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Три тач ке днев ног реда у
фоку су

О мак си мал ном бро ју
запо сле них у јав ном 
сек то ру нај ви ше поле ми ке

Алби ја нић сме њен 
с места дирек то ра Цен тра
за соци јал ни рад

Иако је сед ни ца Скуп шти не гра да
одр жа на у уто рак, 22. авгу ста, била
три на е ста, испо ста ви ло се да јој је тај
нуме рич ки атри бут донео сре ћу:
после дуго трај ног бој ко та опо зи ци о -
ни одбор ни ци су изу зет но про фе си о -
нал но и кон струк тив но уче ство ва ли у
њеном раду, што је резул ти ра ло тиме
да су се о важним тема ма за живот
гра ђан ки и гра ђа на Пан че ва суче ља -
ва ла мишље ња тамо где то и тре ба да
се ради – за говор ни цом локал ног
пар ла мен та.

О три од укуп но 28 тача ка днев ног
реда рас пра вља ло се ско ро цела три
сата, док су пре о ста ле „ста ле” у десе -
так мину та.

Аргументовано
На самом почет ку се виде ло да ће
саста нак пред став ни ка гра ђа на има -
ти дру га чи ји ток од уоби ча је ног.
Испо ста ви ће се касни је – нај ак тив -
ни ји одбор ник на сед ни ци Дејан
Јова но вић (ДЈБ) аргу мен то ва но је
пред ло жио да се у днев ни ред увр сти
још пет тача ка: фор ми ра ње рад ног
тела за утвр ђи ва ње ста ња у Апо те ци
Пан че во, као и оног које би се бави ло
рас по де лом буџет ских сред ста ва за
јав но инфор ми са ње, рас пра ве о
селек тив ном кори шће њу јав ног про -
сто ра, те о раду стал них скуп штин -
ских рад них тела и, на кра ју, тра жио
је инфор ма ци ју о кишној кана ли за -
ци ји у насе љу Мла дост.

КОНАЧ НО СМИ СЛЕ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

Опо зи ци ја кон струк тив на, пар ла мен та ри зам „про ра дио”

ТЕЖАК ХЛАД
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Могућа појава 
афричке куге свиња
» страна 6

Најтежим затвореницима
гарантована сва права
» страна 10

Нарав но, ништа од овог није про -
шло, али је Јова но вић, потом, имао и
при мед бе на запи сник с прет ход не
сед ни це.

– Пре годи ну и по дана пита ли смо
када ће запи сник садр жа ти спи сак
свих оних који су били при сут ни на
про шлом засе да њу Скуп шти не. Доби -
ли смо обе ћа ње да се на послов ни ку
ради, али изгле да да ћемо за 35 годи -
на то и да завр ши мо – казао је он.

Репли ци рао му је Тигран Киш,
пред сед ник Скуп шти не гра да:

– Обја снио сам више пута шта и
зашто се чека. Да поно вим: први део
чека ња је готов – доби ли смо нове
табле те, који ће ради ти пошто доби -
је мо бес плат но софт вер ско реше ње
од респек та бил не међу на род не орга -
ни за ци је, што је вред но чека ња.

Уз опа ску да није задо во љан обја -
шње њем, те да „софт вер не може да
раз ми шља уме сто нас, већ само да
иско ри сти подат ке које ми уба ци мо”,
Јова но вић је оду стао од даље рас пра -
ве. „Нисам ту да вас задо во ља вам или
не задо во ља вам и мислим да сам вам
дао обја шње ње у нај бо љој наме ри”,
репли ци рао му је Киш, па се пре шло

ко која једи ни ца у систе му локал не
само у пра ве може да сма њи број запо -
сле них, зави си од руко во ди ла ца сва ке
од тих фир ми. Град ско веће и ја смо
их кон сул то ва ли, а они су дали опти -
ма лан број рад ни ка с којим могу да
функ ци о ни шу у окви ру сво је при мар -
не делат но сти. Ума ње ње после анке -
ти ра ња запо сле них није било довољ но
– при ја ви ло их се 35, па ћемо мора ти
све да завр ши мо кроз тех но ло шки
вишак, одно сно нове систе ма ти за ци -
је. Зато, лине ар но је свим субјек ти ма
у систе му одре ђе но да сма ње број
запо сле них за 9,5 одсто.

