред јед ног
подру ма у Бечу, без про зо ра
и днев ног све тла. Ту су и
један кре вет, један ТВ на
изди са ју и неко ли ко пацо ва.
У пред ста ви игра ју Пре драг
Ејдус, Ирфан Мен сур и Сло -
бо дан Бода Нин ко вић.

Два нај бр жа чита о ца који
поша љу СМС пору ку у петак,
22. сеп тем бра, у 11 сати,

награ ди ће мо са по две кар те
за пред ста ву „Хор беч ких
деча ка”, које ће моћи да пре -
у зму на биле тар ни ци Кул тур -
ног цен тра Пан че ва.

Пра ви ло за сла ње СМС-а је
сле де ће: уку цај те КО (раз -
мак) пред ста ва (раз мак) име
и пре зи ме и поша љи те на
1201. Бру то цена СМС-а
изно си 39,48 дина ра у ВИП
мре жи, 39,60 дина ра у Теле -
нор мре жи и 38,64 дина ра у
мт:с мре жи. М. М. В.

НАЈ БР ЖИМ ЧИТА О ЦИМА

Кар те за  
„Хор беч ких деча ка”

ја но вић (чети ри), Сл. Дими трић,
Јелић (један), Мир ко вић (један),
Јова но вић, Петро вић (јед на од-
бра на), Јан дрић, Дис тол (један),
Бару џић, Ст. Дими трић, Радо ва -
но вић (10 одбра на), Бан ду ка (пет)
и Шапо њић (шест голо ва).

Да су наши сугра ђа ни у дале -
ком Бре сту оста ви ли сја јан
ути сак, нај бо ље пока зу ју похва -
ле које су на кон фе рен ци ји за
нови на ре после меча доби ли од
чла но ва Бре ста, нашег суна -
род ни ка Петра Ђор ђи ћа и тре -
не ра Сер ге ја Бебе шка.

– Дали смо оно нај бо ље што
има мо у овом тре нут ку, раду је
ме што је више игра ча пости за -
ло голо ве и што је уоч љив
напре дак у игри – иста као је
тре нер нашег тима Иван Пет ко -
вић после дуе ла у Бело ру си ји.

Руко ме та ши „Дина ма” сада
ће има ти мало вре ме на да пре -
дах ну, јер их наред ни меч у
СЕХА лиги оче ку је тек почет -
ком окто бра. Тада ће путо ва ти
у сло вач ки град Пре шов, на
мег дан с „Татра ном”.

А. Жив ко вић

НАСТА ВЉЕ НО НАД МЕ ТА ЊЕ У СЕХА ЛИГИ

СНА ЖАН ОТПОР БЕЛО РУ СИ МА

Како је недав но одлу чи ло
Мини стар ство здра вља, у свим
општим бол ни ца ма на тери то -
ри ји Срби је, као и у кли нич ким
цен три ма у Бео гра ду, Новом
Саду, Кра гу јев цу и Нишу, јед -
ном месеч но биће орга ни зо ва -
ни бес плат ни пре вен тив ни пре -
гле ди за све гра ђа не, без обзи ра
на то да ли има ју здрав стве ну
књи жи цу или не.

Прва таква акци ја спро ве де -
на је широм наше земље у
неде љу, 17. сеп тем бра, а у овај
хума ни про је кат укљу чи ла се
и Општа бол ни ца Пан че во.
При ли ку да про ве ри теле сну
тежи ну, крв ни при ти сак и ниво
шеће ра у крви, да ура ди ЕКГ,
те да пораз го ва ра с лека ри ма,
у неде љу је иско ри стио чак 101
наш сугра ђа нин.

– Ова ко добар одзив ука зу је
на то да ова акци ја и те како
има сми сла и да наши сугра -
ђа ни воде рачу на о свом здра -
вљу, одно сно да су све сни
чиње ни це да је пре вен ци ја изу -
зет но зна чај на. Када је реч о
резул та ти ма пре гле да, тре ба
иста ћи да је код 33 осо бе
посто ја ла потре ба да се попу -

ни упит ник про це не ризи ка за
тип 2 дија бе те са, а један паци -
јент је имао хипер тен зи ју, па
је упу ћен у нашу при јем но-
ургент ну слу жбу – рекла је др
Сла ђа на Кова че вић, пи-ар
Опште бол ни це.

Она је дода ла и то да је ради
спро во ђе ња ове акци је анга жо -
ва но дво је спе ци ја ли ста кар ди -
о ло ги је, један спе ци ја ли ста
ургент не меди ци не, девет док -
то ра меди ци не, као и десет

меди цин ских и два лабо ра то -
риј ска тех ни ча ра.

– Суде ћи по ова ко вели ком
инте ре со ва њу наших сугра ђа -
на за пре вен тив не пре гле де,
убу ду ће може мо оче ки ва ти још
бољи одзив паци је на та који ће
желе ти да иско ри сте при ли ку
да брзо, јед но став но, бес плат -
но и на јед ном месту про ве ре
сво је здрав стве но ста ње. Ана -
ли зе које ради мо пома жу
паци јен ти ма да пра во вре ме но

реа гу ју уко ли ко се уочи неки
про блем, како би спре чи ли
наста нак неке озбиљ ни је боле -
сти или ком пли ко ва ње посто -
је ће – обја сни ла је Кова че ви -
ће ва.

Наред на акци ја пре вен тив -
них пре гле да у Општој бол ни -
ци оче ку је се у првој неде љи
окто бра, а тачан датум њене
реа ли за ци је биће накнад но
саоп штен.

Д. К.

ПРЕ ВЕН ТИВ НИ ПРЕ ГЛЕ ДИ У БОЛ НИ ЦИ

Ода звао се 101 паци јент

ПАН ЧЕВ КЕ С „МИНА КВОМ”

У субо ту, 23. сеп тем бра, стар ту је нова трка за бодо ве у

Супер Б лиги за руко ме та ши це.

Све тла на Ничев ски и њене саи гра чи це у Хали спор то ва

на Стре ли шту доче ку ју „Мина кву”, а сусрет почи ње у 17.30.

Девој ке које пред во ди тре нер Мар ко Крстић у нови шам -

пи о нат ула зе при лич но осла бље не, али и са жељом да мно -

гим фаво ри ти ма помр се рачу не.

СТИ ГЛА ЈОШ ЈЕД НА ДОНА ЦИ ЈА

У послед ње вре ме све више људи

добре воље пома же Општој бол ни ци

дони ра ју ћи раз ли чи ту опре му.

Пре неко ли ко дана још један кон -

тин гент помо ћи у виду боле снич ких

кре ве та, нахт ка сни и душе ка посла ла

је хума ни тар на орга ни за ци ја „Pro

Human” из Немач ке, а у тој сарад њи

посре до вао је менаџ мент пан че вач -

ког Герон то ло шког цен тра. Како кажу

у Општој бол ни ци, уско ро се оче ку је

слич на дона ци ја, која ће још више

допри не ти комо ди те ту паци је на та.

ПОЧИЊЕ ПЕТНАЕСТИ „ETHNO.COM”

Традиционална музика из Србије и Македоније

Први мемо ри јал ни тур нир у
знак сећа ња на Весну Батањ -
ски, бив шу кошар ка ши цу
„Мла до сти” из Вој ло ви це, одр -
жан је у субо ту, 16. сеп тем бра.

На тере ну код Суда над ме -
та ле су се по две еки пе вете -
ран ки и кадет ки ња кошар ка -
шких клу бо ва из Пан че ва и
Опо ва, у који ма је Весна Батањ -
ски игра ла током кари је ре.
Тур нир су орга ни зо ва ли Весни -
ни при ја те љи уз подр шку Окру -
жног кошар ка шког саве за.

Еки пу ЖКК-а „Мла дост”
пред во ди ли су тре не ри Рато -
мир Бру твец и Шан дор

Амбруш, а игра ле су: Гор да -
на Арсе но вић, Нада Мија то -
вић, Сел ма Ома зић, Јеле на
Божи лов, Дра га на Лало вић,
Дра га на Биго вић, Ива на Јур -
ко вић, Мар ти на Дави нић,
Јован ка Милев ски Сре те но -
вић, Ива на Омчи кус, Радој ка
Минић, Мили ца Пан тић,
Дра га на Ђоко вић, Зла та Пут -
ник, Тања Бибић, Мир ја на
Мар ков и Мили ца Кова че вић.

Вете ран ке из Опо ва заслу -
же но су осво ји ле пре ла зни
пехар, који им је уру чио
Веснин син, Нико ла Батањ -
ски. А. Ж.

МЕМО РИ ЈАЛ НИ КОШАР КА ШКИ ТУР НИР

Не бле ди сећа ње 
на Весну

Пан чев ци су игра ли у саста ву:
Жујо вић (један гол), Пили по вић
(чети ри), Буњев че вић (три), Сто -



У еви ден ци ји 
поли тич ких пар ти ја
нала зи се чак 118
стра на ка

У Реги стру поли тич ких пар ти -
ја, који је јав ни доку мент и
послед њи пут је ажу ри ран 30.
авгу ста, у Срби ји је укуп но упи -
са но чак 118 поли тич ких орга -
ни за ци ја.

У том реги стру је као 118.
пар ти ја у нашој земљи упи са -
на „Јака Срби ја – Сил не Срб -
ско” као стран ка наци о нал не
мањи не – обја вље но је у
послед њем „Слу жбе ном гла -
сни ку”. Мини стар држав не
упра ве и локал не само у пра ве
Бран ко Ружић донео је 19. јула
реше ње о упи су „Јаке Срби је”.
Реч је о стран ци сло вач ке
наци о нал не мањи не. Седи ште
те стран ке је, како је наве де но,
у Кра гу јев цу, а као њен заступ -
ник упи сан је, нама непо знат,
Вла ди мир Мак си мо вић.

Нај ви ше пар ти ја у Бео гра ду,
у Пан че ву само јед на
Ове, 2017. годи не, поред поме -
ну те „Јаке Срби је”, осно ва ни су
и Покрет обно ве кра ље ви не
Срби је, али и „Народ на јака
Срби ја – стран ка руске наци о -
нал не мањи не”, а обе су наве ле
да им је седи ште у Бео гра ду.
Када већ поми ње мо пре сто ни -
цу, у њој цен тра ле, оче ки ва но,
има нај ве ћи број поли тич ких
пар ти ја у нашој земљи. Поред
ове две поме ну те, седи шта у
Бео гра ду има још 39 стра на ка! 

У Новом Саду, глав ном гра -
ду АП Вој во ди не, нала зе се
цен трал не кан це ла ри је 14 пар -
ти ја, а на крај њем југу Срби је,
у Новом Паза ру, има девет
пар ти ја. На сај ту Мини стар -
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Сма тра мо да је место чита вог реги о на у ЕУ и да без укљу -
чи ва ња реги о на запад ног Бал ка на зајед нич ки еко ном ски
и поли тич ки про стор на европ ском кон ти нен ту неће бити
пот пун... Сма тра мо да би број отво ре них погла вља тре -
ба ло више да одго ва ра нашим напо ри ма и резул та ти ма
које смо пости гли у пре го ва рач ком про це су. Иако тре -
нут но фокус ста вља мо на еко ном ска погла вља, насто ји -
мо да под јед на ку пажњу посве ти мо реформ ски нај зах -
тев ни јим погла вљи ма 23 и 24. 

(Пред сед ник Србије Алек сан дар Вучић, 
15. сеп тем бар, „Тан југ”)

* * *
Срби ја и Црна Гора, дакле, доби ле су рок – одно сно, оно
што је пред сед ник Вучић при ли ком сво је недав не посе те
Бри се лу тра жио. ЕК ће у наред них 16 месе ци при сту пи -
ти изра ди Стра те ги је за успе шно при сту па ње ЕУ Срби је
и Црне Горе као нај на пред ни јих кан ди да та на запад ном
Бал ка ну, с посеб ним нагла ском на вла да ви ни пра ва,
основ ним пра ви ма и бор би про тив коруп ци је и на ста -
бил но сти у реги о ну.
(Пред сед ни ца Фору ма за међу на род не одно се Европ ског

покре та Јели ца Минић, „Данас”, 15. сеп тем бар)

* * *
Сада је све на тури стич кој при вре ди, на аген ци ја ма,
послов ним људи ма, да иско ри сте добру шан су... Да би
неки неки тури ста или при вред ник ишао на неку дести -
на ци ју, мора ју да посто је две ситу а ци је: јед на је да може
да дође до те дести на ци је, што ова авио-лини ја омо гу ћа -
ва, а дру га ствар је без ви зни режим, који је Срби ја успо -
ста ви ла с Кином.

(Мини стар трго ви не, тури зма и теле ко му ни ка ци ја
Расим Љајић, РТС, 16. сеп тем бар)

* * *
Могао сам и ја да кон ста ту јем ула зак срп ских поли ти ча -
ра у вла ду с Хара ди на јем, мени је то нуђе но још 2004.
годи не, али нисам. Саслу шао сам тај пред лог међу на род -
не зајед ни це, али нисам срп ским поли ти ча ри ма с Косо -
ва, потај но, попут Мар ка Ђури ћа, пору чио да уђу у вла ду
с Хара ди на јем па да онда кука вич ки кажем како су они
то сами одлу чи ли.

(Бив ши пред сед ник Срби је Борис Тадић, 
„Данас”, 15. сеп тем бар)

Ма, шта ми ре че!

Лига соци јал де мо кра та Вој -
во ди не позва ла је 19. сеп тем -
бра Мини стар ство зашти те
живот не сре ди не да хит но
кре не у реша ва ње про бле ма
отпа да од неу по тре бље них
леко ва или леко ва који ма је
исте као рок тра ја ња, као и
дру гог фар ма це ут ског отпа -
да у Репу бли ци Срби ји.

Леко ви све чешће завр ша -
ва ју у река ма или кому нал -
ном отпа ду, па чак и у улич -
ној про да ји. То је пре све га
опа сно, затим еко ло шки
штет но и циви ли за циј ски
недо пу сти во. Лига ши под се -

ћа ју да је закон ски про пи са -
но да би апо те ке мора ле да
пре у зи ма ју неу по тре бље не
леко ве или леко ве који ма је
исте као рок тра ја ња и да их
одла жу у посеб не кон теј не -
ре, како би се тај отпад
касни је спа лио у скла ду с
про пи си ма.

„Међу тим, буду ћи да је,
пре све га, скуп тран спорт, а
затим и сам про цес спа љи -
ва ња, неке апо те ке финан -

сиј ски нису у ста њу да то
обез бе де, а неке про сто игно -
ри шу ту оба ве зу и пре ћут ку -
ју гра ђа ни ма да би такав
отпад тре ба ло да одла жу код
њих. Упра во зато је важно да
Репу бли ка Срби ја уре ди
начин на који ће олак ша ти
апо те ка ма да испу не сво ју
закон ску оба ве зу, али да их
онда и кон тро ли ше да ли то
и чине”, наво де лига ши у
саоп ште њу.

Они дода ју да тај про блем
није настао јуче, већ зајед но
с низом дру гих про бле ма
расте већ годи на ма, али и да

је крај њи тре ну так да поч не
њего во реша ва ње.

„Репу бли ка Срби ја не може
и не би тре ба ло да с тим чека
на отва ра ње Погла вља 27 о
при сту па њу Европ ској уни ји,
посве ће ног обла сти зашти те
живот не сре ди не, јер то није
само европ ска вред ност, него
осно ва иоле уре ђе ног дру -
штва у 21. веку”, дода је се у
саоп ште њу ЛСВ-а.

М. Д.

ЛИГА СОЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

Реши ти про блем
отпа да од леко ва

У нашем гра ду је 16. сеп тем бра
одр жа на осни вач ка скуп шти на
Град ског одбо ра Нове стран ке,
пар ти је на чијем је челу Зоран
Жив ко вић, нека да шњи пот -
пред сед ник Демо крат ске стран -
ке и пре ми јер Срби је.

За пред сед ни ка Град ског одбо -
ра НС-а иза бран је Зоран Мла -
де но вић, њего ва заме ни ца је
Наде жда Ерак, а пот пред сед -
ни ци су Све тла на Дошан и
Јови ца Петро вач ки. За чла но -
ве одбо ра иза бра ни су Ката ри -
на Дра ги ће вић, Вера Вела ше -
вић, Лука Була то вић, Павле
Ђукић и Новак Фили по вић.

При сут ни ма су гово ри ли
пред сед ник Нове стран ке и
посла ник у сада шњем саста ву
Скуп шти не Срби је Зоран Жив -
ко вић и наша сугра ђан ка
Мари ни ка Тепић, која је зајед -
но са Жив ко ви ћем посла ник у
репу блич ком пар ла мен ту.

На кра ју три би не ново и за -
бра ни пред сед ник Град ског
одбо ра Нове стран ке Зоран
Мла де но вић и лидер те пар ти -
је Зоран Жив ко вић дали су
изја ве за „Пан че вац”.

– При о ри тет пан че вач ког
одбо ра НС-а биће да дока же мо
да смо јед на од нај ве ћих опо зи -
ци о них стра на ка, без обзи ра на
број чла но ва. Ника да нисмо
коке ти ра ли ни са јед ном дру гом
пар ти јом, а осим тога има мо
свој став, сво је мишље ње и, што
је нај ва жни је, може мо да пону -
ди мо реше ња како да сви ма
буде боље. Бит но нам је да охра -
бри мо људе да иска жу сво је
мишље ње, да се не боје да кажу
оно што им не одго ва ра. У Пан -
че ву се ста ње рапид но погор ша -
ва и сва ким даном све је горе.

ФОР МИ РАН ГРАД СКИ ОДБОР НОВЕ СТРАН КЕ

ЗА ПРЕД СЕД НИ КА ИЗА БРАН 
ЗОРАН МЛА ДЕ НО ВИЋ

Људи су неза до вољ ни, али не
сме ју да сло бод но изне су сво је
мишље ње. Боје се отка за на
послу и дру гих после ди ца, наро -
чи то ако има ју у поро ди ци неког
ко тек тре ба да се запо сли.
Локал на власт ништа није ура -
ди ла да би људи ма у нашем гра -
ду бар мало било боље – изја вио
је Мла де но вић.

Одго ва ра ју ћи на нови нар ско
пита ње шта је ових дана при о ри -
тет Нове стран ке, Жив ко вић је
рекао да је то насто ја ње да се сме -
ни сада шња репу блич ка власт да

би Срби ја била нор мал но дру штво
и при хва тљи во место за живот.

– То је могу ће пости ћи само
ако се сме ни доса да шња власт.
Надам се да још има поли тич -
ких стра на ка у Срби ји које
деле наше мишље ње. Чека мо
прве наред не избо ре, а то су
бео град ски. Они су изу зет но
важни за целу Срби ју, јер је то
шан са да ура ди мо оно што смо
и Мило ше ви ћу 1996. годи не.
То зна чи, први јачи шамар или
нок да ун, као увод у конач ни
демо крат ски обра чун са сада -

шњом вла шћу – иста као је
Жив ко вић.

Он је додао да ће режим
има ти подр шку међу на род не
зајед ни це све док Срби ја не
при зна пуну неза ви сност Косо -
ва и не дове де тај про цес до
кра ја, што је, по Жив ко ви ће -
вом мишље њу, бли зу.

Жив ко вић је под се тио да је и
Мило ше вић за међу на род ну
зајед ни цу био фак тор ста бил -
но сти на Бал ка ну, све док Срби -
ја није бом бар до ва на 1999.
годи не. М. Глигорић

РЕГИ СТАР ПОЛИ ТИЧ КИХ ПАР ТИ ЈА

За сва ког по нешто

Од укуп но 118 пар ти ја у
Срби ји, седи ште у Пан че ву има
само Демо крат ска пар ти ја
Маке до на ца, чији је заступ ник
др Ненад Крсте ски – наво ди се
у пода ци ма из Реги стра. Када
поми ње мо овај део Бана та,
при ме ћу је мо и поје ди не стран -
ке у нашем ком ши лу ку. У Реги -
стру поли тич ких пар ти ја упи -
са но је да је у Кова чи ци
седи ште Ром ске пар ти је, у

же ние”. У Киса чу је седи ште
пар ти је „Сло ва ци напред! –
Сло ва ци впред!”, а код нас
посто ји и Народ ни покрет
„Дина ра – Дри на – Дунав”, са
седи штем у Новом Саду. Свр -
љиг тако ђе има стран ку, и то
Ује ди ње ну сељач ку. Суде ћи по
Реги стру поли тич ких пар ти ја,
у Срби ји и даље посто ји и ради
Кому ни стич ка пар ти ја, са
седи штем, нарав но, у Бео гра -
ду, а како је наве де но, њен
заступ ник од 2010. годи не,
када је стран ка упи са на у реги -
стар, јесте – Јосип Броз.

У Бео гра ду посто ји и поли -
тич ка стран ка вла шке наци о -
нал не мањи не духо ви тог нази -
ва „Није дан од пону ђе них
одго во ра”, а има мо и Срп ску
монар хи стич ку стран ку „Срп -
ска сло га”, као и „ Пулс Срби -
је”, чије је седи ште у Кра ље ву...

Нај ста ри ја одно сно прва
упи са на стран ка од када је
Реги стар осно ван и од када
посто ји оба ве за еви ден ти ра ња
поли тич ких пар ти ја, јесте
Демо крат ска стран ка, а у Реги -
стар је упи са на 21. авгу ста
2009. годи не.

Закон о поли тич ким стран -
ка ма про пи су је ову оба ве зу, а
Реги стар поли тич ких стра на ка
је све тлост дана видео 10. јула
2009. годи не.

Први више стра нач ки избо ри
за Скуп шти ну Срби је одр жа ни
су 1990, а послед њи 2016. годи -
не. Ина че, европ ски рекор дер
по бро ју поли тич ких стра на ка
држи Босна и Хер це го ви на, јер
је у тој држа ви бли зу 130 пар -
ти ја, одно сно јед на на сва ких
30.000 ста нов ни ка. Ето, ко
каже да гра ђа ни нема ју избо ра
и да више пар тиј ски систем
овде не функ ци о ни ше.

М. Д.

ства за држав ну упра ву и
локал ну само у пра ву даље
види мо и да је у Субо ти ци
седам пар ти ја, у Пре ше ву су
осно ва не чети ри, у Нишу три,
а у Јаго ди ни јед на, али позна -
та „Једин стве на Срби ја” Дра -
га на Мар ко ви ћа Пал ме.

Пади ни је осно ва на Зеле на
стран ка Срби је, а у Вршцу
Румун ска пар ти ја.

Разно ли ка име на

Даљим ишчи та ва њем овог до-
ку мен та уочи ли смо да у нашој
земљи има пар ти ја за које

већи на бира ча није ни зна ла да
посто је и раде. Тако су у Пожа -
рев цу Срп ско-руска пар ти ја
„Вуко ви”, као и Гра ђан ска
стран ка Грка Срби је. Када већ
поми ње мо бра ћу Грке, тре ба
рећи и да је у Пара ћи ну, на
при мер, седи ште Покре та Грка
Срби за, а у Боси ле гра ду је
седи ште стран ке с нази вом „То
смо ми – При род ни покрет –
Това сме ние – При род но дви -

Са оснивачке скупштине



На састанку градских већника одр-
жаном 19. септембра било је пет
тачака дневног реда. Прво су се поза-
бавили Нацртом политике управља-
ња људским ресурсима у органима
Града Панчева за период од 2017. до
2020. године.

Доношењу тог документа присту-
пило се на основу Меморандума о
разумевању и сарадњи и препоруке
СКГО и Савета Европе, а у оквиру
учешћа Града у пројекту СЕ и Мини-
старства државне управе и локалне
самоуправе под називом
„Управљање људским
ресурсима у јединицама
локалне самоуправе”. На-
име, Панчево је изабра-
но као једна од 20 пилот
локалних самоуправа
које ће имати прилику да
примене пакет подршке
за унапређење функције
управљања људским ре-
сурсима.

Предметни документ
је афирмативан и
декларативан, а Скуп-
штина града треба да га
усвоји најкасније до 30. септембра
како би могло да се аплицира ка
фондовима.

Одборници ће на наредној седни-
ци локалног парламента гласати и о
преносу права коришћења на непо-
кретности у јавној својини града на
ОШ „Моша Пијаде” у Иванову. Ради
се о згради површине 310 метара
квадратних у поменутом селу.

Надзорни одбор ЈКП-а „Вод-Ком”
из Јабуке донео је одлуку о расподе-
ли добити по финансијском изве-
штају за 2016. Нето добит у износу
од 661.749,71 динар биће употре-
бљена за куповину цистерне за одно-
шење фекалија. Већници су ову
одлуку подржали, а то треба да учи-
не и одборници.

Донето је, потом, решење о изме-
ни Решења о образовању Комисије
за вредновање пројектних идеја у
вези с припремом предлога интер-
секторских пројеката с којима се
аплицира на конкурсе домаћих и
страних извора финансирања. Уме-
сто Александра Фаркаша, за пред-
седника Комисије именована је Маја
Витман, градски менаџер.

Најважнији закључак остављен је
за крај: ради се о учествовању града
на јавном конкурсу Управе за капи-

тална улагања АП Војводине с пред-
логом пројекта „Изградња саобра-
ћајнице Улице 7. нове – 3. деоница
с инфраструктуром (водовод и јав-
но осветљење) у оквиру инфраструк-
турног опремања северне индустриј-
ске зоне у Панчеву”. До сада су
изведени радови на прве две фазе
изградње Улице 7. нова.

Према пројектно-техничкој доку-
ментацији, укупна вредност пројек-
та износи 36.202.670 динара с ПДВ-
ом, а предложени начин
финансирања је да се од Управе за
капитална улагања тражи 80 одсто
вредности пројекта (28.962.136
динара), те да Град из буџета издво-
ји остатак од 7.240.534 динара.

С. Т.

Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Спорт је оми ље на заба ва људи широм
пла не те. Поред дра жи коју носи само
тре ни ра ње, вели ки број људи воли да
гле да и посе ћу је утак ми це, јер кажу
да се на тај начин пра зне од нега тив -
не енер ги је коју носи сва ко днев ни
живот. Оно што сви нај ви ше воле, јесу
вели ка првен ства у који ма игра репре -
зен та ци ја. Иако се Срби ја нала зи у
самом врху у ско ро свим екип ним
спор то ви ма, кошар ка је и даље један
од оми ље них спор то ва. Љубав пре ма
кошар ци наста ла је захва љу ју ћи сјај -
ним спор ти сти ма који су након
тешких пери о да за нашу земљу вра -
ти ли веру у живот осва ја ју ћи злат не
меда ље на број ним так ми че њи ма. У
годи на ма које су усле ди ле, мно ги
тимо ви осве тла ли су образ нашој
земљи и поста ви ли је, барем у спорт -
ском сми слу, на место које заслу жу је.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
пра те нашу репре зен та ци ју, које спор -
то ве нај ви ше гле да ју и да ли су били уз
наш кошар ка шки тим овог викен да.

СЛАВ КА ДИМ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ја сам спор ти ста нај ве ћи што

посто ји. Пра тим и фуд бал и кошар -
ку. Не гле дам фил мо ве, али спорт
обо жа вам. И то не само утак ми це
када игра репре зен та ци ја већ и оста -
ле. Ина че сам „зве зда ши ца”, али када
игра ју наши са стра ним тимо ви ма,
увек нави јам за дома ће. У мојој кући
се само спорт пра ти. Син је фубал ски

суди ја. Овог пута сам била сугур на да
ће Сло ве ни ја побе ди ти, јер сам гле -
да ла како игра ју и наши и њихо ви
тимо ви. Међу тим, када се резул тат
при бли жио, није ми било све јед но.

МИЛАН ЖИВА НОВ, 
бив ши фуд ба лер:

– Тре нут но се нала зим у дру штву бив -
ших спор ти ста. Ми пра ти мо све спор -
то ве, пого то во наше репре зен та ци је.
Пра ти ли смо кошар ку, од почет ка до
кра ја, и наши игра чи су нас јако усре -
ћи ли. Све у све му, сви наши спор то ви
има ју вели ке резул та те и то мора да се
пошту је. Овај народ је ствар но задо во -
љан, а ја сам оду ше вљен. Нека да се оку -
пља мо и гле да мо зајед но утак ми це, пра -
ви мо заку ске, код куће и напо љу.
Углав ном се с дру штвом про сла вља ју
побе де. Све спор то ве волим, а нај о ми -
ље ни ји ми је фуд бал. Мада наш фуд бал
нема резул та те као оста ли спор то ви. 

ВИТО МИР КАРА ФИ ЛО ВИЋ, 
пен зи о нер:

– Пра тим спорт. Овај дочек кошар -
ка ша ми је унео тако добру енер ги ју.
Заме рио сам мало оном игра чу што
је про ма шио два сло бод на баца ња и
мало суди ја ма. Ина че, пра тим све
спор то ве. Волим да гле дам када
Ђоко вић игра. Утак ми це пра тим сам,
а некад с мојим кућ ним љубим цем
злат ним ретри ве ром који зајед но са
мном нави ја.

ВЛА ДА НА ЗАКИЋ, 
про фе сор физич ког вас пи та ња:

– Гле да ла сам како наши игра ју на
Европ ском првен ству, као и завр шну
утак ми цу. Волим спорт и пра тим када
игра наша репре зен та ци ја. С обзи ром
на то да сам кошар ка ши ца, пра тим
нај ви ше кошар ку, али волим и одбој -
ку. Резул тат који су оства ри ли кошар -
ка ши, реал но је вели ки успех с обзи -
ром на то да пола њих није игра ло,
али ми је жао јер мислим да смо
могли да их доби је мо у фина лу.

ЂОР ЂЕ ЈОВ ЧЕ ВИЋ, атле ти чар:
– Нисам задо во љан резул та том, јер

тре ба ло је да осво ји мо то првен ство
Евро пе, ако смо већ дру ги у све ту.
Нисмо игра ли у нај бо љој поста ви, има
пуно повре ђе них игра ча, а Сло вен ци
су насту пи ли у нај бо љем саста ву. Нај -
ви ше гле дам кошар ку и атле ти ку. Пра -
тим увек када игра репре зен та ци ја –
европ ска и свет ска првен ства.

МИЛИ ЦА ПУЗО ВИЋ, учи те љи ца:
– Пра ти ла сам Европ ско првен ство

у кошар ци, али пра тим ско ро све утак -
ми це јер сам три на ест годи на била
тре нер одбој ке у „Дина му”. Углав ном
гле да мо све спор то ве, можда мало
мање фуд бал. Успех наших кошар ка -
ша је соли дан с обзи ром на то да доста
игра ча није игра ло. 

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

В. ЗАКИЋВ. КАРАФИЛОВИЋ Ђ. ЈОВЧЕВИЋ М. ПУЗОВИЋ

НАША АНКЕТА

ПРА ТИ ТЕ ЛИ УТАК МИ ЦЕ РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈЕ СРБИ ЈЕ?

Нави ја ње с поро ди цом и при ја те љи ма

М. ЖИВАНОВС. ДИМКОВИЋ

ХРОНИКА

Пажња ће бити усме ре на на еле мен -
те сао бра ћа ја који су бит ни из аспек та
без бед но сти, узи ма ње у обзир, пред ви -
ђа ње и раз ма тра ње посту па ка дру гих
уче сни ка у сао бра ћа ју и избор тре нут -
ка у којем ће дете сту пи ти у акци ју.

Злат на пра ви ла без бед ног пона ша -
ња пеша ка су: оба ве зно ста ти на ивич -
њак пре него што се зако ра чи на коло -
воз и саче ка ти зеле но све тло на
сема фо ру за пеша ке. Тако ђе: гле да ти
нај ма ње три пута – лево, десно, па

опет лево; пока за ти наме ру, иза бра ти
нај бе збед ни ји, а не нај кра ћи пут, те
бити досле дан у пошто ва њу сао бра -
ћај них пра ви ла. Обу ка ће, поред поме -
ну тих, обу хва ти ти сле де ћа пра ви ла:
види и буди виђен, пре ла зак ули це у
рас кр сни ца ма раз ли чи тих врста или
изме ђу два пар ки ра на ауто мо би ла,
про ве ри –кре ни, уко ли ко не можеш
сам – потра жи помоћ ста ри је осо бе,
изла зак из ауто мо би ла и из ауто бу са
град ског пре во за и пре ла зак ули це
непо сред но испред или иза њега…

Сао бра ћај ни поли гон за еду ка ци ју
деце про јек то ван је тако да су лек ци -
је међу соб но пове за не и у кон ти ну и -
те ту. Сва ко дете ће након завр ше не
обу ке доби ти еду ка тив ни мате ри јал
са основ ним пра ви ли ма у сао бра ћа ју
и дипло му – тзв. пешач ку дозво лу.

Непре ки дан и добро осми шљен рад
на уна пре ђе њу сао бра ћај ног обра зо ва -
ња и вас пи та ња ђака тре ба да дове де до
усва ја ња зна ња, фор ми ра ња пози тив них
ста во ва код деце, уве жба ва ња вешти на
(уме ћа) и, конач но, до њихо вог без бед -
ног пона ша ња у сао бра ћа ју.

С. Трај ко вић

Шта је то: пешак, 
ауто мо бил, ули ца...

Злат на пра ви ла 
без бед ног пона ша ња

Ђаци прва ци с тери то ри је гра да Пан -
че ва од 18. сеп тем бра, па у наред них
неко ли ко дана, про ћи ће обу ку на сао -
бра ћај ном поли го ну у симу ли ра ним
усло ви ма, где ће сте ћи основ не
вешти не о без бед ном пона ша њу у сао -
бра ћа ју. Обу ка деце се спро во ди у ОШ
„Сте ви ца Јова но вић”, у орга ни за ци ји
Kомите та за без бед ност сао бра ћа ја и
Оде ље ња за сао бра ћај Град ске упра -
ве. Пре воз за све ђаке је обез бе ђен.

Деца ће сте ћи зна ња о пој мо ви ма:
пешак, ауто мо бил, ули ца, дело ви ули -
це (коло воз, тро то ар), врсте ули ца
(јед но смер не, дво смер не, с јед ном
или више коло во зних тра ка), кре та -
ње по коло во зу и по тро то а ру, оби ла -
же ње пре пре ка на тро то а ру, кре та ње
по путу, избор места за пре ла зак пре -
ко ули це, пешач ки пре лаз, сема фор,
раз ли чи те врсте рас кр сни ца, пра ви -
лан пре ла зак ули це у раз ли чи тим
усло ви ма и све врсте сиг на ла у сао -
бра ћа ју, њихо во зна че ње и кре та ње у
усло ви ма сма ње не видљи во сти, као
што су ноћ и магла.

ПОЛИ ГОН ИЗ ОБЛА СТИ САО БРА ЋА ЈА

EДУКАЦИЈA ЂАКА ПРВА КА
НА СЕДНИЦИ ГРАДСКОГ ВЕЋА

Конкурсна документација
најважнија

Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге организације да пред-
ложе кандидате за Новембарску награ-
ду Града Панчева, која се традицио-
нално додељује поводом Дана града.

Награде се додељују физичком или
правном лицу које има пребивалиште
на територији града Панчева за нај-
вреднија достигнућа у областима:
уметности, науке, архитектуре и урба-
низма, новинарства, образовања, спор-
та, привреде, медицине, социјалног и
хуманитарног рада.

Предлог у писаној форми који
садржи податке о кандидату или гру-
пи за заједничко дело и детаљно обра-
зложење о достигнућу или резултати-
ма рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, пре-
зиме, адресу) доставити на писарни-
цу у Градском услужном центру (улаз
из Улице Петра Драпшина) најкасни-
је до 13. октобра.

Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметно-

сти: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано
на сцени; филмско и радио-телеви-
зијско остварење приказано у био-
скопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом про-
стору намењеном за презентацију дела
ликовног и примењеног стваралаштва,
визуелних и проширених медија;
музичко или музичко-сценско дело
изведено у концертној или позори-
шној дворани;

2. у области науке: научно остварење,
односно рад у друштвеним, хумани-
стичким, природним и техничким нау-
кама који као резултат има нова сазна-
ња и синтезу постојећих у циљу њихове
примене, који представља допринос раз-
воју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких
поступака, под условом да је објављено

у научној и стручној литератури, одго-
варајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања;
проналазак који је у смислу одредаба
Закона о патентима признат и уписан у
законом утврђен регистар;

3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности поје-
динца којима је дао значајан допри-
нос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;

4. у области архитектуре и урбани-
зма: изузетно дело у њима или у обла-
сти реконструкције објеката; урбани-
стички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усво-
јени и да је њихова реализација отпо-
чела;

5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прило-
га или емисија, публицистичких радо-

ва о темама од значаја за укупан дру-
штвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређива-
њу рубрике, емисије и програма који-
ма се значајно доприноси информи-
сању грађана Панчева;

6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у орга-
низацији и развоју школства града
Панчева;

7. у области спорта: рад или резул-
тати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос афир-
мацији, развоју и унапређењу спорта;

8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности поје-
динца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, раз-
воју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;

9. у области социјалног и хумани-
тарног рада: рад или резултати изу-
зетне вредности у овој области.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидатe
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Презентација на тему „Држав-
на помоћ – актуелни програми
подршке ММСПП”, коју орга-
низују РПК Јужнобанатског
управног округа Панчево и
Центар за привредна питања
ПКС, у сарадњи с Фондом за
развој РС и Развојном агенци-
јом Србије, биће одржана у уто-
рак, 26. септембра, од 12 сати,
у сали на првом спрату зграде
РПК Панчево.

Мр Слободанка Џиновић
Којић, самостална саветница
Центра за привредна питања
ПКС, говориће о државној
помоћи намењеној ММСПП,
Милан Љушић, директор Глав-
не филијале Београд Фонда за

развој РС, представиће актуел-
не програме Фонда за развој, а
Игор Новаковић, виши сарад-
ник за стратешка улагања Раз-
војне агенције Србије, држав-
не подстицаје привреди.

Циљ стручног скупа је
информисање привредних дру-
штава ММСПП и предузетни-
ка о актуелним програмима
подршке Министарства при-
вреде који се спроводе у сарад-
њи с Фондом за развој РС и
Развојном агенцијом Србије.

Учешће на презентацији је
бесплатно, а треба га потврдити
најкасније до 25. септембра на
имејл ljlja na.jelen ko vic@pks.rs.

С. Т.

Коро ви нису слу чај ни пра -
ти о ци гаје них биља ка. То су
биљ не врсте које су се током
вре ме на при ла го ди ле гаје -
ним биљ ка ма и дуже при -
ме њи ва ним агро тех нич ким
мера ма. С дру ге стра не, они
пред ста вља ју важан огра ни -
ча ва ју ћи чини лац у биљ ној
про из вод њи, јер могу зна -
чај но да сма ње при нос гаје -
них биља ка, али и ква ли тет
про из во да.

Тре нут на прак са у биљ ној
про из вод њи Срби је све више
се осла ња на упо тре бу син -
те тич ких хер би ци да. Услед
мно го број них штет них пос-

ле ди ца масов не при ме не
пести ци да по чове ка и
живот ну сре ди ну, у мно гим
раз ви је ним земља ма све та
пред ви ђа се сма ње ње њихо -
ве упо тре бе за 50 одсто.
Дана шњи пољо при вред ни
про из во ђач у Срби ји који не
при ме њу је пло до ред, а
основ не агро тех нич ке мере
заме њу ју пре ко мер ном при -
ме ном хер би ци да, у бли ској
будућ но сти суо чи ће се са
ова квим зах те ви ма.

У прет ход ном дужем
пери о ду низ актив них мате -
ри ја хер би ци да већ је пову -
чен из упо тре бе. Тиме се
дуго роч но исцр пљу ју могућ -
но сти за ефи ка сно бавље ње
биљ ном про из вод њом на
начин како се то до сада
ради ло, а наме ће се потре ба
про ме не кон цеп та сузби ја ња
коро ва на њива ма. Доса да -
шњи кон цепт је био да се од
коро ва шти ти усев или гаје -
на биљ ка, а у пер спек ти ви
кон тро ла коро ва биће бази -
ра на на пре вен тив ном дело -

ва њу, хиги је ни њива и њихо -
вом одр жа ва њу без семе на
коро ва и орга на за веге та -
тив но раз мно жа ва ње.

Зада так стру ке је да мул -
ти ди сци пли нар ним при сту -
пом поч не да раз ви ја мето -
де инте грал не биљ не
про из вод ње, при ме њи ве за
наше агро е ко ло шке усло ве.
Обра зо ва ње пољо при вред -
них про из во ђа ча у том сми -
слу је од вели ког зна ча ја. У
орган ској про из вод њи, која
је закон ски регу ли са на,
забра ње на је упо тре ба син -
те тич ки про из ве де них хер -
би ци да, а посто ји и закон -

ска оба ве за за пошто ва ње
пло до ре да. Иску ства сте че -
на у окви ру овог систе ма
про из вод ње, тра ди ци о нал -
не, кон вен ци о нал не, али и
алтер на тив не мето де које се
при ме њу ју у бор би про тив
коро ва могу послу жи ти као
дра го це но иску ство за раз -
ви ја ње мето да кон тро ле
коро ва у кон вен ци о нал ној
про из вод њи. Упо тре ба ши-
рег пло до ре да, с већим уче -
шћем покров них усе ва,
мал чи ра ње, као и аде кват -
на обра да земљи шта могу
знат но да сма ње коли чи ну
коро ва на њива ма.

У све ту се интен зив но
ради на раз во ју био хер би -
ци да и меха ни за ци је за што
ефи ка сни је меха нич ко уни -
шта ва ње коро ва. Тако су
раз ви ја ни раз ли чи ти кул ти -
ва то ри, сузби ја ње пла ме -
ном, чешља сте дрља че и
робо ти за уни шта ва ње коро -
ва, све то с циљем сма ње ња
упо тре бе хер би ци да у про -
из вод њи.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Кон тро ла коро ва
агро тех ни ком

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

У „ХИП –ПЕ ТРО ХЕ МИ ЈИ”

ЗДРУ ЖЕ НА РЕДОВ НА ВЕЖБА

га сних еки па јужне инду стриј -
ске зоне и град ске ватро га сне
једи ни це.

