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На Оде ље њу за ди ја ли зу
Оп ште бол ни це 150
бо ле сни ка ко ји сва ке 
не де ље мо ра ју да се 
под вр га ва ју том 
ме ди цин ском трет ма ну

Је ди ни спас би би ла 
тран сплан та ци ја

У Ср би ји још увек ису ви ше
ма ло оних ко ји би 
за ве шта ли сво је ор га не

Уме сто да во ди нор ма лан жи вот,
наш су гра ђа нин Бо жо Ше грт мо же
са мо да са ња о то ме. Због обо ле лих
бу бре га он мо ра да се ди ја ли зи ра и
да про ве де не ко ли ко са ти при кљу -
чен на ма ши ну ко ја из ба цу је ви шак
во де и отров них ма те ри ја из ње го вог
ор га ни зма.

– По сле сва ке ди ја ли зе је исто и
осе ћам се ис цр пље но. Во лео бих да
то ме јед ном до ђе крај, а да би се то
де си ло, у на шој зе мљи мо ра да бу де
ви ше до но ра ор га на и да се че шће ра -
де тран сплан та ци је. То ни је крај ње
ре ше ње, али је си гур но мно го лак ше
од ди ја ли зе – на гла ша ва Бо жо Ше грт.

Исту же љу има ви ше од 1.000 гра -
ђа на ши ром Ср би је ко је би тран -
сплан та ци ја спа сла. Та же ља би им
би ла ис пу ње на ка да би и у Ср би ји,
као што је слу чај у дру гим европ -
ским др жа ва ма, за жи вео про грам
пот пи си ва ња до нор ских кар ти ца и
до бро вољ ног за ве шта ва ња ор га на.

На европ ском дну
Сви они жељ но иш че ку ју и на да ју да
ће их јед ног да на по зва ти ле кар из
бол ни це и оба ве сти ти да је не где
про на ђен ор ган ко ји од го ва ра њи хо -
вом ор га ни зму и ко ји мо же да им бу -
де пре са ђен.

На жа лост, ствар ност је су ро ва: по
бро ју оних ко ји би при ста ли да на кон

по не дељ ком, сре дом и пет ком у три
сме не до де вет са ти уве че, а уто р -
ком, че тврт ком и су бо том за вр ша ва -
мо до се дам са ти. Ка да би смо има ли
ви ше про сто ра, мо гли би смо на оде -
ље ње да уба ци мо још ма ши на и ти ме
до при не се мо да па ци јен ти не мо ра ју
да до ла зе ка сно – из ја вио је др Го ран
Во ји но вић.

На пи та ње но ви на ра ко ли ко има
па ци је на та ко је би тран сплан та ци ја
бу бре га спа сла, он је ре као да у сва -
ком цен тру за ди ја ли зу ши ром Ср би -
је има 15–20 та квих слу ча је ва.

Пре ма Во ји но ви ће вим ре чи ма, не -
ка да је из пан че вач ке бол ни це не ко -
ли ко па ци је на та го ди шње ишло на
пре са ђи ва ње ор га на. Са да се на тран -
сплан та ци ју углав ном по зи ва ју је дан
до два па ци јен та, а оста ли ма пре о -
ста је са мо да се на да ју да ће и они
јед ном до ћи на ред. 

М. Гли го рић
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ТЕ МА НЕ ДЕ ЉЕ: ПРО БЛЕ МИ ОНИХ КО ЈИ ИДУ НА ДИ ЈА ЛИ ЗУ

ЧЕ КА ЈУ ПО ЗИВ КО ЈИ ЖИ ВОТ ЗНА ЧИ

мно го ви ше на де мо гли да оче ку ју да
им бу де пре са ђен туђ ор ган. 

Два ле ка ра на 140 па ци је на та
Ко ли ко је овај про блем те жак у на -
шем гра ду, нај бо ље се ви ди на Оде -
ље њу за хе мо ди ја ли зу у Оп штој
бол ни ци. Та мо се ле чи око 140 па -
ци је на та из Пан че ва и из пет оп -
шти на у ју жном Ба на ту, уз ра ста од
три де сет па до осам де се так го ди на.
О њи ма во де бри гу ле ка ри не фро -
ло зи Го ран Во ји но вић и Мир ја на
Ма на сић.

Сва ки од њи хо вих па ци је на та мо ра
да до ла зи три пу та не дељ но на ди ја -
ли зу и да ле жи не по мич но че ти ри са -
та на том оде ље њу. Мно ги ма је про -
блем и сам до ла зак до пан че вач ке
Оп ште бол ни це, јер до на шег гра да
мо ра ју да пу ту ју и по пе де сет ки ло -
ме та ра.

– На ше оде ље ње ра ди шест да на
не дељ но. Ди ја ли зи ра ње се оба вља

смр ти оста ве сво је ор га не дру ги ма и
омо гу ће им да про ду же жи вот, Ср би -
ја је ме ђу по след њим зе мља ма у
Евро пи, за јед но са Ал ба ни јом.

Та ква по ра зна ста ти сти ка се већ го -
ди на ма не по пра вља иа ко у Ср би ји
по сто ји не ко ли ко бол ни ца ко је има ју
нео п ход ну опре му и струч ња ке оспо -
со бље не за све вр сте тран сплан та ци ја.

На су прот то ме има и по зи тив них
при ме ра, као што је Хр ват ска. У тој
др жа ви је ми ли он гра ђа на пот пи са ло
до нор ске кар ти це, за хва љу ју ћи че му
је она ме ђу пр ви ма у све ту по бро ју
тран сплан та ци ја бу бре га и је тре.

Ка да би и у Ср би ји би ло ви ше за -
ин те ре со ва них за до бро вољ но за ве -
шта ње ор га на, на ша зе мља би без
про бле ма мо гла да по ста не чла ни ца
ор га ни за ци је „Eurotransplant”, ко ја
по ве зу је до но ре с бо ле сни ци ма.

У том слу ча ју би на ши гра ђа ни ко -
ји ма је нео п ход на тран сплан та ци ја
бу бре га, је тре, ср ца или ро жња че с

Гусеничари као
цивилизацијски искорак
» страна 8

Божанић први, 
штафета друга
» страна 10

Сва ко дне ви ца на Оде ље њу за ди ја ли зу

ССТТИИГГЛЛАА  ЈЈЕЕ......



све ма не вре ко је ор га ни зу је та ме ђу -
на род на вој на ор га ни за ци ја.

Ин ди ка тив но је и то да је на вој ну
ве жбу у Хр ват ској по зва на и је ди ни -
ца с Ко со ва. Под се ћа мо, та ква зи др -
жа ва још увек зва нич но не ма сво ју
ар ми ју, већ са мо тзв. ко сов ски без -
бед но сни кор пус, чи ји је је ди ни за -
да так пру жа ње по мо ћи та мо шњем
ци вил ном ста нов ни штву у при род -
ним ка та стро фа ма.

Осим то га, уче сни ци вој не ве жбе у
Хр ват ској се не спре ма ју за пру жа ње
по мо ћи уне сре ће ни ма, већ уве жба ва ју
кон кре тан рат ни сце на рио. Он об у хва та
од бра ну у слу ча ју на па да има ги нар ног
не при ја те ља, не у тра ли са ње ње го вих је -
ди ни ца и тра же ње ва зду шне по др шке
аме рич ких ави о на. То се ра ди да би се,
ка ко су из ја ви ли ко ман дан ти ве жбе,
„ин те гри са ле и ускла ди ле ору жа не сна -
ге зе ма ља ко је уче ству ју на ве жби и њи -
хо ва опре ма за ко му ни ка ци ју”.

Ова рат на игра и звец ка ње оруж јем
у не по сред ној бли зи ни на ших гра ни -
ца са мо по ве ћа ва ју тен зи ју не ко ли ко
да на пре на ја вље ног ре фе рен ду ма 
у Ре пу бли ци Срп ској и на ме ћу пи та -
ња: за што баш са да и за што без Ср -
би је? М. Г.

До бро до шли у је сен!
Сти гла је! Ове го ди не у че твр так, 22. сеп тем бра, у 16 са ти и 22 ми ну -
та. Је сен. Са свим сво јим бо ја ма и „про из во ди ма” – моћ но го ди шње
до ба, али и при лич но те шко...

По ред то га што тре ба за бо ра ви ти на па пу че и вре ле лет ње ве че ри,
што сун цо бра не тре ба за ме ни ти ки шо бра ни ма, што из ор ма на ва ља
из ва ди ти јак не и ци пе ле, тре ба и сво ди ти ра чу не ко ли ко ће нам нов -
ца би ти по треб но да свом ђа ку на пу ни мо ра нац за шко лу. Обр ни-
-окре ни, из да на у дан спи сак је све ду жи. Не ки по ми шља ју чак и о
по ди за њу кре ди та, јер дру га чи је не мо гу свом де те ту да при у ште све
што је по треб но за по ла зак у пр ви раз ред, на при мер.

До дат ни удар на бу џет по ро ди ца у Ср би ји пред ста вља и ку по ви на
па при ка, кра ста ва ца, ку пу са, као и др ва и угља, за шта су по треб не
ско ро две пла те... Мо жда и ви ше!

Жи ви се све те же и има се све ма ње... Про дав ци се жа ле на сла бу
про да ју, а куп ци на це не.... Же не са ових про сто ра по зна те су као
сјај не до ма ћи це и по то ме да ће спре ма ти зим ни цу, по сва ку це ну,
али из го ди не у го ди ну на по ли ца ма је све ма ње те гли, јер по ред зим -
ни це и спре ма ња ђа ка, тре ба от пла ти ти и за о ста ле ра те од ле то ва ња.

До дат не тро шко ве има ју и они ко ји се са ми гре ју, па им сеп тем бар ста -
њу је већ ис пре со ва ни нов ча ник. Др ва су по че ла да се ку пу ју на џа ко ве...

Ако се узме у об зир да ве ли ки број за по сле них ра ди за ми ни ма лац,
да су пен зи је та ко ђе ве о ма ни ске, он да је спре ма ње зим ни це огром -
на став ка за ве ћи ну до ма ћин ста ва у Ср би ји. Ипак, „опре ма ње шпај за
те гла ма” још увек је јеф ти ни ја, али и здра ви ја ва ри јан та од ку по ви -
не го то вих про из во да.

Да кле, ди ги тро не у ру ке... Гра ђа ни Ср би је су не ка да ме се ци ма от -
пла ћи ва ли тех ни ку, ау то мо бил, ле то ва ње. Са да пу ту ју све ма ње, ре -
но ви ра ња од ла жу, ау то мо би ли су ви ше на пар кин гу не го на ули ци, а
хра на се ку пу је на по чек.

Чек ко ји сле де ће го ди не до спе ва на на пла ту, под се ти ће нас на дав -
но по је де ни оброк, а мно ги се пи та ју че га још да се од рек ну да би
има ли нов ца за сле де ћи. Ве ли ки број по тро ша ча основ не на мир ни це
па за ри на од ло же но пла ћа ње, па ће ра чун за ро бу ку пље ну ових да на
на ми ри ва ти де бе ло по сле Но ве го ди не или чак сле де ћег ле та.

Они ко ји и да ље ра де, ваљ да при ма ју пла ту за то, али про блем је у
то ме што та јед на за ра да да нас хра ни ви ше љу ди. Жи вот на од ло же -
но за мно ге је је ди но ре ше ње. Тр гов ци ка жу да сва ка дру га осо ба ко -
ја на пу ни по тро шач ку кор пу од лу чи да пла ћа ње од ло жи што је ду же
мо гу ће. По ред то га, у при лог те шкој ма те ри јал ној си ту а ци ји гра ђа на
го во ри и чи ње ни ца да при ли ком ку по ви не ве ћи на не по пу ња ва че ко -
ве на цео из нос, већ гле да да то бу де бар јед ну „цр ве ну” ма ње.

Фи нан сиј ски пре дах на кон го ди шњих од мо ра и по во дом по чет ка
при пре ме за но ву школ ску го ди ну, од но сно од ло же но пла ћа ње, не ко -
ме је ме рак, а не ко ме пра ва мо ра. Бан ке и тр го вач ке ку ће ну де кре дит -
не кар ти це с ко ји ма се при сва кој ку по ви ни ја вља ју раз не по год но сти.
На жа лост, ни јед на од но во та ри ја не мо же по мо ћи ка да не ма нов ца, а
мо ра да се ку пи. Чек на по чек ту де ли мич но по ма же, али је то ипак са -
мо илу зи ја. Јер, без об зи ра на то да ли се ра ди о че ку или „стр пљи вој
кар ти ци на ра те”, све то сти же на на пла ту. Кад-тад. „Бор ба” тра је.

Је сен. Око нас су по че ле да се ме ша ју зе ле на, жу та и цр ве на бо ја...
Ми ри шу ду ње, ја бу ке, кру шке, гро жђе... Врап ци све че шће сви ја ју
сво ја гне зда под стре хом не ког кро ва и цвр ку том от по здра вља ју при -
ја те љи ма ко ји од ла зе на да лек пут у по тра зи за сун цем... По ла ко, као
до дир ну та ча роб ним шта пи ћем, при ро да по чи ње да се пре тва ра у ба -
кар и зла то... Ипак је ле по. Је сен је бо га та и – моћ на. И про ћи ће, а
до ћи ће но ве. Као и увек до са да...

Да ли је баш та ко? На ко га дру гог
је Па вел мо гао да ми сли ка да се по -
след њих не ко ли ко го ди на на За па ду
Ср би ја све че шће оп ту жу је за на вод -
ну пре те ра ну бли скост с Ру си јом?
Осим то га, у Хр ват ској се ових да на
де ша ва не што што иза зи ва сум ње у
до бре на ме ре нај моћ ни јег вој ног са -
ве за пре ма на шој др жа ви.

На вој ном по ли го ну код Слу ња,
дру гом по ве ли чи ни у Евро пи, од 9.
до 22. сеп тем бра одр жа ва се ве ли ка
вој на ве жба НА ТО сна га и зе ма ља
чла ни ца „Парт нер ства за мир”, ко ја
се од ви ја у ор га ни за ци ји Европ ске
ко ман де ар ми је Сје ди ње них Аме -
рич ких Др жа ва.

По ред до ма ћи на, хр ват ске вој ске, ту
су и при пад ни ци аме рич ких и ен гле -
ских ору жа них сна га, као и вој ни ци из
го то во свих бив ших ју го сло вен ских
ре пу бли ка (Сло ве ни је, Цр не Го ре, Бо -
сне и Хер це го ви не и Ма ке до ни је).

Ме ђу шест сто ти на пе де сет уче -
сни ка ове ве жбе има и оних из Ал ба -
ни је, али не до ста је јед на др жа ва –
Ср би ја. На ша зе мља ни је по зва на и
по ред то га што је чла ни ца „Парт нер -
ства за мир” и ре дов но ша ље при -
пад ни ке сво јих ору жа них сна га на

Не ја сна рат на
игра

„Ге не рал Па вел ни је спо ме нуо Ср -
би ју ка да је пре не ко ли ко да на у
Спли ту из ја вио да је Бал кан по тен -
ци јал но кри зно жа ри ште због ути ца -
ја Ру си је и ислам ског ра ди ка ли зма”,
гла си не зва нич ни од го вор из се ди -
шта НА ТО-а по во дом за бри ну то сти
у из ја ва ма на ших по ли ти ча ра ко је су
ових да на об ја ви ли до ма ћи ме ди ји.

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Свако види оно што жели.

Галерија савремене уметности, ових дана

Снимио Владимир Ђурђевић

• Променио је много партија, али је увек остао доследан себи. 
У свима је био пион.

• Како да се браним од најезде старлета кад ме ниједна 
није напала?

• Замислите, још има људи који дају мито. 
Питам се одакле им паре.

• Морала је да изврши неколико пластичних операција 
да би личила на себе!

• Права жена и кад вара мужа, чини то са стилом, 
тако да он мисли да то тако треба.

• Добро нам иде. Још само да нам крене!

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

ПИТАЛИ МЕ ДА НАБРОЈИМ ДЕСЕТ НАЈБОЉИХ ПРИЈАТЕЉА.

РЕКАО САМ ИМ ДА НЕ УМЕМ ДА БРОЈИМ ДО ДЕСЕТ!

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

Петак, 23. септембар 2016.
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Филм „Днев ник ма ши но во -
ђе” ре ди те ља Ми ло ша Ра до -
ви ћа пре ми јер но је при ка зан
пред Пан чев ци ма у по не де -
љак, 19. сеп тем бра, у дво ра -
ни Кул тур ног цен тра. Пу -
бли ку су по здра ви ли глав ни
глум ци – Ла зар Ри стов ски и
Пе тар Ко раћ.

Филм је свет ску
пре ми је ру имао у
Мо скви, где је до -
био на гра ду пу бли -
ке. Усле ди ли су
фе сти ва ли у Но -
вом Са ду, на Па ли -
ћу, у Ни шу и Мон -
тре а лу, a го сто ва ће
и на фе сти ва ли ма
у Лон до ну, Вар ша -
ви и Сток хол му.

Де да ре ди те ља Ми ло ша
Ра до ви ћа био је ма ши но во -
ђа, а отац глум ца Ла за ра Ри -
стов ског же ле зни чар.

– Мо же се ре ћи да смо се
и Ми лош Ра до вић и ја цео
жи вот при пре ма ли да на -
пра ви мо овај филм о же ле -
зни ча ру. То је јед на ро ман -
тич на и ду хо ви та при ча ко ја
ће, ми слим, по но во вра ти ти
гле да о це у би о скоп. Знам да
је на ша пу бли ка по ма ло из -
гу би ла по ве ре ње у до ма ћи

филм, и то, ре као бих са мо -
кри тич ки, с пра вом. Ми -
слим да је ово ма ло дру га чи -
ји филм од оних што се у
Ср би ји пра ве у по след ње
вре ме, да има ду шу, да је
„ме кан”, да је ду хо вит – ка же
Ла зар Ри стов ски.

Мла дом Пе тру Ко ра ћу,
ко ји се до са да глу мом ба вио
ама тер ски, при па ла је глав -
на уло га. Он ка же да му ни је
би ло ла ко, али да је имао
све срд ну по моћ ста ри јег ко -
ле ге и ре ди те ља Ра до ви ћа.
Ина че, филм је о жи во ту ше -
зде се то го ди шњег ма ши но -
во ђе ко ји је пред пен зи јом и
ње го вом усво је ном си ну ко ји
би да на ста ви по ро дич ну
тра ди ци ју.

M. M.

„Ме та ло пла сти ка” 
без шан си

Сле ди пут 
у Аран ђе ло вац

Ру ко ме та ши „Ди на ма”, пред -
во ђе ни тре не ром Ива ном
Пет ко ви ћем, ис пи су ју но во
по гла вље спорт ске исто ри је
на ше га гра да. Тре ће ко ло Су -
пер ли ге Ср би је, ко је је би ло
на про гра му у сре ду, 21. сеп -
тем бра, до не ло је још је дан
„пра зник” у Пан че во. У Ха ли
спор то ва на Стре ли шту го сто -
ва ла је чу ве на „Ме та ло пла -
сти ка” из Шап ца, сед мо стру -
ки шам пи он у СФРЈ, тим ко ји
је два пу та осва јао ти ту лу нај -
бо љег у Евро пи, про шло го ди -
шњи осва јач Ку па Ср би је...
Еки па ко ју пред во ди ле ген -
дар ни Ве се лин Ву ко вић у наш
град је до шла са оре о лом фа -
во ри та, али та ко ни су ми сли -
ли и Бран ко Ра да но вић и ње -
го ви са и гра чи.

Же сто ка бит ка на пар ке ту,
бес по штед на бор ба за сва ку
лоп ту и сва ки пе даљ те ре на,
сјај на так ти ка, чвр ста од бра на,
ефи ка сан на пад... Го сти ни су
има ли ре ше ња за мај сто ри је
мо ма ка у жу то-цр ним дре со ви -
ма: „Ди на мо”–„Ме та ло пла сти ка”
28 : 18 (10 : 7).

Три би на на шег „хра ма спор -
та” би ла је ис пу ње на го то во до
по след њег ме ста, гу жва је би ла
и у пар те ру... Сви истин ски
при ја те љи спор та у Пан че ву
до шли су да бо дре сво је но ве
ми ље ни ке. Од са мог по чет ка
утак ми це „Пет ко ви вој ни ци”
кре ну ли су од ва жно на ре но -
ми ра ног про тив ни ка, ни су се
упла ши ли ги ган та из Шап ца и
по ла ко али си гур но „ло ми ли”

АКТУЕЛНО
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По ве ре ни штво за из бе гли -
це из да ло је са оп ште ње у
ко ме на во ди да је Фонд за
пру жа ње по мо ћи из бе -
глим, прог на ним и ра се ље -
ним ли ци ма у че твр так, 15.
сеп тем бра, рас пи сао јав ни
по зив за пру жа ње јед но -
крат не фи нан сиј ске по мо -
ћи уче ни ци ма сред њих
шко ла из из бе глич ких и
ра се ље нич ких по ро ди ца на
те ри то ри ји АП Вој во ди не.

При ја ве се под но се не -
по сред но Фон ду или пу тем

по ште, пре по ру че ном по -
шиљ ком, на адре су Бу ле -
вар Ми хај ла Пу пи на 25,
21000 Но ви Сад. Фор му ла -
ри, текст јав ног по зи ва и
обра зац за при ја ву мо гу се
про на ћи на сај ту Фон да:
www.fondajnfort.rs.

По зив је отво рен до 15.
ок то бра, а до дат не ин фор -
ма ци је мо гу се до би ти у По -
ве ре ни штву за из бе гли це
Град ске упра ве Пан че во,
као и пу тем те ле фо на По ве -
ре ни штва 308-818. Д. К.

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

ВЕ ЛИ КИ ТРИ ЈУМФ „ДИ НА МА”

ПАН ЧЕ ВАЧ КА ПРЕ МИ ЈЕ РА 

„ДНЕВ НИ КА МА ШИ НО ВО ЂЕ”

При пре ме за филм 
тра ја ле цео жи вот

Фе сти вал „Ethno.com” отво -
рен је у че твр так, 22. сеп тем -
бра, на сту пом ин клу зив ног
хо ра „Зву ци у Ја бу ци”, ко ји
чи не два де се то ро ко ри сни ка
до ма „Ср це у Ја бу ци”, дво је
вас пи та ча и два де се то ро ме -
шта на тог се ла. Ова град ска
ма ни фе ста ци ја одр жа ва се че -
тр на е сти пут у ор га ни за ци ји
Кул тур ног цен тра, а про мо ви -
ше ет но и world music зву ке.

Пр ве ве че ри је на сту пи ла и
гру па „Вре ло”, ко ју ка рак те ри -
ше спој тра ди ци о нал ног срп -
ског пе ва ња и но ви јих му зич -
ких пра ва ца, као што су панк,
рок, ре ге, даб и тех но.

Там бу ра шки ор ке стар „Не -
вен” Му зич ке шко ле „Јо ван
Бан дур”, ко ји чи не уче ни ци
ни жих раз ре да му зич ке шко -
ле, отво ри ће дру го ве че фе -
сти ва ла. Ми хај ло Јо вић, во ђа
ор ке стра, от крио је да ће про -
грам по че ти „Пан че вач ким
ко лом” Са је Ву ко са вље ва.

Исте ве че ри на сту пи ће гру -
па „Нит” и Да мир Има мо вић
и „Сев дах такт”.

– „Нит” је ма ње по знат јав -
но сти, али је из ван ре дан са -
став, за ко ји се искре но на -
дам да ће у бли ској бу дућ но -
сти за вре де ти мно го ве ћу па -
жњу ме ди ја и пу бли ке не го

што је има са да. Они ће до ка -
за ти на шој пу бли ци да су вр -
хун ски из во ђа чи и ко ли ко су
њи хо ви аран жма ни до бри.
Да мир Има мо вић до ла зи из
ре ги о на и пр ви пут ће на сту -

пи ти у Пан че ву, по сле мно -
гих ре ги о нал них, европ ских
и свет ских кон це ра та ко је је
одр жао. Већ го ди на ма ва жи
за ис так ну тог из во ђа ча бо -
сан ске сев да лин ке – ка же
Фи лип Кру мес, умет нич ки
ди рек тор фе сти ва ла.

Од на стан ка до да нас ма ни -
фе ста ци ја је про ла зи ла кроз
раз не фа зе.

– То ком пр вих де сет го ди -
на, док је др Се ле на Ра ко че -
вић во ди ла овај фе сти вал, ма -
ни фе ста ци ја се обра ћа ла пре
све га ло кал ној сце ни, с по вре -
ме ним из ле ти ма ка ре ги о ну, а
от кад је Фи лип Кру мес во ди,
на пра ви ли смо и про грам ски
и ор га ни за ци о ни за о крет ка
world music зву ци ма – об ја -
шња ва Бо бан Та на си је вић,
уред ник и ор га ни за тор му -
зич ког про гра ма Кул тур ног
цен тра.

Улаз за пр во ве че био је бес -
пла тан, а за кон цер те ко ји ће
би ти одр жа ни у пе так, дру ге ве -
че ри, из но си 300 ди на ра.

M.M.

ПО ЧЕО „ETHNO.COM”

Tра ди ци о нал ни и но ви му зич ки зву ко ви

су про тив ни ка. Ср ђан Ко -
мла нов и Јо ван Сто ја но вић
су ве ћим де лом пр вог по лу -
вре ме на пра ви ли дар мар у
од бра ни го сти ју, а он да се, у
фи ни шу, раз и грао и Ми љан
Бу њев че вић...

„Ме та ло пла сти ка” је при -
пре ти ла по чет ком дру гог де ла
утак ми це и ус пе ла да сма њи
на 10 : 9, али то је би ло све од
не ка да шњег европ ског шам -
пи о на. Ка да је по пу лар ни
Бам би у 36. ми ну ту по ви сио
на 13 : 10, а ње гов тим је у том
мо мен ту био број ча но сла би -
ји, ве ли ка по бе да „Ди на ма”
мо гла је да се на слу ти. Пан -
чев ци су у свим еле мен ти ма
ру ко мет не игре над ви си ли
про тив ни ка, а овог пу та по се -
бан пе чат ва жном три јум фу

уда рио је гол ман Ра ду ле Ра ду -
ло вић, ко ји је фе но ме нал ним
ин тер вен ци ја ма до во дио до
оча ја на па да че из Шап ца.  

– Мо ји мом ци ни су мо гли
да на ђу ре ше ње за чвр сту игру
до ма ћи на у од бра ни. Че сти -
там „Ди на му” на од лич ном
ру ко ме ту и за слу же ној по бе -
ди. Дра го ми је што се је дан од
цен та ра срп ског ру ко ме та, а
Пан че во то сва ка ко је сте, бу -
ди. То је до бро за наш спорт,
за ре пре зен та ци ју – ис та као је
Ве се лин Ву ко вић, тре нер „Ме -
та ло пла сти ке”.

Тим из на ше га гра да је за и -
ста за слу жио све по хва ле за
не ве ро ват ну енер ги ју ко ју је
имао то ком це лог ме ча.

– Че сти там мо јим игра чи ма.
Све до го во ре из свла чи о ни це

пре не ли су на те рен. Ми слим
да је пу бли ка мо гла да ви ди
сјај ну утак ми цу. Од бра на је
ја чи део на шег ти ма, по бољ -
ша ва мо и на пад, по ла ко уи -
гра ва мо бе ко ве. Мо рам ре ћи
да у на шем ти му има чак
осам мо ма ка ко ји пр ви пут
игра ју у Су пер ли ги. И у Су бо -
ти ци смо игра ли од лич но до
55. ми ну та. Иде мо да ље, не ма
еу фо ри је, мо ра мо још да ра -
ди мо. Сле ди нам го сто ва ње у
Аран ђе лов цу, где не ће би ти
ни ма ло ла ко, јер је „Ша мот”
јак и ис ку сан тим – ре као је
шеф струч ног шта ба „Ди на -
ма” Иван Пет ко вић.

Пан чев ци су тре нут но на
тре ћем ме сту на та бе ли, са че -
ти ри бо да.

А. Жив ко вић

Чврсто у одбрани, ефикасно у нападу – на реду је „Шамот”

По зо ри шна пред ста ва „Те -
шко је ре ћи збо гом” пу ту ју -
ћег те а тра „Ви хор”, ра ђе на
по исто и ме ном драм ском
тек сту Ми ра Га вра на, би ће
од и гра на у сре ду, 28. сеп -
тем бра, у дво ра ни Кул тур ног
цен тра. Ре жи ју овог ко ма да
пот пи су је Ма ри ја Лип ков -
ски, а игра ју Ни на Јан ко вић,
Дра га на Да бо вић, Не ве на
Ри стић и Иван Ми ха и ло вић.

„У ди на мич ној при чи, пу -
ној нео че ки ва них обр та, ’жр -
тва’ и ’про го ни тељ’ за ме ни ће
ме ста, ’исти не’ ће по ста ти
’ла жи’, а ’ла жи’ ће по ста ти
’исти не’. Ис пи су ју ћи бр зе,
го то во ко ло кви јал не ди ја ло -
ге, Ми ро Га вран је на пи сао
мо дер ну са вре ме ну дра му с
ко јом ће се да на шњи гле да о -
ци ла ко по и сто ве ти ти, про -
на ла зе ћи у суд би на ма при -
ка за них ју на ка де ли ће сво га

лич ног ис ку ства”, на во ди се
у на ја ви пред ста ве.

Те а тар „Ви хор” је осно ван
2015. го ди не и оку пља мла де
глум це, ре ди те ље, дра ма тур -
ге, сце но гра фе, ко сти мо гра -
фе, ком по зи то ре и про ду -
цен те. Це на ула зни це за
пред ста ву је 600 ди на ра, а
„Пан че вац” и Кул тур ни цен -
тар су при пре ми ли по две
гра тис ула зни це за два на ша
нај бр жа чи та о ца ко ји у пе -
так, 23. сеп тем бра, тач но у
11 са ти по ша љу СМС са тек -
стом КО (раз мак) „пред ста -
ва” на број 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.
До бит ни ке ка ра та по зва ће мо
истог да на ка ко би смо њи хо ве
по дат ке мо гли да про сле ди мо
спон зо ру. М. М.

ПО КЛА ЊА МО КАР ТЕ ЗА ПРЕД СТА ВУ

Те шко је ре ћи збо гом

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ИЗ ПО ВЕ РЕ НИ ШТВА 

ЗА ИЗ БЕ ГЛИ ЦЕ

При ја ве за нов ча ну 
по моћ до 15. ок то бра

Слабовиди маратонац Горан
Николић из Крагујевца, који же-
ли да за 55 дана дотрчи до 55
градова и тако обори Гинисов ре-
корд, 17. септембра је стигао и
до Панчева. Циљ је био поста-
вљен на Вајфертовом тргу, где су
га Панчевци дочекали аплаузом.

Николић је маратонац Па-
раолимпијске академије „Ју-
ниор” и управник Спортског
центра „Искра” у Крагујевцу.
Жели да скрене пажњу на па-
раолимпијце и особе са инва-
лидитетом. Он је слабовид од

рођења и само на десно око
види пет одсто.

– Овакву одлуку сам донео
након што је „Делта холдинг”
у Крагујевцу изградио велики
спортско-рекреативни ком-
плекс и мене именовао за ње-
говог управника. Драго ми је
што сам покренуо и друге љу-
де да крену да трче. Обарање
Гинисовог рекорда ми није
мотив, а одржавање кондиције
јесте – рекао је Николић.

Панчево је петнаести град у
који је дотрчао, а следеће ста-

нице ће му бити Стара Пазова,
Земун, Београд, Смедерево,
Пожаревац... Ако сваког дана
претрчи 42 километра, биће
уписан у књигу рекорда.

Трчи рекреативним темпом
од око шест километара по са-
ту. Дневни временски лимит
је шест сати трчања између
два циља/града. Овај пројекат
је подржао и Ротари дистрикт
Србије и Црне Горе, па ће Ни-
колић после Србије трчати и
по Црној Гори.

М. Д.

ЗА 55 ДАНА 55 МАРАТОНА

Полуслепи маратонац дотрчао и до Панчева
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Страну

припремила

Сузана
Првуљ

ПОЛИТИКА

Мо ра мо би ти спо соб ни за ефи ка сан од го вор на про бле ме
ко ји су нас ко лек тив но све већ де фи ни са ли као не у спе -
шне за то што смо не спо соб ни, с трен дом ко ји нас го то во
не по врат но опи су је као још јед ну про па лу ге не ра ци ју.

(Че до мир Јо ва но вић, ли дер ЛДП-а, „Да нас”)

* * *
Ни сам ја тра жио да ме осли ка ју на фре ска ма, ни ти се за
то уоп ште пи там. То је ве ко ви ма уо би ча је но пра ви ло у
СПЦ. Ако не што ва жи за све, за што би у мом слу ча ју би -
ло спо р но?

(Бра ти слав Га шић, бив ши ми ни стар од бра не, НИН)

Ре као сам љу ди ма из „Фи бе”: дај те Ср би ји, пла ти ће мо
аван сно ви ше не го сви дру ги, не ма про бле ма. Хо ће мо да
до ву че мо љу де у Ср би ју, да се ле по про ве ду. Ср би ја је отво -
ре на зе мља, ко смо по лит ска. Бе о град је пра ва ме тро по ла.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, о кан ди да ту ри
Ср би је за Свет ско пр вен ство у ко шар ци 2023. го ди не, РТС)

* * *
Не же ли мо да све на ви ја че из јед на чи мо с кри ми нал ци -
ма, јер то што се по је ди ни кри ми нал ци кри ју иза на ви -
јач ких гру па, не зна чи да су сви на ви ја чи та кви и да су
сви љу ди ко ји иду на ста ди он кри ми нал ци.

(Не бој ша Сте фа но вић, ми ни стар уну тра шњих по сло -
ва, „Тан југ”)

КОНЦЕПТ

Про па ла ге не ра ци ја
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У бол ни ци 
ка та стро фал но ста ње

Оспо ра ва на не сум њи ва
тра ди ци о нал ност
сим бо ла

Јо ван Ла за ров, по кра јин ски
по сла ник из ре до ва Срп ске на -
пред не стран ке, го во рио је на
кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у пе так, 16. сеп тем -
бра, о из вр ше њу бу џе та Ау то -
ном не По кра ји не Вој во ди не за
2016 го ди ну. То је би ла и пр ва
тач ка днев ног ре да на сед ни ци
Скуп шти не АПВ-а, о ко јој се
рас пра вља ло дан ра ни је.

Ла за ров је на вео ка ко је у из -
ве шта ју за из вр ше ње бу џе та
ко ји се од но си на тро ше ње
нов ца под вла дом Бо ја на Пај -
ти ћа нај пре мо гло да се ви ди
ко ли ко је на го ми лан јав ни дуг.

– У од но су на опе ра тив ни
део бу џе та АПВ, ко ји у овој го -
ди ни из но си око 18 ми ли јар ди
ди на ра, по ло ви ну од то га чи ни
јав ни дуг – из ја вио је Ла за ров.

Он је ре као и ка ко од при ва -
ти за ци о них при хо да у прет -
ход ном пе ри о ду ни шта ка пи -
тал но ни је ура ђе но на те ри то -
ри ји Вој во ди не, до дав ши да је
са да за и ста нај бит ни је за вр -
ши ти згра ду За во да за јав но
здра вље и уре ди ти пан че вач ку
бол ни цу, за ко ју је ис та као да
је у ужа сном ста њу.

– Ко зна ко ји пут смо об и -
шли Ин тер но оде ље ње и ви де -
ли у ка квим усло ви ма се ле че
па ци јен ти. Ста ње је ка та стро -
фал но, али но ва По кра јин ска
вла да је као свој при о ри тет, и
у ре ба лан су бу џе та ко ји ће би -
ти пред ло жен на сед ни ци
Скуп шти не, на ве ла здрав ство
– ка зао је Ла за ров.

Ис та као је ка ко су нај ве ћи
про бле ми то што је бол ни ца
у ду го ви ма, да има „те рет” од
ми ли он евра, и да ме наџ мент
и прет ход на вла да то ком
про шлих го ди на ни су ура ди -
ли про је кат по ко јем би се 

СРП СКА НА ПРЕД НА СТРАН КА

О СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ АПВ

фи нан си ра ла ње на ре кон -
струк ци ја. Об ја снио је да су у
про шлом са зи ву Скуп шти не
одо бре на сред ства за фи нан -
си ра ње про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је, и то на ин си -
сти ра ње та да шњих опо зи ци о -
них по сла ни ка СНС-а, али да
је тај про је кат за вр шио на су -
ду, јер га је, ка ко твр ди, на на -
ме ште ном тен де ру до би ла
„Пај ти ће ва фир ма” из Но вог
Са да, ко ја је, на и ме, да ла про -
је кат ко ји ни је био при мен љив
за пан че вач ку бол ни цу.

Ла за ров је до дао и ка ко је
нај ви ше нов ца из по кра јин -
ског бу џе та тро ше но на фи -
нан си ра ње не вла ди ног сек то -
ра и фан том ских не вла ди них
ор га ни за ци ја.

Овом при ли ком је Са ша
Лев на јић, та ко ђе по кра јин ски
по сла ник СНС-а, го во рио о
усво је ној скуп штин ској од лу ци
о из гле ду и ко ри шће њу сим бо -
ла и тра ди ци о нал них сим бо ла
Ау то ном не По кра ји не Вој во ди -
не, ко ја је на сед ни ци иза зва ла

мно го па жње и ди ску си је. Он је
ка зао ка ко су нео прав да не кри -
ти ке на текст по ме ну те од лу ке
из но си ли пре све га пред став -
ни ци ЛСВ-а и ДС-а.

– Бит но је на по ме ну ти ка ко
је Ста ту том АПВ ко ји је усво -
јен 2014. го ди не, а уз са гла -
сност нај ве ћег бро ја та да ре ле -
вант них стра на ка у Скуп шти -
ни, из ме ђу оста лих и ДС-а, у
чла ну 9 ве о ма пре ци зно де фи -
ни сан из глед сим бо ла и тра ди -
ци о нал них сим бо ла По кра ји -
не – пре ци зи рао је Лев на јић.

На гла сио је ка ко је та од лу -
ка до не та са две го ди не за ка -
шње ња, јер је, ка ко је на вео,
прет ход на вла да из бе га ва ла да
до не се од лу ку ко јом би се од -
ре ди ло ко ри шће ње сим бо ла
ко ји су већ про пи са ни Ста ту -
том. Пре ма Лев на ји ће вим ре -
чи ма, та да шњем ре жи му ДС-а
сме та ло је то што сим бо ли
има ју обе леж ја срп ске исто ри -
је и тра ди ци је.

– Из не те су кри ти ке ко је ни -
су на ме сту. Оспо ра ва на је

тра ди ци о нал ност сим бо ла, а
еми нент ни струч ња ци и про -
фе со ри на фа кул те ти ма су је
де таљ но обра зло жи ли и до ка -
за ли на не сум њив на чин да је
реч о тра ди ци о нал ним срп -
ским сим бо ли ма ко ји су ду бо -
ко уко ре ње ни у исто ри ји Вој -
во ди не – на вео је Лев на јић.

Он је ре као и да је би ла про -
бле ма тич на од лу ка о ду плим
сим бо ли ма, али је под се тио
ка ко је и то би ла те ма пре две
го ди не, ка да је усво јен Ста тут.

– При пад ни ци прет ход не
вла сти 2014. го ди не ни су има -
ли ни шта про тив усва ја ња та -
квог ста ту та, а са да нам др же
при ди ке о то ме ка ко ниг де на
све ту не по сто ји ре ги он или
др жа ва са дво стру ким сим бо -
ли ма – под ву као је Лев на јић.

Став СНС-а је да је Вла да
тим по те зом спро ве ла од лу ку
Ста ту та и ти ме по ка за ла
озбиљ ност и од луч ност у на -
ме ри да се сва ки за кон по шту -
је, а на ро чи то нај ви ши прав ни
акт По кра ји не.

По во дом не дав но одр жа ног
Свет ског кон гре са по ро ди ца
у На род ној скуп шти ни Ре -
пу бли ке Ср би је, Град ска ор -
га ни за ци ја Срп ског по кре та
Две ри ис та кла је на кон фе -
рен ци ји за но ви на ре одр жа -
ној у уто рак, 20. сеп тем бра,
да je при род на по ро ди ца
нај бо ља сре ди на за мо рал -
ни, дру штве ни и емо тив ни
раз вој де це.

Ми лу тин Илић, члан ГО
По кре та, ре као је да Две ри
има ју при ја те ље у це лом све -
ту и да у тим ме ђу на род ним
од но си ма не ма усло вља ва ња,
по ни жа ва ња и ис ко ри шћа ва -
ња ни јед не стра не.

– Истин ска са рад ња и са -
рад ња са ува жа ва њем, као и
ин те гра ци је у ко ји ма не ма
ва жних и ма ње ва жних
чла ни ца, је су оно за шта се
за ла же мо и чи ји смо део –
из ја вио је Илић.

На вео је да Две ри сма тра ју
ка ко је по ро ди ца нај ва жни ја
дру штве на ин сти ту ци ја и да
не мо же би ти ре де фи ни са на,
до дав ши да опа сне и по гре -
шне ан ти по ро дич не по ли -
тич ке, еко ном ске и дру штве -
не иде о ло ги је до во де до рас -
па да по ро ди це, што за по сле -
ди цу има си ро ма штво и еко -
ном ску кри зу. Ре ше ње за
мно го број не про бле ме чла -
но ви Две ри ви де у од бра ни,
ја ча њу и по ста вља њу по ро -
ди це у цен тар по ли тич ког и
дру штве ног де ло ва ња.

Ан ђе ла Вла јић, та ко ђе
чла ни ца По кре та, ре кла је да
Две ри има ју при ја те ље ши -
ром све та и, по на вља ју ћи 

ре чи Бо шка Об ра до ви ћа, ли -
де ра стран ке, ис та кла ка ко је
по ро дич на по ли ти ка за пра -
во по ли ти ка бу дућ но сти.

Ми шље ње чла но ва По -
кре та је да при о ри тет др жа -
ве тре ба да бу де уво ђе ње
про по ро дич них и про по пу -
ла ци о них ме ра, с ци љем
ства ра ња усло ва за фор ми -
ра ње по ро ди ца с ви ше де це.

Овом при ли ком је Бо ја на
Вла јић, чла ни ца Две ри, ис -
та кла ка ко је Бра јан Бра ун
из САД, пред сед ник Свет -
ског кон гре са по ро ди це, че -
сти тао По кре ту на успе ху,
ис та кав ши да у мно гим зе -
мља ма по ли ти ча ри не сме ју
да по др же про мо ви са ње по -
ро дич них вред но сти.

Град ска ор га ни за ци ја По -
кре та је на гла си ла ка ко сма -
тра да су од ред бе бу ду ћег
гра ђан ског за ко ни ка Ре пу -
бли ке Ср би је, ко је ће, ка ко је
на ве де но, омо гу ћи ти ле га -
ли за ци ју еу та на зи је, су ро гат
ма те рин ства, огра ни чи ти
пра во ро ди те ља да од лу чу ју
о вас пи та ва њу сво је де це и
одо бри ти ле га ли за ци ју исто -
пол них за јед ни ца – из ра зи то
ан ти по ро дич не и ап со лут но
не при хва тљи ве.

Од го ва ра ју ћи на но ви нар -
ско пи та ње ка кав је став
Две ри о зах те ви ма за људ ска
пра ва и „Па ра ди по но са”,
Илић је од го во рио да осо бе
дру га чи је сек су ал не ори јен -
та ци је мо ра ју има ти сва
пра ва као и сви оста ли гра -
ђа ни Ре пу бли ке Ср би је, али
да на осно ву то га ни ка да не
мо гу има ти по себ на пра ва.

СРП СКИ ПО КРЕТ ДВЕ РИ

По ро ди ца нај ва жни ја 
дру штве на ин сти ту ци ја

Два де сет го ди на ни је
ула га но у на се ље

Од не дав но, а на кон 22 го ди не,
Ме сна за јед ни ца Мла дост по -
но во има сво је про сто ри је. У
раз го во ру за „Пан че вац” Бо жи -
дар Ни ко лић, пред сед ник
Скуп шти не МЗ, ис та као је ка ко
се ма ли на пре дак у на се љу већ
мо же ви де ти, али да је сва ка ко
по треб но ура ди ти још мно го
про је ка та и ин ве сти ци ја.

Он је ре као да су ка на ли за -
ци ја и не ас фал ти ра ни пу те ви
за пра во нај ве ћи про бле ми с
ко ји ма се ста нов ни ци Мла до -
сти су сре ћу.

– У по след њих два де сет го -
ди на се ни је ула га ло у на се ље.
По сто ји мно го спор них пи та -
ња, али са да смо се по кре ну ли
с „мр тве тач ке”. Про шле го ди -
не смо сре ди ли не ко ли ко ули -
ца и иа ко оне ни су у пот пу но -
сти уре ђе не и ас фал ти ра не,
до ве ли смо их у при стој но ста -
ње – из ја вио је Ни ко лић.

Го во ре ћи о пла ни ра ним
зна чај ни јим ин ве сти ци ја ма,
из дво јио је сре ђи ва ње фе кал -
не ка на ли за ци је у Ска дар ској
и Вла син ској ули ци.

– У са рад њи с „Во до во дом”
и ло кал ном са мо у пра вом ус -
пе ли смо да из деј ству је мо
сред ства за овај про је кат, ко ји
је пла ни ран за ову го ди ну –
ис та као је Ни ко лић.

Под се тио је ка ко је за 2016.
го ди ну би ло пла ни ра но и уре -
ђе ње Пе ска не, али да су на ме -
ње на сред ства ре ба лан сом 

бу џе та ипак про сле ђе на се вер -
ној ин ду стриј ској зо ни.

– Усту пи ли смо тај но вац
Гра ду јер сма тра мо да је пре че
опре ми ти се вер ну ин ду стриј -
ску зо ну, ка ко би до шли ин ве -
сти то ри и мла ди мо гли да се
за по сле. Од ре кли смо се ин ве -
сти ра ња у Пе ска ну за до бро -
бит це лог Пан че ва – на гла сио
је Ни ко лић.