Опа ска Деја на Јова но ви ћа да га ни
гра до на чел ник није задо во љио, иза -
зва ла је буру сме ха у сали. Пози ва ју -
ћи се на реал ни сек тор, ука зао је на
при вред ни апсурд да АТП, као пред -
у зе ће које доби ја нај ви ше нов ца из
град ске касе, сада тре ба да отпу сти
нај ви ше људи, уме сто да то учи ни
фир ма чије је посло ва ње у плу су.

Незаинтересована Република
Нико ла Ћур чин (ДС) надо ве зао се
раз ми шља њем да је „држа ва цен тра -
ли зо ва на, а поло жај Пан че ва у одно -
су на дру ге локал не само у пра ве у
Срби ји лош, јер у про се ку дру ги гра -
до ви има ју оба ве зу да сма ње број
запо сле них за чети ри одсто”.

– После ди ца је лоши ји ква ли тет
живота гра ђа на, а и непо сто ја ње могућ -
но сти новог запо шља ва ња. Про сек код
нас је 6,4 запо сле на у систе му локал не
само у пра ве, а у ЕУ је про сек 8,6. Тако -
ђе, овим се, због про пор ци је, сма њу је и
број запо сле них на одре ђе но вре ме, не
само на нео д ре ђе но. Уз то, „мали” су
оста ли у пот пу но сти без рад ни ка, а код
„вели ких” се мно го мање ште ди. Раци -
о на ли за ци ја добро зву чи – ште ди мо,
али има мо при ти сак од спо ља, из Репу -
бли ке, коју апсо лут но не инте ре су је
чиње ни ца да наш град ски буџет може
да финан си ра јав ни сек тор.

» Наставак на страни 5

на Пред лог одлу ке о мак си мал ном
бро ју запо сле них на нео д ре ђе но вре -
ме у систе му локал не само у пра ве
Гра да Пан че ва за 2017. годи ну, који
је до кра ја про бу дио говор нич ке
вешти не опо зи ци о них одбор ни ка.

Нико ла Ћебић (ДЈБ) рекао је да је
дато „шту ро обра зло же ње” и додао:

– На папи ру сто ји да има мо оба ве -
зу да доне се мо одлу ку због тога што
је Вла да пре у зе ла неке оба ве зе, да
има мо пра ва да је доне се мо и да је
доно си мо. Посто ји и табе ла с мак си -
мал ним бро јем запо сле них за сва ку
уста но ву и пред у зе ће, али на осно ву
чега је баш тако одлу че но? Неке
ства ри су изгу би ле сми сао када се о
бро ју запо сле них ради, а опет прет -
по ста вљам, чим смо доче ка ли пос-
лед њи дан за доно ше ње ове одлу ке,
да се на њој детаљ но ради ло, о њој
раз ми шља ло и вага ло. Зашто је ово
реше ње нај бо ље, а не неко дру го?

Одго во рио му је гра до на чел ник
Саша Павлов:

– Раци о на ли за ци ја је врше на на
осно ву тога што има мо оба ве зу да
уку пан број запо сле них буде 2.280,
ради се о 104 рад на места. То за коли -

Дејан Јовановић (ДЈБ): о чему ви причате!?



ће подр жа ти учла ње ње Косо ва у
Уне ско, а коли ко је у поза ди ни све га
меша ње неке вели ке стра не силе.
Уко ли ко САД, Тур ска или Сау диј ска
Ара би ја поку ша ва ју да из сен ке јача -
ју свој ути цај у Маке до ни ји да би
пари ра ли Руси ји (што је врло могу -
ће), нагле да ће мо се још сва чег.

Да за сум ње има осно ва, потвр ђу ју
инфо р ма ци је о спрем но сти Аме ри ке
да мак си мал но скра ти и убр за про -
це ду ру за при јем Маке до ни је у
НАТО. Један од дока за за то је да су
недав но у око ли ни Ско пља одр жа ни
вели ки вој ни мане ври при пад ни ка
ору жа них сна га Аме ри ке и Маке до -
ни је. На њима је уче ство ва ло неко -
ли ко сто ти на аме рич ких вој ни ка и
њихо вих коле га из маке дон ске
арми је, а уве жба ва ли су под јед на ко
напа дач ке, хума ни тар не и изви ђач -
ке акци је.