При ли ком ана ли зе оце ње -
но је да је вежба успе шно
спро ве де на, а ватро га сци из
фабри ка јужне зоне и град ске
ватро га сно-спа си лач ке једи -
ни це, као и меди цин ско осо -
бље пока за ли су висок сте пен
одго вор но сти и спрем но сти у
извр ше њу зајед нич ких зада -
та ка при поја ви акци дент них
ситу а ци ја.

С. Трај ко вић

При ка за на ситу а ци ја
про у зро ко ва на 
осло ба ђа њем сиро вог
бен зи на и пожа ром
на резер во а ру

Демон стри ран начин
рада са опре мом за
тех нич ке интер вен ци је
са опа сним мате ри ја ма

Ватро га сно-спа си лач ке еки пе
„Петро хе ми је”, „Азо та ре”, Ра-
фи не ри је наф те Пан че во и
МУП-а РС, Сек то ра за ван ред не
ситу а ци је, Оде ље ња за ван ред -
не ситу а ци је у Пан че ву, као и
еки па Хит не меди цин ске помо -
ћи Дома здра вља Пан че во, 20.
сеп тем бра су успе шно изве ле
здру же ну вежбу у „ХИП –Пе тро -
хе ми ји” у којој су реа го ва ле на
симу ли ра ну несре ћу у петро хе -
миј ској фабри ци Ети лен.

Током вежбе је при ка за на
ситу а ци ја про у зро ко ва на осло -
ба ђа њем сиро вог бен зи на и
пожа ром на резер во а ру ТК-
1101А скла ди шта фабри ке Ети -
лен и колап сом резер во а ра,
ства ра њем локве у тан ку, те
после ди ца ма уде са. Том при ли -
ком демон стри ра ни су начин
рада са опре мом за тех нич ке
интер вен ци је са опа сним мате -
ри ја ма и спа са ва ње повре ђе них.

ДЕСЕ ТО ГО ДИ ШЊИ ЛУКА РИСТИЋ МАЈ СТОР СКИ КАН ДИ ДАТ

Чудо од дете та

Екип но Првен ство Срби је у
шаху, у нај ја чем ран гу у нашој
земљи, одр жа но је од 1. до 11.
сеп тем бра у Руми. ШК „Све то -
зар Гли го рић Гли га” из наше га
гра да већ чети ри годи не је стал -
ни члан Прве лиге, а ове годи -
не је пости гао нај ве ћи успех од
осни ва ња (1920. годи не).

Пан чев ци су зау зе ли шесто
место у конач ном пла сма ну,
као тре ћи клуб у Вој во ди ни, а
испред шахов ских инсти ту ци -
ја као што су Ново сад ски шах
клуб и ваљев ски „Све ти Нико -
лај”, про шло го ди шњи шам пи -
он Срби је.

Успех ШК-а „Све то зар Гли -
го рић Гли га” још више доби ја
на зна ча ју ако има мо у виду да
чла но ви тог колек ти ва нису
има ли сред ста ва за пре воз так -
ми ча ра, али ни за дру ге потре -
бе за нор мал не при пре ме пред
вели ко так ми че ње.

Нај у спе шни ји так ми ча ри
ШК-а „Све то зар Гли го рић Гли -
га” били су веле мај стор Бран -
ко Тадић и интер на ци о нал ни
мај стор Сло бо дан Муни жа ба,
који нису изгу би ли нијед ну
пар ти ју. Ипак, сви чла но ви
клу ба заслу жу ју похва ле, јер су
мно го учи ни ли на афир ма ци -
ји шаха, свог колек ти ва, али и
самог гра да Пан че ва.

А. Ж.

У ПРИВРЕДНОЈ КОМОРИ

О државној помоћи 
и подршци

Три би на под нази вом „НАТО
бом бар до ва ње СРЈ – узро ци и
после ди це”, на којој ће гово ри -
ти про фе сор док тор Дани ца
Гру ји чић, неу ро хи рург, начел -
ни ца Оде ље ња за неу ро он ко ло -
ги ју Кли нич ног цен тра Срби је,
и Дра го слав Бокан, филм ски
реди тељ, писац и публи ци ста,

биће одр жа на у поне де љак, 25.
сеп тем бра, у нашем гра ду.

Три би ну орга ни зу је удру же -
ње „Лас хен тес” у чита о ни ци
библи о те ке, од 19 сати. Том
при ли ком биће при ка зан и
доку мен тар ни филм „Бом бар -
до ва ње Срби је 1999” ауто ра
Нема ње Трбо је ви ћа. М. Д.

ГРУ ЈИ ЧИ ЋЕ ВА И БОКАН У ПАН ЧЕ ВУ

После ди це
НАТО бом бар до ва ња

Реа го ва ли су нај пре запо сле ни
у Ети ле ну, затим ватро га сна
једи ни ца „ХИП –Пе тро хе ми је”,
којој су одмах у помоћ при ско -
чи ле коле ге из ватро га сних
једи ни ца „Азо та ре” и Рафи не -
ри је наф те Пан че во, а потом и
при пад ни ци ватро га сно-спа си -
лач ке једи ни це МУП-а из Пан -
че ва и меди цин ско осо бље.

Дра ган Зави шић, извр шни
дирек тор Функ ци ја кор по ра -
тив них и прав них пита ња
„ХИП –Пе тро хе ми је”, овим
пово дом је рекао:

– Све ово орга ни зо ва но је
као редов на вежба у скла ду с
годи шњим пла ном вежби Слу -
жбе зашти те од пожа ра. Циљ
је био про ве ра оспо со бље но сти
запо сле них у „Петро хе ми ји”,
заду же них по осно ву упут ста -
ва и про це ду ра за спро во ђе ње
актив но сти при поја ви пожа ра
и акци дент них ситу а ци ја, као
и коор ди на ци ја свих ватро га -
сних еки па. Вежба је испу ни -
ла наша оче ки ва ња и потвр ди -
ла доса да шњу добру прак су
про фе си о нал не сарад ње ватро -

Наш сугра ђа нин, десе то го ди -
шњи шахи ста Лука Ристић
пости гао је још један фено ме -
на лан успех, захва љу ју ћи којем
ће ући у ана ле магич не игре на
64 црно-бела поља.

Про шлог викен да у Бео гра -
ду је окон чан више днев ни тур -
нир прво ка те гор ни ка, на коме
је мла ди члан ШК-а „Аље хин”
из наше га гра да осво јио прво
место, али и титу лу мај стор ског
кан ди да та. Коли ко је вели ки
Лукин успех, нека потвр ди и
пода так да је дру го место зау -
зео његов ривал који је чак 30
годи на ста ри ји од њега.

Шахов ски струч ња ци се сла -
жу у јед ном – Срби ја такав
тале нат није има ла!

Лука Ристић је тако наста -
вио кон ти ну и тет фено ме нал -
них оства ре ња ове годи не.

Под се ћа мо да је он у јуну на
Европ ском првен ству у Будви
зау зео пето место, а тако ђе се
над ме тао с мно го ста ри јим
рива ли ма од себе.

ШК „Аље хин” се поно си сво -
јим мла дим так ми ча ри ма Вуком
Жегар цем, нај мла ђим ФИДЕ
мај сто ром, и Вуком Канач ким,
који је про шлог викен да осво јио
тур нир дру ге кате го ри је.

Лука Ристић наста ви ће вред -
но да тре ни ра под над зо ром
Ксе ни је Томин. Он и њего ви
дру го ви из „Аље хи на” оку пља -
ју се сва ког дана од 19 сати у
МЗ Котеж. А. Ж.

ЕКИП НО ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ШАХУ

Пан че вач ки „Гли га” 
на шестом месту

МИНИ СТАР ВЛА ДАН ВУКО СА ВЉЕ ВИЋ

Локал не само у пра ве да издва ја ју 
један одсто нов ца

Мини стар кул ту ре и инфор ми -
са ња Вла дан Вуко са вље вић
изја вио је 18. сеп тем бра у
Нишу да ће Мини стар ство пре -
по ру чи ти локал ним само у пра -
ва ма да издва ја ју барем један
одсто сво јих буџет ских сред ста -
ва за инфор ми са ње гра ђа на,

одно сно за суфи нан си ра ње
медиј ских про је ка та.

– Не могу се све медиј ске
куће финан си ра ти пре ко Мини -
стар ства кул ту ре и инфор ми са -
ња, локал не само у пра ве мора ју
да се укљу че и да издва ја ју више
нов ца него што то сада чине –

рекао је Вуко са вље вић на ску пу
на којем је пред ста вљен Пред -
лог стра те ги је раз во ја кул ту ре
Срби је за пери од од 2017. до
2027. годи не.

Пре ма Вуко са вље ви ће вим
речи ма, до кра ја годи не биће
изра ђе на и нова медиј ска стра -

те ги ја пошто је ста рој стра те -
ги ји исте кла важност.

– Нова стра те ги ја пону ди ће
нова реше ња како би се ситу а -
ци ја у обла сти меди ја и инфор -
ми са ња ста би ли зо ва ла – рекао
је Вуко са вље вић.

М. Д.



сарад ни ци су кључ ни за доби -
ја ње подр шке ЕУ). У скла ду с
тен ден ци ја ма про гра ма „Хори -
зонт 2020”, „Дру ги инфо-дан”
биће посве ћен раз во ју и ино ва -
ци ји, као и истра жи ва њи ма.
Орга ни за то ри пози ва ју пред -
став ни ке малих и сред њих
пред у зе ћа с јаким потен ци ја лом
(потре бом за раз вој тех но ло ги -
ја) да се при ја ве до 25. сеп тем -
бра на линк http://belgradehori-
zonfair.talkb2b.net/.

Да под се ти мо, „Хори зонт
2020” је про грам Европ ске уни -
је за истра жи ва ње и ино ва ци је.
Он пред ста вља инстру мент за

оства ри ва ње глав них циље ва
стра те ги је „Евро па 2020”, а пре
све га њене ини ци ја ти ве назва -
не „Ино ва тив на уни ја”. Циљ је
да се оси гу ра ства ра ње европ -
ске нау ке свет ске кла се и омо -
гу ћи јед но став ни ја сарад ња
изме ђу при ват ног и јав ног сек -
то ра на пољу ино ва тив ног рада.
„Хори зонт 2020” усме рен је и
на даљи раз вој Европ ског истра -
жи вач ког про сто ра као једин -
стве ног тржи шта зна ња, истра -
жи ва ња и ино ва тив но сти. У
пита њу је нови инте гри са ни
систем финан си ра ња који обу -
хва та све про гра ме за истра жи -

ва ња и ино ва ци је који су били
финан си ра ни кроз оквир ни
про грам за истра жи ва ње и тех -
но ло шки раз вој, про грам CIP и
пре ко Европ ског инсти ту та за
ино ва ци је и тех но ло ги ју. Три су
глав не теме овог европ ског про -
јек та: „Извр сност у нау ци”,
„Вођ ство у инду стри ји” и „Дру -
штве ни иза зо ви”.

Европ ска коми си ја је обја ви -
ла први позив за под но ше ње
пред ло га про је ка та у окви ру
про гра ма ЕУ за подр шку
истра жи ва њи ма и ино ва ци ја -
ма још 2014. годи не. Уни вер -
зи тет у Бео гра ду је јану а ра
2014. годи не у све ча ној сали
Рек то ра та, у сарад њи с Мини -
стар ством про све те, нау ке и
тех но ло шког раз во ја, орга ни -
зо вао „Први инфо-дан”, којем
је при су ство вао вели ки број
настав ни ка, сарад ни ка и истра -
жи ва ча заин те ре со ва них за
могућ но сти уче ство ва ња у про -
јек ти ма у окви ру про гра ма
„Хори зонт 2020”.

Нафт на инду стри ја Срби је и
ове јесе ни изла зи у сусрет
пољо при вред ни ци ма. Кори -
сни ке „НИС Aгро кар ти це”, уз
ниже цене висо ко ква ли тет ног
гори ва дома ће про из вод ње,
мотор ног уља и робе широ ке
потро шње, чека ју спе ци јал на
изне на ђе ња на бен зин ским
ста ни ца ма „НИС –Пе тро ла”.

При ли ком купо ви не нај ма -
ње 30 лита ра евро ди зе ла или
гасног уља 0,1, уз „НИС Aгро
кар ти цу”, на одре ђе ним бен -
зин ским ста ни ца ма „НИС –
Пе тро ла” потро шач доби ја
кар ти цу која му одмах доно -
си зага ран то ван поклон. Реч
је о више од сто хиља да арти -
ка ла, међу који ма су и пољо -
при вред не маши не, поклон-
кар ти це за гори во од 100 или
50 лита ра, рад на опре ма, ала -
ти итд. Као под сти цај раз во ју
пољо при вре де, НИС као воде -
ћа ком па ни ја на дома ћем
тржи шту нафт них дери ва та
већ четвр ту годи ну заре дом
обез бе ђу је мно го број не погод -
но сти за пољо при вред ни ке,
кори сни ке „НИС Aгро кар ти -
це”, уз коју потро ша чи током
целе годи не оства ру ју попуст
од пет дина ра по литру евро -
ди зе ла, одно сно три дина ра по
литру гасног уља 0,1. Ова кар -
ти ца пољо при вред ни ци ма
обез бе ђу је додат не погод но -
сти за аку му ли ра ну потро шњу
у зави сно сти од коли чи не

купље ног гасног уља, одно сно
евро ди зе ла, а попуст који
кори сни ци „НИС Агро кар ти -
це” на тај начин могу оства -
ри ти, кре ћу се до чак 12 дина -
ра по литру стан дард ног и
пре ми јум дизел-гори ва, одно -
сно до осам дина ра по литру
за гасно уље 0,1. Поред гасног
уља и дизе ла евро 5 ква ли те -
та, пољо при вред ни ци оства -
ру ју пра во и на попуст од 15
одсто на асор ти ман уља и
мази ва „Nisotec”, одно сно 20
одсто на ода бра ну робу широ -
ке потро шње.

Више инфор ма ци ја о вели -
кој НИС-овој јесе њој поклон-
акци ји, као и о начи ну изда -
ва ња и кори шће ња „Агро
кар ти це”, доступ но је на сај -
ту www.nispetrol.rs, а оне се
могу доби ти и бес плат ним
пози вом на теле фон кол-цен -
тра НИС-а 08-0000-8888.
Кори сник „НИС Агро кар ти -
це” може бити физич ко лице,
пред у зет ник или прав но лице
које има актив ни ста тус реги -
стро ва ног пољо при вред ног
дома ћин ства или газдин ства,
као и вла сник реги стро ва не
пољо при вред не маши не.

Покрет гора на и цен тар волон -
те ра Пан че во при ре ди ће мани -
фе ста ци ју посве ће ну зашти ти
живот не сре ди не у петак, 22.
сеп тем бра, у Дому омла ди не.
Реч је о реа ли за ци ји про јек та
„Чувај мо озон, чувај мо наше
здра вље”, који је подр жао град -
ски Секре та ри јат за зашти ту
живот не сре ди не.

Овом при ли ком чла но ви
удру же ња пози ва ју гра ђа не да
им се при дру же. У 13 сати је
оку пља ње уче сни ка у дво ри -
шту Дома омла ди не, а потом
сле ди музич ко-сцен ски про -
грам. Пла ни ра но је одр жа ва -
ње еко-кви за и пре да ва ња о
зна ча ју очу ва ња озон ског
омо та ча.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕВРОП СКА НЕДЕ ЉА МОБИЛ НО СТИ 2017. ГОДИ НЕ

НАПРЕД НА ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА 
МЕЊА ЕКО ЛО ШКЕ НАВИ КЕ

АКЦИ ЈА ГОРА НА

Чувај мо озон

Ста нов ни ке насе ља Сода ра у
поне де љак, 18. сеп тем бра,
око 7.30, непри јат но је изне -
на дио про до ран звук сире не.
Јутар ња изма гли ца, непри јат -
ни мирис, као и одсу ство
резул та та мере ња град ског
мони то ринг систе ма на сај ту
Гра да Пан че ва само су још
више узне ми ри ли гра ђа не тог
пан че вач ког насе ља.

Убр зо је јав ност инфор ми -
са на да је дошло до само у -

кљу че ња јед не од две сире не
које се нала зе на Сода ри.
Пре ма речи ма над ле жних у
Цен тру за оба ве шта ва ње и
узбу њи ва ње, кра так спој је
иза звао некон тро ли са но зави -
ја ње уре ђа ја за узбу њи ва ње.

Квар је убр зо откло њен, а
резул та ти мере ња, након
крат ко трај ног пре ки да у
пре но су пода та ка, поно во су
се нашли на сај ту Град ске
упра ве.

ЛАЖНА УЗБУ НА

Кра так спој

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

Нове тех но ло ги је 
и нано тех но ло ги ја

Шан са за амби ци о зна
мала и сред ња 
пред у зе ћа

Мини стар ство про све те, нау ке
и тех но ло шког раз во ја у сарад -
њи са Ино ва ци о ним цен тром
Машин ског факул те та у Бео гра -
ду при ре ди ће од 4. до 5. окто -
бра „Дру ги инфо-дан” и сајам
иде ја „Хори зонт 2020”, с посеб -
ним нагла ском на новим мате -
ри ја ли ма и нано тех но ло ги ји, а
с циљем про мо ци је про гра ма
„Хори зонт 2020”. Скуп ће бити
одр жан на петом спра ту
Машин ског факул те та Уни вер -
зи те та у Бео гра ду и, пре ма речи -
ма орга ни за то ра, у фоку су ће
бити два важна аспек та: извор
финан си ра ња кроз наци о нал не
про гра ме и про на ла же ње парт -
не ра (добри и ком пле мен тар ни

ПРО ГРАМ ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ „ХОРИ ЗОНТ 2020”

Дру ги позив на сарад њу

Зајед нич ко путо ва ње
до посла и назад

Рим, Париз 
и Амстер дам као 
при ме ри добре прак се

Пан че во и ове годи не уче ству -
је у европ ској еко ло шкој мани -
фе ста ци ја посве ће ној зашти ти
живот не сре ди не и одр жи вом
раз во ју, која се орга ни зу је у
пре ко 2.500 европ ских гра до -
ва од 16. до 22. сеп тем бра. Реч
је о Европ ској неде љи мобил -
но сти, која про мо ви ше одр жи -
ву урба ну мобил ност и иде ју да
држа ве, локал не само у пра ве и
гра ђа ни про ме не свест како би
у зајед ни ци више кори сти ли
алтер на тив не врсте мобил но -
сти у свр ху очу ва ња живот не
сре ди не. Покре ну та је пре
шесна ест годи на с циљем да се
сма њи све интен зив ни је зага -
ђе ње гра до ва и насе ље них
места штет ним гасо ви ма услед
изра зи тог пове ћа ња ауто мо -
бил ског сао бра ћа ја. Ову ини -
ци ја ти ву у Срби ји подр жа ва
Мини стар ство гра ђе ви нар ства,
сао бра ћа ја и инфра струк ту ре
Репу бли ке Срби је.

Наш град је захва љу ју ћи
Секре та ри ја ту за зашти ту
живот не сре ди не редо ван уче -
сник ове зна чај не европ ске
еко ло шке кам па ње која упо зо -
ра ва да је очу ва ње живот не сре -
ди не нај ва жни ји зада так у овој
деце ни ји и која афир ми ше еко -
ло шки оправ да не начи не пре -
во за и здрав начин живо та.
Актив но сти у окви ру ово го ди -
шње кам па ње осми шље не су у
скла ду с темом „Чиста, дељи ва
и памет на мобил ност”, коју су
одре ди ли Европ ска коми си ја и
наци о нал ни коор ди на то ри
мани фе ста ци је. Иде ја је да се
ове неде ље про мо ви шу алтер -
на тив ни видо ви пре во за како

би оја ча ла еко ло шка свест
наших сугра ђа на.

Инте ли гент на мобил ност
У сре ду, 20. сеп тем бра, у пуној
сали Град ске упра ве одр жа на
је све ча на мани фе ста ци ја
пово дом ово го ди шњег обе ле -
жа ва ња Неде ље мобил но сти, а
међу гости ма је било нај ви ше
уче ни ка пан че вач ких сред њих
шко ла. На почет ку се при сут -
ни ма обра ти ла Зден ка Миљ ко -
вић, секре тар пан че вач ког
Секре та ри ја та за зашти ту
живот не сре ди не, која је иста -
кла да Пан че во сед ми пут пру -
жа подр шку у реа ли за ци ји овог
амби ци о зног европ ског пла на
да гра ђа ни Евро пе при хва те
алтер на тив не видо ве пре во за.
Овом при ли ком она је позва ла
пан че вач ку јав ност да се при -
дру жи овој акци ји и да да сво -
је пред ло ге како би ова кам па -
ња 2018. годи не била још боља
и кон крет ни ја.

Посеб но је било зани мљи во
пре да ва ње „Чиста, зајед нич ка
и инте ли гент на мобил ност”
Деја на Ради во је ва, мастер
инже ње ра сао бра ћа ја, док то -

ран да на Факул те ту тех нич ких
нау ка у Новом Саду. Он је
гости ма гово рио о зна ча ју и
уло зи изнајм љи ва ња еко ло -
шких вози ла, моде ли ма при -
ме не алтер на тив ног пре во за у
европ ским метро по ла ма (Па-
риз, Амстер дам, Рим итд.), о
финан сиј ској уште ди и пози -
тив ном ути ца ју на живот ну
сре ди ну систе ма „Carpooling”,
„Car Sharing” и „Bike Sharing”.

Поде ла тро шко ва
Потом је усле ди ла пре зен та ци -
ја еко ло шког вози ла будућ но -
сти рено ми ра ног ауто мо бил -
ског гиган та. О пој му и зна ча ју
еко-вожње гово ри ли су чла но -
ви удру же ња „RICO Training
Centre”, док је Сава Весе ли но -
вић, коор ди на тор про гра ма
прве помо ћи Терен ске једи ни -
це Црве ног крста Пан че во, упо -
знао при сут не са без бед но шћу
и првом помо ћи у сао бра ћа ју.
Секре та ри јат за зашти ту живот -
не сре ди не у сарад њи са Аген -
ци јом за сао бра ћај наја вљу је да
ће у петак, 22. сеп тем бра, дели -
ти LED расве ту бици кли сти ма,
као награ ду за њихо во анга жо -

ва ње на очу ва њу живот не сре -
ди не и сма ње њу еми си је отров -
них гасо ва у гра ду.

Тема ово го ди шње мани фе ста -
ци је је „Чиста, дељи ва и памет -
на мобил ност”, а иде ја европ -
ских зва нич ни ка била је да се
гра ђа ни под стак ну да кори сте
зајед нич ке могућ но сти град ског,
међу град ског и при град ског пре -
во за. У том окви ру се овог пута
изу зет но пре по ру чу је зајед нич -
ко кори шће ње ауто мо би ла, јер
се у том слу ча ју сма њу је уку пан
број вози ла на ули ца ма и путе -
ви ма и осло ба ђа ју места у масов -
ном јав ном пре во зу. Ујед но, сма -
њу је се ниво испу шта ња опа сних
мате ри ја у атмос фе ру. Врху нац
ове еко ло шке европ ске кам па -
ње је акци ја „Дан без ауто мо би -
ла”. Тако ће у петак 22. сеп тем -
бра, гра до ви уче сни ци, а међу
њима је и Пан че во, обез бе ди ти
зоне у који ма ће бити дозво љен
сао бра ћај искљу чи во за пеша ке
бици кли сте. У Срби ји су кам па -
њу ове годи не подр жа ли Бео -
град, Кру ше вац, Ниш, Пан че во,
Србо бран, Срем ска Митро ви ца
и Сви лај нац.

КАМ ПА ЊЕ НИС-а

Подр шка 
пољо при вре ди

Срби ји пред сто ји детаљ на ана -
ли за ста ња зашти те живот не
сре ди не и спро ве де них про је -
ка та, после чега ће бити при -
пре мље на пре го ва рач ка пози -
ци ја за Погла вље 27. Ово је
један од закљу ча ка про шло не -
дељ ног састан ка мини стра
зашти те живот не сре ди не
Гора на Три ва на и шефа Деле -
га ци је Европ ске уни је у Срби -

ји Сема Фабри ци ја. Зва нич ник
ЕУ је том при ли ком рекао да
Срби ја, као парт нер ЕУ, може
да оче ку је сву помоћ с циљем
побољ ша ња ста ња живот не
око ли не и да ће Деле га ци ја ЕУ
у Срби ји пру жи ти пуну подр -
шку у обла сти зашти те живот -
не сре ди не и одр жи вог раз во -
ја. Нагла сио је да Срби ја у
наред ном пери о ду тре ба да

уна пре ди област пре чи шћа ва -
ња отпад них вода и упра вља -
ње кому нал ним отпа дом. Ујед -
но, над ле жни у наред ном
пери о ду тре ба да покло не више
пажње сарад њи с невла ди ним
сек то ром и меди ји ма.

Саго вор ни ци су се сло жи -
ли да тре ба јача ти капа ци те -
те локал них вла сти, пого то во
за изра ду и финан си ра ње

про је ка та зашти те живот не
сре ди не, као и да ће у том
погле ду локал не само у пра ве
има ти потреб ну помоћ.
Закљу че но је да гра до ви и
општи не мора ју да у сво јим
буџе ти ма за сле де ћу годи ну
пла ни ра ју сред ства за реа ли -
за ци ју про је ка та који тре ба да
уна пре де зашти ту живот не
сре ди не.

ПОДР ШКА ЕВРОП СКЕ УНИ ЈЕ У ОБЛА СТИ ЗАШТИ ТЕ ЖИВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

Јача ње уло ге локал них само у пра ва

Зден ка Миљ ко вић поздра вља уче сни ке ску па



Неформална група „Пријате-
љи” из нашег града, уз подр-
шку Министарства омладине и
спорта, а у оквиру програма
„Млади су закон”, тренутно
спроводи волонтерски проје-
кат „Френдовање – нови изазо-
ви” у партнерству с панчевач-
ким Геронтолошким центром.

Циљ пројекта је да се кроз
активизам и волонтеризам
младих особа са интелектуал-
ним тешкоћама развија међу-
генерацијска сарадња и осећај
припадности.

– „Френдовање” смо започе-
ли пре око две године у Герон-
толошком центру. Мало је
рећи да смо се пријатно изне-
надили резултатима. Поред
тога што смо као неформална
група 2015. године освојили
прво место на избору пројека-
та Јужнобанатског и Београд-
ског округа у оквиру програма
„Млади су закон”, упознали
смо и занимљиве баке и деке и
направили неке незаборавне
моменте. Поучени добрим
искуством, решили смо да
поновимо „френдовање” и ове
године – рекао је Срђан Или-
јин, лидер неформалне групе
„Пријатељи”.

Концепт овог пројекта, каже
Илијин, заснива се на идеји да
младе особе са интелектуал-
ним тешкоћама добију улогу
волонтера, а корисници Герон-

толошког центра улогу прима-
оца услуге. Кроз разне креатив-
не радионице корисници јед-
ни другима преносе знања и
умећа и тако се употпуњују.

– Како се не би све свело на
мануелни рад, осмислили смо и
дружења: вожњу катамараном,
изласке у оближњи кафић, шет-
ње, одласке на пијацу и слично.
За крај пројекта планирана је
изложба „Ђаконије-дрангулије”,
као и дружење с децом из дома
„Споменак”. На изложби ће
посетиоци имати прилику да
погледају производе настале у
оквиру пројекта – додао је Или-
јин.

Неформалну групу „Пријате-
љи“ иницирали су крајем 2014.
године Јована Стојиљковић и
Срђан Илијин с циљем да кроз
активизам и волонтеризам
омогуће да младе особе са
интелектуалним тешкоћама
постану волонтери и да пома-
жу другима. У првом пројекту
названом „Френдовање” успе-
ли су да локалној заједници
покажу да различитост није
препрека за добро дружење.
Ове године „Пријатељи” су
решили да поново обрадују
баке и деке наставком сарадње.

Уколико бисте желели да
пратите рад ове занимљиве
групе, можете лајковати њену
„Фејсбук” страну „Неформал-
на група ’Пријатељи’”. После
сваке радионице моћи ћете да
погледате фотографије и ужи-
вате у чињеници да постоје
неки дивни млади и духом
млади људи који раде на томе
да овај свет постане боље место
за све нас.

Петак, 22. септембар 2017.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

Наша веч на жеља да буде мо
мла ђи или да бар тако изгле -
да мо, под ста кла је гру пу
науч ни ка из Торон та да се
посве ти потра зи за одго во -
ром на пита ње како то пости -
ћи. Они су 2009. годи не
откри ли дер мал не матич не
ћели је и тако отво ри ли вра -
та при ме ни нове гене ра ци је
биљ них матич них ћели ја у
козме ти ци.

Матич не ћели је пред ста -
вља ју неди фе рен ци ра не ће-
ли је, које се нала зе у већи ни
тки ва, а упра во од њих зави -
се обна вља ње и реге не ра ци -
ја. Биљ не матич не ћели је
има ју функ ци ју зашти те и
реви та ли за ци је хума них дер -
мал них матич них ћели ја за
дубин ско под мла ђи ва ње
коже, што резул ти ра побољ -
ша ном чвр сто ћом коже и
редук ци јом бора. Актив не

биљ не матич не ћели је има ју
број не бла го твор не ефек те на
кожу, као што су сти му ла ци -
ја син те зе кола ге на, реге не -
ра ци ја епи дер ма, анти ок си -
дант но деј ство и зашти та од
УВ зра че ња. Има ју сна жан
реге не ра тив ни ефе кат, чиме
пове ћа ва ју мла до ли кост и
сјај коже.

Ино ва тив не тех но ло ги је у
козме то ло ги ји омо гу ћи ле су
да се матич не ћели је биља ка
очу ва ју и уне су у козме тич ке
про из во де. На тај начин биљ -
не матич не ћели је пома жу
матич ним ћели ја ма наше
коже да задр же сво ја свој ства
и реге не ри шу се, чиме се
успо ра ва ста ре ње коже уз јак
анти ејџ учи нак. Фито те ра пи -
ја је наме ње на сви ма, без
обзи ра на годи не, пол или
тип коже. Суп стан це из пре -
па ра та лако пене три ра ју у
кожу а да при том не оста вља -
ју филм на повр ши ни и не
запу ша ва ју поре. Матич  не
ћели је се нала зе у ква ли тет -
ним и ску пим кре ма ма и
серу ми ма за кућ ну упо тре бу,
али и у лук су зним трет ма ни -
ма, у виду ампу ла, које се
кори сте у козме тич ким сало -
ни ма.

Зани мљи во је да је прва
успе шно упо тре бље на биљ на
матич на ћели ја у козме ти ци
узе та из ста ре сор те швај цар -
ских јабу ка Malus domestica.

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

Фито те ра пи ја

ЗДРАВА ИСХРАНА

Иско ри сти мо још мало
пло до ве лета и осве жи мо
се овим финим напит ком.
Лубе ни ца је савр ше на за
убла жа ва ње жеђи и хидра -
та ци ју.

Тако ђе, погод на је као диу -
ре тик и за чишће ње орга ни -
зма. Одлич на је хра на за оне

који желе да смр ша ју, даје
осе ћај сито сти, а садр жи врло
мало кало ри ја. Може брзо да
оси гу ра енер ги ју и задо во љи
потре бу за слат ким.

Иако је лубе ни ца одлич -
на као само ста лан хла дан
десерт, пре по ру чу је мо вам
да испро ба те и нешто ново.

Потреб но: 200 гра ма срца лубе ни це, 50 гра ма јаго да (или бана -

на или бре са ка), сок од пола лиму на, две супе не каши ке меда, 60

мл воде, лед и све жа нана.

При пре ма: Мед и воду кува ти док се не напра ви сируп, па охла -

ди ти. Лубе ни цу очи сти ти од кошти ца и насе ћи на коц ки це. Изблен -

ди ра ти јаго де и лубе ни цу. Дода ти лиму нов сок и сируп од меда.

Чашу напу ни ти усит ње ним ледом, па је пре ли ти сме сом од лубе ни -

це. Укра си ти листи ћи ма нане.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Лиму на да од лубе ни це

Подр шка и за децу 
и за роди те ље

У току про је кат 
„Акти ван поче так”

Као што је већ мно ги ма позна -
то, удру же ње „На пола пута”,
које већ једа на ест годи на
посвећенo ради на побољ ша њу
ква ли те та живо та осо ба са
инте лек ту ал ним тешко ћа ма и
аути змом и њихо вих поро ди -
ца, 2015. годи не је, као један
од видо ва подр шке, фор ми ра -
ло и Сер вис за рану интер вен -
ци ју.

У окви ру тог сер ви са кори -
сни ци ма се пру жа ју трет ма ни
у сен зор ној соби, као и трет ма -
ни пси хо мо тор не рее ду ка ци је,
функ ци о ни ше и Роди тељ ски
клуб, а уско ро ће у овај „пакет
услу га” бити увр ште ни и трет -
ма ни неу ро фид бек апа ра том.

Зна чај ране интер вен ци је
– Ми у удру же њу пре по зна ли
смо потре бу за подр шком која
посто ји већ у нај ра ни јем узра -
сту деце с неким раз вој ним
смет ња ма, а пре ко је потреб на
и њихо вим роди те љи ма. Током
годи на рада тру ди ли смо се да
кроз наше актив но сти и услу ге
обу хва ти мо све аспек те ква ли -
тет ног живо та, па тако и рану
интер вен ци ју и трет ма не који
могу бити од кру ци јал ног зна -
ча ја за раз вој дете та, а касни је
и за сам ква ли тет њего вог живо -
та – рекла је Мари на Куриљ из
удру же ња „На пола пута”.

Рана интер вен ци ја, како је
обја сни ла Мари на Куриљ, под -
ра зу ме ва низ кон ти ну и ра них и
инди ви ду ал но осми шље них
актив но сти који ма се ути че на
ста ње у ком се дете нала зи.

АКТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПОЛА ПУТА”

ДА РАЗ ВОЈ НЕ СМЕТ ЊЕ 
НЕ БУДУ ПРЕ ПРЕ КА

почет ка” јесте кон ти ну и ран
рад на пси хо мо тор ном раз во -
ју, соци ја ли за ци ји и уна пре ђе -
њу капа ци те та и потен ци ја ла
које сва ко дете посе ду је. Поред
актив но сти наме ње них деци,
посто ји и Роди тељ ски клуб, у
којем маме и тате доби ја ју
подр шку струч ња ка како би се
лак ше носи ли са иза зо ви ма.
Ово је ујед но и место које им
омо гу ћа ва раз ме ну иску ста ва и
инфор ма ци ја и про стор за
међу соб но осна жи ва ње.

Све наве де не актив но сти
реа ли зу је струч ни тим овог
удру же ња уз подр шку Машта -
о ни це „Моје срцу лен це”, клу -
ба „СМС фит нес” и игра о ни це
„Остр во с бла гом”. Удру же ње
пози ва све заин те ре со ва не
роди те ље да се, ради доби ја ња
додат них инфор ма ци ја, јаве
путем теле фо на 341-960 или
на имејл адре су: contact@na-
polaputa.org.

Пад тем пе ра ту ре вазду ха
донео је неким Пан чев ци ма
олак ша ње, али је мно ге под -
се тио на вео ма чест здрав -
стве ни про блем – нере гу ли -
сан крв ни при ти сак.
Мете о ро па те су нерет ко бес -
по моћ не када се мења ју
вред но сти при ти ска, тем пе -
ра ту ре, вла жно сти и стру ја -
ња вазду ха. С дру ге стра не,
посто ји свест о штет но сти
пре те ра ног кон зу ми ра ња
сла не или кало рич не хра не,
која се често одра зи на нашу
здрав стве ну ситу а ци ју. Гото -
во нествар но зву чи пода так
да ума ње ње крв ног при ти ска
од 2 ммHg у попу ла ци ји
дово ди до 15 про це на та
мањег ризи ка од можда ног
уда ра и шест про це на та
мањег ризи ка од коро нар не
боле сти. То нам исто вре ме -
но гово ри и коли ко је бит на
про ме на сва ке живот не
нави ке која допри но си пови -
ше ном крв ном при ти ску.

Про ме на живот ног сти ла
је запра во први корак у трет -
ма ну, али и пре вен ци ји
висо ког крв ног при ти ска.
Пове ћан унос соли пре све -
га ути че на крв ни при ти сак
људи сред ње и ста ри је
живот не доби који има ју
фами ли јар но опте ре ће ње.
Пре по ру чу је се да днев ни
унос соли не пре ла зи шест
гра ма, јер ће тако вред ност
крв ног при ти ска бити мања
за гото во 8 ммHg, а исто вре -
ме но тера пи ја леко ви ма

који делу ју на крв ни при ти -
сак и рад бубре га биће мно -
го ефи ка сни ја. Хран љи ви
састој ци који бла го твор но
ути чу на крв ни при ти сак и
дру ге бољ ке савре ме ног
чове ка нала зе се нај ви ше у
повр ћу, воћу, инте грал ним
жита ри ца ма, семен ка ма,
риби, месу пера ди и млеч -
ним про из во ди ма с ниским
садр жа јем масти. Кон зу ми -
ра њем ове хра не уне ће мо
вели ке коли чи не кали ју ма,
кал ци ју ма, маг не зи ју ма,
вита ми на Б, Ц и Д, гво жђа,
цин ка и про те и на. Још је
важни је да висок садр жај
влак на стих мате ри ја и сло -
же них угље них хидра та сма -
њу је потре бу за кон зу ми ра -
њем про из во да који садр же
заси ће не масти. Воће, повр -
ће и жита ри це успо ра ва ју
варе ње, про ду жа ва ју осе ћај
сито сти, а исто вре ме но
садр же мање масти и кало -
ри ја. Све су инте ре сант ни је
инфор ма ци је о кори сно сти
црне чоко ла де за крв не
судо ве и пови ше не вред но -
сти крв ног при ти ска. Ипак,
док се ова прет по став ка не
потвр ди већим бро јем сту -
ди ја, не тре ба тако ола ко
пре по ру чи ва ти црну чоко ла -
ду у тера пиј ске свр хе.

Када се исцр пе све могућ -
но сти које нам нуде про ме -
не у коли чи ни и врсти хра не
коју кон зу ми ра мо, оста ју
нам два вео ма моћ на оруж ја
у бор би про тив пови ше ног
крв ног при ти ска. Науч но је
дока за но да ума ње ње теле -
сне тежи не од 10 кило гра ма
може сни зи ти крв ни при ти -
сак и до 20 ммHg, а да при -
ме на уме ре не физич ке
актив но сти допри но си још
већој кори сти и додат ном
сма ње њу крв ног при ти ска од
10 ммHg. Да закљу чи мо и
поно ви мо: пре упо тре бе
леко ва и мера опе ра тив ног
лече ња пови ше ног крв ног
при ти ска може мо да ути че -
мо на соп стве но здра вље
про ме ном живот них нави ка.

Како регу ли са ти 
при ти сак

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Њихов циљ је успо ста вља ње
кон так та и кому ни ка ци је са
окру же њем у коме дете живи,
како кроз инди ви ду ал ни, тако
и кроз тим ски рад, зајед но с
роди те љи ма и дру гим за дете
зна чај ним осо ба ма.

– Уко ли ко је дете ису ви ше
мир но или пак супрот но –
непре кид но је у покре ту, уко -
ли ко није при сут на зајед нич ка
пажња и дете се не укљу чу је у
зајед нич ке актив но сти, не ода -
зи ва се на име, игно ри ше оно
што тра жи мо или не раз у ме
инструк ци ју – та пона ша ња
могу бити аларм да без одла -
га ња посе ти мо струч ња ка из
ове обла сти. Било би добро да
се ујед но пове же мо и с људи -
ма који про ла зе кроз исте или
слич не ситу а ци је с циљем раз -
ме не иску ста ва, при том увек
има ју ћи на уму да оно што је

за неко га лек, за дру гог не мора
бити. Оно што је важно да
роди те љи зна ју, јесте да пра во -
вре ме на и аде кват на интер вен -
ци ја може омо гу ћи ти дете ту да,
у окви ру сво јих могућ но сти,
постиг не мак си мум, да достиг -
не свој узраст. Када се иску се
успех и напре дак, дола зи до
хар мо ни за ци је оста лих струк -
ту ра лич но сти дете та – исти че
Биља на Мило ше вић, дефек то -
лог и рее ду ка тор пси хо мо то ри -
ке из удру же ња „На пола пута”.

Помоћ Аустра ли је
Ово удру же ње тре нут но спро -
во ди и про је кат наме њен деци
с раз вој ним смет ња ма и њихо -
вим роди те љи ма „Актив ни
поче так”, који финан си ра
аустра лиј ска амба са да.

Кроз про је кат, који ће тра ја -
ти до кра ја годи не, реа ли зу ју
се инди ви ду ал ни сусре ти с
дефек то ло гом, музич ке ради о -
ни це и спорт. Циљ „Актив ног

ПРОЈЕКАТ ГРУПЕ „ПРИЈАТЕЉИ”

Френдовање – 
нови изазови

Амби јент у којем се леп ше и лак ше одра ста



Јуни ор ско Првен ство Евро пе у
џуду одр жа но је про шлог викен -
да у Мари бо ру. У кон ку рен ци ји
пре ко 400 бора ца из четр де сет
јед не држа ве над ме та ла се и
наша сугра ђан ка, џудист ки ња
Дина ма, Андреа Сто ја ди нов.

Она је у првом колу била
сло бод на, а потом је пре тр пе -
ла пораз од ривал ке из Руси је.