Пре ма ње го вим ре чи ма, МЗ
има од лич ну са рад њу с јав ним
ко му нал ним пред у зе ћи ма и
ло кал ном са мо у пра вом.

Он је на вео и да МЗ же ли да
ра ди на отва ра њу по ште, бу ду ћи
да у на се љу не ма ни бан ко ма та,

а у ње му жи ви око 11.000 ста -
нов ни ка. На и ме, у скло пу
згра де МЗ по сто је про сто ри је
ко је би мо гле да се уре де за
пру жа ње ова квих услу га, што
би ме шта ни ма знат но олак -
ша ло сва ко дне ви цу. Та ко ђе,
ре као је да је у пла ну и отва ра -
ње пи ја це.

– Гра ђа ни мо ра ју да иду до
цен тра ка ко би по ди гли но вац
на бан ко ма ти ма. При о ри тет
нам је отва ра ње по ште и на дам
се да ће мо у нај кра ћем мо гу -
ћем пе ри о ду ре ши ти тај про -
блем – под ву као је Ни ко лић.

Бу џет ове ме сне за јед ни це на
го ди шњем ни воу из но си око

600.000 ди на ра, што је до вољ но
са мо за одр жа ва ње про сто ри ја
у ко ји ма се она на ла зи. Ни ко -
лић је ка зао да чла но ви скуп -
шти не ре дов но до ла зе на са -
стан ке, ко ји се одр жа ва ју и до
два пу та ме сеч но, а да гра ђа ни
има ју оби чај да им се обра ћа ју
по во дом ра зних про бле ма и
ини ци ја ти ва, ко је они уред но
про сле ђу ју над ле жни ма.

МЕ СНА ЗА ЈЕД НИ ЦА МЛА ДОСТ

Нај ве ћи про блем пу те ви и ка на ли за ци ја
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С об зи ром на то да до ла зак је се ни са
со бом увек но си и спре ма ње зим ни -
це, ку по ви ну др ва за огрев, на ба вља -
ње уџ бе ни ка за шко лу и мно ге дру ге
тро шко ве, ове не де ље смо пи та ли су -
гра ђа не до кле су сти гли у при пре ма -
ма за пред сто је ћи пе ри од и ко ли ко
им то пред ста вља оп те ре ће ње у фи -
нан сиј ском сми слу.

СЛО БО ДАН ЈО ВА НО ВИЋ, не за по слен:
– На не ки на чин се још увек при -

пре мам за је сен. Не ке ства ри су већ
за вр ше не, а на не ким још увек тре ба
да се ра ди. Ипак, сма трам да ћу све
ус пе ти да сре дим, иа ко је за овај го -
ди шњи пе ри од увек по треб но из дво -
ји ти ви ше нов ца.

СЛА ВИ ЦА ПЕ ЈО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Ни на је дан на чин се не при пре -

мам за је сен. Сма трам да ми је др жа -
ва узи ма њем де ла пен зи је ус кра ти ла
мно го то га. Ве о ма те шко се сна ла -

зим, а нај ве ћи про блем је то што се
осе ћам пре ва ре ном.

ВЛА ДИ МИР ВА СИ ЉЕВ СКИ, сто лар:
– При пре ми ли смо се за је сен, а већ

смо до ста то га обез бе ди ли и за зи му.
Су пру га за вр ша ва зим ни цу, ку пи ли
смо др ва за гре ја ње. Сва ка ко, све то из -
и ску је ве ће нов ча не тро шко ве. На ма је
нео п ход но ма кар де сет ме та ра др ва,
ко ја ина че ко шта ју око 40.000 ди на ра,
али шта да се ра ди. Де ци смо ку пи ли
гар де ро бу, а кре ну ла су и у вр тић.

НА ДА ЦВЕ ЈИН, пен зи о нер ка:
– При пре мам се за пред сто је ћи пе -

ри од и већ сам за вр ши ла спре ма ње ај -
ва ра. Ка да сам у гра ду, имам цен трал -
но гре ја ње, а ка да сам у се лу, на ба -
вљам не што ма ло за огрев, та ко да ми
то не пред ста вља про блем. С об зи ром
на то да то ком ле та ни куд не идем, ова
при пре ма ми не пред ста вља ве ли ки
те рет у фи нан сиј ском сми слу.

КЛА РА ЂУ РИЋ, 
еко ном ски тех ни чар:

– По ло вич но сам се при пре ми ла
за је сен. Сва ка ко да пред сто је ћи пе -
ри од из и ску је ве ће тро шко ве, за
огрев и зим ни цу је по треб но из дво -
ји ти ви ше нов ца, ме ђу тим, за нас
ни је ве ли ки про блем. Ћер ка ми се
уда ла и за вр ши ла фа кул тет, син је
за по слен, а ми смо за до вољ ни овим
што има мо.

СТЕ ВАН ЈО ВИ ЧИЋ, 
зуб ни тех ни чар у пен зи ји:

– Спре ман сам за је сен. За хва љу ју -
ћи то ме што мој син и ја има мо при -
ват ну ор ди на ци ју, мо же мо да обез бе -
ди мо све што нам је нео п ход но за
пред сто је ћи пе ри од. Од мо је пен зи је
не бих мо гао да из др жим ни ме сец
да на. Сви ма бих пре по ру чио да док
су мла ди, по кре ну не ки по сао од ко -
јег би ка сни је мо гли да жи ве.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Н. ЦВЕЈИНВ. ВАСИЉЕВСКИ К. ЂУРИЋ С. ЈОВИЧИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ СЕ ПРИ ПРЕ МИ ЛИ ЗА ЈЕ СЕН?

Ви со ки тро шко ви огре ва и зим ни це

С. ПЕЈОВИЋС. ЈОВАНОВИЋ

Ва жно је на по ме ну ти да је
овим ре ба лан сом 
сма њено кре дит но 
за ду же ње из 2015. го ди не
за 35,7 ми ли о на ди на ра.
Кре дит но за ду же ње за 
ову го ди ну из но си 
674 ми ли о на ди на ра.

Укуп ни при хо ди и 
при ма ња бу џе та ума ње ни
за 21 ми ли он ди на ра

Сред ства и АТП-у за 
ау то бу се, „Хи ги је ни” 
за ау то-сме ћар и за 
из ра ду про јект но-тех нич ке
до ку мен та ци је за два 
дво ри шта

Тре ћи ово го ди шњи ре ба ланс бу џе та
чла но ви Град ског ве ћа усво ји ли су на
сед ни ци одр жа ној 16. сеп тем бра и
бу џет Гра да са да из но си бли зу 6,1
ми ли јар ду ди на ра. Овим ре ба лан сом
укуп ни при хо ди и при ма ња би ће
сма ње ни за 21 ми ли он ди на ра. За ме -
ник гра до на чел ни ка Пре драг Жив ко -
вић оце нио је да је си ту а ци ја и по ред
овог сма ње ња за до во ља ва ју ћа ка да је
реч о град ским фи нан си ја ма и да се
ве ћи на при хо да оства ру је у оче ки ва -
ном оби му.

При ход кла сич не бу џет ске по -
тро шње, с об зи ром на то да су ра ђе -
не од ре ђе не ана ли зе (од прет ход -
ног ре ба лан са), има по ве ћа ње од
шест ми ли о на ди на ра, и то од по -
ре за на имо ви ну (пет ми ли о на ди -
на ра) и од бо ра ви шне так се (ми ли -

ТРЕ ЋИ РЕ БА ЛАНС БУ ЏЕ ТА

НО ВАЦ ЗА РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈУ 
УЛИ ЦЕ 7. ЈУ ЛА

ХРОНИКА

ку ћих тран сфе ра, али има и сма ње -
ња ка пи тал них тран сфе ра од 9,5
ми ли о на ди на ра).

– Ва жно је на по ме ну ти да смо
овим ре ба лан сом сма њи ли кре дит но
за ду же ње из 2015. го ди не за 35,7 ми -
ли о на ди на ра. Реч је о за вр ше ним
ин ве сти ци ја ма, и то Ди рек ци ји ним,
али има мо и јед ну тех нич ку став ку
ко ја ути че на по ве ћа ње при хо да, а
она је про пи са на Пра вил ни ком о фи -
нан си ра њу ин ди рект них ко ри сни ка.
На и ме, при хо ди ко ји се ни су до са да
еви ден ти ра ли у бу џе ту, а реч је о соп -
стве ним при хо ди ма Пред школ ске
уста но ве „Деч ја ра дост”, са да мо ра ју,
па та ко има мо укуп но по ве ћа ње од
44 ми ли о на ди на ра. Укуп ни при хо ди
и при ма ња овим ре ба лан сом су ума -
ње ни за 21,7 ми ли о на ди на ра – ре као
је Жив ко вић.

Ка да го во ри мо о рас ход ној стра ни
бу џе та, АТП ће до би ти 50 ми ли о на
ди на ра, а код оста лих ко ри сни ка реч
је о пре на ме ни сред ста ва.

На црт од лу ке о из ме ни Од лу ке о
за ду жи ва њу Гра да Пан че ва за фи -
нан си ра ње ка пи тал них ин ве сти ци о -
них рас хо да усво јен је на ис тој сед -
ни ци и он до но си уште ду од пре ко 50
ми ли о на ди на ра, ко ји ће би ти на рас -
по ла га њу за дру ге на ме не. Ми ни -
стар ство фи нан си ја ће са 50 од сто
уче ство ва ти у фи нан си ра њу ра до ва у
Ули ци 7. ју ла, што зна чи да уште да
из но си пре ко 42 ми ли о на ди на ра.

Ре пу блич ка ко ми си ја за спро во ђе ње
ре фе рен ду ма оба ве сти ла је гра ђа не
Ре пу бли ке Срп ске да ће у не де љу, 25.
сеп тем бра, би ти одр жан ре пу блич ки
ре фе рен дум с пи та њем: „Да ли по др -
жа ва те да се 9. ја ну ар обе ле жа ва и
сла ви као Дан РС?” Пред став ни штво
Ре пу бли ке Срп ске у Ср би ји ор га ни -
зо ва ће гла са ње за ње не др жа вља не
ко ји на тај дан бу ду у Ср би ји, а у
скла ду са од лу ком Ре пу блич ке ко ми -
си је за спро во ђе ње ре фе рен ду ма.

За ме ник пред сед ни ка те ко ми си је
Бран ко Ко ва че вић из ја вио је за „Пан -
че вац” да ће се у Ср би ји гла са ти у пет
гра до ва, од но сно на пет гла сач ких ме -
ста, и то у Пан че ву, Бе о гра ду, Зре ња -
ни ну, Но вом Са ду и Су бо ти ци. Ка ко је
по ја снио, гла сач ко ме сто у Пан че ву
на ла зи се на Стре ли шту, у про сто ри -

ја ма Удру же ња Кра ји шни ка (Ули ца
Сте ва на Срем ца 37). У Су бо ти ци ће
гра ђа ни мо ћи да гла са ју на Тр гу ца ра
Јо ва на Не на да 15/13, у Зре ња ни ну у
До му мла до сти (Ули ца На род не
омла ди не 1), у Но вом Са ду у про сто -
ри ја ма Са ве за кра ји шких удру же ња
(Ули ца Змај Ог ње на Ву ка 2), а у Бе о -
гра ду у про сто ри ја ма Пред став ни -
штва Ре пу бли ке Срп ске (Бу ле вар де -
спо та Сте фа на 4/4).

Свих пет из бор них ме ста на ко ји -
ма ће се гра ђа ни Ре пу бли ке Срп ске
из ја шња ва ти о Да ну Ре пу бли ке
Срп ске би ће отво ре но од 7 до 19 са -
ти, а за гла са ње је по треб на ва же ћа
лич на кар та из да та у Ре пу бли ци
Срп ској. Про це њу је се да пра во гла -
са има око 20.000 гра ђа на Ре пу бли -
ке Срп ске у Србији. М. Д.

Град Пан че во по зи ва гра ђа не, прав -
на ли ца и све дру ге ор га ни за ци је да
пред ло же кан ди да те за Но вем бар ску
на гра ду Гра да Пан че ва. 

Кри те ри ју ми су исти као и ра ни -
јe, те се ова по ве ља до де љу је по је -
дин ци ма, ор га ни за ци ја ма или
пред у зе ћи ма ко ји има ју пре би ва -
ли ште од но сно се ди ште у Пан че ву
за вред на до стиг ну ћа зна чај на за
град, по стиг ну та у по след њих го -
ди ну да на.

Под до стиг ну ћем се под ра зу ме ва:
1. из у зет но де ло у обла сти умет -

но сти:
– пу бли ко ва но де ло књи жев ног и

пре во ди лач ког ства ра ла штва,
– де ло ко је је из ве де но од но сно

при ка за но на по зо ри шној сце ни и
дру гом про сто ру на ме ње ном за из -
во ђе ње де ла ове вр сте,

– филм ско и ра дио-те ле ви зиј ско
оства ре ње при ка за но у би о скоп ској
дво ра ни или еми то ва но у ра дио-те ле -
ви зиј ском про гра му и дру гим об ли ци -
ма елек трон ских и пи са них ме ди ја,

– де ло ко је је из ло же но од но сно
пре зен ти ра но у га ле ри ји и дру гом
про сто ру на ме ње ном за пре зен та -
ци ју де ла ли ков ног и при ме ње ног
ства ра ла штва, ви зу ел них и про ши -
ре них ме ди ја,

– му зич ко или му зич ко-сцен ско де -
ло из ве де но у кон церт ној или по зо ри -
шној дво ра ни и дру гом про сто ру на -
ме ње ном за из во ђе ње де ла ове вр сте;

2. у обла сти на у ке:
– на уч но оства ре ње од но сно рад у

дру штве ним, ху ма ни стич ким, при -
род ним и тех нич ким на у ка ма ко ји
као ре зул тат има но ва са зна ња и
син те зу по сто је ћих с ци љем њи хо ве
при ме не, ко ји пред ста вља до при нос
раз во ју на уч не обла сти или раз во ју
но вих про из во да, ме то да или тех -
но ло шких по сту па ка, под усло вом
да је об ја вље но у на уч ној и струч ној
ли те ра ту ри, од го ва ра ју ћим на уч -
ним ча со пи си ма или дру гим на чи -
ном јав ног са оп шта ва ња,

– про на ла зак ко ји је у сми слу од ре -
да ба За ко на о па тен ти ма при знат и
упи сан у за ко ном утвр ђен ре ги стар;

3. у обла сти ме ди ци не:
– рад или ре зул та ти из у зет не

вред но сти по је дин ца ко ји ма је дао
зна ча јан до при нос раз во ју и уна -
пре ђе њу ме ди ци не и здрав стве не
за шти те љу ди;

4. у обла сти ар хи тек ту ре и ур ба -
ни зма:

– из у зет но де ло у обла сти ар хи -
тек ту ре, ур ба ни зма или ре кон -
струк ци је обје ка та,

– ур ба ни стич ки пла но ви за кон -
цеп ци ју и ме то до ло ги ју, под усло -
вом да су усво је ни и да је њи хо ва
ре а ли за ци ја от по че ла;

5. у обла сти но ви нар ства:
– из у зет но оства ре ње по је дин ца у

но ви нар ству или пу бли ци сти ци, за
се ри ју или ви ше на пи са, те ле ви зиј -
ских или ра диј ских при ло га или еми -
си ја, пу бли ци стич ких ра до ва о те ма -
ма од зна ча ја за уку пан дру штве ни
жи вот Пан че ва и дру гим об ли ци ма
елек трон ских и пи са них ме ди ја,

– кре а тив ни до при нос уре ђи ва њу
ру бри ке, еми си је и про гра ма ко ји -
ма се зна чај но до при но си ин фор -
ми са њу гра ђа на Пан че ва;

6. у обла сти обра зо ва ња:
– из у зет но де ло и ре зул тат вас -

пит но-обра зов ног или ин струк тив -
ног ра да и ре зул тат у ор га ни за ци ји
и раз во ју школ ства гра да Пан че ва у
це ли ни, или у по је ди ним ње го вим
обла сти ма;

7. у обла сти спо р та:
– рад или ре зул та ти из у зет не вред -

но сти по је дин ца ко ји ма је дао зна ча -
јан до при нос афи р ма ци ји, раз во ју и
уна пре ђе њу спо р та (вр хун ски спо р ти -
сти – чла но ви спорт ских ор га ни за ци -
ја из Пан че ва, од но сно са мо стал ни
про фе си о нал ни спо р ти сти, за из ван -
ред не ре зул та те у од ре ђе ној гра ни
спо р та; спорт ски струч ња ци, струч -
ња ци у спо р ту и на уч ни рад ни ци за
на ро чи то вред не до при но се уна пре -
ђе њу обла сти спо р та; спорт ски рад ни -
ци за до при нос ор га ни зо ва њу, раз во ју
и уна пре ђе њу обла сти спо р та);

8. у обла сти при вре де:
– рад или ре зул та ти из у зет не

вред но сти по је дин ца или прав ног
ли ца ко ји ма је дат зна ча јан до при -
нос афир ма ци ји, раз во ју и уна пре -
ђе њу при вре де у гра ду Пан че ву;

9. у обла сти со ци јал ног и ху ма ни -
тар ног ра да:

– рад или ре зул та ти из у зет не вред -
но сти у обла сти со ци јал ног и ху ма -
ни тар ног ра да у гра ду Пан че ву.

Пред лог у пи са ној фор ми ко ји са -
др жи по дат ке о кан ди да ту и де таљ -
но обра зло же ње о до стиг ну ћу или
ре зул та ти ма ра да за ко је се кан ди -
дат пред ла же, као и лич не по дат ке
пред ла га ча (име, пре зи ме, адре су)
тре ба до ста ви ти на пи сар ни цу у
Град ском услу жном цен тру (Пе тра
Драп ши на).

Кон курс је отво рен до 15. ок то -
бра, а ово град ско при зна ње тра ди -
ци о нал но се до де љу је по во дом 8.
но вем бра – Да на гра да Пан че ва.

М. Д.

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

Пред ло жи те кан ди да те

Уште де има и на кон за вр ше них ра -
до ва на град ском пла тоу (де вет ми -
ли о на), као и 37,4 ми ли о на ди на ра
пред ви ђе них за екс про при ја ци ју зе -
мљи шта. Прек њи жа ва њем се та ко
до ла зи до бли зу 100 ми ли о на ди на ра.

– Кре дит но за ду же ње за ову го ди ну
из но си 674 ми ли о на ди на ра, а с по -
ме ну тих 100 ми ли о на ди на ра, и уз
из ме ну ове од лу ке о кре дит ном за ду -
же њу, пла ни ра ли смо да 13,5 ми ли о -
на на ме ни мо ЈКП-у „Хи ги је на” за на -
бав ку ау то-сме ћа ра, 84 ми ли о на ди -
на ра АТП-у за на бав ку ау то бу са и 2,5
ми ли о на ди на ра за из ра ду про јект -
но-тех нич ке до ку мен та ци је за два
дво ри шта: у Бра ће Јо ва но вић 24 и у
Др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа 24 –
по ја снио је Жив ко вић.

На ци о нал ни са вет ром ске на ци о нал -
не ма њи не из Пан че ва до био је про сто -
ри је у Вој во де Пе тра Бо јо ви ћа 10.

По ред осни вач ких ака та, и ста ту ти
су мо ра ли би ти ускла ђе ни са За ко -
ном о кул ту ри, па су већ ни ци усво ји -
ли прак тич но но ве ста ту те До ма
омла ди не, Град ске би бли о те ке и До -
ма кул ту ре „25. мај” у До ло ву. Но ви -
на у за ко ну, па та ко и у овим ста ту ти -
ма, је сте да су про це ду ра и усло ви за
из бор ди рек то ра по ја шње ни.

М. Ди ми трић

РЕ ФЕ РЕН ДУМ О ДА НУ РЕ ПУ БЛИ КЕ СРП СКЕ

Гла са ње и у Пан че ву

Но ви др жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству кул ту ре и ин фор ми са ња је Но -
ви ца Ан тић – об ја вље но је 15. сеп -
тем бра у „Слу жбе ном гла сни ку”. Ан -
тић је на том ме сту на сле дио Са шу
Мир ко ви ћа.

Ан тић је књи жев ни пре во ди лац и у
два ман да та био је се кре тар у Ми ни -

стар ству кул ту ре. На ме сту по моћ ни -
ка ми ни стра кул ту ре и ин фор ми са ња
и да ље су оста ле Ана Ву че тић, Оли -
ве ра Жи ва но вић, Алек сан дра Фул го -
си и Асја Дра ча Мун те ан.

Но ви ца Ан тић је до бит ник ви ше
пре сти жних на гра да за пре во ди лач -
ки по сао. М. Д.

НО ВИ ДР ЖАВ НИ СЕ КРЕ ТАР У МИ НИ СТАР СТВУ 
КУЛ ТУ РЕ И ИН ФОР МИ СА ЊА

Ан тић уме сто Мир ко ви ћа

он ди на ра). Ка да је реч о ко му нал -
ној по тро шњи (од но си се на Ди рек -
ци ју), ума ње ни су при хо ди од до -
при но са за уре ђе ње град ског гра ђе -
вин ског зе мљи шта (20 ми ли о на ди -
на ра), а при хо ди по по себ ним про -
пи си ма (на ко је ло кал на са мо у пра -
ва не ма ути цај) уве ћа ни су на кон
тран сфе ра од АП Вој во ди не од
укуп но око 4,4 ми ли о на ди на ра (13
ми ли о на ди на ра је по ве ћа ње од те -



Ком па ни ја НИС за по че ла је
ис пла ту ди ви ден ди ак ци о -
на ри ма из до би ти за 2015.
го ди ну и за ту свр ху је из -
дво је но 4,026 ми ли јар ди ди -
на ра, што је 25 од сто не то
до би ти из прет ход не го ди не.
У скла ду са од лу ком Скуп -
шти не ак ци о на ра НИС-а,
пра во на ди ви ден ду има ју
сви ак ци о на ри ко ји су би ли
упи са ни у Цен трал ном ре ги -
стру, де поу и кли рин гу хар -
ти ја од вред но сти као вла -
сни ци ак ци ја на дан ак ци о -
на ра VIII ре дов не скуп шти -
не ак ци о на ра, од но сно 18.
ју на 2016. го ди не.

Гра ђа ни ма Ср би је ко ји по -
се ду ју ак ци је НИС-а би ће ис -
пла ће но 20,99 ди на ра по ак ци -
ји, што је из нос ко ји се до би је
ка да се од бру то вред но сти 

По ре ска упра ва Ре пу бли ке
Ср би је је, пре ма об ра ђе ним
по да ци ма, у за ко ном пред -
ви ђе ном ро ку, при ми ла
укуп но 19.887 при ја ва за
утвр ђи ва ње го ди шњег по ре за
на до хо дак гра ђа на за 2015.
го ди ну. Нај ви ше при ја ва
под не то је на те ри то ри ји ко -
ју об у хва та Ре ги о нал но оде -
ље ње Бе о град – 13.979, од но -
сно око 70 од сто укуп ног
бро ја при ја ва. Ре ги о нал но
оде ље ње Но ви Сад при ми ло
је укуп но 3.605 при ја ва, а не -
што из над 1.100 при ја ва –
Ре ги о нал но оде ље ње По ре -
ске упра ве у Ни шу, ко ли ко и
Ре ги о нал но оде ље ње у Кра -
гу јев цу, на во ди се на сај ту
По ре ске упра ве Ср би је.

Оба ве зу при ја вљи ва ња го -
ди шњег по ре за на до хо дак
има ли су гра ђа ни ко ји су у
2015. го ди ни оства ри ли до -
хо дак ве ћи од 2.201.220 ди -
на ра, од но сно од тро стру ке
про сеч не го ди шње за ра де по
за по сле ном ис пла ће не у Ре -
пу бли ци Ср би ји у тој го ди ни.
Под но си о ци при ја ва с нај ве -
ћим при хо ди ма углав ном су
из Бе о гра да и из ве ћих гра -
до ва у Ср би ји.

Пан че во, ко је при па да Ре -
ги о нал ном оде ље њу Но ви
Сад, има ло је 255 под не тих
при ја ва, а за прет ход ну го ди ну
221. Ис пред Пан че ва је Но ви
Сад, а иза на шег гра да су Су -
бо ти ца, Зре ња нин и Вр шац.

На укуп ној ли сти (свих ре -
ги о нал них оде ље ња) Пан че -
во је на че тр на е стом од 26
ме ста, тј. оп шти на и гра до ва.

При ја вље ни при хо ди за
пр вих сто под но си ла ца по ре -
ских при ја ва с нај ве ћим ис -
ка за ним при хо ди ма кре ћу се
у ра спо ну од 30 до 250 ми ли -
о на ди на ра.

Под но си о ци су у по ре ским
при ја ва ма нај че шће ис ка за ли
сле де ћа за ни ма ња: ди пло ми -
ра ни еко но ми ста, ди пло ми ра -
ни прав ник, ин же њер, док тор,
ди рек тор, ме на џер. Про шле
го ди не, пре ма ко нач ним по да -
ци ма, на те ри то ри ји Ре пу бли -
ке Ср би је при мље но је укуп но
19.705 при ја ва за утвр ђи ва ње
го ди шњег по ре за на до хо дак
гра ђа на за 2014. го ди ну.

Ка да го во ри мо о пол ној
струк ту ри под но си ла ца, у
овој го ди ни је би ло 68% му -
шких и 32% жен ских под но -
си ла ца. М. Д.

Ком па ни ја „Тех но мар кет”
уче ство ва ће од 27. до 29. сеп -
тем бра на са ло ну „H’Expo” у
Нан ту у Фран цу ској, у скло пу
77. кон гре са со ци јал ног ста -
но ва ња. По ред „ли не ал” се -
ри је енер гет ски ефи ка сних
про зо ра и „алу ми ник ЦС55”
ста кле них фа са да, ди на мич -
ном фран цу ском тр жи шту

пред ста ви ће и по себ но раз -
ви је не ТМТ64ФР про зо ре,
на ме ње не ре но ви ра њу по сто -
је ћих обје ка та и по бољ ша њу
њи хо ве енер гет ске ефи ка сно -
сти. Ком па ни ја „Тех но мар -
кет” оче ку је да ће овим на -
сту пом зна чај но учвр сти ти
тр жи шну по зи ци ју и про ши -
ри ти са рад њу с фран цу ским
ком па ни ја ма.

Од осни ва ња „Тех но мар -
ке та”, пре 26 го ди на, фо кус
је на раз во ју тех но ло шки на -
пред них про из во да, по пут
„ли не ал” енер гет ски ефи ка -
сних си сте ма за про из вод њу
про зо ра и вра та, „алу ми ник
ЦС55” си сте ма ста кле них
фа са да, вент-си сте ма пот -
кон струк ци ја за вен ти ли са не

фа са де, кли зних си сте ма...
„Тех но мар кет” из во зи у 32
зе мље, а про из во ди ове фир -
ме по сто је на ре фе рент ним
објек ти ма, по пут но вог ста -
ди о на фуд бал ског клу ба „Зе -
нит” у Санкт Пе тер бур гу, си -
на го ги у Њу јор ку, тер ми на лу
ае ро дро ма у Акри и мно гим
дру гим објек ти ма у све ту.

М. Д.

Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ре монт по стро је ња 
и ин ве сти ци о на 
ула га ња

„Спе ци јал на лу ка” 
д. о. о шан са 
и за град

Ин ве сти ци о на ула га ња у „ХИ -
П–А зо та ру” тре ба да бу ду за вр -
ше на до 15. ок то бра, ка да ће
би ти го то ви халa мо крог по -
ступ ка и то рањ КАН-а и по че -
ти проб ни рад. Реч је о ве ћем
ин ве сти ци о ном ула га њу у ову
срп ску фа бри ку, ко ја је јед на
од нај ве ћих фа бри ка ми не рал -
них ђу бри ва и азот них је ди ње -
ња у ре ги о ну и је ди ни про из во -
ђач амо ни ја ка, кар ба ми да и
амо ни јум-ни тра та у Ср би ји.

Вред ност ових ин ве сти ци ја
је око 12 ми ли о на евра, а уо -
би ча је не ре монт не ак тив но -
сти, ко је су та ко ђе у то ку, из -
но се око пет ми ли о на евра.

Но ва ха ла и то рањ, с но вом
тех но ло ги јом,  из гра ђе ни су на
истом ме сту где су би ли ста ри
објек ти.   То рањ је ви сок пре ко
75 ме та ра, а ха ла мо крог по -
ступ ка у осно ви има 2.500 ква -
дра та, ви ше ни воа и са вре ме -
ни ју тех но ло ги ју, ко ја ће до -
при не ти да за га ђе ње бу де ма -
ње, а ква ли тет про из во да бо љи.

В. д. ди рек то ра „ХИ П–
А зо та ре” Ми љан Ђу ро вић ре -
као је да ће би ти по ста вље ни
пре чи шћи ва чи за пра ши ну ко -
ја се ства ра при ли ком ло мље -
ња ка ме ња, као и нај са вре ме -
ни ји упра вљач ки си сте ми.

– По ступ ком про из вод ње
КАН-а и САН-а ће се упра вља -

ОД 27. ДО 29. СЕП ТЕМ БРА

„Тех но мар кет” на 
сај му у Фран цу ској

УЛА ГА ЊА ОД ОКО 17 МИ ЛИ О НА ЕВРА

ДВА НО ВА ОБЈЕК ТА „АЗО ТА РЕ”
про из вод ног по го на – из ја вио
је Ђу ро вић.

Пан че вач ка „Азо та ра” је,
као што је уо би ча је но за ово
до ба го ди не, у ре мон ту, а ра ди
се и за ме на при мар ног ка та -
ли за то ра у по го ну Амо ни јак,
ко ји је, иа ко по тро шни део,
вр ло скуп, а у по го ну Ки се ли -
не ме ња ју се ре фор ме ри.

Фа бри ка пла ни ра да по кре не
про из вод њу по чет ком но вем -
бра, до ка да ће се сви рад ни ци
ко ји су би ли упу ће ни на при -
нуд ни од мор вра ти ти на по сао.

По ве ћа ње ка па ци те та 

про из вод ње
Пла ни ра но је да до кра ја ове
го ди не бу де про из ве де но око
80.000 то на го то вих при мар -
них про из во да, што би би ла и
де ли мич на за ли ха за глав ну
се зо ну. У 2017. го ди ни тре ба

Ср би ји, а ЕУ фи нан си ра та кве
про јек те – от кри ва део пла но -
ва ди рек тор „Спе ци јал не лу -
ке” Ми љан Ђу ро вић.

Он до да је да је у пла ну и из -
град ња ма ри не, јер са мо у Бе -
о гра ду има пре ко 12.000 плов -
них обје ка та, а по прав ке јах ти
и бро до ва се ра де у окол ним
зе мља ма. У Ср би ји има и ма ли
број бен зин ских пум пи на Ду -
на ву, па и ту ви ди шан су, као и
у из град њи зи мов ни ка с хан га -
ром за плов не објек те.

Ди рек тор Ђу ро вић се на да
да ће би ти при ли ке за   са рад -
њу с Гра дом, пре све га због то -
га што се град ско зе мљи ште
(Грин филд 2) на сла ња на
„Азо та ри но”.

– Ми би смо с пред став ни -
ци ма Гра да раз го ва ра ли о
овим на шим иде ја ма и ур ба -
ни стич ким про јек ти ма. И ми

ЕКОНОМИЈА

НИС ИС ПЛА ЋУ ЈЕ ДИ ВИ ДЕН ДЕ

Рас по де ла де ла до би ти

ИЗ ПО РЕ СКЕ УПРА ВЕ

Панчевци при ја вљују
по рез на до хо дак

трал ног ре ги стра хар ти ја од
вред но сти, и то на ра чу не ко је
ко ри сте за тр го ва ње ак ци ја ма
или на ра чу не ко је су да ли
при ли ком при ја вљи ва ња за
бес плат не ак ци је.

Ру ско-срп ски нафт ни ги -
гант је 18. ју на 2016. имао
укуп но 2.157.792 ак ци о на ра, а
ве ћин ски ак ци о нар је ру ска
ком па ни ја „Га спром њефт”,
ко ја по се ду је 56,15 од сто ак -
ци ја. Ре пу бли ка Ср би ја по се -
ду је 29,87 од сто, а у по се ду
оста лих ма њин ских ак ци о на -
ра је 13,98 од сто ак ци ја. Ре пу -
бли ка Ср би ја је на дан ак ци о -
на ра по се до ва ла 48.712.074
ак ци је, па ће на име ди ви ден -
де из до би ти за про шлу го ди ну
у бу џет би ти упла ће но
1.202.701.107 ди на ра.

З. Ст.

ди ви ден де по ак ци ји од би је
по рез од 15 од сто ко ји је НИС
ду жан да об ра чу на и упла ти

при ис пла ти ове на кна де.
Упла та ма њин ским ак ци о на -
ри ма оба вља се пре ко Цен -

про из вод ња са ин тер ме ди је -
ри ма из но си ла пре ко 1,2 ми -
ли о на то на го ди шње – на ја вио
је Ђу ро вић.

Уз оста ле фа бри ке ко је ра де
у на шој зе мљи, а има их још
че ти ри, би ло би по кри ве но 90
од сто по тре ба по љо при вред -
ни ка у Ср би ји, а уво зио би се
са мо кар ба мид.

Струч ња ци „Азо та ре” има ју
и ду го го ди шњу са рад њу са Ин -
сти ту том „Та миш” и за јед но
ра де на то ме да све вр сте ђу -
бри ва (по себ но оне ко је се ма -
ње ко ри сте) при бли же по тро -
ша чи ма.

Раз вој Лу ке и Грин фил да 2?
Уна пред при пре мље ним пла -
ном ре ор га ни за ци је би ло је
пред ви ђе но да се ове го ди не
из са ста ва „ХИ П–А зо та ре”,
као за себ но пред у зе ће, из дво ји
„Азо та ри на” лу ка, па је та ко

ти из ко манд не со бе и цео
про цес ће би ти ау то ма ти зо -
ван. То зна чи да ће ква ли тет
во ђе ња тех но ло шког про це са
би ти си гу ран и та чан, про из -
вод ће на ста ја ти по стро гим
пра ви ли ма, а гре шке ће би ти
сма ње не на нај ма њу мо гу ћу
ме ру. То ће, нор мал но, до при -
не ти по бољ ша њу и усло ва у ко -
ји ма ра де за по сле ни, а до би ће
се и не што ве ћи ка па ци тет

да се ра ди уо би ча је ним тем -
пом, што зна чи да би фа бри -
ка два ме се ца би ла у ре мон ту,
а снаб де ве ност тр жи шта би ће
на бо љем ни воу не го ове го -
ди не.

– Све оста ле ин ве сти ци је
ко је ће се у „Азо та ри” ра ди ти
по Уна пред при пре мље ном
пла ну ре ор га ни за ци је не ће из -
и ски ва ти до дат но за у ста вља ње
по го на, а у пла ну су ин ве сти -
ци је у за шти ту жи вот не сре ди -
не, у по ве ћа ње ка па ци те та и
до пу ну асор ти ма на, јер пла ни -
ра мо да ин ста ли ра мо ро та ци -
о ну пећ, ка ко би смо до би ли
ком плек сна ђу бри ва од но сно
НПК. По ди ћи ће мо ка па ци те -
те КАН-а и САН-а. До кра ја
ре а ли за ци је УП ПР-а по ве ћа -
ће мо про из вод њу за 50 од сто,
од но сно по ди ћи ће мо про из -
вод њу го то вих про из во да на
650.000 то на, док би укуп на

на ста ла „Спе ци јал на лу ка” д.
о. о. Пан че во. То пред у зе ће
има 65 за по сле них, а ње го ва
основ на де лат ност је пру жа ње
услу га у обла сти ма реч ног
пре во за ро бе, же ле знич ког
тран спор та и, у ма њем оби му,
скла ди ште ња ро бе. За пр вих
се дам ме се ци би ланс по сло ва -
ња је по зи ти ван.

– Же ли мо да по ста не мо ме -
ђу на род на лу ка и да по ну ди мо
и но ве услу ге. Ка да го во ри мо о
же ле знич ком тран спор ту, у
пла ну је ин тер мо ду лар ни пре -
воз, од но сно плац са спе ци јал -
ним ди за ли ца ма, ка ко би се
вр ши ло гру пи са ње ва го на с
ро бом или би се ро ба уто ва ри -
ва ла на бар же. У раз вој ним
пла но ви ма је и из град ња ро-ро
тер ми на ла за хва љу ју ћи ко јем
би ка ми о ни мо гли ди рект но с
рам пе да пре ла зе на бар жу.
Ова кав тер ми нал не по сто ји у

Хала мокрог поступка и торањ КАН-а

Миљан Ђуровић,
в. д. директора „Азотаре”

и Град би смо има ли ин те ре са
ка да би се то град ско зе мљи -
ште, с по вр ши ном од око 160
хек та ра, ур ба ни стич ким пла -
но ви ма усме ри ло и у прав цу
на ших де лат но сти. Пр вен стве -
но ми слим да би та по вр ши на
мо гла би ти ис ко ри шће на за
ма га цин ско-сме штај не ка па -
ци те те – при ча Ђу ро вић.

„Спе ци јал на лу ка” има око
20 хек та ра, али то ни је до вољ -
но за сме штај не ка па ци те те ро -
бе ко ја би мо гла да до ла зи, јер
до ко ви мо гу да из др же и раз не
вр сте спе ци јал ног и те шког те -
ре та. Ди рек тор је на кра ју под -
се тио да тре ћа оби ла зни ца око
Бе о гра да, ко ја је у пла ну, тре ба
да про ђе у не по сред ној бли зи -
ни „Азо та ре” и „Лу ке”.

„Азо та ра” по сле одва ја ња
„Лу ке” има око 880 рад ни ка, а
„Лу ка” ше зде сет пет.

М. Ди ми трић



За се дам уста но ва
8,2 ми ли о на ди на ра

По кра јин ски се кре тар за по -
љо при вре ду, во до при вре ду и
шу мар ство мр Вук Ра до је вић
пот пи сао је у пе так, 16. сеп -
тем бра, уго во ре с ди рек то ри -
ма се дам сред њих по љо при -
вред них шко ла из Вој во ди не,
ко је су оства ри ле пра во на
сред ства у окви ру кон кур са
ре сор ног се кре та ри ја та на -
ме ње ног њи хо вом опре ма њу
и уна пре ђи ва њу прак тич не
на ста ве. Ме ђу њи ма је и пан -
че вач ка по љо при вред на
шко ла „Јо сиф Пан чић”.

Реч је о уго во ри ма чи ја је
укуп на вред ност око 8,2 ми -
ли о на ди на ра, а ова фи нан -
сиј ска по др шка шко ла ма
тре ба да до при не се оса вре -
ме ња ва њу на став ног про це са
у скла ду са оним што су те
уста но ве ис ка за ле као сво је
при о ри те те. Бес по врат на
сред ства су до де ље на за на -
бав ку си сте ма за на вод ња ва -
ње, за про тив град не мре же,
опре ма ње сточ них фар ми и
опре му за биљ ну про из вод њу
у за шти ће ном про сто ру.

– Мо гу да кон ста ту јем да
по љо при вред не шко ле у
Вој во ди ни на нај бо љи мо -
гу ћи на чин им пле мен ти ра -
ју те о ри ју у прак су и ка да је
реч овим сред њим шко ла -
ма, мо же мо го во ри ти о 

ду ал ном обра зо ва њу. Циљ је
сва ка ко да овим ин ве сти ци -
ја ма ути че мо да се у по ме ну -
тим сред њим шко ла ма по -
диг ну ка па ци те ти, да њи хов
рад бу де што ефи ка сни ји и
да се уна пре ди прак тич на
на ста ва – из ја вио је пред -
став ни ци ма ме ди ја мр Вук
Ра до је вић на кон пот пи си ва -
ња уго во ра с ко ри сни ци ма
ових сред ста ва.

Ре сор ни се кре тар је по звао
ди рек то ре сред њих по љо -
при вред них шко ла из на ше
по кра ји не да на пра ве пред -
лог за јед нич ких при о ри тет -
них по тре ба, ка ко би Се кре -
та ри јат са чи нио кон цепт с
ци љем што бо ље при пре ме
за на ред ну бу џет ску го ди ну.
Ди рек то ри вој во ђан ских по -
љо при вред них шко ла ис та -
кли су ва жност ова квих уго -
во ра, ко ји њи хо вим ђа ци ма
до но се ве ли ку ко рист, јер је
реч о струч ним шко ла ма ко -
је има ју тра ди ци ју и где се
учи жи вот на де лу. Углав ном
сви ови ђа ци на кон шко ло ва -
ња на ђу по сао, јер су, по ре -
чи ма сво јих про фе со ра, до -
бро об у че ни за сво ју стру ку.

Ученици и наставници Школе
за основно и средње образова-
ње „Мара Мандић” организова-
ли су традиционалан мемори-
јални турнир „Максим Симић”,
посвећен бившем директору те
школе, који је пре десет година
трагично изгубио живот у сао-
браћајној несрећи. Турнир је

ове године имао специфичан
карактер, јер су учествовале
екипе састављене од просвет-
них радника и ученика. У кругу
те образовне установе надмета-
ли су се ђаци и наставници из
ОШ „Мирослав Мика Антић”,
ОШ „Олга Петров” из Банатског
Брестовца, ОШ „Ђура Јакшић”

и ОШ „Аксентије Максимовић”
из Долова.

Резултат је био у другом
плану, а највише талента и
умећа показали су професори
школе „Мара Мандић”, који су
достојног спортског ривала
имали у екипи ученика те
школе. После турнира је орга-

низовано дружење и евоцира-
не су успомене на Максима
Симића. Колектив те образов-
не установе овом приликом
захваљује свима који су својим
присуством подржали идеју
школе „Мара Мандић” да са-
чува успомену на колегу и
пријатеља Максима Симића.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ 2016.

ПРИЛИКА ЗА РЕ БРЕН ДИ РА ЊЕ ГРА ДА

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Ал тер на тив не вр сте
мо бил но сти

Уво ђе ње ко ри сних
еко ло шких на ви ка

Пан че во је и ове го ди не део
ве ли ке европ ске по ро ди це
гра до ва у ко ји ма je од 16. до
22. одр жа на еко ло шка ма ни -
фе ста ци ја по све ће на за шти ти
жи вот не сре ди не и одр жи вом
раз во ју – Европ ска не де ља мо -
бил но сти. Реч је о кам па њи
ко ја про мо ви ше одр жи ву ур -
ба ну мо бил ност и иде ју да др -
жа ве, ло кал не са мо у пра ве и
гра ђа ни про ме не свест ка ко би
у за јед ни ци ви ше ко ри сти ли
ал тер на тив не вр сте мо бил но -
сти у свр ху очу ва ња жи вот не
сре ди не. Сло ган ово го ди шње
ма ни фе ста ци је гла сио је: „Па -
мет на и одр жи ва мо бил ност”.

За хва љу ју ћи Се кре та ри ја ту
за за шти ту жи вот не сре ди не,
Пан че во је већ шест го ди на
ре до ван уче сник ове зна чај не
европ ске еко ло шке кам па ње, с
том раз ли ком што је 2016.
има ло ти ту лу „злат ни уче -
сник” и та ко ис пу ни ло усло ве
за зва нич ну кан ди да ту ру за
пре сти жну на гра ду „Европ ски
град мо бил но сти”.

Мно го број не ак ци је
Ак тив но сти у окви ру ово го ди -
шње кам па ње осми шље не су у
скла ду с те мом „Па мет на мо -
бил ност – ја ка еко но ми ја!”,
ко ју је од ре ди ла Европ ска ко -
ми си ја. Де јан Ра ди во јев, ма -
сте ранд Фа кул те та тех нич ких
на у ка, одр жао је у пе так, 16.
сеп тем бра, у ма лој са ли град -
ске ку ће, пре да ва ње под на зи -
вом „Ал тер на тив ни ви до ви

пре во за – ве ћа без бед ност у са -
о бра ћа ју”. На ред ног да на, 17.
сеп тем бра, та ми шки кеј био је
пре пун љу би те ља ро ле ра,
скејт бор да, би ци ка ла и ве сла -
ња, ко ји су про мо ви са ли здрав
на чин жи во та. Ову ак ци ју су
по др жа ли пан че вач ки клуб
„Спор ти ко”, Ве слач ки клуб
„Та миш” и Клуб екс трем них
спор то ва „Аван ту ра 4 х 4”. У
не де љу, 18. сеп тем бра, би ла је
за тво ре на јед на од глав них
пан че вач ких ули ца – Ули ца
Жар ка Зре ња ни на, од Ули це
др Жар ка Фо га ра ша до Ули це
др Све ти сла ва Ка са пи но ви ћа.
На том про сто ру су чла но ви
Фит нес-цен тра „Флекс”, Фит -
нес-клу ба СМС и Три а тлон
клу ба „Та миш” де мон стри ра -
ли ре кре а тив не ак тив но сти –
фит нес, јо гу, ба лет итд.

У сре ду, 21. сеп тем бра, уче -
ни ци и про фе со ри Ма шин ске
шко ле Пан че во пред ста ви ли су
спра ву за ве жба ње „Спар та кус”
и ве тро ге не ра тор. По во дом

обе ле жа ва ња Ме ђу на род ног
да на без ау то мо би ла, 22. сеп -
тем бра, за мо тор на во зи ла био
је за тво рен Кеј Ра до ја Да ки ћа.
Учесницима ове акције
Комитет за безбедност са обра -
ћа ја поклонио је 40 сетова LED
сигнализације за би ци кле.

Пан че вач ки „би ци кло фон”
Цен трал на ма ни фе ста ци ја ово -
го ди шњег обе ле жа ва ња Европ -
ске не де ље мо бил но сти одр жа -
на је у уто рак, 20. сеп тем бра, у
град ској ку ћи. Ло кал на са мо у -
пра ва је про мо ви са ла „би ци -
кло фо не” – тре на жне дво точ -
ка ше с пу ња чи ма за мо бил не
те ле фо не. „Би ци кло фон” је по -
ста вљен у хо лу Град ске упра ве,
као и на још два ме ста – у хо лу
главнe аут обус кe станицe и у
хо лу Кул тур ног цен тра. Иде ју
Се кре та ри ја та за за шти ту жи -
вот не сре ди не Град ске упра ве
Пан че во ре а ли зо вао је тим
про фе со ра и уче ни ка Ма шин -
ске шко ле у Пан че ву.