Зато се наме ће пита ње шта ће
бити уко ли ко Маке до ни ја у доглед -
но вре ме поста не чла ни ца Запад не
вој не али јан се. У том слу ча ју Срби ја
и Босна ће бити једи не бал кан ске
држа ве које ће са свих стра на бити
окру же не држа ва ма из НАТО поро -
ди це, што ће без сум ње ути ца ти на
њихо ве стра те шке пози ци је.

М. Г.

су обја ви ли прог но зе да Срби ју чека
под јед на ко вре ла поли тич ка јесен.
Навод но, интен зи ви ра ће се про те сти
неза до вољ них рад ни ка „Гоше”, неке
опо зи ци о не стран ке ће поку ша ти да
орга ни зу ју про те сте, држав ни врх
Руси је ће интен зи ви ра ти зах те ве
које упу ћу је руко вод ству наше земље
да хума ни тар ни цен тар у Нишу и
запо сле ни у њему доби ју дипло мат -
ски ста тус, а Европ ска уни ја ће
наста ви ти да нас усло вља ва оба ве -
зом да ускла ди мо спољ ну поли ти ку с
њом и да поч не мо да се дис тан ци ра -
мо од Руси је.

После нај но ви је кри зе на рела ци ји
Бео град –Ско пље и дога ђа ја у маке -
дон ској пре сто ни ци песи ми сти чан
сце на рио раз во ја дога ђа ја у Срби ји
од почет ка јесе ни добио је на увер -
љи во сти. У сре ду, у попо днев ним
часо ви ма, обја вље но је да је постиг -
нут ком про мис после раз го во ра
изме ђу пред сед ни ка Срби је и пре -
ми је ра Маке до ни је, што је ода гна ло
стра хо ва ња од неже ље ног раз во ја
кри зе.

Међу тим, оста ла је непо зна ни ца
коли ко је нај но ви ја срп ско-маке дон -
ска кри за после ди ца нере ше ног спо -
ра изме ђу тих зема ља због тога што
су наше јужне ком ши је наја ви ле да

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Три: СРС, ДСС, СНС.

У локалном парламенту, у уторак, 22. августа

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЉУТЊА ЈЕ КИСЕЛИНА

КОЈА ВЕЋУ ШТЕТУ ЧИНИ ПОСУДИ 

У КОЈОЈ СЕ НАЛАЗИ НЕГО БИЛО ЧЕМУ 

НА ШТА СЕ ИЗЛИЈЕ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Марк Твен

Биће вре ло у
сеп тем бру

Током прет ход ног месе ца, у вре ме
пакле них вру ћи на, поје ди ни меди ји

Уби нас бела куга
Зву чи неве ро ват но, али је исти ни то. У Срби ји, јед ној од нај ста ри јих
зема ља у Евро пи, у којој је дра сти чан пад ната ли те та један од дуго -
го ди шњих про бле ма, касни испла та нов ча них накна да за поро ди ље
– оба ве сти ла је пред сед ни ца Вла де на кон фе рен ци ји за нови на ре
одр жа ној ових дана.

Иако је има ла оправ да ње за то и рекла да је узрок про бле ма „обим -
на доку мен та ци ја којa мора руч но да се обра ђу је”, инфор ма ци ја коју
је саоп шти ла може само да забри не.

Ако се већ годи на ма упо зо ра ва да је бела куга један од нај ве ћих
про бле ма Срби је, тре ба ло би оче ки ва ти да држа ва пред у зи ма све
како би мак си мал но пома га ла мај ка ма и да сти му ла тив ним мера ма
под сти че рађа ње. Уме сто тога, све оста је само на речи ма.

На кон фе рен ци ји за нови на ре посве ће ној паду ната ли те та, поред
пре ми јер ке, гово ри ла је и Сла ви ца Ђукић Деја но вић, чла ни ца Вла де
заду же на за попу ла ци о ну поли ти ку. У њихо вим изла га њи ма могло се
чути да је у току изра да стра те ги је за под сти ца ње рађа ња и зако на о
помо ћи поро ди ци, али да ће ти акти бити усво је ни и поче ти да се
спро во де тек иду ће годи не.