Дру го коло Евро ли ге одр жа -
но је 16. сеп тем бра у Субо ти ци,
када је на про гра му био и тур -
нир посве ћен дану гра да на
севе ру Бач ке. ЏК Дина мо је био
нај у спе шни ји клуб у укуп ном
пла сма ну, а Вла ди мир Бог да -
нов ски заслу жио је и пехар
наме њен нај бо љем пио ни ру.

Злат не меда ље су осво ји ли
Алек са Ђуро вић и Вла ди мир

Бог да нов ски, сре бром се оки -
тио Филип Фран цуз, а брон зе
су зара ди ли Мате ја Зубо вић,

Ђор ђе Јаки мов ски, Лазар Сто -
ја но вић и Раст ко Анђе ло вић
(ЏК Једин ство).

На так ми че њу Евро ли ге, у
гру пи џудист ки ња од шесна ест
годи на, чла ни ца ЏК-а Једин -
ство из Кача ре ва Кри сти на
Бјел че вић осво ји ла је сре бр но
одлич је.

Запа жен резул тат у Субо ти -
ци оства ри ли су и чла но ви ЏК-
а Пан че во. Нина Алби ја нић је
осво ји ла нај вред ни ји тро феј, а
њен брат Лазар оки тио се брон -
за ним одлич јем.

Чла но ви овог клу ба били су
одлич ни и на „Тур ни ру малих
шам пи о на” у нашем гра ду.
Алек сан дар Лупу лов је заслу -
жио зла то, а Лазар Ванев ски,
Јован Џив џа нов ски и Милош
Ман да рић оки ти ли су се брон -
за ним меда ља ма. 

A. Ж.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Фина ле држав ног првен ства у
даљин ском јаха њу одр жа но је у
субо ту, 16. сеп тем бра, на пан че -
вач ком хипо дро му. У вео ма јакој
кон ку рен ци ји Коњич ки клуб Кре -
мен из наше га гра да насту пио је
с девет так ми ча ра, који су пости -
гли фан та стич не резул та те.

Сени ор Саша Крња јић и
њего во грло Вук осво ји ли су

шам пи он ску титу лу на дис тан -
ци од 80 км. Маша Огње но вић
и грло Север осво ји ли су сре -
бр но одлич је на 60 км. У кон -
ку рен ци ји јуни о ра КК Кре мен
је зау зео прва три места. Так -
ми ча ри су пре шли ста зу од 20
км, а три јум фо ва ла је Ања
Андрић с Минар ди јем, испред
Уне Унче вић с Гри фо ном и

Иве Миоч са Зев сом. У кате го -
ри ји деце прво место је зау зе -
ла Маша Јоси по вић с грлом
Веро ном.

Овим так ми че њем КК Кре -
мен је, пред во ђен тре не ром
Вишњом Андрић, на сја јан
начин завр шио вео ма успе шну
сезо ну.

A. Ж.

СПОРТ
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сингапур светлуца у ноћи
као дијадема, тај нестварни
град по мери привилегова-
них људи, који је Леа изабра-
ла уместо Рима. Удала се за
успешног адвоката и разум
јој говори да није могла да
направи бољи избор: он је
поуздан, амбициозан, бри-
жан. Он је човек који преу-
зима ствар у своје руке, као
што је то урадио оног
кишног поподнева у Лондо-
ну, пре много година.

Али ситни трзаји у срцу
одмах се побрину да разум
заћути. Враћају се слике
мушкарца којег никада није
заборавила. Он је паметан,
он је страствен љубавник, он
је кукавица. Леа добро зна да
треба да се држи подаље од
њега, јер у њему је нека тама,

нешто што јој стално изми-
че и не да јој мира. Када се
једног топлог лета врати у
Рим, прошлост ће се још јед-
ном свом силином обруши-
ти на њу и опет је привући
њему, иако су одавно пошли
различитим путевима, дале-
ким и непредвидивим.

Два читаоца који до среде, 27. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која вас књига асоцира
на септембар?”, наградићемо по једним примерком књиге „На мојој стра-
ни срца” Симоне Спарако. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас како се
спре ма те за јесен. „Пан че -
вац” и изда вач ка кућа „Вул -
кан изда ва штво” при пре ми -
ли су по један при ме рак
књи ге „Мило за дра го” Дар -
си Бел за два наша чита о ца
или чита тељ ке који су нај -
кре а тив ни је одго во ри ли на
то пита ње.

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

„Ципе ле и чизме код обу -
ћа ра; ман тил и капут на
хемиј ско; сук њу и пан та ло -
не код кро ја чи це, а у руке
игле и вуну, па да испле тем
нов шал и – јесе ни, добро ми
дошла!” 066/3525...

„Поздра вим је осме хом,
поже лим нам радо сне зајед -
нич ке дане и ужи вам у све -
ча ном тре нут ку про ме не
зеле них лисна тих хаљи на у
злат не, док се вазду хом шири
пар фем с нотом пече них
папри ка. Див но!” 064/2804...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -
а тив ни јих одго во ра на пита -
ње која лек ти ра из основ не
шко ле им је оста ла у сећа њу.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Арче ров
глас” Мие Шери дан.

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

„Заси гур но ’Днев ник Ане
Франк’, који ме је из деч је без -
бри жно сти у неми ло срд ну
ствар ност шут нуо!” 064/0541...

„Остао ми је у сећа њу
Дома но ви ћев ’Вођа’. И да
хоћу, не могу да га забо ра -
вим. Сва ко дне ви ца ме кон -
стант но под се ћа на ту при -
чу...” 063/3045...

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

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Јесе ни, добро дошла!

ДИНА МО 1945 И ЖЕЛЕ ЗНИ ЧАР РАЗ О ЧА РА ЛИ ПОКЛО НИ КЕ ФУД БА ЛА

ГРАД СКИ ДЕР БИ ЗА ЗАБО РАВ

– Пре ове утак ми це ство рио
се непо тре бан при ти сак, који
игра чи тешко под но се. Тре ба -
ло је да то буде меч као и сва -
ки дру ги, али и пра зник спор -
та у нашем гра ду... Чести там
мом ци ма на побе ди, до које
смо сти гли после боље игре у
дру гом полу вре ме ну – рекао је
први тре нер Дина ма 1945
Алек сан дар Сте ва но вић.

Желе зни чар је и овог пута
играо осла бљен, без неко ли ко
стан дард них прво ти ма ца, па је
пре тр пео и четвр ти пораз.

– Чести там Дина му на
заслу же ној побе ди. Једа на е -
сте рац нас је пот пу но пре се -
као. Очи глед но да без стан -
дард них прво ти ма ца више не

може мо, јер ова еки па није
иста с њима и без њих. Веру -
јем да ће се мом ци уско ро опо -
ра ви ти и да ћемо поче ти да
оства ру је мо боље резул та те –
иста као је Ненад Стој чић, шеф
струч ног шта ба „дизел ке”.

У петом колу Вој во ђан ске
лиге „Исток” Мла дост је у
Омо љи ци игра ла про тив
Једин ства из Банат ског Кара -
ђор ђе ва (1:1). Гол за дома ће
пости гао је Спа сић већ у дру -
гом мину ту, а гости су изјед -
на чи ли у послед њим тре ну ци -
ма утак ми це.

Иду ћег викен да Дина мо
1945 госту је у Срем ској
Митро ви ци, Мла дост у Пер ле -
зу, а Желе зни чар доче ку је

„Брзи воз” побе дио
са 2:0

Пето коло Срп ске лиге гру па
„Вој во ди на” доне ло је и „вели -
ки” град ски дер би изме ђу
Дина ма 1945 и Желе зни ча ра.
На Град ском ста ди о ну оку пи -
ло се око хиља ду покло ни ка
нај ва жни је спо ред не ства ри на
све ту, који су сва ка ко има ли
већа оче ки ва ња од виђе ног.
Дина мо 1945 побе дио је са 2:0
и осво јио нова три бода, али је
општи ути сак да су фуд ба ле ри
оба ју тимо ва пот пу но раз о ча -
ра ли гле да о це.

Прво полу вре ме про те кло је
у игри на сре ди ни тере на, без
ијед не пра ве при ли ке за гол,
без акци ја, иде ја и машто ви то -
сти. Фуд ба ле ри су се углав ном
ваља ли по тере ну, бес по треб но
јау ка ли, тра жи ли помоћ меди -
цин ског осо бља, које, испо ста -
ви ће се, није има ло посла...
Важно је ваљ да било да се
„укра де” вре ме од утак ми це,
али и од гле да ла ца.

Дома ћин је до пред но сти
сти гао из пена ла у 48. мину ту,
а убр зо затим усле ди ла је јед на
једи на акци ја на утак ми ци из
које је Дина мо 1945 пости гао
пого дак и поста вио кона чан
резул тат. Стрел ци за „брзи воз”
били су Јован чић и Јова нић.

Све у све му, ути сак с дер би -
ја је више него блед. Сви су
раз о ча ра ли и сви су раз о ча ра -
ни. У ком плет но фуд бал ско
сиви ло укло пи ли су се и гле -
да о ци, па се тако постиг ну тим
голо ви ма гото во нико није ни
радо вао...

ДРЖАВ НИ ШАМ ПИ О НАТ У ДАЉИН СКОМ ЈАХА ЊУ

Кремен на трону

Црве ну зве зду на СЦ-у „Мла -
дост”. Овај меч биће на про -
гра му у неде љу, 24. сеп тем бра,
од 16 сати.

А. Жив ко вић

Лола је необична седамнае-
стогодишњакиња која се
поверава месецу, носи кости-
ме које сама креира и машта
о дизајнерској каријери.
Забавља се с Максом, пева-
чем панк бенда. Он је пет
година старији од ње и,
наравно, њени родитељи се
противе њиховој вези. Лола
и Макс дају све од себе да
одобровоље родитеље, а онда
у причу улази Крикет, бив-
ши сусед који је Лоли своје-
времено сломио срце. Може
ли момак из њене прошло-
сти бити њена будућа љубав?

Стефани Перкинс одлич-
но разуме тинејџерске сно-
ве, страхове, жеље и патње,
тако да њени романи не пру-
жају само разоноду, већ нам
помажу да упознамо себе у

том узрасту пуном непозна-
ница, промена и смушено-
сти. Њене књиге олакшавају
„болест” звану пубертет, али
и буде лепе успомене код
одраслих.

Два читаоца који до среде, 27. септембра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Која лектира
из средње школе вам је остала у сећању?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Лола и момак из суседства” Стефани Перкинс.
Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

Клинци за пример

Про шлог викен да у Зему ну је
одр жа на тра ди ци о нал на каја -
ка шка рега та у орга ни за ци ји
ККК-а Змај.

У кате го ри ји јуни о ра члан
ККК-а Нави га тор из наше га
гра да Дани ло Жив ко вић осво -
јио је злат ну меда љу у дисци -
пли ни кајак јед но сед у трци на
500 м. У кате го ри ји сени о ра у
истој дисци пли ни Дани ло је
зау зео прво место. Овом рега -
том је зва нич но завр ше на так -

ми чар ска сезо на у каја ку и
кануу на мир ним вода ма. Чла -
но ви ККК-а Нави га тор захва -
љу ју Гра ду Пан че ву, који је
помо гао Дани лу Жив ко ви ћу да
завр ше так јуни ор ске кате го ри -
је кру ни ше заслу же ним одла -
ском на Европ ско првен ство,
које је одр жа но у јуну на Ади
Циган ли ји. Под се ћа мо, Дани -
ло је тада зау зео једа на е сто
место.

A. Ж.

КАЈА КА ШКА РЕГА ТА У ЗЕМУ НУ

Тријумф Данила Живковића

„Лола и момак из суседства”
Стефани Перкинс

„На мојој страни срца” 
Симоне Спарако

„ВОША” СЕ 

ПРОВУКЛА

У ше сна е сти ни фи на ла Ку -

па Ср би је Ди на мо 1945 је

у сре ду, 20. сеп тем бра,

уго стио Вој во ди ну.

Но во са ђа ни су по бе ди ли

с 2:1, али је „бр зи воз” био

рав но пра ван ри вал су пер -

ли га шу.



Пове ре ње у поли ци ју се током
послед ње три годи не стал но
пове ћа ва и тој инсти ту ци ји
нашег дру штва веру је више од
поло ви не, или 56 одсто наших
гра ђа на. Међу тим, то је још
увек мање него на Запа ду, где
тај про це нат изно си од 60 до 90
одсто – један је од закљу ча ка
истра жи ва ња које је ових дана
пред ста вио Бео град ски цен тар
за без бед но сну поли ти ку.

То истра жи ва ње је оба вље но
током јуна ове годи не на тери -
то ри ји целе Срби је на узор ку
од 1.000 пуно лет них гра ђан ки
и гра ђа на. Реа ли зо ва ли су га
директ ним интер вју и са њем
анке та ри орга ни за ци је „Ипсос
стра те џик мар ке тинг”.

Ана ли за доби је них резул та -
та пока за ла је да су гра ђа ни
све сни мно гих про бле ма који
су при сут ни у поли ци ји, као
што су, на при мер, коруп ци ја
и вели ки ути цај поли ти ча ра.

С дру ге стра не, забри ња ва ју -
ће је да је нега тив но мишље ње
о поли ци ји посеб но изра же но
код мла дих, узра ста од 18 до
29 годи на. Они има ју нај ни жи
сте пен пове ре ња у поли ци ју.

Када је реч о коруп ци ји, број
гра ђа на који мисле да је она
рас про стра ње на међу при пад -
ни ци ма МУП-а, мањи је за
чети ри одсто него про шле
годи не. Нај ве ћи број оних који
сма тра ју да је још увек има у
вели кој мери, мишље ња је да

је нај ко рум пи ра ни ја сао бра ћај -
на поли ци ја.

У истра жи ва њу БЦБП-а наво -
ди се и да је изу зет но мала веро -
ват но ћа да би гра ђа ни при ја ви -
ли коруп ци ју у поли ци ји. Ско ро
поло ви на уче сни ка истра жи ва -
ња одго во ри ла је да није вољ на
да то учи ни, без обзи ра на то да
ли је при ја вљи ва ње ано ним но
или се од оних који при ја вљу ју
тра же лич ни пода ци.

Јед но од пита ња у истра жи -
ва њу одно си ло се и на то како
гра ђа ни дожи вља ва ју поли ци -
ју. Прве асо ци ја ци је испи та ни -
ка на поли ци ју јесу аро гант ност,
суро вост и корумпи ра ност. Ста -
во ви уче сни ка истра жи ва ња
пре ма при пад ни ца ма леп шег
пола у поли циј ским уни фор -

ма ма дра стич но су дру га чи ји,
јер су за већи ну испи та ни ка
прве асо ци ја ци је на њих лепо -
та и љуба зност. Зани мљи во је
да је већи на уче сни ка истра -
жи ва ња изја ви ла да су поли -
цај ке мање корум пи ра не од
њихо вих коле га.

У истра жи ва њу о пове ре њу
гра ђа на у поли ци ју наво ди се и
да Мини стар ство уну тра шњих
посло ва тре ба да пове ћа
инфор ми са ност гра ђа на о
резул та ти ма рада поли ци је, јер
је већи на уче сни ка испи ти ва -
ња изја ви ла да нема довољ но
инфор ма ци ја о томе. Дру ги
закљу чак је и да би про це ду ре
за при ја вљи ва ње коруп ци је у
поли ци ји мора ле да буду јасни -
је и доступ ни је гра ђа ни ма, а

дело ва ње на осно ву тих при ја -
ва ефи ка сни је, како би се задо -
би ло веће пове ре ње гра ђа на.

Резул та ти истра жи ва ња су
пока за ли и да гра ђа ни сма тра ју
да пре суд ни кри те ри ју ми за
запо шља ва ње у поли ци ји тре ба
да буду спо соб ност и инди ви ду -
ал ни ква ли те ти кан ди да та, а не
при ја тељ ске и рођач ке везе.
Уче сни ци испи ти ва ња су се
изја сни ли и за то да је потреб но
чешће инфор ми са ње о допри -
но су жена раду поли ци је.

ХРОНИКА
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПРЕД СТА ВЉЕ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ ИСТРА ЖИ ВА ЊА

Гра ђа ни више веру ју у орга не реда

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Свим поли циј ским
упра ва ма у Срби ји,
па и пан че вач кој,
доде ље на нова 
вози ла мар ке 
„шко да рапид”

Корист од тога 
биће више стру ка

Пан че вач ка поли ци ја доби ла је
у субо ту, 16. сеп тем бра, први
пут после више годи на, нова
патрол на вози ла мар ке „шко -
да рапид”, чиме је њен возни
парк знат но пове ћан и оса вре -
ме њен.

Та вози ла сти гла су у наш
град након вели ке цере мо ни је
одр жа не тог дана у Бео гра ду,
на пла тоу испред седи шта
Мини стар ства уну тра шњих
посло ва Срби је. Мини стар
поли ци је Небој ша Сте фа но вић
све ча но је уру чио кљу че ве 710
нових „рапи да” начел ни ци ма
свих поли циј ских упра ва у
Срби ји.

Он је том при ли ком иста као
да ће до кра ја ове и током иду -
ће годи не бити још испо ру ка
нових ауто мо би ла и џипо ва,
ватро га сних ками о на и патрол -
них мото ци ка ла. Додао је да ће
захва љу ју ћи томе МУП Срби је
има ти више од 1.000 нових
вози ла. Рекао је да ће нова
вози ла бити поде ље на сао бра -
ћај ној поли ци ји, као и тзв.
поли ци ји опште над ле жно сти.

– Као мини стар уну тра шњих
посло ва поно сан сам због тога
што ће наше коле ге поли цај ци
који сва ко днев но оба вља ју сво -
је дужно сти моћи да буду ефи -
ка сни ји у раду захва љу ју ћи
новим вози ли ма. Ула жу ћи у
усло ве у који ма они раде, ми
допри но си мо већој без бед но -
сти свих гра ђа на Срби је. Оче -
ку јем да ће се нова вози ла
кори сти ти искљу чи во у њихо -
вом инте ре су. Од почет ка рада
у Мини стар ству уну тра шњих
посло ва тру дио сам се да поли -
цај ци ма и сви ма оста ли ма који
су запо сле ни у МУП-у олак -
шам рад набав ка ма нове опре -
ме, вози ла, уни фор ми и све га

ПРВИ ПУТ ПОСЛЕ ВИШЕ ГОДИ НА

ПОЛИ ЦИ ЈА ДОБИ ЛА НОВЕ АУТО МО БИ ЛЕ

за Жан дар ме ри ју, Спе ци јал ну
анти те ро ри стич ку једи ни цу,
Поли циј ску бри га ду, интер -
вент не једи ни це и Гра нич ну
поли ци ју.

„Набав ка нових ауто мо би ла
је више стру ко зна чај на”, пише
у саоп ште њу Син ди ка та срп ске
поли ци је. То ће омо гу ћи ти лак -
ше оба вља ње сва ко днев них
посло ва и већу без бед ност гра -
ђа на и доне ће зна чај не финан -
сиј ске уште де.

„Нова вози ла тро ше мање
гори ва него ста ра, а осим тога

У сре ду, 20. сеп тем бра, у
Дому Вој ске Срби је обе ле же -
на је 49-годи шњи ца од фор -
ми ра ња 51. меха ни зо ва не
бри га де, једи ни це која је
дело ва ла у саста ву нека да шње
Југо сло вен ске народ не арми -
је, а потом и Вој ске Срби је и
Црне Горе, и била је ста ци о -
ни ра на у пан че вач кој касар -
ни „Сте ви ца Јова но вић”.

Овом дога ђа ју при су ство -
ва ли су нека да шњи при пад -
ни ци ове једи ни це, као и њен
нај по зна ти ји коман дант –
пуков ник Зоран Кан дић.

Он је у свом гово ру под се -
тио да су се при пад ни ци 51.

бри га де током суко ба почет -
ком деве де се тих годи на у
Хрват ској у који ма су уче -
ство ва ли увек бори ли вите -
шки и да ника да нису про -
зи ва ни због крше ња одред би
међу на род ног рат ног пра ва.

– Увек смо саве сно и до
кра ја извр ша ва ли све задат -
ке који су нам били поста -
вља ни. Неко ли ко пута смо
били про гла ше ни за нај бо љу
једи ни цу у ЈНА, а током рата
у Хрват ској није дан наш
при пад ник није се нашао на
сту бу сра ма због непо што ва -
ња рат них пра ви ла – нагла -
сио је Кан дић.

У ДОМУ ВОЈ СКЕ ОБЕ ЛЕ ЖЕН ЈУБИ ЛЕЈ

Сећа ње на 51. бри га ду

Ових дана поче ло је сла ње
реше ња о пла ћа њу поре за
вла сни ци ма реги стро ва них
пишто ља, револ ве ра и пуша -
ка. Они ма који поред ору -
жног листа за држа ње оруж ја
има ју и дозво лу за ноше ње
оруж ја, биће обра чу на ти већи
изно си поре за, а нај ве ће
изно се мора ће да пла те вла -
сни ци више кома да оруж ја.

Рок за упла ту поре за на
оруж је је пет на ест дана од
дату ма при је ма реше ња. Та
оба ве за може да се пла ти у
неко лико рата, али за то је

потреб но напи са ти мол бу и пре -
да ти је поре ским орга ни ма (цен -
тра ли Поре ске упра ве Срби је).
У њој тре ба наве сти да се одло -
же но пла ћа ње тра жи због тога
што упла та цело куп ног изно -
са одјед ном пред ста вља вели -
ко опте ре ће ње поре ском обве -
зни ку, или му нано си вели ку
еко ном ску ште ту.

Вла сни ци пишто ља и
револ ве ра који има ју само
дозво лу за њихо во држа ње
пла ћа ју 3.500 дина ра, а они
који ма је дозво ље но и да их
носе – 17.450 дина ра.

АКЦИ ЈА ПОРЕ СКИХ ОРГА НА

Поче ло пла ћа ње
поре за на оруж је

У про те клих седам годи на
при пад ни ци МУП-а су у
окви ру стал не акци је „Арма -
ге дон”, која се спро во ди
зајед но с поли ци ја ма чла ни -
ца ма Интер по ла, ухап си ли
155 лица широм Срби је због
тога што су раз ме њи ва ли
пор но граф ске фото гра фи је и
видео-сним ке мало лет ни ка
с дру гим осо ба ма пре ко
интер не та – изја вио је мини -
стар уну тра шњих посло ва
Небој ша Сте фа но вић на
отва ра њу кон фе рен ци је коју
је орга ни зо ва ла Фон да ци ја
„Тија на Јурић”.

Он је иста као и да је у
првих осам месе ци ове годи -
не поли ци ја реги стро ва ла
503 слу ча ја вршњач ког наси -
ља. Сте фа но вић је ука зао и
на пода так да је у првих
седам месе ци 2017. годи не
при ја вљен неста нак 674
мало лет ни ка. Про на ђе но је
640 деча ка и девој чи ца, а за
оста ли ма се и даље тра га.

– Нај че шћи раз ло зи њихо -
вих неста на ка били су бек -
ства из домо ва за децу без
роди тељ ског ста ра ња, бек -
ства из хра ни тељ ске поро ди -
це, одла сци из куће ради
скла па ња брач не или ван -
брач не зајед ни це, нера зу ме -

ва ње и сва ђа у поро ди ци,
извр ше ње кри вич ног дела,
љубав ни про бле ми, нере ше -
ни брач ни одно си изме ђу
роди те ља, давље ња на купа -
њи ма, лоше оце не у шко ли
и нар ко ма ни ја – пре ци зи рао
је Сте фа но вић.

ТОКОМ ПРО ТЕ КЛИХ СЕДАМ ГОДИ НА 

У Срби ји ухап ше но 
155 педо фи ла

За овај ауто мо бил, који за 13,9
секун ди убр за ва до брзи не од
100 кило ме та ра на час, важи и
то да има одлич не коч ни це, па
због тога увек доби ја добре оце -
не на креш-тесто ви ма.

„Рапид” има и кли ма-уре ђа је,
као и изу зет но вели ке пртља -
жни ке, што ће омо гу ћи ти сао -
бра ћај ним поли цај ци ма да у те
ауто мо би ле ста вља ју сву нео п -
ход ну опре му када иду на уви -
ђа је. Цена основ не вер зи је
„рапи да”, без дода та ка, изно си
око 10.000 евра.

оста лог што им је потреб но за
лак ше оба вља ње посло ва –
иста као је Сте фа но вић.

Он је под се тио на то да је до
сада купље но 20.000 нових уни -
фор ми за поли ци ју, као и да су
модер ни зо ва на посто је ћа ок-
лоп на вози ла и купље на нова.
Осим тога, рекон стру и са не су
про сто ри је у јед ном бро ју поли -
циј ских ста ни ца, након чега су
оне опре мље не новим наме -
шта јем и ком пју те ри ма.

Сте фа но вић је наја вио и да
ће до кра ја годи не бити купље -
ни нови ком пју те ри за све
поли циј ске упра ве и ста ни це у
Срби ји, као и нове уни фор ме

неће бити потре бе да се за
њихо во одр жа ва ње и поправ ке
издва ја ју вели ке суме нов ца,
као што је то било до сада због
ста ро сти наших ауто мо би ла.
Они су се често ква ри ли због
вели ког бро ја кило ме та ра које
су пре ла зи ли. Син ди кат срп ске
поли ци је у више навра та ука -
зи вао је на про блем недо стат -
ка слу жбе них вози ла, као и на
то да је тај про блем дово дио у
пита ње бла го вре ме но и пра -
вил но извр ша ва ње слу жбе них
зада та ка. Сла бе коч ни це, напу -
кле шофер шајб не, зуја ње или
лупа ње у точ ко ви ма, отка че ни
ауспу си, неис прав на сире на,

ци је међу гра ђа ни ма”, пише у
саоп ште њу ССП.

Ауто мо би ли мар ке „шко да
рапид” које је купи ла поли ци -
ја по мно ги ма важе за нај бо ље
„Шко ди не” ауто мо би ле после
„окта ви је”. Раз ви ја ју брзи не до
175 кило ме та ра и опре мље ни
су сер во во ла ни ма који се поде -
ша ва ју по виси ни воза ча. На
путе ви ма су изу зет но сигур ни
због без бед но сних систе ма ABS
и ESP, а када се возе по гра ду,
лаки су за пар ки ра ње.

У зави сно сти од тога како се
„рапид” вози, потро шња гори -
ва вари ра од 7,5 до 10 лита ра
на пре ђе них 100 кило ме та ра.

команд не табле са упа ље ним
ско ро свим сиг нал ним лам пи -
ца ма, исце па на пред ња седи -
шта, то су ’дијаг но зе’ зна чај ног
бро ја посто је ћих вози ла. Због
тога је набав ка нових ауто мо -
би ла била пре ка потре ба.
Возни пар ко ви поли циј ских
упра ва сада су зна чај но попра -
вље ни и за дуже вре ме ће бити
решен један од нај зна чај ни јих
логи стич ких про бле ма у Мини -
стар ству уну тра шњих посло ва.
Нова вози ла ће сва ка ко ути ца -
ти и на поди за ње угле да поли -



Дрво багре ма у Тами шкој
ули ци у Јабу ци, испред бро ја
61, сру ши ло се у петак, 15.
сеп тем бра, на глав ни елек -
трич ни вод и накри ви ло
сусед не бан де ре. На сре ћу,
Месна зајед ни ца и ЈКП „Вод-
-ком” на вре ме су реа го ва ли
и позва ли Кому нал ну инспек -
ци ју и „Елек тро вој во ди ну”.

Буду ћи да су иско чи ли
оси гу ра чи, стру ја је убр зо
искљу че на, па су гра ђа ни у

дого во ру с над ле жни ма укло -
ни ли и поме ну то, али и
сусед но дрво уз кишни канал,
које је тако ђе било тро шно.
Све је уско ро вра ће но у прво -
бит но ста ње.

С обзи ром на то да има
бан де ра које би тре ба ло заме -
ни ти, гра ђа ни о томе могу
оба ве сти ти ЈКП „Вод-ком”
сва ког рад ног дана од 7 до 15
сати, лич но или на број теле -
фо на 013/262-40-11.

ОДР ЖА НИ ШЕСТИ „ДАНИ РУМУ НА” У ГЛО ГО ЊУ

Увек весе ло уз „Весе ли ју”
Про шлог викен да у Гло го њу су
при ре ђе ни шести „Дани Руму -
на” у орга ни за ци ји локал ног
КУД-а „Весе ли ја”, који је том
при ли ком ујед но обе ле жио
седам де сет деве ти рођен дан.

Мани фе ста ци ја је прак тич -
но поче ла у субо ту, 16. сеп тем -
бра, при год ном изло жбом, када
су поста вље не ста ре фото гра -
фи је, поред оста лих и оне поје -
ди них Гло го ња ца из Дру гог
свет ског рата, с фрон та, а изло -
же не су и ношња, грн ча ри ја и
дру ге ста ре ства ри. Поред тога,
гости су могли да се послу же
кола чи ма направљеним по ста -
рин ским рецеп ти ма.

Дру ге, глав не вече ри, у неде -
љу, 17. сеп тем бра, на зва нич -
ном отва ра њу, о дога ђа ју су
гово ри ли Алин Чока ња, пред -
став ник Амба са де Руму ни је у
Срби ји, затим Зоран Грба у име
гра до на чел ни ка Пан че ва и
Идвор јан Кор не ли ју, пред сед -
ник КУД-а „Весе ли ја”.

У музич ком делу про гра ма,
у дуп ке пуној сали Дома кул -
ту ре и уоби ча је но весе лој

атмос фе ри, нај пре су насту пи -
ли дуго го ди шњи при ја те љи
Гло го ња ца из румун ске Дете,
чији су соли сти, фол кло ра ши
и орке стар изве ли тра ди ци о -
нал не игре и песме. Потом је
дома ћи музи чар Дорел Мар ја -
ну имао соло тач ку на Пано вој
фру ли. Он је и вођа локал ног
орке стра, који је сви рао мело -
ди је из реги је Арђал, ода кле су
се овда шњи Руму ни и досе ли ли.

Затим је солист ки ња Јоа на
Субић отпе ва ла јед ну банат ску
румун ску нуме ру, а фол кло ра -
ши „Весе ли је” оди гра ли су
сплет ига ра из нека да шње
постој би не. До кра ја вече ри
насту пи ла су дру штва из Јан -
ко вог Моста и Бари ца.

По завр шет ку зва нич ног
дела наста вље но је нео ба ве зно
дру же ње, када су доде ље не
дипло ме и захвал ни це, а све
госте и зва ни це до дубо ко у ноћ
заба вљао је наве де ни орке стар
гло гоњ ског дру штва, у којем су
сви ра ли поме ну ти Мар ја ну
(хар мо ни ка) и Кор не ли ју (сак -
со фон), као и Окта ви јан Бун ђа
(бас), Ван гел Митрев ски
(бубањ) и Оли вер Пет ко вић
(гита ра), а тон-мај стор био је
Зоран Ива но вић.

И ове „Дане Руму на” помо гли
су Град Пан че во, Покра јин ска
вла да и румун ска вла да.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Водо вод и кана ли -
за ци ја” оба вља ју радо ве на
поста вља њу јав не чесме. Гео -
ме три ће у петак, 22. сеп тем -
бра, иза ћи на терен у школ -
ском дво ри шту како би
уста но ви ли да ли посто је
усло ви за изград њу врти ћа.
Истог дана, у 19 сати, Јови ца
Јашин изве шће моно дра му
„Била јед на земља” у Дому
кул ту ре.

Банат ско Ново Село: У току
је сана ци ја сео ске депо ни је.
Удру же ње жена „Ново се љан -
ке/Boboacele” оба вља послед -
ње при пре ме пред мани фе -
ста ци ју „Банат ски хлеб”, која
ће бити одр жа на 1. окто бра у
Дому кул ту ре.

Доло во: Бор ци су обе ле жи ли
7. сеп тем бар, дан када је
више сто ти на Доло ва ца оти -
шло на Срем ски фронт, ода -
кле се мно ги нису вра ти ли.
Књи га афо ри за ма Зора на Т.
Попо ви ћа „Кад пора стем,
бићу вели ки” пред ста вље на је
у уто рак, 19. сеп тем бра, у
Дому кул ту ре.

Гло гоњ: Пре да ва ње о диви зи -
ји „Принц Еуген” у четвр так,
14. сеп тем бра, одр жао је исто -
ри чар Срђан Божо вић. „Дани
Руму на” при ре ђе ни су про те -
клог викен да уз при су ство
вели ког бро ја гости ју из земље
и ино стран ства. Дому кул ту -
ре су одо бре на два лица за јав -
не радо ве.

Ива но во: У шко ли су недав -
но поче ли да раде нови рад -

ни ци на месту педа го га и
прав ни ка. Та уста но ва иза -

бра ла је нај бо љег пону ђа ча за
рекон струк ци ју објек та за
вртић. Фол кло ра ши Удру же -
ња банат ских Буга ра насту -
пи ли су на вршач ком „Гро ж-
ђе ба лу”.

Јабу ка: Због при кљу чи ва ња
на град ски водо вод биће
испи ра на мре жа, па се гра ђа -
ни моле да од поне дељ ка, 25.
сеп тем бра, не кори сте воду са
чеса ма, већ искљу чи во из
цистер ни и са еко-чесме у
цен тру села. Дрво у Тами шкој
ули ци у Јабу ци, испред бро ја
61, сру ши ло се на глав ни вод
у петак, 15. сеп тем бра, али је
захва љу ју ћи пра во вре ме ној
акци ји волон те ра све убр зо
сани ра но.

Кача ре во: Месна зајед ни ца
спро во ди посту пак јав не
набав ке за крпље ње рупа на
коло во зи ма. Књи жев но вече
у окви ру „Дана маке дон ске
кул ту ре” одр жа но је у поне -
де љак, 18. сеп тем бра, у Дому
кул ту ре. Након тешке боле -
сти пре ми ну ла је учи те љи ца
Душан ка Трај ков ски.

Омо љи ца: Књи га афо ри за ма
Зора на Т. Попо ви ћа „Кад
пора стем, бићу вели ки” биће
пред ста вље на у петак, 22.
сеп тем бра, у Дому кул ту ре.
Уче ник Вељ ко Пот ко њак био
је део репре зен та ци је која је
осво ји ла четвр то место на
Европ ском првен ству у так -
ми че њу под нази вом „Шта
знаш о сао бра ћа ју”.

Стар че во: Пово дом обе ле жа ва -
ња 250 годи на римо ка то лич ке
цркве, у неде љу, 17. сеп тем бра,
у гале ри ји „Боем” отво ре на је
изло жба фото гра фи ја под
нази вом „Како су се оде ва ли
Стар чев ци”. Про сла ва ће бити
наста вље на све том мисом у
Цркви Све тог Мау ри ци ју са у
петак, 22. сеп тем бра, од 10
сати, а сутра дан од 20 сати на
про гра му ће бити фокло ра шки
кон церт. Дан рани је, од 21 сат,
дуо „Бостан џи је” напра ви ће
боем ско вече у ККК-у.

Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Месне актуелности 

Уче ник Вељ ко 
Пот ко њак и настав ник
Мио драг Тасић 
уче ство ва ли 
у кре и ра њу успе ха

Након што је један нека да шњи
житељ јужних села (Игор Коко -
шков, рођен 1971. годи не у
Бре стов цу) осво јио (кошар ка -
шки) врх Ста рог кон ти нен та,
сли чан успех, иако у мањим
(медиј ским) раз ме ра ма,  оства -
рио је један дечак из сусед ног
села – Омо љи це. Уче ник Ос-
нов не шко ле „Доси теј Обра до -
вић” Вељ ко Пот ко њак, пра ћен
мен тор ским оком свог настав -
ни ка Мио дра га Таси ћа, био је
део репре зен та ци је Срби је која
је зау зе ла четвр то место на так -
ми че њу у дисци пли ни под
нази вом „Шта знаш о сао бра -
ћа ју”.

Ова мани фе ста ци ја се дуги
низ годи на у нашој земљи при -
ре ђу је у орга ни за ци ји Ауто-
мото саве за Срби је, уз анга жо -
ва ње обра зов них уста но ва, пре
све га настав ни ка тех нич ког
обра зо ва ња, као и мини стар -
ста ва уну тра шњих посло ва и
про све те, нау ке и тех но ло шког
раз во ја. На општин ским, окру -
жним и репу блич ким ниво и ма
так ми че ња из поме ну те дисци -
пли не, пре ма неким про це на -
ма, око 200.000 деце је сва ке
годи не укљу че но у ком пле тан
систем ових обу ка и над ме та -
ња. Након финал ног наци о нал -
ног одме ра ва ња зна ња, одр жа -
ног у Бео гра ду 27. маја,

ода бра на је еки па нај у спе шни -
јих, која је избо ри ла уче шће на
Европ ском првен ству, одр жа -
ном у Тира ни од 14. до 17. сеп -
тем бра.

Међу чети ри чла на те поста -
ве нашао се и Вељ ко Пот ко њак,
уче ник шестог раз ре да омо љич -
ке шко ле, а један од настав ни -
ка тех нич ког обра зо ва ња који
су их пра ти ли био је и Мио драг
Тасић, дуго го ди ши мен тор ви-
ше репре зен та ти ва ца.

Након узбу дљи вог рас пле та
они су у укуп ном ско ру у кон -
ку рен ци ји два де сет две европ -
ске држа ве зау зе ли четвр то
место, са све га јед ним пое ном

СЕЛО

РЕПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА СРБИ ЈЕ МЕЂУ ПРВЕ ЧЕТИ РИ У ТИРА НИ

И ОМОЉ ЧА НИ НА ЕВРОП СКОМ ВРХУ

ОВИХ ДАНА У ЈАБУ ЦИ

Пало ста бло „на стру ју”

Изло жба фотогрaфија под
нази вом „Како су се оде ва ли
Стар чев ци” отво ре на је у неде -
љу, 17. сеп тем бра, у гале ри ји
„Боем”. Тај дога ђај ујед но је
први у низу пово дом обе ле жа -
ва ња две ста педе сет годи на од
осни ва ња римо ка то лич ке
цркве.

Након увод них речи дирек -
то ра Дома кул ту ре Дали бо ра
Ада мо ва гово рио је његов име -
њак и сугра ђа нин етно лог
Дали бор Мер гел. Он је и дошао
на иде ју о поме ну тој изло жби
и при том усту пио део фото гра -
фи ја из лич не колек ци је. То је
учи нио и Дејан Три фу но вић,
умет нич ки дирек тор КУД-а
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП”.

– Сли ке су наста ја ле и при -
ку пља не су од 2003. годи не,
када сам одлу чио да обра дим
стар че вач ке игре, на које ми је
скре нуо пажњу један од првих
учи те ља фол кло ра Иви ца Руп -

так, ина че Стар че вац. Том при -
ли ком добио сам без ре зер вну
подр шку од Дома кул ту ре и
тада шњег дирек то ра Видо ми -
ра Јеле си је ви ћа, као и од тада -
шњих игра ча Сан дре и Нико -
ле Пау ли ћа, а пома га ли су и
мешта ни Мари ја и Нико ла
Радо чај, Мари ја Пур гер и Ката
Цве јић. Сви они уче ство ва ли
су у про це су ства ра ња ига ра

сво јим кази ва њи ма, све до чан -
стви ма, терен ским и дру гим
радом и, нарав но, ношња ма и
фото гра фи ја ма – рекао је Три -
фу но вић.

О изло жби је гово рио и Иван
Тер зић, тако ђе етно лог, који је
био укљу чен у поме ну ти про -
је кат Мати це хрват ске.

– Хрва ти, досе ља ва ни у дру -
гој поло ви ни 18. века, нису

задр жа ли ништа од сво је извор -
не ношње. Оде ћа с фото гра фи -
ја на изло жби дати ра из прве
поло ви не 20. века, али све јед -
но из којег пери о да поти че,
била је нека врста лич не кар те
јед ног поје дин ца, па се из ње
могло про чи та ти све што је
бит но – од тога каквог је неко
имо вин ског ста ту са, до тога,
реци мо, код при пад ни ца
нежни јег пола, да ли су уда те
или сло бод не – навео је Тер зић.

Про сла ва годи шњи це биће
наста вље на у петак, 22. сеп тем -
бра, од 11 сати, мисом у Цркви
Све тог Мау ри ци ју са, а цен -
трал ни дога ђај пла ни ран је за
сутра дан у 20 сати, када ће
насту пи ти КУД „Хор ва ти” из
Загре ба, који ће, поред оста лог,
изве сти стар че вач ке игре у
стар че вач ким ношња ма. Спе -
ци јал ни гости биће фол кло ра -
ши из КУД-а „Стан ко Пау но -
вић”.

ПОВО ДОМ 250 ГОДИ НА ОД ОСНИ ВА ЊА РИМО КА ТО ЛИЧ КЕ ЦРКВЕ

Ношње нека да шњих Стар че ва ца

мање од тре ће пла си ра них, а
два пое на од вице ша ми пи о на.
Прво место је осво ји ла еки па
из Лето ни је, испред две руске
еки пе, што само по себи пред -
ста вља кури о зи тет, буду ћи да
су све дру ге репре зен та ци је
има ле само по један тим. Све -
до ци овог дога ђа ја мишље ња
су да је пла сман наших пред -
став ни ка могао да буде и
бољи, а пре ма њихо вим наво -
ди ма (на шта су ука за ли и
мно ги дру ги) деша ва ле су се и
неке „чуд не одлу ке” ван спорт -
ског тере на.

Дома ћи ни су у Тира ни и Дра -
чу за све госте обез бе ди ли удо -

Страну припремио

Јордан
Филиповић

бан сме штај и додат не садр жа -
је – од оби ла ска глав ног гра да
до купа ња на Јадран ском мору.
Ути сак је поква рен једи но при -
ли ком опро шта ја и раз ме не
суве ни ра, непри ме ре ним скан -
ди ра њем и песма ма локал не
гру пи це о Косо ву као албан ској
земљи. Након тога је наша еки -
па у ком плет ном саста ву де-
мон стра тив но напу сти ла скуп
и пову кла се у свој хотел.