Том при ли ком је гра до на -
чел ник Са ша Па влов ис та као
да наш град чи ни све да ре -
брен ди ра мо град, ко ји је био
јед на цр на еко ло шка тач ка, и
да је кам па ња Европ ска не де ља
мо бил но сти из у зет но зна чај на
за Пан че во. У свом обра ћа њу
при сут ни ма Ка та ри на Ба њаи,
чла ни ца Град ског ве ћа за ду же -
на за еко ло ги ју, ре кла је да
ино ва ци ја (у овом слу ча ју „би -
ци кло фон”) свр ста ва Пан че во
у гру пу гра до ва ко ји се ак тив но
за ла жу за уво ђе ње ал тер на тив -
них ви до ва мо бил но сти, очу ва -
ње жи вот не сре ди не, по ди за ње
све сти ста нов ни ка и про мо ци ју
здра вог на чи на жи во та. С дру ге
стра не, ди рек тор Ма шин ске
шко ле Пан че во Ми ло рад Илић
под се тио је јав ност на то да је
ова шко ла кроз не ко ли ко про -
је ка та по ка за ла да je као обра -
зов на уста но ва од го вор на и да
раз ми шља о по ди за њу све сти и
уна пре ђе њу у обла сти за шти те
жи вот не сре ди не.

У Но вом Са ду је од 19. до 22.
сеп тем бра одр жан Свет ски
кон грес о упра вља њу чвр -
стим от па дом, на ко јем је
уче ство ва ло ви ше од 1.300
уче сни ка из чак 72 др жа ве.
Пре ма ре чи ма Вла ди ми ра
Га ли ћа, по кра јин ског се кре -
та ра за еко ло ги ју, ова ма ни -
фе ста ци ја је има ла зна чај
ка ко за АП Вој во ди ну, та ко и
за са му Ре пу бли ку Ср би ју.

Пре вен ти ва у за шти ти жи -
вот не сре ди не упра вља њем от -
па дом са мо је јед на од ве ли ког
бро ја те ма о ко ји ма су свет ски
при зна ти струч ња ци рас пра -
вља ли то ком овог тро днев ног
ску па. Се кре тар Га лић је ис та -
као да је ово би ла из у зет на
при ли ка да над ле жни у др жа -
ви стек ну но ва зна ња у овим
обла сти ма, да оства ре парт -
нер ство с ме ђу на род ним су -
бјек ти ма и та ко обез бе де фи -
нан сиј ску по др шку, ко ја је и те
ка ко по треб на.

Пре ма ре чи ма над ле жних
из по кра јин ског еко-се кре та -
ри ја та, упра вља ње от па дом је
је дан од нај ве ћих про бле ма
за шти те жи вот не сре ди не на
те ри то ри ји АП Вој во ди не и у
тој обла сти нај ви ше за о ста је -
мо у од но су на стан дар де
Европ ске уни је. Они ис ти чу
да је на ша оба ве за да се овој
про бле ма ти ци при сту пи стра -
те шки и си стем ски, у скла ду с
ме ђу на род ним кон вен ци ја ма,
ди рек ти ва ма и стан дар ди ма
ЕУ. 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 гла ша ва да је
по све ћен ак тив но сти ма ко је
до при но се бо љој и ефи ка сни -
јој за шти ти жи вот не сре ди не
и здра вља љу ди и да ће у сле -
де ћем пе ри о ду да ти свој мак -
си мум у пру жа њу тех нич ке и
фи нан сиј ске по др шке ло кал -
ним са мо у пра ва ма за ус по ста -
вља ње до бре прак се и у обла -
сти упра вља ња от па дом.

ЗА ВР ШЕН СВЕТ СКИ КОН ГРЕС 

О УПРА ВЉА ЊУ ЧВР СТИМ ОТ ПА ДОМ

Пред на ма је дуг 
и скуп пут

Ак ци ја По кре та 
го ра на и цен тра 
во лон те ра Пан че во

Еко-квиз без 
по бед ни ка

Дан за шти те озон ског омо та ча,
16. сеп тем бар, у на шем гра ду је
обе ле жен ма ни фе ста ци јом у
До му омла ди не ко ју је тре ћу
го ди ну за ре дом ор га ни зо вао
По крет го ра на и цен тар во лон -
те ра Пан че во, уз по др шку Се -
кре та ри ја та за за шти ту жи вот -
не сре ди не Гра да Пан че ва.

Пре ма ре чи ма Љи ља на Ко -
нев ски, пред сед ни це По кре та
го ра на и цен тра во лон те ра Пан -
че во, основ ни сми сао ове кам -
па ње је да се ђа ци основ них и
сред њих шко ла оку пе и по ка жу
сво је зна ње о кли мат ским про -
ме на ма, о на ру ша ва њу жи вот не
сре ди не услед тих про ме на и о
то ме ка ко за шти ти ти озон ски
омо тач. Она је на по чет ку ма -
ни фе ста ци је по здра ви ла го сте и
по зва ла ђа ке да се при кљу че
овом удру же њу и на тај на чин
до при не су здра ви јој жи вот ној
сре ди ни, али и да ква ли тет но
про ве ду сло бод но вре ме.

По сле по здрав ног го во ра
пред сед ни це удру же ња на сту пио

ЕКО ЛО ШКА КАМ ПА ЊА – ДАН ЗА ШТИ ТЕ ОЗОН СКОГ ОМО ТА ЧА

Еду ка ци ја и дру же ње у До му омла ди не
за уче ни ке ни жих раз ре да во -
лон те ри удру же ња ор га ни зу ју
ра ди о ни це, а за сред њо школ -
це еко ло шке кви зо ве.

– По крет го ра на и цен тар
во лон те ра Пан че во на ста ви ће
у на ред ном пе ри о ду да оби ла -
зи обра зов не уста но ве, а циљ
нам је да оби ђе мо све шко ле
на те ри то ри ји гра да. Де ци је
све ово но во, јер се о озон ском
омо та чу у основ ној шко ли учи
тек у осмом раз ре ду. Те ма је
ве о ма ин те ре сант на шко лар -
ци ма, по себ но део ко ји се од -
но си на не га тив но де ло ва ње
УВ зра че ња и бо ле сти ко је оно
иза зи ва. То их до дат но за ин те -
ре су је, та ко да он да при ча мо и
о за шти ти, о то ме ка ко би смо
мо ра ли да се по на ша мо да би -
смо се за шти ти ли од не га тив -
ног УВ зра че ња и шта тре ба
ура ди ти да би смо до при не ли
сма ње њу озон ских ру па – ре кла
је Ми ле на Јо ви шић.

На кра ју тре ба ис та ћи да је
про је кат „Чу вај мо озон, чу вај -
мо на ше здра вље” пре че ти ри
го ди не по др жао По кра јин ски
се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не, а по след ње две
го ди не одр жа ва ње ма ни фе ста -
ци је фи нан сиј ски по ма же Се -
кре та ри јат за за шти ту жи вот -
не сре ди не Гра да Пан че ва.

је хор ОШ „Иси до ра Се ку лић”,
чи ји су чла но ви от пе ва ли не -
ко ли ко пе са ма на те му еко ло -
ги је и озон ског омо та ча. По том
је про фе сор ка ге о гра фи је
Бран ка Мар ко вић одр жа ла
пре да ва ње о озон ском омо та -
чу, ње го вом на стан ку, угро же -
но сти, штет но сти УВ зра че ња и
на чи ни ма за шти те озо нос фе -
ре. На кон то га су се уче ни ци
Еко ном ске и По љо при вред не
шко ле так ми чи ли у еко ло -
шком кви зу. По бед ни ка ни је
би ло, јер су две еки пе, и по
окон ча њу про ду же та ка, има ле
исти број бо до ва.

По ред ове, цен трал не ма ни -
фе ста ци је, про је кат „Чу вај мо
озон, чу вај мо на ше здра вље”
об у хва та и одр жа ва ње се ри је
ра ди о ни ца и пре да ва ња у
основ ним и сред њим шко ла ма
на те ри то ри ји це лог Пан че ва с
ци љем про ду бљи ва ња са зна ња
на ших су гра ђа на о озон ском
омо та чу и по сле ди ца ма УВ
зра че ња на љу де услед по сто -
ја ња озон ских ру па. Пре ма ре -
чи ма Ми ле не Јо ви шић, тим-
ли дер ке По кре та го ра на и
цен тра во лон те ра и ко ор ди на -
тор ке про јек та, еду ка ци ја уче -
ни ка спро во ди се у две фор ме:

МЕМОРИЈАЛ „МАКСИМ СИМИЋ”

Десет година сећања

ПО ДР ШКА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИМ ШКО ЛА МА

Но вац за бо љу прак су



Мобилна јединица Превентив-
ног центра панчевачког Дома
здравља започела је обележа-
вање Светског дана срца (29.
септембра) већ у среду, 21.
септембра, акцијом превен-
тивних прегледа за све запо-
слене у фабрици „Панонија”.

Слична акција са истим по-
водом биће приређена и у че-
твртак, 28. септембра, од 7.30
до 10 сати, у Месној заједници
Војловица. Планирано је и да,
у склопу обележавања овог ва-
жног датума, др Ана Митрић
одржи предавање за пацијенте
у амбуланти „Младост”, а тер-

мин одржавања предавања би-
ће накнадно саопштен. Свет-
ски дан срца се ове године
обележава под слоганом
„Оснажите свој живот”, а кам-
пања је усмерена на ширење
порука о томе шта можемо
учинити како бисмо побољша-
ли здравље свог срца.

Болести срца и крвних судо-
ва су светски убица број један:
сваке године оне су одговорне
за 17,3 милиона прераних смр-
ти. Но чињеница је да се многа
кардиоваскуларна обољења
могу спречити лиминацијом
фактора ризика, као што су
употреба дувана, неправилна
исхрана и недостатак физичке
активности. Интересантно је
то да се преко 70 процената
свих симптома срчаног и мо-
жданог удара јавља у кући, ка-
да је неко од чланова породице
присутан и може да помогне.
Стога је врло важно умети пре-
познати знаке и симптоме ср-
чаног и можданог удара.

На срчани удар указују: јак
бол иза грудне кости у виду
стезања, притиска и пробада-
ња који траје више од пола са-

та (бол се може ширити према
раменима или стомаку, левој
руци, вилици или лопатица-
ма), отежано дисање праћено
кратким дахом, малаксалост,
мучнина, повраћање и узне-
миреност. Знаци можданог
удара су потпуно другачији.
Препознајемо га по: одузето-
сти једне стране лица, руке

или ноге на једној страни те-
ла, конфузији (особа не зна
где се налази), отежаном или
неразговетном говору, тешко-
ћама с видом, отежаном кре-
тању, вртоглавици, губитку
равнотеже и координације, по
јакој главобољи без претход-
ног узрока и несвестици или
потпуном губитку свести.

Са ула ском у ме но па у зу
сма њу је се про из вод ња хор -
мо на, на ро чи то про те и на
ко ла ге на, ко ји је под кон -
тро лом естро ге на. Та ко до -
ла зи до очи глед не про ме не
у струк ту ри и из гле ду ко же.
У пр вих пет го ди на ме но па -
у зе же на из гу би тре ћи ну ко -
ла ге на у ко жи.

Естро ген оба вља основ ну
функ ци ју одр жа ва ња ела -
стич но сти, али у овом до бу
же не он ра ди кал но опа да и

за то до ла зи до ису ши ва ња и
опу шта ња ко же. На зо ла би -
јал не бо ре су из ра же не, а ко -
жа ли ца и вра та се опу шта.
Исто вре ме но, по ја чан удео
про ге сте ро на у од но су на
естро ген мо же до ве сти до по -
ја ве адулт них ак ни. Упо тре ба
не жних пи лин га је са да оба -
ве зна да не би до шло до за -
тва ра ња по ра и по ја ве ак ни.
Ва жно је да се пре па ра ти за
ски да ње ви шка ма сно ће за -

ме не бла гим сред ством ко је
укла ња са мо не чи сто ће, а не
и ма сно ћу ко же.

У овом пе ри о ду жи во та
ва ша кре ма тре ба да са др -
жи, по ред ли пи да, пеп ти да и
фи то хор мо на (из би ља ка), и
ко ен зим Q10, хи ја лу рон ску
ки се ли ну, ко ла ген и ком -
плекс ви та ми на. Ан ти рид је
оба ве зан. Са да ва жну уло гу
не игра при ро да, већ пра -
вил на не га и за шти та, од но -
сно пре хра на и хи дра та ци ја.

Трет ма ни ли ца ко ји да ју
од лич не ре зул та те су ин јек -
ци о на ме зо те ра пи ја, ра ди о -
та ла сни лиф тинг, сред њи
хе миј ски пи лин зи (као што
је ТЦА, при че му до ла зи до
укла ња ња по вр шин ског сло -
ја ко же, а та ко и до гла ча ња
бо ра), хран љи ви, лиф тинг и
слич ни трет ма ни.

У овом пе ри о ду же не нај -
ви ше по се жу за фи ле ри ма
(по пу њи ва чи ма бо ра) и
естет ским опе ра ци ја ма, али
тре ба зна ти да ни шта од то -
га не вре ди ако вам је ко жа
си ва и ис по шће на. Жи вот
ко жи мо гу да ти са мо пра -
вил на не га, ква ли тет не кре -
ме и од го ва ра ју ћи ко зме тич -
ки трет ма ни. Ко ри сно је
зна ти да се ће ли је ко же нај -
бр же об на вља ју из ме ђу је -
дан сат по сле по но ћи и 5 са -
ти ују тру, а ак тив ни са стој ци
из ноћ них кре ма до дат но
под сти чу ре ге не ра ци ју и хи -
дра та ци ју ко же.

Петак, 23. септембар 2016.
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Олакшице за ђаке
Гимназије и ЕТШ 
који се крећу 
уз помоћ колица

Стигла и нова опрема
за ОШ „Бранко 
Радичевић”

Три ученика Гимназије „Урош
Предић” и један ђак Електро-
техничке школе „Никола Те-
сла” који се крећу уз помоћ
инвалидских колица од про-
шлог петка, 16. септембра, ко-
начно могу да на много лакши
начин уђу у школске зграде,
али и да без проблема оду на
спрат и стигну до било које
просторије у школи.

Панчево је, наиме, један од
десет градова у Србији чија је
Интерресорна комисија иза-
брана за учешће у пројекту
„Унапређење професионалне
подршке у заједници – важан
корак у инклузији деце”, који
се спроводи у партнерству с
Канцеларијом УНИЦЕФ-а за
Србију и Центром за социјал-
ну политику, а у сарадњи са
Сталном конференцијом гра-
дова и општина и Тимом за
социјално укључивање и сма-
њење сиромаштва Владе РС.
Пројекат је намењен унапре-
ђењу развоја деце и побољша-
њу њиховог приступа инклу-
зивном образовању, здравстве-
ним и социјалним услугама и
подршци њиховим породица-
ма. Интерресорној комисији у
Панчеву су у две рате додеље-

ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПРАКСИ

ГУСЕНИЧАРИ КАО 
ЦИВИЛИЗАЦИЈСКИ ИСКОРАК

на средства у укупном износу
од 11.365 америчких долара.
Од дела овог новца набављена
су два гусеничара, вредна по
355.300 динара, уз помоћ ко-
јих ученици Гимназије и
Електротехничке школе сада
улазе у зграду и пењу се уз сте-
пенице.

Уговор о монтирању гусени-
чара директори обеју школа
потписали су у Градској упра-
ви у петак, 16. септембра, у

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Слат ки то пли сен дви чи

По ку шај те да ухва -
ти те још по не ки
сун чан дан у сеп -
тем бру и ужи ва те у
до руч ку на отво ре -
ном. Те ра са је иде -
ал на за ту вр сту
ужи ва ња. Овај фан -
та сти чан бр зи до -
ру чак, ко ји је од -
лич на енер гет ска
бом ба за по че так
да на, пред ста вио је
јед ном при ли ком
Џеј ми Оли вер. Он
га је на звао „гре -
шни по че так да на”.

Са стој ци: две кри шке ра жа ног хле ба без бра шна, јед на су пе на ка ши -

ка ни ско ка ло рич ног крем си ра, јед на ка фе на ка ши ка ме да, 20 г ба -

на не, 10 г цр не чо ко ла де.

При пре ма: По ме шај те крем сир и мед, а за тим на ма жи те пре ко оба

пар че та хле ба. На се ци те ко лу то ве ба на не и по ре ђај те пре ко крем си -

ра. Чо ко ла ду исе ци те на сит не коц ке и ста ви те пре ко ба на не. Спој те

пар чи ће хле ба с на ма за ним де лом пре ма уну тра. Ста ви те у угре јан

то стер и по сле не ко ли ко ми ну та ужи вај те у „гре шном по чет ку да на”.

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

Ко ри стим ову при ли ку да још
јед ном јав но, не из мер но и с
ду жним по што ва њем за хва -
лим док тор ки Ду шан ки Ми -
ло шев Жи ло вић са Ин фек тив -

ног оде ље ња Оп ште бол ни це у
Пан че ву на то ме што ме је
спа сла од си гур не смр ти.

Хва ла јој на ње ној до бр о ти,
са ве сно сти и упор но сти, као и
на па жњи пре ма мо јим го ди -
на ма и те жи ни бо ле сти. Та ко -
ђе за хва љу јем свим се стра ма с
по ме ну тог оде ље ња, ко је су ми
то ком бо рав ка у бол ни ци да -
ва ле на ду.

Сто јан Пи пер ски

За хвал ност 
док тор ки Ду шан ки

Не га ли ца са 50 плус

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

присуству градских већника
Миленка Чучковића и мр Та-
тјане Божић, а одмах потом су
гусеничари и монтирани у
школама.

– Гусеничари засад нису
неопходни осталим школама,
а Интерресорна комисија ће
свакако наставити да прати
ситуацију на терену и потребе
других образовних установа. У
оквиру овог пројекта смо на-
бавили и лаптоп и видео-про-

јектор за Основну школу
„Братство–јединство”. Ова
опрема ће се такође користити
у процесу рада с децом која су
у систему инклузивног образо-
вања – навео је Чучковић.

Директор Електротехничке
школе Никола Ћурчин изра-
зио је задовољство због чиње-
нице да сви ученици сада има-
ју равноправан приступ садр-
жајима у школи, а подсетио је
и на то да су зграде обеју шко-
ла под заштитом државе, те да
није било могуће поставити
рампе из архитектонских раз-
лога. Слична искуства је поде-
лио и његов колега Владимир
Марић, директор Гимназије.

– Имали смо много ђака са
отежаним кретањем и то смо
решавали тако што су они ко-
ристили учионице у приземљу.
Ипак, и до њих је потребно
стићи преко неколико степе-
ника, па смо били принуђени
да ђаке преносимо. До кабине-
та за информатику, смештених
на спрату, било је немогуће
стићи, а није било техничких
могућности да се они преселе
у приземље. На срећу, деца која
се крећу уз помоћ колица, сада
у сваки кутак школе могу да
стигну лако и безбедно – истакао
је Марић.

Он је додао да набавка гусе-
ничара представља прави „ци-
вилизацијски искорак”, јер ко-
начно Гимназија и Електро-
техничка школа имају могућ-
ност да на нормалан начин,
који одговара 21. веку, приме
у своје зграде све особе са оте-
жаним кретањем.

ХРОНИКА

ПОВОДОМ СВЕТСКОГ ДАНА СРЦА

Превентивни прегледи у МЗ Војловици

Дра ги мо ји, сва ко од нас се
на шао у си ту а ци ји да тре ба
да са чу ва не што дра го це но.
На чин на ко ји во ди мо ра чу -
на о дра го це но сти ма, ка ко
их чу ва мо, ка ко, ко ме и ко -
ли ко их по ка зу је мо, мно го
го во ри о на ма са ми ма.

За не ко га је нај ве ћа дра -
го це ност но вац, па отва ра
ра чу не у бан ка ма, ку пу је се -
фо ве и пла ни ра ин ве сти ци је
ко је ће до не ти још ви ше
нов ца. Дру ги пра ве ле по
опре мље не га ра же, где
скла ња ју сво је дра го це но сти
на точ ко ви ма од мо гу ћих
оште ће ња и, не дај бо же,
кра ђе. Не ки тре ћи угра ђу ју
ску пе аларм не си сте ме и ка -
ме ре да са чу ва ју сво је умет -
нич ке дра го це но сти, или
пла ћа ју ма лу вој ску до бро
утре ни ра них и об у че них
љу ди ко ји ма је жи вот ни по -
зив да чу ва ју и обез бе ђу ју.
Не ки спа ва ју мир ни је ако
њи хо ве дра го це но сти чу ва ју
„зве ри” опа сног из гле да.

Сви ма је за јед нич ко да су
ве о ма ве за ни за сво је дра го -
це но сти, да их љу бо мор но
чу ва ју, али исто та ко же ле да
им се дру ги ди ве. Же ле да да -
ју се би ва жност, да на гла се
илу зи ју мо ћи ко ју им ла жно
под гре ва њи хо ва нај чу ва ни ја
и нај во ље ни ја дра го це ност.
Ду бо ко не све сни да се та иста
илу зи ја мо же ла ко рас па сти
због јед не ло ше про це не, не -

при ла го ђе не бр зи не или не -
ма ра дру гих. Са ма ми сао о
гу бит ку ства ра исти осе ћај
стра ха као и ствар ни гу би так.
Те шко је и за ми сли ти ка ко је
жи ве ти у стал ном стра ху од
гу бит ка дра го це но сти. Ако је
стал но под кљу чем и са кри -
ве на, ни ко не зна да по сто ји и
не ма пре ко по треб ног ди вље -
ња и за ви сти дру гих. Ако је
ве чи то из ло же на по гле ду
дру гих, ри зик од гу бит ка се
по ве ћа ва и страх се ши ри и
тру је из ну тра.

А шта је са оним дра го це -
но сти ма ко је се не ста вља ју
под кључ? На уч ни ци су пре -
ци зно из ра чу на ли: да се по -
ја ви мо баш ми, у овом тре -
нут ку, на овом ме сту, на
овој пла не ти, шан се су је дан
пре ма 400 три ли о на! Сва ко
од нас, без из у зет ка, по се ду -
је нај ве ћу дра го це ност, је -
ди ну и не по но вљи ву у це -
лом уни вер зу му. Шта ра ди -
мо с њом, ко ли ко и ка ко је
чу ва мо? Ко ли ко ужи ва мо у
сво јој је дин стве но сти?

Сва ко днев но се сре ће мо с
љу ди ма ко ји уни шта ва ју сво -
ју дра го це ност же ле ћи да бу -
ду као не ко дру ги. По жељ но
је и је ди но при хва тљи во ме -
ња ти свој из глед до уна пред
од ре ђе ног, тре нут но по пу -
лар ног са вр шен ства и угу -
ши ти по бу ну ду ше, ко ја зна
да је сва ле по та у је дин стве -
но сти и ма лим не са вр ше но -
сти ма по ко ји ма смо дру га -
чи ји и са мо сво ји. Ако осве -
сти мо соп стве ну вред ност,
као не што не по но вљи во,
пре див но баш та кво ка кво је,
по че ће и дру ги да уви ђа ју и
да нас це не по оном што је -
смо, а не по оном шта би
тре ба ло да бу де мо.

Чу ва ти љу бо мор но сво је
дра го це но сти и жи ве ти у
стал ном стра ху од гу бит ка
или ужи ва ти у не про це њи -
вој ве ли чан стве но сти вла -
сти тог би ћа – од лу ка је, као
и увек, на ва ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Ка ко чу ва мо 
дра го це но сти?

Равноправан приступ за све
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По ку шао да 
из деј ству је по на вља ње
су ђе ња пре ко 
по сред ни ка

Наш су гра ђа нин Д. Д. због ко -
га су при пад ни ци БИА и по ли -
ци је про шле не де ље ухап си ли
пред сед ни ке су до ва у Шап цу и
Ло зни ци и јед ног су ди ју био је
у гру пи од че тр на ест ли ца ко ја
су пре де сет го ди на са чи ња ва -
ла фик тив ну до ку мен та ци ју за
ка ми о не ко ји су пре во зи ли ро -
бу у Ре пу бли ку Срп ску. Они су
за то, ка ко је пи са ло у кри вич -
ној при ја ви ко ју је по ли ци ја
та да под не ла, узи ма ли ми то у
из но су од 12.000 до 15.000
евра по сва ком про пу ште ном
ка ми о ну.

Чла но ви те гру пе су ухап ше -
ни по сле не ко ли ко ме се ци пра -
ће ња у син хро ни зо ва ној ак ци ји
ко ја је из ве де на у Бе о гра ду,
Пан че ву, Но вом Са ду, Зре ња -
ни ну, Аран ђе лов цу, Ин ђи ји и
Срем ским Кар лов ци ма, о че му
су та да из ве шта ва ли сви ме ди -
ји. На кон што су им ста вље не
ли си це на ру ке, об ја вље но је да
су оште ти ли бу џет Ср би је за
ви ше од пет ми ли о на евра.

Ме ђу тим, на су ђе њу по во -
дом овог слу ча ја, ко је је одр -
жа но у Ло зни ци, Д. Д. је пр во -
сте пе ном пре су дом осло бо ђен
од го вор но сти. На кон то га је
Апе ла ци о ни суд уки нуо ту од -
лу ку и на ре дио да се суд ски

КО ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЦ ЗБОГ КО ГА ЈЕ УХАП ШЕ НО ТРО ЈЕ ЉУ ДИ?

ОП ТУ ЖЕН ЗБОГ УЗИ МА ЊА МИ ТА

про цес одр жи по но во, али у
Шап цу.

На за вр шет ку тог су ђе ња Д.
Д. је осу ђен на се дам ме се ци
за тво ра, а ту од лу ку је ка сни је
по твр дио и Апе ла ци о ни суд.
Ме ђу тим, Д. Д. од та да ни је до -
сту пан ор га ни ма го ње ња, па су
они рас пи са ли по тра гу за њим.

Пре ма тврд ња ма ис тра жних
ор га на, он је и по ред то га 

по ку ша вао да из деј ству је по -
на вља ње су ђе ња, па је сту пио у
кон такт с пред сед ни ци ма су -
до ва у Шап цу и Ло зни ци и с
јед ним су ди јом, ко ји су због
са рад ње с њим и при ма ња ми -
та ухап ше ни пре се дам да на.

Под се ћа мо, др жав ни се кре -
тар у МУП-у Би ља на По по вић
Ивковић по во дом то га је из ја -
ви ла да су они ли ше ни сло бо де

На ста вак су ђе ња Вик то ру
Сла ви ну, Ста ни сла ву Ки -
сли ци ну и Ја ги ту Син гу,
бив шим ди рек то ри ма у пан -
че вач кој Ра фи не ри ји, оп ту -
же ним за ко руп ци ју, ко ји је
био за ка зан за про шли че -
твр так, од ло жен је за 24. и
25. ок то бар.

Суд ски про цес про тив ове
тро ји це не ка да шњих ру ко во -
ди ла ца, ко ји се те ре те за узи -
ма ње ми та од вла сни ка јед не
ша бач ке при ват не фир ме,
про лон ги ран је ка ко би по -
слов ни ак ти о са рад њи при -
ват ни ка из Шап ца и Нафт не
ин ду стри је Ср би је би ли пре -
ве де ни на ру ски је зик.

Под се ћа мо, пре ма на во ди -
ма из оп ту жни це ко ју је про -
тив Сла ви на, Ки сли ци на и
Син га по ди гло Ви ше јав но
ту жи ла штво у Пан че ву, они
су вла сни ци ма ша бач ке фир -
ме до ста вља ли ин фор ма ци је
о то ме ко ли ко ру ко вод ство
НИС-а пла ни ра да по тро ши
за јав не на бав ке ко је су би ле
рас пи си ва не ра ди из во ђе ња
ра зних по сло ва у по го ни ма
пан че вач ке Ра фи не ри је.

Оп ту же ни су и да су вла -
сни ци ма ша бач ке фир ме
омо гу ћи ли огром ну за ра ду,
за шта су их они на гра ди ли
су мом од не ко ли ко сто ти на
хи ља да евра.

ВИ ШИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

Од ло же но су ђе ње 
бив шим ди рек то ри ма

због по сто ја ња осно ва сум ње
да су при ми ли ми то и зло у по -
тре би ли слу жбе ни по ло жај.

На кон њи хо вог хап ше ња ре а -
го ва ло је и Ми ни стар ство прав -
де. Ми ни стар ка Не ла Ку бу ро вић
је у са оп ште њу ис та кла да ни ко -
ме ни је при јат но да они ко ји де -
ле прав ду и ста ра ју се о за ко ни -
то сти ра да су до ва бу ду ли ше ни
сло бо де због сум ње да су по чи -
ни ли те шка кри вич на де ла.

„Ме ђу тим, то је ја сна по ру ка
гра ђа ни ма да не ма из у зе тих од
за ко на, без об зи ра на то ко оба -
вља ко ју функ ци ју. За јед нич -
ким ра дом по ли ци је, БИА и Ту -
жи ла штва за ор га ни зо ва ни кри -
ми нал др жа ва је по ка за ла од -
луч ност у бор би про тив ко руп -
ци је и кри ми на ла. Ка да не ко са
ова ко ва жном дру штве ном
функ ци јом за рад лич не ко ри -
сти зло у по тре би слу жбе ни по -
ло жај, то ру ши по ве ре ње гра ђа -
на. Не са мо у пра во су ђе већ у
це лу др жа ву. Ве ру јем да ће над -
ле жни др жав ни ор га ни ефи ка -
сно по сту па ти у овом и слич -
ним слу ча је ви ма. То је нео п -
ход но ка ко због то га да би над -
ле жни др жав ни ор га ни у што
кра ћем ро ку до шли до пу не
исти не, та ко и за то да би они за
ко је се до ка же да су ра ди ли ми -
мо за ко на сно си ли по сле ди це и
од го ва ра ли за де ла ко ја су по -
чи ни ли”, пи ше у са оп ште њу
Ми ни стар ства прав де.

М. Глигорић

Чланови Удружења за негова-
ње традиција 51. механизова-
не бригаде, јединице некада-
шње ЈНА, чија је база била у
касарни „Стевица Јовановић”,
обележили су 20. септембра
48-годишњицу од њеног фор-
мирања.

Они су најпре положили
цвеће на споменик Стевици
Јовановићу, а потом им се
обратио један од команданата
те прослављене јединице –
пуковник Зоран Кандић. При-
сутни су срдачним аплаузом
поздравили његовог колегу
генерала Енеса Тасу, најпо-
знатијег међу командантима
51. бригаде, који је такође
присуствовао овом скупу.

Пуковник Кандић је у свом
говору подсетио да су се при-
падници 51. бригаде током су-
коба почетком деведесетих го-
дина у Хрватској у којима су
учествовали увек борили вите-
шки и да никада нису прози-
вани због кршења одредби ме-
ђународног ратног права.

– Увек смо савесно и до кра-
ја извршавали све задатке који

су нам били постављани. Не-
колико пута смо били прогла-
шавани за најбољу јединицу у
ЈНА, а током рата у Хрватској
ниједан наш припадник се ни-
је нашао на стубу срама због
непоштовања ратних правила
– нагласио је Кандић.

Он је најавио да ће у децем-
бру чланови Удружења за не-
говање традиција 51. бригаде
одржати изборну скупштину.
Додао је да ће пре тога један

од њихових приоритета бити
налажење начина да млади
наставе да чувају успомене на
ту јединицу да она не би била
заборављена.

Према Кандићевим речима,
једно од решења за то је обаве-
зивање деце чланова Удруже-
ња да наставе неговање њего-
вих традиција а друга могућ-
ност је повезивање с надле-
жнима у Војсци Србије који су
задужени за чување успомене

на њене некадашње јединице
и њен историјат.

Чланове Удружења за него-
вање традиција 51. бригаде по-
здравили су садашњи официри
Војске Србије: капетан Влади-
мир Божовић, заменик коман-
данта 11. пешадијског батаљо-
на, и потпуковник Саша Пет-
ковић, командант Центра за
обуку и усавршавање подофи-
цира. Они су истакли да им је
драго што сваке године имају
прилику да угосте чланове
Удружења и пожелели су им
дуг живот и добро здравље.

Подсећамо, док наши нека-
дашњи политичари нису доне-
ли одлуку о укидању 51. брига-
де, кроз ту јединицу је током
њеног постојања прошло више
од 50.000 активних војника и
40.000 резервиста из Панчева
и других јужнобанатских оп-
штина.

Педесет прва бригада је не-
колико пута била најбоља је-
диница у ЈНА, а пет њених ко-
манданата унапређено је у
чин генерала.

М. Г.

ОБЕЛЕЖЕНА ГОДИШЊИЦА ФОРМИРАЊА 51. БРИГАДЕ

Војници за узор и поштовање

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас како от-
крити тајног агента. „Панче-
вац” и издавачка кућа „Вул-
кан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Борнов императив” Роберта
Ладлама за два наша читао-
ца или читатељке који су нај-
креативније одговорили на
то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„Ма, само питајте Илију
Чворовића.” 063/3100...

„Сачекам да тајни агент
заспи и онда му узмем по-
кривач.” 064/2438...

Награде се могу преузети у
књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијег одговора на пита-
ње на шта их асоцирају буба-
швабе. Они ће освојити по
један примерак књиге „Буба-
швабе” Јуа Несбеа.

То издање моћи ће да у
књижари „Делфи” у „Авив
парку”, од наредног уторка,
преузму аутори следећих од-
говора:

„Подсећају ме на мемљи-
ву студентску собу испуње-
ну димом у којој смо пили
док су остали успешно по-
лагали испите. Уместо у
друштву одликаша, били
смо у друштву бубашваба.”
062/1962...

„На колегиницу Љубицу.
Када јој је из регистратора
испала бубашваба, преско-
чила је преко колеге и преко
три стола од страха, а ми мал
нисмо умрли од смеха.”
060/6672...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Но-
ва наградна питања потра-
жите на страницама овог
броја „Панчевца”.

Д. К.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Кад је Љубица 
срела бубашвабу

Два пута годишње, у априлу
и октобру, ЈКП „Хигијена”
организује акцију чишћења
и уређења града. Јесења ак-
ција „Октобар – месец чи-
стоће” почиње у понеде-
љак, 3. октобра, и трајаће
до краја месеца – до 28. ок-
тобра. По унапред утврђе-
ном распореду (који ћемо
објављивати), радници по-
гона „Чистачи” и „Изноше-
ње смећа” ће сваког радног
дана, од 7 до 15 сати, оби-
лазити панчевачке улице и
сакупљати и одвозити каба-
сти отпад. Стога ово преду-
зеће позива грађане да на
време, након чишћења сво-
јих дворишта, башта и до-

мова, испред зграда и кућа
оставе отпад. У кабасти от-
пад спадају: стари наме-
штај, бела техника, амба-
лажа, ауто-лимарија, гуме,
баштенско смеће и сав дру-
ги отпад изузев грађевин-
ског шута.

Радници ће током окто-
бра обићи све делове Пан-
чева, као и Старчево, где
„Хигијена” такође односи
смеће, а сваког петка ће из-
лазити на терен по позиви-
ма грађана. Сва обавеште-
ња у вези са овом акцијом
грађани могу добити рад-
ним данима од 7 до 15 сати
путем телефона 327-010 и
310- 931. М. Д.

ИЗ ЈКП „ХИГИЈЕНЕ”

Почиње јесење 
чишћење града

И поред тога што је МУП не-
давно купио стотинак нових
возила, већина аутомобила
које користи полиција је за-
старела – упозорио је Синди-
кат српске полиције.

„Наши полицајци често из-
лазе на терен технички неис-
правним возилима и тако ди-
ректно доводе у опасност сво-
је животе. Осим тога, то нас
брука и додатно смањује иона-
ко окрњен углед полицајаца.
Због тога се на улицама могу
видети наше колеге како гура-
ју службена возила или сао-
браћајци који контролишу и
кажњавају учеснике у саобра-
ћају без обзира на то што су
њихови аутомобили без света-
ла, са истрошеним пнеумати-
цима. Синдикат српске поли-
ције указује Министарству уну-
трашњих послова и јавности на

то да је крајње време да се
уради нешто по питању под-
млађивања возног парка

МУП-а. Некоме другом препу-
штамо анализу како је дошло
до тога да у Министарству

имамо више различитих мар-
ки и модела возила, зато што
то беспотребно компликује и
поскупљује њихово одржава-
ње и набавку резервних дело-
ва. Питамо се да ли је ико вр-
шио анализу трошкова одр-
жавања једног возила старог
15–20 година са по пола ми-
лиона пређених километара
из себе! Да ли је боље тако
или као што се ради у поли-
цијама свих озбиљних држа-
ва? Оне не купују возила, већ
их узимају на лизинг, возе но-
ва и после пар година враћају
лизинг кућама. На тај начин
увек имају млад возни парк,
сигурна возила и безбедне по-
лицајце у њима, кадре да пра-
вовремено интервенишу”, пи-
ше у саопштењу Синдиката
српске полиције.

М. Г.

СИНДИКАТ СРПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Возни парк МУП-а застарео

Колико километара су прешли ови аутомобили?



Ди на мо 1945 по бе дио
у Ве ли ком Се лу

Утак ми ца ма ше стог ко ла на -
ста вље на је пр вен стве на тр ка
за бо до ве у Срп ској ли ги „Вој -
во ди на”. На СЦ-у „Мла дост”,
пред око 700 по се ти ла ца, фуд -
ба ле ри Же ле зни ча ра су са вла -
да ли Рад нич ки из Но ве Па зо -
ве са 4:1 и та ко по но во ухва ти -
ли по бед нич ки ри там.

По пу лар на пан че вач ка
„ди зел ка” је бр зо за бо ра ви ла
на по раз у Са ку ла ма. Од са -
мог по чет ка утак ми це Жељ ко
Стај чић и ње го ви са и гра чи
кре ну ли су у офан зи ву, же ле ћи
да што пре по стиг ну по го дак.
То им је ус пе ло у 17. ми ну ту.
Цр но мар ко вић је обо рен у ка -
зне ном про сто ру Рад нич ког,
а си гу ран ре а ли за тор оправ -
да но до су ђе ног је да на е стер ца
био је ка пи тен Же ле зни ча ра
Жељ ко Стај чић.

По сле од мо ра, у 53. ми ну -
ту, го сти су до шли до из јед -
на че ња, али је Сав ков већ у
на ред ном на па ду по но во до -
вео „Же љу” у вођ ство. По бед -
ник је та да био и од лу чен. До
кра ја утак ми це мре жу еки пе
из Но ве Па зо ве за тре сли су
Ко ва че вић и Јо ва но вић, за ко -

на чан ре зул тат: Же ле зни чар–
Рад нич ки 4:1.

– Ово је ја ко ва жна по бе да,
ко јом смо опет ухва ти ли
при кљу чак с ти мо ви ма из
гор њег де ла та бе ле. Од са мог
по чет ка смо на мет ну ли свој
ри там, а по себ но сам за до во -
љан што по сле при мље ног
го ла ни смо па ли, већ смо у
на ред ном на па ду опет до -
шли у вођ ство. Рад на тре -
нин гу до не ће до бар ре зул тат.
У на ред них не ко ли ко ко ла
овај тим мо же сти ћи до са -
мог вр ха та бе ле – ре као је
Жељ ко Стај чић.

Дер би ше стог ко ла Вој во -
ђан ске ли ге гру па „Ис ток”
од и гран је у Ба нат ском Ве -
ли ком Се лу, где су сна ге од -
ме ри ла два пр во пла си ра на
ти ма – во де ћа Ко за ра и Ди -
на мо 1945.

Био је то пра ви пр вен стве -
ни ду ел, ко ји је по сма тра ло
око 1.000 по кло ни ка нај ва -
жни је спо ред не ства ри на
све ту. Ми ни мал ну али за слу -
же ну по бе ду из во је ва ли су
Пан чев ци, ко ји су с но ва три
бо да опет за у зе ли ли дер ско
ме сто. Је ди ни по го дак на
утак ми ци по сти гао је Алек -
сан дар Сто ја нов ски у 37. ми -
ну ту.

Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зоранин тријумф на
Првенству Београда

У Бе о гра ду је про шлог ви кен да
одр жа но фи на ле Ку па Ср би је у
атле ти ци за мла ђе ју ни о ре.
Чла но ви АК-а Ди на мо по сти -
гли су из ван ред не ре зул та те и
на том так ми че њу.

Нај у спе шни ји је био Иван
Бо жа нић, ко ји је три јум фо вао
у тр ци на 400 ме та ра. Шта фе -
та Ди на ма ко ју су чи ни ли:
Сте фан Ми хај лов, Ла зар Кон -
стан ти но вић, Ни ко ла Ра до ва -
но вић и Иван Бо жа нић осво ји -
ла је сре бр но од лич је. Атле ти -
чар ки Ди на ма Ан ђе ли Та сић
ни је до зво ље но да на сту пи у

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” БРО ЈА ЛА ДО ЧЕ ТИ РИ

ОДЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ АТЛЕТИЧАРА ДИНАМА

БО ЖА НИЋ ПР ВИ, ШТА ФЕ ТА ДРУ ГА

СПОРТ

па је још јед ну се зо ну окон ча -
ла без по ра за.

Пред сјај ном атле ти чар ком
су но ви иза зо ви, јер се од ње
сле де ће го ди не оче ку ју нај -
вред ни ји ре зул та ти. Има ће ве -
ли ку по др шку од Атлет ског
са ве за Ср би је (ка те го ри са на је
као спор ти ста с на ци о нал ним
раз ре дом), као и од це лог
струч ног ти ма ко ји ће ста ти
иза ње. Као ре зул тат све га,
оче ку је се ме да ља с не ког од
нај ва жни јих ме ђу на род них
так ми че ња.

Тра ди ци о на лан атлет ски
ми тинг за мла ђе ка те го ри је у

тр ци на 400 ме та ра, јер је у
ква ли фи ка ци ја ма у ње ној гру -
пи вре ме ме ре но руч но (ме ри -
о ци вре ме на су за бо ра ви ли да
укљу че елек тро ни ку) и она је с
нај бо љим ре зул та том ушла у
фи на ле, а он да је тр ка по ни -
ште на.

Ан ђе ла је би ла нај ве ћи фа во -
рит за по бе ду на Ку пу Ср би је.

На ста ди о ну Вој не ака де ми -
је одр жа но је Отво ре но пр вен -
ство Бе о гра да за се ни о ре, на
ко јем је кон ку рен ци ја би ла ве -
о ма ја ка. Зо ра на Бар јак та ро -
вић је у тр ци на 100 ме та ра
убе дљи во осво ји ла пр во ме сто,

Но вом Са ду и ове го ди не је
оку пио ве ли ки број уче сни ка.
Као и увек, нај ва жни је је би ло
уче ство ва ти, јер су ре зул та ти
на ова квим так ми че њи ма у
дру гом пла ну.

Ипак, не ка оста не за бе ле -
же но да је Ди на мо осво јио
шест ме да ља. Алек са Жи ва -
нов је по бе дио у ско ку удаљ,
Са ва Бран ков је био дру ги у
ба ца њу ку гле, док је у тр ци на
300 ме та ра Ни ко ла Ра до ва но -
вић био дру ги, а Урош Јо ва -
нов ски тре ћи. Сре бр не ме да ље
су осво ји ли Пе тар Ивач ко вић
на 1.000 ме та ра и пи о нир ска
шта фе та у тр ци на 4 x 100 м.
Сте фан Ми хај лов, пр вак Ср -
би је на 100 ме та ра, као нај бр -
жи је ушао у фи на ле, али због
по вре де пре по на ни је уче ство -
вао у бор би за од лич ја.

Ква ли фи ка ци је за пи о нир -
ски Куп Ср би је одр жа не су
про шлог ви кен да у Бе о гра ду.

За фи нал но над ме та ње, по -
чет ком ок то бра у Кра гу јев цу,
из бо ри ли су се: Сте фан Ми хај -
лов у тр ци на 60 и 100 м, Ни -
ко ла Ра до ва но вић у тр ци на
60, 100 и 300 м, Са ва Бран ков
у ба ца њу ку гле, Алек са Жи ва -
нов у ско ку удаљ, Сте фа на
Сто ил ко вић на 600 ме та ра и
Ми о на Бр кић на 1.500 м. У
фи на ле су се пла си ра ле и обе
му шке шта фе те: на 4 x 100 и 4
x 300 ме та ра.

Страну припремио

Александар
Живковић

То ком се зо не 1978/79. Ди на -
мо се ипак над ме тао у Дру гој
са ве зној ли ги гру па „Ис ток”,
због про ме не у ор га ни за ци ји
так ми че ња. На жа лост, без
успе ха, иа ко је тим био по ја -
чан мла дим игра чи ма, а на
клу пу се по сле ду го вре ме на
вра тио тре нер То дор Ла зић.
На кра ју се зо не Пан чев ци су
ис па ли из овог ран га так ми че -
ња. Сле де ће го ди не, у се зо ни
1979/80, Ди на мо је играо у
Ме ђу ре пу блич кој ли ги, али
вр ло про мен љи во. Тај пе ри од
ће се пам ти ти са мо по дра ма -
тич ној утак ми ци про тив Ушћа
из Но вог Бе о гра да, у ко јој су
го сти по бе ди ли са 112 : 111,
али је фе но ме нал но играо ко -
шар каш Ди на ма Дра ган Ђо го,
ко ји је у том ме чу по сти гао
чак 63 по е на!

У Дру гој ли ги гру па „Цен тар”
клуб из на ше га гра да играо је
у се зо ни 1980/81. и имао је
ви ше успе ха, а так ми че ње су
обе ле жи ли Мар ти но вић и по -
врат ник у тим Жу ло вић. 

По сле две се зо не Ди на мо је
по но во на пу стио Дру гу са ве -
зну ли гу.