Сушти на тог зако на и стра те ги је мора ла би да буде јед но став на.
Они тре ба да пру же одго во ре на пита ња како мак си мал но помо ћи
мај ка ма с децом и паро ви ма који би воле ли да има ју потом ство и
како зау ста ви ти дуго го ди шњи егзо дус из Срби је. За кога се гра де
нови путе ви и отва ра ју фабри ке ако из дана у дан све више мла дих,
али и оних у пуној живот ној сна зи, одла зи у Немач ку, Аустри ју, Нор -
ве шку и дру ге стра не земље?

Реше ње је јед но став но: да би се зау ста вио тај тренд, Срби ја мора да
буде мир на и ста бил на земља која ће под сти ца ти рађа ње и држа ва у
којој ће бити могу ће пред ви де ти будућ ност. За поче так, нека нас
инспи ри ше руски при мер.

У тој држа ви се мај ке с јед ним дете том за рође ње сва ког наред ног
награ ђу ју с 10.000 евра. Жене које роде тре ће дете доби ја ју пла ту од
држа ве, што зна чи да више не мора ју да раде и да мисле како ће
реши ти финан сиј ске про бле ме. Та стра те ги ја је била ефи ка сна, о
чему гово ри пода так да је захва љу ју ћи њој у Руси ји за крат ко вре ме
пове ћан ната ли тет.

Нажа лост, код нас је дру га чи је, што се довољ но види из ста ти сти -
ке. Пода ци гово ре да је у Срби ји још од 1992. годи не број ново ро ђе -
них у паду и мањи од бро ја умр лих. У нашој земљи се сва ке годи не
роди око 66.000 људи, а умре око 108.000. То зна чи да се број ста нов -
ни ка наше држа ве сва ке годи не сма њи за око 38.000. Осим тога,
педе сет два одсто брач них паро ва у Срби ји има само јед но дете,
нешто мањи про це нат дво је, а број поро ди ца с тро је или више деце
је мини ма лан.

Да би се зау ста вио нега тив ни при род ни при ра штај, потреб но је да
деве де сет одсто поро ди ца у Срби ји има дво је или више деце, што у
сада шњим окол но сти ма зву чи као науч на фан та сти ка.

У при лог томе гово ри пода так Репу блич ког заво да за ста ти сти ку да
је током про шле годи не у Срби ји рође но нај ма ње деце у послед њих
сто годи на. Држа ви која има такав ната ли тет пове ћа ње при ра шта ја
мора да буде апсо лут ни и нај ве ћи при о ри тет. Све док не буде тако,
Срби ја ће бити на врху листе нај ста ри јих европ ских држа ва.

Демо граф ска ситу а ци ја би могла и мора ла да буде мно го боља и у
Пан че ву. Пре ма пода ци ма за првих шест месе ци ове годи не, у
нашем гра ду је рође на 741 беба, а умр ла је 1.001 осо ба. У истом
пери о ду про шле годи не роди ло се 738 деча ка и девој чи ца, а напу сти -
ло нас је 895 наших сугра ђа на. Због тога је вре ме за кон крет ну и брзу
акци ју. У супрот ном, биће мо земља која неће има ти будућ ност, јер
ће се оби сти ни ти мрач на пред ви ђа ња демо гра фа.

Застра шу ју ће зву че њихо ве прог но зе да ће се, ако се нешто брзо и
ради кал но не пре ду зме, осет но сма њи ти број ста нов ни ка наше држа -
ве, а да ће њихо ва про сеч на ста рост, која је 2011. годи не била 42
годи не, 2061. годи не бити 50 годи на. То је више него алар ман тан
пода так који би сва ког морао да забри не.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић



У дво ри шту Народ ног музе -
ја Пан че во у петак, 25. авгу -
ста, од 20 сати, биће одр жа -
но вече блу за и рока, као и
про мо ци ја награ ђе ног фил -
ма „Банат ски блуз”, чији су
ауто ри Алек сан дра Јако вље -
вић, кустос-етно лог, и Радо -
ван Ђерић, фото граф, обо је
запо сле ни у Музе ју. Про -
грам је бес пла тан.

На 47. међу на род ном
фести ва лу ама тер ског фил -
ма који је одр жан у Омо љи -
ци од 4. до 6. авгу ста доде ље -
на је аутор ска награ да, гран-
при фести ва ла, Алек сан дри
Јако вље вић и Радо ва ну
Ђери ћу за филм „Банат ски
блуз”, као и пла ке та Етно -
граф ског музе ја у Бео гра ду и
дипло ма за нај бо љи филм на
тему тра ди ци о нал ни живот
села.