У сва ком слу ча ју, овај успех
наше репре зен та ци је ништа не
би сме ло да пому ти, па ни мало
инте ре со ва ње дома ћих меди ја,
нити скро ман дочек на аеро -
дро му.

ОД ПОНЕ ДЕЉ КА НЕ ПИТИ ВОДУ 

ИЗ МРЕ ЖЕ!

Град ска вода сти же у Јабу ку у поне де љак, 25. сеп тем -

бра, када ће поче ти и испи ра ње водо вод не мре же.

Сто га ће наред них неде ља гра ђа ни моћи да пију воду

са еко-чесме или из цистер ни које ће у међу вре ме ну бити

допре мље не.

Вељко – други здесна, наставник Миодраг – први слева



Град ска упра ва Пан че во уго -
сти ла је у четвр так, 14. сеп тем -
бра, деле га ци ју из Руси је која је
у наш град дошла пово дом
„Неде ље руског деч јег фил ма”.
У Пан че ву је том при ли ком
при ка зан филм „Ура! Рас пуст!”
режи се ра Мак си ма Дем чен ка, с
којим смо има ли при ли ку и да
раз го ва ра мо.

– Вео ма нам је дра го да смо
у Срби ји по ова ко лепом вре -
ме ну, али овом при ли ком смо
ипак доне ли мало ново го ди -
шње зим ске атмос фе ре. Мој
филм гово ри о деч јој љуба ви.
У пита њу је при ча о деча ку од
два на ест годи на који се први
пут заљу бљу је и осе ћа оно прво
искре но осе ћа ње у себи. Филм
је жан ров ски бај ка, али је бај -

ка ура ђе на на савре ме ни начин
– рекао је Дем чен ко.

У дру штву режи се ра била је и
глу ми ца Јули ја Кудо јар, која је
глу ми ла у овом фил му. Она је и
про шле годи не посе ти ла Срби ју
пово дом овог фести ва ла.

– Нисам први пут у Срби ји,
али сам први пут у Пан че ву.

Јако ми се допао овај град и
како су нас дома ћи ни уго сти ли.
Чула сам пуно пре див них ства -
ри о исто ри ји вашег гра да –
рекла је Јули ја.

С режи се ром и глу ми цом у
Пан че во је дошао и Сер геј Све -
тлов, музи чар из Руске Феде ра -
ци је, који пише музи ку и тек -
сто ве за децу, а нашим
сугра ђа ни ма је пред ста вио и
про грам за ста ри ју децу и адо -
ле сцен те. Поред аутор ских тек -
сто ва, он тако ђе ком по ну је и
изво ди музи ку на сти хо ве
Пушки на, Јесе њи на, Гуми љо ва.

Током целог дана деца из
нижих раз ре да основ них шко -
ла и пред школ ског узра ста
могла су да гле да ју ани ми ра не
фил мо ве у Кул тур ном цен тру

Пан че ва, а након ових про јек -
ци ја при ка зан је и филм „Ура!
Рас пуст!”.

„Неде ља руског деч јег фил -
ма” у Срби ји је тра ја ла од 11.
до 15. сеп тем бра, а овом при -
ли ком фести вал је одр жан и у
Бео гра ду, Ваље ву и Алек син цу.

Прилику да се и наш град
уврсти у листу градова домаћина
омогућило је удружење Руса и
њихових потомака „Ромашка”, у
сарадњи с Градском управом и
Културним центром Панчева.

КУЛТУРА
Петак, 22. септембар 2017.
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ИГОР МАРО ЈЕ ВИЋ, АУТОР КЊИ ГЕ „ПРА ВЕ БЕО ГРА ЂАН КЕ”

БЕО ГРАД СКИ ПИСАЦ О САРАД ЊИ 
С ПАН ЧЕВ КОМ

Лик инспи ри сан
живо том наше 
сугра ђан ке

Почет ком сле де ћег месе ца у
књи жа ра ма ће се, у изда њу бео -
град ске „Лагу не”, наћи књи га
под насло вом „Пра ве Бео гра -
ђан ке”, у којој је један од три
глав на лика напи сан по живот -
ној при чи Пан чев ке Тање Тато -
ми ро вић. Књи гу је напи сао
бео град ски аутор Игор Маро -
је вић, који иза себе има бога ту
спи са тељ ску кари је ру и зна чај -
не књи жев не награ де.

Игор и Тања су се упо зна ли у
окви ру изда вач ке куће, када је
она сара ђи ва ла са ауто ром
рома на „ПР” Алек сан дром Или -
ћем, тач ни је када је писа ла кри -
ти ку за његов роман. Пре ма
њеним речи ма, врло брзо су се
кроз раз го во ре про на шли и рад
на рома ну је кре нуо.

Како је сам про цес сарад ње
изгле дао и зашто је баш Тања
Тато ми ро вић један од њего вих
лико ва, испри чао нам је аутор
књи ге „Пра ве Бео гра ђан ке”
Игор Маро је вић.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Како сте дошли
до Тање и шта вас је заин три -
ги ра ло код ње да буде један од
лико ва у књи зи?

И. МАРО ЈЕ ВИЋ: Пошто сам
у књи зи при ча „Бео гра ђан ке”
опи сао њихо ве мање упа дљи ве
сло је ве, а одра ни је имам бар
два дуга нара ти ва о савре ме но -
сти Бео гра да, раз у мео сам да
ми у све му томе недо ста је увид
у уоч љи ви је сло је ве сугра ђан -
ки. Пошто тај слој пак сра змер -
но сла би је позна јем од мар ги -
не, осе тио сам потре бу да
рас пи шем кон курс за испо ве -
сти о пра вим Бео гра ђан ка ма.
Од при спе лих испо ве сти само
јед на је „про шла”, а струк ту ри -
сао сам роман пред ви ђен за
три такве, па нас је зајед нич ки
при ја тељ, писац Алек сан дар
Илић, на неки начин спо јио.
Заин три ги ра ло ме је то што је

Мафи ја шки 
тело хра ни тељ

МОЈ избор МОЈ

Раде Машић, 

коор ди на тор удру же ња

„Пре по знај у себи”

ФИЛМ: „Мафи ја шки те-
ло хра ни тељ” („The Hit-
man’s Bodyguard”, 2017).
Самју ел Л. Џек сон је
нај тра же ни ји пла ће ни
уби ца на све ту, а врхун -
ски агент Рајан Ренолдс
има зада так да га шти -
ти. Ништа, нарав но, не
кре ће по пла ну. Џек сон
је, наи ме, његов закле -
ти непри ја тељ. Њих
дво ји ца годи на ма су се
гле да ли пре ко ниша на,
а сада мора ју бити
нераз двој ни. Кад се спо -
је, сле де неве ро ват не
јур ња ве ауто мо би ли ма, би-
зар не брод ске еска па де и
сусрет с неми ло срд ним крво-
жед ним источ но е вроп ским
дик та то ром. Ова ко дистри -
бу тер наја вљу ју овај филм.
Он то све јесте, али садр жи
још мно го тога. Ту су духо -
ви ти дија ло зи, инте ре сант не
игре речи, увр ну те љубав не
при че, и то две, јер оба јуна -
ка већ има ју жене сво јих
живо та и боре се за њих на
врло нети пич не начи не, па
тек онда јур ња ве ауто мо би -
ли ма и све оста ло што је
дистри бу тер навео као при -
ма мљи ве стра не фил ма. Сто
осам на ест мину та раз би бри -
ге и доброг зеза ња, а оно што
је, бар мени, врло важно,
знам од почет ка да ће бити
вели ки, вели ки сре ћан крај,
па зато опу ште но гле дам.
Све мила и дра га глу мач ка
лица, ту су и коки це, сме јем
се и жао ми је што је већ
крај, јер могли бисмо тако да
се зеза мо до јутра и да тек
онда ока чи мо таблу „The
End” и види мо шта ће Сал -
ма Хајек по изла ску из затво -
ра ура ди ти. Што би се некад
овде рекло: два сата ква ли -
тет ног про гра ма.

МУЗИ КА: Када у било ком
пре тра жи ва чу уку ца те: „Ха-
рис”, неће вам иза ћи онај
чика са стра шним гла сом
којим нас убе ђу је у лепо ту
сво га пева ња и са исто тако
стра шним брко ви ма и
шеши ром којим сто посто
кри је неку стра шну ћелу, а
пра ви се да је као мла дић,
већ ће иско чи ти један пра -
ви мла дић, пред став ник јед -
не нове и сви ма нама пре ко
потреб не гене ра ци је музи -
ча ра. Адам Ричард Вајлс,
рођен 1984, про фе си о нал но
познат као Кал вин Харис.

Он је шкот ски про ду цент,
ди-џеј, певач и ком по зи тор.
Харис се узди гао на међу на -
род ну музич ку сце ну пушта -
њем свог тре ћег сту диј ског
албу ма „18 месе ци” у окто -
бру 2012. годи не. Албум је
постао први на листи „US
Billboard 200”. У новем бру
2014. годи не издао је и
четвр ти сту диј ски албум.
Прва два албу ма углав ном
садр же елек тро и нови дис -
ко звук и у вели кој су мери
под ути ца јем музи ке осам -
де се тих. На њего вом тре ћем
сту диј ском албу му звук се
при бли жио и елек тро хау су,
док је његов пети сту диј ски
албум „Funk Wav Bounces
Vol. 1” пун ста рог доброг
фан ка, одлич не музи ке за
ђуска ње, за кули ра ње или
када вам није ни до чега,
музи ка баш за овај 21. век,
када са свих стра на, посеб -
но овде, наср ће сеља на сва -
ке врсте из радио-апа ра та и
с теле ви зи је.

Поред тога што пра ви
фено ме нал ну музи ку, Кал -
вин Харис је и вели ки
филан троп, све стан луди ла у
ком живи, па нов ча но пома -
же где год тре ба. У сеп тем -
бру 2007. годи не имао је
вели ки пер фор манс на хума -
ни тар ном дога ђа ју „Wasted
Youth”, чији је циљ био да
скре не пажњу на поја ву
само у би ста ва мла дих међу
мушкар ци ма у Вели кој Бри -
та ни ји. Годи не 2008. подр -
жао је Шел те ро ву кам па њу
„Hometime Scotland”, посве -
ће ну бес кућ ни ци ма и лошим
стам бе ним усло ви ма мла дих
у Шкот ској. У 2010. годи ни
Харис је насту пао ужи во на
„Brit Awards Show-u” у Лон -
до ну, где су саку пља на сред -
ства за децу жртве наси ља у
рат ним зона ма.

Страну припремила 
Мирјана Марић

Величковић

Музи ка
Петак, 22. сеп тем бар, 20 сати, Кул тур ни цен тар: „Ethno.com”,
кон церт Пје вач ке дру жи не Све тла не Спа јић и Олге Крсто је -
вић.

Петак, 22. сеп тем бар, 21.30, Кул тур ни цен тар: „Ethno.com”,
кон церт бен да „My People”.

Субо та, 23. сеп тем бар, 20 сати, Кул тур ни цен тар: „Ethno.com”,
кон церт Там бу ра шког орке стра Пан че ва.

Субо та, 23. сеп тем бар, 21.30, Кул тур ни цен тар: „Ethno.com”,
кон церт маке дон ског саста ва „Љубој на”.

Пред ста ве
Субо та, 23. сеп тем бар, 18.30, МКУД „Пете фи Шан дор”:
пред ста ва „Господ пле ме ни ти Пра сет ник”, у изво ђе њу драм -
ске сек ци је КД „Гра је на” из Пту ја.

Сре да, 27. сеп тем бар, 19.30, Кул тур ни цен тар: пред ста ва
„Хор беч ких деча ка” у режи ји Ирфа на Мен су ра.

Темат ски про грам
Поне де љак, 25. сеп тем бар, 19 сати, Град ска библи о те ка:
три би на „НАТО бом бар до ва ње СРЈ – узро ци и после ди це”.

Тања, иако у послов ном сми -
слу успе шна при пад ни ца
мејнстри ма, у неким дру гим
сми сло ви ма пома ло екс трем -
на, али и отво ре на да нај при -
род ни је гово ри о томе.

• Коли ко је истра жи ва ње
било ком плек сно да би се опи -
сао један лик који запра во
посто ји и коли ко је ту било
реал ног, а коли ко фик ци је?

– У мојим нара ти ви ма однос
про жи вље ног/доку мен тар ног и

тек сту у одно су на њен живот.
Ипак ми се чини да нисам пре -
ви ше одсту пио од нара ви Тањи -
не суп стан це и да је гото во све
што сам јој при пи сао могло и
да јој се дого ди. Одно сно, про -
ме не јесу знат не, али се надам
да нису и суп стан ци јал не.

• Када сте схва ти ли да је
Тања лик који може да се нађе
у вашој књи зи?

– После неко ли ко њених
одго во ра на моја пита ња. Тања

вор ни це, Тања је била не само
нај ма ње зах тев на него и нај ве -
ли ко ду шни ја саго вор ни ца.

• О чему нам запра во гово ри
књи га „Пра ве Бео гра ђан ке”?

– О томе каква осо ба и у ком
кру гу – а да је увек посре ди неки
упа дљив дру штве ни серкл у Бео -
гра ду два де сет првог века –
може да буде дама / пра ва дама
/ дама у поку ша ју / фатал на
жена. С обзи ром на нужне про -
ме не у пои ма њу тих тер ми на у
одно су на извор на зна че ња, нај -
је згро ви ти је би се могло рећи да
Еми ли ја – јуна ки ња којом почи -
ње књи га – сма тра да пра ва Бео -
гра ђан ка мора да буде увек
пози тив на и жен стве на, а Нина
– да она мора бити све сна пре
све га мрач не реал но сти, при
чему јој је жен стве ност без ма ло
баласт, те да је мак си мум њеног
дам ства да што досто јан стве ни -
је про ђе кроз пакао. Алек сан -
дра, одно сно Тања, нефор мал -
но мани фе сту је неки сред њи
при ступ тим кате го ри ја ма, али
је при том нај а у тен тич ни ја јуна -
ки ња. Није ствар у томе да оне
само башти не рече не при сту пе
дам ству овде и сада, него све
вре ме деј ству ју у скла ду с њима,
или се мак си мал но тру де, а
њихо ве суд би не се тесно укр -
шта ју. „Пра ве Бео гра ђан ке” су
роман који непо год но сти за
пуно испо ља ва ње жене у нашој
сва ко дне ви ци, у виду функ ци о -
ни са ња мачо и да и њихо вог
систе ма заба ве, али и у начи ну
на који данас послу ју, на при -
мер, поли ци ја и меди ји, при ка -
зу је бес по штед но.

• Ко су запра во пра ве Бео гра -
ђан ке?

– Чини ми се да књи жев ност
чешће тре ба да поста вља нека
пита ња него да даје одго во ре.
Пошто поред три глав не јуна ки -
ње у рома ну има још бар толи ко
њих с неким четвр тим, петим
или шестим при сту пом дотич -
ном пита њу, можда је нај бо ље
да сва ки чита лац књи ге на кра ју
сам нађе свој одго вор.

фик ци је/псе у до до ку мен тар но -
сти вари ра од књи ге до књи ге,
али веру јем да би, кад би се то
пита ње пре ло ми ло на сва моја
дела, испа ло да је однос мање-
-више 50 : 50. Какво ћа пак гра -
ђе дик ти ра посту пак, од саме
пола зне тач ке: нека да пођем од
фик ци је, а некад од оног реал -
ног. За „Пра ве Бео гра ђан ке”
важио је пото њи слу чај. Међу -
тим, књи жев ност је по мени
можда и више оно што је било
веро до стој но да се дого ди него
што се уисти ну дого ди ло. Осим
тога, тре ба ло је Тањи ну при чу
укло пи ти у кон текст рома на,
што је, због изве сних дра ма тур -
шких пра ви ла, али и због њихо -
вог спон та ног крше ња, про у -
зро ко ва ло знат не про ме не у

сасвим спон та но кори сти оне -
о би чен језик не само у писа њу
него и у гово ру, плус што њен
живот пред ста вља заи ста изда -
шан мате ри јал. Све у све му,
она је још и пре књи жев не
обра де била већ нај сло је ви ти -
ја јуна ки ња рома на.

• Да ли се деша ва да лико ви
о који ма пише те желе да
интер ве ни шу и мења ју неке
дело ве? Да ли је Тања по том
пита њу била зах тев на?

– Иако сам све три саго вор -
ни це уна пред оба ве стио да су
изве сна одсту па ња од извор не
при че неми нов на, бар кад је
моја про за у пита њу, јед ној од
њих се на кра ју није сви де ло
што ћу ишта мења ти, што ми
је саоп шти ла. Од све три саго -

ОДР ЖА НА „НЕДЕ ЉА РУСКОГ ДЕЧ ЈЕГ ФИЛ МА”

Савре ме на бај ка

Основци из панчевачких шко-
ла имали су прилику да у уто-
рак, 19. септембра, у Градској
библиотеци Панчево, прису-
ствују радионици коју је орга-
низовало удружење „Лас хен-
тес”, a коју је водила Sve tla na
Mei e ho fer, списатељица из
Лондона српског порекла.

Она је деци представила књи-
гу „Маша и Жута – Правило број
2”, која се, као и прва књига,
бави животним правилима.

– Правило број један је
животно правило које учи децу

да воле себе такве какви су, а
правило број два их учи да ако
нешто желе, онда то и могу.
Нема одустајања – рекла је
ауторка.

Sve tla na Mei e ho fer ради с
децом свуда по свету, а оно
што ју је мотивисало, јесте
све веће насиље међу вршња-
цима које настаје из разли-
читости.

– Деца пате када су различи-
та. О својим проблемима не при-
чају родитељима, нити настав-
ницима. Да би се то спречило,

потребно је радити с децом и
научити их да је дивно бити раз-
личит, волети себе такав какав
си. То им недостаје – рекла је она.

Радионици су присуствова-
ла и деца из Школе за основно
и средње образовање „Мара
Мандић”, коју је ауторка књи-
ге „Маша и Жута” обишла и
донирала књиге за школску
библиотеку.

– Мени је највеће задовољ-
ство када видим своје књиге у
школама и у библиотекама.
Књиге „Маша и Жута” налази

се и у енглеским библиотека-
ма. Оне су до сада преведене
на три језика и биће на још два.
Хрватска је откупила права
прошле године и они су упути-
ли министарству предлог да
ова књига уђе у школске лек-
тире. То би ми било највеће
задовољство и срећа када би се
десило – истакла је Sve tla na
Mei e ho fer.

Градска библиотека је дари-
вала ученике бесплатним учла-
њењем и овом приликом су им
уручене чланске карте.

РАДИОНИЦА ЗА ОСНОВЦЕ

Књига животних правила



НО ВЕ зим ске гу ме 14 ин ча,

за јед но са ме тал ним фел -

на ма, за пе жо 206. Тел.

063/800-44-31, 064/123-

63-65. (247631)

ПЕ ЖО 206, 2005. го ди ште,

бен зи нац, 1360 м³, 65 кв,

вла сник, це на ни је фик сна,

2.500 евра. Тел. 063/800-

44-31, 064/123-63-65.

(247631)

ПРО ДА ЈЕМ век тру 1.8,

2001, без ула га ња, ре ги -

стро ван до ма ја 2018.

063/811-18-52. (247936)

ЛАН ЧИ ЈА Y у до бром ста -

њу, пре шла 160.000 км, го -

ди на 2001, 1.100 евра.

062/803-71-88. (247994)

ПРО ДА ЈЕМ ла ду ри ву,

2003, плин, зим ске + лет ње

гу ме. 063/505-830. (24057)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ форд

си је ру, екс тра ста ње, ре ги -

стров на, мо же до пла та мо -

ја. 064/154-25-82.

(248068)

ПРО ДА ЈЕМ ре но клио,

двој ку, 2003. го ди ште, 1,2,

бен зин. 062/760-226.

(247733)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ, 2007. го -

ди ште, 4.000 евра.

064/514-05-06. (248073)

ПЕ ЖО 307, SW, 1.6,  бен -

зин, па но ра ма кров, 2004.

го ди ште, 3.000 евра.

064/514-05-06. (248073)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин 1.1,

2005, ре ги стро ван, ста ње

со лид но. 063/179-36-83.

(248122)

ПУН ТО 1.2, 8 В, 2008, пе -

то ра вра та, ате сти ран

плин, 105.000 км. 

064/130-36-02. (248205)

ПУН ТО 1.2, 8 в, 2009, пе то -

ра вра та, фул опре ма, ате -

сти ран плин, 95.000 км.

064/130-36-02. 

(248205)

ГРАН ДЕ пун то 1.3 ди зел,

2006. го ди ште, пе то ра вра -

та, фул опре ма, вла сник.

064/130-36-02. (248205)

ПЕ ЖО 307, 2.0 ХДИ, 2004.

го ди ште, од ли чан, 2.400

евра. 064/132-93-96.

(248226)

ЗА СТА ВА 101, 2006, не ре -

ги стро ва на, ис прав на, за -

ста ва 101 пик-ап, 2003,

атест, не ре ги стро ва на, ис -

прав на. 063/305-082.

(248236)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от куп

свих вр ста во зи ла, ка та ли -

за то ра, про да ја де ло ва, до -

ла зим на адре су. 069/203-

00-44, 066/409-991.

(246307)

ОТ КУП во зи ла, ала та, гво -

жђа, оста ло, про да ја де ло -

ва, до ла зим на адре су.

063/782-82-69, 061/211-

59-15. (246307)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, 90 до 800

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (247579)

КУ ПУ ЈЕМ ау то од 2000. го -

ди не, ста ње не бит но, мо гу

и ха ва ри са ни. 064/125-55-

59. (247465)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу од 70 до

1.300 евра. 062/193-36-05.

(247765)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до 3.000

евра, ста ње не бит но.

063/165-83-75. (247759)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во зи ла

до 3.000 евра. 065/809-11-

83. (247945)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, 90 до 800

евра. 063/892-08-25,

064/230-52-21. (248199)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле до

3.000 евра, ста ње не бит но.

063/165-83-75. (248208)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле у би -

ло ком ста њу, до 2.500

евра. 062/193-36-05 

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР ИМТ

506, са опре мом,  до го вор.

064/267-28-20. (247301)

ТРАК ТОР ИМТ 560, дво -

бразд ни плуг. 

064/131-67-32. (247951)

ДЕ ЛО ВИ па са та, шо фер -

шајб не, шко да 100, хра сто -

ва бу рад. 064/456-05-85.

(247961)

ДВЕ трак тор ске при ко ли це,

три то не, јед на трак тор ска

ко са чи ца за де те ли ну.

013/344-175, 

069/343-90-69. 

(248194)

ТРАК ТОР 558, у до бром

ста њу, пр ви вла сник.

063/823-29-61. 

(248233)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу иза Ки -

не ске роб не ку ће Шан гај

(цен тар), 4.000 ди на ра.

061/202-13-35. 

(247901)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну сло ве -

нач ку, по цин ко ва ну, мон -

та жну га ра жу, 5,25

/2.70/2.30, 1.000 евра.

061/261-86-88.

(247901)

ВЕШ-МА ШИ НА, 

за мр зи вач и по лов ни де ло -

ви од веш-ма ши на. 

Тел. 013/252-05-10,

063/703-76-07. 

(247573)

ТВ по лов ни, 37, 55, 72,

шпо рет на др ва. 348-975,

066/348-975. (247895)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, ди ги -

тал них ри си ве ра, мо ни то -

ра, да љин ских. „Плус”, Д.

Ту цо ви ћа 28. 353-463.

(248221)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и ја -

гањ це, вр шим пе че ње на

др ва, ра жањ, по вољ но.

064/997-79-09. (246926)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ни кре вет

100 х 190, деч ји кре ве тац

(др во), вре ћа за уда ра ње

ми вар. Тел. 370-553,

064/184-55-34. (247542)

ТВР ДО др во, пре о ста ло,

пре воз бес пла тан. 065/640-

31-49. (246601)

СВЕ вр сте огрев ног др ве та.

Ме ре ње код вас ку ћи.

065/501-56-51. (246600)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ огра де

и ге лен де ри, АЛУ и ПВЦ

сто ла ри ја. 063/801-84-76,

065/801-84-76. (246754)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма ши ну

го ре ње и ма ши ну за су до ве

кан ди. 063/892-08-35.

(247310)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви, 50,

40, 30 ди на ра.  „Лу на плус”

Цре па ја. 069/275-73-94. 

ПРО ДА ЈЕМ кра ве, би бер

цреп, са ло нит пло че.

063/711-77-54. (247873)

ПРО ДА ЈЕМ др ве ни сто за

ма са жу и нео ба рок кре вет

у ду бо ре зу. 063/837-48-34.

(247882)

ПРО ДА ЈЕМ сме де ре вац 9,

ди мо вод ну цев ште ди ша.

065/817-42-64. (247883)

ТРО СЕД очу ван, 140 х 200.

063/386-323. (247885)

КА УЧ, ви три на, ко мо да,

ком пју тер ски сто ло ви, гре -

ја ли це, сто ли ћи, ку хи ња,

ко мо да. 065/353-07-57.

(247897)

НА ПРО ДА ЈУ ку ку руз.

064/916-60-18. (247933)

ВЕР НИ ЦИ, ако не ма те

слав ску ико ну, ја вам ну -

дим ико не, уни кат не из ра -

де, ин тар зи ја (фур нир),

ура мље не ди мен зи је 650 х

450. Тел. 013/320-013,

064993-35-26. (247938)

ТОВ НЕ ћур ке, дво крил не

мер де ви не, 1 и 2 м, деч ји

кре ве тац. 064/194-03-87.

(247947)

КА ЗАН за ра ки ју, ло жи -

шта, та бар ке, дна, ме ша чи,

лу ле. 331-586, 063/805-74-

60. (247956)

ПРО ДА ЈЕМ две кла сич не

фо те ље, по вољ но у до бром

ста њу. 064/179-78-24,

013/311-006. (247960)

КО КЕ но си ље, ста ре 14 не -

де ља, вак ци ни са не, ра се

те тра СЛ. 063/315-381.

(247918)

ТОВ НИ пи ли ћи, ста ри ме -

сец да на, ра са ross 308,

бе ли, уред ни. 063/315-381.

(247918)

БАЛ КОН СКА вра та ПВЦ,

но ва и два др ве на по лов на

про да јем. 064/348-03-12.

(248111)

ПРО ДА ЈЕМ две ка ље ве пе -

ћи 133 х 64 х 42. 345-534,

064/246-05-71. (248029)

НА ПРО ДА ЈУ кр ма ча за

кла ње и ја рац ал пи нац.

Зва ти по сле 17 са ти.

065/961-92-14. (248019)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру и

оста ле ку хињ ске еле мен те.

Но ва ку хи ња, 10.000 ди на -

ра. 371-568, 

063/773-45-97. 

(248066)

ПРО ДА ЈЕМ ско ро нов ка -

уч, бој лер, пи са ћи сто, очу -

ва ну ста рин ску ви три ну.

064/154-25-82. 

(248086)

ПРО ДА ЈЕМ ка ље ву пећ,

не ра зи да на.

060/424-23-86. (248080)

ПРО ДА ЈЕМ штен це ла бра -

дор ре три ве ра. Тел.

066/358-201. 

(248087)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де, ка у -

че, за мр зи вач сан ду чар,

мој ца фо те ље, гар ни ту ре,

ре га ле, мост-ре гал, сто +

сто ли це, спа ва ћа со ба ком -

плет, ел. шпо рет, ТА пе ћи,

те пи си, аме рич ки пла ка ри,

ра зно. 063/107-78-66.

(248094)

МЕ СНА ТИ пра си ћи, сточ на

ва га, ка вез за но си ље, два

плу га. Пе те фи је ра 113.

323-123. (248095)

ФРИ ЖИ ДЕР го ре ње 180 л

– 240 л, miele, веш-ма ши на

кан ди, фа во рит, елек трич -

ни шпо рет, ка уч, ор ман,

уга о на гар ни ту ра, дво сед

тро сед, тро сед, фо те ља,

ши ва ћа. Тел. О063/861-82-

66. (248123)

ТУР СКА кал др ма, пре о ста -

ла др ва вр ба и то по ла,

уно ше ње и це па ње др ва.

063/423-446. 

(248162)

НА ПРО ДА ЈУ пра си ћи од

20 до 30 кг, пет ко ма да.

Ба ва ни ште. 

061/268-49-97. 

(248178)

ПО ВОЉ НО ко ри шће ни др -

ве ни про зо ри, ве ћих ди -

мен зи ја, бал кон ска вра та,

ша ло ни. 062/121-01-48.

(248171)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пе ћи, до ста ва, мон та -

жа, по вољ но. 063/898-00-

82. (248176)

ТУШ ка би на, 5.000, вра та

ула зна, ме тал на, ку па тил -

ска, кре вет на спрат.

063/809-34-18. 

(248222)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет но ре -

мон то ва не ТА пе ћи, свих

кв, до ста ва, мон та жа, га -

ран ци ја, по вољ но.

061/641-30-36. 

(248220)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то ва не

ТА пе ћи свих ве ли чи на, до -

ста ва, мон та жа, га ран ци ја.

335-930, 335-974, 063/705-

18-18. (248209)

ЋУР КЕ на про да ју, уре ђе -

не, Пан че во. 062/410-97-

34. (248228)

ПРА СИ ЋИ, ба ли ра на де те -

ли на на про да ју. Ми ћа,

064/303-28-68. 

(248228)
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ПРО ДА ЈЕМ фри жи дер,

веш-ма ши ну, по лов не де -

ло ве ин де сит, си менс.

013/346-790, 064/129-73-

60. (248237)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва др ва

на про да ју. 060/603-32-32.

(248002)

ПРО ДА ЈЕМ ка шу за џем

(ши пак, дрен), и си руп за

аро ни ју. 064/979-07-19.

(248169)

МА ШИ НУ за су ше ње, веш-

ма ши на, ор ма ни, деч ја со -

ба, тро сед, ко мо де, ви три -

не, сто ло ви, по ли ца за те -

ле ви зо ре, сан дук за по сте -

љи ну, фран цу ски ле жај,

фри жи дер, уга о на, ра ди ја -

то ри. 064/155-38-13.

(248231)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре, за -

мр зи ва че, веш-ма ши не,

ста ро гво жђе. 064/158-44-

10, 063/101-11-47.

(246813)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ме да ље,

ор де ње, но вац, са то ве,

пен ка ла. Тел. 013/313-458,

063/199-60-36, 064/481-

14-77. (247892)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте гво жђа,

ма ши на, шпо ре та, за мр зи -

ва ча и све оста ло. 061/627-

07-31. (248041)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво жђе,

шпо ре те, веш-ма ши не,

фри жи де ре, за мр зи ва че.

Злат ко, 063/196-54-56,

061/144-82-80. (248030)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не, не ис -

прав не Та пе ћи, до бро пла -

ћам, до ла зим. 063/195-07-

17. 248064)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба кар,

ме синг, ста ре сла ви не,

фри жи де ре, за мр зи ва че,

веш-ма ши не, аку му ла то ре

и оста ли ме тал ни от пад.

060/521-93-40. 

(248075)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих кв,

ис прав не и не ис прав не.

061/687-26-06. 

(248143)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на ме -

штај, ТА пе ћи, ис прав не и

не ис прав не. 

062/148-49-94.(248170)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и не ис -

прав не ТА пе ћи свих кв,

до бро пла ћам. 

061/641-30-36. 

(248220)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста рин ски

на ме штај, сли ке, са то ве,

ста ри но вац, пен ка ла, би -

жу те ри ју, ста ро по кућ ство.

335-974, 335-930, 

063/705-18-18.

(248209)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи свих ве -

ли чи на, не ис прав не и ис -

прав не. 335-930, 063/705-

18-18. (248209)

НО ВА КУ ЋА у Пан че ву, Те -

сла, 140 м2, П + 2, укњи же -

но. 063/776-61-77.

(245475)

МИ СА, спрат на, СУ, ПР, I,

све у фу лу, сре ђе на, ЕГ,

укњи же на, вре ди по гле да -

ти. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (248241)

КУ ЋА на про да ју са 10 ари

пла ца, Гор њи град.

064/133-32-02. (247332)

БЛИ ЗУ цен тра на 3.6 ари,

65.000; Ми са, 124 м2, до го -

вор. „Лајф”, 

061/662-91-48. 

НА ПРО ДА ЈУ њи ва 1.3 хек -

та ра, гра ђе вин ско зе мљи -

ште, на ула зу у Ба нат ски

Бре сто вац, по ред ау то бу -

ског ста ја ли шта код игра -

ли шта. 

Тел. 063/161-13-11.

(247374)

ВИ КЕН ДИ ЦА/КУ ЋА на Де -

во јач ком бу на ру, 200 м са

асфал та, 60 м2, уред на,

вла сник. 063/161-95-55.

(246955)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба нат -

ском Но вом Се лу, Осло бо -

ђе ња 55, са 12,50 ари пла -

ца. 25.000 евра. 

069/744-245. (247277)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, усе љи ву,

на Ку де љар цу, на 9 ари

пла ца. 064/040-82-72.

(247169)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у Ива но -

ву. Тел. 062/415-359.

(246742)

ВИ КЕН ДИ ЦА код Де во јач -

ког бу на ра, 200 м од цен -

тра, ле га ли зо ва на.

061/206-30-46. (246217)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари уз ас -

фалт у се вер ној зо ни.

065/283-53-01. (247744)

ДО ЊИ град, спрат на ку ћа,

три ста на, по вољ но.

063/126-92-77, 

063/248-729. 

КУ ЋА, 5 ари пла ца, пет ми -

ну та На род на ба шта.

063/864-09-85, 069/355-

28-44. (247644)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа сре ђе на

са два ста на, ЕГ, 7 ари.

Тел. 061/224-47-97.

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на ста рој

Ми си, 7 ари, 45 м2 + 40 м2.

064/668-87-78. (и)

ПЛАЦ на про да ју, до зво ље -

на град ња. 064/866-23-36.

(247967)

НАЈ ЛЕП ШЕ ку ће и ста но ве

про да јем. По вољ но. „Ве сна

2”, 066/937-00-13.

(247983)

ПРО ДА ЈЕМ плац у До ло ву

или из најм љу јем за сто ва -

ри ште. 063/196-52-59.

(247852)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у Ја бу ци

(хи тле ро ва), по вр ши на 72

ара. 062/143-94-45.

(246573)

ДЕ БЕ ЉА ЧА, 130 м2, 7,5

ари, про да јем/ме њам за

пан че вач ки стан. 

064/928-89-68. (247887)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин ски

плац, 8 ари. Тел. 060/601-

60-23. (247890)

КУ ЋА, две стам бе не је ди -

ни це (око 150 м2 + га ра жа

38 м2 + по моћ ни објек ти),

плац 15 ари. 061/184-53-

53. (247900)

ПРО ДА ЈЕ се ба шта 6 ари,

под во ћем на Но во се љан -

ском пу ту. Тел. 063/865-

80-77. (247907)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу у До ло -

ву. 319-754, 061/153-34-

61. (247911)

ОМО ЉИ ЦА, плац 11,5 ари,

уве де на стру ја, во да, ози -

да на га ра жа, за по чет обје -

кат, вла сник. 064/260-05-

34. (247910)

КУ ЋА, но ва Ми са, код По -

ште, укњи же но, без по -

сред ни ка. 063/824-63-51,

373-154. (247919)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у Стар -

че ву, 134 м2. 062/388-111.

(247931)

ВИ КЕН ДИ ЦА, ку ћа на Де -

во јач ком бу на ру, 200 м са

ас фал та, 100 м2, ле га ли зо -

ва на. 061/206-30-46. (р)

КУ ЋА, га ра жа, воћ њак, ба -

шта 20 ари, Пе ли стер ска

18-е. 064/866-22-98.

(247939)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60 м2,

6 ари. 064/955-51-85.

(247949)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ца ра

Ла за ра. 061/252-89-96.

(247958)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу. 

061/252-89-96. (247958)

ПРО ДА ЈЕМ плац на Ку де -

љар цу. 061/252-89-96.

(247958)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на

јед ном пла цу у Вој ло ви ци.

013/232-21-30, 063/162-

50-00. (248039)

КУ ЋА, Стре ли ште, Ми ле -

шев ска 14, 73 м2, на пла цу

од 214 м2, 12.900, вла сник.

060/337-37-79. (248034)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће на

јед ном пла цу од 10 ари.

060/728-46-02. (248005)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку ћу са

пла цем 30 ари у Ба нат ском

Но вом Се лу. 063/863-80-

15. (247985)

ЧЕ ТВО РО СОБ НА ку ћа, То -

по ла, ЕГ, ас фалт, по вољ но.

(470), „Ди ва”, 345-534,

064/246-05-71. (247595)

ТЕ СЛА, ку ћа 65 м2, 1.8 ари

плац, 42.000. (238), „Те сла

не крет ни не, 064/668-89-

15. (248045)

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа 300 м2,

три стам бе не је ди ни це,

150.000. (238), „Те сла не -

крет ни не, 064/668-89-15.

(248045)

ОМО ЉИ ЦА, про да јем

спрат ну ку ћу 120 м2, плац

6 ари. 013/618-652,

064/168-84-32. (2148044)

СТРО ГИ цен тар, мо гућ ност

до град ње, плац 6,5 ари.

064/174-54-17. (248028)

НО ВА МИ СА, ета жа ку ће,

га ра жа, по друм, пр ви део

дво ри шта, 40.000. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(248051)

НО ВА МИ СА, ку ћа 160 м2,

по друм, I, га ра жа, 60.000.

(188), „UnaDalli”, 064/255-

87-50. (248051)

КУ ЋА, цен тар, 100 м2, ма ло

дво ри ште, хит но, 57.000.

„Го ца”, 063/899-77-00.

(248069)

МАР ГИ ТА, 240 м2, 4 ара,

две за себ не је ди ни це,

62.000. „Го ца”, 

063/899-77-00. 

(248069)

КУ ЋА, 120 м2 + ку ћа у дво -

ри шту 65 м2, на пла цу од 8

ари, вла сник, 1/1. 

062/185-86-73. 

(248084)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на Те сли,

или за ин ве сти то ре, мо гућ -

ност из град ње стам бе не

згра де. По зва ти по сле 16

са ти. 064/280-22-80.

(248088)

БА ВА НИ ШТАН СКИ пут,

но ви ја, 60 м2, 13,5 ари,

укњи же на, 25.500. (49),

„Му станг”, 064/151-18-93.

(248105)

ОМО ЉИ ЦА, ле па сре ђе на,

укњи же на, 129 м2, 2 ара,

18.000. (49), „Му станг”,

064/151-18-93. (248105)

МРА МО РАК, 98 м2, 17

ари, лет њи ко вац, ЕГ, за

ужи ва ње, 12.000. (49),

„Му станг”, 064/151-18-93.

(248105)

МА ЊА ха ла, зи да на, на 5

ари, мо гу ћа пре на ме на у

стан. 069/213-97-37.

(248107)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4 ара,

до бар при лаз и ши ри на

пла ца. 069/213-97-37.

(248107)

МИ СА, ку ћа са две стам бе -

не је ди ни це, ПР + I, плац

378 м2, 30.000, до го вор.

(636), „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(248108)

ПО РО ДИЧ НЕ ку ће, Стар -

че во, Омо љи ца, Ми са, до -

го вор. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (248108)

НО ВИ СВЕТ, пре ла па са -

лон ска 178 м2, 5,5 ари,

95.000. (398), „Кров”,

060/683-10-64. (248110)

ГОР ЊИ ГРАД, пре ле па,

око 200 м2, 9 ари, 120.000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (248110)

ДЕО са лон ске ку ће са из -

ла ском на ули цу, ком плет -

но сре ђен, са мо гућ но шћу

адап та ци је и та ван ског

про сто ра, цен тар, Мак си -

ма Гор ког, 87 м2, 56.000

евра. Це на фик сна.

060/034-31-11. 

(248114)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу 80 м2,

Пан че во, ши ри цен тар,

цен тра, 29.000, сва ко ја ки

до го вор. 064/902-28-80.

(248140)

ПРО ДА ЈЕМ плац 31 ар,

Но во се љан ски пут, Пре -

спан ска ули ца. 

064/131-42-02. 

(248142)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну ку ћу,

плац 3.8 ара, Мак си ма

Гор ког. 063/301-360.

(248131)

ДИ РЕКТ НА про да ја, ин те -

ре сант на но ва укро вље на

ку ћа у са мом на се љу,

Стре ли ште, Де чан ска 2.

Угра ђе на спољ на сто ла ри -

ја, при кљу че на град ска во -

да, ка на ли за ци ја, стру ја на

пла цу од 4,13 ари, огра -

ђен, ра ван, чист, вла сник

1/1, на ста вак ра до ва по

соп стве ном из бо ру, обје кат

155 м2, бру то. Кон такт,

063/637-673. (247917)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем на,

139 м2 + ло кал 30 м2, на

7,29 ари, 31.000 евра.

(097), „Пер фект”, 064/348-

05-68. (248155)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип, Пре -

спан ска, 88 м2, тро соб на

на 4.8 ари, 35.000 евра.

(097), „Пер фект”, 

064/348-05-68. 

(248155)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2, три

стам бе не це ли не на 3,38

ари, 60.000. (097), „Пер -

фект”, 064/348-05-68.

(248155)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ку ћу

у То по ли, 74 м2, за јед но -

со бан стан, кључ за кључ.

066/367-157. (248132)

КУ ЋА, Жар ка Зре ња ни на

90 м2, 4 ара, 42.000.

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (248138)

ВЛА СНИК про да је плац,

ло ка ци ја 200 ме та ра од

Ко за рач ке. 064/227-43-70.