На кон ових не у спе ха ста ри -
ји игра чи су оти шли из клу ба,
а оста ла је са мо гру пи ца нај -
мла ђих ко шар ка ша. Ипак, Ди -
на мо је кре нуо да се так ми чи с
мла дим игра чи ма, ко је је у
Дру гој вој во ђан ској ли ги
пред во дио но ви тре нер Ми -
хај ло Пу јић. Већ 1984. го ди не
Ди на мо се пла си рао у Пр ву
вој во ђан ску ли гу.

Се зо ну 1984/85. наш клуб је
за по чео у ве ли ком сти лу, сјај -
но је играо у пр вих се дам ко ла,

али у по бед нич ком за но су ни -
је и за вр шио шам пи о нат, иа ко
су се у клуб вра ти ли игра чи
Жу ло вић и Ма рин, као и тре -
нер Ср ђан Влај ко вић.

Кра јем 1986. го ди не еки пу
је опет пре у зео Ми хај ло Пу -
јић, ко ји је под мла дио тим, а
до шла су и по ја ча ња у ви ду
по врат ни ка Ка ли ни ћа, То пи ћа
и Па у но ви ћа. Ди на мо се пла -
си рао на че твр то ме сто, па су
и апе ти ти Управ ног од бо ра
по ра сли. „Ни ша ни ло” се ли -
дер ско ме сто. Ипак, та кав ре -
зул тат ни је оства рен у се зо ни
1987/88.

Пе ри од од 1984. до 1990.
го ди не пам ти ће се нај ви ше по
по ја ви мла дих и та лен то ва них
игра ча, као што су Ми лен ко
То пић, Дра ган Ско ко и Зо ран
Ми ле у снић.

У про ле ће 1988. на Отво ре -
ном ју ни ор ском пр вен ству Ју -
го сла ви је Ми лен ко То пић, ко -
ји је у мла ђе се лек ци је Ди на -
ма до шао 1986. из Ба нат ског
Но вог Се ла, про гла шен је за
нај бо љег игра ча и стрел ца на
так ми че њу. Дра ган Ско ко је
по чео да игра у клу бу са ви си -
ном од 190 цм, а ка да га је на -
пу стио и оти шао у Цр ве ну зве -
зду, био је ви сок 202 цм. Ка -
сни је је Дра ган оти шао у Аме -
ри ку, где је сту ди рао и ди пло -
ми рао као нај бо љи сту дент
Бред форд уни вер зи те та. Све
вре ме сту ди ја је играо и ко -
шар ку и био је дан од нај бо љих
игра ча свог уни вер зи те та. Зо -
ран Ми ле у снић је као та лен -
то ва ни мла ди играч Ди на ма
оти шао и успе шно играо у

мла ђим ка те го ри ја ма Пар ти -
за на из Бе о гра да, да би се вра -
тио у Пан че во и играо у пр вом
ти му у се зо ни 1988/89. На жа -
лост, пре ра на смрт га је за у век
одво ји ла од ко шар ке.

Све ово ка зу је да су Пан че во
и Ди на мо би ли ра сад ни ци за -
и ста сјај них ко шар ка ша.

Жен ска еки па КК-а Ди на мо
је у пе ри о ду од 1980. до 1987.
го ди не игра ла у Вој во ђан ској
ли ги, а пред во ди ли су је тре -
не ри Бор ко Ко јић, Ман дић,
То дор Ла зић, Јо ван Ђор ђе вић
и Са ша Ди ми три је вић, а у се -
зо ни 1983/84. има ла је и је дан
„из лет” у Дру гу са ве зну ли гу.

ЖКК Ди на мо је у то вре ме
био јед на од нај ви ших еки па
у овим так ми че њи ма, а ви ше
ко шар ка ши ца је игра ло у се -
ни ор ској ре пре зен та ци ји
Вој во ди не (Не ве на Ву це ља, 

Ја сми на Ми лу ти но вић, Алек -
сан дра Це ро вић и На та ша Не -
шић), као и у ка дет ској ре пре -
зен та ци ји Вој во ди не (Ја сми на
Пе тро вић и На ди ца Стој но ва).

Ак тив но сти му шких се лек -
ци ја КК-а Ди на мо су се углав -
ном од ви ја ле с мла ђим ка те -
го ри ја ма, ко ли ко су то до зво -
ља ва ла фи нан сиј ска сред ства,
а у истом пе ри о ду у Пан че ву
се фор ми ра ју но ви клу бо ви –
КК Агро пан (1993) и КК Цен -
тар (1994), ко ји као и Ди на мо
ра де углав ном с мла дим се -
лек ци ја ма.

Од 1991. до 1996. го ди не
жен ска ко шар ка је по че ла да
се бу ди, а овај пе ри од у би ти -
са њу КК-а Ди на мо ка рак те ри -
ше по ја ва ве ли ког бро ја мла -
дих игра чи ца, али и игра ње се -
ни ор ског ти ма у дру гој срп ској
ли ги, под вођ ством тре не ра

Са ше Ди ми три је ви ћа. На жа -
лост, би ло је и ве ли ких фи -
нан сиј ских про бле ма.

Кра јем 2000. го ди не чел ни
љу ди КК-а Та миш (на след ник
КК-а Агро пан) и КК-а Цен тар
об је ди њу ју рад свих се лек ци -
ја, што је узро ко ва ло ве ли ке
успе хе му шке се лек ци је КК-а
Та миш, ко ја је у на ред них де -
сет го ди на про шла све ли ге –
Ју жно ба нат ску, Дру гу срп ску,
Пр ву срп ску, Пр ву Б са ве зну и
Пр ву са ве зну ли гу (као и игра -
ње у Су пер ли ги две се зо не –
2009/2010. и 2014/2015).

КК Ди на мо се 2006. го ди не
при кљу чио за јед нич ком ра ду
са КК-ом Та миш и КК-ом
Цен тар, а од та да па све до да -
на шњег да на ње го ве се ни ор -
ске и мла ђе се лек ци је ра де
под за јед нич ким над зо ром
струч ног са ве та. Све оста ле
спорт ске усло ве (те ре не, са ле,
тран спорт…) обез бе ђу ју и де ле
сви клу бо ви. Ова кав на чин ра -
да је у вре ме фи нан сиј ских
про бле ма у спор ту обез бе дио
да КК Ди на мо оп ста не и да се
раз ви ја пре све га кроз рад с
мла ђим ка те го ри ја ма.

Та ко су ју ни ор ске се лек ци је
КК-а Ди на мо 2010. го ди не
осво ји ле дру го ме сто у Вој во -
ди ни, а 2013. им је при па ла
брон за на ме да ља.

(Крај)

ПО ЈА ВА МЛА ДИХ ТА ЛЕ НА ТА И БИТ КА ЗА ОП СТА НАК

ФЕЉ ТОН: СЕ ДАМ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА КО ШАР КА ШКОГ КЛУ БА ДИ НА МО (2) Приредио Александар Живковић

Јуниорска екипа из 2010. године

Млади тим који је играо 2013. године

Рукометашице Панчева спрем-
не су за почетак нове првен-
ствене трке за бодове у Супер Б
лиги. Под командом новог тре-
нера Марка Крстића, девојке су
вредно тренирале и припрема-
ле се за искушења која им пред-
стоје већ од идућег викенда.

За све навијаче овог спорт-
ског колектива најважније је то

да је готово цео прошлогоди-
шњи тим остао на окупу. Током
лета у клуб се вратила Ивана
Новаков, а стигло је и појачање
из зрењанинског Пролетера –
голман Јана Васиљевић.

– Добро смо одрадиле при-
премни период и мислим да
спремно дочекујемо нови
шампионат. Одиграле смо и

шест контролних утакмица и
сигурна сам да ћемо оствари-
ти циљ, а то је пласман у сре-
дину табеле. Наравно, у сваку
утакмицу ћемо улазити са
жељом да победимо, нећемо
калкулисати, па ако се укаже
прилика за бољи пласман, си-
гурно је нећемо пропустити.
Ипак, мислим да је реално

стање да ЖРК Панчево и ове
сезоне буде у средини табеле
– рекла је Светлана Ничев-
ски, капитен екипе.

Првенство у Супер Б лиги
стартује у суботу, 24. септем-
бра. У првом колу Панчевке
ће гостовати у Новој Пазови,
где ће се састати с домаћом
екипом Младости.

РУКОМЕТАШИЦЕ ПАНЧЕВА КРЕЋУ У ТРКУ ЗА БОДОВЕ

СТАРТ У НОВОЈ ПАЗОВИ



РАДОВИ У ЈАБУЦИ

Уклањање депоније

Ако се у по след ње вре ме не -
што та ко на пр ву лоп ту атрак -
тив но, ау тен тич но, кре а тив но
и ду хо ви то по ја ви ло на ре ги о -
нал ној (па и ши ре) ал тер на -
тив ној му зич кој сце ни, он да је
то си гур но за гре бач ки бенд
„Ми ки Со лус”.

Ве се ла че твор ка ко ју пред -
во ди нео до љи во шар мант ни
спи ри тус мо венс Ми ро слав
Ко ци јан Ми ки (ау тор, во кал и
хар мо ни каш) те шко да се мо же

стил ски де фи ни са ти, бу ду ћи да
до ди ру је многе – од ре па пре -
ко ро ка до гру ва и фан ка, али
је ње на мо жда глав на од ли ка
ур не бе сни ка ба рет ски на ступ, 

за чи њен не из мер но ду хо ви тим
тек сто ви ма пре пу ним па жљи -
во ода бра них са вре ме них те ма
и тер ми на, ко ји у уво ула зе на
пр во слу ша ње.

Сто га не тре ба да чу ди што
је ова вр ца ва гру па мла дих
умет ни ка по бра ла ова ци је на
по след њем но во сад ском фе -
сти ва лу улич них сви ра ча.

Ка ко су Ми ки и „шква дра”
на тур не ји по Вој во ди ни и
Ма ђар ској, са да шње и бу ду -
ће хи то ве, као што су „Деч ко
ми је хип стер”, „Мр тав је
Џо ни”, „Мај стор за пи зда ри -
је” или „Реп на хар мо ни ци”,
про те кле не де ље пу бли ка је
мо гла да чу је у јед ном пан -
че вач ком клу бу, као и у до -
мо ви ма кул ту ре у Стар че ву и
Гло го њу.

Ре ак ци је су сву где би ле
иден тич не – оду ше вље ни фа -
но ви су ва пи ли за би сом.

Ба нат ски Бре сто вац: Ди рек -
ци ја за из град њу и уре ђе ње
Пан че ва об ја ви ла је на пор -
та лу јав ну на бав ку за из град њу
пар кин га код цр кве. То ком
ви кен да је одр жа на ра ди о -
ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле
Дра га ша.

Ба нат ско Но во Се ло: Ода -
бра ни из во ђач ра до ва „Шу -
ма ди ја пут” уве ден је у по сао
ас фал ти ра ња Ули це Бо ри са
Ки дри ча. Ан самбл „Ре не -
санс” одр жао је кон церт у су -
бо ту, 17. сеп тем бра, у ма лој
са ли До ма кул ту ре. Удру же -
ње же на „Но во се љан ке/Bo-
boacele” при ре ди ће у не де љу,
25. сеп тем бра, од 10 са ти, у
про сто ри ја ма основ не шко -
ле, ма ни фе ста ци ју „Ба нат -
ски хлеб”, а тим по до вом у
До му кул ту ре би ће отво ре на
из ло жба уља на плат ну Ви о -
ле те Ка пр ђе.

До ло во: Ме сна за јед ни ца је у
са рад њи с До мом кул ту ре у
су бо ту, 17. сеп тем бра, ор га -
ни зо ва ла ра ди о ни цу за де цу
под на зи вом „Срећ не ку ти ји -
це”, а на ред ног ви кен да би ће
одр жа на ра ди о ни ца ка ри ка -
ту ре Ни ко ле Дра га ша. Тур -
нир ру ко ме та ши ца „Вој во ди -
не” мла ђих од че тр на ест го -
ди на би ће одр жан у не де љу,
25. сеп тем бра, од 10 са ти, у
ба лон ци.

Гло гоњ: КУД „Ве се ли ја” ор -
га ни зо вао је про те клог ви -
кен да пе ту ма ни фе ста ци ју
под на зи вом „Да ни Ру му на у
Гло го њу”. За гре бач ки са став
„Ми ки Со лус” одр жао је кон -
церт у уто рак, 20. сеп тем бра,
у До му кул ту ре.

Ива но во: Пред сто је ћег ви -
кен да ће струч на ко ми си ја
Фо то-са ве за Ср би је се лек то -
ва ти при спе ле ра до ве за уче -
шће на Омла дин ској из ло -
жби фо то гра фи је Ср би је, ко -
ја ће би ти одр жа на од 7. до 9.
ок то бра у Ива но ву. За ин те -
ре со ва ни ће има ти при ли ку
да се над ме ћу у две ка те го -
ри је (до уз ра ста од ше сна ест
го ди на и пре ко то га), а мо гу
се при ја ви ти до пет ка на
мејл dkivanovo@gmail.com.
Шко ла при пре ма про јект но-

-тех нич ку до ку мен та ци ју за
по ста вља ње ра све те на
спорт ским те ре ни ма. Ова
уста но ва на пра ви ла је план
ак тив но сти „Деч је не де ље”,
ко ја ће би ти одр жа на од 3.
до 7. ок то бра.

Ја бу ка: Про те клог ви кен да у
ор га ни за ци ји Ме сне за јед ни -
це гра ђа ни су во лон тер ски

фар ба ли еле мен те деч јег
игра ли шта у пар ку. Слу жба
хит не ме ди цин ске по мо ћи
одр жа ла је по ка зну ве жбу ре -
а ни ма ци је у не де љу, 18. сеп -
тем бра, од 10 са ти, у цен тру
се ла.

Ка ча ре во: Дом кул ту ре оба -
вља при пре ме за Фе сти вал
са ти ре и ка ри ка ту ре „Жа о -
ка”, ко ји ће би ти одр жан
кра јем но вем бра. У то ку је
сла ње по зи ва пан че вач ким
основ ним шко ла ма, а за ин -
те ре со ва ни основ ци мо гу се
ја ви ти на број 064/81-71-
570 или на имејл адре су
domkulture@gmail.com. 

Омо љи ца: Ма ја Вит ман, ди -
рек тор ка Ди рек ци је за из -
град њу и уре ђе ње Пан че ва,
про пра ти ла је у че твр так, 15.
сеп тем бра, за вр ше так ра до ва
на ас фал ти ра њу Бе геј ске
ули це. На ред ног да на еки па
РТВ-а Вој во ди на сни ма ла је
еми си ју о мла дим Омољ ча -
ни ма, шко ли, фо то-ки но
клу бу, фе сти ва лу „Жи сел”...

Стар че во: Ко му нал но пред у -
зе ће бе то ни ра ста зе на гро -
бљу. Цр ве ни крст је у уто рак,
20. сеп тем бра, ор га ни зо вао
ак ци ју до бро вољ ног да ва ња
кр ви ко јој се ода зва ло осам -
на е сто ро љу ди. На ред ног да -
на је за гре бач ки са став „Ми -
ки Со лус” одр жао кон церт у
ККК-у.

СЕЛО
Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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У ТОКУ ИНФРАСТРУКТУРНИ РАДОВИ У СЕЛИМА

АСФАЛТИРАЊЕ У ПУНОМ ЈЕКУ Месне актуелности 

Лет ња па у за за омо љич ке
фол кло ра ше го то во да ни је
по сто ја ла. Та ко су, ре ци мо,
на кон успе шне ор га ни за ци је
ше стог „Пре о бра жен ског ко -
ла”, 20. ав гу ста, чла но ви
КУД-а „Жи сел” уче ство ва ли
на ма ни фе ста ци ји „За бо ра -
вље не игре и ве шти не” у
Пло чи ци, ка да су се оки ти ли
број ним на гра да ма у „кли ке -
ра њу на ро шу”, но ше њу ја је -
та у ка ши ци, га ђа њу из праћ -
ке, „ко ба си ча ри ма”...

По след ње уче шће на не -
ком до га ђа ју би ло је у су бо ту,
17. сеп тем бра, ка да су се
Омољ ча ни пред ста ви ли на

Смо три тра ди ци је и фол кло -
ра из Ру му ни је „Тра гом До -
си те ја”. Они већ дру ги пут
го сту ју у се лу Срп ски Се мар -
тон код при ја те ља из КУД-а
„Кру на”, а ин те ре сант но је
да то удру же ње но си на зив
по мај ци До си те ја Об ра до ви -
ћа, ко ја је и ро ђе на у по ме ну -
том ме сту.

„Жи се лов ци” су би ли је ди -
ни пред став ни ци из Ср би је
и, пре ма њи хо вом при зна њу,
сјај но су до че ка ни и чак су
до би ли при ви ле го ва но ме сто
на че лу све ча ног де фи леа, на
шта су до ма ћи ни ма уз вра ти -
ли од лич ним на сту пом.

ОМОЉ ЧА НИ ГО СТО ВА ЛИ У РУ МУ НИ ЈИ

КУД „Жи сел” 
без пре да ха

Страну припремио
Јордан

Филиповић

УР НЕ БЕ СНИ НА СТУ ПИ ЗА ГРЕ БАЧ КОГ СА СТА ВА

Не из мер но ду хо ви ти Ми ки Со лус

Радови на санацији јабучког
сметлишта, које изводи овла-
шћена фирма „Мабер”, при са-
мом су крају. Смеће је сакупље-
но са око деведесет одсто парце-
ле од око три хектара и експедо-
вано на нову градску депонију.

Према речима Слободана
Илића, председника јабучке

месне скупштине, у наредних
десетак дана биће уклоњена и
преостала количина.

– Међутим, тиме неће пре-
стати да постоји локално сме-
тлиште, све док о томе Град не
донесе одлуку. Док се то не
догоди, грађани Јабуке моћи
ће да одлажу смеће на тачно

дефинисан простор који ће
овлашћена фирма ускоро огра-
дити – навео је Илић.

Сам ток ове „операције” био
је у прво време донекле пробле-
матичан, јер су грађани бацали
смеће на све стране, па и на
очишћени део, у чему су их љу-
ди ангажовани на поменутом

послу спречавали и усмеравали
су их на за то предвиђено место.
Такође, када је акција започета,
колале су разне приче, па и оне
према којима је те парцеле от-
купио извесни моћни предузет-
ник с намером да отвори фа-
брику кока носиља. То се убрзо
испоставило као неистина.

Тврда подлога већ
постављена у две
старчевачке и једној
омољичкој улици

Машине ускоро у 
још пет места

Јавно предузеће Дирекција за
изградњу и уређење Панчева
већ годинама управља инве-
стицијама унапређења инфра-
структуре насељених места
које јој је поверио Град.

Да би улагање новца поре-
ских обвезника било што
усклађеније с потребама гра-
ђана, поменута фирма пред
сваку грађевинску сезону, у са-
гласности с представницима
сеоских скупштина, одређује
приоритете, који потом бивају
уврштени у градски буџет.

Много пре рока
Успешна сарадња Дирекције и
месних заједница с циљем по-
бољшања услова живота на-
стављена је и у текућој грађе-
винској сезони. У складу са
жељама житеља Омољице и
њихових представника, избор
је овог пута пао на Бегејску
улицу. Иако је законски рок за
завршетак радова износио ме-
сец и по, посао је окончан за
врло кратко време од неколи-
ко дана, а обухватао је асфал-
тирање коловоза у дужини од
двеста десет метара, ширине

најповољнијих извођача радо-
ва одабраних на јавним набав-
кама ускоро треба да затутње у
још пет села.

– Предстоје нам радови у
глогоњској улици Бориса Ки-
дрича, од Тамишке до Млин-
ске улице. Када је реч о Кача-
реву, биће асфалтиране  Прво-
мајска и Македонска улица,
обе на потезу од Радничке до
Омладинске улице. У новосе-
љанској месној заједници би-
ће периодично одржавана
Улица Бориса Кидрича, од
Змај Јовине улице до краја
парцеле. Асфалт ће добити и
грађани Долова, настањени у
Војвођанској улици и Улици
ЈНА, а Брестовчани могу оче-
кивати радове на путној ин-
фраструктури Улице Моше
Пијаде – навела је Маја Вит-
ман.

Директорка поменутог град-
ског предузећа још је напоме-
нула да су сви радови обавље-
ни по пројектима које су месне
заједнице урадиле и потом до-
ставиле Дирекцији. Добра вест
је и да су успешно приведени
крају поступци јавних набавки
за све наведене инвестиције;
изабрани су најповољнији из-
вођачи послова, а тренутно су
у току прегледи документаци-
је, закључења уговора и њихо-
во потписивање.

Веома брзо након тога усле-
диће увођење извођача у посао
и сами радови на терену.

четири метра, са два слоја ас-
фалта преко калдрме која се
одраније ту налазила. Вред-
ност ове инвестиције износи-
ла је нешто више од два мили-
она и петсто четрдесет хиљада
динара (с ПДВ-ом).

Сам финиш радова је у че-
твртак, 15. септембра, заједно
са сарадницима и домаћини-
ма, пропратила и директорка
Дирекције Маја Витман, која
се потом запутила у суседно
Старчево.

Према овогодишњим захте-
вима тамошње Месне заједни-
це, одлучено је да буде оба-
вљено, стручно речено, поја-
чано одржавање у две улице. У
Наделској је асфалт заблистао
у дужини од шездесет метара

(ширина је два метра и триде-
сет центиметара), у вредности
од нешто мање од петсто педе-
сет хиљада динара.

Друга улица је Зимска, дуга
деведесет и широка два и по
метра. Тамо је постављање по-
менуте подлоге на бази меша-
вине минералних твари и као
везивног ткива коштало се-
дамсто тридесет пет хиљада
динара.

У оба случаја калдрма је
пресвучена асфалтом, што је
урађено за свега пет дана или
шестоструко брже од задатих
рокова.

Окончане све јавне набавке
Када је реч о инвестицијама у
сфери нискоградње у другим
месним заједницама, машине

Група од петнаестак немачких
археолога која ових дана посе-
ћује историјске локалитете у
Србији навратила је у понеде-
љак, 19. септембра, у Старче-
во. Њих су у просторијама Ме-
сне заједнице дочекали пред-
ставници те институције како
би их упознали с пројектом
Археолошко-туристичког пар-
ка „Неолитско Старчево”. Го-
сти из Немачке нису крили
импресије и сложили су се с
тим да би идеја о поменутом
комплексу морала да зажи-
ви, јер би то изазвало интере-
совање туриста с разних
страна света.

Након тога ови археолози
обишли су Трг неолита и Цр-
кву Светог Маурицијуса и

потом се упутили ка месту на-
домак Улице ЈНА на којем се
налази највеће налазиште из

доба неолита. Причу о томе
испричала им је Јасна Јова-
нов, археолог у Заводу за за-
штиту споменика културе у
Панчеву, која је и одговарала
на многобројна питања знати-
жељних гостију.

На поменутој локацији од
пре неколико година постоје и
реплике неолитских насеоби-
на. Колибе су саграђене од
природних материјала и, на-
жалост, већ су у релативно ло-
шем стању, а једна је чак
услед људске непажње и изго-
рела. Ипак, очекује се да ће
током идуће године ти објекти
бити реновирани.

СТРАНИ АРХЕОЛОЗИ ПОСЕТИЛИ СТАРЧЕВО

Немци подржавају изградњу неолитског парка

Тврда подлога и у Бегејској улици у Омољици



ПРИ ЈЕМ ЗА ЖУ РИ ЋА У ГРАД СКОЈ КУ ЋИ ПО ВО ДОМ АН ДРИ ЋЕ ВЕ НА ГРА ДЕ

При че из цр ве ног зам ка
Пи сца Ву ле та Жу ри ћа, на шег
су гра ђа ни на, по во дом не дав не
об ја ве да је до бит ник Ан дри -
ће ве на гра де за 2015. го ди ну,
за књи гу „Тај на цр ве ног зам -
ка” у из да њу „Ла гу не”, при мио
је град ски већ ник за ду жен за
кул ту ру Не ма ња Ро тар у по не -
де љак, 19. сеп тем бра.

Ро тар је ис та као да у на шој
књи жев но сти по сто ји не ко ли -
ко за и ста вред них на гра да и
да је част што је јед но од нај -
ве ћих при зна ња – Ан дри ће ва
на гра да – при па ло на шем су -
гра ђа ни ну.

– Жу рић је ак ти ван на књи -
жев ном по љу не са мо као пи -
сац већ и као чо век ко ји ор га -
ни зу је књи жев ни жи вот ов де у
Пан че ву, али и у Бе о гра ду.
Пре дан је пот пу но том по слу,
што је за и ста рет кост у ово вре -
ме да на шње – ре као је Ро тар.

Ау тор „Тај не цр ве ног зам ка”
на гла сио је да му је Ан дри ће -
ва на гра да по себ но дра га за то
што ју је до био за оно што уме
нај бо ље да ра ди – да пи ше
при че. До дао је да не тре ба

ни јед ног тре нут ка да за бо ра -
ви мо шта нам зна чи Иво Ан -
дрић и ко ли ко би на ша кул ту ра
би ла си ро ма шни ја да га не ма -
мо и да не при па да на шој кул -
ту ри. 

У „зам ку” су сво је ме сто на -
шли ве ли ка ни књи жев не сце не,
фуд ба ле ри, му зи ча ри, по ли ти -
ча ри... Жу рић ка же да је као
млад пи сац во лео да пи ше о џе -
зе ри ма и фуд ба ле ри ма, а да са -
да има ин те ре со ва ње за по зна те

лич но сти из на ше но ви је исто -
ри је, углав ном кла си ке на ше
књи жев но сти, али и по ли ти ча -
ре.... И не са мо за њих.

– У ства ри, ви ше во лим, чак
ми ви ше при ја да пи шем при -
че о љу ди ма за ко је ни ка да ни -
смо чу ли, а то смо ми или би -
ло ко од нас. Ве ро ват но ћу сад,
у не ком бу ду ћем вре ме ну, ба -
рем што се ти че ро ма на, гле -
да ти да по бјег нем од не ког по -
зна тог – ка же Жу рић.

До по да та ка о лич но сти ма о
ко ји ма пи ше до ла зи кроз те -
мељ но и де таљ но ис тра жи ва ње.

– До вољ но је кре ну ти од јед не
фу сно те у основ ној мо но гра фи -
ји о не ко ме и из ње ће се ро ди ти
пет дру гих. Ти по да ци се на ла зе
вр ло ма ло ис под по вр ши не. Ни -
је то не ки ма мут до ле за ко пан –
то су не ки нов чи ћи из 17. ве ка,
да ма ло на пра вим ар хе о ло шко
по ре ђе ње. Да ти знаш ког је сеп -
тем бра у ко ли ко ују тру Бо ра
Стан ко вић иза шао и да ли је
кре нуо де сно или ље во на не ком
рас кр шћу. То са мо по се би ни је
ни ка кво зна ње, то тре ба да се
ста ви у не ка кав кон текст, да се
ис ко ри сти, опле ме ни... Тре ба од
то га све га на пра ви ти жи вот.
Прет по ста вљам да ме је због то -
га жи ри и за па зио, а не за то што
сам се ба вио тим љу ди ма, то са -
мо по се би не зна чи ни шта – об -
ја шња ва наш при по ве дач.

До де ла на гра де би ће при ре -
ђе на 10. ок то бра у 12 са ти у
За ду жби ни Иве Ан дри ћа у Бе -
о гра ду (Ули ца Или је Га ра ша -
ни на).

КУЛТУРА
Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сли ке мо ну мен тал них
ди мен зи ја

Гра ду на по клон 
мо за ик ко ји умет ник
ра ди по во дом 120 
го ди на од на стан ка
сли ке „Се о ба Ср ба”

Отва ра ње из ло жбе сли ка ве ли -
ког фор ма та „Од фи гу ра ци је
до ап страк ци је” Ми ро сла ва
Ла зо ви ћа при ре ђе но је у пе так,
16. сеп тем бра, у На род ном
му зе ју Пан че во. Пет на е стак
из ло же них сли ка пред ста вља
пре сек ау то ро вог че тво ро го ди -
шњег ра да.

Про фе сор Ду шан Ру са лић,
пред сед ник Управ ног од бо ра
га ле ри је УЛУС, ис та као је да
фи гу ре на Ла зо ви ће вим де ли ма
има ју сво ју при чу и свој го вор.

– Сли ке су ра ђе не ши ро ким
по те зи ма, на је дан вр ло спе -
ци фи чан на чин, а ра де ћи сли -
ку, Ла зо вић тра жи за до вољ -
ство у сва ком по те зу и по кре -
ту. Мо ну мен тал них су ди мен -
зи ја, за то што му раз ба ру ше -
ност ње го вог та лен та и ње го ве
иде је не до зво ља ва ју да пра ви

ИЗ ЛО ЖБА СЛИ КА МИ РО СЛА ВА ЛА ЗО ВИ ЋА У МУ ЗЕ ЈУ

ЉУД СКА ФИ ГУ РА КАО 
НАЈ СА ВР ШЕ НИ ЈИ ОБ ЛИК ПРИ РО ДЕ

Културни телекс

Пол Вилер, господар по-
словне империје „Вилер
ентерпрајзис”, стуб је дру-
штва у Атланти и генијалан
бизнисмен. Међутим, Пол
је убијен још пре самог по-
четка ове приче – упуцан је
током оружане пљачке.

Породица унајмљује
прослављеног адвоката Де-
река Мичела да брани
Крајтона Вилера, жртвиног
братанца – иако га полици-
ја још није ни оптужила.
Љубавница Пола Вилера,
Џули Ратлиџ, такође осум-
њичена, верује да је Крај-
тон убица и учиниће све
што је у њеној моћи да до-
каже његову кривицу, не
презајући чак ни од тога да
уништи Дерекову каријеру.
Што више сазнаје о Крајто-
новој мрачној страни, по-
себно о његовој бизарној
опседнутости филмским
убиствима, Дерек све више
верује да је Џули у праву.

Сат откуцава и неверова-
тан завршетак се прибли-
жава, а Дерек и Џули удру-
жују снаге како би открили
истину. Да ли је Крајтон
заиста почео да оживљава
најкрвавије филмске сце-
не? И кога ће одабрати за
главне улоге? Нећете са-
знати до последњег реза!

„Кратак рез”
Сандре Браун

Два читаоца који до среде, 28. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најдуховитији одговор на
питање: „Које филмове највише волите да гледате и за-
што?”, наградићемо по једним примерком књиге „Кра-
так рез” Сандре Браун. Најзанимљивије одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу 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 „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Му зи ка
Пе так, 23. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон цер ти Там бу ра шког ор ке стра „Не вен” Му зич ке шко ле
„Јо ван Бан дур”, гру пе „Нит” и Да ми ра Има мо ви ћа и „Сев -
дах так та”. Ула зни ца је 300 ди на ра. (Про грам world music
фе сти ва ла „Ethno.com”.)

Пред ста ве
Сре да, 28. сеп тем бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра:
пред ста ва „Те шко је ре ћи збо гом” пу ту ју ћег те а тра „Ви хор”.
Ре жи ја: Ма ри ја Лип ков ски; игра ју: Не ве на Ри стић, Ни на
Јан ко вић и Иван Ми ха и ло вић. Це на ула зни це је 600, а са
ин дек сом или ђач ком књи жи цом 500 ди на ра.

Књи жев ност
Уто рак, 27. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: пред ста вља ње дра ме „За све је ма гла кри ва” Бо шка
Шту ли ћа. О де лу ће, по ред ау то ра, го во ри ти про фе сор др
Ми о драг Ло ма и уред ник из да вач ке ку ће „Ма ли Не мо” др
Ми лан Ор лић.

Че твр так, 29. сеп тем бар, 18 са ти, дво ра на „Апо ло” До ма
омла ди не: тро је зич но књи жев но ве че на ко јем ће би ти про -
мо ви са не но вин ско-из да вач ке уста но ве „Libertatea” и „Ма -
ке дон ски ин фор ма тив ни и из да вач ки цен тар”.

Те мат ски про грам
Су бо та, 24. сеп тем бар, Дом омла ди не Пан че во: ау ди ци ја
Драм ског сту ди ја „Ате љеа мла дих” за при јем но вих чла но -
ва – за ни же раз ре де основ не шко ле 12 до 13 са ти, а за ви -
ше раз ре де основ не шко ле од 13 до 14 са ти. По треб но је
при пре ми ти ре ци та ци ју и ими та ци ју.

Из ло жбе
Пе так, 23. сеп тем бар, све ча на са ла На род ног му зе ја: отва -
ра ње из ло жбе фо то гра фи ја и филм „От кри ва ње” ре ди те ља
Вла ди ми ра Кај ло ви ца на те му „Кул тур но на сле ђе и за јед -
ни це – жи ве ти с на сле ђем”, у окви ру обе ле жа ва ња ма ни фе -
ста ци је „Да ни европ ске ба шти не”.

сли ке, ко је су пред на ма, у не -
ком ма њем фор ма ту. Ње го во
сли кар ство је спе ци фич но и
пред ста вља љу де у раз ли чи -
тим по за ма. Он на по се бан
на чин до жи вља ва жен ску фи -
гу ру и чи та ва ње го ва ком по -
зи ци ја по све ће на је крај њем
не ком од но су, нај ху ма ни јем
од но су из ме ђу жен ске и му -
шке лич но сти – об ја снио је
Ру са лић. 

Ве ли ка плат на бо га та бо ја ма
и ли ко ви у по кре ту оста вља ју
ду бок ути сак на по се ти о ца.

– Ме не при вла чи људ ска
дра ма и чо век као цен тар све -
та, људ ска фи гу ра као нај са -
вр ше ни ји об лик при ро де. Ако
је то та људ ска дра ма ко ју сви
но си мо са со бом. Ја сам по ку -
шао да је до ча рам без не ке
три ви јал не рад ње или мо ти -
ва, на је дан ли ков ни на чин. 

Стране припремила 
Милица

Манић

Про шло је го ди ну да на од
об ја вљи ва ња пр вог ал бу ма,
под на зи вом „Chesing Life”,
пан че вач ког бен да „Counter-
fate”. Тим по во дом су чла но -
ви бен да по ста ви ли сту диј -
ске се си је на свом „Ју тјуб”
ка на лу за сво је че ти ри нај по -

зна ти је пе сме: „Checkmate”,
„Ghosts”, „Two Halfs of One
Heart” и „Chasing Life”.

„Counterfate” сви ра ал тер -
на тив ни ме тал и рок, а чи не
га Зо ран Зец, Сте фан Јо ва но -
вић, Не ма ња По пов, Алек са
Чу пић и Алек сан дар Ро тар.

„COUNTERFATE” ОБЕ ЛЕ ЖИО ГО ДИ ШЊИ ЦУ

ОД ПР ВОГ АЛ БУ МА

Сту диј ске се си је 
за че ти ри пе сме

Ко ли ко сам ус пео, то ће дру ги
про су ди ти – ре као је Ла зо вић.

Немања Ротар, градски већ-
ник за културу и омладину, са-
општио је да ће аутор поклони-
ти нашем музеју мозаик по мо-
тивима слике „Сеоба Срба” Паје
Јовановића. Он ће бити израђен
у оквиру ликовне колоније која
ће бити одржана поводом 120
година од настанка слике. „Сео-
ба Срба” представља једно од
најзначајнијих уметничких де-
ла код нас, а власништво је На-
родног музеја Панчево. Мозаик
величине шест пута три метра
ће, вероватно, бити постављен у
свечаној односно скупштинској
сали Градске управе.

Ми ро слав Ла зо вић је про фе -
сор зид ног сли кар ства на Фа -
кул те ту при ме ње них умет но сти
у Бе о гра ду. До сад је имао два де -
се так са мо стал них из ло жби. Ау -
тор је број них оства ре ња из
обла сти при ме ње них умет но -
сти. До бит ник је „Ор де на Све тог
Са ве дру гог сте пе на” Срп ске
пра во слав не цр кве, на гра де за
трај но кул тур но до бро Гра да Бе -
о гра да „Злат ни бе о чуг” и нор ве -
шке на гра де „Хем нес ко му на”.

Из ло жба ће би ти отво ре на
до 15. ок то бра.

КОН ЦЕРТ АН САМ БЛА „РЕ НЕ САНС”

Дво р ска му зи ка Ме ди те ра на
Кон церт „Му зич ка го зба Сре -
до зе мља” ан сам бла „Ре не -
санс” одр жан је у су бо ту, 17.
сеп тем бра, на ма лој сце ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва. На
ре пер то а ру је би ла ре не сан сна
му зи ка Ме ди те ра на – Шпа ни -
је, Фран цу ске, ста рог Ја дра на
и Ита ли је, дво р ска му зи ка за
за ба ве и све ча но сти.

Ан самбл „Ре не санс” на сту -
па већ пу них че тр де сет осам
го ди на, а дво р ска му зи ка у ње -
го вом из во ђе њу чу ла се ши -
ром све та. На сту пао је у Евро -
пи, на Сред њем ис то ку, у се -
вер ној Афри ци, зе мља ма бив -
ше Ју го сла ви је.

– Има ли смо за до вољ ство да
на сту па мо и у двор ци ма. У тим
ам би јен ти ма, у тим про сто ри ма,
на ши ин стру мен ти зву че по себ -
но. Као да су се вра ти ли сво јој
ку ћи. Та аку сти ка, па ти на, мо -
жда и тај мер мер и те сли ке око
нас да ју не ку сво ју чар. Ова му -
зи ка, кад се сви ра у ам би јен ти ма
у ко ји ма је на ста ја ла, за и ста 

спе ци фич но и по себ но зву чи –
ка же Љу ба Ди ми три је вић, је дан
од осни ва ча ан сам бла.

Они сви ра ју на ори ги нал -
ним ин стру мен ти ма из тог
вре ме на, или на ко пи ја ма из
те епо хе, а и ко сти ми ма пу -
бли ци до ча ра ва ју за ба ве ко је
су би ле ре зер ви са не са мо за
дво ра не и плем ство.

– Сви ра ти ову му зи ку на са -
вре ме ним ин стру мен ти ма за -
и ста је не мо гу ће. Са мо ка да се
на пра ви на пор и уђе у дух ори -
ги нал них ин стру ме на та и ка да
нас они во де кроз ме ло ди је,

до би ја мо оно вре ме и сли ке из
тог вре ме на. На да мо се да
успе ва мо да и пу бли ку пре не -
се мо у то вре ме – об ја шња ва
Ди ми три је вић.

На ини ци ја ти ву ан сам бла
„Ре не санс”, 1994. го ди не у му -
зич ко школ ство Ср би је уве де -
но је из у ча ва ње му зич ког на -
сле ђа сред њег ве ка и ре не сан -
се, као и овла да ва ње ин стру -
мен ти ма из тих епо ха. За све
ко ји же ле да ис тра жу ју и
пред ста вља ју ра ну му зи ку, ан -
самбл је 2004. осно вао и Цен -
тар за ра ну му зи ку „Ре не санс”.

– Ми слим да је кру на ак тив -
но сти ан сам бла „Ре не санс” то
што смо ус пе ли да пре де се так
го ди на уве де мо у му зич ко
школ ство из у ча ва ње свих тих
ин стру ме на та, што је до та да
би ло на за ми сли во. Ка да смо
схва ти ли да уче ни ци ко ји су
за вр ши ли сред ње школ ско
обра зо ва ње не ма ју ви ше где
да на ста ве обра зо ва ње, јер на
фа кул те ту још увек то ни је до
кра ја за жи ве ло, осно ва ли смо
Цен тар за ра ну му зи ку „Ре не -
санс” и ту кроз од ре ђе не ан -
сам бле на ста ви ли да шко лу је -
мо те мла де љу де – ре као је
Ди ми три је вић.

За ско ро по ла ве ка, ко ли ко
по сто ји, „Ре не санс” је одр жао
ви ше од три хи ља де кон це ра та.



GATE#1: У Га ле ри ји са вре ме -
не умет но сти сво је ра до ве су
из ло жи ли Ти меа Ани та Ора -
вец, Ал бан Хај ди нај и Ибро
Ха са но вић.

Ти меа Ани та Ора вец је ро -
ђе на у Бу дим пе шти, а го то во
две де це ни је жи ви у зе мља ма
за пад не Евро пе те оту да ин те -
ре со ва ње за од нос ко ји се
оства ру је из ме ђу лич ног иден -
ти те та, кул ту ре зе мље по ре кла
и по тре бе за ин те гра ци јом. 

– Из ло жба је, као и део мог
опу са, по све ће на бор би за до -
би ја ње ста ту са у Европ ској
уни ји. Би ла сам ве о ма раз о ча -
ра на и уз не ми ре на од лу ком
Ма ђар ске да пре ма Ср би ји по -
диг не огра ду на гра ни ци због
ми грант ске по ли ти ке. Ови ра -
до ви пред ста вља ју је дан но ви
опус ко ји се ба ви том те мом –
об ја шња ва умет ни ца.

Ал бан Хај ди нај је ал бан ски
умет ник ко ји је сту ди рао гра -
фи ку у Ти ра ни, а до са да је из -
ла гао у Па ри зу, Њу јор ку, Бер -
ли ну, Ве не ци ји... Из ло жио је
фо то гра фи је на ко ји ма су је -
дин стве ни жи го ви ко ји оста ју
на те лу по сле вак ци на ци је и
ли че на око „из ре зба ре но” на
ко жи.

Ибро Ха са но вић је бо сан -
ско хер це го вач ки и фран цу ски
умет ник, ко ји жи ви у При -
шти ни. Основ на те ма ње го вих
ра до ва, од ви деа и фо то гра фи -
је до пер фор ман са и ин ста ла -
ци ја, је сте ин ди ви ду ал но и ко -
лек тив но се ћа ње. На овој из -
ло жби се пред ста вио HD ви де -
ом „Note on Multitude”.

GATE#2: У Га ле ри ји Ми ло -
ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа на ла -
зе се ра до ви Ива на Гру ба но ва,
Ма ри ју са Бер чеа, Пре дра га
По па ре и Не ве не При јић.

Сли кар Иван Гру ба нов из -
ло жио је де ла из се ри је „Зли
сли кар”. Он ка же да се се ри јал
од лич но укла па у те ма ти ку
Би је на ла.

– Ово је се ри о зни сли кар
ко ји је мој ли ков ни и зна чењ -
ски ма ни фест у сли кар ству.
Сли кар ство ис пи ту јем и пре и -
спи ту јем као једнo де мо кра -
ти зу ју ће ору ђе ко је је у ста њу
да ар ти ку ли ше же ље и стра хо -
ве из дру штве не ре ал но сти у
про стор пре зен та ци је, у про -
стор пред ста ва, од ко јих је јед -
на и сли кар ство – об ја шња ва
Гру ба нов.

Ма ри јус Бер чеа жи ви и ра -
ди у Клу жу (Ру му ни ја), где је

про фе сор на по зна том фа кул -
те ту умет но сти и ди зај на. За
ње го ва де ла је ка рак те ри сти -
чан ру мун ски пеј заж. Ме ђу -
тим, у из ло же ним ра до ви ма
„и да ље ве о ма при сут на Ру му -
ни ја нео че ки ва но се ста вља
на су прот из ве сном ка ли фор -
ниј ском ста њу ума, док дис то -
пиј ски пеј за жи го во ре о умет -
ни ко вом но мад ском ка рак те -
ру у ме ђу на род ном све ту
умет но сти”.

Пре драг По па ра је осни вач
умет нич ке асо ци ја ци је и га ле -
ри је FUNNEL, са се ди штем у
Бу ку ре шту, ко ја оку пља ин -
тер на ци о нал не умет ни ке из
ју го и сточ не Евро пе. Ње го ва

два ра да (акрил и уље на плат -
ну и др ве ту) ба ве се ис тра жи -
ва њем иден ти те та чо ве ка.

– То је те ма ко јом се ба вим
мал те не че тврт ве ка мог ства -
ра ла штва и све то вре ме ис -
тра жу јем тај не ки уну тра шњи
иден ти тет чо ве ка и ње го во
пре и спи ти ва ње, би ти са ње у
вре ме ну и про сто ру. Из дво јио
сам по след њи ци клус сли ка,
ко ји сам ра дио три-че ти ри го -
ди не и ко ји се ба ви од но сом
чо ве ка пре ма све ту: је дан чо -
век као јед но остр во и је дан
чо век као пла не та – ка же По -
па ра.

Не ве на При јић, ака дем ски
сли кар, из ло жи ла је уља на
плат ну. Њен умет нич ки опус
ис пи ту је дру штве ни иден ти -
тет и да је пси хо ло шки увид у
лич ност су бјек та. У кул ту ри у
ко јој се оп се сив но да је при мат

сли ци над са др жа јем, ко ри сти
фи гу ра ци ју да по ка же ка ко
ме ди ји ути чу на чо ве ка – део
је ње ног об ја шње ња у ка та ло гу
Би је на ла. 

GATE#4: Мла да пан че вач ка
умет ни ца Та ња Ју ри чан је у
на пу ште ном би о ско пу „Вој во -
ди на” пред ста ви ла ви ше ме -
диј ску ин ста ла ци ју ко ја је део
ње ног док тор ског ра да. Ње на
тро ди мен зи о нал на ин ста ла -
ци ја се ба ви кон крет но озна -
ча ва њем не ких па три от ских
иде а ла му шко сти: ју на штва,
хе рој ства, дво бо ја, смр ти на
фил му...

– У пи та њу је, во лим да ка -
жем, „тро бра чун” – по зна та
култ на сце на у фил му „До бар,
лош, зао”. Сва ки зид пред ста -
вља је дан ка рак тер до брог, ло -
шег и злог с ко јим се на од ре -
ђен на чин од но си по сма трач
ко ји ула зи у про јек ци ју и по -
сма тра тај рад – ка же Та ња Ју -
ри чан.

GATE#5: На ста кле ним по -
вр ши на ма хо ла Град ске упра -
ве гра фич ки ди зај нер Анур
Ха џи о мер спа хић из ло жио је
пла ка те ко ји ма же ли да ука же
на ван ред но ста ње у ко ме се
на ла зи мо де ран чо век да нас.
Је дан од пла ка та но си на зив
„Оту ђе ње”.

– Ми слим да је то нај ве ћа
бо лест да на шњег дру штва...
Ми ов де још увек не зна мо
шта је то. Кад оде мо у ме тро -

по ле и што ви ше иде мо пре ма
За па ду, ви ди мо ко ли ко је чо -
век од чо ве ка све ви ше оту ђен
– ка же он.