Спе ци јал на награ да за
нај бо љу режи ју, пла ке та
„Злат ни сун цо крет” и дип-
ло ма при па ле су Радо ва ну
Ђери ћу.

– Сва ко село у Бана ту има
свој иден ти тет. Међу тим,
посто ји нешто што је зајед -
нич ко, што села нерас ки ди -
во спа ја, а то је мен та ли тет
изра жен у начи ну дру штве -
ног пона ша ња, оби ча ји ма и
нави ка ма. Филм „Банат ски

блуз” јесте при ча о Бана ћа -
ни ма која осли ка ва дух
дана шњег Бана та. Филм је
под ву чен аутор ском музи -
ком позна тог музи ча ра,
гита ри сте Бра ни сла ва Бане -
та Глу ва ко ва – рекла је
аутор ка Алек сан дра Јако -
вље вић.

Глав ни актер фил ма који
је инспи ри сао ауто ре, јесте
Душан Глу ва ков, аутен тич ни
Бана ћа нин. Гост вече ри је
бенд Душа на Глу ва ко ва,
музи ча ра и вла сни ка култ -
ног кафеа „Banatski Blues
Caffe” у Цре па ји.

М. M. В.

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

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

које ће оба вља ти струч ња ци
с Кли нич ког цен тра у Бео -
гра ду.

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

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

АКТУЕЛНО
Петак, 25. август 2017.

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

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

ТРЕ ЋИ „FREEDOM ART”

ШЕСТ ДАНА, ТРИ НА ЕСТ ПРО ГРА МА
Мура ли осве жи ли
цен тар гра да

Фести вал „FreeDom Art” Дома
омла ди не Пан че во почео је у
субо ту, 19. авгу ста, пред ста -
вља њем мура ла Мила на Була -
то ви ћа и Сање Мом чи ло вић и
насту пом вели ког умет нич ког
колек ти ва „Farra Fanфarra” из
Лиса бо на.

Мура ли ће убу ду ће кра си ти
про лаз у Ули ци гене ра ла
Петра Ара чи ћа (пре ко пута
Град ске упра ве), а како кажу
умет ни ци, основ на иде ја била
је да сугра ђа ни сами тума че
њихо во зна че ње, јер је упра во
у томе сушти на сло бо де.

– Нисмо хте ли да наме ће мо
наше лич не теме и пој мо ве
који ма се ина че бави мо у свом
раду, већ је иде ја била сло бод -
но тума че ње дела, које носи
неке асо ци ја ци је и живи само -
стал но у окви ру неког отво ре -
ног про сто ра који деле сви
гра ђа ни – рекла је Сања Мом -
чи ло вић.

Милан је додао да су у пита -
њу хумо ри стич ни пор тре ти
који ће успе ти да заин три ги -
ра ју сугра ђа не.

– Има ли смо вели ку подр -
шку од људи који живе у око -
ли ни. Засад су ути сци вео ма
пози тив ни – рекао је он.

Овај дога ђај су сво јим при су -
ством уве ли ча ли и гости из
Пор ту га ли је, који су након
крат ког музич ког пер фор ман са
на ули ци сво ју енер ги ју пред -
ста ви ли и у башти Дома омла -
ди не. Два сата неве ро ват не
енер ги је уз меша ње раз ли чи -
тих музич ких сти ло ва, као што
су фанк, џез, рок, дис ко и панк,
али и лати но и бал кан ских рит -
мо ва, омо гу ћи ли су посе ти о ци -
ма несва ки да шњи дожи вљај.

Сан дро Феликс, члан дувач -
ког орке стра „Farra Fanfarra”,

рекао је да први пут уче ству ју
на фести ва лу „FreeDom Art” и
да се њихов начин бавље ња
музи ком одлич но укла па у
тема ти ку фести ва ла.

– Инспи ри са ни смо тру бач -
ким бен до ви ма из Срби је.
Наше виђе ње сло бо де је у
томе да пред ста ви мо себе она -
ко како жели мо, а ми то ради -
мо упра во кроз музи ку – рекао
је Феликс.

Цен трал ни про грам фести -
ва ла „FreeDom Art 2017” одви -
ја ће се од 23. до 27. авгу ста у
Пан че ву.