(248160)

ЛЕ ГА ЛИ ЗО ВА НА ку ћа, Вој -

ло ви ца, 84 м2, 7 ари пла ца,

до го вор. 061/745-56-90.

(248173)

ПЛАЦ у Ја бу ци, 9,5 ари, са

ста ром ку ћом и по ло ви ном

двој не ку ће 84 м2, вла сник.

063/825-28-34. (248168)

КУ ЋА, Вој ло ви ца, 18 ари,

две стам бе не је ди ни це 100

+ 40 м2 и по моћ не згра де,

мо тор ори он 2.40 кв.

064/084-21-62. (248162)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без по -

сред ни ка, Но во се љан ски

пут, 80 м2, 7 ари. 063/153-

37-70. (248293)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До ло ву

без по сред ни ка, 16 ари,

150 м2.063/153-37-70. 

БА НАТ СКО НО ВО СЕ ЛО,

100 м2, 15 ари плца, од мах

усе љи ва. 062/398-458.

(248204)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Цре па -

ји, два спо је на пла ца, до -

зво ље на град ња. 062/966-

84-52. (248222)

КУ ЋА у Омо љи ци, 65 м2,

6.5 ари, по моћ ни објек ти.

064/961-00-70. (248219)

ПРО ДА ЈЕМ ла нац и по зе -

мље у по те зу Лап. Тел.

063/829-18-84. (248211)

140 КВМ, ку ћа на 4,66 ари

пла ца, про да јем. Глав ни

пут окрет ни ца Стар че во.

061/187-24-22. (248229)
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ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа по се -

ли ма, Омо љи ца, До ло во,

Мра мо рак. (67), „Мил ка

М”, 063/744-28-66.

(248241)

ПЛА ЦЕ ВИ, Ми са 12 ари,

Ба ва ни штан ски, Ја буч ки,

Ка ра у ла. (67), „Мил ка М”,

063/744-28-66. (248241)

КУ ЋА, цен тар, дво ри ште,

45.000; Вој ло ви ца, три

стам бе не је ди ни це, хит но.

(67), „Мил ка М”, 063/744-

28-66. (248241)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у То ма -

шев цу. 063/807-75-61.

(248242)

ПРО ДА ЈА пла це ва, Пе ли -

стер ска, Кај мак ча лан ска.

063/894-88-11. (248232)

КУ ЋА, Те сла, екс тра ло ка -

ци ја за при ва тан би знис и

ста но ва ње. 063/329-464,

066/001-050. (248235)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја буч ком

пу ту, ми ни мал но 15 ари.

Тел. 065/334-17-26.

(246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или ста ри ју

ку ћу за ру ше ње у цен тру

гра да, ми ни мал но по вр ши -

не 5 ари. По жељ но др Ка -

са пи но ви ћа, Све то за ра

Ми ле ти ћа, Бран ка Ра ди че -

ви ћа. 064/668-97-86.

(247443)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, цен тар,

плац нај ма ње 3,5 ара.

(238), „Те сла не крет ни не,

064/668-89-15. (247777)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка” по -

треб на ку ћа у Вој ло ви ци,

до 35.000 са две стам бе не

је ди ни це, кол ски, ба шта.

(67), „Мил ка М”, 063/744-

28-66. (248241)

БЕЗ ПО СРЕД НИ КА про да -

јем тро со бан стан на Те -

сли, ЦГ, те ра са, ло ђе.

064/175-63-14. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 38 м2,

цен тар Стре ли шта, вла -

сник. 063/161-95-53.

(248184)

НА ПРО ДА ЈУ сре ђен дво -

со бан стан, Ко теж 1.

062/182-14-51. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан, 44

м2, ТА, II, Стре ли ште,

18.500,069/304-78-85,

063/334-751. (246977)

НОВ стан, 65 м2, и га ра жу

14 м2, Ул. Та ков ска.

063/342-220, 063/701-19-

77. (247410)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у ши -

рем цен тру, 18.500 евра.

060/034-74-33. (247419)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,

пр ви ред, згра да, 92 м2, ре -

но ви ран. 063/238-454.

(247535)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко теж 2,

VI спрат, 84 м2, без по -

сред ни ка. 065/398-98-99.

(247530)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 53

м2, ТА, IV спрат, 21.000,

укњи жен. 064/344-74-36.

(248040)

КО ТЕЖ 2, тро и по со бан, 83

м2, VI, 49.000. (238), „Те -

сла не крет ни не, 064/668-

89-15. (248045)

ТЕ СЛА, тро и по со бан, 79

м2, II, TA, 48.000. (238),

„Те сла не крет ни не,

064/668-89-15. 

(248045)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, 70

м2, сре ђен, 43.000. (238),

„Те сла не крет ни не,

064/668-89-15. 

(248045)

ПРО ДА ЈЕМ ле по сре ђе ну

гар со ње ру, по вољ но, вла -

сник. 064/665-86-51.

(247998)

СТАН на но вој Ми си, 85

м2, про да јем. 

063/272-594, 

063/225-928. (248035)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со бан

стан, 58 м2, ета жно гре ја -

ње, од мах усе љив, вла сник.

Тел. 060/333-56-41.

(248036)

СО ДА РА, 56 м2, ЦГ, VI

лифт, ни је зад њи, усе љив,

укњи жен, 31.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(247997)

СО ДА РА, 37 м2, ЦГ, VII,

лифт, 25.500. (679), „Трем

01”, 063/836-23-83.

(247997)

СО ДА РА, 78 м2, ЦГ, III,

пре леп, до бра згра да, у

Зет ској, 50.000. (679),

„Трем 01”, 063/836-23-83.

(247997)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 72 м2, ЦГ, IV,

укњи жен, усе љив, 41.000.

(679), „Трем 01”, 063/836-

23-83. (247997)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ

стан,72 м2, за ма њи јед но -

со бан, Ко теж 2. Тел.

066/317-444. (248027)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж, 28

м2, 21.000 евра. (470), „Ди -

ва”, 345-534, 064/246-05-

71. (248029)

ЈЕД НО СО БАН, ре но ви ран,

I спрат, Д. Град, про да -

јем/ме њам. (470), „Ди ва”,

345-534, 064/246-05-71.

(247595)

ДВО И ПО СО БАН, вој не

згра де, ЦГ, 63 м2, ве ли ка

те ра са, до го вор. (470),

„Ди ва”, 345-534, 064/246-

05-71. (247595)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, ВП,

57 м2, 6 кв те ра са, од

30.000 евра. (470), „Ди ва”,

345-534, 064/246-05-71.

(247595)

СТАН, 63 м2, дво со бан, II

спрат, Ко теж 2, атрак ти ван

стан ком плет но опре мљен,

без са о бра ћа ја, са по гле -

дом ка пар ку, це на пре ма

до го во ру, без по сред ни ка.

065/311-40-27, 060/065-

46-80. (247989)

КО ТЕЖ 1, гар со ње ра, IV,

ЦГ, 16.000. (188), „UnaDal-

li”, 064/255-87-50.

(248051)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со бан,

40 м2, 22.000. (188), „Una-

Dalli”, 064/255-87-50.

(248051)

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 50 м2,

ЦГ, IV, 27.000. (188), „Una-

Dalli”, 064/255-87-50.

(248051)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, ни жа

спрат ност, до го вор. (188),

„UnaDalli”, 064/255-87-50.

(248051)

СО ДА РА, дво и по со бан, 60

м2, V, ЦГ, лифт, 29.000.

(188), „UnaDalli”, 064/255-

87-50. (248051)

НО ВА МИ СА, 47 м2, но ви ја

град ња, код шко ле, 22.000.

(188), „UnaDalli”, 064/255-

87-50. (248051)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан

стан, 36 м2, при зе мље, ТА,

бли зу цен тра. 064/829-29-

02. (248065)

КО ТЕЖ, 60 м2, дво со бан, I,

хит но, 32.00; 80 м2, тро со -

бан, 48.500. 

КО ТЕЖ 2, 68 м2, дво и по со -

бан, 44.500. „Го ца”,

063/899-77-00.  (248069)

СО ДА РА, 56 м2, дво со бан,

II, 29.500; 74 м2, тро со бан,

40.000. „Го ца”, 063/899-

77-00.  (248069)

ТЕ СЛА, 68 м2, тро со бан,

38.000; 80 м2, тро со бан,

49.000. „Го ца”, 063/899-

77-00.  (248069)

КО ТЕЖ 1, 24 м2, јед но со -

бан, 17.500; 45 м2, јед но и -

по со бан, 27.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (248069)

МИ СА, 35 м2, јед но и по со -

бан, 16.500, 43 м2, дво со -

бан, 18.000; 64 м2, тро со -

бан, 32.000. „Го ца”,

063/899-77-00. (248069)

ЈЕД НО СО БАН, нов, при зе -

мље, но ва Ми са, 19.000,

до го вор, вла сник. 063/304-

222. (248070)

ТЕ СЛА, нов дво со бан, 50

м2, I, 850 евра/ква драт.

(300), „Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (248086)

СТРО ГИ цен тар, 50 м2, V,

ком плет но ре но ви ран,

33.000. (300), „Ћур чић”,

362-816, 063/803-10-52.

(248086)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 57

м2, II, ТА, 27.000, јед но со -

бан, 22.000. (300), „Ћур -

чић”, 362-816, 063/803-10-

52.(248086)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 54 м2,

II, сре ђен, 32.000; тро со -

бан, 39.000. (300), „Ћур -

чић”, 362-816, 063/803-10-

52. (248086)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 51 м2,

ВП, ЦГ, 27.000. (300),

„Ћур чић”, 362-816,

063/803-10-52. (248086)

ТЕ СЛА, тро со бан стан, ЦГ,

вла сник. 013/331-079,

063/770-45-55. 

(24893)

ТЕ СЛА, дво и по со бан, V,

ЦГ, 62 м2, те ра са, 38.000.

(49), „Му станг”, 

064/151-18-93. 

(248105)

РЕТ КО у по ну ди. Стро ги

цен тар. Ле њи но ва, дво и по -

со бан,  IV спрат, ЦГ, 

вла сни штво. 

061/324-40-85. (248134)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II, ЦГ,

38 м2, те ра са, ПВЦ, 28.000.

(49), „Му станг”, 064/151-

18-93.(248105)

ГОР ЊИ ГРАД, но ви ја згра -

да, 61 м2, дво со бан, плин,

III, 31.000. (49), „Му станг”,

064/151-18-93. (248105)

СО ДА РА, дво со бан, 52 м2,

сре ђен, ПВЦ, ТА, 29.000.

(49), „Му станг”, 064/151-

18-93. (248105)

ГЕ ОР ГИ ДИ МИ ТРО ВА,

дво и по со бан, ра ђе но ку па -

ти ло, V, ЦГ, 38.500. (49),

„Му станг”, 064/151-18-93.

(248105)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 52

м2, VI, ЦГ, уре дан, 24.500.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58.  (248105)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со бан, ВП,

ЦГ, 59 м2, две те ра се,

33.500. (49), „Му станг”,

069/226-66-58. (248105)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50 м2, I,

TA, уре дан, 29.000. (49),

„Му станг”, 069/226-66-58.

(248105)

СТРО ГИ цен тар, гар со ње -

ра, 27 м2, ВП, ТА, 18.500.

(49), „Му станг”, 069/226-

66-58.  (248105)

ПРО ДА ЈЕМ стан на Ко те жу

2, 43 м2, сре ђен. 069/129-

19-87. (247906)

ПРО ДА ЈЕМ стан, две со бе,

58 м2, Ко теж 2, укњи жен,

вла сник, 30.000 евра.

064/068-39-54. (247288)

ДУ ПЛЕКС, 128 м2, но ва

Ми са, по вољ но. 

064/929-19-14.

(247943)

ДУ ПЛЕКС, два ку па ти ла,

тро со бан стан, јед но со бан

стан, но ва Ми са, по вољ но.

064/955-86-34. 

(247942)

ХИТ НО про да јем ста но ве у

из град њи, Па три јар ха Чар -

но је ви ћа 6, це на 700 евра.

063/389-974. (247950)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри шни

стан 61 м2, га ра жа,  укњи -

жен, 17.000.

061/147-82-23. (247468)

ПРО ДА ЈЕМ на Стре ли шту

дво и по со бан, јед но и по со -

бан, по вољ но. „Ве сна 2”,

066/937-00-13. (247983)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво со -

бан, 53 м2, IV, 21.0000.

(398), „Кров”, 060/683-10-

64. (248110)

ДО ЊИ ГРАД, тро со бан, са -

лон ски, усе љив, сре ђен, I,

га ра жа. 064/153-14-03.

(248110)

ЦЕН ТАР Стре ли шта, но во -

град ња, V, 103 м2, 77.000,

до го вор. (636), „Стре ли ште

не крет ни не”, 069/196-96-

05. (248108)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2, ВПР,

те ра са, ТА, 24.000, до го -

вор. (636), „Стре ли ште не -

крет ни не”, 069/196-96-05.

(248108)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 55 м2, ВПР,

ком плет но на ме штен,

19.000, до го вор. (636),

„Стре ли ште не крет ни не”,

069/196-96-05. (248108)

ЦЕН ТАР, Мак си ма Гор ког,

57 м2, II, 27.000, до го вор.

(636), „Стре ли ште не крет -

ни не”, 069/196-96-05.

(248108) 

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шну гар -

со ње ру 24 м2, са по дру -

мом, цен тар гра да. Тел.

061/517-76-88. (248198)

ДО ЖИ ВОТ НО из др жа ва ње.

Нај по вољ ни ји усло ви. Пу на

прав на си гур ност. „Ел пис”

асо ци ја ци ја. 061/324-40-

85. (248134)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво со бан,

60 м2, III, лук су зно опре -

мљен, нор ве шки ра ди ја то -

ри, но во град ња, 37.000,

до го вор. (336), „Олимп”,

351-061, 063/274-951. 

КО ТЕЖ 1, дво со бан, 62 м2,

III, ЦГ, ком плет ре но ви ран,

35.000, до го вор. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (248138)

ЦЕН ТАР, тро со бан, 68 м2,

III, ЦГ, од мах усе љив,

50.000. (336), „Олимп”,

351-061, 063/494-898.

(248138)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 60 м2,

III, ЦГ, 32.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/274-951. (248138)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2, тро со -

бан, II, ЦГ, 43.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

063/494-898. (248138)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра, 22

м2, IV, ЦГ, лифт, усе љи ва,

16.000. (336), „Олимп”,

351-061, 064/234-36-01.

(248138)

КО ТЕЖ 2, дво и по со бан, 63

м2, ВП, ЦГ, ком плет сре -

ђен, 35.000. (336),

„Олимп”, 351-061,

064/234-36-01. (248138)

ПРО ДА ЈЕМ стан 46 м2, До -

си те ја Об ра до ви ћа 13.

065/618-25-52. (248149)

МИ СА, пот кро вље, 100 м2,

укњи же но, си ва фа за са

свим при кључ ци ма.

065/333-55-25. (248154)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, 24 м2,

40.000; дво со бан, 53 м2,

27.000. (097), „Пер фект”,

064/348-05-68. (248157)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со бан, 59
м2, ТА, 26.000; дво со бан,
53 м2, 21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248157)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со бан,
43 м2, 23.000; дво и по со -
бан, 65 м2, 38.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-05-68.
(248157)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 51 м2,
дру ги спрат, ТА, 33.000.
(097), „Пер фект”, 064/348-
05-68. (248157)

МАР ГИ ТА, дво со бан, 42
м2, ТА, при зе мље, дво ри -
ште, 22.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248157)

МИ СА, дво со бан, 46 м2,

24.500; јед но и по со бан, 40

м2, 22.500. (097), 

„Пер фект”, 

064/348-05-68. 

(248157)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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КО ТЕЖ 2, дво со бан 60 м2,

лифт, ЦГ, 35.000. (097),

„Пер фект”, 064/348-05-68.

(248157)

ЦЕН ТАР Пан че ва 72 м2,

по ред ре ке, пр ви спрат вр -

ло функ ци о на лан, 62.000

евра. 062/134-76-39

(248163)

ЦЕН ТАР, 2.0, ЦГ, I, до го -

вор; Ко теж 2, 2.0, 26.000.

(338), „Јан ко вић”, 348-025.

(248180)

СО ДА РА, 2.5, из у зет но леп

стан, до го вор; јед но со бан,

28, 19.000. (338), „Јан ко -

вић”, 348-025. (248180)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на у ис -

тој згра ди, на Со да ри.

064/(867-48-61. (2142186)

НО ВА МИ СА, дво со бан,

III, 58 м2, ТА, 23.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. (248127)

СО ДА РА, јед но со бан, VI,

35 м2, 22.000. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (248127)

ЦЕН ТАР, дво со бан, ВП, 51

м2, сре ђен, ТА, 31.000.

(320), „Пре ми ер”, 352-489,

063/800-44-30. 

(248127)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВА, гар со ње -

ра, 18 м2, при зе мље, ЦГ,

12.000. (320), „Пре ми ер”,

352-489, 063/800-44-30.

(248127)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра, II, 24

м2, ЦГ, 19.000. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (248127)

ТЕ СЛА, тро со бан, VI, 72

м2, ЦГ, 42.000. (320), „Пре -

ми ер”, 352-489, 063/800-

44-30. (248127)

КО ТЕЖ 2, дво со бан, 58 м2,

ВП, уре дан, 30.000. (049),

„Му станг”, 069/226-66-58.

(248203)

СТАН, Те сла, ду плекс, ЦГ,

те ра са, дво стран, пар кинг,

но во град ња. 069/822-48-

24. (248201)

СТАН, Те сла, дво и по со бан,

гас, те ра са, пар кинг, но во -

град ња, усе љив. 069/822-

48-24. (248201)

СТАН, јед но и по со бан,

Стре ли ште, пот кро вље, но -

во. 069/822-48-24.

(248201)

КУ ЋА, стан, Па три јар ха

Чар но је ви ћа, 100 м2, два

пар кинг ме ста, гас, усе љив.

069/822-48-24. (248201)

СТАН, 39 м2, ВП, ЦГ; Цви -

ји ће ва 4, Стре ли ште.

064/559-15-27, 064/932-

65-54, Вла ди мир. 

(248218)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА, дво -

и по со бан, ТА, 31.000; Зе -

лен го ра, јед но и по со бан,

до го вор. „Лајф”, 

061/662-91-48. 

ТЕ СЛА, дво со бан, ЦГ,

31.000; дво и по со бан, ВП,

са га ра жом, 43.000.

„Лајф”, 061/662-91-48. 

СО ДА РА, тро со бан, ЦГ,

42.000; вој не дво и по со бан,

40.000. „Лајф”, 

061/662-91-48. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со бан,

ЦГ, 43.000; цен тар тро со -

бан, 50.000. „Лајф”,

061/662-91-48. 

ДВО РИ ШНИ стан на про -

да ју, на ме штен, до бра ло -

ка ци ја, по вољ но. Тел.

069/351-35-25. 

(248230)

ДВО СО БАН, Ко теж 2, по -

че так, фул, вре ди; Стре ли -

ште, VI, 55, 30.000. (67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(248241)

ЈЕД НО СО БАН, цен тар, 34,

I, 26.000; гар со ње ра, Те -

сла, II, фул. (67), „Мил ка

М”, 063/744-28-66.

(248241)

ДВО И ПО СО БАН, ши ри

цен тар, I, 589, 21.000;

Мар ги та, два но ва, ПР,

укњи же на. (67), „Мил ка

М”, 063/744-28-66.

(248241)

КО ТЕЖ, 48 м2, јед но и по со -

бан, 24.500; Те сла дво со -

бан, I, нов, 51 м2.(67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(248241)

ДВО РИ ШНИ, 30 м2, до

ули це, 14.000; Мар ги та,

42, нов пре леп.  (67),

„Мил ка М”, 063/744-28-66.

(248241)

МАР ГИ ТА, јед но со бан, ПР,

нов, 16.500. (67), „Мил ка

М”, 063/744-28-66.

(248241)

ПО ТРЕ БАН стан на Те сли,
дво и по со бан или тро со бан.
(238), „Те сла не крет ни не,
064/668-89-15. (248045)

КУ ПУ ЈЕ МО јед но со бан,
дво со бан стан, Ко теж 2,
Ко теж 1. Аген ци ја „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(248051)

КУ ПУ ЈЕМ ма њи стан у Пан -
че ву, без по сред ни ка.
064/850-71-87. (248151)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и ку ће
свих струк ту ра, бр за и си -
гур на ис пла та. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248155)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,

пра зан, Ко па о нич ка 23,

но ва Ми са. 063/655-353.

(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну гар -

со ње ру, Са мач ки хо тел.

064/351-11-73 (247909)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће (стан),

33 м2 или 45 м2, Ја буч ки

пут, ТА, де ли мич но на ме -

штен, де по зит. Тел.

063/606-270. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме ште не но -

ве ста но ве као стам бе ни

или по слов ни обје кат у

стро гом цен тру гра да, 55

м2 и 38 м2. 063/693-944,

063/693-291. (ф)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у
ку ћи, Стре ли ште, не на ме -
штен. Зва ти по сле 17 са ти.
063/811-82-54 (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ пот пу но на ме -
штен опре мљен дво со бан
стан, у стро гом цен тру.
069/181-89-99. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру, 27
м2, пра зну, Ко теж 2, де по -
зит. 063/868-98-32
(247566)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

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

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

17

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 30. СЕПТЕМБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

ЕКГ– Цена: 200 динара

СПИРОМЕТРИЈА
(капацитет плућа)

Цена: 300 дин.

АУДИОМЕТРИЈА

(мерење слуха)

Цена: 200 динара

СПЕЦИЈАЛНА АКЦИЈА У ТОКУ СЕПТЕМБРА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И СЕДИМЕНТАЦИЈА

Цена: 300 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL, 

ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС
Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(дебело црево)

Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

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

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан у

Зе лен го ри. 064/137-63-19

(247964)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 47 м2, Те -

сла, дво со бан, ТА, ка блов -

ска, ин тер нет. 

064/151-84-95 (247968)

ИЗ ДА ЈЕМ стан и дво ри шну

ку ћу у цен тру. 

013/346-292, 

063/886-25-60 (247974)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН јед но и -

по со бан стан, Ко теж 1, 45

м2, 130 евра. 301-465

(247893)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан на ме -

штен стан у Жар ка Зре ња -

ни на, Пан че во. 063/555-

770 (247898)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан

Ул. Све тог Са ва 62.

064/668-87-38 (247904)

ПО ВОЉ НО стан за са ми це,

ђа ке, мо же и дво је. 354-

952, 064/393-56-09

(247908)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед но со -

бан стан на Стре ли шту.

063/884-92-62, 061/175-

87-71 (247922)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Ко теж 1, 

50 м2. 065/665-75-10

(247924)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же, од 1.

ок то бра, дво со бан на ме -

штен стан. 013/346-938,

064/047-59-70 (247929)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан,

ком плет но на ме штен, стро -

ги цен тар, град ско гре ја ње.

064/489-00-59 (247932)

НА МЕ ШТЕН стан, ЦГ, ка -

блов ска, ин тер нет, уче ни -

ци ма, сту ден ти ма, са ми ца -

ма, по вољ но. 378-093

(247935)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну со бу

уче ни ци, упо тре ба ку хи ње,

ку па ти ла. Ко теж 2.

013/318-321, 064/908-02-

94 (248022)

ИЗ ДА ЈЕ се гар со ње ра на

Со да ри, од 1. ок то бра

2017. 064/322-79-56

(248016)

ИЗ ДА ЈЕМ, код ау то бу ске

ста ни це, ма њи на ме штен

стан. ТА, ка блов ска, де по -

зит. 063/742-14-27

(248157)

ГАР СО ЊЕ РУ но ви је на ме -
ште ну, бли зу цен тра, гре ја -
ње, из да јем. 061/204-76-26
(248164)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан стан,
Те сла, не на ме штен и ло кал
у цен тру. 064/866-24-95
(248174)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, јед но со бан,
ЦГ, не на ме штен, Те сла, 80
евра. 063/804-12-72
(248180)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан, но ва Ми са. 065/372-
52-50 (248188)

НА МЕ ШТЕН јед но со бан

стан у ку ћи, Стре ли ште,

ТА, 90 евра. 061/202-29-69

(248136)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, по лу на ме -

штен, усе љив, 1. ок то бра

2017. 064/187-20-13 (248)

ЈЕД НО И ПО СО БАН пра зан

стан, Те сла, 38 м2, без гре -

ја ња. 064/426-27-09,

064/238-09-46 (248124)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан на -

ме штен стан на Те сли.

061/811-63-56 (248119)

ПО ТРЕ БАН за из најм љи ва -

ње дво и по со бан, дво со бан

стан, цен тар, Со да ра, Те -

сла. 063/847-41-62

(248215)

СТУ ДЕН ТИ МА из да јем на -

ме штен стан код Сто ма то -

ло шког фа кул те та.

063/864-07-97 (248017)

ЈЕД НО И ПО СО БАН стан,

на ме штен (по лу на ме штен),

ТА, гар со ње ру на ме ште ну,

цен тар, по вољ но. 

061/131-79-04 (248018)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,

пра зан. 311-071 (248038)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан стан,

ку ћа, ТА, ин тер нет, СББ,

пред ност сту ден ти ма.

063/866-59-58 (248001)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на Со да ри,

дво и по со бан, 63 м2, VII,

ЦГ. 063/829-89-18

(248011)

ИЗ ДА ЈЕМ 100 м2, на Ја буч -

ком пу ту пре ко пу та „Пи ва -

ше ви ћа”. 065/219-14-22,

060/348-19-88 (248038)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан стан,

фик сно 100 евра, цен тар.

063/386-700 (248067)

ИЗ ДА ЈЕМ стан сам ци ма,

Стре ли ште. 320-847

(248072)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но со бан

+ јед но и по со бан, но во -

град ња, дво ри ште, 80 евра,

код хо те ла „Та миш”.

064/122-48-07 (248079)

НА СТРЕ ЛИ ШТУ из да јем

пра зан дво со бан стан.

064/493-00-55 (248104)

ОГЛАСИ
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ИЗ ДА ЈЕМ ле по на ме штен,
све тао стан, 55 м2, без ЦГ,
код „Гас-пе трол” пум пе.
060/518-95-80, 065/211-
20-69 (248081)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 50 м2, про -
да јем стан 90 м2, ТА, кли -
ма, Ко теж 1. 013/251-10-
26, 064/458-28-81
(248083)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан, 50
м2, но ва Ми са. 065/237-04-
97 (248101)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, Ја -
буч ки пут, 170 м2 и 70 м2.
063/759-12-47.  (245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин-ха лу,
200 м2, ста ра Ми са.
063/301-653. (247431)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла, 70 и
20 м2, до бра ло ка ци ја, пар -
кинг, за би ло ко ју де лат -
ност. По вољ но. 060/324-
03-20. (247433)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни про -
стор 52 м2, ТЦ, Ње го ше ва
2, ло кал 2. 060/562-62-96.
(247479)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, цен тар, С.
Са ве 29, 43 м2, 240 евра.
063/892-67-31. (247492)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле, 24 м2 и 7
м2, у цен тру. 
064/267-72-17. 
(248109)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ НАЈМ ЉУ -
ЈЕМ ло кал на Зе ле ној пи ја -
ци, ло ка ци ја од лич на. Тел.
013/210-48-23, 063/154-
89-05. (247857)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М. Гор ког
81, улаз у Пе пе ља ре.
063/837-48-34, (247882)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
Бра ће Јо ва но вић 4, бив ша
„Бу ба”.063/203-559.
(247859

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 50 м2, ЦГ,
кли ма, би ла апо те ка. С.
Са ве 67. 064/668-87-38.
(247904)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ ло ка -
ле од 81 и 39 м2 у цен тру
Стре ли шта. 064/267-71-74.
(247912)

ПРО ДА ЈЕМ ки оск на Ау то -
бу ској ста ни ци. 063/879-
03-55. (247934)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро ги
цен тар Пан че ва. 063/258-
603. (248010)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код пи ја -
це, бли зи на три шко ле, из у -
зет но про мет но. 060/351-
03-56. (248052)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар, из да -
јем ло кал 16 м2, ме тал не
ре шет ке, нов. 065/966-66-
61. (248071)

ФРИ ЗЕР СКО-КО ЗМЕ ТИЧ -
КИ са лон, нов, ком плет но
сре ђен, Те сла, 200 евра.
064/514-05-06. 
(248073)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у цен тру,
40 м2, ТЦ Змај Јо ви на, пр ви
до Ње го ше ве ули це.
069/535-20-00, 064/124-
57-02. (248096)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, пив ни цу
са ин вен та ром, цен тар гра -
да. 065/202-63-81.
(248238)

ЛО КАЛ Ми са, 50 м2, опре -
мљен за рад њу  пре хра не,
или по друм пи ћа, мо же
дру ге на ме не, про из вод но
скла ди шни ма њи про стор.
063/871-80-48. (248170)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ма га цин,
20 м2, пре ко пу та но вог
СУП-а, Јо ве Мак си на 36.
063/191-71-16. (248214)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Стан ко -
вић” по тре бан ме ха ни чар.
061/637-72-06, 065/ 551-
67-45 (СМС)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај” по -
треб не рад ни це и во зач.
До ћи лич но по сле 17 са ти.

ПО ТРЕ БАН про да вац ко ки -
ца. СМС по ру ке сла ти на
тел. 062/772-787. (ф)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб -
не рад ни це за рад за ро -
шти љем и у ку хи њи. Ло кал
у Бра ће Јо ва но вић.
063/897-55-04. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по треб -
не рад ни це за рад за ро -
шти љем. Ло кал у цен тру.
063/834-88-10. 

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну по -
тре бан му шко-жен ски
фри зер. При ја ва на тел.
065/610-52-64. (2147468)

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне рад ни -
це за рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма.
064/042-99-92. 

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну на
Стре ли шту по тре бан рад -
ник на ду же вре ме.
060/324-27-22. (248108)

КА ФЕУ „Та миш ка пи ја” по -
треб не рад ни це за рад у
ка фи ћу. 069/174-08-20,
Ни ко ла. 

ПО ТРЕБ НА же на за рад на
ен дле ри ци и ибер де ку.
064/375-77-62. (247868)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца у
Стар че ву. 063/555-770.
(247898)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца за рад
на бен зин ској пум пи у
Пан че ву. 351-601.
(247903)

ПО ТРЕБ НА про да ва чи ца
за пе ка ру. 063/130-75-40.
(247957)

ТРЕ ЋА сме на, по тре бан
пе кар. 063/307-782.
(247957)

ПО САО за три чла на по ро -
ди це – за нат ска рад ња, по -
зо ви те. 063/865-80-38.
(247999)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за ши -
ве ње на ин ду стриј ским
ма ши на ма, на ду же вре ме.
064/062-22-79. (2148015)

МЕ ЊАЧ НИ ЦИ по треб не
рад ни це. Пред ност са ис -
ку ством. 063/771-16-37.
(248067)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за рад
у ка фи ћу. 060/319-05-77,
061/236-32-87. (248077)

ПО ТРЕБ НИ: ку вар, pizza
мај стор, шан кер и ко но -
бар. При ја ве пу тем сај та
www.konoba32.rs (248078)

ПО ТРЕБ НО осо бље за рад.
Caffe „Bianco”. 013/355-
553. (ф)

ПО ТРЕБ НЕ спре ма чи це.
Caffe „Bianco”. 013/355-
553. (ф)

ПРО ДА ВА ЧИ ЦА, дру га
сме на, мај стор на пе ћи и
со му на. 064/120-09-42.
(248128)

БИ ЛИ ЈАР клуб „9” по треб -
на ко но ба ри ца. 065/801-
77-04. (248133)

ПО ТРЕ БАН рад ник за мон -
та жу и тран спорт на ме шта -
ја. При јем за ин те ре со ва -
них у су бо ту и по не де љак,
од 9 до 12 са ти у Ули ци
Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа
12. (бив ша Ле њи но ва).
(248181)

ПО ТРЕ БАН мај стор и про -
да ва чи це за рад у пе ка ри.
062/617-579. (2148187)

ПЕ КА РИ по треб на про да -
ва чи ца. 063193-75-30.
(248187)

СА ЛО НУ у цен тру Пан че ва
по тре бан фри зер са ис ку -
ством, усло ви од лич ни.
065/555-54-44. 
(248181)

ТРА ЖЕ се ку вар/иц е и по -
моћ ни рад ни ци, рад у ку -
хи њи, у са ли за про сла ве и
ке те рин гу. 069/822-48-23.
(248201)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри ца за
рад у ка фи ћу. 
060/362-22-21, 
060/362-22-26. (282224)

АКУ СТИЧ НИ дуо (ги та ра,
кла ви ја ту ре), тра жи ин -
стру мен та ли сту (кла ри нет
или ви о ли на, фла у та).
061/412-44-50. 
(248223)

КРЧ МА  „Ша ре ни ца”, тра -
жи озбиљ не и про фе си о -
нал не ко но ба ри це.
064/349-93-43. 
(248217)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни рад -
ник у штам па ри ји  од 23 до
40 го ди на са или без ис ку -
ства. 061/286-34-75.
(248216)

ТРА ЖЕ се кро јач и шнај -
дер ке. Фир ма Dav art. Тел.
065/428-39-49. (248207)

ШТАМ ПА РИ ЈИ по тре бан
гра фич ки ди зај нер.
061/286-34-75. email: 
digitalnastampa013
@gmail.com (248216)

РО ШТИЉ „Код То му Ле -
сков ча ни на”: по треб ни
рад ни ци у про да ји и при -
пре ми хра не. (248212)

ШЉУ НАК пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим и ве ли -
ким ки пе ром. 064/664-85-
31, 013/342-338. (СМС) 

ЧА СО ВИ хе ми је, фи зи ке и
ма те ма ти ке. По вољ но.
065/202-36-39. (СМС)

МО ЛЕР СКО-ГИП САР СКИ
ра до ви, мај сто ри из Ко ва -
чи це. 060/066-08-60.
(СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР: по -
прав ке, пре прав ке ку па ти -
ла, од гу ше ње ка на ли за ци је
и оста ли ра до ви. Тел.
064/088-77-18. (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА Пан -
че во, ма шин ски се че мо
вла жне зи до ве. Га ран ци ја.
060/691-01-13. (243955)

СЕР ВИС ро лет ни, ро ло-ко -
мар ни ка, АЛУ и ПВЦ сто -
ла ри је, за ме на гурт ни и
ста ка ла. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње  во де,
ка на ли за ци је, ка би на, сла -
ви на, бој ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76. (246610)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав ке
бој ле ра, шпо ре та, ин ди ка -
то ра, раз вод них та бли и
ин ста ла ци ја. Ми ћа,
064/310-44-88. (247244)

ПО ПРА ВЉА МО, угра ђу је -
мо ПВЦ и АЛУ сто ла ри ју,
си гур но сна вра та, ве не ци -
ја не ри, ко мар ни ци, ро лет -
не, ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. (247145)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ огра де
и ге лен де ри, АЛУ и ПВЦ
сто ла ри ја. 063/801-84-76,
065/801-84-76. (246754)

СВЕ што се по ква ри ваш
до мар по пра ви. За вр шни
ра до ви у гра ђе ви нар ству:
стру ја, во да, мо ле рај.
065/334-31-75, 061/614-
88-32. (247019)

ГИП САР СКИ и мо лер ски
ра до ви. Мај стор Не ша.
069/444-23-76. (247413)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја, ко -
мар ни ци, ро лет не, ве не ци -
ја не ри, угра ђу јем, по пра -
вљам, за ме на гурт ни.
064/181-25-00. (247473)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац
од 1 до 5 м³, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
063/771-55-44. (247725)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, по -
прав ка ста рих, мон та жа
но вих це ви, мон та жа са ни -
та ри је, од гу ше ња. 
062/382-394.
(247971)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре воз
ро бе и ства ри, рад ни ци,
бес пла тан до ла зак и про -
це на по сла. 063/315-381.
(247918)

ИЗ ДА ЈЕМ ка зан за пе че ње
ра ки је, 120 л, са пре во зом
и мон та жом.
063/315-381. 
(247918)

ХО БЛО ВА ЊЕЕ, фу го ва ње,
по прав ка и ла ки ра ње пар -
ке та. 065/543-21-53.
(247981)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи да ње,
ре но ви ра ње кро во ва, кре -
че ње, бе то ни ра ње, сти ро -
пор, фа са де, по вољ но.
063/865-80-49. 
(247884)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со ви
(основ ци, сред њо школ ци),
ис ку сна ди пло ми ра на про -
фе сор ка ма те ма ти ке. По -
вољ но, цен тар. 343-370.
(247887)

НЕ МАЧ КИ, ча со ви,  свим
уз ра сти ма, пре во ди. При -
пре ме по ла га ња свих ни -
воа. 061/656-04-04, 
352-892. 
(247902)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -
ше ње су до пе ре, ку па ти ла,
по прав ке, за ме не од мах.
013/331-657, 064/495-77-
59, 061/651-56-96.
(247914)

ТВ И СА ТЕ ЛИТ СКА АН ТЕ -
НА, мон та жа, ди ги та ли за -
ци ја, ва шег ТВ-а. 064/866-
20-70. (247928)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње, кре -
че ње, фар ба ње сто ла ри је,
ра ди ја то ра, ле пље ње та пе -
та. 064/174-03-23,
065/523-07-49. (247948)

ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће мо -
тор ном те сте ром сва ко др -
во ко је вам сме та.
063/369-846. (247955)

ЗА МЕ НА по ло мље ног цре -
па, чи шће ње олу ка.
065/535-24-56. (247962)

ВР ШИМ све вр сте се лид би,
чи стим дво ри шта, по дру -
ме, та ва не, ста но ве и све
оста ло, по вољ но. 061/627-
07-31. (248041)

ПО ПРАВ КА кро во ва и
оста лих гра ђе вин ских ра -
до ва. 064/866-25-76. (248)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње, фар -
ба ње сто ла ри је, чи сто, ква -
ли тет но, по вољ но. 063/304-
476. (247986)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че ње, де -
мит фа са де, гипс, по вољ но,
пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (247987)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, ре но -
ви ра ње ку па ти ла, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за ци је од -
мах. 961/193-00-09.
(247991)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре, да -
ва ње те ра пи је, ку па ње и
не га бо ле сни ка. 063/737-
59-60. (247995)

ОЗБИЉ НА же на са ис ку -
ством чу ва ла би ста ри ју
осо бу. Л065/624-76-23.
(247998)

СЕ ЛИД БЕ, са рад ни ци ма,
пре воз, бр зо и по вољ но, ту -
ра 1.000 ди на ра. Злат ко.
063/196-54-56, 061/194-
82-80. (248030)

ЧИ СТИМ шут и од во зим,
чи стим од ру ме, та ва не, ру -
шим ста ре објек те, по вољ -
но. Злат ко. 063/196-54-56,
061/194-82-80. (248030)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи зи ка,
хе ми ја, ме ха ни ка, ча со ви.
Тел. 251-19-81, 063/852-
22-43. (248032)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти сти -
ка, фи зи ка, ин фор ма ти ка,
мо гућ ност ме сеч ног пла ћа -
ња, про фе сор. Цен тар,
013/353-569, 066/405-336,
061/603-94-94. ((248054)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди ин ста -
ла ци је, по пра вља ста ре,
по вољ но. 060/521-93-40.
(248077)

МА ДЕ РО ТЕ РА ПИ ЈА, ан ти -
це лу лит ма са жа, пр ви трет -
ман гра тис. 060/650-51-20.
(248097)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе, се -
лид бе ком би јем. 
061/616-27-87, Јо ца.
(248094)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар ске
услу ге. Алек сан дар.
064/157-20-03. (248099)
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НА ТА ША, ду бин ско пра ње
на ме шта ја, ау то мо би ла, те -
пих ср вис. 361-474,
060/361-47-41, 066/361-
474. (247959)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске ле,
ме тал не под у пи ра че, ме -
ша ли це за бе тон. 064/351-
11-73. (247909)

СЕР ВИС те ле ви зо ра, про -
да ја ау то-ра ди ја, ау то-кљу -
че ва, ЦО 2 апа ра та, ре монт
аку бу ши ли ца. 063/800-01-
96. (247934)

КИ ПЕР пре воз до два ку би -
ка, пе сак, шљу нак, шут,
1.300 ди на ра. 062/355-154. 

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј ско
и дез ин фек ци о но пра ње на -
ме шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-464. 

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље, це на до -
го вор. 013/366-843,
063/193-22-29. (248153) 

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри жи де -
ре, за мр зи ва че, кли ме,
шпо ре те, бој ле ре, по пра -
вља мо ква ли тет но са га -
ран ци јом, овла шће ни сер -
вис. „Фри го тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05. (247826)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,
шљу нак, пе са ка, се ја нац,
ри зла, шут, уто вар.
063/246-368. 
(247052)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру ге ро -
бе, Пан че во-да ље, 
це на до го вор. 
013/366-843, 
063/193-22-29. 
(246485) 

КОМ БИ пре воз ро бе, и се -
лид бе, гра ђе вин ски ма те -
ри јал, шут. Сло бо дан.
064/348-00-08, 
062/850-36-58. 
(246554)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би -
бац”, ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње те -
пи ха, бес пла тан пре воз.
066/001-050, 063/329-464.
(248235)

МОН ТА ЖА и сер вис кли ма
уре ђа ја, по прав ка бе ле тех -
ни ке. Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”, 013/301-
300, 063/771-24-16.
(246202)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе ка -
ми о ном, еки па рад ни ка,
по вољ но. Вук. 064/176-91-
85, 063/278-117, 013/365-
051. 