GATE#6: Умет ник Не над
Ан дрић је на ро чи то за ову из -
ло жбу на пра вио site-specific
скулп ту ру / све тло сну ин ста -
ла ци ју ком пли ко ва не из ра де и
јед но став ног на зи ва „Пе шча -
ни сат”. На кон де сет го ди на
од су ства с ло кал не из ла гач ке
сце не Ан дрић је из ра зио за до -
вољ ство због ча сти да на ме -
сец да на ре де фи ни ше из глед
пред ње фа са де На род ног му -
зе ја у гра ду у ко јем је ро ђен. 

GATE#7: Је дан од зи до ва ка -
феа „Хе до нист” по слу жио је
Та тја ни Ми ло ше вић као под -
ло га за цр те же.

– Ово је про стор у ко ме се
ви ше од три де сет го ди на на -
ла зи ла Га ле ри ја са вре ме не
умет но сти, а са да је уго сти -
тељ ски обје кат. Овај рад је са -
мо по вра так умет но сти у про -
стор у ко ме је не кад и би ла.
Ка да бу ду ру ши ли овај зид,
на цр та ћу рад ко ји ће тра ја ти
са мо је дан дан – при ча Та тја -
на Ми ло ше вић.

GATE#8: У Ма лој га ле ри ји
Кул тур ног цен тра ин тер ди -
сци пли нар на умет ни ца Та ња
Осто јић, ко ја ак тив но ства ра и
из ла же ши ром Евро пе и све та,
пред ста ви ла се се ри јом фо то -
гра фи ја из про јек та ко ји се ба -
ви осе тљи во шћу ро да у кон -
тек сту ми гра ци ја, ево ци ра и
те сти ра не при јат но сти то ком
про ве ра ко је су по ста ле део
сва ко дне ви це пут ни ка.

GATE#3: Оби ла зак из ло жбе -
них про сто ра за вр ши ли смо у
не до вр ше ној згра ди СК 12 у
Ули ци др Све ти сла ва Ка са пи -
но ви ћа, где су умет ни ци гру пе
„Под ре а ли зам” из Па ри за Га -
ел Да вренш, Фре де рик Ле -
глиз, Сте фан Пан кре ак, Си -
мон Па си е ка, На за нин Пу јан -
де и Вук Ви дор из ра ђи ва ли
сли ке ве ли ког фор ма та пред
при сут ни ма. Ра до ви ко ји су
на ста ли те ве че ри за са мо не -
ко ли ко са ти, оста ће као по -
клон Кул тур ном цен тру Пан -
че ва. Цео до га ђај је упот пу нио
по пу лар ни ди-џеј Lancelot
Lumney Guggenheim.

По че ла но ва 
по зо ри шна се зо на

КУЛТУРА
Петак, 23. септембар 2016.

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

Са својих 36 година аме-
рички неурохирург Пол
Каланити је открио да има
неизлечив рак плућа. Јед-
нога дана био је доктор, већ
следећег пацијент. Умро је
док је радио на књизи „Дах
живота”. 

Пол Каланити је умро
док је још радио на овој ду-
боко дирљивој књизи, па
ипак његове речи и даље
живе да би свима нама по-
служиле као водич. „Дах
живота” слави живот кроз
дубока размишљања о суо-
чењу са смрћу и о односу
између доктора и пацијен-
та, а њен аутор је надарен
писац који је био и једно и
друго. Било да нам је остао
дан живота, било да нам
предстоји читав један дуг
људски век, „Дах живота”
значиће једну од оних не-
заменљивих смерница које
ће нам помоћи да свој жи-
вот проживимо ваљано.

Занимљиво, иако све
време говори о теми живо-
та и смрти, Каланити тек
на малом броју страна – и
без трунке сентиментално-
сти – помиње своју смрт.
Бројне странице посвећене
сећањима на школовање,
одлуке о позиву, ране годи-

не рада, заправо говоре о
лекарској етици, о етици
човека уопште, о односу
доктора према пацијенту, о
поступцима који пронала-
жењу смисла у позиву дају
тежину и вредност прона-
лажења смисла о животу.
Оне малобројније странице
о тешкој болести коју је
лично проживео чак и не
говоре о страху од смрти.
Оне су запис о његовој бор-
би да подари садржај сва-
ком преосталом часу живо-
та, о новом доживљају про-
тока времена, о одабиру
приоритета и сажимању
свега битног у један кратак
временски оквир.

„Дах живота” 
Пола Каланитија

Ми ха е ла Авра ме ску, 

дипл. но ви нар

КЊИ ГА: Ни ко ло Ама ни ти је
са вре ме ни ита ли јан ски пи -
сац, чи ја сам сва об ја вље на
де ла про чи та ла, јер увек до -
но се но ва из не на ђе ња. Ње го -
ве књи ге се не ис пу шта ју из
ру ке – све док и по след ња
стра ни ца не бу де про чи та на.
Са ти рич ним при по ве да њем
нас во ди кроз за ни мљи ве жи -
вот не при че ју на ка, ко ји би -
ва ју не схва ће ни у дру штву
за тро ва ном ма ло гра ђан -
ством и пред ра су да ма. Ама -
ни ти је од ли чан кри ти чар са -
вре ме ног дру штва. Ли ко ви
ко је кро ји под се ћа ју на гро -
те ске, го то во ка ри ка ту ре, у
ко ји ма пре по зна је мо се бе и
љу де ко је сва ко днев но сре ће -
мо. Де ло „До ла зим по те бе и
во дим те са со бом” до не ло му
је сла ву, а за тим су усле ди ли
„По след ња Но ва го ди на”, „Не
бо јим се”, „Зве ри њак”, „Ја и
ти”, као и ро ман „Ка ко бог за -
по ве да”, за ко ји је до био пре -
сти жну ита ли јан ску на гра ду
за књи жев ност „Стре га”. Ге -
ни ја лан ро ман у ко јем се ко -
ме ди ја за бу не пре тва ра у тра -
ге ди ју. Пи сац оштро кри ти -
ку је ре ли гиј ску свест и за пу -
ште ну ита ли јан ску про вин -
ци ју ко ја мен та ли те том ве о -
ма под се ћа на на шу.

ПРЕД СТА ВА: С по чет ком је -
се ни сти же нам и но ва по зо -
ри шна се зо на. Адап та ци ја
Ан дри ће ве „Го спо ђи це” у
ЈДП-у опи су је тра гич ну суд -
би ну же не ко ја се тру ди да се
при ла го ди вре ме ну. Фе но ме -

нал ни Во ја Бра јо вић и На та -
ша Нин ко вић су до дат ни раз -
лог за гле да ње ове пред ста ве.

ФИЛМ: Уко ли ко још ни сте
од гле да ли филм „Под лу -
пом”, ко ји је про гла шен за
нај бо љи на по след њој до де ли
„Оска ра”, пра ви је тре ну так за
то. Рад њу ове дра ме, у ре жи ји
То ма Ма кар ти ја, чи ни об ја -
вљи ва ње скан да ла о зло ста -
вља њу де це под окри љем Ка -
то лич ке цр кве. Чи та ву при чу
је ис тра жи ла и об ја ви ла но ви -
нар ска ре дак ци ја „The Boston
Globe”. Да кле, филм о ква ли -
тет ном ис тра жи вач ком но ви -
нар ству, ко је на ма у Ср би ји
по ма ло не до ста је.

Ту је и На род но по зо ри -
ште, ко је сту ден ти ма да је
по себ не по пу сте за ула зни -
це. Се ћам се не та ко дав них
сту дент ских да на ка да сам
уз ин декс ку по ва ла кар ту у
На род ном по зо ри шту за са -
мо 100 ди на ра. Сту ден ти,
ис ко ри сти те ову при ли ку,
па по вре ме но, уме сто за ка -
фу, дај те 100 ди на ра за ула -
зни цу и про ве ди те див но ве -
че у по зо ри шту.

Два читаоца који до среде, 28. септембра, у 12 сати,
СМС-ом на број 1201 пошаљу најинспиративнији одго-
вор на питање: „Шта је највредније у животу?”, награди-
ћемо по једним примерком књиге „Дах живота” Пола
Каланитија. Најбоље одговоре ћемо објавити у наред-
ном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књи-
жари „Делфи”.

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

МОЈ избор МОЈ

Ово го ди шњи би је на ле је свој те мат ски фо кус усме рио на пи та ње
по зи ци је умет ни ка на Бал ка ну и у ју го и сточ ној Евро пи, као и на
са вре ме не умет нич ке и кул тур не про дук ци је – чу ло се на отва ра -
њу ове ин тер на ци о нал не ма ни фе ста ци је 15. сеп тем бра у Кул тур -
ном цен тру Пан че ва.

Ма ри ја на Ко ла рић, се лек тор и ку стос Би је на ла „See Art Ga-
tes: ста ња ствар но сти”, ре кла је да је по се бан ак це нат на де ли ма
ко ја се ба ве не ким од аспе ка та на ше тре нут не ствар но сти, те ма -
ма као што су кон зу ме ри зам, гло ба ли зам, иден ти те ти, ег зи стен -
ци ја, ак ту ел не ми гра ци је...

Не ма ња Ро тар, већ ник за кул ту ру, кон ста то вао је да је
Кул тур ни цен тар, од но сно Град Пан че во, на не ки на чин у
овом тре нут ку по стао цен тар умет но сти у овој зе мљи, али и
ре ги о ну.

– Би је на ле је увек био про во ка ти ван у од но су на вре ме и
дру штве ну ствар ност у ко јој је на ста јао и прак тич но кроз 

ње го ву исто ри ју мо же мо ви де ти пре сек дру штве ног ста ња –
ре као је Ро тар.

Кроз „отво ре на вра та” у из ло жбе не про сто ре ушло је 18
умет ни ка. Про сто ри су у функ ци ји ко му ни ка ци је са умет нич -
ким де ли ма, од но сно на ра тив де ла и ње го ва по ли ти ка од ре ђи -
ва ли су у ком ће од „геј то ва” би ти из ло же ни.

Ово го ди шњи би је на ле су по др жа ли Ми ни стар ство и По кра -
јин ски се кре та ри јат за кул ту ру и Град Пан че во.

– Би је на ле умет но сти се у Пан че ву одр жа ва три и по де це ни -
је и за и ста сам по но сан на чи ње ни цу да смо ус пе ли да за др жи -
мо кон ти ну и тет. Вред но је по ме ну ти да и у Пан че ву има мо
умет ни ке ко ји су не дав но из ла га ли на Ве не ци јан ском би је на лу,
што наш град ста вља у сам врх кул тур них гра до ва у Евро пи – ка же
Не ма ња Бог да нов, ди рек тор Кул тур ног цен тра Пан че ва.

По се ти о ци ће мо ћи да ви де из ло жбе до 15. ок то бра, сва ког
да на сем не де ље, од 12 до 20 са ти.

SEE ART GATES: СТА ЊА СТВАР НО СТИ

ПРО БЛЕ МИ ДА НА ШЊИ ЦЕ 
У ДЕ ЛИ МА УМЕТ НИ КА

Цртеж Татјане Милошевић

„Подреализам” СК12

Рад Ненада Андрића



ПО ТРЕ БА, А НЕ ОБА ВЕ ЗА

де мон стри ра ти тех но ло шку
над моћ та да шње Не мач ке. Ка -
ко би се то оства ри ло, вла да је
обе ћа ла ве ли ке сво те нов ца
као суб вен ци ју тр кач ком про -
гра му фа бри ци ко ја се по ка же
као нај бо ља. У по чет ку је суб -
вен ци је до би јао са мо „Мер це -
дес”, ко ји ни је имао кон ку рен -
ци ју. „Ау то уни он”, с Фер ди -
нан дом Пор ше ом на че лу, та -
да је био „мла да” фа бри ка с
мно го по тен ци ја ла, за чи ји
тим је во зио Ханс Штук, бли -
ски Фи ре ров при ја тељ.

Он је ис ко ри стио свој ути цај
и та ко ти му „Ау то уни о на”
обез бе дио др жав не фи нан си је,
на ко је је пра во до та да по ла -
гао са мо „Мер це дес”. Овај до -

га ђај је при мо рао
ин же ње ре „Мер -
це де са” да пра ве
бо ље ау то мо би ле
ка ко би па ри ра ли
кон ку рен ци ји, па
се ово сма тра пре -
крет ни цом у раз -
во ју „сре бр не
стре ле” и оста лих
мо де ла по ко ји ма
је фа бри ка из
Штут гар та по ста -
ла по зна та.

Пре ма по да ци ма го то во
свих свет ских про из во ђа ча
ау то мо би ла, же не у по след -
њих пет го ди на че шће ку пу -
ју но ве ау то мо би ле не го му -
шкар ци.

Ује ди ње ни Арап ски Еми -
рати су по зна ти по лук су зу
и ви со ком стан дар ду. Оби -
ље се огле да и у ве ли ком
бро ју ску по це них ау то мо -
би ла ко је су њи хо ви вла -
сни ци оста ви ли пар ки ра не
на ули ца ма Абу Да би ја и
ви ше их ни ка да ни су во зи -
ли. Вла сти тог гра да су
уви де ле да је овај про блем
с вре ме ном по стао че ста
по ја ва, па су јед ну пар це лу

ае ро дро ма од ре ди ли за од -
ла га ње на пу ште них во зи ла.

Два де сет пет ми ли о на љу ди
сва ко днев но стра да у са о -
бра ћај ним не сре ћа ма.

„Пор ше” је нај про фи та бил -
ни ји про из во ђач ау то мо би -
ла.

Ен цо Фе ра ри је то ком Пр вог
свет ског ра та био ко вач у
ар ми ји, а ње го во за ду же ње
је би ло пот ки ва ње ма зги ко -
је су ко ри шће не за ву чу ко -
ла и то по ва. Мо жда је и то
је дан од раз ло га због ко јих
се на гр бу мар ке „фе ра ри”
на ла зи па стув.

Во за чи у на шој зе мљи не -
ма ју за кон ску оба ве зу да у
ау то мо би ли ма као део
опре ме по се ду ју и про тив -
по жар ни апа рат, али је дан
број њих ипак има цр ве ну
бо цу у свом во зи лу. На бав ка
и одр жа ва ње ПП апа ра та
ни је ве ли ки из да так, а бла -
го вре ме но ре а го ва ње у слу -
ча ју по жа ра мо же спре чи ти
ште те ве ћих раз ме ра, те
сто га ни је на од мет раз ми -
сли ти о ку по ви ни бо це за
га ше ње ва тре. На тр жи шту у
Ср би ји ПП апа ра ти се мо гу
ку пи ти и у ве ћим су пер мар -

ке ти ма, али су њи хо ва ис -
прав ност и ефи ка сност ди -
ску та бил не, јер је ве ћи на
њих уве зе на из Ки не. Сто га
је пре по руч љи ва на бав ка у
спе ци ја ли зо ва ним рад ња -
ма, ко је да ју га ран ци ју на
ПП апа ра те, а ба ве се и њи -
хо вим одр жа ва њем.

По сто је две вр сте про тив -
по жар них бо ца – с кон -
стант ним при ти ском и с га -
сном па тро ном. Пр ва вр ста,
као што и са ма реч ка же,
под кон стант ним је при ти -
ском и по се ду је ма но ме тар
ко ји по ка зу је ја чи ну при ти -
ска у бо ци. Уко ли ко је ска -
заљ ка на ма но ме тру у зе ле -
ном по љу, при ти сак је оп ти -
ма лан за га ше ње и ова ква
бо ца је ис прав на. Про тив -
по жар ни апа рат с га сном
па тро ном дру га чи је функ -
ци о ни ше од оног под при -
ти ском. При ли ком га ше ња
по жа ра овим уре ђа јем нео -
п ход но је при ти ском ру чи -
це пр во про би ти плом бу и

са че ка ти де се так се кун ди да
гас (угљен-ди ок сид) ис цу ри
из плом бе и по диг не прах за
га ше ње и при ти сак у бо ци.
Тек та да се по нов ним при -
ти ском на ру чи цу апа ра та
при сту па га ше њу. Код бо ца
ко је су под кон стант ним
при ти ском не мо ра да се че -
ка, већ на кон из вла че ња
оси гу ра ча мо же те од мах ре -
а го ва ти. Без об зи ра на то
ко ју од ове две бо це по се ду -
је те, по треб но је и њи хо во
одр жа ва ње. Пре по руч љи ва
је кон тро ла бо ца на шест
ме се ци или го ди ну да на.

Код апа ра та с кон стант ним
при ти ском кон тро ли ше се
ис прав ност ма но ме тра, вен -
ти ла и зап тив них гу ма, јер
су упра во та ме ста сла бе
тач ке где гас (азот) мо же да
ис цу ри. Ово ни је слу чај код
бо ца с га сном па тро ном, а
ко ли чи на га са се од ре ђу је
ме ре њем на ва ги. Уко ли ко
се ис по ста ви да је при ти сак
у па тро ни слаб, од но сно да
не ма до вољ не ко ли чи не
угљен-ди ок си да, па тро на се
ме ња.

На по ми ње мо да ови ПП
апа ра ти слу же за га ше ње
ма њих по жа ра и пре вен ци ју
ши ре ња ва тре. Сле ди те
упут ства и бу ди те при бра ни
у слу ча ју по ја ве ва тре на ва -
шем или дру гом во зи лу.

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

„КО ВАЧ” БРЕН ДА „ФЕ РА РИ”

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Ства ра ње исто ри је
кроз над ме та ње 
два ју ве ли ка на

Же ља да се по ка же
над моћ

У де це ни ји пре не го што ће
из би ти Дру ги свет ски рат, два
не мач ка про из во ђа ча ау то мо -
би ла су во ди ла сво ју при ват ну
бит ку. „Мер це дес” и „Ау то
уни он”, де лом за хва љу ју ћи
ве ли ким ко ли чи на ма нов ца
ко ји су има ли, а де лом зах те -
ви ма ни ког дру гог до Адол фа
Хи тле ра, упу сти ли су се у тр ку
тех но ло шког раз во ја за хва љу -
ју ћи ко јој су мо жда и по ста ли
оно што да нас је су.

Ау то мо бил ски рат
На по чет ку је ри ва ли тет био
нај ви дљи ви ји на ста зи, од но сно
у „Гран-при” тр ка ма, у ко ји ма
су уче ство ва ли са мо нај на пред -
ни ји про из во ђа чи са сво јим нај -
моћ ни јим ау то мо би ли ма тог
вре ме на. У пе ри о ду од 1934. до
1939. го ди не по бед нич ка по -
сто ља су осва ја ли во за чи или
„Мер це де са” или „Ау то уни о -
на”. Ме ђу тим,  дру ги „фронт”
на ко јем су по ме ну та два про -
из во ђа ча же ле ла да се до ка жу
би ло је по ста вља ње бр зин ског
ре кор да у ау то мо би лу.

Ово „лу ди ло”, пре ма ми -
шље њу та да шње струч не јав -
но сти, по че ло је 1933, ка да је
Хи тлер иза бран за кан це ла ра,
на ја вив ши да ће ау то мо би ли
из ње го ве зе мље по бе ђи ва ти
на ста за ма ши ром све та и та ко

до при не ла су по ве ћа њу сна ге
на 736 „ко ња” и раз ви ја њу бр -
зи не од не ве ро ват на 433 ки ло -
ме тра на час! Овај бр зин ски
ре корд је по стиг нут 28. ја ну а -
ра 1938. на за тво ре ном де лу
ау то ба на, а за во ла ном је био
по зна ти ас Ру долф Ка ра ћо ла.
То је и да нас нај ве ћа за бе ле же -
на бр зи на на јав ном пу ту – чак
ни мо дер ни су пер а у то мо би ли,
као што је „бу га ти веј рон”, ни -
су ус пе ли да обо ре тај ре корд.

Че твр ти у ни зу ау то мо би ла
ко ји ма је „Мер це дес” хр лио ка
бр зин ском ре кор ду, је сте во зи -
ло за сно ва но на мо де лу W154,
ко ји је уче ство вао на „Гран-
-при” тр ка ма и оства рио за па -
же не ре зул та те. Код ове, че твр те
ге не ра ци је ау то мо би ла на ме ње -
них за бит ку са „Ау то уни о ном”
ин же ње ри су ви ше ра ди ли на
ае ро ди на ми ци и ре ду ко ва њу
те жи не. Два на ест ци лин да ра с
дво стру ким ком пре со ром је
већ био стан дард од ко јег се ни -
је од сту па ло, али ма њи мо тор
је имао сна гу од „све га” 486
коњ ских сна га, а ау то мо бил је
по сти зао мак си мал ну бр зи ну
од „скром них” 400 ки ло ме та ра
на час.

(На ста ви ће се)

„РЕ КОР ДЕР” БЕЗ РЕ КОР ДА (1)

Ка да већ по ми ње мо „сре бр -
ну стре лу”, пред мет на ше при -
че су мо де ли на ста ли на осно -
ву дру ге ге не ра ци је овог ау то -
мо би ла. Циљ је био ство ри ти
во зи ло ко је је у ста њу да на
прав цу раз ви је вр то гла во ве -
ли ке бр зи не за то вре ме.

Вр то гла ве бр зи не
Та ко 1934. из ра ди о ни це из ла -
зи мо дел W35, опре мљен
осмо ци лин дрич ним мо то ром
с ком пре со ром сна ге 430 „ко -
ња”, ко ји је био у ста њу да по -
те ра овај ау то мо бил до мак си -
мал не бр зи не од 318 ки ло ме -
та ра на час. Пер фор ман се ни -
су у пот пу но сти за до во ља ва ле
за цр та ни циљ, та ко да је на -
ста вљен раз вој ја чег агре га та.

Та ко је две го ди не ка сни је у
не што из ме ње но „те ло” ау то -
мо би ла угра ђен мо тор В12 са
616 коњ ских сна га, што је ре -
зул то ва ло мак си мал ном бр зи -
ном од 372 ки ло ме тра на час.
Ин жење ри се ни су за до во љи ли
ни овим пер фор ман са ма мо -
де ла W25, па је та ко по ход на
бр зин ски ре корд на ста вљен уз
по моћ на след ни ка W125. Два
ком пре со ра угра ђе на у уна -
пре ђе ни два на е сто ци лин драш 

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

14



ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 15Петак, 23. септембар 2016.

СИТРОЕН АХ,1993. годи-
ште, регистрован 1,4 ди-
зел 5 В, скутер 50 цм, ре-
гистрован. 065/987-27-
24. (СМС)

ПЕЖО 206, 2002, 1100;
фиат типо, 1995, 1400,
регистровани. 061/655-
53-05 (СМС)

ТОЈОТА корола ХЛ, до-
бра, 1.000 евра. Тел.
061/255-03-44. (227847)

ПРОДАЈЕМ ауди А3, од-
личан, 1997, мотор, мета-
лик сив. 063/744-28-66. 

ПУНТО 1.9 ЈТД, 2003, пе-
тора врата, власник од
2007, добар. 063/320-
670. (227846)

ПРОДАЈЕМ пежо партнер
1.9 Д, 2006. годиште, пут-
нички, гаражиран, вла-
сник, купљен у „Верану”,
Србија. 063/811-85-46.
(227733)

ПРОДАЈЕМ форд фијесту
1.4, бензин, 2005, реги-
строван. Тел. 063/250-
084. (227791)

ПРОДАЈЕМ пежо 206,
ХДИ, 5 В, 2004. годиште,
регистрован, власник.
Тел. 063/250-084.
(227791)

ПРОДАЈЕМ томос А 35.
064/888-41-72. (227790)

ПРОДАЈЕМ заставу 10,
2006. годиште, власник.
065/570-95-70. (227807)

ФОРД мондео 1997. го-
диште, бензин, гас, 800
евра. 062/824-15-21.
(227877)

НИСАН алмера 1.5 Б,
2001, тек регистрован.
064/241-32-58. (227907)

АСТРА Г 1.6 , 8 В, 2003,
хечбек бензинац, са
опремом, на име купца.
063/844-55-97. (227896)

ФИЈАТ пунто 1.2,  2005.
годиште, у одличном ста-
њу. 064/439-60-40.
(228020)

ПЕЖО 206, 2002. годи-
ште, 1.9 дизел,  
регистрован до јула 2017.
063/667-336. 
(227941)

ПРОДАЈЕМ шкоду фели-
цију 1.9, дизел, 2001. го-
диште. Власник. Тел.
063/707-19-64. (227920)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В, ме-
талик плав, гаражиран,
одличан. 064/142-55-93.
(227922)

ПРОДАЈЕМ југо 45, 1991.
бензин, регистрован, вла-
сник, повољно. 062/388-
124. (228035)

СИТРОЕН Ц 4, 2007. го-
диште, 1.6 ХДИ, реги-
строван до јуна 2017.
065/456-71-79. (228051)

РЕНО меган 1.5 ДЦИ, ка-
раван, 2004. годиште, ре-
гистрован годину дана.
Тел. 061/220-65-58. ( )

ОПЕЛ кадет суза, у во-
зном стању, цена 400
евра. Тел. 065/230-76-84.
(228070)

ЈУГО флорида 2007, плин
атест, камион ивеко ри-
вал 1993. годиште, нере-
гистрован, продајем.
063/898-53-08. (228081)

ПУНТО 1.1, јединица,
1997, петора врата, реги-
строван годину дана.
064/130-36-02. (228164)

СТИЛО 1.6, 2002, петора
врата, све од опреме, се-
квент плин. 064/130-36-
02. (228164)

АУДИ А3, 1.9 ТДИ, 2001,
петора врата, у првој бо-
ји, може замена.
064/130-36-02. (228164)

ПРОДАЈЕМ опел зафиру
ДТИ, 2.0, 2005. годиште,
3.900 евра. 064/888-40-
41. (228166)

СИТРОЕН берлинго 1.4,
2005. годиште, бензин,
гас, регистрован.
063/329-340. (228177)

ФОЛКСВАГЕН бора 1.9
ТДИ, 2000, први власник,
регистрован до јула 2017.
063/802-98-13. (228081)

ПЕЖО 206, 1.9 дизел,
1.600 евра. 063/256-191. 

НИСАН примера, кара-
ван, 1997. годиште, реги-
строван, одличан мотор.
065/333-55-25. (228203)

ТОЈОТА јарис, 1.0, 2001,
5 В, металик, клима, као
нов, опрема. 062/286-
031. (228215)

ФОРД фокус, 1.8 дизел,
2001, караван, 66 кв, кли-
ма, металик, повољно.
065/910-35-35. (228215)

ОТКУП свих врста возила,
акумулатора, катализато-
ра, продаја делова.
069/203-00-44. (226198)

СТАЛНИ откуп свих врста
возила, акумулатора, ка-
тализатора, гвожђа, про-
даја делова. 066/409-991,
063/782-82-69. (226198)

КУПУЈЕМ возила свих вр-
ста до 1.800 евра, стање
небитно. 063/165-83-75.
(227740)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 до
800 евра. 063/892-08-25,
064/230-52-21. (227851)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 70 до
1.500 евра. 062/193-36-
05. (228228)

ПНЕУМАТСКА сејалица
агриа (6 реда),са теле-
скопским увлачењем и ел.
контролом сетве, 2.750
евра, самоходни круњач
(без пуштања), са хатсо-
вим дизел мотором (ура-
ђена генералка), 1.750
евра, зетор 7745 или
6011, продајем. 063/320-
670. (227846)

ПРИКОЛИЦА тракторска
кикинда 3 тоне, плуг дво-
браздни, сејалица за жи-
то, немачка, исарија.
063/180-26-49. (227936)

ПРОДАЈЕМ приколицу
ЗТП Кикинда и круњач
прекрупач „оџаци”. Тел.
065/561-01-03. (227980)

ИЗДАЈЕМ зидану гаражу
са каналом, на Тесли,
преко пута Фабрике сија-
лица. 063/305-729.
(227781) 

ИЗДАЈЕМ гаражу, метал-
ну, у центру. 065/519-87-
44. (227793)

ИЗДАЈЕМ гаражу, центар,
код Штампарије „6. окто-
бар”. 013/342-198,
065/418-15-44. (228125)

КИНО-ФИЛМОВЕ,  8 мм,
16 мм, и све врсте видео
касета квалитетно пре-
снимавам на ДВД. 343-
563, 063/288-278.
(227857)

ТВ половни, 37, 55, 72,
екрани. 348-975,
066/348-975. (227924)

ВЕШ-МАШИНА, фрижи-
дер и половни делови од
веш-машина. Тел. 252-
05-10, 063/703-76-07.
(227968)

СЕРВИС телевизора, мо-
нитора, продаја полов-
них, програмирање да-
љинских. „Плус”, Туцови-
ћа 28. 353-463. (228207)

НА ПРОДАЈУ брако камп
кућица, у добром стању.
Повољно. 064/074-55-15.
(СМС)

ЈАГАЊЦИ, 300 динара
килограм. Јабука.
062/108-77-03. (СМС)

ПРОДАЈЕМ еспресо апа-
рат са две групе – сан
марко. 063/314-877.
(227571)

БАГРЕМОВА и церова
дрва на продају. 060/603-
32-32. (226862)

БРИКЕТ од храста.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ породичну
гробницу на старом пра-
вославном гробљу, близу
капеле. 062/860-08-87.
(27357)

ЦИГЛА фасадна бела, на
палетама, 35 динара/ко-
мад. 631-032. (27570)

АЛУМИНИЈУМСКА огра-
да и гелендери, монтажа
и превоз, АЛУ и ПВЦ сто-
ларија. 063/801-84-76.
(227611)

ПРОДАЈЕМ веш-машине
индесит и горење и ма-
шину за суђе. 063/158-
27-50. (227780)

ПРОДАЈЕМ тросед плаве
боје, повољно, раскло-
пљен, величине брачног
кревета. Тел. 063/270-
557. (2277782)

ПРОДАЈЕМ аспиратор,
кухињски бојлер, компју-
терски сто. Тел. 064/017-
97-33. (227784)

СТОЛОВИ, столице, ви-
трина, комода, душек, те-
левизор, сточићи, кауч и
полице. 062/361-676.
(227779)

ПОВОЉНО, електрични
шпорет зануси и машина
за суђе горење. 063/775-
99-86, 372-144. (227854)

КАФАНСКИ шанк, гусани
радијатори, прохромска
полица већа, за пекаре.
064/110-70-71. (227858)

ЖЕНСКА уматичена и пе-
дигрирана јарад.
063/720-55-66. (227868)

ПРОДАЈЕМ кашу од шип-
ка и дрена за џем.
064/979-07-19. (227828)

ПРОДАЈЕМ половни цреп
потисје кањижа тип 2, у
одличном стању, 1.200
комада. Тел. 064/280-38-
35. (227475)

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

ПРОДАЈЕМ младе и од-
расле беле пауне.
064/948-71-22. (227809)

КАЗАН за ракију, ложи-
шта, табарке, дна, меша-
чи, луле. 331-586,
063/805-74-60. 
(227877)

ПРОДАЈЕМ домаћу жи-
вину: гуске, патке, ћурке,
кокошке, морке. 063/894-
84-23. (227875)

КИРБИ нов, трпезаријски
сто, столице, пецарошке
столице, судове нове,
грожђе. 064/955-51-85.
(227882)

ПРОДАЈЕМ цреп тренд
222. 013/251-11-73, Паја.
(4680)

ВЕШ-МАШИНА, машина
за судове, машина за су-
шење веша, фриждиер,
шпорет, бицикл КТМ.
063/198-84-00. (22790)

ПРОДАЈЕМ веш-машину
горење, радила само је-
дан месец. Тел. 371-551,
065/829-41-91. 
(228041)

ПРОДАЈЕМ три фотеље,
старе ормане и два кре-
вета. 063/896-51-75.
(227888)

НА ПРОДАЈУ преостала
дрва, топола и врба. Ку-
пујем старе стрипове.
064/503-31-35. (227887)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи, 2, 3, 4 и 6 кв,
достава, монтажа, гаран-
ција. 335-930, 064/366-
57-87. (227980)

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

МАШИНЕ

АПАРАТИ

ГАРАЖЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПОВОЉНО брикет храст,
термоакумулациона пећ,
краљица пећи, нафта
пећ, шпорет смедеревац,
дечји креветац, дечји би-
цикли, фотеље, намештај,
гаражна распродаја.
063/372-124. (228046)

ПРОДАЈЕМ ремотноване
ТА пећи, достава, монта-
жа, повољно. 061/198-81-
42. (228034)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване
ТА пећи свих величина,
монтажа, достава, годину
дана гаранције. 065/344-
49-30.  (227986)

ПРОДАЈЕМ мушко теле и
јуницу. Тел. 061/711-77-
27. (227987)

МЕСНАТА прасад, бали-
рана детелина, сено, кла-
ње гратис. 060/444-55-01.
(227991)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске елемен-
те, кухиња 10.000 дина-
ра, нова. 063/773-45-97,
371-568. (228004)

ПРОДАЈЕМ регал, шпо-
рет, комоду, тепихе, ви-
трину, кауч, ТА пећ, сто-
чић, фотеље. 060/750-70-
65. (227993)

ВИТРИНУ-ПУЛТ за злата-
ре, мобилне, парфимери-
ју, бижутерију и др, дуга-
чак 3 м. 063/304-943,
061/344-38-44. (227951)

НА ПРОДАЈУ кауч, витри-
на и орман, пекара.
062/257-036. (227954)

ПРОДАЈЕМ половну пећ
за ЦГ, дакон, 100 евра.
013/633-396, 062/826-13-
20. (227921)

ПРОДАЈЕМ прасиће до
20 кг.Тел. 064/129-45-43.
(227925)

ПРОДАЈЕМ: троседе, кау-
чеве, угаону гарнитуру,
регале, мост + регал, гар-
нитуру мојца, сто + 4 сто-
лице, спаваћа соба ком-
плет, комплет кухиња,
дечја колица, ел. шпорет,
ТА пећи, пећ на дрва, ма-
шину за веш, суђе, тепи-
хе, половне ауто-гуме,
бицикле разне. 063/107-
78-66. (4680)

ПРОДАЈЕМ шпорет елек-
тролукс, одличан и веш-
машину, повољно, гаран-
ција. 060/180-02-83,
062/186-48-22. 
(228050)

ПРОДАЈЕМ веш-машину,
фрижидер, комбинацију,
замрзивач, може ваше
неисправно уз доплату.
013/346-790, 064/129-73-
60. (228050)

БИБЕР цреп продајем, 6
динара комад. Панчево.
064/595-98-01.(228153)

ПРОДАЈЕМ очувану пећ
на угаљ крека-весо, 50
евра. 066/341-788, Пан-
чево. (228162)

ПРОДАЈЕМ орахе, 15 ки-
лограма и сунцокрет.
633-398. (228136)

ПРОДАЈЕМ козу и три ка-
веза за коке носиље. Тел.
361-356. (228142)

КОМБИ кепек троделни,
пластични балони 10 ли-
тара, медијапан плоче 10
мм. Тел. 064/928-89-68.
(228120)

ПРОДАЈЕМ пећ крека-ве-
со, трпезаријски сто и
столице, телевизор. Тел.
060/355-74-51. (2280919

РАСПРОДАЈА новог на-
мештаја, столице од
1.000, столови од 3.000,
кревети од 9.000, угаоне
клупице од 7.000, судопе-
ре 3.500. Стара утва,
060/600-14-52. (228106)

НА ПРОДАЈУ ТА пећи,
кревети на спрат, комоде,
витрине, веш-машине, за-
мрзивач, фрижидер, ку-
хиња, регал, сто + столи-
це, француски лежај, ор-
ман, судопера, телевизор,
полица за телевизор,
шанк и кауч. 064/155-38-
13. (228105)

ПРОДАЈЕМ меснате сви-
ње. 069/343-54-40.
(228075)

НОВИЈИ шпорет смеде-
ревац 9, десни, са чунко-
вима, мања тучана пећ,
ТА пећ 2,2 кв, замрзивач
фиокар 240 л, угаона
гарнитура, кауч, тросед,
фотеља мојца, трпезариј-
ски сто са столицама, ТВ
сто, кварцна грејалица,
веш-машина. Тел.
063/861-82-66. (228’0899

ЈАБУКА, крушка, дуња, за
ракију продајем. Тел.
061/142-23-69. 
(228081)

ПРОДАЈЕМ комплетно
ремонтоване ТА пећи
свих кв, достава, монта-
жа, гаранција. 065/284-
11-86. (228185)

СТАРИНСКИ креденац,
шпоретић са рерном, тр-
пезаријски сто, бео брач-
ни кревет. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228165)

ПРОДАЈЕМ угаону гарни-
туру симпо, угаона када
140 х 140 џакузи.
064/151-70-67. (228169)

ПРОДАЈЕМ повољно дво-
сед, кауч, компјутерски
сто, собна врата, сточиће.
063/152-48-36. (228176)

ПРОДАЈЕМ камин алфа
плам за централно или
обично грејање, ел. ме-
шалицу за бетон.
063/151-58-19. (228179)

ПРОДАЈЕМ метална гара-
жна врата 2 х 2,25 цм,
цена 10.000 динара.
063/232-086. (228171)

МАЛТЕЗЕРИ, штенци на
продају, повољно.
063/329-464. (218195)

ПРОДАЈЕМ гитарско по-
јачало „чајавец”, 100 ва-
ти, електричну гитару,
класичну гитару.
064/226-83-34. (228192)

ПРОДАЈЕМ двокрилна и
двоја једнокрилна врата
са стаклима, новија, пуно
дрво и двосед. 062/424-
128. (228197)

ДВЕ ТА пећи, на продају,
4.5 и 3 кв. 064/224-13-87.
(228214)

ПРОДАЈЕМ целокупан
инвентар за кафиће или
дечје играонице, звати
после 15 сати. 063/185-
91-81. (228223)

ПРОДАЈЕМ двосед и две
фотеље, погодно за мале
станове или дечје собе.
Звати после 15 сати.
063/185-91-81. (228223)

ПИЛИЋИ уређени, исчи-
шћени од концентрата,
кућна достава. 065/410-
97-34. Панчево. (228219)

ПРАСИЋИ, свиње, бали-
рана детелина, 150 – 250
динара, слама. 064/303-
28-68. (228219)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна.
063/705-18-18, 335-
974.(227986)

КУПУЈЕМ кухиње, столо-
ве, столице, плинске бо-
це, остало покућство.
066/900-79-04. (227818)

КУПУЈЕМ ТА пећи, мање
угаоне гарнитуре, кухињ-
ске клупе, кухиње, оста-
ло. 062/170-43-10.
(227819)

КУПУЈЕМ старе стрипове,
албуме са сличицама,
упаљаче, пенкала, новац,
грамофонске плоче, сато-
ве, фото-апарате, конзо-
ле са игрицама. 064/187-
56-80. (227904)

КУПУЈЕМ старе сатове,
новац, пенкала, књиге,
разгледнице, ситне анти-
квитете. 013/233-35-01,
064/265-82-98. (228052)

КУПУЈЕМ полован наме-
штај, ТА пећи, остало по-
кућство. 063/898-00-82.
(228034)

КУПУЈЕМ: перје, старин-
ски намештај, сатове,
стари новац, стару пошту,
лустере, фигуре, старин-
ско покућство. 335-974,
063/705-18-18. (227986)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи свих ве-
личина. 065/344-49-30.
(227986)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, добро
плаћам. 064/366-57-87,
335-974. (227986)

КУПУЈЕМ гвожђе, бакар,
месинг, старе веш-маши-
не,  замрзиваче, акумула-
торе, каблове и остали
метални отпад. 060/521-
93-40. (227940)

КУПУЈЕМ исправне, неис-
правне ТА пећи, добро
плаћам. 065/284-11-86.
(228185)

ПОЛОВАН намештај и
бела техника, са доста-
вом. Имамо све од игле
до локомотиве.  061/317-
07-67. (228190)

КУПУЈЕМ гвожђе, акуму-
латоре, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче, те-
левизоре, долазим.
064/484-13-76. (228196)

КУПУЈЕМ гвожђе, веш-
машине, замрзиваче и
остали отпад. 061/322-
04-94. (228196)

КУПУЈЕМ бакар, месинг,
алуминијум, гвожђе, веш-
машине, замрзиваче, те-
левизоре. 061/206-26-24.
(228196)

КУПУЈЕМ гвожђе, обојене
метале, шпорете, веш-ма-
шине, фрижидере, замр-
зиваче и телевизоре.
061/321-77-93. (228196)

КУЋА, Омољица,  две је-
динице, 4.67, 15.000;
Старчево плац са започе-
том кућом, 10.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (4680)

КУЋА сређена са два ста-
на, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (226718)

КУЋА, Србијанска 55,
Панчево, 70 м2, плац 5.5
ари. 064/651-16-22. (226

КАРАУЛА, 14 ари, кућица
за повремени боравак,
вода, струја, детаљније на
интернету. 064/205-73-
18. (226465)

ПРОДАЈЕМ плац у Стар-
чеву, 35 ари, може заме-
на за стан у Панчеву.
063/206-996. (226521)

ПРОДАЈЕМ пет ланаца
земље. 060/153-25-15.
(227645)

ПРОДАЈЕМ кућу у Кача-
реву или мењам за стан у
Панчеву, уз доплату. 602-
011, 063/175-83-64.
(227614)

ХИТНО, Новосељански,
монтажна + подрум, 12
ари, 6.500, договор.
062/173-88-45. (228085)

ПРОДАЈЕМ нову кућу у
Јабуци, 300 м2, 6.5 ари
плаца, геотермичко греја-
ње, клима. 063/378-357.

КУЋА на продају, Кача-
рево, Радничка 48. Тел.
601-560, 063/694-451.
(227314)

КУЋА, две одвојене стам-
бене јединице, гаража,
3,6 ара, повољно.
064/124-48-15. (227778)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ку-
ћу са локалом, Новосе-
љански пут 113, Панчево.
063/838-33-97. (227785)

СТАРА МИСА, кућа 45
м2, 7 ари, помоћни обје-
кат, 35.000 евра.
064/668-87-78. (227786)

БЛИЗУ центра, 130 м2,
75.000; нова Миса, 200
м2, 75.000. 062/173-88-
45. (228085)

ПРОДАЈЕМ кућу у Банат-
ском Новом Селу.
063/154-25-14. (227788)

ПРОДАЈЕМ плац у Доло-
ву. 062/185-75-39.
(227787)

ПРОДАЈЕМ кућу у Омо-
љици. 062/807-33-74.
(227884)

ВОЈЛОВИЦА, нова кућа
200 м2, 3 ара, договор.
063/784-71-34, 063/771-
75-96. (227834)

ПРОДАЈЕМ два ланца зе-
мље у Качареву. 013/601-
281. (227821)

САМОШ, продајем два
ланца земље у добричком
пољу. 013/251-96-03,
064/226-67-31. (227801)

КУЋА, центар, на 6 ари
плаца, дозвољена градња,
П + 3 + ПК. 064/239-54-
03. (227826)

КУЋА, Доситејева 8-а, 2
ара, укњижено. 061/333-
31-19, 062/860-80-94,
063/277-025. (227877)

НА ПРОДАЈУ нова кућа
на новој Миси, квалитет-
но грађена. 064/221-36-
12. (227878)

КУЋА, на продају у Ива-
нову, Насипска 17.
062/822-35-76. (227839)

ДЕВОЈАЧКИ бунар, по-
вољно, викендица, на
асвалту, струја, вода, усе-
љива. 063/832-50-97.
(227843)

ПРОДАЈЕМ њиву у селу
Војловица, 44 ара, дозво-
љена градња. Тел.
064/256-35-40. (227864)

ПРОДАЈЕМ засебну
укњижену кућу у близини
Болнице, 2.0, 55 м2, са
малим двориштем, рено-
вирано! 069/339-04-67.
(227872)

ГРАЂЕВИНСКИ плац на
продају, 7 ари, нова Ми-
са. Тел. 064/160-02-56.
(227867)

МОШЕ ПИЈАДЕ, старија
кућа на 4.5 ара плаца.
063/720-55-66. (227868)

МАРГИТА, солидна кућа
110 м2, на 5 ари плаца,
договор. 063/720-55-66.
(227868)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ ку-
ћу, два стана, за мањи,
доплата. 064/986-21-74.
(227856)

ПРОДАЈЕМ намештену
усељиву кућу, Јабука, Та-
мишка 43, на плацу 11
ари, могућа замена за
стан, предност Панчево
или Београд. 064/011-34-
65. (227823)

КОД Турске главе, кућа
са два локала, 150 м2, 2
ара, 55.000. (238), 
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. 
(227891)

СТРЕЛИШТЕ,  140 м2, 2
ара, 38.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

СТАРА МИСА,  300 м2, 6
ари, 65.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

НОВА МИСА, 150 м2,
48.000. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

КУЋА, шири центар Пан-
чева, 155 м2 + магацин-
ски простор 300 м2, про-
даја или замена за стан +
доплата. 065/335-32-37.
(227974)

ПОСЕДУЈЕМ 46 ари гра-
ђевинског земљишта на
Миси, тражим оратака за
бизнис. 064/500-94-17.
(227975)

ТЕСЛА, миран крај, кућа
80 м2, канализација, тро-
фазна, укњижена, 49.000
евра или двособан стан и
доплата. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-71.
(227928)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА
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ПРОДАЈЕМ викендицу на
Новосељанском путу, до
пута, струја, вода.
063/336-461. (227982)

ПРОДАЈЕМ обрадиво зе-
мљиште, прво српско по-
ље, 58 ри, 94 м2. 060/144-
40-66. (227993)

ПРОДАЈЕМ кућу на Тесли.
Тел. 064/280-22-80. Звати
после 16 сати. (227999)

ПЛАЦЕВИ на продају,
Новосељански пут, дозво-
љена градња. 063/337-
851.  (227917)

КУЋА у Омољици.
064/239-95-40. (227932)

НОВОСЕЉАНСКИ пут, 14
ари, викендица 32 м2, и
више помоћних просто-
рија од чврстог материја-
ла. 063/771-42-24.
(227939)

ПРОДАЈЕМ спрат куће на
Миси, насеље Младост.
Тел. 062/819-28-54.
(228068)

КУЋА Патријарха Чарно-
јевића 5-а, Панчево, 58
м2 +  гаража. Тел.
013/664-957, звати после
19 сати. (228031)

НА ПРОДАЈУ четири и по
ланца земље, преко пута
„Секиног Салаша”.
062/891-26-31. (228044)

КУЋА,120 м2, помоћни
објекти на 5 ари, Пре-
спанска 15, власник.
063/307-674. (228026)

ТЕСЛА, 62.000; Горњи
град 34.500; Максима
Горког 31.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)

БАВАНИШТАНСКИ пут,
кућа на 10 ари, до пута,
31.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (227548)

ЦЕНТАР шири, најлепша
кућа, нова, 130.000.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(228038)

ОМОЉИЦА, 130 м2, при-
земље и поткровље, 7
ари, 35.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)

ПРОДАЈЕМ викендицу у
Делиблатској пешчари,
Шумарак. Тел. 063/852-
40-36, 062/673-797.
(227967)

КУЋА, 30 м2, на Маргити,
засебна, 18.000 евра.
064/248-90-16. (227965)

НА ПРОДАЈУ плац на Ка-
раули. 064/264-01-03.
(227962)

ПРОДАЈЕМ плац 7.5 ари,
са започетом кућом, Ја-
бука, договор. 063/764-
42-95. (228006)

НОВА МИСА, кућа две
етаже, 55.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (228009)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2, 4.5
ара, 73.000. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(228009)

ПРОДАЈЕМ кућу, Кочина
3, Панчево. 064/231-60-
24. (228014)

КАРАУЛА, нова кућа, 86
м2, енергетски пасош,
укњижена, власник.
065/258-87-77. (2280169

ПАНЧЕВО, Стрелиште,
ново насеље, Дечанска,
С. Сремца, објекат Де-
чанска бр. 2, новоизгра-
ђена укровљена кућа,
грађевинска дозвола на
4.13 ари плаца, све огра-
ђено и веома квалитетно,
квалитетна локација, врх,
за сваку препоруку.
063/637-673. (228024)

ПРОДАЈЕМ стару кућу са
плацем 30 ари, у Банат-
ском Новом Селу.
063/863-80-15. (228017)

ДЕБЕЉАЧА, 180 м2,7.5
ари, продајем/мењам за
панчевачки стан. Тел.
064/928-89-68. 
(228120)

ХИТНО продајем кућу,
Банатски Брестовац, због
пресељења, 15.000.
065/628-48-33, 064/470-
97-06. (228115)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2, на
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (228109)

КАРАУЛА, 43 м2, на 100
ари, 40.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228109)

КУДЕЉАРСКИ насип,
стара кућа 40 м2, на 29,3
ара. (097), „Перфект”,
064/348-05-68. 
(228109)

ЦЕНТАР, новија кућа са
локалима, укњижено, 1/1
власник. 062/830-10-73.
(228087)

ШИРИ ЦЕНТАР, Доњи
град, 93 м2, 7 ари, 35.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (228100)

ПОЧЕТАК Војловице, две
стамбене јединице, 115
м2, 7.5 ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)

НОВИ СВЕТ, прелепа са-
лонска, 178 м2, 5.5 ари,
петособна, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)

ГОРЊИ ГРАД, усељива,
88 м2, 2 ара, 27.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (228102)

ВИШЕ сеоских кућа,
Старчево, Омољица, Де-
бељача и др. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(228076)

ПРОДАЈЕМ спратну кућу
200 м2, Максима Горког,
3.8 ара. 063/301-360.
(228082)

ПРОДАЈЕМ земљу 3 хек-
тара мали надо, 1 хектар
Лап и ½ ланца стари цре-
пајски пут. 064/578-78-
73. (228181)

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловици, на истом пла-
цу, са воћњаком, легали-
зовано. 013/232-21-30,
063/162-50-00. (228165)

РАДИ исељења из земље,
продајем кућу са лока-
лом, централним греја-
њем, 14 ари поред кафа-
не „Лала”, Панчево, на
главном путу. 063/843-
24-06. (228150)

КУЋА 120 м2, 28 ари,
централно, подрум, гара-
жа, воћњак, замена за
стан. 617-310, 064/959-
93-67. 