У сре ду, 23. авгу ста, од 15
сати, на пла тоу испред Народ -
ног музе ја Пан че во биће одр -
жа на мати не жур ка. Уче сни ци
про гра ма су Вук Милин ко вић
(R’n’B), Алек са Паро вић (реп),
Мар ко Абра мо вић (фанк),
Нико ла Вуко вић (тех-хаус),
Кри сти јан Стан ко вић (тех но)
и Бра ни слав Вуко са вље вић
Енки (тех но). Сутра дан, у
четвр так, 24. авгу ста, од 20
сати, у гале ри ји Дома омла ди -
не Пан че во биће при ре ђе но
све ча но отва ра ње фести ва ла и

изло жбе „Лини је и облик:
поче ци” Мили це Крстић,
Јеле не Сто ја но вић и Ива не
Недељ ко вић, а од 21 сат на
Пла тоу Мила на Мла де но ви -
ћа биће одр жа но вече стен -
дап коме ди је, када ће насту -
пи ти Мари на Орсаг. За завр -
ше так вече ри, од 22.30, пла -
ни ран је „Stand up Jazz Routi-
ne” Јеле не Јово вић и Алек -
сан дра Гру ји ћа.

За петак, 25. август, пред ви -
ђе на је про јек ци ја доку мен -
тар ног фил ма „Не опи ри се”
(САД), која ће бити при ре ђе на
у дво ра ни „Апо ло” Дома омла -
ди не Пан че во од 20 сати, а од
21.30 на Пла тоу Мила на Мла -
де но ви ћа биће одр жан кон -
церт гру пе „Amy’s House”.

Прет по след ње вече фести -
ва ла поче ће про јек ци јом доку -
мен тар ног фил ма „Бом ба”
(САД) у дво ра ни „Апо ло” Дома
омла ди не, од 20 сати. Атрак -
ци ја вече ри у башти Дома
омла ди не биће завр шни нас-
туп уче сни ка тре ћег сег мен та
Међу на род ног омла дин ског
про јек та „Music for Human

Rights” и пола зни ка „Хип-хоп
ради о ни це” Дома омла ди не
Пан че во, који ће поче ти у
21.30, као и кон церт гру па
„Ти”, „Лира Вега” и „Ничим
иза зван”. У дво ра ни „Апо ло” у
поноћ биће при ре ђен афтер -
пар ти.

У неде љу, 27. авгу ста, од 21
сат, мла ди пан че вач ки музи -
ча ри, уче сни ци Међу на род ног
омла дин ског про јек та „Music
for Human Rights” и УГ
„Наран џа сти”, у сарад њи с
Домом омла ди не Пан че во,
упри ли чи ће још јед но музич -
ко вече, под нази вом „Наран -
Џе мо ва ње – Freedom Edition”.

Ово го ди шњи „FreeDom Art”
заго ва ра сло бо ду умет нич ког
ства ра ња и изра жа ва ња, која
зау зи ма зна чај но место у кор -
пу су људ ских сло бо да, за коју се
умет ник мора (из)бори ти упр -
кос они ма што је огра ни ча ва ју,
али и самом себи, јер поне кад је
ауто цен зу ра нај ве ћи там ни чар
сло бо де ства ра ла штва.

Улаз на све дога ђа је је бес -
пла тан.

М. Марић Велич ко вић

У ДВО РИ ШТУ МУЗЕ ЈА

Вече блу за и рока

У петак, 25. авгу ста, од 20
сати, у Све то сав ском дому
биће одр жан кон церт саста ва
„Duo Fеerie”, који су још као
уче ни ци Музич ке шко ле
„Јован Бан дур” осно ва ли Ана
Бра те ље вић и Милан Бер гинц.

До сада су насту па ли у
Срби ји и Шпа ни ји. Зна ча јан
наступ су има ли на 10. међу -
на род ном фести ва лу хар фе у
Бео гра ду и на фести ва лу
камер не музи ке с хар фом у
Мадри ду „Isolda music group”
2011. годи не. У Кул тур ном
цен тру Пан че ва реа ли зо ва ли
су про је кат „Два музи ча ра –
три инстру мен та”. Овом при -
ли ком насту пи ће у саста ву
хар фа и вио ли на, а на про гра -
му ће бити дела Фол прех та,
Сен Сан са, Обер ту ра, Шопе на
и Бар то ка.