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА „Би -
бац”, ан ти бак те риј ско и
дез ин фек ци о но пра ње те -
пи ха, бес пла тан пре воз.
066/001-050, 063/329-464.
(248235)

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и ка ље -
вих пе ћи. 063/155-85-95.
(247504)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја нац,
од воз шу та ма лим ки пе ром
до два ку би ка. 
065/334-23-38. (247980)

МО ЛЕР СКО-ФА СА ДЕР СКИ
ра до ви, гипс, ла ми нат, по -
вољ но, про ве ри те. 061/141-
38-02, 062/832-36-45.
(247987)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци, ве не -
ци ја не ри, све за ве се, тен де,
хар мо-вра та, ро ло-за шти та.
063/816-20-98, 013/351-
498. (248056)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт ро бе,
мон та жа и де мон та жа на -
ме шта ја, па ко ва ње и за -
шти та ства ри, од но ше ње
не по треб них ства ри са рад -
ни ци ма и без њих, 00-24
са та. 064/047-55-55. (2480)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић”
Бо рис, све ре ла ци је по Ср -
би ји с ком би ји ма, ка ми о ни -
ма, еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на ме -
шта ја, 0-24, сва ког да на и
не де љом. Бес пла тан до ла -
зак и про це на по сла. Пла -
ћа ње мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (248094)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон чић” –
Бо рис, ком би јем и ка ми о -
ном, Вој во ди на, Ср би ја, са
или без рад ни ка.  013/352-
536, 063/253-028, 064/444-
66-74. (248094)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон чић” –
Бо рис – ком би ји ма, ка ми о -
ни ма, про фе си о нал но, еки -
па рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на ме шта -
ја.  013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
(248094)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро бе
„Бом бон чић” – Бо рис –
ком би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, мон та жа,
де мон та жа, па ко ва ње ства -
ри, ку ти је за па ко ва ње, фо -
ли ја за за шти ту на ме шта ја.
Се ли те се без стре са!!! Бо -
рис, 013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (248094)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем и ка -
ми о ном, Вој во ди на, Ср би -
ја, са или без рад ни ка. Нај -
по вољ ни је. Иван. 063/107-
78-66. (248094)

СЕ ЛИД БЕ ро бе и ства ри
ком би јем и ка ми о ном, про -
фе си о нал но, еки па рад ни -
ка, све ре ла ци је по Ср би ји,
от куп на ме шта ја. Иван.
063/107-78-66. (248094)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре свла чи
на ме штај, са ис ку ством,
тра жи по сао. 064/120-77-
64. (247594)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли тет но,
по у зда но, по вољ но.
063/318-780. (248158)

ЧУ ВАО бих ва шу имо ви ну
или ра дио по сло ве на фар -
ми. 062/170-20-55.
(248156)

РА ДИ МО све фи зич ке по -
сло ве: ру ше ња ку ћа, ис ко -
пи, бе то ни ра ња, од но ше ње
ства ри, оба ра ње ста ба ла.
060/035-47-40. (248165)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, бе то на, бе -
то ни ра ња, оба ра ње ста ба -
ла, сви по сло ви. 064122-69-
78. (248165)

ЧА СО ВИ ен гле ског и не мач -
ког за све уз ра сте. Пре во ди.
Тел. 064/486-05-98.
(248130)

МА ШИН СКО це па ње
Д5РВА, Бран ко, 064/000-
61-59, бо јан, 064/130-64-
87. (248298)

ДР ВА це пам, уно сим, сла -
жем, уно сим угаљ. 061/641-
30-36. (248220)

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли те тан,
по во љан и пе дан тан и мо -
лер тра жи по сао. 061203-
70-87. (2482129

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре воз.
065/665-75-10. (248210)

КЛИ МА сер вис, до пу на и
уград ња, нај по вољ ни је.
064/520-48-80, 063/740-83-
98. (248234)

ПАР КЕТ по ста вљам и хо -
блу јем, мај стор с ду го го ди -
шњим ис ку ством из Де бе ља -
че, с ма те ри ја лом или без
ње га. Но ле (имам и пар кет),
013/665-220, 063/847-74-
38. (243004)

БАЛ ТО КАД ка да, об но ва
гла зу ре, пла сти фи ци ра ње,
28 го ди на с ва ма, га ран ци -
ја. www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-30-
18. (245359)

ДУ БИН СКО ан ти бак те риј -
ско и дез ин фек ци о но пра ње
на ме шта ја у ва шем ста ну.
066/001-050, 063/329-464.
(248235)

СВЕ ГРА ЂЕ ВИН СКЕ ра до ве,
ра ди мо ква ли тет но, по вољ -
но. Зи да ње, бе то ни ра ње,
по прав ка ста рих, но вих
кро во ва, раз не фа са де.
013/664-491, 
063/162-53-89.

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs20 Петак, 22. септембар 2017.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну (“Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о до но ше њу ре ше ња о оби му и са др жа ју сту ди је о

про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну

      По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, да на 18. 09. 2017. го ди не, до нео је
ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни ути ца -
ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕК ТА Ис ко ри шће ње
то пло те ал ки ла та са дна ко ло не DA-2601, у скло пу
РНП.
      Но си лац про јек та је НИС а. д. Но ви Сад Блок Пре -
ра да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12.
      Ре ше ње о оби му и са др жа ју Сту ди је о про це ни
ути ца ја на жи вот ну сре ди ну за пред мет ни про је кат
мо же се до би ти на увид рад ним да ни ма од 10 до 14 са -
ти у про сто ри ја ма По кра јин ског се кре та ри ја та за ур -
ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла
Пу пи на 16, Но ви Сад (при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)
      За ин те ре со ва на јав ност мо же из ја ви ти жал бу на
до не то ре ше ње у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња
овог оба ве ште ња.

По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту
жи вот не сре ди не, на осно ву чла на 14. За ко на о про це -
ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 135/04) об ја вљу је

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 
о под не том зах те ву за од ре ђи ва ње оби ма 

и са др жа ја сту ди је о про це ни ути ца ја на жи вот ну
сре ди ну

      Но си лац про јек та НИС а. д. Но ви Сад из Но вог Са -
да, Ули ца На род ног фрон та бр. 12 под нео је зах тев за
од ре ђи ва ње оби ма и са др жа ја сту ди је о про це ни ути -
ца ја на жи вот ну сре ди ну за ПРО ЈЕ КАТ Ре кон струк ци -
ја по стро је ња ат мос фер ске де сти ла ци је си ро ве наф те
S-2100 уград њом но вог из ме њи ва ча за за гре ва ње во де
за де сал тер FA – 2151, у бло ку VI, на к. п. број 3559 КО
Вој ло ви ца, у скло пу РНП. 
      По да ци и до ку мен та ци ја из зах те ва но си о ца про -
јек та мо гу се до би ти на увид у про сто ри ја ма По кра -
јин ског се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот -
не сре ди не, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, Но ви Сад
(при зе мље, кан це ла ри ја бр. 39)
      Сви за ин те ре со ва ни, у ро ку од 15 да на од да на об -
ја вљи ва ња овог оба ве ште ња, мо гу до ста ви ти сво је ми -
шље ње у пи са ној фор ми на адре су Се кре та ри ја та.

Спе ци јал на бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти „Ко -
вин” Ко вин 

О Г ЛА ША В А
из да ва ње у за куп по слов пог про сто ра пу тем 

при ку пља ња пи са них по ну да

      Из да је се у зaкуп Бол нич ка ка пе ла по вр ши не 105
м², ко ја се на ла зи у кру гу Бол ни це у Ко ви ну, у Ул. Ца -
ра Ла за ра бр. 253.
       Усло ви под ко ји ма се Бол нич ка ка пе ла из да је у за куп:
Бол нич ка ка пе ла, укуп не по вр ши не 105 м², са сто ји се
из про сто ри је за при пре му по кој ни ка, хлад ња че и по -
моћ них про сто ри ја са мо крим чво ром и да је се у за -
куп на пе ри од од 3 го ди не;
–    За ку пац не ма пра во да ва ња у под за куп тре ћим ли -
ци ма ни ти ко ри шће ља исте за дру ге на ме не;
–    За ку пац је ду жан да омо гу ћи рад ка пе ле 24 са та не -
пре кид но;
–   За ку пац је ду жан да о свом тро шку одр жа ва про сто -
ри је, рас хлад не уре ђа је и оста те ин ста лаш је у ис прав -
ном ста њу;
–   За ку пац је ду жан да по по зи ву овла шће ног ли ца са
оде ље ња, о свом тро шку из вр ши пре у зи ма ње и тран -
спорт пре ми ну лог до бол нич ке ка пе ле и ње го во чу ва ње
до пре у зи ма ња од стра не род би не или овла шће них ли ца.
      За ку пац је у оба ве зи да омо гу ћи не сме та ни рад
Слу жбе за па то ло ги ју у про сто ри ји ка пе ле у вре ме ко -
је је од го ва ра ју ће за слу жбу па то ло ги је;
      Нај ни жи нзнос ме сеч ног за ку па ко ји је мо гу ће по -
ну ди ти из но си 33.409.95 ди па ра и по ну ђе не це не ис -
под тог из но са се не ће раз ма тра ти.
Пла ћа ље за ку па ће се вр ши ти ме сеч но, до 10.  у ме се -
цу за те ку ћи ме сец. 
      Пра во да да ју по ну де има ју сва прав на и фи зич ка
ли ца ко ја су ре ги стро ва на за оба вља ње де лат но сти пре -
во за по кој ни ка и пру жа ње дру гих по греб них услу га.
      По ну де се пре да ју у за тво ре ним ко вер та ма у ро ку
од 8 да на од да на об ја вљи ва ња у про сто ри ја ма Бол ни -
це (ар хи ва) или пу тем по ште на адре су: Спе ци јал на
бол ни ца за пси хи ја триј ске бо ле сти „Ко вин”, Ул. Ца ра
Ла за ра 253, 26220 Ко вин.
      У по ну ди на ве сти ме сеч ни из нос на кна де за за куп,
а на ко вер ти ука за ти - ЗА КО МИ СИ ЈУ - ПО НУ ДА ЗА
ДА ВА ЊЕ БОЛ НИЧ КЕ КА ПЕ ЛЕ У ЗА КУП.
      У по ну ди уз по ну ђе ну це ну до ста ви ти:
– фо то ко пи ју по твр де или ре ше ње о ре ги стра ци ји за
оба вља ње де лат но сти;
–  до каз о из ми ре ним по ре ским оба ве за ма;
–  по твр ду бан ке да по ну ђач ни је у бло ка ди зад њих ме -
сец да на.
      Ли це овла шће но за да ва ње ин фор ма ци ја Мир ја на
Јо ко вић Јо ва нов, дипл. прав ник. Тел. 013/302-273,
моб. 062/880-32-42,
      Про сто ри је Бол нич ке ка пе ле мо гу ће је по гле да ти
рад ним да ни ма од 09 до13 са ти.
      Отва ра ње и из бор нај по вољ ни је при спе ле по ну де,
Ко ми си ја ће из вр ши ти на ред ног да на од да на ис те ка
ро ка за до ста вља ње исте.
      Са нај по вољ ни јим по ну ђа чем би ће пот пи сан уго -
вор о да ва њу Бол нич ке ка пе ле у за куп.
      Са це нов ни ком и вр стом услу га, ко ји ће би ти де -
фи ни са ни Уго во ром, мо ра би ти са гла сан за ку по да вац.

POZIV
za dostavljanje ponuda za nabavku usluge prevoza
zaposlenih u Sektoru proizvodnje Instituta za prou-
čavanje lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”’ u  Pančevu,
Ul. Bavaništanski put br. 277.
      Prevoz  za 50 zaposlenih obavlja se svakog radnog
dana od ponedeljka do petka, na relaciji Grad Pančevo -
Sektor za proizvodnju, Bavaništanski put br. 277., na pu-
tu za Kovin, u vremenu od 6.20 min.do 6.50 min. za do-
lazak i od 15  do 15.50 min. za povratak s posla, s tim da
je vozilo u međuvremenu slobodno. Prevoz zaposlenih
obavlja se sa  dva vozila po 25 putnika u vozilu, kroz
sledeće delove  Pančeva: Smer vozila br.1 prema Sektoru
proizvodnje, 6.30 sati. Prva stanica je Žarka Zrenjanina
kod Stomatološkog fakulteta, druga ugao Žarka Zrenja-
nina i Kraljevića Marka, treća Ž.Zrenjanina kod br.
47(Sodara), četvrta Ž. Zrenjanina kod br.3 (pekara Her-
mes), peta Svetog Save br 2 (kod glavne autobuske stani-
ce), šesta Svetog Save br 54, sedma Moše Pijade br.120(
izmedju Koteža1 i Koteža 2), osma Stevana Šupljikca br
83 (nadvožnjak), deveta ugao Mihajla Obrenovića i Milo-
ša Obrenovića (Tesla), deseta Sektor proizvodnje Bava-
ništanski put br.277- zadnje odredište u 6.50 min.
      Smer vozila br. 2 prema Sektoru proizvodnje 6.35
min. Prva stanica Strelište Dušana Petrovića Šaneta,
druga - Strelište Cvijićeva, treća - Stevana Sremca br. 32,
četvrta - stari buvljak, Bavaništanski put 30, peta - Bava-
ništanski put kod vojske (kasarna „Stevica Jovanović”),
šesta - Bavaništanski put Novo groblje, sedma - Sektor
proizvodnje Bavaništanski put br. 277 - zadnje odredište
u 6.50 sati.
      Pravo učešća u postupku imaju pravna lica koja su
kod nadležnih organa registrovana za obavljanje delat-
nosti koje su predmet ovog Poziva. Dokazi o ispunjenosti
uslova za učestvovanje u postupku su: izvod iz registra
privrednih subjekata, finansijski izveštaj za 2016. godi-
nu, dokaz o posedovanju vozila registrovanih za prevoz
putnika. Rok za dostavljanje ponuda je 28. 09. 2017.
Otvaranje ponuda je dana 29. 09. 2017.u 12 sati u
Pančevu, Bavaništanski put 277. Ponude dostaviti
lično ili poštom na adresu: Institut za proučavanje
lekovitog bilja „Dr Josif Pančić”, ul. Zeleni venac
2/III, Beograd,  ili Institut za proučavanje lekovitog
bilja „Dr Josif Pančić”, Bavaništanski put 277,  Pan-
čevo, sa oznakom – Ponuda za nabavku usluge prevo-
za zaposlenih u Sektoru proizvodnje. Osoba za kon-
takt dr Svetlana Turudija Živanović, tel 064/867-47-99,
e-mail:sturudija@mocbilja.rs. Više informacija potražiti
na sajtu www.mocbilja.rs.  

ДОО  „ТАМИШ 1926”
Панчево, Обала Тамиша б.б.

ОГЛАС
Хитно потребна конобарица за рад на одређено
време у бифеу ДОО „Тамиш 1926” (Тамишки кеј)
Молбе за посао доставити у затвореној коверти
– поштом на адресу: Панчево, Обала Тамиша б.б, или
на email: tamis.ribolov@gmail.com
У молби за посао навести личне податке, телефон,
email и радно искуство.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

                  ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ
      Но си лац про јек та „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д.. - Из -
вр шна је ди ни ца Пан че во, ули ца Све тог Са ве бр. 11,
Пан че во, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би
про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну  за  Појекaт ре -
кон струк ци је  ра дио-ба зне ста ни це мо бил не те ле фо -
ни је „ПАН ЧЕ ВО 3 ЛТЕ” ПА08, ПАХ08, ПАУ08, ПАЛ08
, ули ца  Пр во мај ска бр. 10, на вр ху во до тор ња у кру гу
„Ин ду стри је ста кла Пан че во”,   на кат. пар це ли
6622/10 К.О. Пан че во.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615  у
пе ри о ду од  29. сеп тем бра до 14. ок то бра  2017. го ди -
не   рад ним да ном од 10 до 14 са ти.
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де -
ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те -
вом.

УСЛУГЕ



ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР. Од гу -

ше ње ку па ти ла, ка на ли за -

ци је, во до вод не адап та ци је,

за ме на вир бли, вен ти ла, ба -

те ри је, са ни та ри је, при -

кључ ка во де и ка на ли за ци је.

Од 0-24 са та, пен зи о не ри ма

екс тра по пуст. До ла зим од -

мах. 013/235-39-21,

013/404-560, 064/290-45-

09, 061/348-20-00, 062/845-

96-26.  (247889)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -

ше ње ку па ти ла и ка на ли за -

ци је, во до вод не адап та ци је,

за ме на вир бли, ба те ри ја,

вен ти ла и са ни та ри ја, све за

во ду, 0-24, пен зи о не ри ма

екс тра по пуст, до ла зим од -

мах. 013/348-139, 064/493-

44-63, 061/631-51-41.

(247889)

КРО ВО ВИ, по прав ке, за ме -

на цре па, ле тви, ста рог цре -

па и по став ке но вог кро ва,

цре па, ро го ви, па то ше ње,

изо ла ци је, нај јеф ти ни ји у

гра ду, пен зи о не ри ма екс тра

по пуст. 013/235-39-21,

013/404-560, 064/290-45-

09, 061/348-20-00, 062/845-

96-26. (247889)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР, од гу -

ше ње ку па ти ла, су до пе ре,

адап та ци је, по прав ке, за ме -

на. 013/331-657, 064/495-

71-59, 063/777-18-21.

(247032)

КРО ВО ВИ, пре прав ке, пра -

вље ње но вих, по да шча ва ње,

изо ла ци ја кро во ва. Нај по -

вољ ни ји ма те ри јал, дол го -

вор. 064/929-19-46.

(247916)

ЛИ МАР СКИ ра до ви, из ра -

да, мон та жа ли ма ри је, пре -

прав ка ста ре, кро во по кри -

вач ки ра до ви. Нај јеф ти ни је.

064/929-19-46. (247916)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе ром,

шљу нак, пе са ка, се ја нац,

ри зла, шут, уто вар.

063/246-368. (248172)

МУ ШКА РАЦ, 55 го ди на, ма -

те ри јал но обез бе ђен, же ли

да упо зна же ну или де вој ку

до 40 го ди на, ра ди дру же -

ња, из ла за ка, зва ти око 21

сат. 013/352-203. (247975)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на Зла -

ти бо ру, цен тар, КТВ, ин тер -

нет. 063/759-98-77.

(245424)
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УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Ре пу бли ка Ср би ја
Ау то ном на по кра ји на Вој во ди на

По кра јин ски се кре та ри јат за 
ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не

На осно ву чла на 55. По кра јин ске скуп штин ске од лу ке
о по кра јин ској упра ви („Сл. лист АПВ”, бр.37/14, 54/14
и 37/16) чла на 15. и чла на 11., а у ве зи са чла ном 23.
За ко на о ин те гри са ном спре ча ва њу и кон тро ли за га ђи -
ва ња жи вот не сре ди не („Слу жбе ни гла сник РС” бр.
135/04 и 25/2015), По кра јин ски се кре та ри јат за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, да је сле де ће

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о до но ше њу Ре ше ња о из да ва њу 

ин те гри са не до зво ле

      Оба ве шта ва се за ин те ре со ва на јав ност да је По кра -
јин ски се кре та ри јат за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не
сре ди не до нео ре ше ње о из да ва њу ин те гри са не до зво -
ле  опе ра те ру: НАФТ НА ИН ДУ СТРИ ЈА СР БИ ЈЕ а. д.
(НИС а. д.) Но ви Сад – Ра фи не ри ја наф те Пан че во
из Но вог Са да, број зах те ва: 130-501-2409/2013-05 од
23. 12. 2013. год. за рад по стро је ња РА ФИ НЕ РИ ЈА
НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО и оба вља ње ак тив но сти про из вод -
ње, пре ра де, ди стри бу ци је и про ме та наф те и нафт них
де ри ва та на ло ка ци ји у Пан че ву, Спољ но стар че вач ка
199,  ка та стар ске пар це ле: 3319, 3523/2, 3576, 3527,
3531, 3541, 3552, 3563, 3582, 3533, 3535, 3537, 3539,
3544, 3546, 3548, 3550, 3554, 3556, 3558, 3560, 3567,
3569, 3571, 3573, 3575, 3522, 3524, 3525, 3526, 3529,
3530, 3532, 3534, 3536, 3538, 3540, 3542, 3545, 3547,
3549, 3551, 3553, 3555, 3557, 3559, 3561, 3562/1, 3564,
3566, 3568, 3570, 3572, 3574, 3576, 3577, 3578, 3579,
3580, 3581, 3523/4, 3523/5, 3523/7, 3523/8, 3523/1,
3523/3, 3523/6 и 3523/8  к.о. Вој ло ви ца.
      Увид у до не то ре ше ње о из да ва њу ин те гри са не до -
зво ле мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма По кра јин ског
се кре та ри ја та за ур ба ни зам и за шти ту жи вот не сре ди -
не, Но ви Сад, Ул. Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 16, со ба 39,
сва ког рад ног да на од 11 до 14 ча со ва, или на сај ту Се -
кре та ри ја та www.ekourb.vojvodina.gov.rs, у ро ку од 15
да на од да на об ја вљи ва ња овог оба ве ште ња.

ПРИ ВРЕД НА КО МО РА СР БИ ЈЕ
ОЈ Ре ги о нал на при вред на ко мо ра 

ПАН ЧЕ ВО
об ја вљу је

ОГЛАС
РА ДИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП НЕ ПО КРЕТ НО СТИ 

ПУ ТЕМ ПРИ КУ ПЉА ЊА ПИ СМЕ НИХ ПО НУ ДА

I. ПРЕД МЕТ ДА ВА ЊА У ЗА КУП
     Не по крет ност ко ја се на ла зи у Пан че ву, у Ули ци

Змај Јо ви на 1-а, укуп не по вр ши не  91,5м² на кат. пар -
це ли 4070, по по чет ној ме сеч ној це ни за ку па од
308,40 дин./м² од но сно 240 евра ме сеч но без ПДВ-а.
      За ин те ре со ва на ли ца  ра ди раз гле да ња не по крет -
но сти, као и  и до дат них ин фор ма ци ја  и оба ве ште ња
мо гу обра ти ти кон такт осо би Мир ја ни Ште лер, рад -
ним да ном од 9 до 15 са ти на те ле фон 013/343-449.

II. УСЛО ВИ ДА ВА ЊА У ЗА КУП
      Пред мет на не по крет ност да је се у за куп на од ре -
ђе но вре ме, на јед ну го ди ну.
     Не по крет ност ће би ти да та у за куп по спро ве де -

ном по ступ ку при ку пља ња пи сме них по ну да, нај по -
вољ ни јем по ну ђа чу, ко ји ће би ти иза бран на осно ву
ви си не по ну ђе не за куп ни не, уко ли ко ис пу ња ва и дру -
ге усло ве из огла са.
      Не по крет ност се да је у за куп у по сто је ћем ста њу,
та ко да се за ку пац пот пи сом уго во ра о за ку пу од ри че
би ло ка квих при мед би по осно ву евен ту ал них ма те ри -
јал них не до ста та ка на пред мет ној не по крет но сти.
      За куп ни на се пла ћа у ди нар ској про тив вред но сти
по сред њем кур су евра На род не бан ке Ср би је на дан
пе ти у ме се цу, за те ку ћи ме сец, у све му пре ма ра чу ну
ко ји ис по ста вља за ку по да вац. (СА МО У ДИ НА РИ МА)
      За ку пац је ду жан да при ли ком пот пи си ва ња уго во -
ра до ста ви две со ло блан ко ме ни це или упла ти де по -
зит у ви си ни две ме сеч не за куп ни не као и из ја ву са чи -
ње ну у об ли ку јав но бе ле жнич ког за пи са, ко јом се за -
ку пац оба ве зу је на исе ље ње из по слов ног про сто ра на -
кон ис те ка от ка зног ро ка.

III. УСЛО ВИ ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА
      1. Пра во уче шћа на огла су има ју сва прав на
ли ца и фи зич ка ли ца од но сно пред у зет ни ци.
      Рок за под но ше ње по ну да је 10 (де сет) да на од да -
на об ја вљи ва ња огла са.
      2. Уред на и пот пу на по ну да тре ба да са др жи:
      А) све по дат ке о под но си о цу по ну де:
–  На зив и се ди ште прав ног ли ца,
–  из вод о ре ги стра ци ји при вред ног су бјек та, не ста ри -
ји од шест ме се ци, 
– ко пи ју уго во ра о отва ра њу и во ђе њу ра чу на код по -
слов не бан ке код ко је има ра чун,
– ко пи ју ре ше ња о до де ље ном по ре ском иден ти фи ка -
ци о ном бро ју, име и пре зи ме ли ца овла шће ног за за -
сту па ње, ње гов пот пис и пе чат; 
– фи нан сиј ски из ве штај за по след ње две го ди не усво -
јен од стра не АПР-а.
– да ни је био у бло ка ди ду же од 30 да на у про те кле три
го ди не (по твр да цен тра за бо ни тет)
– да оба вља де лат ност ми ни мум 5 го ди на и да је оства -
рио по слов ни при ход у из но су од ми ни мум 5 ми ли о на
ди на ра збир но (ре фе ренц ли ста и из ве штај о бо ни те ту
АПР)
Б) ви си ну за куп ни не из ра же ну у еври ма

3. По ну де се до ста вља ју на адре су:
При вред на ко мо ра Ср би је, Ре сав ска 13 - 15, Бе о -
град
      За ин те ре со ва ни по ну ђа чи сво је по ну де до ста вља ју
у за тво ре ним ко вер та ма са  на зна ком  „Не отва ра ти-
по ну да за за куп по слов ног про сто ра Пан че во, Змај
Јо ви на 1-а”
      На по ле ђи ни ко вер те ви дљи во на зна чи ти на зив,
адре су и те ле фон по ну ђа ча.
      Не бла го вре ме не, не за тво ре не и не пот пу не по ну де
би ће од ба че не и не ће би ти раз ма тра не.

IV. ИЗ БОР НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈЕГ ПО НУ ЂА ЧА
      Јав но отва ра ње при спе лих по ну да вр ши се ко ми -
сиј ски, да на 05. 10. 2017. у 12 са ти, у про сто ри ја ма
При вред не ко мо ре Ср би је, Ре сав ска 13 - 15.
      Кри те ри јум за из бор нај по вољ ни јег по ну ђа ча је
ви си на по ну ђе не за куп ни не, као и да ис пу ња ва оста ле
усло ве из огла са.
      Уко ли ко на оглас при стиг не јед на по ну да, иста ће
се узе ти у раз ма тра ње.
      У слу ча ју да два или ви ше по ну ђа ча по ну де исту
це ну за ку па, Ко ми си ја за др жа ва пра во да из бор нај по -
вољ ни јег по ну ђа ча из вр ши по сло бод ном уве ре њу.
      Ко ми си ја за др жа ва пра во да не при хва ти ни јед ну
по ну ду уко ли ко оце ни да иста ни је од го ва ра ју ћа.  
     Од лу ку о из бо ру нај по вољ ни јег по ну ђа ча до не ће

Ко ми си је у ро ку од 8 (осам) да на од да на отва ра ња по -
ну да.
      Уче сни ке огла са Ком си ја ће пи са ним пу тем оба ве -
сти ти о из бо ру нај по вољ ни је по ну де, у ро ку од три да -
на од да на до но ше ња од лу ке од стра не ко ми си је.
      Уко ли ко по ну ђач чи ја је по ну да про гла ше на нај -
по вољ ни јом, не пот пи ше уго вор о за ку пу не по крет но -
сти, у ро ку од пет да на од да на при је ма по зи ва за за -
кљу че ње уго во ра, сма тра ће се да је од у стао од за ку па,
у ком слу ча ју ће се при сту пи ти по зи ва њу сле де ћег нај -
по вољ ни јег по ну ђа ча.

OPŠTINA KOVAČICA
OPŠTINSKA UPRAVA
Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu 
delatnost,
zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, 
imovinsko pravne i inspekcijske poslove

OBAVEŠTENJE
O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O

POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

      Obaveštava se javnost da je podnet zahtev za odluči-
vanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu Pro-
jekta distributivnog gasovoda od Pe cevi pritiska do 4
bar za snabdevanje naseljenog mesta Kovačica sa ko-
risničkim gasovodnim priključcima. Projektovana
trasa gasovoda DGM „Kovačica” prelazi preko sledećih
katastarskih parcela: 8668, 3514, 3516, 3510, 3509,
3584, 3583, 3507, 3572, 3615, 7130/13, 3609, 3610,
3611, 3612, 3606, 3599/2, 3599/1, 3598/1, 3515,
3598/2, 3517, 3604, 3601, 3605, 3603, 3600, 3597, 3596,
3551, 3552, 3549, 3547, 3546, 3545, 3542, 3543, 1029,
3544, 3518, 3519, 3520, 3521, 3608/1, 3512, 3588, 3607,
3593, 3594, 3595, 3556, 3555, 3522, 3554, 3592, 3557,
3558, 3539, 3540, 1062, 3541, 3513, 3523, 3589, 3590,
3591, 3560, 3559, 3538, 3537, 3524, 3587, 3508, 3586,
3585, 3561, 3562, 3563, 3535, 3536, 3525, 3581, 3582,
3577, 3579, 3578, 3574, 3564, 3533, 3526, 387/1, 526,
3571, 3566, 3570, 3530/2, 3569, 3568, 3505, 3529/2,
3532, 3527,3506, 3502, 3503/1, 3504, 3503/2, 3530/1 u
KO Kovačica, na teritoriji Opštine Kovačica, nosioca pro-
jekta Preduzeće za transport, skladištenje, distribuciju i
trgovinu prirodnog gasa JP „SRBIJAGAS” iz Novog Sada,
Narodnog fronta br. 12.
      Uvid u podatke i dokumentaciju uz zahtev nosioca
projekta, može se izvršiti u prostorijama inspekcije, SO
Kovačica,  Ul. M. Tita br. 50, u periodu od 21. 09. 2017.
do 01.10. 2017. godine, u vremenu od 10 do 14 sati.
      U roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog oba-
veštenja, zainteresovana javnost može dostaviti mišljenje
o zahtevu za odlučivanje o potrebi procene uticaja pred-
metnog projekta na  životnu sredinu ovom organu.
      Ovaj organ će u roku od 10 dana od isteka roka iz sta-
va 3. ovog obaveštenja doneti odluku o tome da li je za
predloženi projekat potrebna procena uticaja na životnu
sredinu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost.

DOO “PAVLE” PANČEVO
Stevana Šupljikca br. 16
013/310-934; 313-111
E-mail: office@pavle.rs

m.jovicevic@pavle.rs
o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos:
1.  3 Mašinska tehničara – SSS  mašinske struke, bez
obzira na radno iskustvo
2.  3 Elektrotehničara –- SSS - elektrotehničke stru-
ke, bez obzira na radno iskustvo
3.  2 Fizička radnika - bez obzira na stručnu spremu
i radno iskustvo
Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i  na e-
mail adrese office@pavle.rs
m.jovicevic@pavle.rs ili poštom na adresu: DOO „Pavle”
Pančevo, Stevana Šupljikca br. 16, u roku od 8 dana od
dana objavljivanja oglasa.

У скла ду са чла ном 10. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА
АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ
      
      Но си лац про јек та „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д. – Из -
вр шна је ди ни ца Пан че во, Ули ца Све тог Са ве бр. 11,
Пан че во, под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би
про це не ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну  за  Појекaт ре -
кон струк ци је  ра дио ба зне ста ни це мо бил не те ле фо -
ни је „ПАН ЧЕ ВО 2” - ПА03, ПАХ03, ПАУ03 и ПАЛ03
на кат. пар це ли 3954/1  к.о. Пан че во, на кро ву Хо те -
ла „Та миш”, Ули ца  Мо ше Пи ја де бб, Пан че во.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615
у пе ри о ду од  22. сеп тем бра  до 6. ок то бра  2017. го -
ди не, рад ним да ном од 10 до14 са ти.
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве -
де ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах -
те вом.

У складу са чланом 63. став 2. Закона о планирању и
изградњи („Службени гласник РС” број 72/09, 81/09 –
исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-
УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014)

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ,

СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
И  САОБРАЋАЈ

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ 

      УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ КА-
ПЕЛЕ У ИВАНОВУ (ЈАВНИ ОБЈЕКАТ) на парцели топ.
Број 876 КО ИВАНОВО,  израђен од стране ЈП „ДИ-
РЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И УРЕЂЕЊЕ ПАНЧЕВА”,
Ул. Змај Јовина број 6, под бројем пројекта 05-99/2017
од августа 2017. године, за инвеститора град Панчево,
ул. Трг краља Петра I број 2 - 4 .
      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити
у згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Пе-
тра I, број 2 - 4 у Панчеву,  у холу  VI спрата,  у Секре-
таријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-кому-
налне послове.  
      Информације и сва обавештења о јавној презента-
цији  можете добити на телефон  013/308-905,  канце-
ларија 610, у времену од 9 до 15 сати, у периоду  тра-
јања  јавне презентације  од  7 дана, почев од  22. 09.
2017. године.
      Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у  писаном облику,
Градској управи града Панчева, Секретаријату за ур-
банизам, грађевинске и стамбено-комуналне  посло-
ве, Трг краља Петра I, број 2 - 4, Панчево.

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це -
не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад -

ним да ни ма осим сре дом.

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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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

18. сеп тем бра 2017. го ди не осло бо ди ла се пат ње и бо ла на ша нај -

дра жа мај ка и ба ки ца

КО СА НА АН КИЋ

1924–2017.
Би ла си на ша нај ве ћа љу бав, по др шка, по нос и за шти та.

Тво ја пле ме ни тост и до бро та би ле су увек ту за све нас.

Сле ди ће мо пут ко јим си нас во ди ла и тру ди ти се да нам тво ја част

и по ште ње бу ду во ди ља кроз жи вот.

Тво ја де ца: ћер ке ЉУ БИ ЦА и ОЛ ГА 

с по ро ди ца ма и син ДУ ШАН с по ро ди цом

(41/248009)

Ту жни, опра шта мо се од на ше дра ге тет ке

КО СЕ АН КИЋ
Не ће је за бо ра ви ти ње ни: МИ ЋА и МА РА ГУ НИЋ 

с по ро ди цом

(36/248003)

У по не де љак, 18. сеп тем бра 2017, у 72 го ди ни, из не на да

нас је на пу стио наш дра ги

ВО ЈИ СЛАВ МИ ЛЕ ТИЋ

1946–2017.

Са хра на ће би ти оба вље на у сре ду, 20. сеп тем бра 2017, у

13 са ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га БО РИ СЛА ВА, си но ви БО ЈАН 

и НЕ НАД, сна је ИВА НА и ВЕ СНА, уну чад АН ДРЕЈ 

и НА ТА ША
(70/248061)

На шем дра гом бра ту, уја ку и де ди

ВО ЈИ СЛА ВУ МИ ЛЕ ТИ ЋУ

ВО ЈИ

С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем: 

БЕ БА, МА РИ ЈА, МИ ЛЕ НА, ЛА ЗАР, 

ИВАН и ВИ ДА

(71/248061)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ВО ЈИ 

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

од БЕ БЕ и МИР ЋЕ ТА

(83/248120)

По след њи по здрав дра гом бра ту, де ве ру, стри цу и де да ујаку

ВО ЈИ СЛА ВУ Р. МИ ЛЕ ТИ ЋУ
Као да дре маш, као да спа ваш... 

По чи вај у ми ру.

Тво ји: БО ЖИ ДАР, ЈО ВАН КА, МА РИ ЈА НА, АЛЕК САН ДАР и ЂОР ЂЕ

(47/248019)

Дра гом

ВО ЈИ СЛА ВУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

За у век сте у на шем се -

ћа њу.

По ро ди ца ИВ КО ВИЋ

(85/248125)

По след њи по здрав

ВО ЈИ СЛА ВУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

Удру же ње пен зи о не ра

Ра фи не ри је 

наф те Пан че во

(87/248129)

По след њи по здрав Бо ја -

но вом та ти

ВО ЈИ СЛА ВУ

МИ ЛЕ ТИ ЋУ

По ро ди ца ПРЕ КИЋ

(91/248145)

ЗУ ЗА ГА ЈАН
Увек ћеш нам би ти у ср ци ма.

Зет ЧЕ ДО МИР, уну ци ЗО РАН и СЛО БО ДАН, уну ка

СНЕ ЖА НА, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, пра у ну ка КА ЛИ НА, 

пра у ну ци ДУ ШАН и МИ ХАЈ ЛО

(43/248012)

По след њи по здрав при ји

ЗУ ЗИ ГА ЈАН
од при ја те ља ко ји ће је пам ти ти и чу ва ти у ле пој успо -

ме ни.

ЕВА и ЈА НО МА РЕК с по ро ди цом

(45/248012)

Дра гој се стри и тет ки

ЗУ ЗИ ГА ЈАН

Увек ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: се стра ЕВА с де цом, уну ци ма 

и пра у ну ком
(75/248091)

По след њи по здрав

ЗУ ЗИ ГА ЈАН

1947–2017.

Не ка те у ти ши ни веч -

ног ми ра чу ва на ша љу -

бав ја ча од за бо ра ва.

Син ЈАН КО ГА ЈАН 

са су пру гом ЛИ ДИ ЈОМ

и уну ци МИ РО СЛАВ

и ДАР КО

(44/248013)

Мо јој дра гој ма ми

МИР ЈА НИ 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

1949–2017.

Нај дра жа ма ма, див но

је би ти тво ја ћер ка!

Хва ла ти бес крај но на

све му!

Во лим те пу но... бес ко -

нач но и за у век.

Тво ја ЕЛА

(94/248152)

Мо јој дра гој ба ки

МИР ЈА НИ 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

1949–2017.

Ба ко, хва ла ти за све

што си учи ни ла за нас.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Во лим те нај ви ше на

све ту!

Тво ја ЈО ВА НА

(95/248152)

Мо јој дра гој ба ки

МИР ЈА НИ 

АН ЂЕЛ КО ВИЋ

1949–2017.

Увек нас је чу ва ла и

бри ну ла о на ма.

За то је она би ла нај бо ља

ба ка на све ту.

Во лим те мно го.

Тво ја МА РИ НА

(96/2548152)

Нај бо љој мај ци на све ту

МИР ЈА НИ АН ЂЕЛ КО ВИЋ
Дра га ма ма, би ла си и оста ла нај бри жни ја и нај бо ља мај ка и ба ка

на све ту. Ни ка да у жи во ту ни сам срео не ко га то ли ко бри жног и до -

брог. По но сан сам на те бе, и што си ми баш ти мај ка. Хва ла ти за

све вре ме ко је си ми по кло ни ла, хва ла ти за не из мер ну љу бав и

бри гу. Хва ла ти за жи вот. За све. Без те бе био бих ни ко. Оста јеш са

на ма. Жи виш у ме ни. Жи виш у твом уну ку Сте фа ну. Мо лим те, че -

кај ме. До ћи ћу.

Во лим те бес ко нач но! За у век.

Твој син ДЕ ЈАН и унук СТЕ ФАН

(62/248042)

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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1. сеп тем бра 2017. пре ми ну ла је мо ја дра га при -

ја те љи ца

ВУ КО СА ВА МАР КО ВИЋ ВУ КИ ЦА
1935–2017.

С по што ва њем ћу чу ва ти успо ме не на ду го го ди -
шње искре но при ја тељ ство и до бро ту ко ју си не -
се бич но пру жа ла. По чи вај у ми ру и хва ла ти на
све му.

Ту гу је и ту го ва ће за то бом 
ДУ ШИ ЦА БИ СКУ ПЉА НИН ДУ ДА

(6/247874)

10. сеп тем бра 2017, у 73. го ди ни, пре ми -

ну ла је на ша

АНА ПАЈ ТАШ

Са хра на је оба вље на 12. сеп тем бра 2017, у

15 са ти, на гро бљу у Вој ло ви ци.

Ожа ло шће ни: брат ЈАН КО, се стре ЕВА 

и ЈАР МИ ЛА са су пру зи ма, де цом 

и уну ча ди ма, род би на и при ја те љи

(10/247896)

С не из мер ном ту гом опра шта мо се од во -

ље ног бра та и уја ка

НЕ НА ДА КЕН ДЕ РЕ ШКОГ

10. V 1960 – 14. IX 2017.

Се стра ОЛ ГА, се стри ћи ЈО ВАН И ЖЕЉ КО

и се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА

(14/247921)

14. сеп тем бра за у век нас је на пу стио наш во ље ни

НЕ НАД КЕН ДРЕ ШКИ

1960–2017.
Са хра на је оба вље на 15. сеп тем бра на Ка то лич ком гро бљу у Пан -

че ву.

С љу ба вљу и по што ва њем чу ва ће мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЈУ ЛИ ЈА НА, син МИ ЛАН, се стра ОЛ ГА,

се стри ћи ЈО ВАН и ЖЕЉ КО, се стри чи на ЈЕ ЛЕ НА, та шта НА ДА 

и шу рак ДУ ШАН са ћер ком ДУ ША НОМ

(13/247920)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ 

КЕН ДЕ РЕ ШКОМ

ДУ ШАН СУ БО ТИЋ 

с по ро ди цом

(16/247927)

На ша дра га ма ма

АН ЂЕЛ КА КНЕ ЖЕ ВИЋ
рођ. Бо го са вљев

1932–2017.
пре ми ну ла је 14. сеп тем бра.

ОЉА, ДУ ЛЕ и ДУ ДА с по ро ди ца ма
(21/247944)

НЕ НАД 

КЕН ДЕ РЕ ШКИ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

По ро ди ца ЧО ЛА КО ВИЋ

(39/248007)

РУ ЖИ ЦА АТА НАЦ КО ВИЋ
1926–2017.