СТРЕЛИШТЕ, кућа сређе-
на, око 4 ара, усељива,
38.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ВЕЛИКИ избор кућа, све
локације. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ТЕСЛА, кућа на екстра
локацији, за становање и
бизнис. 063/329-464.
(228195)

ТЕСЛА, нова кућа 110 м2,
мирна улица. 063/783-39-
97. (228206)

ПРОДАЈЕМ 20 ари грађе-
винског земљишта, на
Скробари, близу главног
пута. 060/144-25-06.
(228213)

КУЋА на Баваништан-
ском путу, супер сређена,
35.000 евра. 064/217-79-
88. (228222)

ЛУКСУЗНА кућа на Ста-
ром Тамишу. Договор.
064/217-79-88. (228222)

КУПУЈЕМ стару кућу или
плац, до пута, на улазу у
Старчево. 
065/551-17-22. (СМС)

КУПУЈЕМ хектар земље у
Банатском Новом Селу,
до пута. 062/530-477.
(227758)

ПРОДАЈЕМ једнособан,
двособан, трособан стан
на Котежу 2. (661), „Ве-
сна 2”, 066/937-00-13.
(227669)

ТЕСЛА, трособан стан са
ЦГ, IV спрат. 063/770-45-
55, 013/331-079.
(226530)

ДВОИПОСОБАН, V, ЦГ,
Вељка Влаховића 12, бр-
зо усељив, 41.500.
063/164-61-52. (227240)

СТАН, нова Миса, 39 м2,
реновиран, укњижен,
приземље, грејање, вла-
сник. 063/727-76-29.
(227408)

ПРОДАЈЕ се стан на Ко-
тежу 2, 84 м2, VI спрат.
065/398-98-99. (227161)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, у центру, ТА, III
спрат. 062/388-130.
(226893)

ПРОДАЈЕМ двоипособан
стан на Стрелишту, по-
вољно, други спрат, лифт,
ЦГ. 063/759-98-77.
(227699)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
први спрат, ЦГ, 15.000
евра. 069/127-59-43.
(227550)

НА ПРОДАЈУ једнособан
стан на Стрелишту.
069/151-49-52. (227343)

ДВОРИШНИ једнособан
стан са грејањем и ба-
штом, продајем. 062/885-
43-20. (227676)

ТЕСЛА, 2.5, VI, ЦГ, лифт,
терасе, подрум, 35.000.
062/173-88-45. (228085)

ДВА СТАНА, ниво суте-
рен, 50 м2, мењам за ку-
ћу, двостамбену.
063/810-04-22. (227776)

ПРОДАЈЕМ стан у Панче-
ву, насеље Стрелиште, 54
м2. Тел. 064/330-88-88,
Нада. (227789)

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

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Котеж 1, може за-
мена за мањи, власник.
061/164-53-41. (227880)

ХИТНО продајем стан, 70
м2, Тесла, ЦГ. 064/867-
48-48. (227882)

МЕЊАМ/ПРОДАЈЕМ
стан, Котеж 1, 58 м2, за
два мања, власник.
065/820-73-83. (227880)

НОВИ СВЕТ, сутерен, 45
м2, сређен, 20.000; Миса,
приземље, 15.000.
062/173-88-45. (228085)  

СТРЕЛИШТЕ, 62 м2, нова
ПВЦ столарија, храстов
паркет, купатило, вла-
сник. 064/260-05-34.
(227822)

ПРОДАЈЕМ комфоран
једнособан стан, центар
Стрелишта, I спрат, 43 м2.
060/369-42-31. (8227817)

НА КОТЕЖУ 1 продајем
двособан стан, I спрат,
34.000. Тел. 063/890-14-
05. (227845)

ТЕСЛА, трособан, 61 м2,
ЦГ, 30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

ТЕСЛА, трособан, 63 м2,
ЦГ, 38.000.  (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

ТЕСЛА двоипособан, 69
м2, ВПР, ЦГ, 45.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(227891)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
ТА, 10.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

КОТЕЖ 2, двоипособан,
69 м2, 37.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (227891)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, 27.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-89-
15. (227891)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
43 м2, 23.000. (238), „Те-
сла некретнине”,
064/668-89-15. (227891)

ВОЈЛОВИЦА, дворишни
стан, 61 м2, двориште, га-
ража, башта, укњижен.
064/938-41-99. (227893)

ПРОДАЈЕМ два локала са
станом, плус дворишни
стан, центар, Ц. Лазара 3.
Звати од 14 до 19 сати.
063/802-79-07. (227933)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, центар, 45 м2, ВП,
ТА,  28.000, власник. Тел.
064/417-69-61. (227933)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, две те-
расе, подрум, укњижен,
власник. 069/267-62-16.
(227949)

ЈАКО хитно и повољно,
продајем гарсоњеру 24
м2.Тел. 063/867-58-19.
(227938)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру 20
м2, Ул. Моше Пијаде 43.
063/728-36-78. (227955)

ПРОДАЈЕМ стан двосо-
бан, Котеж 1, трособан
Котеж 2, без посредника.
061/158-55-96. (227958)

СТРЕЛИШТЕ, поткровље,
51 м2, ЦГ, 17.000; кућа 55
м2, 25.000. 062/173-88-
45. (228085)

СТРЕЛИШТЕ, продајем
двособан стан 58 м2, сре-
ђен, близу школе. Тел.
064/968-56-80, договор.
(227911)

ПЕНЗИОНЕРИ! Стручно
саветовање, доживотно
издржавање, куповина са
плодоужитком. „Елпис”,
Мите Топаловића 6. Рад-
но време од 10 до 14.
061/324-40-85. (228059)

НОВОГРАДЊА, троипо-
собан стан у ужем цен-
тру, цена 690 евра/м2.
063/327-884. (228058)

ПРОДАЈЕМ нов стан у
згради, IV спрат, има
лифт, укњижен, грејање
на гас, 76 м2, повољно.
064/049-62-72. (228056)

СТАН на продају, дого-
вор, може замена за ку-
ћу. 062/157-86-27,
064/130-27-34. (228053)

ТАМИШ КАПИЈА, тросо-
бан, 63.000; Тип Станко,
двособан, 26.500. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48. 

7. ЈУЛА,  једнособан, при-
земље, 17.000; нова Ми-
са, једноипособан,
21.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. (228042)

ПРОДАЈЕМ стан на Стре-
лишту, 55 м2, 26.000 евра.
064/214-42-60, 063/110-
78-00. (2280439

КОТЕЖ 2, двособан, I,
31.000; Стрелиште, гарсо-
њера, 13.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)

ТЕСЛА, 35 м2, II, TA,
23.000, двособан, призе-
мље, 35.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан, I,
38.500. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-634.
(228042)

ТУРСКА глава, комплетно
реновиран, двособан,
38.000; салонски 114 м2,
62.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48. 
(228042)

ЦЕНТАР, двоипособан,
53.000; Карађорђева тро-
собан, 62.000; салонски
84 м2, 39.000. (396),
„Лајф”, 061/662-91-48.
(228042)

ПРОДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, Котеж 1, 45 м2,
са већим купатилом.
Приземље. 064/133-54-
18, 304-854. (228030)

СОДАРА, трособан, ТА,
ПР, сређен, солидан,
33.000. (679), „Трем” 01,
332-031, 063/836-23-83.
(228038)

ХИТНО, Содара, 54 м2,
IV, ТА, 2.0, 26.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)

ТЕСЛА, 3.5, ЦГ, III, два
мокра чвора, добра лока-
ција, 63.000. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)

ЦЕНТАР, 39 м2, ТА, I, са
стварима, договор. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)

ВОЈНЕ зграде, троипосо-
бан и двоипособан. (679),
„Трем” 01, 332-031,
063/836-23-83. (228038)

СТРОГИ центар, двосо-
бан, ТА, 28.000, договор.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. 
(227978)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150



ПОВОЉНО, двособан,
Содара,ЦГ, добар распо-
ред, 27.000 евра; двосо-
бан, ТА, 24.000 евра.
(470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (227978)

КОТЕЖ, двособан, ЦГ,
33.000 евра; двоипосо-
бан, 36.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71. (227978)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Содара, ЦГ, ренови-
ран. Тел. 063/872-16-40.
(227989)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан, Тесла, код „Авива”,
ЦГ, сређен. Тел. 065/251-
65-38. (337989)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, са нуспросторијама,
без улагања, Тесла.
060/488-21-15. (227976)

ТЕСЛА, 57 м2, двособан,
30.000; Стрелиште,
26.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)

ЈЕДНОСОБНИ, 37 м2,
Стрелиште, 19.000; Миса
21.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)

СТРЕЛИШТЕ, 49 м2, дво-
собан, 22.000; Котеж 2,
29.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-20.
(228010)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(228009)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
III, ТА, 24.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-87-
50. (228009)

ТЕСЛА, гарсоњера, 23 м2,
V, 11.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(228009)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
74 м2, ЦГ, IV, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(228009)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
61 м2, усељив, 31.500.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. 
(228009)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50. 
(228009)

СОДАРА, једноипособан,
45 м2, V, договор. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50. 
(228009)

КОТЕЖ 2, 68.46 м2, укњи-
жен, двоипособан, угра-
ђен плакар, подрум,
41.000, централно, бој-
лер, клима, близу бео-
градског пута. 
013/317-565, 
062/860-79-71. 
(227923)

НОВА МИСА, једноипо-
собан, 47 м2, I, 21.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (228009)

КОТЕЖ 1, једнособан, 25
м2, ЦГ, IV. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50.
(228009)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
73 м2, II, ЦГ, 39.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53. 
(228005)

ТЕСЛА, двособан, 53 м2,
IV, TA, 25.000. (300),
„Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53. (228005)

СТРЕЛИШТЕ, 52 м2, IV,
TA, 22.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816, 063/803-
10-53. (228005)

СТРЕЛИШТЕ, гарсоњера,
23 м2, VI II,  ЦГ, 13.000.
(300), „Ћурчић”, 362-816,
063/803-10-53. 
(228005)
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СТРЕЛИШТЕ, једнособни
станови, 36 м2, 34 м2, 32
м2. (300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-53.
(228005)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
65 м2, I, 31.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 062/886-56-
09. (228100)

ТЕСЛА, двоипособан, 58
м2, VI од X, 32.000. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (228100)

СТРЕЛИШТЕ леп двосо-
бан, 62 м2, ВП, 29.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (228102)

ПОЧЕТАК Котежа, тросо-
бан, 76 м2, II, 53.000.
(398), „Кров”, 
060/683-10-64. 
(228102)

ЦЕНТАР, одличан двори-
шни, 81 м2, трособан, га-
ража, 33.0000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(228102)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 45 м2, без посредни-
ка. Тел. 060/355-74-51.
(228091)

РУЖИНА улица, двосо-
бан, 53 м2, приземље, ЕГ,
35.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061.
(228096)

ТЕСЛА, једнособан, сре-
ђен, усељив, III ЦГ, 42 м2,
22.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228096)

КОТЕЖ 1, 45 м2, једнои-
пособан, V, ЦГ, Ул. Осло-
бођења, 27.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 39 м2, III,
ЦГ, леп једнособан, пра-
зан, усељив, новија згра-
да, 24.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
063/494-898. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 60 м2, IV,
сређен, двособан, ЦГ,
28.000. (336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(228096)

КОТЕЖ 2,  63 м2, III, пре-
уређен у двоипособан,
ЦГ, 32.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. 
(228096)

КОТЕЖ 2, почетак, 66 м2,
IV, двоипособан, ЦГ, од-
личан, 41.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 65 м2, леп
трособан, I, ЦГ, сређен,
32.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (228096)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усељив,
одличан, 30.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. (228096)

СТРЕЛИШТЕ, 80 м2, II,
38.000, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”,
062/886-56-09. (228100)

СТРЕЛИШТЕ, 58 м2,  II,
31.500. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (228100)

МИСА, ново, 38 м2 +  те-
раса 6 м2, 27.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 062/886-56-
09. (228100)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; шири цен-
тар једноипособан, 46 м2,
19.500. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(228109)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат, ТА,
реновиран, одмах усељив
. 062/424-128. 
(2280719

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера 25
м2, 15.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68. 

КОТЕЖ, једноипособан
45 + 12 м2, 24.000; једно-
собан, 45 м2,
25.000.(097), „Перфект”,
064/348-05-68.(228109)

КОТЕЖ, једноипособан,
39 м2, 19.000; двособан
61 м2, 27.000. (097),
„Перфект”, 064/348-05-
68. (228109)

КОТЕЖ, једноипособан,
50 м2, 28.000; тераса, пр-
ви спрат. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228109)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; трособан, 69
м2, 38.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228109)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан 53
м2, 19.500. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228109)

СОДАРА, двоипособан,
62 м2, поглед на Тамиш,
39.000 евра. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(228109)

МАРГИТА, новоградња,
60 м2, двособан, 650
евра, са ПДВ-ом. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
(228109)

СТРЕЛИШТЕ, двоипосо-
бан, 65 м2, 31.000; тросо-
бан, 80 м2, 39.000. (097),
„Перфект”, 
064/348-05-68. 
(228109)
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СТРОГИ центар, двосо-
бан, I, 51 м2, ТА, 31.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (228078)

ТЕСЛА, леп двособан, V,
55 м2, ЦГ, 35.000, дого-
вор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. (228078)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп дво-
ришни, двособан, 50 м2,
1/1, 21.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(228078)

МИСА, леп једнособан,
37 м2, II, TA,  20.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (228078)

МИСА, леп дуплекс, 123
м2, трособан, II, 42.000.
(49), „Мустанг”, 062/226-
901. (228078)

КОТЕЖ 2, двособан, 63
м2, II, 32.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(228078)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска, ЦГ, усељив,
26.000.  063/272-152.
(228079)

ПРОДАЈЕМ једнособан
стан на Котежу 1, 32 м2,
ЦГ, власник. 063/822-87-
67. (228084)

НОВОГРАДЊА, Светог
Саве 85, двособан, укњи-
жен, власник, паркинг,
гас, енергетски. 063/309-
535. (228087)

КОТЕЖ 1, комфоран јед-
нособан, ВП, 37 м2, ЦГ,
реновиран, 24.000. (49),
„Мустанг”. 069/226-66-
58. (228076)

САМАЧКИ,  ВП, 17 м2,
ЦГ, комплет реновиран,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 0069/226-66-
58. (228076).

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)

НОВА МИСА, једнособан,
35 м2, приземље, ЕГ,
укњижен, 21.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)

СТРЕЛИШТЕ, трособан,
85 м2, новија градња, VII,
43.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)

ТЕСЛА, двособан, 47 м2,
етажно грејање, III +,
22.500. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-
74.(228088)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан,
32 м2 + тераса, V, ЦГ,
21.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
(228088)

СТРЕЛИШТЕ, двособан,
57 м2, VII, две терасе,
28.000. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-74.
СОДАРА, једнособан, 37
м2, II, ЦГ, 23.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)

СТРЕЛИШТЕ, 53 м2, ЦГ,
VII, поткровље, 16.000.
(677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74. (228088)

ЈЕДНОИПОСОБАН стан,
46 м2, Котеж 1, први
спрат. 065/867-52-50,
064/126-69-52. (228155)

СОДАРА, двособан, војне
двоипособан, 43.000. До-
ситејева троипособан,
58.000. „Лајф”, 061/662-
91-48. (4680)

ЦЕНТАР, 46 м2, двособан,
22.000; 60 м2, двособан,
39.000. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

ЦЕНТАР, 64 м2, двоипо-
собан, 42.000: 70 м2, дво-
ипособан, 45.000; 115 м2,
петособан, ЕГ, 65.000.
(394), „Гоца”, 063/899-
77-00. (228147)

ТЕСЛА, 46 м2, двособан,
22.000; 64 м2, двоипосо-
бан, 32.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(228147)

СТРЕЛИШТЕ, 61 м2, дво-
собан, леп, 34.000. (394),
„Гоца”, 063/899-77-00.
(228147)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 27.500, 46 м2, двосо-
бан, 26.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(228147)

ВЕЛИКИ избор станова,
све локације, свих струк-
тура. (394), „Гоца”,
063/899-77-00. (228147)

КОТЕЖ 2, 39 м2, једносо-
бан, 20.500, 80 м2, тросо-
бан, 46.000. (394), „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(228147)

КОТЕЖ 2, двособан, ЦГ,
28.000; једнособан, ЦГ,
37, договор. (338), „Јан-
ковић”, 348-025.
(228176)

ЗЕЛЕНГОРА, двособан,
40, 22.000; Тесла, Стре-
лиште гарсоњера од
17.000; Стрелиште двосо-
бан, ЦГ, 54, договор.
(338), „Јанковић”, 348-
025. (228176)

ЦЕНТАР, Петра Драпши-
на, двособан, ЦГ, IV,
34.000. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-30.
(228117)

СИНЂЕЛИЋЕВА, Самачки
хотел, гарсоњера, III, 17
м2, ЦГ, 10.500. (320),
„Премиер”,  063/800-44-
30. (228117)

КОТЕЖ 1 и 2, једнособни
станови, ЦГ, ВПР, III, IV.
(320), „Премиер”,
063/800-44-30. (228117)

НОВА МИСА, двособан,
III, 57 м2, ТА, 23.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(228117)

КОТЕЖ 1, Ослобођења,
једноипособан, V, лифт,
ЦГ, 27.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489, 063/800-
44-30. (228117)

СОДАРА, трособан, ВПР,
63 м2, ЦГ, 32.000. (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. 
(228117)

ТЕСЛА, стан на продају
58  м2 + 2 терасе, ЦГ,
лифт. 061/311-47-17.
(228188)

СТАН, Пере Сегединца 2,
39 м2, приземље, без по-
средника. 060/861-83-05.
(228174)

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

СТАН, новоградња, укњи-
жен, I, шири центар, 49
м2, 34.900. 061/572-93-
17. (228205)

ХИТНО, трособан, Тесла,
само 29.500, Стрелиште,
28.500. „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, близина школе,
вртића,превоза. Само
28.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (228227)

ЈЕДНОСОБАН, Маргита,
нов, 18.000; трособан,
Тесла, две терасе, 29.500.
(67), „Милка”, 063/744-
28-66.(228227)

ДВОСОБАН, Стрелиште,
прелеп, II, близина шко-
ле, вртића, може замена,
само 28.500. (67),
063/744-28-66. (228227)

ЈЕДНОСОБАН, Котеж 1,
32 м2, тераса, 21.000;
Миса, ВП, 35, 20.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)

ТЕСЛА, двособан, II, 50,
24.500, једнособан, ВП,
43 м2. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (228227)

ЦЕНТАР, једноипособан,
I, 45, 33.000; Тесла, I,
лукс, 37.000. (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(228227)

ДВОСОБАН, Маргита, II,
29.000; Тип Станко, II,
сређен, 26.000. (67),
„Милка М”, 063/744-28-
66. (228227)

КОТЕЖ 1, двоипособан,
60 м2 + две терасе, ЦГ,
гаража, реновиран.
064/914-73-00. (227995)

АГЕНЦИЈИ „Тесла не-
кретнине”, потребни ста-
нови – брза реализација.
064/668-89-15. (227891)

АГЕНЦИЈА „Стрелиште
некретнине”, Ул. Вељка
Петровића 7, локал 11,
купује, продаје непокрет-
ности на свим локација-
ма. 062/886-56-09.
(228101)

КУПУЈЕМО станове, кућа
на свим локацијама.
(679), „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(228038)

КУПУЈЕМ стан око 45 м2,
у згради, без грејања, до
II спрата, до 23.000 евра.
062/457-571. (228060)

КУПУЈЕМ стан до 55 м2,
Котеж 2, без посредника.
061/215-66-95. (228210)

ИЗДАЈЕМ трособан лукс
стан, 64 м2, Котеж 1, ЦГ,
комплетно намештен.
064/422-69-67. (СМС)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен/ненамештен код
Стоматолошког, факулте-
та, погодан за студенте.
064/386-55-96. (226085)

ГАРСОЊЕРА код Стома-
толошког факултета, на-
мештена, погодна за сту-
денте. 064/386-55-96.
(226950)

ИЗДАЈЕМ двособан нена-
мештен стан са централ-
ним грејањем, на Стрели-
шту. 063/805-59-36.
(227964)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру, центар, ТА, 85
евра + депозит. 064/186-
50-87. (227690)

ИЗДАЈЕМ намештену,
комфорну гарсоњеру, 42
м2, грејање, клима, лифт.
064/280-30-35. (227677)

ИЗДАЈЕМ стан и послов-
ни простор на Новосе-
љанском путу. Тел.
064/390-34-91. (227344)

ИЗДАЈЕМ комфоран јед-
ноипособан дворишни
стан + гарсоњера, наме-
штен, Стрелиште. 362-
406, 064/218-83-45.
(227312)

ИЗДАЈЕМ празну гарсо-
њеру, ЦГ, Котеж 1, лепа
локација, на дуже.
013/317-864,  064/903-
70-76. (227796)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу са употребом кухиње,
девојкама, Котеж 2.
060/502-89-25. (227838)

ИЗДАЈЕМ намештен ве-
лики стан, двема девојка-
ма, у центру. 063/882-23-
77. (227849)

СОБА, купатило, спрат,
ТА, намештено, Миса,
Спортски, једној особи,
повољно. 064/026-95-00.
(227860)

ХИТНО потребан тросо-
бан стан у Панчеву за
дужи временски период.
065/677-45-97. (227861)

ИЗДАЈЕМ стан, двособан,
ТА, Тесла, Илије Гараша-
нина. Тел. 231-56-00,
065/468-76-27, 060/331-
56-00. (227866)

ИЗДАЈЕМ собу у центру
самици или ученици.
062/164-44-74, 060/519-
11-14. (227844)

ИЗДАЈЕМ намештену со-
бу за самца са употребом
купатила. 371-262.
(227831)

ИЗДАЈЕМ бесплатно кућу
у Борчи (само да се одр-
жава). 061/149-73-29.
(227832)

СТРЕЛИШТЕ, преко пута
„Авив парка”, изнајмљу-
јем на дуже стан од 50
м2, намештен/ненаме-
штен. 060/706-01-11. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан. Тел. 355-815,
062/816-11-64. (228049)

ЈЕДНОСОБАН стан код
Преображенске цркве за
издавање. 062/801-55-43.
(228028)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
собан комфоран стан, ТА
пећ. 066/352-710,
013/352-710. (228037)

БЕСПЛАТНО собу, кухи-
њу, купатило издајем ста-
нарки у Иванову.
064/372-94-71. (228032)

СТРОГИ центар, Кара-
ђорђева у згради, двосо-
бан празан, централно,
телефон. Тел. 062/860-
30-66. (228045)

САМЦУ издајем собу у
центру града. Тел.
062/377-345, 013/315-
297. (228048)

ДВОСОБАН стан, Котеж
1, II спрат, лепа локација,
ЦГ, на дуже, ненамештен.
066/661-72-30. (227960)

НЕНАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 30 м2, код Хоте-
ла „Тамиш”‘, 70 евра.
064/122-48-07. (228027)

ИЗДАЈЕМ собу за једну
или две ученице са упо-
требом кухиње и купати-
ла. 063/883-43-73.
(228021)

ИЗДАЈЕМ студенту сто-
матологије мањи једносо-
бан намештен стан, не-
сметано учење, користи
се интернет. 013/355-537,
065/335-55-37. (227977)

ЦЕНТАР, двособан 55 м2,
ненамештен, грејање, те-
леофн, клима, кабловска.
064/354-69-01. (2279063)

ИЗДАЈЕМ празан стан, на
дуже, 63 м2, Стрелиште,
зграда. 064/048-10-78.
(227994)

ИЗДАЈЕ се стан, полуна-
мештен, може и празан,
80 евра, почетак Војлови-
це. 060/417-06-23.
(227998)

ИЗДАЈЕМ стан озбиљној
девојци или жени, близу
центра. 332-061.
(228001)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, ненамештен, пијаца
Тесла. 062/276-691.
(228003)

ИЗДАЈЕМ намештен стан,
може и ученицима. Тел.
063/738-57-79. (227961)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, ученику, упо-
треба кухиње и купатила.
321-408. (227943)

ИЗДАЈЕМ намештену гар-
соњеру на Тесли.
061/804-97-23. (227942)

ИЗДАЈЕМ намештен стан
на новој Миси. Тел.
063/839-56-81. (227952)

ИЗДАЈЕМ студенткињи
нов намештен стан, стро-
ги центар, интернет, цен-
трално грејање. 061/401-
19-46. (227953)

ИЗДАЈЕМ намештен стан.
062/835-10-03, 063/765-
29-16. (227956)

ИЗДАЈЕМ стан, повољно,
намештен са ЦГ, нова
Миса, код вртића.
063/337-851. (227917)

ИЗДАЈЕМ празан стан, на
Котежу 2, 37 м2. 064/353-
23-69. (227930)

ИЗДАЈЕМ полунамештен
једнособан стан у згради,
Содара. 013/344-167,
064/950-23-40. (227931)

ИЗДАЈЕМ собу на Тесли.
Тел. 064/800-36-53.
(228148)

СТАН полунамештен, за
издавање, на новој Миси.
Тел. 064/220-17-25.
(228154)

ЈЕДНОСОБАН стан за из-
давање. 064/145-47-48,
061/175-00-15. (228159)

ПРОСТРАНА намештена
соба за самца, ученика,
центар, поткровље, ЦГ,
8.000. 061/113-05-20.
(228160)

ИЗДАЈЕМ намештен дво-
ришни стан код Стомато-
лошког, за двоје.
064/577-34-90. 
(228138)

ИЗДАЈЕМ намештен ма-
њи једнособан стан, 25
м2, ЦГ, на Тесли.
064/140-88-36. (228139)

НАМЕШТЕН стан близу
центра, издајем, каблов-
ска, интернет, грејање.
064/368-30-89. (228127)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ЦГ, V спрат, код школе,
Стрелиште. 065/439-88-
47. (228128)

ЈЕДНОСОБАН, намештен,
топао, леп, за једну осо-
бу, центар. 063/124-10-
18, 063/392-236.
(228112)

ДВОСОБАН стан у цен-
тру, 55 м2, Петра Арачи-
ћа 4, II спрат. 062/890-
46-62. (228114)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру, Ко-
теж 1, зграда. Тел.
063/717-12-79. (228121)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом у
центру Старчева. Тел.
063/502-211. (228077)

ПРАЗАН стан са кухи-
њом, ТА, 50 м2, Радивоја
Кораћа, Стрелиште.
064/305-71-60. (228094)

ИЗДАЈЕМ празан двосо-
бан стан на Стрелишту,
телефон, ЦГ. 060/030-11-
62. (228104)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, празан, Котеж 1.
065/975-00-20.
(22774389

СТАРА кућа са двори-
штем, потребна у закуп.
064/476-58-00. (228107)

ИЗДАЈЕМ трособан стан
у новијој кући и собу, ку-
хињу и трпезарију.
064/130-36-02. (228164)

ТЕСЛА, 2.0, ЦГ, IV спрат,
лифт, кабловска, клима,
две терасе, празан са ку-
хињским елементима и
уграђеним плакарима.
„Авив”, „беовоз”, цена
110 евра. Звати после 18
сати. 063/845-43-73.
(228170)

ИЗДАЈЕМ део куће, полу-
намештен. 
060/499-78-42. 
(228168)

ИЗДАЈЕМ једноипособан
намештен или празан
стан по договору.
064/118-56-11. 
(228173)

ИЗДАЈЕМ двособан стан,
ненамештен, нова Миса,
телефон, интернет, ка-
бловска, паркинг.
064/616-40-99. 
(228998)

ИЗДАЈЕМ намештен/не-
намештен стан, 45 м2 +
велика тераса, нова Ми-
са. 060/037-19-22.
(228202)

ИЗДАЈЕМ намештен/не-
намештен стан од 100 м2,
нова Миса. 
060/037-19-22. 
(228202)

ИЗДАЈЕМ двособан ком-
форан стан, строги цен-
тар, ТА, клима. Тел.
066/412-723. 
(228199)

ЛОКАЛ у раду, центар,
9.500; Стари Тамиш, 38
м2, 10.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(227764)

ПОВОЉНО издајем локал
у центру Панчева.
063/206-996. (226521)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ ло-
кал, Тржни центар код
Суда, 14 м2. 069/663-773.
(226638)

ИЗДАЈЕМ локал 45 м2, у
центру Панчева. 060/333-
52-60. (227608)

ПОТРЕБАН простор 150
– 300 м2, градски део, се-
ла не. 062/140-67-16.
(227497)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор 400 м2, пословна
зграда, у центру Панчева.
Тел. 063/341-797.
(227540)

ИЗДАЈЕМ локал у центру
Стрелишта, погодан за
сваку намену. 064/959-
98-83. (227371)

ИЗДАЈЕМ локал код пија-
це, близина три школе,
могуће све делатности.
060/351-03-56. (227749)

ИЗДАЈЕМ локал 9 м2, на
пијаци, за 200 динара
дневно. 069/129-72-71.
(227792)

ИЗДАЈЕ се локал на углу
улица Карађорђеве и Б.
Јовановић, 23 м2.
063/882-23-77. (227849)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, ТЦ Змај
Јовина 2. Тел. 060/562-
62-96. (227871)

ИЗДАЈЕМ локал 105 м2,
Мите Топаловића 10 (код
Социјалног). 063/278-
151. (227820)

ИЗДАЈЕМ локале у цен-
тру Јабуке. 064/579-16-
15. (227910)

ЛОКАЛ 15 м2, издајем,
аутобуска станица, пија-
ца, улица Ослобођења,
клима, телефон, само 100
евра. 063/372-124.
(228046)

ИЗДАЈЕМ локал 32 м2, на
прометном месту.
062/305-424. (227959)

ЦЕНТАР, нов локал 41 м2,
договор. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(228009)

55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(228078)

30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај Јо-
вина, приземље. 069/266-
98-20. (228078)

ТЦ Змај Јовина, 24 м2,
приземље, 15.000, дого-
вор. (49), „Мустанг”,
062/226-901. 
(226076)

ИЗДАЈЕМ пословни про-
стор, Браће Јовановић 10,
120 м2. 060/157-73-66.
(228216)

ИЗДАЈЕМ локал 40 м2,
Кочина 5, код пијаце.
063/805-03-76, Жељко.
(228820)

ПОТРЕБАН кувар/ица, са
искуством. 
„Кафана са разлогом”,
064/060-50-50. 
(СМС)
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КАФАНИ „Ђерам” по-
требна куварица/кувар.
062/478-394, 013/631-
872. (227908)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским ши-
ваћим машинама.
069/238-07-65. (227661)

ПОТРЕБНА жена за чува-
ње старих лица у Немач-
кој. Мало познавање не-
мачког, може ЕУ пасош
или српски. 062/571-007.
(227490)

КЛУБ „Купе” тражи коно-
барицу за рад. 064/866-
20-54. (227902)

ПОТРЕБАН радник на
спортском објекту, пред-
ност спортисти до 45 го-
дина, дневна и ноћна
смена. 064/116-30-31. (и)

ПИЦЕРИЈИ „Piz za shop”
потребна радница.
064/555-33-34. (238064)

ХИТНО потребан пекар
са искуством.
060/ 309-64-55. (212353)

ПОТРЕБНО особље у пе-
кари за обављање посло-
ва у производњи и прода-
ји (није неопходно иску-
ство). CV са фотографи-
јом слати на email: 
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
или донети у локал, Ул.
Иве Курјачког 87.
(228055)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Анчи колачи” потребна
особа са талентом за сли-
кање и вајање, за рад на
декорисању торти.
www.an ci ko la ci.co m/za -
po sle nje.html 
(228033)

ПОТРЕБНА конобарица
са искуством, Ca fe „Pi -
cas so”. 065/504-91-07,
065/504-91-09. 
(228039)

СТОВАРИШТЕ „Голија”
тражи радника са Ц кате-
горијом. Тел. 013/252-06-
64, 063/776-56-58.
(228040)

ВУЛКАНИЗЕРСКОЈ радњи
потребан радник. Радно
искуство није неопходно.
063/801-74-99. 
(2228027)

ПОТРЕБНИ пица-мајстор
и радница за палачинке.
Тел. 062/339-279.
(228029)

ПОТРЕБНЕ раднице за
бувљак, на дуже.
063/337-851. (227917)

ПОТРЕБНИ радници пе-
рионци „Пионир”.
013/258-02-17. (228017)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством за рад на ин-
дустријским шиваћим ма-
шинама. СЗКР „Сандра”.
064/001-19-47. (228008)

ГРАЂЕВИНСКОМ преду-
зећу из Панчева потребни
мајстори. 333-311.
(227912)

РЕСТОРАНУ „Ројал” у
„Авив парку” у Панчеву и
Београду, потребни рад-
ници. 068/513-62-28.
(227946)

ПОТРЕБНА фризерка са
искуством. Драгана.
060/713-62-05. (228129)

ПОТРЕБНА жена за рад
на индустријским шива-
ћим машинама. 060/185-
85-38. (228126)

ПОТРЕБАН физички рад-
ник са Б категоријом,

дисконт пића. 013/333-
679, од 8 до 15 сати.
(227822)

ПОТРЕБАН столар, по-
требан тапетар за наме-
штај. Панчево. 060/600-
14-52. (228106)

ФРИЗЕРСКОМ салону
„Биса” потребна фризер-
ка за обављање помоћних
послова. Контакт,
061/130-08-43. (228069)

ПОТРЕБАН пекар са ис-
куством. Тел. 065/993-75-
30. (228201)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на бензинској стани-
ци, Панчево. 351-601.
(2281829

ПОТРЕБАН конобар са
искуством у ресторану, и
помоћни кувар који жели
да учи за пица-мајстора.
060/635-57-73. (228194)

ПОТРЕБНА жена за спре-
мање пословних просто-
рија у Панчеву. Звати од
8 до 14 сати. 013/331-
299. (ф)

ПОТРЕБНА радница за
рад у пекари. Тел.
065/555-94-44, звати од
16 до 18 сати. (228209)

ПОТРЕБНИ радници у па-
лачинкарници у Београ-
ду. 064/382-50-99.
(228167)

CAF FE-u Cru i ser потребно
особље са искуством, и у
шанку и са тацном. Ну-
дио стални радни однос,
фиксну плату + бонусе +
пријава. 064/136-00-27.
(228221)

СПРЕМАЊЕ станова, по-
моћ у кући, повољно. Тел.
065/531-47-18. (СМС)

МОЛЕРСКО-ГИПСАРСКИ
радови, мајстори из Ко-
вачице. 060/066-08-60.
(СМС)

МОЛЕРАЈ, фасаде, стола-
рија, гипс, обраде око
прозора, комплетне адап-
тације. 063/893-39-94.
(228019)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА Пан-
чево, машински сечемо
влажне зидове, гаранци-
ја. 060/691-01-13.
(223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање во-
де, канализације, кабина,
славина, бојлера, котли-
ћа. 063/836-84-76.
(226093)

МОЛЕРСКИ радови, ква-
литетно, цена по догово-
ру. Мајстор Неша.
069/444-23-76. (227233)

АУТО-ПРИКОЛИЦЕ, из-
давање 10 евра дан, по-
зовите. 064/235-08-
15.(227135)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и каље-
вих пећи. 063/155-85-95.
(226995)

АЛУ ПВЦ столарија, ро-
летне, венецијанери, ко-
марници, уграђујем, по-
прављам гуртне. 064/181-
25-00. (227386)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купање
и нега болесника.
063/737-59-60. (227417)

РЕНОВИРАЊЕ кровова,
зидање, малтерисање, бе-
тонирање, извлачење ко-
шуљице са европским
квалитетом. 063/865-80-
49. (227412)

АЛУ и ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, монта-
жа и демонтажа.
063/801-84-76. (2276119

АЛУ-ПВЦ столарија, ро-
летне, комарници, вене-
цијанери, тракасте заве-
се, уграђујем, попра-
вљам. 063/882-25-09.
(227339)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, по-
правка старе, уградња
нове инсталације, машин-
ска одгушења санитарија.
062/382-394. (227341)

ПРАЊЕ тепиха, дубинско
прање намештаја и ауто-
мобила. Наташа, 361-
474, 060/361-47-41,
066/361-474. (227886)

ОЗБИЉНА девојка тражи
посао чувања детета и
спремање стана. 064/858-
45-94. (227885)

ПАРКЕТ и ламинат – по-
ставка, хобловање и ла-
кирање. 061/314-90-18,
601-892. (227842)

ЗАМЕНА црепа, поправка
крова, продајем бибер
цреп. 065/535-24-56.
(227874)

ПРОФЕСИОНАЛНА него-
ватељица пружа сваки
вид неге старим и боле-
сним. 060/366-63-69.
(227827)

МАТЕМАТИКА, физика,
хемија, механика, часо-
ви. Тел. 251-981,
063/852-22-43. (227829)

ФИЗИЧКИ радник са Б
категоријом, дисконт пи-
ћа. 013/333-679, од 8 до
15 сати. 227822)

ДИГИТАЛНА телевизија,
уградња за све типове те-
левизора, штеловање ка-
нала. 064/437-64-33.
(2278059

ШАМОТИРАМ шпорете
за ложење, пећи, чистим
каљеве пећи, димњаке.
064/437-64-33. (227805)

МАТЕМАТИКА, часови
(основци, средњошкол-
ци). Искусна дипломира-
на професорка матема-
тике. Повољно. 343-370.
(227803)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање стола-
рије, фасаде, пензионе-
рима попуст. 013/235-78-
82, 065/557-81-42.
(227804)

ДРВОСЕЧА, исећи ће мо-
торном тестером свако
дрво које вам смета.
063/369-846. (227814)

ЛАТИНСКИ језик, часови.
066/656-44-04. (2279059

МАТЕМАТИКА, статисти-
ка, физика, информати-
ка, месечно плаћање,
професор. Центар,
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(228110)

СТОЛАРСКЕ и браварске
услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-20-
03. (228107)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим кипе-
ром до 2 кубика.
065/334-23-38. (228108)

СПРЕМАМ куће и стано-
ве, ако вам треба позови-
те. 064/278-71-20.
(228073)

МЕДИЦИНСКИ и естет-
ски педкир, терапеутска и
релакс масажа.  Јасмина.
013/351-907, 061/308-95-
86. (228074)

РЕЛАКС, терапеутска,
парцијална и антицелулит
масажа. Марина,
064/011-34-25. (228061)

БРАВАРИЈА, ограде, ка-
пије, надстрешнице, сте-
пеништа, врата, решетке,
рукохвати, варење. Разне
преправке, врло повољно.
060/140-54-44, Душан.
(228083)

ХОБЛОВАЊЕ паркета,
поправка и лакирање.
065/543-21-53. (228047)

РУШЕЊЕ, реновирање,
изградња свих врста обје-
ката. Цурење кровова,
водовода и канализације.
062/179-67-25. (227966)

КОМБИЈЕМ превозим ро-
бу, твари, селидбе и све
остало. Најповољније.
065/361-13-13. (227950)

КЕРАМИЧАР с дугогоди-
шњим искуством, уград-
ња свих врста подних и
зидних плочица. 064/128-
38-49. (227973)

ЧАСОВИ математике за
основце. 060/676-36-37.
(227927)

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕР-
СКИ радови, гипс, лами-
нат, керамика, наповољ-
није у граду. Проверите.
061/141-38-02, 063/177-
69-74. (227971)

ТРЕТМАН за мигрену, ре-
ики третмани (нервоза,
депресија). 065/335-32-
37. (227974)

ПОПРАВКА кровова и
осталих грађевинских ра-
дова. 013/361-601,
064/866-25-76. (227997)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, лепљење тапета,
фарбање столарије, тра-
жим посао. 013/310-741,
064/174-03-23. (227996)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила, вен-
тила, одгушење канализа-
ције одмах. 063/269-173.
(227944)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, ре-
новирање, поправке, пре-
правке, славине, одгуше-
ња канализације одмах.
061/193-00-09. (227944)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправке,
израде нових инсталаци-
ја, индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(227935)

ЕЛЕКТРИЧАР ради ин-
сталације и остале по-
правке, повољно.
060/521-93-40. 
(227940)

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
столарија, фасаде и дру-
ги молерај. Чисто, пе-
дантно. 061/288-20-19.
(227914)

ОБАРАЊЕ стабала, иско-
пи, кошење траве, ши-
бља,одношење ствари,
чишћење подрума, тава-
на, итд. 060/035-47-40.
(227915)

РАДИМО све физичке
послове: рушења, разби-
јање бетона, бетонирања,
ископе, утовари, обарање
стабала, итд. 
064/122-69-78. 
(227915)

ДУБИНСКО прање наме-
штаја у вашем стану, пра-
ње тепиха, одвоз-довоз.
066/001-050, 063/329-
464. (228195)

ЧАСОВИ енглеског јези-
ка, повољно, професор
енглеског. 
Тел. 066/934-47-36.
(228183)

ТАПЕТАР који пресвлачи
намештај, са искуством,
тражи посао. 064/120-77-
64. (228189)

АЛУ, ПВЦ, дрвена стола-
рија, стакла, комарници,
ролетне, тракасте, вене-
цијанери, поправка, за-
мена, уградња. Славко
Шпанац. 063/843-34-56.
(228186)

ФРЕЗИРАЊЕ баште, се-
чење дрвећа, вађење па-
њева, кошење и крче-
ње.064/196-17-32. (22818

ЕНГЛЕСКИ свим узрасти-
ма, долазим, јефтино, 22
године искуства.
013/251-78-97, 063/782-
51-48. (228163)

ЧАСОВИ немачког и ен-
глеског језика за све уз-
расте, часови пословног
енглеског. 064/486-05-98.
(228131)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарије,
монтирање бојлера, шпо-
рета, грејача. Слободан.
063/865-80-74. (228143)

КЕРАМИЧАР, квалитет-
но, ефикасно, повољно.
063/318-780. (228134)

НЕМАЧКИ, часови, свим
узрастима, преводи, сигу-
ран успех. Тел. 352-892,
061/656-04-04. (228140)

КЕРАМИЧАРСКЕ услуге,
квалитетно и повољно.
Мирослав, 062/824-11-
51. (228224)

КОШЕЊЕ травњака, дво-
ришта и воћњака триме-
ром. Могућност одвоза
траве. 061/612-14-50.
(228218)

ПРЕВОЗ тамићем кипе-
ром до 2 кубика, песак,
шљунак, шут, остало.
061/612-14-50. (228218)

ВРШИМО све врсте фи-
зичких послова, утовар-
истовар робе, кошење
траве, селидбе, цепање,
сечење дрва, рушење, чи-
шћење подрума, тавана,
шупа и слично. Дејан,
065/440-97-00.  (228226)

ШЉУНАК, песак, сејанац,
одвоз шута малим и вели-
ким кипером. 064/664-
85-31, 013/342-338.
(СМС)

ПАРКЕТ постављам и хо-
блујем, мајстор с дугого-
дишњим искуством из Де-
бељаче, с материјалом
или без њега. Ноле (имам
и паркет), 013/665-220,
063/847-74-38. 
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БАЊА ВРУЈЦИ, повољно
апартман и собе.
064/616-33-83. (225434)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, повољ-
но. 063/709-44-97.
(227813)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, борићи,
кабловска, паркинг, 600
динара по особи.
063/485-829. (и)

ИЗДАЈЕМ леп апартман
на Златибору, близу ауто-
буске, прелеп поглед. Тел.
064/049-62-72. (228013)
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ПОНЕДЕЉАК

И УТОРАК 

С ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо ко ри -

сни ке на ших услу га

да на це не огла са и

чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.