Ана Бра те ље вић је хар фист -
ки ња Чешког народ ног сим -
фо ниј ског орке стра, с којим је
има ла при ли ке да сара ђу је на
две европ ске тур не је, пре ко 30
кон це ра та, с леген дар ним
Ени ом Мори ко не ом, као и с
низом свет ски при зна тих
музи ча ра, као што су Андреа
Боче ли, Хосе Каре рас, Јонас
Кауф ман... Екс тер ни је пре да -
вач за камер ну музи ку на Ака -
де ми ји лепих умет но сти у
Пра гу, где тако ђе орга ни зу је
семи на ре из обла сти исто ри је
хар фи зма. У музич кој шко ли
„Иљи Хур ни ка” у Пра гу пре да -
је хар фу и кла вир.

Ана се музи ком бави од
шесте годи не, када почи ње да
учи кла вир, а потом и хар фу у
кла си проф. Мили це Барић.
Дипло ми ра ла је хар фу на
Факул те ту музич ке умет но сти
у Бео гра ду (2006) и завр ши ла
спе ци ја ли за ци ју на истом

факул те ту (2007), с нај ви шим
оце на ма, у кла си проф. Љиља -
не Несто ров ски. Поред хар фе,
на ФМУ у Бео гра ду дипло ми -
ра ла је кла вир (2008) у кла си
проф. Мари је Ђукић. Наста -
ви ла је шко ло ва ње у Пра гу, у
кла си еми нент не свет ске хар -
фист ки ње Јане Боу шко ве на
пре сти жној Ака де ми ји лепих
умет но сти, где завр ша ва
мастер-сту ди је хар фе (2010).
Успе шно је завр ши ла док тор -
ске сту ди је интер пре та ци је и
тео ри је интер пре та ци је – спе -
ци ја ли за ци ја хар фа (2016) на
Ака де ми ји лепих умет но сти у
Пра гу, у кла си Јане Боу шко ве.

Милан Бер гинц од пете
годи не сви ра вио ли ну. Завр -
шио је сред њу музич ку шко лу
„Јован Бан дур” у Пан че ву, у
кла си проф. Хеле не Маринц,
и у пет на е стој годи ни упи сао
Факул тет музич ке умет но сти
у Бео гра ду у кла си проф.
Јасне Мак си мо вић, у чијој
кла си је и дипло ми рао

децем бра 2007. годи не са
оце ном 10.

До сада је одр жао вели ки
број кон це ра та у свом гра ду и
у зна чај ним кон церт ним дво -
ра на ма у Бео гра ду, као што су:
Дво ра на Колар че ве заду жби -
не, Гале ри ја САНУ, Пави љон
„Цви је та Зузо рић”, УК „Паро -
брод”, СКЦ, Цен тар „Сава”.
Насту пио је и на број ним
хума ни тар ним кон цер ти ма. У
ино стран ству је кон цер ти рао у
вели ким музич ким цен три ма
као што су: Бер лин, Париз,
Салц бург, Есен, Амстер дам,
Хаг, Лук сем бург, Мадрид,
Бар се ло на, Вален си ја, Мон -
тре ал, Пекинг, Шан гај, Осло,
Кри сти јан санд, Нико зи ја,
Блед, Гори ци ја.

Поред редов ног шко ло ва ња,
поха ђа и већи број мај стор -
ских кур се ва, међу који ма су
они код про фе со ра Хил фри да
Фисте ра, Иго ра Ози ма и Пје ра
Амо ја ла. Током шко ло ва ња
иста као се и као камер ни

музи чар, па је 2007. усле дио
позив про фе со ра Ерне ста Кру -
ме са да Милан зајед но с још
тро је коле га офор ми мла ду
постав ку квар те та „Арко”.

Мастер-сту ди је завр шио је
на Уни вер зи те ту Агдер у Кри -
сти јан сан ду у Нор ве шкој, као
сти пен ди ста Кра ље ви не Нор -
ве шке и Фон да за мла де
тален те Репу бли ке Срби је.
Тре нут но је на дру гој годи ни
док тор ских сту ди ја на ФМУ у
Бео гра ду у кла си проф. Јасне
Мак си мо вић. Децем бра 2010.
годи не при мљен је на Кра љев -
ску музич ку ака де ми ју у Лон -
до ну, где је дипло ми рао у кла -
си проф. Remus-a Azoitei-a и
проф. So-Ock Kim. Члан је
гудач ког квар те та „Ала у да”. 