С ту гом и по што ва њем: син НИ КО ЛА, 
сна ја ВЕ СНА, уну ке ЈЕ ЛЕ НА и СО ФИ ЈА, пра у ну ци

МИ ЛОШ и АЛЕК САН ДАР

(26/247970)

По след њи по здрав ку ми

НА ДИ ТА ДИЋ

од ку мо ва ВРА ШТАГ

(67/248057)

По след њи по здрав 

ДРА ГА НУ 

ПЕ ЋА НИ НУ
од по ро ди це КА НАЧ КИ

(68/248054)

По след њи по здрав зе ту

НЕ ШИ

од МИ ЛЕ ТА, ОЛ ГИ ЦЕ, ВИ ДЕ, ВЕ РИ ЦЕ 

и АЛЕК САН ДРЕ с по ро ди ца ма
(73/248090)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ КЕН ДЕ РЕ ШКОМ

Ко ле ге из син ди ка та Ра фи не ри је 

наф те Пан че во
(81/ф)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци и при ја те -

љи ци

СВЕ ТЛА НИ ЛА ЗО ВИЋ

По чи вај у ми ру, ме ђу ан ђе ли ма.

МА РИ ЈА НЕ СТО РО ВИЋ
(54/248023)

По след њи по здрав

НЕ ШИ

По чи вај у ми ру ду шо

пле ме ни та.

С по што ва њем ЗЛА ТА 

и КИ РА

(82/248117)

По след њи по здрав

НЕ ШИ

од ВА СЕ, ЉУ БИ ЦЕ, 

ЗО РА НА и НЕ ЦЕ

(84/248121)

По след њи по здрав нај бо љем зе ту

НЕ НА ДУ КЕН ДЕ РЕ ШКОМ

1960–2017.
Ма ло је ре чи ко јим би опи са ли тво ју до -

бро ту, ко ли ко си учи нио за нас и ко ли ко

си нас за ду жио.

Хва ла ти на све му.

Чу ва ју те од за бо ра ва: шу рак ДУ ШАН 

са ДУ ША НОМ и та шта НА ДА

(86/248126)

СЛО БО ДАН КО ЦО ЉЕ ВАЦ

По што ва ње - ФИ ЛИП, ЦЕ ЦА и ЗЛА ЈА

(116/248227)

ЗО РИ ЦА 

РИ СТИЋ

1973–2017.

По след њи по здрав 

Зо ри ци од мај ке

ЂУР ЂЕВ КЕ, бра ће

ИЛИ ЈЕ, СА ШЕ 

и АЛЕК САН ДРА, сна је

СИЛ ВА НЕ 

и МА РИ ЈА НЕ, 

бра ти чи не КРИ СТИ НЕ

и СО ФИ ЈЕ и бра ти ћа

МАР КА

(109/248202)

По след њи по здрав мај ци и ба би

АНУШ ПЕТ КО ВИЋ

1944–2017.
Од си на ДУ ША НА и уну ке СА ЊЕ

(105)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав ку му

ДУ ШКУ

од ЗА ГЕ и ЗО РИ ЦЕ с по ро ди цом

(93/248146)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 22. септембар 2017.24

С ту гом и бо лом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је 15. сеп -

тем бра 2017. го ди не пре ми ну ла на ша дра га

ДУ ШАН КА ТРАЈ КО СКИ

1967–2017.

Хва ла ти на све му што си учи ни ла за нас. Би ла си на ша зве зда во -

ди ља кроз цео жи вот и за нас ћеш увек си ја ти и би ти с на ма.

Су пруг МИ КО, ћер ке ТА МА РА и САН ДРА, зе то ви ИГОР и МАР ЈАН

с по ро ди ца ма и све кр ва КР СТА НА

(49/248930)

По след њи по здрав дра гој ћер ки, се стри и тет ки

ДУ ШАН КИ ТРАЈ КО СКИ

Не по сто је ре чи ко ји ма се  мо же опи са ти бол и ту га ко ју осе ћа мо.

Оста ви ла си не из бри сив траг у на шим ср ци ма, се ћа ња ко ја не бле -

де и до бро ту ко ја се пам ти. Оста ћеш за у век с на ма.

Не у те шна мај ка ЂУ ВЕ ЗА, брат ДУ ШАН 

и снај ка ЈА СМИ НА с по ро ди цом

(50/248030)

По след њи по здрав се стри

ДУ ШАН КИ ТРАЈ КО СКИ

Оста ви ла си нас из не на да и пре ра но. Оне мо гу ћи ла си нас да те још

увек слу ша мо, гле да мо и учи мо од те бе.

Твој ве дри дух и твој оп ти ми зам нас ни ка да не ће на пу сти ти. Увек

ћеш би ти с на ма.

Тво ја се стра ДРА ГА НА ПА РА У ШИЋ и зет МИ ЛАН с по ро ди цом

(51/248030)

По след њи по здрав дра гој ко ле ги ни ци, учи те љи ци

ДУ ШАН КИ ТРАЈ КО СКИ
Би ла си део нас. Би ла си не ко од ко га смо учи ли, ко нас је раз у мео,
ко га смо це ни ли. Би ла си друг, при ја тељ и чо век. 

Тво је ко ле ге и ге не ра ци је тво јих уче ни ка те ни ка да не ће за бо ра -
ви ти. Мир но спа вај јер ћеш увек би ти с на ма.

Ко лек тив ОШ „Жар ко Зре ња нин” из Ка ча ре ва

(52/248030)

ИЗ ЈА ВА ЗА ХВА НО СТИ

За хва љу је мо се ко лек ти ву ОШ „Жар ко Зре ња нин” из

Ка ча ре ва на свој по мо ћи, па жњи и бри зи у бор би про -

тив опа ке бо ле сти на ше дра ге Ду шан ке Трај ко ски. Та -

ко ђе се за хва љу је мо ле ка ри ма и осо бљу Пр ве хи рур -

шке кли ни ке Кли нич ког цен тра Ср би је и Го ра ну До -

дев ском, хи рур гу оп ште Бол ни це у Пан че ву. 

По ро ди це ТРАЈ КО СКИ, ДОЈ ЧИ НОВ СКИ 

и ПА РА У ШИЋ

(53/248030)

ДУ ШАН КА ТР АЈ КО СКИ

По след њи по здрав Ду ди од дру го ва 

и дру га ри ца из VIII-3 

(66/248053)

ДУ ШАН КА ТРАЈ КО СКИ

По след њи по здрав Ду шан ки од по ро ди ца СА ВЕ СКИ, 

КА РИЋ и АТА НА СОВ СКИ

(103/248183)

12. сеп тем бра пре ста ло

је да ку ца ср це на шег

пре ми лог

ШЕ ЛЕН ДИ 

ЈО ВА НА

1962–2017.

Во ље ни не уми ру! По -

чи вај у ми ру ан ђе ле!

Веч но ће ту го ва ти тво ји

нај ми ли ји

(55/248024)

По след њи по здрав за у -

век во ље ном су пру гу

ШЕ ЛЕН ДИ 

ЈО ВА НУ

Не из ре ци ви бол па ра

ду шу, ан ђе ле.

Твој ше ћер!

(56/248024)

По след њи по здрав си ну

ШЕ ЛЕН ДИ 

ЈО ВА НУ

Вре ме ће про ћи, бол и

ту га ни ка да.

Не у те шна мај ка 

ИЛИН КА

(57248024)

По след њи по здрав

ЈО ВА НУ 

ШЕ ЛЕН ДИ

од ку ме

ДРА ГА НЕ ША ШИЋ

(25/247966)

ЈО ВАН

ШЕ ЛЕН ДИ

Пре ра но си нас на пу -

стио, али ћеш  за у век

жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ја се стра ВЕ РА 

и ње на уну ка АНИ ЦА

(27/247972)

По след њи по здрав 

ЈО ВАН ШЕ ЛЕН ДИ 

16. IV 1962 – 12. IX 2017.

од ко ле га из „Мон та жа Ми нел” д. о. о. Пан че во

(2/247854)

По след њи по здрав дра гом ку му

ЈО ЦИ

По чи вај у ми ру.

Од ку мо ва ЗДРАВ КА, ВЕ СНЕ и ку ми ћа ЖЕЉ КА

(80/248112)

ЈО ВАН ШЕ ЛЕН ДИ
По след њи по здрав.

Ку ми ћи ДА ЛИ БОР и БО ЈАН и ку мо ви 

МИЛ КА и БО ШКО

(98/248159)

По след њи по здрав на -

шој дра гој сна ји и уј ни

ЗУ ЗА НИ ГА ЈАН

1947–2017.

од по ро ди ца СУ БИН 

и ФУ ТО

(76/248098)

По след њи по здрав дра гој

ЗУ ЗИ
По чи ва ју у ми ру. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

АНИ ЦА и ВА СА

(99/2248161)

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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23. сеп тем бра, у 11 са ти, да је мо че тр де се то днев ни по -

мен на шој дра гој

ЉУ БИ ЦИ НИ КО ЛИЋ
1936–2017.

Су пруг СТЕ ВАН и ћер ка ВЕ СНА с по ро ди цом
(28/247973)

25. сеп тем бра, у 12 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен про фе со ру

БО ГО ЉУ БУ МАН ЧИ ЋУ
По ро ди ца и ње го ви уче ни ци

(79/248103)

Пе то го ди шњи по мен

СТРА ЈИ НУ 
СТА МА ТО ВИ ЋУ

Жи ве ћеш за у век у на шим
ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(92/248146)

Иа ко је про шло то ли ко го ди на од од ла ска мог та те и

ба ке

ЛА ЗА РА ЛА ТИ НО ВИ ЋА
15. IX 1992 – 15. IX 2017.

ЉУ БИ ЦЕ МА РИН КО ВИЋ
рођ. Па влов

13. IX 1982 – 13. IX 2017.

Ра до их се се ћа и спо ми ње њи хо ва ћер ка и уну ка

БРАН КА с по ро ди цом

(102/248179)

Они ко ји су нас на пу сти ли ни су од сут ни, они су

са мо не ви дљи ви

ЂУ РА ЂЕ ВИЋ

ДРА ГА НА              СЛА ВО ЉУБ

1973–1997. 1950–2014.

Њи хо ви нај ми ли ји: АН ГЕ ЛИ НА, 

ГОР ДА НА и ЈЕ ЛЕ НА
(104/248190)

4. ок то бра 2017. на вр -

ша ва се пре ту жна го ди -

на от кад ни си с на ма

БО ГО ЉУБ 

СТА НО ЈЕ ВИЋ

Вре ме не ле чи ту гу за

то бом. Мно го нам не до -

ста јеш!

Не у те шна су пру га 

ВЕ РА, ћер ке СЛА ВИ ЦА

и МИР ЈА НА 

с по ро ди ца ма

(106/248195)

26. сеп тем бра на вр ша ва ју се три го ди не от ка да

нас је на пу стио наш дра ги

БОГ ДАН ПЕ ТРО ВИЋ

С љу ба вљу и ту гом чу ва ју га од за бо ра ва: 

ЗО РИ ЦА, БРА НИ СЛА ВА, ДРА ШКО, СР ЂАН,

САН ДРА, СО ФИ ЈА, МИ РО СЛАВ и МИ ЛОШ
(20/247940)

23. сеп тем бра 2017. на вр ша ва ју се три го ди не от -

ка ко  ни је с на ма

ДРА ГО МИР ЈО ВА НО ВИЋ

1937–2014.
Вре ме про ла зи, а бол и ту га не пре ста ју.

Не до ста јеш нам мно го.

Тво ји: су пру га ДО БРИ ЦА 

и ћер ке ВЕ СНА и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(111/ф)

Про шле су три го ди не од смр ти на ше мај ке

ДА РИН КЕ СТА НИ ШИЋ

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји
(112/ф)

Оти шла је у не по врат

РАД МИ ЛА ЗЕ БИЋ

Пам ти ће мо је по до бро ти, пле ме ни то сти, му дро -

сти и ве ли кој љу ба ви ко ју је га ји ла пре ма сви ма.

По се ти ће мо њен гроб и по ло жи ти цве ће, у су бо -

ту, 23. сеп тем бра 2017, у 10 са ти. 

Ње ни нај ми ли ји
(1/247495)

13. сеп тем бра тра гич но је пре ми нуо наш дра ги

ПЕ ТАР НЕ СТО РОВ

1944–2017.

Са хра на је оба вље на 15. сеп тем бра 2017. на гро бљу у Са ку ла ма. 

У на шим ср ци ма оста је са мо ту га, бол и пра зни на.

Тво ји си но ви НЕ НАД и РА ДО МИР с по ро ди ца ма

(101/2482177)

По след њи по здрав мо јој

во ље ној су пру зи  Би си

БИ СЕР КА 

ЊА ГУЛ ЛА ПИЋ

1949–2017.

Оста је нео пи сив бол,

али и веч но се ћа ње на

на ше ле пе за јед нич ке

тре нут ке. 

Хва ла ти за све.

Су пруг ПА ЈА

(113/248225)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

БИ СЕР КИ 

ЊА ГУЛ

1949–2017.

Тво јим од ла ском оста ла

је пра зни на у ду ши и

на шим ср ци ма.

Ни смо те мо гли са чу ва -

ти од смр ти, али ће мо те

с љу ба вљу чу ва ти од за -

бо ра ва.

Ћер ка СА ЊА, уну ке

МА РИ ЈА и МИ ЛИ ЦА 

и зет ДАР КО

(114/248225)

С ту гом се опра шта мо

од на ше во ље не ма ме и

ба ке

БИ СЕР КЕ 

ЊА ГУЛ

1949–2017.
Ду га и муч на бор ба...

Би ла си ја ка и хра бра,

али овог пу та бо лест је

по бе ди ла, упр кос тво јој

во љи, а на шој на ди да

те са чу ва мо.

Већ мно го не до ста јеш...

С љу ба вљу и бо лом у

ср цу те чу ва ју: ћер ка

СНЕ ЖА НА 

и уну ка БО ЈА НА

(115/248224)

СТЈЕ ПАН 

СА БЉОВ

Ни смо те мо гли са чу ва -

ти од смр ти, али ће мо те

са чу ва ти од за бо ра ва.

Та ти це мој, увек ћу те

во ле ти и ни ка да те не ћу

за бо ра ви ти.

Би ћеш увек с на ма у ми -

сли ма.

Тво ја ћер ка САН ДРА,

зет ДРА ГАН, уну ке 

СА ШКА, МА РИ ЈА 

и АН ЂЕ ЛА 

и унук МИ ХАЈ ЛО

(65/248048)

ЂУР ЂА МИ ШЉЕ НО ВИЋ
ЂУР ЂИ НА

рођ. Јо ва нац

1955.

Увек ћеш нам оста ти у ср ци ма. Све се та ко
бр зо за вр ши ло. Ни смо се на да ли да ћеш
та ко бр зо оти ћи за та том. Во ле ће мо те и
увек се ра до се ћа ти ле пих тре ну та ка у на -
шем жи во ту. И не бри ни, Ан дре ју ће мо
увек при ча ти о те би. И зна ће ко су му би -
ли ба ка и де ка. Не ка ти је ла ка цр на зе мља.

По след њи по здрав од ћер ке СУН ЧИ ЦЕ,
уну ка АН ДРЕ ЈА и зе та ПЕ ТРА

(107/248196)

ЂУР ЂА МИ ШЉЕ НО ВИЋ 

ЂУР ЂИ НА
рођ. Јо ва нац

30. III 1955.

По след њи по здрав мо јој дра гој мај ци, ба ки и та -

шти.

Веч но по чи вај у ми ру.

Тво ја ћер ка НА ТА ША, уну ци МИ ЛОШ 

и НЕ БОЈ ША и зет МИ ЉАН
(108/248197)

15. сеп тем бра пре ми ну ла је на ша дра га

НОВ КА МИ ЛЕН КО ВИЋ
рођ. По лић
1949–2017.

Са хра на је оба вље на 16. сеп тем бра 2017. го ди не
на Но вом гро бљу у Пан че ву.
По след њи по здрав дра гој мај ци, све кр ви, ба ки и
пра ба ки

Ожа ло шће ни: син ДРА ГАН, сна ја ГОР ДА НА,
уну чад СТЕ ФАН, МИ ЉА НА, МА РИ ЈА НА, ИВАН

и пра у нук ФИ ЛИП
(60/248032)

По след њи по здрав при ји

НОВ КИ 

МИ ЛЕН КО ВИЋ

од при ја те ља ВЛА ДЕ 

и СЛАВ КА ЛО ВРИ ЋА

(61/248032)

15. сеп тем бра 2017. го ди не пре ми ну ла је на ша дра га

ма ма, та шта и ба ка

НОВ КА МИ ЛЕН КО ВИЋ
1949–2017.

Хва ла ти за све.
Ћер ка ОЛИ ВЕ РА с по ро ди цом

(88/248135)

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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26. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ша ва ју се две го -

ди не от ка да ни је с на ма наш дра ги

МИР ЧЕ ТА КО ВА ЧЕ ВИЋ

26. IX 2015 – 26. IX 2017.

С по што ва њем и љу ба вљу успо ме ну на те бе 

чу ва ју тво ји нај ми ли ји: су пру га ЛУД МИ ЛА 

и де ца БРА НИ СЛАВ и СА ЊА с по ро ди ца ма
(8/247894)

ВА СА ЈЕФ ТИЋ

7. VII 1939 – 21. IX 2013.
Зна мо да нас чу ваш.

ША РИ КА, ИВА НА и ЖИ КА

(18/2147936)

2006–2017.

ДРА ГАН 

ТО МА ШЕ ВИЋ

БА ТА

Про ђе је да на ест го ди -

на, а бол и ту га ни ка да.

Се стра ЦИ ЦА 

и зет ЂУ РА с де цом

(38/248006)

26. сеп тем бра 2017. го ди не на вр ша ва се два де -

сет јед на го ди на от кад ни је с на ма наш

ВА СА КЕ ПИЋ

Вре ме нам не пру жа уте ху...

Жи виш у на ма.

Тво ји: су пру га МА ЛЕ НА, 

син БА НЕ и ћер ка БЕ БА
(46/248014)

26. сеп тем бра је три и

по го ди не

ЉУ БИ ША 

ПУР КО ВИЋ

Тво ји: ЖЕЉ КО, 

ма ма и та та

(29/247977)

МА РИ ЦА 

ГО ЦИЋ

У су бо ту, 23. сеп тем бра

2017,  у 11 са ти, на Но -

вом гро бљу, одр жа ће се

го ди шњи по мен.

Веч но у на шим ср ци ма:

су пруг ЈО ВАН и син

МИ ЛАН

(30/247978)

Дра ги наш

ЦВЕТ КО 

НИ КО ЛОВ СКИ

2010–2017.
пре се лио се у на ша се -

ћа ња и ле пе успо ме не.

Су пру га ТРАЈ КА, ћер ке

СЛА ВИ ЦА и ВЕ РИ ЦА

с по ро ди ца ма

(31/247979)

Про шло је се дам на ест

го ди на от кад ни је с

нама на ша дра га

МАГ ДА ЛЕ НА

ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње ни нај ми ли ји

(32/247990)

Про шле су че ти ри го ди не от ка да ни је с на ма

наш

МИ ЛАН КО ЈО ВА НО ВИЋ

По чи вај. Ја ћу те с по но сом чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ја ћер ка АНА
(33/247992)

23. сеп тем бра је че тр де -

сет ту жних да на от ка ко

ни је с на ма наш дра ги

ЂУ РИ ЦА  

ОСТО ЈИЋ

Вре ме про ла зи, а ту га и

бол не пре ста ју.

Тво ји нај ми ли ји

(35/248000)

СЕ ЋА ЊЕ

ЖИ ВА 

ЈО ВА НОВ

21. IX 1997 – 21. IX 2017.

Ба ца, не ће мо те за бо ра -

ви ти.

Си но ви МИ ХАЈ ЛО и

ДУ ШАН с по ро ди ца ма

(59/248028)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

ће мо на шем

ТО МИ СЛА ВУ КР СТИ ЋУ

2016–2017.

да ва ти го ди шњи по мен у су бо ту, 23. сеп -

тем бра 2017. го ди не, са по чет ком у 10.30,

на Но вом гро бљу.

По ро ди ца КР СТИЋ

(63/248043)

25. сеп тем бра на вр ша ва се шест ме се ци без во -

ље ног

ВЛА ДИ МИ РА ПЕ РИ ЋА

1982–2017.
Те шко је жи ве ти са пат њом у ду ши, ви де ти те

сву да, а ниг де те не на ћи.

На ша љу бав и ту га тра ја ће док смо жи ви.

Тво ји нај ми ли ји
(69/248060)

На шем

ВЛА ДИ МИ РУ
За у век у ср цу.
Тво је те те с по ро ди ца ма

и те ча
(74/248092)

Дра га на ша

ЈЕ ЛЕ НА ТР КУ ЉА

1976 – 27. IX 2012.
Пет го ди на жи ви мо с по но сом и ту гом. Мно го нам не до ста јеш.

С љу ба вљу тво ји: НЕ БА с по ро ди ца ма СТЕ ПА НОВ и БА ДР ЉИ ЦА

(77/248100)

22. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се шест ме се ци

от ка да ни је с на ма наш

ВЛА ДА 

МИ ЛА КОВ

Ожа ло шће ни: су пру га

МИ ЛА, си но ви МИР КО

и ЖАР КО с по ро ди ца ма

(78/248102)

23. сеп тем бра на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко

ни је с на ма наш су пруг, отац и де да

СТО ЈА НОВ МИ РО СЛАВ
23. IX 2016 – 23. IX 2017.

Вре ме те не ће из бри са ти из се ћа ња и од не ти у

за бо рав. Чу ва мо те у ср цу и ми сли ма.

Тво ји: су пру га ЦЕ ЦА и ћер ка СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом
(42/4731)

СТО ЈА НОВ

МИ РО СЛАВ 

Во ље ни ни кад не уми -

ру, чу ва мо успо ме ну на

те бе.

Се стра, зет 

и се стри чи на

(34/247796)

ДА НИ ЦА ТРА ВИ ЦА
23. сеп тем бра 2017, у 11.30, на Но вом гро бљу да ва ће мо по лу го ди -

шњи по мен.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(58/248026)

22. сеп тем бра 2017, на вр ша ва се го ди ну да на од

смр ти на шег во ље ног

МИ О ДРА ГА ТО ПА ЛО ВИ ЋА ТО ПА

Ње го ви: ДА ЦА, ВЛА ДА, СА ША, СЛА ЂА, 

СО ФИ ЈА и НЕ ША
(72/248075)

22. сеп тем бра 2017. го -

ди не на вр ша ва се че тр -

де сет нај ту жни јих да на

от ка ко ни је с на ма наш

нај дра жи

НИ КО ЛА 

МИ ЛО ШЕ ВИЋ

1944–2017.

Хва ла за до бро ту, не -

жност и љу бав ко ју си

нам пру жио. 

Су пру га ИЛИН КА и син

ЖЕЉ КО с по ро ди цом

(90/248140)

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ
25. IX 2015 – 25. IX 2017.

Жи ле, бра те мој, про ла -

зе две го ди на а ни шта

ни је ма ња ту га и бол за

то бом.

За у век тво ји: се стра 

ГО РИ ЦА, зет НЕ НАД и

уј ки ни ВЕ СНА и СР ЂАН

(97/248150)

23. сеп тем бра 2017. го -

ди не на вр ша ва се го ди -

ну да на от ка ко ни је с

на ма

ЛА ЗАР 

СТОЈ КОВ

23. IX 2016 – 23. IX 2017.

Чу ва ју га од за бо ра ва

ње го ви нај ми ли ји

(100/248175)
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ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

26. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва се је да на ест го -

ди на от ка ко ни је с на ма

ЖЕЉ КА 
АВРА МО ВИЋ

1978–2006.
Не, не ма уте хе...
Бес крај ну ту гу и бол
вре ме не ле чи.

Тво ја по ро ди ца

(3/247855)

СЕ ЋА ЊЕ

СТО ЈАН КА 

ТУ ЦИЋ

2008–2017.
Ми ла мај ко, не до ста је

ми оно тво је: си не мој

ро ђе ни.

По чи вај у ми ру.

БА ТА

(4/247866)

23. сеп тем бра да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем

МИ ЛА ДИ НУ

ЦИ ГЛЕ РУ

Вре ме про ла зи, а се ћа -

ња оста ју веч но. 

Тво ја по ро ди ца

(5/247872)

У уто рак, 26. сеп тем бра, на гро бљу у Ба нат ском Но вом

Се лу, да ва ће мо че тр де се то днев ни по мен на шем во ље -

ном си ну и бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ ТО ПИ ЋУ

1980–2017.

Не до ста јеш нам за све што је про шло, не до ста ја ћеш нам

за све што до ла зи и мно го, мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: отац ДРА ГАН, мај ка ЉИ ЉА НА, се стра ЈЕ ЛЕ НА 

и ба ке ЈО ВАН КА и ГИ НА
(7/247878)

8. ок то бра на вр ша ва се

го ди на од смр ти на шег

во ље ног си на и бра та

СА ШЕ 

СТО ЈА НО ВИ ЋА

1967–2016.

Во ље ни ни кад не уми -

ру. Чу ва ће мо успо ме ну

на те бе.

Тво ја мај ка МИ РА 

и брат МИ ЛЕ

с по ро ди цом

(9/247894)

МИ РО СЛА ВА ХРИБ 

ШАЈ РИХ

21. IX 1989 – 2017.

Тво ји: ма ма НА ДА, син МАР КО, се стра

БРАН КА и се стри чи на ДУ ЊА

(17/247930)

Без те бе смо ту жни, дра ги при ја те љу

РА ДЕ ЧИ КА РА
Би ла је сре ћа и част по зна ва ти те и има ти за при -

ја те ља.

Био си пле ме нит и од ли чан у све му, ве ли ки чо -

ве че.

Веч но ће мо те жа ли ти и пам ти ти.

ЂОР ЂЕ ВИ ЋИ: ДО БРИ ВО ЈЕ, НАЈ ДА, 

НЕ ЛА и АНИ ТА
(19/247937)

21. сеп тем бра да ва ће мо

че тр де се то днев ни по мен

РА ДЕ ТУ 
ЧИ КА РИ

Хва ла ти за све ле пе
тре нут ке што смо про -
ве ли  за ових пе сна ест
го ди на.

Тво ја су пру га 
КО ВИЉ КА

(22247952)

23. сеп тем бра, у 11 са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен на шем во ље ном

МИ ЛО ШУ ЂУ РИ ЋУ

1966–2016.

Се ћа ња не бле де, љу бав и бол не пре ста ју.

Тво ја по ро ди ца

(15/247925)

Тро го ди шње се ћа ње

ДРА ГАН

Увек у ми сли ма, ни кад

за бо ра вљен...

Брат СЛА ВО ЉУБ 

и стри на МА РА

(11/247913)

У су бо ту, 23. сеп тем бра 2017, у 11 са ти, да -

ва ће мо по лу го ди шњи по мен на шем во ље -

ном

АН ДРИ ЈИ ПАР ЧЕ ТИ ЋУ

Во ље ни не уми ру, али жи ве у на шим ср -

ци ма, на шим ми сли ма, на шим при ча ма и

за у век су ме ђу на ма.

Тво ји нај ми ли ји

(12/2479159(

27. сеп тем бра на вр ша ва

се се дам го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша

ДРА ГА 

ИВ КО ВИЋ

Син МИ ЋО, сна ја 

РА ДА, уну ци НЕ МА ЊА

и МИ ЛОШ и бив ши 

су пруг СТО ЈАН

(23/247954)

25. сеп тем бра 2017. на -

вр ша ва ју се три го ди не

од смр ти

СЛА ЂА НЕ 

ЛУ ПУ ЛОВ

У на шим ср ци ма оста је

са мо ту га, бол и пра зни на.

Тво ји нај ми ли ји

(40/245008)

21. сеп тем бра на вр ша ва се че тр де сет да на од

смр ти дра гог ку ма

РА ДЕ ТА ЧИ КА РЕ

БЛА ГИ ЦА и ЗЛАТ КО
(48/248020)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је  пе де сет го -

ди на от ка ко ни је с на ма

на ша

ДЕ САН КА 

ЈА КО ВЉЕ ВИЋ

Успо ме ну на њу чу ва

ћер ка ЗА ГОР КА 

с по ро ди цом

(24/247963)

МИ ЛАН ПЕ КЕЧ
Мој бра те, сви ма си по -

мо гао, сви те за бо ра ви ли.

Твој брат БР КА

(65/248046)

Че тр де сет да на је од

смр ти на шег при ја те ља

и ку ма

РА ДЕ ТА 
ЧИ КА РЕ

Ни ка да те не ће мо за бо -
ра ви ти.

Ку мо ви: ЈО СА, ВУ КА,
ЛИ ДИ ЈА и СИЛ ВИ ЈА 

с по ро ди цом

(89/248139)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко  ни је с на ма

наш та та

РА ДЕ ЧИ КА РА

Сва ким да ном нам све ви ше и ви ше не до ста -

јеш...

Тво ји СУ ЗА и ВЛА ДА
(110/248206)

Че тр де се то днев ни по мен на шем во ље ном

ВЛА ДИ МИ РУ ТО ПИ ЋУ

1980–2017.

За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца РА ЈИН
(117/248239)



ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА ХороскопВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 9–19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Мно ги Ов но ви мо ра ће бр зо да
ре а гу ју и да до но се од лу ке у хо ду,
али још увек ни је пра во вре ме да
на пу шта те по сао. Па зи те шта
пот пи су је те и ко ме се по ве ра ва -
те. По ка жи те ко ли ко вам је ста ло
до во ље не осо бе, не до зво ли те да
нер во за до не се раз дор.

Ове не де ље оче куј те по зив или
по вољ ну вест: до би ће те и ви ше
не го што сте оче ки ва ли. Ка кве
год не до у ми це и стра хо ве да сте
има ли, за бо ра ви те, све се са мо
од се бе ре ша ва. Парт нер вас по -
др жа ва и то је оно нај бит ни је у
овом тре нут ку.

По слов но не бо се по ла ко по -
пра вља. Но вац ко ји че ка те већ
ду же вре ме сти же и де лу је на вас
као лек. Па зи те ко ме по ма же те,
ма кар то био и не ко ко вас је не -
ка да за ду жио, да не би сте упа ли
у не по треб не про бле ме.

Не де ља пред ва ма је при лич но
бур на. Про сто не ће те има ти вре -
ме на да по диг не те гла ву од по -
сла, али не ће би ти на гра де за
уло же ни труд. Парт нер ски од но -
си по ла ко ула зе у фа зу ка да сле -
ди ве ли ко раш чи шћа ва ње. Успо -
ри те или ће те оста ти са ми.

По моћ при ја те ља, па чак и ан га -
жо ва ње бли жих са рад ни ка у овом
тре нут ку су вам нео п ход ни да би -
сте би ли за до вољ ни. Пре ви ше
при ча те, пре ви ше сте за је дљи ви,
та ко да љу ди по чи њу по ла ко да
вас из бе га ва ју. Ни је парт нер из -
вор ва шег не за до вољ ства.

На сме ја ни сте, ши ри те по зи тив -
ну енер ги ју, а у ства ри сте вул кан
пред еруп ци јом. Не иде све ка ко
сте пла ни ра ли. Не стр пље ње мо -
же до ве сти до гу бит ка не ког ва -
жног по сла и по ква ри ти вам све
пла но ве. Не обе ћа вај те парт не ру
оно у шта ни сте си гур ни.

Све пре ви ше при ма те к ср цу,
чак и до бро на мер не кри ти ке.
Тен зи ја и сит не под ва ле ко ле га
су нор мал ни на по слу, а ви се не -
мој те тру ди ти да бу де те у ми ров -
ној ми си ји. Љу бав до ла зи са мо
ако се отво ри ср це, у про тив ном
све оста је са мо на ре чи ма.

Кра јем не де ље за по чи ње те
озбиљ не пре го во ре о по слу ко ји
пла ни ра те са стран ци ма, па ће те
би ти мир ни ји, јер ре ша ва те пи та ње
фи нан сиј ске ста бил но сти на ду жи
пе ри од. Мо гућ из не над ни пут у ино -
стран ство. Оба ве зно иди те. Љу бав:
сум ња те, али са мо сум ња те.

Са мо тре ба успо ри ти и па жљи во
иза бра ти са рад ни ке ко ји мо гу да
пра те ва ше за ми сли и ваш тем -
по. По ја ча на нер во за мо же да
за у ста ви не ке већ за по че те по -
слов не про јек те, да оте ра парт не -
ра и да вас до ве де у су коб са
око ли ном, па чак и са за ко ном.

По зив од при ја те ља ко ји вам је пре
не ко ли ко го ди на ну дио не ки по слов -
ни ан га жман по но во је ак ту е лан.
Раз ми сли те до бро, да то не бу де са -
мо го луб на гра ни. Не пру жај те при -
ли ку сви ма за то што сте у ма њи ни,
јер вам се то мо же оби ти о гла ву.
Укљу чи те парт не ра у свој жи вот.

Кре а тив ни сте, пу ни иде ја, али
са мо ка да би... Е, то „ка да би” је
ваш глав ни про блем. Као да се бо -
ји те да пре ду зме те кон крет не ко ра -
ке, да се не би сте раз о ча ра ли у не -
ко га ко ме ве ру је те. Пре се ци те ту
му ку, за тра жи те по моћ и зна ће те
ко ли ко је то чвр сто при ја тељ ство.

Стр пи те се још ма ло, јер је не -
де ља пред ва ма до ста тур бу лент -
на, с по не ком стре сном си ту а ци -
јом. Ма где да ра ди те, при ла го -
ди те се. Они ко ји тра же по сао, не
тре ба да бу ду баш из бир љи ви.
Је ди но до бро је по ја ча на страст у
ве зи.

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)

28
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
10. ав гу ста: Ану – Дра га на Ми ла но вић и Жељ ко Ма рин ко вић; 17. ав гу ста: Вик то -
ри ју – Ма ри ја на Та тић и Не над Бу за џи ја; 18. ав гу ста: Али су – Гор да на и Мар тин
Па пу га; 21. ав гу ста: Ан дреу – Ана Ми ли ћев и Сте фан Сто ја но вић; 26. ав гу ста: Ка -
си ју – Адри ја на Во шти нар и Ра ди во је Ми ло са вље вић, Да ри ју – Би ља на Бо ди ро га и
Ђу ро Дра шко вић; 1. сеп тем бра: Љу би цу – Алек сан дра Ма ли јар Тра ја но вић и Вла -
да Тра ја но вић; 2. сеп тем бра: Ај шу – Бај рам ша Се ли мо вић; 4. сеп тем бра: Со фи ју
– На та ша и Бо жи дар Мла де но вић; 5. сеп тем бра: Лен ку – Ди ја на Бран ко вић и
Алек сан дар Ђу кић; 6. сеп тем бра: Ни ну – Све тла на и Дра ган Ђу кић, Ка ли ну – Јо -
ва на и Иван Не де љов; 7. сеп тем бра: Хе ле ну – Бо ја на и Јо сип Ба бић, Ср ну – Ма ја
и Иван Ву чи нић. 

До би ли си на
8. ав гу ста: Пе тра – Да ни је ла Ми лу ти но вић и Го ран Стан ко вић; 18. ав гу ста: Вик то -
ра – Ми ли ца и Ни ко ла Ра да нов; 19. ав гу ста: Са ни ја – Са ња и Игор Кон стан ди нов,
Ан дри ју – Алек сан дра и Ми лан Ре са но вић; 26. ав гу ста: Де ја на – Ри ба на Ба лун кић
и Ва са Ба лаш; 30. ав гу ста: Ва си ли ја – Ве сна и Ми ло рад Су ба шић; 3. сеп тем бра:
Бог да на – Ми ли ца и Дар ко Ми ја то вић, Стра хи њу – Са ња Мит ков ски и Вла ди мир
Ђор ђе вић; 4. сеп тем бра: Бог да на – Ва лен ти на Ни ћи фо ро вић и Ни ко ла Ба тас, Бог -
да на – Са не ла и Ни ко ла Ра ка шћан, Алек се ја – На та ша Ди мић и Ни ко ла Вре бац, Ду -
ша на – Ва лен ти на и Ђу ри ца Хај ду ков; 5. сеп тем бра: Ду ша на – Ма ја и Мом чи ло Пе -
рић; 6. сеп тем бра: Ду ша на – Је ле на и Алек сан дар Сто ка нић; 7. сеп тем бра: Ива на
– Ива на и Зо ран Мур гуљ; 9. сеп тем бра: Фи ли па – Сла ђа на и Јо ван Гли го рић, Вељ -
ка – Та ња и Дан ко Ко со рић; 10. сеп тем бра: Вик то ра – Ду брав ка и Не над Ми нић;
11. сеп тем бра: Вла да – Бра ни сла ва Да мја нов Ду луж и Ко смин Ду луж.  

ВЕН ЧА НИ

9. сеп тем бра: Дра га на Ђа ко вић и Не ма ња Бе кић, Ма ри ја Бин ђа и Не над Пе тров -
ски, Вје ра Киш и Ати ла Не мет, Ива на Кон стан ти нов и Ми лан Бо јо вић, Ана Ма ри ја
Дрн дар и Ла зар Авра мо вић, Са ња Ве ли нов и Алек сан дар Ста јић; 10. сеп тем бра:
Ве сна Бер гер и Ру долф Бер гер Та у ман, Је ле на Ко са но вић и Са во Те ша но вић; 14.
сеп тем бра: Ја сми на Ра до ми ро вић и Ђо ва ни Де рен, Да ни је ла Оре шча нин и Да мир
Ма ло бо вић, Ви о ле та Алек сић и Иван Пе чи, Је ле на Бад њар и Ми ло мир Ма то вић,
Кри сти на Бал те а ну и Жељ ко Тр бо вић.

УМР ЛИ

8. сеп тем бра: Ду шан Ђор ђе вић (1928), Пе тра По па дић (1929); 9. сеп тем бра: Вељ -
ко Бра шо ван (1958); 10. сеп тем бра: Еми ли ја Пан те лин (1934), Ја го да Вил чек
(1953), Ану шка Пај таш (1944), Ро сан да По по вић (1953), Би ља на Ву ја си но вић Зец
(1965), Бор ка Ла ко вић (1933); 11. сеп тем бра: Јо ви ца Сте фа но вић (1956), Све тла -
на Ла зо вић (1953), Мир ја на Ми лен ков (1958); 12. сеп тем бра: Три фу Ки ше реу
(1940), Шан дор Ба лог (1935), На да Та дић (1955), Јо ван Ше лен ди (1962), Да ни ца
Мар ја но вић (1963), Де сан ка Ми ћа но вић (1932); 13. сеп тем бра: Ди ми три је Ла ки -
чин (1944), Ја сми на Бла го је вић (1968); 14. сеп тем бра: Ан ђел ка Кне же вић (1932),
Зо ра Ду ков ска (1953), Не над Кен де ре шки (1960), Вик то ри ја Руд њан (1936), Ђу рађ
Бун чић (1934); 15. сеп тем бра: Ануш Пет ко вић (1944), Зо ри ца Ри стић (1973).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Коњићев скок: Сто пута се кајеш што си нешто ре-

као, а никад за оно што си прећутао. Анаграм у стиху: Аристо-

фан. Скандинавка: неискусно, Арк, л, под, р, Анока, в, трака, ор,

ви, Корана, о, Миленко Топић, протестовати, а, ремонтовање,

ањ, авансирање, пре. Анаграм: „Горки плодови”. Укрштени сло-
гови 4 х 4: гитариста, тастатура, ритуали, стара лица.

БИО КОШАР-
КАШКИ

РЕПРЕЗЕН-
ТАТИВАЦ

Јужно 
воће

Симбол
ербијума

Први летач
(мит.)

Симбол
сумпора 

Звук воде
која кључа

Предлог 
(унутра)

Бања у
Белгији

Везник 
(међутим)

Наговор да
се одустане

Које нема
искуства

Река у
Француској,

притока
Изера

Ознака за
литар

Ковачка
алатка

Патос

Шаргарепа,
мрква (мн.)

Ознака за
пречник

Старо
женско име

Фудбалер
ОФК (Милош)

Ознака за
волт

Лична
заменица

Новости
Врпца,

пантљика

Злато (фр.)

Новинска
агенција

САД

КОШАРКАШ
ИЗ

БАНАТСКОГ
НОВОГ СЕЛА

Име 
америчке
водитељке

Винфри

ИГРАО У
„ПРОФИ-
КОЛОРУ”

Цура,
девојка
(песн.)

Град у
Енглеској

Лична 
заменица

Бициклиста
Армстронг

Притока
Купе

Ковиљка
одмила

Предлог уз
локатив

КОШАРКАШ
СА СЛИКЕ

Уложити
протест

Први вокал

Стоти део
хектара

Поновно
монтирање

Прво и 17.
слово

Симбол
фосфора

Плаћање
унапред

Прилог за
време

(раније)

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ У СТИХУ
Aко правилно повежете дате слогове скоковима ша-

ховског коња, почев од посебно обележеног поља, до-

бићете једну мудру изреку о кајању.

СИ -ЈЕШ РЕ- -КАД -ЋУ-

-КА- ЗА ПРЕ- КА- -ШТО

ШТО ШТО СТО -ТА- НИ-

ПУ- -О, О- НЕ- СЕ

-НО СИ -ТА А О.

СТАРОГРЧКИ

КОМЕДИОГРАФ

Он је био

СОРТА ФИНА,

комичарска

из давнина,

чија свака

СИТНА ФОРА

насмејати

Грке мора.

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. свирач на жичаном инструменту, 2.

плоча с диркама на писаћој машини или компјутеру, 3. скуп обреда у

некој религији (мн.), 4. синтагма са значењем: остареле особе.

АНАГРАМ

СЕРИЈА СИНИШЕ КОВАЧЕВИЋА

ПОДЛИ КРУГОВИ (У = О)

Магарећи
глас
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pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖE

Поред нашег удру же ња, уче -
ство ва ла су и мно га дру га, као
и број ни кре а тив ни поје дин ци.
То је допри не ло разно вр сној
пону ди – од цве ћа, пре ко, вина,
аро ни је и руч них радо ва,
нарав но до зим ни це. Нажа лост,
нисмо има ли довољ но про сто -
ра да при ми мо све који су били
заин те ре со ва ни – наве ла је
Маг да ле на Васил чин Дожа.