СЕЛИДБЕ комбијем и ка-
мионом, Војводина, Срби-
ја, са или без радника.
Најповољније. Иван.
063/107-78-66. (4680)

СЕЛИДБЕ робе и ствари
комбијем и камионом,
професионално, екипа
радника, све релације по
Србији, откуп намештаја.
Иван. 063/107-78-66.
(4680)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић”
Борис, све релације по Ср-
бији с комбијима, камио-
нима, екипа радника, ку-
тије, фолија за заштиту
намештаја, 0-24, сваког
дана и недељом. Беспла-
тан долазак и процена по-
сла. Плаћање могуће че-
ковима и преко рачуна.
Борис. 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (4680)

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис, комбијем и камио-
ном, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536, 063/253-028,
064/444-66-74. (4680) 

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” –
Борис – комбијима, ками-
онима, професионално,
екипа радника, све рела-
ције по Србији, откуп на-
мештаја.  013/352-536,
063/253-028, 064/444-66-
74. (4680)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
„Бомбончић” – Борис –
комбијима, камионима,
екипа радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за пакова-
ње, фолија за заштиту на-
мештаја. Селите се без
стреса!!! Борис, 013/352-
536, 063/253-028,
064/444-66-74. 
bom bon cicb@gmail.com ,
www.se lid be pan ce vo-bo -
ris.se r.rs . (4680)

ПРЕВОЗ песка, шљунка,
сејанца, ризле, мањим и
већим камионом.
064/648-24-50. (227659)

УТОВАР и превоз шута,
рушење објеката, најпо-
вољније у граду. 064/648-
24-50. (227659)

СЕЛИДБЕ 1.000, попуст
ванградске, радници.
064/482-65-53. (227653)

РАДИМО зидање, бетони-
рање, оправка старих, но-
вих кровова, разне фаса-
де. 013/664-491, 063/162-
53-89. (227651)

ПОВОЉНО! Превоз робе,
селидбе комбијем, цена по
договору. 064/147-14-77,
013/311-514. (227327)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, одгу-
шење судопере, купатила,
адаптације, поправке, за-
мена. 013/331-657,
063/777-18-21, 064/495-
77-59. (227376)

БАЛТОКАД када, обнова
глазуре, пластифицирање,
28 година с вама, гаран-
ција. www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02, 011/288-
30-18. (225465)

СЕЛИДБЕ, превоз робе ка-
мионом, радници, повољ-
но. Вук. 064/176-91-85,
063/278-117, 013/365-051.
(226633)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227167)

СЕРВИС телевизора, про-
даја половних, поправка
разних електро-уређаја,
електричар, ауто-електри-
чар. 063/800-01-96.
(227862)

ИЗДАЈЕМ рамску скелу,
металне подупираче, ме-
шалице за бетон.
064/351-11-73. (227831)

ПРЕВОЗИМ кипером по-
вољно песак, шљунак, се-
јанац, одвозим шут, ба-
грем из пешчаре.
064/354-69-94. (227806)

СЕЛИДБЕ на свим дести-
нацијама, екипа радника,
превоз, одвозимо непо-
требне ствари, чистимо
објекте. 063/731-77-67,
064/280-30-16, 013/236-
77-34,  Владимир.
(227898)

ПРЕВОЗ малим кипером,
шљунак, песак, сејанац,
ризла, шут, утовар.
063/246-368. (227899)

УТОВАР и одвоз шута, ис-
коп канала до 30 цм, пар-
кинзи. Мини багер.
063/225-245, 064/245-93-
48. (227929)

ШЉУНАК, песак, цемент,
креч, сејанац, ризла, црна
земља. Велики камион.
063/225-245 . (227929)

ШЉУНАК, песак, ризла,
сејанац, црна земља, мали
камион. 064/245-93-48.
(227929)

ВЕШ-МАШИНЕ, фрижи-
дере, замрзиваче, климе,
шпорете, бојлере, попра-
вљамо квалитетно са га-
ранцијом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-05.
(228152)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ
радови и фасаде.
061/283-66-41, 064/317-
10-05. (228137)

СЕЛИДБЕ и превоз робе
камионом и комбијем већ
од 1.500 динара. 0-24 са-
та. Ми смо ту због вас.
064/334-85-64, 063/811-
98-32, Поповић. (228066)

ОВЛАШЋЕНИ електро-
сервис поправља: веш-ма-
шине, бојлере, шпорете,
фрижидере, пећи, елек-
тро-инсталације. 060/180-
02-83, 062/186-48-22.
(228050)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА рав-
них кровова, тераса и
осталих објеката, гаран-
ција. 013/344-594,
063/894-21-80. (227992)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне адап-
тације, замена вирбли,
батерија, вентила и сани-
тарија, све за воду, 0-24,
пензионерима екстра по-
пуст, долазим одмах.
013/348-139, 064/493-44-
63, 061/317-26-33.
(227985)

РОЛО НАЈ вам нуди по-
правку, угрдњу ролетни,
венецијанера, тракастих
завеса, роло-комарника,
хармо.врата, туш-кабина,
роло.-врата (челичних, за-
штитних), тенди. Ми смо
најквалитетнији, најјефти-
нији, с највећом гаранци-
јом. Проверите. 013/344-
594, 063/894-21-80.
(227990)

ЛИМАРИЈА грађевинска,
олуци, окапнице, лајсне,
кровопокривачки радови,
санације цурења, термо и
хидроизолације кровова и
равних тераса, алпини-
стички радови. Најјефти-
није. 064/466-42-14.
(228000)

ГРАЂЕВИНСКА радња,
Славиша Илиевски, изво-
ди све врсте грађевинских
радова. Кровови, зидање,
бетонирање, адаптације,

итд. 062/894-37-18,
064/183-16-36. (228007)

ВОДОИНСТАЛАТЕР, од-
гушење купатила и кана-
лизације, водоводне адап-
тације. Замена вирбли,
вентила, батерије и сани-
тарије. Све за воду, кана-
лизацију.  од 0 – 24 сата.
013/235-39-21, 064/290-
45-09, 061/348-20-00.
(228011)

СЕЛИДБЕ и превоз друге
робе. Панчево, даље, цена
договор. 013/366-843,
063/193-22-29. (2280229

РОЈАЛ МГ, ролетне, ко-
марници, венецијанери,
све завесе, тенде, хармо-
врата, роло-заштита.
063/816-20-98, 013/351-
498. (227534)

ДЕЧКО из Панчева, 26 го-
дина,  тражи Панчевку за
дружење. 061/274-72-75.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ простор преле-
пог кафеа, за сва ваша
славља. 065/271-10-02.
Биљана. (228156)

МУШКАРАЦ, 55 година,
материјално обезбеђен
жели да упозна жену или
девојку до 40 година, ра-
ди дружења, излазака.
Звати око 21 сат.
013/352-203. (227629)

НЕМАЧКИ пензионер, 69
година, тражи слободну
жену од 55-60 година, ра-
ди заједничког живота.
064/501-91-05, 013/236-
72-95. (227981)

ДЕВИЗНИ пензионер, 70
година, не пије, не пуши,
миран, тих, тражи жену
до 65 година. 062/212-
082, 013/343-850.
(228023)

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

Д. О. О. „ХИ ДРО ВОД” ПАН ЧЕ ВО
Ул. Бо ре Ши по ша 25 (То по ла)

013/347-938

Тра жи:
1. Ру ко ва о ца ба ге ром-ски пом
2. Во за ча Ц и Е ка те го ри је
3. Во до ин ста ла тер
4. Ке ра ми чар
5. Зи дар-те сар
6. Фи зич ки рад ник
При ја ве од 8 до 14 са ти, рад ним да ном

„Stari Tamiš” a.d. Pančevo, 

raspisuje konkurs za radna mesta:
·      poljoprivredni tehničar

·      traktoristа/kombajner

·      kuvar

              Mail adresa na koju možete slati biografiju je:

zaposlenje@staritamis.rs.

Ili poštom na adresu: „Stari Tamiš” a.d. Pančevo, 

Kestenova 004

26000 Pančevo

sa naznakom:

ZAPOSLENjE

      Konkurs je otvoren do 30. 09. 2016. godine.

14. сеп тем бра 2016. из не на да нас је на пу стио

наш дра ги отац и де да

МИ ЛАН СИ МЕ У НО ВИЋ
1935–2016.

За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: син ДЕ ЈАН, сна ја АНА, уну ка

МИ ЛИ ЦА и унук МАР КО
(19/227836)

По след њи по здрав 

МИ ЛА НУ 

СИ МЕ У НО ВИ ЋУ

1935–2016.

од по ро ди це 

СА МАР ЏИЋ

(20/227837)

Ту жна ср ца се опра шта мо од во ље ног су -

пру га, оца и де ке

ЛА ЗА РА НО ВА КО ВА
15. XI 1947 – 18. IX 2016.

По чи вај у ми ру и не ка те ан ђе ли чу ва ју. За -

у век ћеш оста ти у на шим ми сли ма и ср цу.

За у век тво ји: су пру га ДИВ НА, ћер ка

СНЕ ЖА НА и син НЕ НАД с по ро ди ца ма

(28/227865)

СЛА ВИ ША ЈО ВАН ЧИЋ ТАР ЗАН
1934–2016.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(98/228178)

МЕ ЛА НИ ЈА 

БУ ЉА

1933–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Уну ка ДРА ГА НА, унук

МЛА ДЕН и сна ја ТА ЊА

(12/227825

МЕ ЛА НИ ЈА 

БУ ЉА

1933–2016.

Во ље ној мај ци.

Син СТЕ ВАН

(13/227825)

По след њи по здрав на -

шој дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ 

ЈАН КО ВИЋ

од су пру га ЈАН КА 

и си на СЛО БО ДА НА 

с по ро ди цом

(85/228122)

МИ ЛЕ ВА 

ЈО ВА НО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(2/227783)

На ши

ЂУ РА ЂЕ ВИЋ

ДРА ГА НА ГА ГА        СЛА ВО ЉУБ

1997–2016.                              2014–2016.

Тог ју тра, тог сеп тем бра ни смо умр ли ми, али

ско ро као и да је смо.

Њи хо ви нај ми ли ји: АН ГЕ ЛИ НА, ГОР ДА НА 

и ЈЕ ЛЕ НА
(107/228223/4)
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По след њи по здрав во ље ном

БРА НИ СЛА ВУ КР ПЕ ЦУ
10. X 1944 – 16. IX 2016.

од си на ВЛА ДИ МИ РА, се стре ЛЕ ЛЕ, се стри ћа

ВЛА ДИ МИ РА, се стри чи не АЛЕК САН ДРЕ 

и оста ле род би не
(55/227947)

По след њи по здрав нај бо љем при ја те љу

БРА НИ СЛА ВУ КР ПЕ ЦУ
1944–2016.

од АНИ ЦЕ и ВА СЕ

(56/277948)

По след њи по здрав...

ТЕ РЕ ЗИ ЈИ ПО ПО ВИЋ
1941–2016.

Ожа ло шће ни: ћер ке СНЕ ЖА НА и ЂУР ЂИ ЦА, син 
НЕ НАД, уну ци  и зе то ви

(58/227957)

По след њи по здрав

НИ КО ЛИ РА ШАЈ СКОМ
1943–2016.

Ре чи ма се не мо же опи са ти на ша ту га. 

Оста јеш за у век у на шим ми сли ма.

МИ ЛАН, БОГ ДАН, КО КА и ДРА ГАН

(69/228057)

Оста је мо у ду бо ком бо лу, са се ћа њем на све ле пе тре нут -

ке ко је смо про ве ли за јед но

НИ КО ЛА РА ШАЈ СКИ

По след њи по здрав и веч ни спо кој је ди ном стри цу.

НИ КО ЛА и МА СИ МО са су пру га ма

(72/220867)

По след њи по здрав дра гом бра ту и де ве ру

НИ КИ ЦИ

Хва ла Ти на све му што си учи нио за нас.

Не у те шни БРА НА и РО МИ
(76/228092)

НИ КО ЛА РА ШАЈ СКИ
1943–2016.

По след њи по здрав на шем пред сед ни ку

од са рад ни ка Ан сам бла „Злат на је сен” 

и чла но ва син ди ка та  „Не за ви сност”

(77/228095)

Нај ми ли ји наш

НИ КО ЛА
Твој осмех ни ка да не ће мо за бо ра ви ти!

Тво ји ШПА НИ ЋИ

(78/228097)

С ве ли ким бо лом и ту гом оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

20. сеп тем бра 2016, пре ста ло да ку ца ср це на шег дра гог

НИ КО ЛЕ РА ШАЈ СКОГ НИ КИ ЦЕ
Дипл. инж. ар хи тек ту ре

1943–2016.

Са хра на је оба вље на 21. сеп тем бра 2016, у 15 са ти, на Но вом гро -

бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га ЗО РИ ЦА и ћер ка ТА ЊА с по ро ди цом

(79/228097)

НИ КИ ЦА РА ШАЈ СКИ

По след њи по здрав дра гом и во ље ном зе ту и те чи.

Тво ји: МИ ЛА, ЂУ РА, ЗО РАН и БИ ЉА НА

с по ро ди ца ма
(80/228097)

По след њи по здрав дра гом  оцу

БО ШКУ СТЈЕ ПА НО ВИ ЋУ
1926–2016.

Увек ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка АН ЂЕ ЛИ ЈА, зет ДУ ШАН, уну ке ДА НИ ЦА

и БРА НИ СЛА ВА и пра у нук ПЕ ТАР
(88/228132)

18. сеп тем бра 2016, пре ми ну ла је мо ја мај ка

ЈЕ ЛИ ЦА САВ КОВ
1931– 2016.

Пле ме ни тост... до бро ту и  љу бав ко ју је 

не себчно има ла за све нас, чу ва ће и пам ти ти

син МИ РО СЛАВ с по ро ди цом
(89/228133)

НИ КО ЛА 

РА ШАЈ СКИ

По след њи по здрав.

АДРИ ЈА НА, ЈО ВА НА,

ЈО ЛЕ и ЗО РАН

(94/228151)

НИ КИ ЦА РА ШАЈ СКИ

По след њи по здрав од колeкт ива 

„Finnet-inženjering”-a
(99/228182)

По след њи по здрав дра -

гом

КР ЦИ

од школ ских дру го ва 

и дру га ра из КЦП: 

ВЛА ДА, СР ЛЕ, ЦА ЦА,

МИ ЛЕ, СТЕ ВА, БО ДА,

ВЛА ДА и БО ЖА

(101/228192)

По след њи по здрав

БРА НИ СЛА ВУ

од ку мо ва ЂЕ РИ ЋА

(103/228208)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15, 

а четвртком и
петком 

од 8 до 13 сати

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

БО ЖИ ДАР ЈА ЋИ МО ВИЋ
Ку ме, за у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

МА РИ ЈА, АЊА, ЉУ БИН КА и ЉУ БО МИР

(9/227815)

По след њи по здрав при ја те љу

БО БА НУ

од ЈО ВА НА МА ТИ ЈА ШЕ ВИ ЋА с по ро ди цом

(54/227945)

Про шло је де сет го ди на

од смр ти на ше дра ге и

во ље не

ЖЕЉ КЕ 

АВРА МО ВИЋ

18. I 1978 – 26. IX 2006.

Ми ко ји те во ли мо, зна -

мо ко ли ко бо ли жи ве ти

без те бе. За у век ћеш

оста ти  у на шем ср цу и

на шим ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји: отац

БОР КО, мај ка РАЈ НА и

брат ЖЕЉ КО

(5/227807)

ДРА ГАН 

ТО МА ШЕ ВИЋ

БА ТА

Де сет го ди на ту ге и пра -

зни не без Те бе.

Тво ја се стра ЦИ ЦА 

и зет ЂУ РА с де цом

(17/117833)

Наш во ље ни отац и су -

пруг

ДРА ГАН 

ТО МА ШЕ ВИЋ

24. IX 2006 – 24. IX 2016.

Де сет го ди на ни је с на -

ма. Се ћа ње ни је сен ка,

већ жи ви за у век у на ма.

ПЕ ЂА, СА ЊА и ИРЕ НА

(31/227873)

19. сеп тем бра 2016. на -

вр ши ло се го ди ну да на

от ка да нас је на пу стио

наш во ље ни

БО ЖИ ДАР 

ПЕ РО ВА НО ВИЋ

Твој дра ги лик чу ва ће -

мо у ср ци ма.

Тво ји: уну ка НА ЂА,

ћер ка ЈЕ ЛЕ НА, 

зет ДЕ ЈАН, се стре 

МИ ЉА и БЕ БА 

и се стрић ВЛА ДАН

(67/228035)

По след њи по здрав

БО БА НУ

од ПРЕ ДРА ГА ПЕ ЦЕ СУ ДА РА с по ро ди цом

(74/228086)

Че тр де сет је да на бо ла и се ћа ња на пле ме ни тог

ЈО НА ЛА ПА ДА ТА

Чу ва мо те у ср цу као што си ти чу вао нас.

Ћер ка АЛЕК САН ДРА, син НИ КО ЛА, де ки на

уну ка НА ЂА и су пру га ЉИ ЉА
(75/2280919

Ше сто го ди шњи по мен

ЦВЕТ КУ 

НИ КО ЛОВ СКОМ

24. IX 2010 – 24. IX 2016.

Увек у ср цу: су пру ге

ТРАЈ КЕ, ћер ки 

СЛА ВИ ЦЕ и ВЕ РИ ЦЕ 

с по ро ди ца ма

(42/227900)

По след њи по здрав ку му

БО ЖИ ДА РУ ЈА ЋИ МО ВИ ЋУ

Дра ги ку ме,

пре ра но си оти шао, али из на ших ср ца ни кад не -

ћеш.

Ку мо ви ШЉИ ВАР
(90/228138)

26. сеп тем бра на вр ши ће се је да на ест го ди на от -

кад ни је с на ма дра га су пру га, мај ка и ба ка

МИ ЛИ ЦА ЦВЕ ТИЋ

У на шим ср ци ма увек ћеш жи ве ти.

По ро ди це ЦВЕ ТИЋ и ТО МИЋ
(95/228151)

24. сеп тем бра на вр ша ва се де сет го ди на од пре -

ра не смр ти

РА ДО ВА НА МА ТИ ЈЕ ВИ ЋА

Се ћа ње жи ви.

Тво ји нај ми ли ји
(96/228161)

БО ЖИ ДАР 

ЈА ЋИ МО ВИЋ

Сва ко има не ког ко га

не ма, и без ко га му је

те шко.

По чи вај у ми ру.

По ро ди ца ЈОЈ КИЋ  –

„Бе ли нар цис”

(97/228175)

По след њи по здрав

БО БА НУ

од ВЕР КА с по ро ди цом

(100/228191)

По след њи по здрав дра гом та ти, де ди и та сту

БО БА НУ
Не до ста јеш.

Од ћерке МА ЈЕ, зета МИ ШЕ и унука ЛУ КЕ и МА ШЕ

(102/228204)

СЕ ЋА ЊЕ

28. IX 2014 – 28. IX 2016.

Про шле су две го ди не

од смр ти мо је тет ке 

РАД МИ ЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

Ожа ло шће не по ро ди це

МАЈ СТО РО ВИЋ

и НИ ШКА НО ВИЋ

(104/228211)

26. IX 2012 – 26. IX 2016.

ВИ ДА 
СА МАР ЏИЋ

1936.
Мај ко, вре ме не убла -
жа ва пра зни ну у на шим
ср ци ма.
Мно го нам не до ста јеш.

Су пруг ЂУ РА, ћер ка
СНЕ ЖА НА 

и зет ДРА ГАН

(105/228212)

16. сеп тем бра умро је

наш

ЦВЕ ТАН

БО ШКОВ СКИ

1943–2016.

За у век у на шим ср ци ма.

Ћер ка БРАН КИ ЦА 

с по ро ди цом

(32/227883)

ИЗ ЈА ВА 

ЗА ХВАЛ НО СТИ

др ВЛА ДИ МИ РУ КЕЦ -

МА НУ, на пру же ној по -

мо ћи Цве та ну Бо шков -

ском, и осо бљу Ин тер -

ног оде ље ња III спра та.

По ро ди ца

(33/22883)

По след њи по здрав уј ки

ЦВЕ ТА НУ

Оста ју успо ме не на де -

тињ ство, од ра ста ње и

дру же ње до по след њег

тре на.  У мом ср цу би -

ћеш увек.

Тво ја РУ ЛЕ, ЦО БЕ,

ЖАР КО и СА ЊА

(34/227883)

По след њи по здрав де ди

ЦВЕ ТА НУ

Хва ла за љу бав и до бро -

ту ко ју си нам пру жио. 

Ни кад  те не ће за бо ра -

ви ти уну ка ЈЕ ЛЕ НА, зет

БА НЕ и пра у нук УРОШ

(35/227883)

По след њи по здрав та ти

ЦВЕ ТА НУ 

БО ШКОВ СКОМ

од ћер ке ЈА ГО ДЕ 

с по ро ди цом

(92/228145)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ЦВЕ ТА НУ 

БО ШКОВ СКОМ

од по ро ди це 

БОЈ КО ВИЋ

(93/228149)

Последњи поздрав вољеном оцу и супругу

БОЖИДАРУ ЈАЋИМОВИЋУ

Почивај у миру, заувек ћеш бити у нашим срцима и сећању.

Ожалошћени: син МАРКО и супруга МАРТА

(106/228276)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У уто рак, 27. сеп тем бра 2016, у 11 са ти, на Ка то лич ком гро бљу у

Пан че ву, обе ле жи ће мо че тр де се то днев ни по мен

ЉИ ЉА НИ ЦЕ НИЋ

Су пруг МИ ЛОШ, ћер ка МА ЈА и си но ви ПРЕ ДРАГ 

и НЕ НАД с по ро ди ца ма

(39/227895)

Дво го ди шњи по мен

ДРА ГАН РА ШИЋ
Се ће ње не бле ди, за бо рав не по сто ји.

Брат СЛА ВО ЉУБ и ни на МА РА

(40/227876)

Про шле су две го ди не

ДРА ГАН 

РА ШИЋ

Вре ме те че, све је 

про ла зно, жи виш 

у се ћа њу тво јих: се стре

СЛА ВИ ЦЕ и зе та ПЕ РЕ

(41/227897)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕГ ДО МИР 

ЈЕ ШО 

ДР ЧЕ ЛИЋ

27. IX 1981 – 27. IX 2016.

С љу ба вљу и по но сом  чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(59/227958)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

24. сеп тем бра 2016. го ди не на вр ши ће се два де -

сет ту жних го ди на от ка ко нас је за у век оста вио

наш во ље ни

ГИ ЈА РАВ ЊАН СКИ
1923–1996.

Љу бав и до бро та ко ју нам је пру жао за у век ће

оста ти у на шим ср ци ма. 

Већ но ће га се се ћа ти ње го ви нај ми ли ји
(60/227969)

СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ЈЕ 

ВРА НИЋ  

РА ША

12. IX 2000 – 2016.

Ра шо, ни кад не ћеш иза -

ћи из на ших се ћа ња.

Тво ја по ро ди ца

(61/227977)

25. сеп тем бра 2016. го ди не да ва ће мо јед но го ди шњи по мен на шој

дра гој

СТА НИ МИ ЛИ ШИЋ
1921–2015.

Хва ла ти за сву љу бав ко ју си нам пру жи ла, за све што си учи ни ла за нас.

С по што ва њем те по ми ње мо.

Тво ји нај ми ли ји

(62/2279084)

26. сеп тем бра 2016. на вр ша ва се два де сет го ди -

на от ка да ни је с на ма наш

ВА СА КЕ ПИЋ

Го ди не про ла зе и ни су лек...

За у век с ту гом и бо лом ње го ви: су пру га 

МА ЛЕ НА, син БА НЕ и ћер ка БЕ БА
(63/227988)

ПО МЕН

ЂЕРЂ  ША ЛАК

19. IX 2013 – 19. IX 2016.

Љу бав не пре ста је од ла -

ском, а ни се ћа ње вре -

ме ном. 

Ње го ви нај ми ли ји

(64/228002)

Оку пи ће мо се 24. сеп тем бра 2016, у 11 са ти, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу ка ко би обе ле жи ли  го ди ну да на

од смр ти на ше мај ке, та ште и ба ке и се дам на ест го ди -

на од смр ти на шег та те, та ста и де ке

ГУ ТЕ ША

КА ТИ ЦА                    ИЛИ ЈА
1930–2015. 1923–1999.

За хвал не веч но за без гра нич ну љу бав, до бро ту, си гур -
ност и сна гу ко ју до би смо од на ших ро ди те ља.

Ћер ке МА ЦА и МИ РА с по ро ди ца ма

(68/228052)

Про шле су три го ди не от ка да ни је с на ма наш

МИ ЛАН КО ЈО ВА НО ВИЋ

С ту гом, по што ва њем и за хвал но шћу чу вам се -

ћа ње на те бе.

Тво ја ћер ка АНА
(70/228062)

У су бо ту, 17. сеп тем бра

обе ле жи ли смо ше сто ме -

сеч ни по мен на шем дра -

гом оцу, све кру и де ди

СТО ЈА НУ 

СТО ЈА НО ВИ ЋУ

1947–2016.

Увек ће би ти с на ма твој

ве дри лик.

С љу ба вљу: син 

НЕ БОЈ ША, ћер ка 

СВЕ ТЛА НА, сна ја МА ЈА

и уну чад ИГОР, 

ВЕ ЛИ БОР и ЗО ЈА

(71/228063)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ
Сва ким да ном не до ста јеш све ви ше.

Се стра МИ РА, зет ЂО КА и се стри чи не МА РИ НА 
и КА ЋА с по ро ди ца ма

(73/228075)

МИ РО СЛАВ ПАН ТЕ ЛИЋ

Ка жу да вре ме ле чи све. Ни је исти на.

Про ђе шест ме се ци не ве ри це, ве ли ке ту -

ге, бо ла и не пре бо ла.

Не до ста јеш пу но!!!

Тво ји нај ми ли ји

(48/227929)

У не де љу, 25. сеп тем бра, у 11 са ти, да ва ће мо јед но го ди шњи и тро -

го ди шњи по мен на шим дра гим ро ди те љи ма

ХУ ЂЕЦ

ДУ ША НУ                   СЛО БО ДАН КИ                                       
23. II 1949 – 28. IX 2015.                      16. XI 1948 – 23 IX 2013.

С љу ба вљу и ве ли ком ту гом успо ме ну на вас чу ва ју: ћер ке ТА ЊА
и ИВА НА са по ро ди ца ма и оста ла род би на и при ја те љи

(81/228099)

Про шло је шест ме се ци ка ко је пре ми ну ла мо ја

во ље на мај ка, ба ка и пра ба ка

РА ДО СЛА ВА ДЕ МЕ ТЕР
1932–2016.

Успо ме не на те бе за у век оста ју. Не ка те ан ђе ли
чу ва ју.

Тво ја ћер ка ЗО РИ ЦА, зет БРА НИ СЛАВ, ГО РАН
и ДАР КО, ћер ке ВИК ТО РИ ЈА и ЈЕ ЛИ ЦА 

с по ро ди цом, син ЈО ВАН с по ро ди цом, пра у ну ке
ТЕ О ДО РА, АН ЂЕ ЛА, ЛЕ НА и пра у нук ДА НИ ЛО

(24/227852)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР ХА КЕР
24. IX 2014 – 24. IX 2016.

С по но сом те по ми ње мо, од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ји: ЗО РАН КА, ГО РАН, ДРА ГИ ЦА, ТИ ЈА НА 

и ПЕ ЦА
(86/228124)

29. сеп тем бра 2016. на вр ша ва се јед на го ди на от -

кад ни је с на ма

БО ЈАН СТО ШИЋ
Дра ги бра те, ти и Са ра сте сва ко днев но при сут ни
у мо јим ми сли ма, ср цу. Ваш по след њи опро штај
био је са мном, ти ме ми је то ја ко те шко па ло.
По чи вај у ми ру по ред тво је  Са ре.

Тво ја је ди на се стра  НЕ ГИ ЦА, брат МИ ЛАН,
оста ла бра ћа, бра ти ћи, си но ви ДРА ГАН 

и МИ ЛАН и сна ја СЛА ВИ ЦА
(8/227811)
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ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

Пре че тр де сет да на на пу стио нас је наш дра ги и
во ље ни су пруг, отац, де да и пра де да

МИ О МИР ПЕ ТРО ВИЋ
ди пло ми ра ни прав ник

1927–2016.
По мен ће се одр жа ти 24. сеп тем бра 2016, у 10 са -
ти, на гро бљу Ко теж у Пан че ву.
Ожа ло шће ни: су пру га МИ ЛЕ НА, си но ви ИЛИ ЈА

и МИ ЛО РАД, сна хе ЉУ БИ ЦА и СЛА ВИ ЦА, уну ка
ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом и уну ци ВУ КА ШИН 

и ПА ВЛЕ с по ро ди ца ма
(1/227758)

Се дам го ди на нам не до ста јеш

СТА НИ МИР ЛЕ МА ЈИЋ

Во ли те тво ја по ро ди ца

(7/227810)

Се ћа ње на

ВЛА ДИ ЦУ 

ВИ ДО ЈЕ ВИ ЋА

Два на ест го ди на је пре -

ду га ту га за то бом си не.

Тво ја мај ка, су пру га,

син и ћер ка

(23/227850)

25. сеп тем бра 2016. на вр ша ва се де сет го ди на од

смр ти на ше дра ге

ЈЕ ЛЕ НЕ ПАН ТИЋ
1951–2006.

Вре ме нам не мо же од у зе ти се ћа ње на тво ју пле -

мен ти ост и до бр о ту...

Тво ји: су пруг МИ ЛОШ, син ГО РАН, сна ја 

ГОР ДА НА и уну ке НИ НА и АЊА
(11/227824)

21. ав гу ста и 24. сеп тем бра 2016. про шло је де сет

го ди на от ка ко на ши дра ги ни су са на ма

ШО ЛЕ ВИЋ

ВУ КО САВ       и              ГО РАН

У на шим ср ци ма ве ли ка ту га, у ду ша ма ти ши на,

и без вас огром на пра зни на.

Су пру га и мај ка МИ ЛЕ НА и син и брат ЗО РАН
(37/227890)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА ЈА КО ВЉЕ ВИЋ
1942–1996.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.
Син ЖИ ВАН и кћи ГОР ДА НА с по ро ди ца ма

(38/227872)

Про шло је че тр на ест го ди на, али си и да ље у на шим ср ци ма... Се ћа ње

на те бе не бле ди.

ДЕ СИ МИР ПО ПО ВИЋ

За у век тво ји: АН ДРЕ ЈА, МА ТЕ ЈА, ИРЕ НА и ДРА ГАН

(36/ф-1555)

Про шло је већ две го ди не от ка ко ни је с на ма

наш во ље ни

ДРА ГО МИР ЈО ВА НО ВИЋ
1937–2014.

Вре ме про ла зи, али ту га не. Мно го је раз ло га да те

веч но пам ти мо и с по но сом од за бо ра ва чу ва мо.

Тво ја су пру га ДО БРИ ЦА, ћер ке ВЕ СНА 

и СНЕ ЖА НА с по ро ди ца ма
(49/ф-1581)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДИ МИР

КО ВА ЧЕ ВИЋ

ПИ ЖОН

1971–2014.

28. сеп тем бар 2016.

По до бро ти те пам ти мо,

с по но сом спо ми ње мо,

у ср ци ма но си мо.

Ма ма, та та и ба бе 

ЖИ ВА НА и МИ ЛИ ЦА

(43/227913)

СЕ ЋА ЊЕ

ВЛА ДА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

28. сеп тем бар 2016.

С по но сом и љу ба вљу се

се ћа мо ње го ве до бро те

и пла мен ти о сти, но се ћи

нај леп ше успо ме не из

вре ме на ко је смо са

њим про ве ли.

ИРЕ НА и УГЉЕ ША

(44/227913)

ЂЕРЂ ЂЕР ФИ 
24. IX 2015 – 24. IX 2016.

Во ље ни наш, про шла је го ди на ка ко си нас на пу -
стио, али бол и ту га не про ла зе... не до ста јеш
нам.
Сва ко га да на те се се ти мо, са осме хом на ли цу,
али с ту гом у ср цу.
Веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Во ле те су пру га ЕВА, син ЂУ СИ, сна ја КА ТИ ЦА
и тво ји ДА НИ ЕЛ и КА ТА РИ НА

(51/227931)

Во ље ном та ти

ЂЕРЂ ЂЕР ФИ

Веч но ће мо га чу ва ти у

ср цу и се ћа ти га се са

љу ба вљу и по но сом.

Тво ји: ЗЛА ТА, МАР ЦИ,

МАР ТИН и ЗЛАТ КО

(53/227931

ЂЕРЂ ЂЕР ФИ

Опу, про шла је го ди на

отка ко ни си с на ма, а

не до ста јеш нам као пр -

вог да на.

Ти си са да наш ан ђео

ко ји нас чу ва са не ба, а

ми  те бе чу ва мо у ср ци -

ма за у век!

ДА НИ ЕЛ и КА ТА РИ НА

(50/227937)

ЂЕРЂ ЂЕР ФИ 

Та та, про шла је го ди на

от кад те не ма. Те шко је

по ве ро ва ти. 

Во ле те за у век ћер ка

КЛА РА, зет ПИ ШТА,

уну ке КРИ СТИ НА 

и КА РО ЛИ НА, зе то ви

НИ КО ЛА и СА ША 

и пра у ну ци МАР КО

и НИ КО ЛИ НА

(52/227937)

25. сеп тем бра обе ле жи -

ће мо дво го ди шњи по -

мен

СЛА ЂА НИ 

ЛУ ПУ ЛОВ

2014–2016.

Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле.

Тво ја по ро ди ца

(57/227949)

У су бо ту, 24. сеп тем бра, у 11.30, да ва ће мо

го ди шњи по мен на шем дра гом 

МИ О ДРА ГУ МИ ЛЕ ТУ 
ТО ШИ ЋУ

… та мо си ти где – сун це умор но спа ва,

та мо си ти где – зо ра сва ња ва пла ва,

та мо си ти где – све је та ко ви со ко,

и пла во као тво је око,

та мо си ти – та мо је ме сто тво је,

та мо  где су зе и бол не по сто је.

Отац СЛА ВИ ША, мај ка НЕ ВЕ НА, се стра
СНЕ ЖА НА и ба ба РА ДА

(87/228130)

Дра ги наш

МИ ЛЕ

Во ље ни не уми ру док

жи ве они ко ји их во ле.

Де ка, ба ка, тет ка 

ВЕ СНА 

и се стра ДА НИ ЦА

(65/228012)
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28. сеп тем бра 2014. го -

ди не, на пу сти ла нас је

на ша дра га

РАД МИ ЛА 

НО ВА КО ВИЋ

из Ба нат ског Но вог 

Се ла

Вре ме до да је јар ке бо је

на на ше бо со де тињ ство

и скром ну мла дост. Се -

ћа мо је се по пле ме ни -

то сти и до бр о ти.

Брат ДА НИ ЛО 

с по ро ди цом

(3/227802)

ДЕ ЈАН ЂА КО ВИЋ
Пре де сет го ди на си нас из не на да на пу стио, а оста ло је

пи та ње за што.

Тво ја ма ма и твој ба та

(4/227319)

25. сеп тем бра на вр ша ва

се го ди на да на од смр ти

на шег дра гог су пру га и

оца

ЖИВ КА 
МИ ЛИ КИ ЋА

За у век ћеш оста ти у на -
шим ср ци ма.

Син ДАР КО и су пру га
ЛО ЛА

(6/227807)

На вр ша ва се осам го ди -

на од смр ти мог бра та

ПЕ ТРА 

РАМ ЊАН ЦА

пе кар из Ба ва ни шта

Брат СТА НИ МИР

(10/227816)

Про шла је ту жна го ди на от ка да је умро

мој су пруг

ПЕ ТАР МАР ТИ НО СКИ

По мен ће се одр жа ти 24. сеп тем бра 2016,

на гро бљу Ко теж, у 11 са ти.

Ше ри, мно го ми не до ста јеш. 

Тво ја су пру га МИ ЛИ ЦА

(14/227830)

ПЕ ТАР 

МАР ТИ НО СКИ

Дра ги де да, мно го нам

не до ста јеш и увек ће мо

те се се ћа ти и спо ми ња ти.

Тво ји: АН ЂЕ ЛА, 

ЈУ ЛИ ЈА, МИ ХАЈ ЛО,

МИ ЛИ ЈА НА и НИ КО ЛА

(15/227830)

ПЕ ТАР 

МАР ТИ НО СКИ

Та та, мно го нам не до -

ста јеш.

Тво ји: ЦЕ ЦА и СА ША

(16/227830)

У по не де љак, 26. сеп тем бра на вр ша ва се го ди ну да на отка ко ни је

с на ма наш дра ги

МИР ЧЕ ТА КО ВА ЧЕ ВИЋ

С љу ба вљу и по што ва њем 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

(18/227835)

МИ РО СЛА ВА ХРИБ 

ШАЈ РИХ
21. IX 1989 – 2016.

Мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: НА ДА, МАР КО, БРАН КА и ДУ ЊА

(21/227841)

У су бо ту, 24. сеп тем бра

2016, у 11.30, на Ста ром

пра во слав ном гро бљу

да ва ће мо го ди шњи по -

мен на шем дра гом и не -

пре жа ље ном

ВЛА ДИ МИ РУ

НО ВА КО ВУ

С по но сом у ср ци ма чу -

ва мо те бе од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(22/227848)

26. сеп тем бра на вр ша ва ју се две ту жне го -

ди не от ка да нас је на пу стио наш дра ги

БОГ ДАН ПЕ ТРО ВИЋ
су ди ја Вр хов ног су да у пен зи ји

С љу ба вљу и ту гом чу ва ју га од за бо ра ва.

Су пру га ЗО РИ ЦА, ћер ка БРА НИ СЛА ВА,

син ДРА ШКО, зет СР ЂАН, сна ја 

АЛЕК САН ДРА и уну ци СО ФИ ЈА, 

МИ РО СЛАВ и МИ ЛОШ

(25/227853)

27. сеп тем бра на вр ша ва

се шест 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

(26/227859)

22. сеп тем бра 2016. го -

ди не на вр ша ва се шест

го ди на отка ко ни си с

на ма

ЗО РА ФА РА

Се ћа ња на те бе ни ка да

не бле де, она ће увек

жи ве ти с на ма.

Су пруг ЛА ЗА и си но ви

НО ВИ ЦА и МИ РО СЛАВ

(27/227863)

Се ћа ње на мо је ро ди те ље

ПО ЗНА ТОВ

МИР ЈА НА                 СТО ЈАН
2006–2016.                              1997–2016.

Син МИ РО СЛАВ с по ро ди цом
(29/227868)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР ЈА НА 

ПО ЗНА ТОВ

2006–2016.

Не до ста јеш нам.

Се стра БЕ БА

с по ро ди цом

(30/227870)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР СЕЛ

28. IX 2010 – 28. IX 2016.

Тво ја су пру га СТА НА 

с де цом

(457227916)

Го ди ну да на без искре -

ног дру га и ком ши је

ЖИВ КА 

МИ ЛИ КИ ЋА

СНЕ ЖА, БО РИС 

и НО ВО

(46/227918)

Дра ги наш 

МИ КИ

28. III  – 28. IX 2016.

Бо ли сва ки дан, сва ка

по ми сао на те бе, бо ли

све што је би ло и све

што је тре ба ло да бу де...

бо ли бес крај на пра зни -

на... за бо рав не по сто ји.

С љу ба вљу: су пру га

ДРА ГИ ЦА, си но ви 

ЛУ КА и МЛА ДЕН, сна ја

МИ ЛИ ЦА и тво ји 

со ко ло ви СТРА ХИ ЊА 

и МИ ЛО РАД

(47/227919)

Дра ги бра те

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ

Го ди на про ђе, бол и ту -

га оста ју веч но у на шем

ср цу.

Твој брат МИ ЛО И ЦА 

с по ро ди цом

(66/228013)

За у век наш по нос

ЖИВ КО
МИ ЛИ КИЋ

У за гр љај на ших ро ди -
те ља, пре го ди ну да на,
оти шао си, али на жа -
лост ни кад нам се не
мо жеш вра ти ти. 

Се стра ГО РИ ЦА, зет
НЕ НАД  и уј ки ни 
ВЕ СНА и СР ЂАН

(83/228118)

Бра ле мој

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ

Го ди на до ђе, су зе у очи -

ма, бол у гру ди ма, и ве -

чи то у ми сли ма.

Се стра ВЕ РИ ЦА, 

МИ КИ, ВЛА ДАН, 

МИ ЉАН и СВЕ ТЛА НА

(84/228118)

ЖИВ КО 

МИ ЛИ КИЋ

Дра ги бра те, увек ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Твој брат ВУ КО ЛА 

и сна ја РАН КА

(91/228144)

СЕ ЋА ЊЕ 

ЈАН ПА ЊИК
22. IX 2009  – 22. IX 2016.

Не по сто је ре чи ко ји ма

мо же мо опи са ти бол и

ту гу за то бом.

Тво ји во ље ни: ћер ка

МА РИ НА АН ТО НИЋ,

уну ка ДА ЈА НА

и зет ЈО ВИ ЦА

(82/228111)
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Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Ов но ви су би ли вред ни и за вр ши -
ли ве ћи ну сво јих пла ни ра них по -
сло ва и оба ве за. Па зи те на ред них
да на да не бу де те пред мет не ке ин -
три ге у кру гу по ро ди це. По тре бан
вам је кра ћи од мор да на пу ни те
ба те ри је. Ве за вам је ста бил на, ма -
ле вар ни це су са мо сти му ланс.

Но вац је сти гао, ви ше не го што сте
оче ки ва ли, а мо жда ће га би ти још.
Раз ми сли те ка ко је нај па мет ни је уло -
жи ти и умно жи ти га. Мо жда би са -
рад ња с про ве ре ним љу ди ма би ла
нај бо ља. Кон сул туј те парт не ра, он
вам је увек ве ли ка по др шка. Мо гућ
је кра ћи по слов но-ре кре а тив ни пут.

До кра ја сед ми це оче куј те да се
све ко нач но ис кри ста ли ше и да
обе ћа ни но вац стиг не. Не пра ви -
те пла но ве док не поч не те да га
бро ји те. Отва ра вам се но ва мо -
гућ ност ра да са стран ци ма. Ско -
чи те у ва тру, не ће те се опе ћи.
Љу бав вам са да ни је при о ри тет.

Би ко ви за по сле ни у ад ми ни стра -
ци ји би ће при ну ђе ни да ра де и
пре ко вре ме но ка ко би за вр ши ли
све сво је оба ве зе, јер ће пред ви -
кенд ис кр сну ти не ки не пла ни ра ни
по сао. Од но си с парт не ром су као
на клац ка ли ци. На ђи те ма ло вре -
ме на за се бе и од мо ри те се.

Све се од ви ја она ко ка ко сте за -
ми сли ли. Са че кај те, не по жу руј те
оне од ко јих вам за ви си да ље на -
пре до ва ње у по слу или за по сле -
ње. Но вац вам са мо про ла зи кроз
пр сте и то је глав ни про блем рас -
пра ве с парт не ром. Про бај те да
се ма ло бо ље ор га ни зу је те.

На пра ви ли сте круп не ко ра ке у
свом жи во ту и ни је вре ме да од у -
ста је те. Не ће би ти ла ко, али с ва -
шим на чи ном и бр зи ном раз ми -
шља ња све ће по че ти да до ла зи
на сво је ме сто. Љу бав на при ча се
за вр ша ва бра ком или раз ла зом.
Ура ди те оно што је нај бо ље за вас.

Пу сти те дру ге да ра де она ко ка ко
ми сле да је то нај бо ље, ма ко ли ко
вам се чи ни ло да гре ше. На ђи те се -
би мо ти ва ци ју у свом де лу по сла.
Ма њи про бле ми са ста ри јим чла но -
ви ма по ро ди це. Без об зи ра на то да
ли сте са ми или за у зе ти, тре нут но
ни сте спрем ни за емо тив на да ва ња.

Ста ра че ка ли ца. Ни ко не зна та ко
до бро да на пра ви стра те ги ју и да стр -
пље њем стиг не до ци ља. Са рад ња
са стран ци ма је си гур на, па се при -
пре ми те за из не над ни ма ло ду жи
пут. Мо жда је пра ви тре ну так за отво -
ре ни раз го вор о то ме шта и ка ко да -
ље. На тај на чин вра ти ће те свој мир.

Ако се ба ви те тр го ви ном, по сре -
до ва њем или ор га ни за ци јом по -
сло ва, ове сед ми це оче куј те до -
би так. Во ли те ри зик, то је оно
што вас мо ти ви ше, али љу ди око
вас ни су увек спрем ни да игра ју
на не си гур но. Парт нер се с пу -
ним пра вом осе ћа за не ма ре ним.