На десе так штан до ва нај ви -
ше је било зим ни це, почев од
ајва ра, и то дома ћег, упр же ног,
с патли џа ном или без њега,
није зао ста ја ла ни пону да пек -
ме за, пре све га од шљи ва и кај -
си ја, а било је и вина, меда,
соко ва, али и кола ча по ста рин -
ском рецеп ту. Сво је место су
зау зе ли и разни руч ни радо ви.

Сла ви ца Сима нић из Удру -
же ња жена „Пан чев ке” каже да

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.

Жућ ко
Ова куца се пре десе так дана
поја ви ла у цен тру гра да, али није
успе ла дуго да се задр жи тамо, с
обзи ром на то да ју је „дру штво”
из цен тра поти сну ло на пери фе -
ри ју гра да.

Ипак, пре неко ли ко дана про -
на ђе на је на Бава ни штан ском
путу, па је збри ну та у град ском
при хва ти ли шту, где се и сада
нала зи и чека свог вла сни ка или новог удо ми те ља.

Жућ ко је стар око три месе ца, вео ма је добар и послу шан,
а све дру ге инфор ма ци је могу се доби ти на кон такт-теле фон
013/352-148.

Шве це
Три сестри це, про на -
ђе не на путу пре ма
Бава ни шту, хит но тра -
же нове домо ве.

Хума ни сугра ђа нин
који их је спа сао, тру -
ди се да их збри не и отхра ни, али његов плац је отво рен и
уда љен, па тешко може да на бици клу стиг не до њих сва ког
дана.

Шве це су ста ре око два месе ца и већ једу саме. Кон такт-
-теле фон је 065/405-35-57.

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.

Шести фести вал зим ни це
упри ли чен је у петак и субо ту,
15. и 16. сеп тем бра, у про сто -
ри ја ма Мађар ског кул тур но-
умет нич ког дру штва „Пете фи
Шан дор” у Ули ци цара Лаза ра.

То удру же ње поно во је
широм отво ри ло сво ја вра та за
све сугра ђа не без обзи ра на
наци о нал ну или вер ску при -
пад ност и они су има ли у чему
да ужи ва ју – у доброј хра ни,
весе лој атмос фе ри, а пре све га
у госто прим ству срдач них до-
ма ћи на.

Про шлог викен да при ре ђен је
шести фести вал зим ни це под
нази вом „Дунав се ули ва у
Тамиш”, а већ дру гу годи ну
заре дом одр жан је у Ули ци цара
Лаза ра, у про сто ри ја ма Мађар -
ског кул тур но-умет нич ког дру -
штва „Пете фи Шан дор”, које је
и глав ни орга ни за тор мани фе -
ста ци је.

Пре ма речи ма коор ди на тор -
ке ове акци је Маг да ле не
Васил чин Доже, назив поме ну -
тог про јек та је сим бо ли чан и
тре ба ло би да при зо ве што
више људи у наш град.

Од ајва ра до аро ни је
А они су непре кид но дола зи ли
како би виде ли шта се нуди на
штан до ви ма, про ба ли мађар -
ске и дру ге спе ци ја ли те те, али
и запе ва ли с там бу ра ши ма и
чла но ви ма хоро ва „Злат на
јесен” и „Пете фи Шан дор”,
који су насту па ли првог одно -
сно дру гог дана.

– Оба дана било је мно го
људи. Почи ња ли смо у 11, а
завр ша ва ли у 18 сати, након
чега се наста вља ло тре ћим
полу вре ме ном, када посло вич -
но вла да добро рас по ло же ње.

ОДР ЖАН ШЕСТИ ФЕСТИ ВАЛ ЗИМ НИ ЦЕ У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ МКУД-А „ПЕТЕ ФИ ШАН ДОР”

ЛЕП ЈЕ ОСЕ ЋАЈ КАД СЕ ДУНАВ УЛИ ЈЕ У ТАМИШ

вино, ликер и  све же пло до ве
поме ну те леко ви те биљ ке. Ова
Пан чев ка исти че да је аро ни ја
добра за поди за ње иму ни те та,
јер је пуна вита ми на А, Б, Д,
гво жђа и мине ра ла, а с обзи -
ром на то да је издр жљи ва, није
потреб но прска ти је хеми ка ли -
ја ма. Неда ле ко ода тле Дра га -
на Фран цу ски нуди ла је баш-
тен ско  цве ће – как ту се, пал ми це,
ало је...

Лан гош и кур тош
Можда и нај ве ћу пажњу посе -
ти ла ца, боље рећи гур ма на,
при ву кла су два чуве на мађар -
ска спе ци ја ли те та.

А сада нешто сасвим дру га чи -
је! Рекли би чуве ни „пај то нов -
ци” када хоће да саоп ште
цење ном публи ку му нешто
тотал но урне бе сно. У њихо вом
слу ча ју то неиз о став но под ра -
зу ме ва и нај цр њи могу ћи вид
хумо ра. Све оста ло, испод или
изнад тог једин стве ног сти ла,
у вези је с врло живот ном зби -
љом која нас окру жу је и често
нам ства ра вели ке нево ље. Циљ
све га тога јесте да се што екс -
пли цит ни је ука же на дру штве -
не и дру ге ано ма ли је.

Том матри цом послу жио се
и пот пи сник ових редо ва не би
ли скре нуо пажњу на нешто
вео ма узне ми ру ју ће, уз напо -
ме ну да чита о ци ма са осе тљи -
вим диге стив ним трак том гле -
да ње сле де ћих фото гра фи ја
није пре по руч љи во.

Реч је о неду жним ство ре њи -
ма настра да лим игром зле ху де

суд би не, која су оста вље на да
се дани ма рас па да ју, при том
на крај ње непри клад ним,
одно сно вео ма про мет ним
мести ма. И ником не пада на
памет да њихо ве остат ке укло -
ни одан де. Напро тив, нај че шће
неста ју тек онда када се за то
побри не сама при ро да (то јест
раз не врсте стр ви на ра) или,

уко ли ко се нала зе на коло во -
зи ма, док не буду „угла ча ни”
под при ти ском ауто мо бил ских
гума.

На фото гра фи ја ма су при ка -
за на бића која су се, нажа лост,
нашла на погре шном месту у
погре шно вре ме. Њихо ве ле-
ши не, пре ма све до че њу гра ђа -
на, тамо леже већ дани ма јер
над ле жни не нала зе за сход но

да их отпре ме на аде кват но
место.

На при ка за ним сли ка ма су
лока ци је који ма про ла зи мно -
го људи, међу њима и вели ки
број деце, која су при ну ђе на да
гле да ју неми ле при зо ре.

Сто га, уз жал за настра да лим
живо ти њи ца ма и наду да ово
нико неће схва ти ти на било који
погре шан начин, апе лу је мо на
оне који одлу чу ју о нашим (и
свим оста лим) живо ти ма да се
о томе побри ну како ова кве сли -
ке не бисмо више гле да ли на
ули ца ма нашег лепог гра да.

Њему се допа ла вари јан та с
павла ком и кач ка ва љем, као и
цело куп на атмос фе ра у „Пете -
фи ју Шан до ру”, па је ту про вео
око сат.

Дру ги мађар ски „бренд” је
кур тош, позна ти колач у обли -
ку ваљ ка. Жужи Сила ђи га је
пекла на жару, након чега му
се дода ју цимет, какао, кокос
или орах. Мари ја Ковач га је
меси ла и иста кла како се
муште ри је вра ћа ју, јер је кур -
тош вео ма уку сан.

Пред сед ник дру штва Карољ
Ранц захва лио је вред ним чла -
ни ца ма на вели ком тру ду како
би ова мани фе ста ци ја успе ла.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

НАЖАЛОСТ, ЧЕСТИ ПРИЗОРИ НА УЛИ ЦА МА

Упозорење: и то су сли ке нашег гра да!

Ново о сно ва на фир ми ца под
интри гант ним нази вом „Раз -
бој ник”, која се бави про из вод -
њом тка ни на, има ла је сво је
прво поја вљи ва ње у јав но сти.
Мари ја Пау но вић Чон тош на-
во ди да про из во де сва шта – од
футро ла за мобил не теле фо не
и нао ча ре, до шало ва.

Суза на Пау лов из Вој ло ви це
изне ла је зим ни цу и раки је, као
и ком пот од вино гра дар ске
бре скве, а људи су добро реа -
го ва ли, јер су цене биле попу -
лар не – 400 дина ра за ајвар,
док је пек мез коштао сто дина -
ра мање. Она каже да је, ипак,
нео п ход но ста вља ти кон зер -
ванс у ајвар, пре све га зато што
папри ка није више орган ска.

Сла ви ца Штив че вић про из -
во ди аро ни ју и доне ла је сок,

су она и њене коле ги ни це доне -
ле ајвар, али и нешто неу о би -
ча је но, попут тур ши је од дуња,
гро жђа и љуте папри ке. А ту су
се нашли и руч ни радо ви, фла -
ше и фићо ци у деку па жу. Ипак,
нај бо ље су ишле штру дла, лења
пита и шамрол не. Њена коле -
ги ни ца Ести ка Радић пра ви ла
је ајвар на ста рин ски начин,
тако што је нај пре испе кла
папри ку, потом ју је самле ла и
пре пр жи ла на уљу, након чега
је дода ла патли џан, тако ђе пре -
пр жен. Али без кон зер ван са,
јер Ести ка каже да није нео п -
хо дан ако се посту пи на сле де -
ћи начин: тегла се пре пуње ња
оба ве зно темељ но сте ри ли ше,
а када се у њу ста ви ајвар,
затво ри се, окре не нао па ко и
оста ви да одсто ји два де сет
чети ри сата.

Лан гош је пра ви ла Маг да ле -
на Кал, која каже да је то нешто
слич но меки ка ма. Рецепт гла -
си: уме си ти бра шно, ква сац, со
и шећер, и потом пржи ти тесто
у вре лом уљу, док се нека да
дав но пекло на плот ни пећи на
дрва. Пома га ла јој је Маг дол -
на Фораи, која је дода ла да
лан гош нај бо ље иде с наде вом
од белог лука пото пље ног у
сир ће и уље, као и с павла ком,
сиром тра пи стом... Један од
ужи ва ла ца у поме ну том спе ци -
ја ли те ту био је Лазо Крмар.

– Њих три де се так дани ма је
ради ло како би све текло по
пла ну и наши гости били задо -
вољ ни госто прим ством. Захва -
љу јем на допри но су и њихо вим
при ја те љи ца ма које се баве
ста рим зана ти ма, при пре мом
зим ни це и разним кре а тив ним
ства ри ма. Ипак, нај ве ћи акце -
нат ста вљен је на дру же ње,
при јат ну атмос фе ру и ево ци -
ра ње успо ме на – рекао је Ранц.

И само нек и наред них годи -
на Дунав наста ви да се „ули ва
у Тамиш”...

Игралиште на Содари –
дезинтегрисани пацов

У парку – скелет мачке (вероватно)

Тротоар на Содари –
„углацани” голуб

Код Водне заједнице –
смрскани гавран

На путу код „Азотаре” –
прегажени чворак



Оја чај те иму ни тет

Они с неу та жи вом потре бом
за опу шта њем у миру скро ви -
тих зеле них кута ка, који тек
повре ме но пре ки да ју цвр кут
пти ца и шушта ње лишћа под
ути ца јем ћар ли ја ња ветра, не
мора ју по сва ку цену да напу -
шта ју град. Боље рече но,
тери то ри ју Пан че ва.

Реше ње је у одла ску на
неку од обли жњих лока ци ја
иде ал но ушу шка них за наве -
де не наме не. Тамо би макар
на изве сно вре ме ода гна ли
пси хо фи зич ке, финан сиј ске,
егзи стен ци јал не и раз не дру -
ге тра у ме. При том ништа не
кошта...

Јед но од места сли ко ви то буј -
не при ро де надо мак гра да
јесте и насип чији се поче так
нала зи на путу ка „Малом
рају”, одно сно Бео гра ду, код

град ске фабри ке воде. Ка тој
оази при ро де скре ће се запра -
во нешто рани је, десно.

До ове живо пи сне лока ци -
је може се лако доћи бици -
клом, иако није лоше ни
„пеша ка”, буду ћи да има око
пет сто мета ра до поме ну тог
скре та ња ка наси пу. Обо жа -
ва о це при ро де ту чека и нај -
ве ћа нела го да, јер је пут на
део ни ци пре ко тами шког
моста при лич но узан, нема
пешач ких ста за, а ауто мо би -
ли јуре, па тре ба бити вео ма
опре зан.

А након тог иску ше ња чека
их исце ље ње рана иза зва них
тур бу лен ци ја ма живље ња у
модер ном вре ме ну.

Када се про ђе поред поме -
ну те фабри ке воде, с те, леве
стра не наси па само се нази ре
викенд-насе ље Дубо ка бара,
али је зато с дру ге стра не пра -
ва мочва ра налик на ону чуве -
ну дар квуд ску из стри по ва о

Заго ру. У ова ко сушном пери -
о ду она често пре сах не, али
оста не поне ка бари ца, што
олак ша ва посао воде ним пти -
ца ма у лову на рибе. Нажа -
лост, и „нело јал ној кон ку рен -
ци ји” тим пер на тим жи-
во ти ња ма – (не)спорт ским
рибо лов ци ма. Ту се може сре -
сти и поне ко ста до коза или
ова ца, које се савр ше но укла -
па ју у амби јент.

И тако би у лага ном рит му
тре ба ло оти ћи нај ма ње до
желе знич ког моста. Пре вас -
ход ни раз лог је то што ода -
тле пуца поглед на „два”
Тами ша. Живо пи сни ји је онај
лево, заба ре ни, где је вели ки
број пти ца нашао уто чи ште,
с обзи ром на то да човек
тешко може дотле допре ти.
Узгред, људ ско биће тамо и
нема шта да тра жи, сасвим је

довољ но ужи ва ње у посма тра -
њу или фот ка њу с моста.

Хар мо ни ју може да поре -
ме ти једи но звук возо ва који
повре ме но про тут ње пру гом,
што ипак не може пре те ра но
да поква ри ути сак. Ина че,
мост је недав но про ши рен на
две тра се, па се рела тив но
без бед но може хода ти по
њему, иако опрез није наод -
мет.

Можда и нај ве ћа при мед -
ба код ове при род њач ке туре
иде на душу ЈКП-у „Водо вод
и кана ли за ци ја”. То град ско
пред у зе ће већ неко вре ме не
мари да попра ви чесму поред
поме ну те фабри ке, пред
самим наси пом, која је дуги
низ годи на добро кори сти ла
трка чи ма, шета чи ма, рекре -
а тив ци ма, пеца ро ши ма и
љуби те љи ма при ро де. Наро -
чи то током вре лих дана, када
се брзо дехи дри ра и лако
ожед ни.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
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Потреб но: 1,5 кг сома и/или
дру ге реч не рибе, кило грам
црног лука, чети ри деци ли -
тра белог вина, каши ка сир -
ће та, 1,5 дл уља, по јед на
каши чи ца љуте и слат ке
мле ве не папри ке, 4-5 зрна
бибе ра, каши ка пара дајз-
пиреа, каши ка пер шу на,
каши чи ца целе ра, мле ве ни
бибер и со.

При пре ма: Очи сти те и
опе ри те рибу, натр љај те је
сољу и бибе ром, па је пре -
лиј те сир ће том и оста ви те
да одсто ји сат вре ме на.

У већој посу ди про пр жи те
сец ка ни лук на уљу, а затим
поспи те љутом и слат ком
мле ве ном папри ком, додај те
бибер у зрну, пара дајз-пире,
три каши ке вина, пер шун и
целер и добро про ме шај те.

На то ста ви те рибу исе -
че ну на веће кома де и
пржи те је на врло лага ној
ватри око 45 мину та.
Немој те меша ти, већ је
само чешће про тре си те.
При кра ју додај те вино и
још мало дин стај те.

Послу жи те уз баре ни
кром пир. При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБЉИ ПАПРИКАШ

Лету је крај, а с дола ском јесе -
ни сти же нам и сезо на пре хла -
да и виру са, тако да је сада пра -
во вре ме да оја ча те свој
иму но си стем. Уме сто реше ња
која нуди фар ма це ут ска инду -
стри ја, пред ла же мо вам да
сами напра ви те вита мин ску
бом бу за чита ву поро ди цу.

У ста кле ну посу ду ста ви те
200 гра ма сец ка них сувих
шљи ва, по 100 гра ма сец ка них
сувих кај си ја и сувих смо ка ва,
по 50 гра ма аро ни је, бру сни це
и мле ве них лешни ка или
писта ћа и по 100 гра ма мле ве -
них ора ха и баде ма. У сме су

нарен дај те један корен ђум би -
ра, па све пре лиј те са 100
мили ли та ра сока све жег лиму -
на. Додај те три каши ке меда с
про по ли сом и матич ним мле -
чом и 250 гра ма обич ног меда,
па све испа си рај те штап ним
мик се ром.

Сме су сипај те у ста кле ну
теглу и оста ви те да одсто ји
неко ли ко дана, а потом сва ког
јутра узми те по јед ну супе ну
каши ку овог при род ног лека.
Деци ста ри јој од две годи не
може те ују тро дати јед ну кафе -
ну каши чи цу ове уку сне и
здра ве меша ви не.

ЗАНИ МЉИ ВА ТРАСА НАДО МАК ГРА ДА 

ЗА ЉУБИ ТЕ ЉЕ ПРИ РО ДЕ

Пито ма дивљи на 
на наси пу 

Немер љив осе ћај и нео пи сив
удар адре на ли на у мозак пред -
ста вља спу шта ње спла вом низ
кањон Таре, дру ги по гран ди о -
зно сти на пла не ти. Та аван ту -
ра данас спа да у јед ну од већих
свет ских атрак ци ја.

Сва ке годи не у ово вре ме тој,
речи ма тешко опи си вој нетак -
ну тој при ро ди пре пу шта се и
гру па Пан че ва ца...

Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Соко” кра јем авгу ста, по тра -
ди ци ји, при ре ђу је акци ју у тра -
ја њу од чети ри дана на пла ни -
на ма у Црној Гори.

Пре ма речи ма осни ва ча
поме ну тог пан че вач ког удру -
же ња Бра ни сла ва Ров ча ни на,
ради се о ком би на ци ји више
актив но сти.

– То је спој пења ња на врхо -
ве пре ко 2.000 мета ра, на пла -
ни не као што су Маглић и Дур -
ми тор, затим оби ла зак и
тре кинг до лед нич ких језе ра,
па раф тинг реком Таром и про -
ла зак кроз послед њи откри ве -
ни кањон у Евро пи – Неви дио,
који спа да у нај ек стрем ни је на
Ста ром кон ти нен ту – почи ње
Ров ча нин.

Виде ли невиђено
Гру па је има ла пет на ест чла -
но ва. Нај мла ђи међу њима,
који је уче ство вао у пешач ким
тура ма и на раф тин гу, има све -
га чети ри годи не, а оста ли су
ста ри ји од осам на ест годи на.

Након пола ска из Пан че ва
они су пре ко Мокре горе и

ЧЛА НО ВИ КЛУ БА „СОКО” НА ФАСЦИ НАНТ НОЈ ПЛА НИ НАР СКОЈ ТУРИ

СПУСТ НИЗ ДРУ ГИ 
ПО ВЕЛИ ЧИ НИ СВЕТ СКИ КАЊОН

оде ло (за пли ва ње – прим.
нов.), као и аде кват на опре ма,
каци ге и појас, јер је на неким
мести ма изу зет но узак. Вода је
вео ма хлад на – око седам-осам
сте пе ни. Сам про ла зак тра је
два-три сата. Има неко ли ко
места на који ма мора да се ска -
че у воду, и то с виси на од два
до десет мета ра, а они хра бри -
ји су то чини ли и са 14 мета ра.
Оба ве зан је и про фе си о нал ни
водич, а наш је ујед но био и
члан Гор ске слу жбе спа са ва ња
у Црној Гори из Ник ши ћа –
каже Ров ча нин.

Гран ди о зна Тара
Након дру гог ноће ња у кам пу
чла но ви ПЕК-а „Соко” били су
већ у раним јутар њим часо ви -
ма у селу Мра ти ње, ода кле се
пола зи ло на Маглић, који
пред ста вља и гра ни цу изме ђу
Црне Горе и Репу бли ке Срп ске.
Зајед но с њим, Биоч, Вла су ља
и Волу јак оиви че ни су кањо ни -
ма река Пиве, Сутје ске и Врб -
ни це, па чине вели чан стве ни
венац пла ни на које још увек
нису у пот пу но сти откри ве не.

– Ста за којом смо се пења ли
на Маглић, при лич но је зах тев -
на, јер се при успо ну савла ђу је
вели ка висин ска раз ли ка, пре -
ко 1.600 мета ра, али поглед
који се пру жа с врха на бисер
целог кра ја – Трно вач ко језе -

ро, у обли ку срца, оста вља све
без даха. Тре ба рећи да се дотле
може доћи само пешке.
Послед њег дана усле ди ла је
пра ва посла сти ца – раф тинг
реком Таром, јед на од нај ве -
ћих свет ских атрак ци ја. Спуст
се одви јао од Бршта но ви це до
Шће пан Поља, у дужи ни од око
17 кило ме та ра, а на том поте -
зу укуп но је два де сет један бук,

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Више гра да ушли у Црну Гору
код Шће пан Поља, где су пре -
спа ва ли у кам пу сме ште ном у
под нож ју сред њо ве ков ног Соко-
-гра да.

– По ула ску у Црну Гору про -
шли смо кањон реке Пиве, који
на неким мести ма дости же
хиља ду мета ра над мор ске виси -
не. Исто толи ко, само по дужи -
ни, има Пив ско језе ро, дубо ко
188 мета ра, а ту је и импо зант -
на бра на висо ка 220 мета ра.
Потом смо сти гли до места
Стаб на, које се нала зи у окви ру
Пар ка при ро де Пива и пред ста -
вља при мер пра вог аутен тич ног

села. Напра ви ли смо пешач ку
туру до Малог и Вели ког ста -
бан ског језе ра, позна тих и као
„гор ске очи”. Затим смо се вра -
ти ли у Шће пан Поље и сме сти -
ли у камп – наста вља овај иску -
сни пла ни нар.

Пан че вач ка екс пе ди ци ја је
дру гог дана кре ну ла ка вели -
чан стве ном Дур ми то ру, где су
се гру пе раз дво ји ле. Шестор ка
је ишла кроз кањон реке Неви -
дио, а оста ли су се спу шта ли
доли ном реке Комар ни це до
Пошћен ских језе ра, где је и
дошло до спа ја ња гру па.

– За ула зак у поме ну ти
кањон потреб но је нео прен ско

то јест брзак, од педе сет, коли -
ко их има на целом току Таре,
дугом 150 кило ме та ра. Иако
тем пе ра ту ра воде у овом пери -
о ду није толи ко екс трем на, па
је могу ће и купа ње, на то су се
усу ди ли само одва жни ји, јер је
било око 12 сте пе ни. Ина че,
чуве на река пред ста вља нај ве -
ћи резер во ар пит ке воде на
кон ти нен ту, због чега је и зову
„суза Евро пе”, а њен кањон,
висок око 1.300 мета ра, после
Коло ра да је нај ду бљи на све ту
– нагла ша ва осни вач ПЕК-а
„Соко”.

Након све га дожи вље ног
Пан чев ци су при поврат ку у
свој род ни град напра ви ли пау -
зу у Андрић-гра ду и упот пу ни -
ли лепе зу фасци нант них ути -
са ка.

Ка „Горским очима”

Пут ка Маглићу

Кроз Невидио

Низ Тару



Хала спор то ва на Стре ли шту у
субо ту, 16. сеп тем бра, била је
резер ви са на за џудо и – мале
шам пи о не. У орга ни за ци ји
ЏК-а „Ака де ми ја Јочић” из
Стар че ва одр жа но је так ми че -
ње под нази вом „Тур нир малих
шам пи о на”, на којем се над ме -
та ло 386 бора ца из 33 клу ба.
Над ме та ње малих џуди ста све -
ча но је отво рио пред сед ник
Спорт ског саве за наше га гра да
Сло бо дан Бите вић.

Стар че вач ке „ака дем це” пред-
во ди ла је Дуња Јочић, која је
сјај ним ипо ни ма три јум фо ва -
ла у сво јој кате го ри ји, а заслу -
жи ла је и пехар наме њен нај -
бо љој поле тар ки. Сја јан је био
и Пре драг Каци јан, који је
успео да стиг не до фина ла, али
је морао да се задо во љи сре бр -
ним одлич јем. Меда љу истог
сја ја заслу жио је и Петар Сто -
јић, а Бог дан Матић и Голуб

Стри гић оки ти ли су се брон за -
ма. Иако су оста ли без тро фе -
ја, запа же ни су били и Ања
Сто јић, Ања Матић и Михај ло
Поло вић.

Субо та је сва ка ко била дан
пан че вач ког џуда, јер је у јакој
кон ку рен ци ји так ми ча ра из
нај ја чих срп ских клу бо ва, по-
пут Црве не зве зде, ОЏК Бео -
гра да, Пар ти за на, Рако ви це,
Труд бе ни ка и мно гих дру гих,
вели ки број меда ља оти шао у
руке бора ца ЏК-а Пан че во и
ЏК-а Једин ство из Кача ре ва.

– На осно ву при ка за ног и
постиг ну тог, нада мо се да ће
Пан че во поста ти и град џуда,
поред већ афир ми са них руко -
ме та и кара теа. Наш колек тив
је, у сарад њи с клу бо ви ма Пан -
че вом и Једин ством пока зао да
има мо ква ли тет за тако нешто.
С вели ким поно сом и задо вољ -
ством исти чем да је так ми че -

ње про те кло без ијед ног инци -
ден та, у спорт ској и шам пи он -
ској атмос фе ри, коју увек про -
па ги ра мо – рекао је први човек
стар че вач ких „ака де ма ца” Ми-
ро слав Јочић.

ЏК Једин ство из Кача ре ва
тако ђе се може похва ли ти сјај -
ним резул та ти ма.

Злат не меда ље су осво ји ли:
Мари ја Велич ков ски, Ката ри -
на Бјел че вић, Ксе ни ја Теки -
ја шки и Андри ја на Крте нић,
која је про гла ше на за нај бо -
љу мла ђу пио нир ку. Сре бром
су се оки ти ли: Мак сим Сто ја -
нов ски, Сер геј Цвет ко вић,
Мар ко Шарац, Андреа Ђако -
вић, Ива Лоти на и Јана Пеј -
но вић, а брон зе су заслу жи -
ли: Или ја Анђе ло вић, Огњен
Јаћи мов ски, Новак Сто ја нов -
ски, Алек сан дра Дими тров -
ски, Мари ја Пенев ски и Лара
Лоти на.

СПОРТ
Петак, 22. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ВЕСТ ПО ВЕСТ
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Дф7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Михај ло Ата нац ков
вице шам пи он

Брон зе за каде те и
пио ни ре ВК-а Тамиш

У субо ту и неде љу, 16. и 17. сеп -
тем бра, на Ади Циган ли ји је
одр жа но Првен ство Срби је у
весла њу, на коме су се за меда -
ље бори ли пио ни ри, каде ти,
јуни о ри и сени о ри, у жен ској и
мушкој кон ку рен ци ји. Уче ство -
ва ло је укуп но 300 поса да у оба
так ми чар ска дана, што је рекор -
дан број чама ца откад се држав -
ни шам пи о на ти одр жа ва ју.

Веслач ки клуб Тамиш насту -
пио је у нај ја чем саста ву, пред -
во ђен пер ја ни цом пан че вач ког
и срп ског весла ња Мило шем
Ста но је ви ћем, а у наш град је
сти гло чак шест одлич ја.

Жетву меда ља запо че ли су
пио ни ри Тами ша у четвер цу.
Нема ња Бадр љи ца, Мла ден Уг-
ре но вић, Милош Сре те но вић и
Сава Сиђак пока за ли су изу зет -
ну бор бе ност и карак тер, па су, с
пете пози ци је на стар ту, у фини -
шу трке обез бе ди ли себи брон -
за ну меда љу и буран апла уз
публи ке. Вели ку бор бу у ква ли -
фи ка ци ја ма, али и у фина лу
води ли су Ђор ђе Михај ло вић,
Лука Анђел ко вић, Лазар Мла де -
нов и Игњат Радо ва но вић, чла -
но ви кадет ског четвер ца Тами ша,

ПРВЕН СТВО СРБИ ЈЕ У ВЕСЛА ЊУ

МИЛО ШУ ЈОШ ЈЕД НА ТИТУ ЛА

и каде та у четвер ци ма. Ако
томе при до дам резул та те деби -
та на та на ова ко јаким так ми -
че њи ма, са задо вољ ством могу
да кон ста ту јем да има мо сја јан
потен ци јал за наред ну сезо ну
– рекао је после так ми че ња
Милан Сми лић, тре нер ВК-а
Тамиш.

На пета места пла си ра ле су
се пио нир ке Јова на Михај ло -
вић, Андреа Јакаб, Бра ни сла ва
Васи ље вић и Тама ра Ива ниш,
које су се над ме та ле као четве -
рац, а одлич но су весла ли и
почет ни ци Бојан Симић и Јеле -
на Тасо вац у ски фо ви ма.

ЏУДО-ТУР НИР У ОРГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „АКА ДЕ МИ ЈЕ ЈОЧИЋ”

МАЛИ ШАМ ПИ О НИ НА ВЕЛИ КОЈ СЦЕ НИ

Пан че во је бога ти је за још један
спорт ски колек тив, а ако се по
јутру дан позна је, сло бод но се
може рећи – успе шан спорт ски
колек тив. Наи ме, вели ка гру па
наших малих сугра ђа на које
пред во ди тре нер Саша Сто ји ло -
вић, а који су тре ни ра ли и так -
ми чи ли се као сек ци ја АК-а Пар -
ти зан 1945 из Бео гра да, сада су
реги стро ва ни чла но ви ново фор -
ми ра ног Атлет ског клу ба Пано -
ни ја из Пан че ва, чије је седи ште
у Вој ло ви ци.

Већ у четвр так, 14. сеп тем -
бра, АК Пано ни ја је има ла свој
први зва ни чан наступ, и то на
вели ком митин гу под нази вом
„Опен Нови Сад”, на коме се
над ме та ло 800 атле ти ча ра.
Еки па из наше га гра да пред ста -
ви ла се с пет на ест так ми ча ра,
који су осво ји ли шест меда ља.
У трци деча ка рође них 2011.

годи не Андреј Мурар је осво -
јио нај вред ни ји тро феј, а Новак
Маг да се оки тио сре бром, баш
као и Хана Јара маз у над ме та -
њу на 600 м. Доро теа Балог је
тре ћа сти гла на циљ у над ме -
та њу ста ри јих пио нир ки на 100
мета ра, а Ана Дра го је вић била
је четвр та у трци на 600 м.

Одлич ни су били и наши
сугра ђа ни који су на овом так -

ми че њу пред ста вља ли сек ци ју
АК-а Пар ти зан 1945. Ста ри ји
пио нир Мар ко Сто ји ло вић
осво јио је злат ну меда љу у баца -
њу копља, а Урош Осто јин је
зара дио сре бро у кон ку рен ци ји
мла ђих јуни о ра на 1.000 м.
Запа жен наступ има ли су и
Софи ја Обра до вић и Ката ри на
Њари у трци на 60 мета ра и
баца њу вор тек са, као и Алек -

сан дар Лупу лов, Тео до ра и Еле -
на Велич ков ска и Вален ти на и
Вла ди мир Мир ков у сприн ту.

Поред так ми чар ске гру пе,
која посто ји већ дуже вре ме,
АК Пано ни ја има и сво ју шко -
лу атле ти ке, а детаљ ни је
инфор ма ци је о упи су могу се
доби ти лич но, сва ког дана од
19 сати, у Народ ној башти, где
се одви ја ју тре нин зи.

НОВИ АТЛЕТ СКИ КЛУБ У ПАН ЧЕ ВУ

УСПЕ ШАН ПОЧЕ ТАК ПАНО НИ ЈЕ

који су после поса да Пар ти за на
и Црве не зве зде као тре ћи про -
шли кроз циљ и тако ђе се оки -
ти ли брон за ним одлич ји ма.

У трци ски фо ва за лаке весла -
че виђе на је пот пу на доми на -
ци ја чла но ва ВК-а Тамиш
Мило ша Ста но је ви ћа и Михај -
ла Ата нац ко ва. У финал ној
трци пан че вач ки весла чи су
после првих пет сто мета ра
изби ли на чело трке и сигур ним
заве сла ји ма до самог циља
задр жа ли су убе дљи ву пред ност.
Милош се оки тио још јед ном
злат ном меда љом, а Михај лу је
при па ла титу ла вице шам пи о на

Срби је у ски фу за лаке весла че.
Билан су осво је них меда ља на
Првен ству Срби је Милош Ста -
но је вић је додао и брон за ну
меда љу у четвер цу без кор ми -
ла ра, који је веслао у ком би на -
ци ји с так ми ча ри ма Црве не зве -
зде и Гра фи ча ра.

– Број осво је них меда ља
пока зу је да је наш наступ на
нај ја чем држав ном над ме та њу
био врло успе шан. Поред до-
мина ци је Мило ша и Михај ла,
уз нај сјај ни је одлич је вете ра на
Јова на Опа чи ћа, врло сам задо -
во љан анга жо ва њем и осво је ним
брон за ним меда ља ма пио ни ра

У Срем ској Митро ви ци је
про шлог викен да одр жа но
Првен ство Срби је за пио ни ре
у гађа њу из мало ка ли бар ске
пушке у леже ћем ста ву с 30
мета ка и у тро ста ву са три
пута по 10 мета ка.

Жен ски тим Стре љач ке
дру жи не „Пан че во 1813”
осво јио је титу лу прва ка
Срби је у дисци пли ни тро став,
а у леже ћем ста ву заслу жио
је сре бр но одлич је. Пуца ле су
Мари ја Алек сић, Тео до ра
Кон дић и Сара Мале тић.

У поје ди нач ној кон ку рен ци -
ји Мари ја Алек сић је осво ји ла
дру го место са 236 кру го ва у
дисци пли ни тро став и четвр -
то место са 252 кру га у дисци -
пли ни леже ћи став. Ову сјај ну
так ми чар ку је само неко ли ко
кру го ва дели ло од нај сјај ни јег
одлич ја, које би сигур но осво -
ји ла да је има ла ква ли тет ни ју

муни ци ју. Одлич ни су били и
нај мла ђи уче сни ци Алек са
Рако њац (тре ће место у тро -
ста ву са 212 кру го ва) и Тео до -
ра Кон дић (пето место у тро -
ста ву са 203 кру га).

Овим так ми че њем је завр -
ше на сезо на гађа ња из мало -
ка ли бар ске пушке, а чла но ви
СД-а „Пан че во 1813” уве ли -
ко се при пре ма ју за над ме та -
ња у гађа њу из вазду шног
спорт ског оруж ја. Они тре ни -
ра ју сва ког утор ка и четврт ка
од 17 до 22 сата.

ПАН ЧЕ ВАЧ КА „ДРУ ЖИ НА” 
НАЈ БО ЉА У СРБИ ЈИ

На тра ди ци о нал ном митин -
гу „Опен Новог Сада” запа -
жен успех оства ри ли су и
пио ни ри Атлет ског клу ба
Дина мо. Колек тив из наше га
гра да пред ста вља ло је 16 так -
ми ча ра, који су осво ји ли шест
меда ља.

Стра хи ња Стев шић, Огњен
Топић и Мари ја Мрке ла три -
јум фо ва ли су у трка ма на 600
м. Ста ри ји пио ни ри Алек са

Жива нов и Ана ста си ја Мрке -
ла осво ји ли су сре бр на одлич -
ја на 300 м, а Јеле на Вићен -
тић зара ди ла је брон зу у
баца њу кугле. Одлич ни су
били и: Тео до ра Кола рић,
Боја на Јак шић, Анђе ла Бро -
шћанц, Мар та Стан чић, Јова -
на Вићен тић, Лана Анђе лов -
ски, Души ца Сто ја но вић,
Алек са Дој чи но вић, Дани ца
Вој во дић и Алек са Вујић.

ШЕСТ МЕДА ЉА ИЗ НОВОГ САДА

Страну припремио

Александар
Живковић

У субо ту, 16. сеп тем бра, одр -
жан је један од нај ја чих наци -
о нал них тур ни ра у бад мин то -
ну, познат под нази вом
„Тро феј Бео гра да”. У вео ма
јакој кон ку рен ци ји одлич не
резул та те оства ри ли су и
наши сугра ђа ни.

БК Пан че во се пред ста вио
са шест игра ча. У гру пи девој -
чи ца до три на ест годи на Анђе -
ла Вит ман је осво ји ла зла то,
Ната ли ја Боха ре вић се оки ти -
ла сре бром, а брон зу је зара -
ди ла Мио на Фили по вић. У
над ме та њу пет на е сто го ди -
шња ки ња сре бр на меда ља
при па ла је Сањи Перић, а
брон зе су заслу жи ле Анђе ла
Вит ман и Ната ли ја Боха ре вић.

Члан БК-а Дина мо и репре -
зен та ци је Срби је Михај ло Виг
осво јио је брон за ну меда љу у
кате го ри ји деча ка испод три -
на ест годи на.

– Вре дан рад током лета,
посе та наци о нал ном тре нинг-
цен тру у Новом Саду и бора -
вак на међу на род ном кам пу у
Кара та шу уро ди ли су пло дом.
Оче ку јем да у наред ном пери -
о ду и оста ли наши игра чи
осво је меда ље на тур ни ри ма
у земљи и ино стран ству –
рекао је пред сед ник БК-а
Дина мо Горан Јеле си је вић.

Сле де ћег викен да наши
сугра ђа ни ће уче ство ва ти на
Првен ству Вој во ди не у Новом
Саду.

ОДЛИЧ НИ ПАН ЧЕВ ЦИ
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Војин Јусић, 
уче ник ЕТШ 
„Нико ла Тесла”:
     
– Ове годи не сам био на
Закин то су са шко лом.
Оста ло сло бод но вре ме
про во дио сам игра ју ћи
фуд бал рекре а тив но.
Шко ла је поче ла, али већ
за неко ли ко дана идем
на матур ску екс кур зи ју. 

Јеле на Вој но вић,
гим на зи јал ка:
     
– Лето сам про ве ла у
Грч кој. Тако ђе, изла зи ла
сам с дру штвом, чита ла
књи ге и дру жи ла се. 
Била сам на кон цер ту
„Ван Гога”, „Пан че вач ким
дани ма рокен ро ла” и 
још неким свир ка ма 
у гра ду.

Вук Томо вић, 
гим на зи ја лац:
     
– За вре ме рас пу ста
сам про чи тао доста
књи га и часо пи са.
Ишао сам на волон тер ски
про грам „Кад пора стем,
бићу...”. Кад имам 
сло бод ног вре ме на,
посе ћу јем Народ ну
башту.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Тру леж

Шта може да поје де здра вље?

    Рђу ства ра ју шама ри ветра и воде. Шуме неста ју због баха то -

сти ала вих. Опор ту ни зам жде ре морал, а жељу за исти ном

завла че ње; оно опор ту но. Здрав став неста не чим се поја ви

боле сна амби ци ја.

    Има и оно га што је тру ло од рође ња.

    Лаж. Без и деј ност. Кан це ро зна ћели ја. Деструк тив ност. Дик тат

тира ни је.

Рође на

Посто је ства ри и момен ти који ника да не уми ру.

    Исти на. Све мир. Енер ги ја. Иде ја. Жуд ња за спо зна јом себе.

Или бог(ов)а. Сећа ње на неке од оних који су умр ли. Машта. Нај -

ве ћа душев на бол. Без у слов на љубав...

    Има и оно га што ника да не би тре ба ло да се роди.

    Зло. Похле па. Болест. Мржња. Дик та тор.

    Увек сто ји да зве зда је рође на. Живот.

На рас кр сни ци

Рас кр шћа су сва ко днев на поја ва.

    Хоћу ли оста ти или оти ћи? Могу ли се при ла го ди ти или то и не

желим? Да ли тре ба да про дам душу ђаво лу, да се уде нем у пре -

о вла ђу ју ћу шему, или да шља кам, берем памук, певам блуз?

    Поздра ви ћу се с наче ли ма која сам зара дио иску стве но живе -

ћи и тиме при ста ти на анти се бе, на сво ју сен ку? Или ћу увек бити

у боји, са ста вом, иде јом, енер ги јом – сам свој дик та тор!

Завршени су годишњи одмори.  Било је много суграђана расположених за то да

шест месеци добијају бесплатан примерак „Панчевца”. На нашу адресу

недељно је стизало неколико десетина разгледница и фотографија с разних

дестинација, а новине, нажалост, имају ограничен простор... 

Вредни новинарски жири трудио се да за објављивање одабере

најимпресивније пошиљке. 

Хвала свим учесницима у наградној игри, честитке добитницима, а свима

осталима желимо више среће следеће године! 

Злато, Јелена, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                              Редакција

Чаролије – Балбоа парк у Сан Дијегу.

Јелена Дамњановић, Краља Милана Обреновића 3/39

Ананас, манго и папаја,

шаљем поздрав са Хаваја!

Заносне и бистре плаже

студентске бриге блаже.

Сунце жуто, јако греје,

срећу по острву сеје.

Уз ведре и јарке боје,

поздрављам Панчево моје!

Успомене све су сјајне

на пределе ове бајне.

Ово је на земљи рај.

„Алоха” је поздрав тај!

Слика је снимљена 

на острву Мауи на Хавајима.
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