Ове сед ми це ће те ра ди ти као у
руд ни ку, али ће вам се то и те
ка ко ис пла ти ти. Пред ва ма је
скла па ње ве ли ког по сла и пот -
пи си ва ње уго во ра ко ји ће вам
обез бе ди ти ста бил ност на ду же
вре ме. Пла ши те се да отво ре но
раз го ва ра те с парт не ром.

Са мо ра ди те она ко ка ко сте за ми -
сли ли и не оба зи ри те се пре ви ше на
дру га ми шље ња. Ка да не што ствар -
но же ли те, ви то и до би је те. Ма њи
не пла ни ра ни тро шак ће вас са мо
успо ри ти, али не ће по ре ме ти ти ва ше
пла но ве. До бро се осе ћа те, пу ни сте
енер ги је. Успех је ваш сти му ланс.

Ако пла ни ра те не ки са мо стал ни
би знис или ула га ње у парт нер ске
по сло ве, тре ба ло би два пу та да
раз ми сли те. Во ди те ра чу на ако
не што пот пи су је те и по тру ди те се
да не про би ја те ро ко ве. Осо ба из
про шло сти вам већ да ни ма не да
ми ра, али про шлост је про шлост.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – ћер ку и си на
8. сеп тем бра: Ни ну и Ма те ју – Сун чи ца и Игор Гру јић.

До би ли ћер ку
27. ав гу ста: Ни ну – Ве сна и Дар ко Љу шић; 29. ав гу ста: Миу – Алек сан дра и Ро берт Че ки; 31. ав -

гу ста: Ана ста си ју – Би ља на и Бо јан Са вић; 3. сеп тем бра: Јо ва ну – Сне жа на и Ра де Гво ић; 5. сеп -

тем бра: Ма ри ну – Ма ри на и Ју рај Чер нош, Иву – Ди ја на и Сте фан Мир ко вић, Ду њу – Ани ца и Пре -

драг Мар ко вић; 6. сеп тем бра: Не ве ну – Ка ти ца и Са ша Хај ду ков; 7. сеп тем бра: Ве ру – Кри сти ја -

на и Дра ган Мла де нов ски; 8. сеп тем бра: Со фи ју – Адри ја на и Де јан Ми ле тић, Ни ну – Жа кли на и

Го ран Др љан, 9. сеп тем бра: Ана ста си ју – Ви шња Ко стић и Или ја Но ва ков; 10. сеп тем бра: Ми ли -

цу – Ива на и Мар ко Бо бош, Зо ју – На та ша и Бра ни слав Пет ко вић, Еле ну – Ма ја и Сло бо дан Шо -

бот, Ма ри ју – Ма ри ја на и Зо ран Бо жић; 11. сеп тем бра: Хе ле ну – Сан дра и Не бој ша Ни ко лић. 

До би ли си на

12. ав гу ста: Ђор ђа – Ђа кли ја Ни ко ла и Алек сан дар Но ва ков; 14. ав гу ста: Сте фа на – Ми ла на

Пе тр ов; 18. ав гу ста: Јо ва на – Ана Ста ма тов и Иван Ке ра но вић; 19. ав гу ста: Па вла – Са ња Мо -

рар и Иван Џа ку ла; 20. ав гу ста: Пе тра – Ка та ри на и Дар ко Пе тро вић; 25. ав гу ста: Алек сан дра

– Кон стан ца Пе тро не ла Жу ла и Ђор ђе Бро шћи њанц; 30. ав гу ста: Ла за ра – Са ња и Не ма ња

Цвет ко вић; 2. сеп тем бра: Ву ка – Ва ња Ма ро шан Ву ко вић и Де јан Ву ко вић; 5. сеп тем бра: Јак -

шу – Де ја на и Ми лан Циц мил; 6. сеп тем бра: Ре љу – Ан то ни ја Ма ри но вић Чо вић и Мла ден Чо -

вић, Алек сан дра – Ди ја на Фи ли по вић и Са ша Јо ви чић; 7. сеп тем бра: Ву ка – Дра га на Ћи рић и

Бо јан Ата нац ков, Ма ти ју – Ми о на и Ра до ван Ста но је вић; 8. сеп тем бра: Кон стан ти на – Бо ја на и

Не над Си ме он, Ву ка – Зо ри ца Ока Опа чић и Сло бо дан Опа чић, Не ма њу – Зо ра на и Не бој ша Трај -

ко вић; 9. сеп тем бра: Да мја на – Су за на и Де јан До мо кош, Ни ко лу – Ја сми на и Ми ло мир Чко њо -

вић, Па вла – Алек сан дра Јо ва но вић и Мар ко Сте фа но вић, Да ни ла – Ма ри ја на и Дра ган Вук ми -

ро вић; 10. сеп тем бра: Ма те ју – На та ша Ра ма да ни Трај ков ска и Се над Ра ма да ни, Ан дри ју –

Мар та Ђор ђе вић и Бо јан Би ров; 11. сеп тем бра: Ог ње на – Ани та и Ју го слав Ал те ров.

ВЕН ЧА НИ

10. сеп тем бра: Те о до ра Ко стић и Ми лан Мом чи ло вић, Алек сан дра Вра њеш и Ми ро слав

Пе шић, Ми ли ца Јов чић и Ми о драг Ни ко лић, Ми ли ца Та на ско вић и Са ва Ло ренс, Ва лен ти -

на Се ли ма но вић и Мар ко Бо жић, Ми ли ја на Ми хај лов и Зо ран Рај че вић, Ма ри ја Ке мењ и

Не над Ни нић, Је ле на Вуј чић и Не над Сто ја но вић, Ми ли ца Ан тић и Алек сан дар Ада мо вић;

11. сеп тем бра: Љи ља на Кр стић и Пре драг Сто јић, Ми ли ца Бо жић и Бла го је Ко при ви ца;

15. сеп тем бра: Де ја на Стој ми ров и Ни ко ла До брић, Мил ка Мај сто ро вић и Или ја Ми тро вић.

УМР ЛИ

9. сеп тем бра: Љу бин ка Пе три чић (1928), За гор ка Иња (1938), Ми ло ван Си мић (1949);

10. сеп тем бра: Ду шан ка Мар ков (1934), Ве ра Вар га (1931), Ма ри ца До бре сков (1934);

11. сеп тем бра: Ми ле ва Јо ва но вић (1939), Бог дан Па вло вић (1958), Ми шо Ма ре чек

(1955); 12. сеп тем бра: Жив ко По по вић (1946), Ми лен ко Сла до је вић (1933), Ко виљ ка По -

по вић (1950), Ми ло рад Фо љан (1930); 13. сеп тем бра: Љи ља на Бој ков ски (1967), Ер же -

бет Пап (1931), Ми ли ца Про да но вић (1941), Је ле на Јан ко вић (1935), Стај ка Спа сев ски

(1939); 14. сеп тем бра: Ми лан Си ме у но вић (1935); 15. сеп тем бра: Ме ла ни ја Бу ља (1933).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕ ШЕ ЊА – Ма гич ни лик 6 х 8:рас ко рак, успа ва ти, ака де мик, го ве -

ди на, тра ми нац, ба ти на ње. Ми ни-укр ште ни ца: исто ри чар, спо ме -

на ри, ка та ма ран, осам, Ра ба, Не ла, инат. Сти хов ни ана гра ми: (1)

ин ста ла тер, (2) оран гу тан. Скан ди нав ка: Мра ко ви ца, Зла рин, л, г,

тр гов ци, рт, тал, ЕГ, ур ба ни ста, Ми лан Бер гинц, т, оде ло, се и зи, По,

по ме ник, На смер, слап, за пам ти ти.

Ре чи су са ста вље не од сле де ћих сло го ва: А, БА, ВА, ВЕ, ГО, ДЕ, ДИ, КА, КО, МИ,

МИК, НА, НА, НАЦ, ЊЕ, РАК, РАС, СПА, ТИ, ТИ, ТРА, У.

ВО ДО РАВ НО И УС ПРАВ НО: 1. не ус кла ђен ко рак, 2. по мо ћи да не ко за спи, 3.

члан нај ви ше на уч не уста но ве, 4. го ве ђе ме со, 5. вр ста гро жђа и ви на, 6. уда ра ње

ба ти ном.
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МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) ЗА НА ТЛИ ЈА

Oн се по сла, бо ме,

увек СРЕ ТАН ЛА ТИ,

у за на ту сво ме

мај стор је по зна ти.

(2) ЧО ВЕ КО ЛИ КИ МАЈ МУН

На Бор неу и Су ма три,

ако кре неш у ди вљи ну,

AРОГАНТНУ, круп ну, ја ку

сре шћеш jeдну жи во ти њу.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА
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ВО ДО РАВ НО: 1. ис тра жи вач до га ђа ја у про шло сти, 2. ал бу ми успо ме -

на, 3. је дри ли ца са два тру па, 4. јед но ци френ број – при то ка Ду на ва у

Ма ђар ској, 5. жен ско име од ми ла – пр кос.

УС ПРАВ НО: 1. дав на про шлост, 2. ма ке дон ско му шко име, 3. вр ста

филм ског ка дра, 4. ома мље ност, 5. је дан од осни ва ча Ри ма по ле ген ди,

6. је зе ро у Фин ској, 7. дра же стан, ди ван, 8. гра ђе вин ска ко ли ца, 9. име

ру ског фуд ба ле ра Да са је ва.



Културно-уметничко друштво
„Веселија” прославило je про-
теклог викенда седамдесет
осам година постојања догађа-
јем под називом „Дани Руму-
на у Глогоњу”.

Пето издање поменуте ма-
нифестације почело је у субо-
ту, 17. септембра, у Дому
културе, отварањем изложбе
народне ношње и старих фо-
тографија на тему историје
села са освртом на активно-
сти Румуна у области културе,

традиције и свакодневног
живота.

Наредног дана, у недељу,
18. септембра, вредне жене из
Глогоња самоиницијативно су
припремиле колаче по ста-
ринским рецептима, које су
потом понудиле свим заинте-
ресованима на дегустацију.

Централни догађај, прире-
ђен у предвечерњим сатима на
летњој сцени, био је концерт
на којем је наступило преко
сто четрдесет учесника. Том

приликом су се бројној публи-
ци обратили Немања Ротар,
члан Градског већа задужен за
културу и омладину, као и
Алин Чокања, секретар Амба-
саде Румуније у Београду.

Најпре су се рецитацијама
румунских песника предста-
вили полазници радионице
румунског језика из Култур-
ног центра „Инфинитум” из
Глогоња. Уследио је наступ
седмогодишње солисткиње

Јоане Субић, а оркестар „Весе-
лија” интерпретирао је сплет
традиционалних банатских и
ердељских мелодија. Присут-
не је посебно разгалио фол-
клорни ансамбл поменутог
друштва кореографијом Тра-
јана Брађана. Потом су игра-
ма из равничарског и брдови-
тог Баната одушевили гости
из Дете (тачније из Центра за
културу поменутог румунског
града), с којима Глогоњци 

сарађују већ четири године.
Први пут на овој манифеста-
цији је учествовало Културно-
-уметничко друштво „Луми-
на” из Јанков Моста, предста-
вивши се вокалном групом и
фолклорним ансамблом, који
је приказао обичај просидбе.
До краја је публици пружена
прилика да још једном ужива
у извођењу народних игара
ансамбла из Дете, а овогоди-
шњи свечани програм је изво-

ђењем традиционалних песа-
ма затворио вокални солиста
Кристијан Гађа из поменутог
града.

Манифестацију су подржа-
ли Град Панчево и Покрајин-
ска влада.

Ма ђар ско кул тур но-умет нич -
ко дру штво „Пе те фи Шан дор”
ег зи сти ра већ се дам де сет го -
ди на. Пре ци зни је, под тим
име ном је ре ги стро ва но 1946.
го ди не, али је фак тич ки по -
сто ја ло и знат но ра ни је.

Из ме ђу два свет ска ра та зва -
ло се Удру же ње хри шћан ске
омла ди не „Ки је” (ка ко га мно -
ги да нас зна ју), а ни кло је још
кра јем де вет на е стог ве ка из
чи та о ни це.

Дру штво у го ди ни ве ли ког
ју би ле ја има чи ме да се по но -
си, као и упа дљи ву же љу да бу -
де мак си мал но отво ре но за
све су гра ђа не, што је би ло
очи глед но и сва ком ко је по се -
тио про те кле „Да не зим ни це”.

Чла но ви МКУД-а „Пе те фи
Шан дор” су за про сла ву се -
дам де се то го ди шњи це при -
пре ми ли ра зно вр сне са др жа -
је. По че ло је с не ко ли ко књи -
жев них ве че ри и из ло жби, а
за вр ши ће се га ла пред ста вом
29. ок то бра у Кул тур ном цен -
тру Пан че ва.

Тим по во дом про те клог ви -
кен да је одр жа на ку ли нар ска
ма ни фе ста ци ја по про јек ту
„Ду нав се ули ва у Та миш”,
ши рој јав но сти по зна ти ја као
„Да ни зим ни це”.

На кон три го ди не ор га ни за -
то ри су про ме ни ли ло ка ци ју –
уме сто Тр га Ђор ђа Вај фер та,
од лу чи ли су се за сво је про -
сто ри је у Ули ци ца ра Ла за ра.
Пре ма ре чи ма ко ор ди на тор ке
Маг да ле не Ва сил чин До же,
иде ја им је би ла да на вик ну
Пан чев це да без ус те за ња до -
ла зе код њих.

– Ми смо отво ре но дру штво
и ве о ма нам је ста ло да нас
су гра ђа ни при хва те као та кве.
У при лог то ме тре ба зна ти да
од две ста на ших чла но ва мо -
жда и ви ше од по ло ви не ни су 

ФОТО-РЕПОРТАЖA
Петак, 23. септембар 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

29

На шло се ме ста и за та ко зва ну
љу ти ку, као и за слат ко у ра -
зним ва ри јан та ма. Гур ма ни су
мо гли да ужи ва ју и у чу веним
ма ђар ским „шпе ци ја ма”: гу ла -
шу, „мо та ном” ко ла чу – кур то шу
и лан го шу.

По ред до ма ћи на, на по ста -
вље ним те зга ма из ла га ли су и
Дру штво за по моћ мен тал но
не до вољ но раз ви је ним осо ба -
ма, МКУД „Та ма ши Арон”,
Ви на ри ја „Шмит”, Удру же ње
же на „Ду га”...

За ову при ли ку је при ре ђен и
кул тур ни про грам. Пр вог да на
су на сту пи ли хор и там бу ра -
шки ор ке стар „Злат на је сен”, а
дру гог – ме шо ви ти хор МКУД-а
„Пе те фи Шан дор”. Та да су се
мо гли чу ти ве дри то но ви, а пре
све га ма ђар ске пе сме, по пут
ле ген дар не „Az a szеp”, али и
сло вач ка „Тан цуј, тан цуј” и, на -
рав но, ста ро град ске и „ло кал -
па три от ске”, као што је „Вој во -
ди но, ти са као ви но”.

За ве са на ову фе шта спу -
ште на је у ве ли кој са ли про -
сто ри ја дру штва, на кон што је
по зо ри ште „Ма дач” из Зре ња -
ни на ин тер пре ти ра ло од лом -
ке из опе ре те „Кра љи ца чар -
да ша”.

МКУД „ПЕ ТЕ ФИ ШАН ДОР” ОБЕ ЛЕ ЖА ВА СЕ ДАМ ДЕ СЕ ТИ РО ЂЕН ДАН

„ДА НИ ЗИМ НИ ЦЕ” У ЗНА КУ ГУР МАН ЛУ КА И ДОБРЕ АТ МОС ФЕ РЕ

Страну припремио

Јордан 
Филиповић

про сто ри ја дру штва мо гле на -
ћи сва ко ја ке ђа ко ни је и ру ко -
тво ри не. Би ло је ту и ви на и
ме да, али нај при ма мљи ви ја је
би ла зим ни ца ко ју су при пре -
ми ле чла ни це МКУД-а „Пе те -
фи Шан дор”. Гра ђа ни ма је по
са свим при хва тљи вим це на ма

У ГЛОГОЊУ ОДРЖАНИ ПЕТИ „ДАНИ РУМУНА”

Рaзиграно, распевано, речју – весело

ТЕ СТО И ПЕ ВА ЊЕ

Лан гош је ки се ло те сто ко је се раз вла чи у об лик ма ње пи -

це и по том пр жи на вре лом уљу (ланг је на ма ђар ском пла -

мен). Мо же се пре ма зи ва ти ра зним на де ви ма, а

тра ди ци о нал но нај за сту пље ни ји је онај с бе лим лу ком по -

то пље ним у сир ће и уље. До бро иде и с па вла ком, тра пи -

стом, ко ба си цом, али и с пек ме зом.

За ову зго ду при пре ма ле су га вред не чла ни це дру -

штва – Жу жа на Вар га и Маг дол на Фо раи, ко ја је да ла

ве ли ки до при нос и у пра вље њу ај ва ра. Обе уче ству ју и

у хо ру, као и Вик то ри ја Фар каш. Она је лан гош про да -

ва ла на ули ци и, ка ко са ма ка же, ве о ма се до пао су -

гра ђа ни ма.

по ну ђе но све оно што би шпајз
јед ног тра ди ци о нал ног до ма -
ћин ства под ра зу ме вао. По чев
од со ко ва зо ве и свег оста лог
во ћа за сту пље ног на овим про -
сто ри ма, пре ко пек ме за од

кај си ја и шљи ва, до не из бе -
жног ај ва ра. И то оног пра вог
до ма ћег, упр же ног, без па тли -
џа на и ку ва ња. Би ло је и слат -
ког и љу тог, као и чо по ле, по -
себ не вр сте ај ва ра са ора си ма,
су вим гро жђем, ци ме том, ше -
ће ром, љу том па при ком... 

ма ђар ске на ци о нал но сти. Ето,
ја сам Бу гар ка, а ре ци мо мој
са рад ник у ку хи њи је Сло вак.
Ну ди мо и број не ак тив но сти –
од спре ма ња зим ни це и пе ва -
ња у хо ру, пре ко ру ко ме та и
сто ног те ни са, до игра ња пре -
фе ран са. Што се ове при ли ке

ти че, хте ли смо да про би је мо
лед, па смо са свим за до вољ ни
од зи вом љу ди – на ве ла је Маг -
да ле на Ва сил чин До жа.

Про сла ва ве ли ког ју би ле ја
отво ре на је у пе так, 16. сеп -
тем бра, ка да су се на не ко ли ко
те зги по ста вље них ис пред

Слављенички хор

„Златна јесен”

„Мадач”



СТАРЧЕВЦИ ЗАПАЖЕНИ НА ИЗВИЂАЧКИМ ИГРАМА СРБИЈЕ

„Надел” двапут на постољу

У дво ри шту МЗ Гор њи град
11. сеп тем бра је че твр ти пут
одр жа но так ми че ње у ку ва њу
ри бље чор бе под на зи вом Ме -
мо ри јал „Бо ра Урс”.

То над ме та ње је има ло и ху -
ма ни тар ни ка рак тер, јер су
при ку пља на сред ства за ужи -
ну за де цу из со ци јал но угро -
же них по ро ди ца ко ја по ха ђа ју
ОШ „Ва са Жив ко вић”.

Вар ја че је укр сти ло де вет
мај сто ра у при пре ма њу нај по -
пу лар ни јег ри бљег спе ци ја ли -
те та, а још је дан шам пи он ски
пе хар оти шао је у ру ке Бра не
Јо ва но ви ћа, по пу лар ног Учи те -
ља. Дру го ме сто је осво ји ла еки -
па „Жа ба ри” са Злат ком Ко сти -
ћем на че лу, а пе хар на ме њен
тре ће пла си ра ном ку ва ру за слу -
жи ла је Ду брав ка Ан ђел ко вић.

Је дан од осни ва ча ове ма ни -
фе ста ци је Сте ван Ви да но вић
Кмет за до во љан је ти ме ка ко је
так ми че ње про те кло, а тре ба
ис та ћи да су ор га ни за то ри
свим по се ти о ци ма де ли ли бес -
плат ну ри бљу чор бу. A. Ж.
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заблиста. У овом случају у из-
ненађење се може убројати и
сам резултат најуспешнијег
такмичара. И то не зато што му
стрељачке могућности нису на
одговарајућем нивоу, већ због
његове пушке, такозване „поло-
жаре” (насупрот великој већи-
ни која је имала неупоредиво
моћнију трап-пушку). Зани-
мљиво је да победниково оруж-
је важи за аматерско и вреди,
можда, свега сто евра, за разли-
ку професионалних „ватрених
цеви” које коштају и десетак
пута више. Напослетку је испа-
ло по оној чувеној Његошевој:
„А у руке Мандушића Вука сва-
ка пушка биће убојита”.

Шакали праве пустош
Јунак дана Марјан Стоилковић
се већ двадесет година бави
ловом и члан је трију ловач-
ких дружина (Панчево, Бео-
град и Сефкерин). Досад је
остваривао солидне резултате
у гађању глинених голубова,
али ово му је вероватно најве-
ћи успех, нарочито ако се зна
каквом справом је баратао.

У време када није сезо-
на, почетком топлијих
дана, негде у мају, лов-
ци своје дружење наста-
вљају на један другачији
начин.

Наиме, тада свака
секција панчевачког
друштва прави по једно
такмичење у гађању
глинених голубова, што
значи да их укупно има
десетак.

По селима је то готово
обавезно у време слава, а
последњи догађај припа-
да градској организацији.

Након овог следећи
скуп ловаца биће када
ускоро почне ловна се-
зона.

прихрањивати, али и штитити
од шакала. Ови веома опасни
предатори су се у последње
време енормно намножили и
дословце десеткују зечеве и
фазане, тако да су ловци ове
године често морали у хајке
на те зверке, а само је Стоил-
ковић одстрелио пет-шест
примерака.

На крају, он је позвао младе
људе да се прикључе овом за-
нимљивом хобију, који поред
задовољства боравка у приро-
ди, представља и мисију бриге
о животињама.

Без тога би лисице и шака-
ли, а највише неодговорни љу-
ди, готово сигурно за собом
оставили пустош.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

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.

Котежанка
Женка азијског овчара про-
нађена је пре неколико дана
на Котежу 2, без микрочипа
или огрлице. Ради се о веома
великом псу, па је нејасно ка-
ко је неко могао да га пусти
да се креће без надзора по
јавној површини.

Срећом, пас је миран и по-
слушан, a власник треба хит-
но да га преузме у градском
прихватилишту (контакт-
-телефон 352-148).

Црнка
Млада женка је пронађена у
Улици Жарка Зрењанина и на
себи није имала никакве
ознаке нити микрочип, па се
тренутно налази у градском
прихватилишту. Црнка је ста-
ра око пет месеци и веома је
привржена и мирна.

Нада се да ће је власник
препознати, будући да је нај-
вероватније побегла некоме
из поменуте улице или краја.

Биће обележена микрочипом при преузимању, а могућ је и
договор о бесплатној стерилизацији.

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.

– У питању је „Заставина”
пушка „хамерлес”, стара пре-
ко двадесет година. Користим
је од почетка бављења овим
хобијем и не бих је дао ни за
какве паре. Притом се показа-
ла веома делотворном у лову
на дивље патке, што је једна
од мојих страсти – истакао је
Стоилковић.

Ипак, он каже да су му од
самог лова и гађања битнији
дружење и боравак у природи,
а као најважније издваја очу-
вање животињског фонда. Ве-
ома је ангажован и у бризи о
глогоњском ревиру, који рас-
полаже дивљим свињама, ср-
нама и бројном перади, а поја-
вио се и зец. Потребно их је

ПОСЛЕДЊЕ ТАКМИЧЕЊЕ У ГАЂАЊУ ГЛИНЕНИХ ГОЛУБОВА

КРАЈ СТРЕЉАЧКЕ И ПОЧЕТАК ЛОВНЕ СЕЗОНЕ

ЈОШ ЈЕД НО ТАК МИ ЧЕ ЊЕ КУ ЛИ НА РА

Ми рис чор бе опи јао Мар ги ту

На играма Савеза извиђача
Србије одржаним недавно у
Јагодини, поред више од две-
ста учесника из шеснаест гра-
дова, наступили су и старче-
вачки скаути.

Манифестацију је отворила
заменица градоначелника Ја-
године Снежана Вукашиновић,
а надметања су се одвијала у
приградском насељу Трнава,
удаљеном два километра од
аква-парка.

И овог пута су биле заступље-
не препознатљиве дисциплине,
попут „штафетног пливања”,
„игре изненађења” и „полигона
спретности”. На поменутој ло-
кацији се налазио се и камп у
којем су се одржавали „пикадо
с квизом”, „брзо подизање ша-
тора”, „трка у џаковима”... Увече

је у прелепој дворани Дома
културе у Трнави изведен тако-
звани такмичарски културно-
-забавни програм, а наредног

дана је одржана и последња ди-
сциплина – „семафор-релеј”.

На овој реномираној репу-
бличкој смотри скаута Одред

извиђача „Надел” из Старчева
представио се са две екипе,
које су постигле запажене ре-
зултате. Екипа планинки је
освојила друго место, а млади
извиђачи су били трећи. При-
том је резервна чланица стар-
чевачког тима допунила по-
бедничку поставу из Новог
Сада, како ова не би била дис-
квалификована због недовољ-
ног броја такмичарки. Треба
напоменути да су Старчевке
биле убедљиво најбоље у че-
тири од осам дисциплина, а
највећи проблем им је задао
недостатак пливача.

Након завршетка игара
„наделовци” су посетили ја-
годински зоо-врт и настави-
ли да уживају у чарима аква-
-парка.

Ловачка секција Панчево други
пут је организовала завршно
надметање у гађању глинених
голубова у недељу, 18. септем-
бра, овог пута на старчевач-
ком стрелишту (с обзиром на
то да га немају, принуђени су
да „позајмљују”).

Глогоњци неприкосновени
Учествовала је двадесет једна
екипа, квалитет стрелаца био
је на завидном нивоу, а само
такмичење је било веома за-
нимљиво – од седамдесет пу-
цача двоје је погодило свих
дванаест покретних мета. На-
кон вишечасовног узбуђења
уследило је „треће полувреме”
у кафани „Ђерам”, када су, 
уз пићенце, Тођину гитару и
гулаш од дивље свиње, прогла-
шени најбољи. Тако је у поје-
диначној конкуренцији побе-
дио Марјан Стоилковић ис-
пред једне даме – Јане Гарај и
Зорана Козаченкова. Помену-
ти Стоилковић чинио је и нај-
бољу тројку заједно с презиме-
њаком Игором и Дејаном Ми-
тићем. Ови Глогоњци су са

укупно тридесет погођених 
голубова били чак за четири
испред другопласираних Стар-
чеваца (Зоран Козаченков, То-
мислав Брозина и Стеван Штр-
бак), а треће место је припало
екипи из Падине, коју су, по-
ред Мише Лавроша, чиниле
две Јане – Гарај и Цицка. На-
граде је уручио Александар
Најдановић, председник сек-
ције за ловно стрељаштво, ко-
ји је данима проверавао хоће

ли пасти киша и за тај труд до-
био је кабаницу.

У спорту званом американ-
трап мете се лансирају из ма-
шине на једној писти и, док
лете, у истом тренутку их гађа
шесторо такмичара. Органи-
затор сам бира углове под ко-
јима „голубови” излазе и ни-
кад се не зна одакле ће бити
катапултирани.

Као и увек, неко ко није
био у кругу фаворита може да

Дружење је, ипак, најважније

Ни победници нису небитни А без „дивљачког” гулаша је овакав скуп незамислив
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За хва љу ју ћи Џу до клу бу
„Ака де ми ја Јо чић” из Стар че -
ва, наш град је бо га ти ји за још
јед ну спорт ску ма ни фе ста ци -
ју. У Ха ли спор то ва на Стре ли -
шту про шлог ви кен да је одр -
жан дру ги „Тур нир ма лих
шам пи о на”, на ко ме је уче -
ство ва ло 320 бо ра ца из 36 клу -
бо ва из Ср би је и Ре пу бли ке
Срп ске. Овим так ми че њем
клуб из Стар че ва је обе ле жио
и леп ју би леј – де сет го ди на
ра да и по сто ја ња.

Ве ли ки број так ми ча ра и
гле да ла ца на пра вио је сјај ну
так ми чар ску ат мос фе ру у пан -
че вач ком „хра му спо р та”, а ле -
пе ме да ље и пе ха ри ко је је
обез бе дио ор га ни за тор до дат -
но су мо ти ви са ли мла де бор це.

У та квом ам би јен ту ЏК
„Ака де ми ја Јо чић” је на се би
свој ствен на чин обе ле жи ла ју -
би леј, па су уру че не пла ке те

нај за слу жни јим ор га ни за ци ја -
ма и по је дин ци ма ко ји су да ли
до при нос пре све га оп стан ку,
али и афир ма ци ји клу ба у вре -
ме ни ма те шким за спо рт.
При зна ња су за слу жи ли пан -
че вач ки ме ди ји, али и Спорт -
ски са вез на ше га гра да, Ре сор

за спо рт, Џу до са вез Вој во ди -
не, као и ОЏК Бе о град и ЏК
Цр ве на зве зда. По себ ну за -
хвал ност је за слу жио Иван То -
до ров, пр ви чо век Џу до са ве за
Ср би је и пот пред сед ник
Олим пиј ског ко ми те та на ше
зе мље, ко ји као при ја тељ
„Ака де ми је Јо чић” по др жа ва
ве ли ки рад, али и на по ре клу -
ба за раз вој на шег спо р та.

– За до во љан сам ти ме ка ко
је тур нир про те као, а ми као
клуб са да же ли мо да по кре не -
мо још је дан про је кат за ко ји
смо до би ли пу ну по др шку.
На и ме, ве о ма сам сре ћан што
је Вла да Ре пу бли ке Ср би је
пре по зна ла зна чај и вред ност
љу ди ко ји су на шу зе мљу
пред ста вља ли на Олим пиј -
ским игра ма, па у том кон тек -
сту же ли мо да оку пи мо све
пан че вач ке олим пиј це и та ко -
ђе ука же мо на њи хо ву вред -
ност. Хо ће мо да не та ко ве ли ки

број тих љу ди оку пи мо и да
да мо још не ки до при нос пан -
че вач ком спо р ту, да се број
уче сни ка на Олим пиј ским
игра ма ши ри, а да ти олим -
пиј ци бу ду узо ри и идо ли мла -
дим ге не ра ци ја ма. У ово ме
ис ти че мо по др шку На ђе Хигл,
Ми лен ка То пи ћа, као и Жи ки -
це Ми ло са вље ви ћа, ко ји је
сво јим при су ством на овом
тур ни ру то по твр дио – ре као је
пр ви чо век џу до-клу ба из
Стар че ва Ми ро слав Јо чић.

Што се ти че ре зул та та ма ли -
ша на из овог спорт ског ко лек -
ти ва, тре ба ре ћи да су они и
овог пу та оправ да ли оче ки ва -
ња и осво ји ли но ве тро фе је.
Ду ња Јо чић се оки ти ла злат -
ном ме да љом, Ања Ма тић је
за ра ди ла сре бро, а брон зе су
за слу жи ли: Ма те ја Илић, Го -
луб Стри гић, Вла ди мир Сто ја -
но вић, Ан дреј Жи ва но вић и
Ла зар Сто ја но вић. На пе та ме -
ста су се пла си ра ли Ра дан
Ћир ко вић и Ми лен ко Стри гић.

Од лич не ре зул та те на тур -
ни ру у на шем гра ду по сти гли
су и чла но ви ЏК-а Пан че во.

Нај у спе шни ји је био по ле -
та рац Ми лош Ман да рић, ко ји
је по ред злат не ме да ље за слу -
жио и пе хар на ме њен нај бо -
љем так ми ча ру на тур ни ру.
По ред ње га, нај вред ни је тро -
фе је су за слу жи ли и Ла зар и
Ни на Ал би ја нић и Алек сан дар
Лу пу лов. Сре бром су се оки ти -
ли Ла зар Ва нев ски и Не ма ња
Ни шић, а брон за ма Ана Лу пу -
лов и Вук Вељ ко вић.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Аранђеловац: ШАМОТ–ДИНАМО

СУПЕР Б ЛИГА
жене

Н. Пазова: МЛАДОСТ–ПАНЧЕВО

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Сечањ: ХЕРЦЕГОВИНА–ЈАБУКА

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Темерин: МЛАДОСТ ТСК – ВЛАДИМИРОВАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПОТИСЈЕ

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Нови Сад: Ц. ЗВЕЗДА – ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Панчево: ДИНАМО 1945 – ПРОЛЕТЕР
субота, 15.30 

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Омољица: МЛАДОСТ – ПАРТИЗАН (Г)
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–ЈЕДИНСТВО
Б. Н. Село: СЛОГА – ВОЈВОДИНА (С)
Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (Ц)
Старчево: БОРАЦ–БУДУЋНОСТ
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ГЛОГОЊ
недеља, 16 сати

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БОРАЦ
Долово: ДОЛОВО–ПРОЛЕТЕР

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР А ЛИГА
Суботица: СПАРТАК–ДИНАМО 23:21
Панчево: ДИНАМО–МЕТАЛОПЛАСТИКА 28:18

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Б. Н. Село: ВЛАДИМИРОВАЦ–ПУТИНЦИ 33:26
Риђица: ДАЛМАТИНАЦ–ДОЛОВО 26:24

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – РАДНИЧКИ (НП) 4:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Б. В. Село: КОЗАРА – ДИНАМО 1945 0:1

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ 1:1
Алибунар: БУДУЋНОСТ–СТРЕЛА 1:3
Црепаја: ВОЈВОДИНА–СЛОГА 1:0
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ПОЛЕТ 1:0
Б. Црква: БАК–МЛАДОСТ 1:3

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Уздин: УНИРЕА–МЛАДОСТ 0:1
Глогоњ: ГЛОГОЊ–ОМЛАДИНАЦ 3:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Дубовац: ЈЕДИНСТВО–БУДУЋНОСТ 3:4
Делиблато: ОМЛАДИНАЦ – С. ТАМИШ 1:5
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: 1. Дe7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Осво је ни но ви бо до ви

Следи ви кенд 
у Ма ле зи ји

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли -
ста Ду шан Бор ко вић, наш су -
гра ђа нин, имао је још је дан
од ли чан ви кенд у ТЦР шам пи -
о на ту. Во зач НИС –Пе трол и
Б3 реј синг ти ма осво јио је но -
вих шест бо до ва на пр вом над -
ме та њу у Син га пу ру и та ко на -
ста вио сјај ну се ри ју во жњи на
азиј ској тур не ји. У ноћ ној
улич ној тр ци на ста зи „Ма ри -
на беј” срп ски ас је за у зео сед -
мо ме сто, па је та ко сте као
услов да у дру гој тр ци стар ту је
с дру ге по зи ци је.

Тр кач ки ви кенд у Син га пу -
ру, ко ји се одр жа ва за јед но с
„Фор му лом 1”, у пот пу но сти је
при ла го ђен по пу лар ном так -
ми че њу, па су због то га ква ли -
фи ка ци је у ТЦР-у во же не са мо
у јед ној се си ји од 25 ми ну та и у
њи ма је наш ас по сти гао ше сто
вре ме. Ме ђу тим, по од лу ци ор -
га ни за то ра, Бор ко вић је са још
11 во за ча ка жњен за пре се ца ње
ста зе, па је, као по сле ди ца ова -
кве од лу ке, нај бо љи срп ски ау -
то мо би ли ста у ко нач ном пла -
сма ну за у зео де ве то ме сто. На
осно ву пла сма на у ква ли фи ка -
ци ја ма Ду ца је у пр вој тр ци
стар то вао осми, а дру гог да на
тр кач ког ви кен да кре нуо је са
сјај не дру ге по зи ци је.

Оно што је за ми слио и ја ко
же лео, наш су гра ђа нин је и

НА СТА ВЉЕН ТЦР ШАМ ПИ О НАТ

ДУ ЦА „ПРЕ ГА ЗИО” И СИН ГА ПУРШАМПИОНСКА 
ДРУЖИНА

Ше сти пут уза стоп но еки па
се ни о ра СД-а „Пан че во 1813”
три јум фо ва ла је на Пр вен ству
Ср би је у га ђа њу из пи што ља
ве ли ког ка ли бра. Овог пу та
на ши су гра ђа ни су до ти ту ле
шам пи о на сти гли у Но вом Са -
ду про шлог ви кен да.

Тим из Пан че ва, ко ји су чи ни -
ли Јо ви ца Бу ба ло, Са ша Пе тро -
вић и Јо ван Па вли ца, убе дљи во
је три јум фо вао – са 935 кру го ва.

Сва три чла на еки пе СД-а
„Пан че во 1813” осво ји ла су ме -
да ље и у по је ди нач ној кон ку -
рен ци ји. По бе дио је Јо ви ца Бу -
ба ло, с 339 кру го ва, дру ги је био
Са ша Пе тро вић, са 323, а тре ћи
Јо ван Па вли ца, са 273 кру га.

БРОНЗА 
ИЗ ТЕМИШВАРА

На међународном турниру у
Темишвару који је одржан про-
шлог викенда запажен успех
оствариле су и чланице Бад-
минтон клуба Панчево.

Анђела Витман и Сања Пе-
рић, које је предводила Мили-
ца Ускоковић, освојиле су
бронзано одличје у дублу.

У исто време је одржан и
шеснаести турнир под нази-
вом „Трофеј Београда”.

БК Панчево су представљали
Миона Филиповић, Дарко Ра-
шовић и Стефан Мијатовић.

Најуспешнија је била Миона,
која је освојила бронзану меда-
љу у групи девојчица до једана-
ест година.

АНА НАЈ У СПЕ ШНИ ЈА
На ми тин гу у Но вом Са ду од -
лич не ре зул та те су оства ри ли
и чла но ви АК-а Та миш.

У ка те го ри ји мла ђих пи о -
нир ки Ана Дра го је вић је осво -
ји ла злат ну ме да љу у тр ци на
600 ме та ра, по ста вив ши но ви

лич ни ре корд од 1:52,14, а
про гла ше на је и за нај у спе -
шни ју атле ти чар ку у сво јој
гру пи. У ис тој кон ку рен ци ји
Ма ри ја Мр ке ла је дру га сти гла
на циљ. У гру пи го ди ну да на
мла ђих уче сни ка Са ња Ма рић
је та ко ђе осво ји ла злат ну ме -
да љу с лич ним ре кор дом, а
Алек са Нер ти ца је био дру ги
на 600 ме та ра.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

на пад нем Гра че ва да је би ло
дру га чи је. У сва ком слу ча ју,
„хон де” стар ту ју као ра ке те на -
спрам „се а та”, ста за је уза на и,
због зи до ва ко ји ма је ои ви че на,
те шко се оби ла зи, а и тем пе ра -
ту ра мо то ра знат но ра сте и до -
дат но успо ра ва. Мо рао бих
мно го да ри зи ку јем да сам кре -
нуо да га оби ла зим, иа ко сам
имао бо љу бр зи ну од ње га. Све
у све му, био је ово иза зо ван и
до бар ви кенд и на дам се да ћу
истим тем пом на ста ви ти и у
Ма ле зи ји за две не де ље, ка ко
би ова азиј ска тур не ја би ла за о -
кру же на са мо ус пе си ма – ре као
је Ду ца Бор ко вић по сле тр ке.

ТЦР шам пи о нат се на ста вља
1. и 2. ок то бра.

оства рио у дру гој тр ци. Ше сти
пут у овој ТЦР се зо ни по пео се
на по бед нич ко по сто ље, јер је
над ме та ње дру гог да на у Син -
га пу ру окон чао на дру гом ме -
сту и осво јио но вих осам на ест
бо до ва. По сле спек та ку лар ног
ви кен да на ста зи „Ма ри на беј”
срп ски ас има 24 но ва бо да, а у
ге не рал ном пла сма ну са да за -
у зи ма сед мо ме сто, са укуп но
сто че тр де сет јед ним бо дом.

Бу ду ћи да је тр кач ки ви кенд
у Син га пу ру у пот пу но сти био
под ре ђен так ми че њу „Фор му -
ле 1”, ко је се одр жа ва ло за јед -
но са ТЦР шам пи о на том, тра -
ја ње тр ке би ло је огра ни че но на
де сет кру го ва или три де сет ми -
ну та. Због број них ин ци де на та,

си гур но сни ау то мо бил је два
пу та из ла зио на ста зу и знат но
ус по рио ову улич ну тр ку, ко ја
је за вр ше на по сле из ве зе них
се дам кру го ва због ис те ка 30
ми ну та.

Ре кли смо већ, Ду ца је стар -
то вао с дру ге по зи ци је, ко ју је
ус пео да за др жи до са мог кра -
ја и по сле из ла за ка си гур но -
сног ау то мо би ла ни је до зво -
лио да му не ко угро зи по зи ци -
ју, али је исто та ко би ло ма ло
мо гућ но сти да на пад не Гра че -
ва за пр во ме сто.

– Ма ло сам се раз о ча рао због
ова квог тем па тр ке, че стих
пре ки да ња, успо ра ва ња и вре -
мен ског огра ни че ња. Мо жда
бих имао бо љу мо гућ ност да

ЏУ ДО КЛУБ „АКА ДЕ МИ ЈА ЈО ЧИЋ” ОБЕ ЛЕ ЖИО ЛЕП ЈУ БИ ЛЕЈ

ДЕ СЕТ ГО ДИ НА БОР БЕ И НА ПРЕТ КА

Странe припремио

Александар
Живковић

По сле успе шно за вр ше ног
пре ла зног ро ка так ми ча -
ри ко ји су пре шли у но во -
о тво ре ни Те квон до клуб
Ко ло се ум из на ше га гра да
осво ји ли су пр ве ме да ље
за тај ко лек тив.

На Пр вен ству Ср би је у
Ни шу Зо ра на Пе три чић и
Алек сан дар Ба та ло осво ји ли

су сре бр на од лич ја, а Ми -
ња Бо јо вић је за слу жи ла
брон зу.

Иду ћег ви кен да так ми -
чар ке ТК-а Ко ло се ум Ми -
ња Бо јо вић и Ми ли ца Не -
дел ков ски пу ту ју у Бу гар -
ску, где ће бра ни ти бо је
на ше зе мље на Бал кан -
ском пр вен ству.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У ТЕКВОНДУ

ОД ЛИЧ ЈА ЗА КО ЛО СЕ УМ

ЗЛАТО ЗА ЈОТИЋА

Прошлог викенда je одржано Пр-
венство Београда у фулконтакту.

У веома јакој конкуренцији
сјајан успех остварио је Добри-
воје Јотић, члан удружења „Срп-
ска Спарта”.

Он је у категорији до 71 кг и
освојио је најсјајније одличје.
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Да вид Ме са рош,
сред њо шко лац:
     
– То ком рас пу ста сам
ишао на ле то ва ње, 
а по ред то га, до ста 
вре ме на сам про вео 
с дру штвом. Че сто смо
ишли на по ље и 
у игра о ни цу, а не дав но
сам кре нуо у шко лу.

Пе тар По по вић,
гим на зи ја лац:

– Био сам на мо ру
то ком ле та. Осим то га,
сла бо сам ишао на 
ку па ње, а ина че ни сам
мно го из ла зио, али сам
че сто ишао на ро ђен да -
не. Са да је рас пуст 
го тов и по че ла је но ва
школ ска го ди на.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?Д. Кожан

Пу сти др во!
Да ли сте од оних ко ји ма про шлост не да ми ра? Не ко вас је по -

вре дио, увре дио, уне сре ћио и то вас то ли ко му чи да не мо же те

да на ста ви те да ље?

    Ако је та ко, се ти те се оне му дре при че ка да уче ник пи та учи -

те ља упра во то – ка ко да се осло бо ди оно га што га др жи у про -

шло сти. Учи тељ та да за гр ли др во и упи та: „Шта ја мо гу да учи -

ним да би ме ово др во пу сти ло?”

    Ето, у то ме је це ла му дрост. И то ве ли ка.

Ре ци: не!
Мно ге бо ле сти те ла до ла зе из гла ве. Ка жу, ако вас хро нич но бо -

ли кич ма, тре ба да се за пи та те ко ли ко се че сто са ви ја те пред

прох те ви ма дру гих. Ко ли ко пу та вам се де си да од вас не што тра -

же и да, упр кос то ме што све у ва ма ври шти: не, ипак ка же те: да? 

    Чи ни те ли то из но ва и из но ва, по ста ће те мост пре ко ко га ће

дру ги га зи ти жу ре ћи ка сво јим ци ље ви ма. То ну ће те све ду бље,

све док вас јед ног да на пот пу но не сло ме.

    Сто га, ди жи те гла ву док је вре ме и ре ци те: да – са ми ма се би!

Пре пу сти се!
Одеш ових да на ра но ују тру у при ро ду. Уми риш ми сли, сти шаш

се. Од јед ном, осе тиш да је ту – је сен. Стру ји, зу ји, ра ди пу ном па -

ром. Ве ли ке про ме не од ви ја ју ти се пред очи ма.

    Шта ра де биљ ке? Не мр да ју. Све оп шти мир. Пре пу шта ју се

про це су с пу ним по ве ре њем. Ужи ва ју. Не тре ска ју се, не опи ру

се, не бе сне, не ври ште, не па ни че. Та кве ре ак ци је су ипак за

љу де, је л’ да?

    Биљ ке зна ју да су про ме не увек до бра ствар. Да их не ма, ни -

ка да не би смо на пре до ва ли, зар не? Учи те од ис ку сни јих.

Алек сан дра Ви тић,
гим на зи јал ка:

– За вре ме рас пу ста сам
би ла с ма мом и та том у
Грч кој на мо ру и ле по
сам се про ве ла, а и че сто
сам с дру штвом из ла зи ла
у град. Са да је по че ла
но ва школ ска го ди на, 
па са мим тим и уче ње.

Наградни конкурс

„Панчевац” у срцу Цриквенице.
Сунчица Трпчевски, Вука Караџића 56, Јабука

На Плавим хоризонтима пада киша, али упорним
купачима то не смета.

Драгослав Ковач, Иве Лоле Рибара 55, Долово

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! 

Драгославе, Сунчице,
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