М. M. В.

У СВЕ ТО САВ СКОМ ДОМУ

Кон церт Ане Бра те ље вић и Мила на Бер гин ца

Девети међународни фести-
вал фолклорних ансамбала
„Панчево – град игре” почео је
у уторак, 22. августа, етноло-
шко-ликовном радионицом
која је одржана у сали КУД-а
„Станко Пауновић”, а затим и
кореографском радионицом у
дворишту Дома омладине
Панчево.

Деца су на кореографским
радионицама имала прилику
да упознају народне игре из
јужног Баната.

– На почетку су научили
„Хору”, игру из Банатског
Новог Села, затим „Танцуј,
танцуј”, словачку игру из Вој-
ловице, и мађарску игру „Рода”
из Војловице, као и српску

игру „Банатска ђурђевка”. Иде-
ја је да науче четири игре и да
то повежу у једну заједничку
кореографију, а њоме ће бити
отворен програм дечјег кон-
церта, који ће почети у 19 сати
– рекао је Дејан Трифуновић,
уметнички руководилац КУД-а
„Станко Пауновић”.

На радионицама су уче-
ствовали чланови Словачког
културно-просветног друш-
тва „Ђетван”, Мађарског кул-
турно-уметничког друштва
„Тамаши Арон”, фолклорне
секције Дома културе из
Банатског Новог Села, као и
домаћини и организатори
фестивала, чланови дечјих
ансамбала Културно-умет-

ничког друштва „Станко Пау-
новић НИС–РНП”.

У среду, 23. августа, у Дому
омладине Панчево предста-
вљени су дечји радови настали
на етнолошко-ликовној ради-
оници, а у вечерњим сатима
одржан је концерт фолклор-
них ансамбала који су уче-
ствовали у кореографској
радионици.

У четвртак, 24. августа, од 19
сати, у дворани Културног цен-
тра Панчева биће приређен
концерт фолклорних ансамба-
ла КУД-а „Станко Пауновић
НИС–РНП” (Панчево), КУД-а
„Грозд” из Вршца и Академије
српске народне игре из Торон-
та (Канада). М. M. В.

ПОЧЕО ФЕСТИВАЛ ФОЛКЛОРНИХ АНСАМБАЛА

Завршни концерт у четвртак
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Дуго го ди шњи пред сед ник На-
ци о нал ног саве та Рома Вито -
мир Михај ло вић сме њен је на
сед ни ци одр жа ној 19. авгу ста.
Од укуп но 32 чла на Наци о нал -
ног саве та Рома, 24 су гла са ла за
сме ну, а за пред сед ни ка је иза -
бран Терик Рама да но вић.

Сме на је усле ди ла на сед ни -
ци саве та која је била зака за на
по редов ној про це ду ри, а сама
тач ка је дода та као допун ска

на пред лог два на ест чла но ва
Наци о нал ног саве та. Како
сазна је мо, раз ло зи за изгла са -
ва ње непо ве ре ња су кри вич не
при ја ве и поступ ци који се
воде про тив њега, али и услов -
на казна због фал си фи ко ва ња
доку мен та. Ново руко вод ство,
поред пред сед ни ка, чине и
Дејан Жив ко вић из Про ку пља,
Душко и Јеле на Јова но вић из
Новог Сада као заме ни ци, али

и пот пред сед ни ци Невен ка
Васић из Вла со тин ца и Ненад
Таи ро вић из Сур ду ли це. За
пред сед ни ка Извр шног одбо -
ра иза бран је Милош Паун ко -
вић из Бео гра да.

Ново руко вод ство Наци о -
нал ног саве та Рома нагла ша ва
да ће њихо ви циље ви у раду
бити фор ми ра ње одбо ра
Наци о нал ног саве та, али и
сарад ња са свим орга ни ма

Вла де Срби је како би се брже
и ефи ка сни је реша ва ла пита -
ња Рома, као и њихо ва инте -
гра ци ја у систем и побољ ша ње
ква ли те та живо та.

4 ПОЛИТИКА
Петак, 25. август 2017.
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као што је то било данас, сви
актив но деба то ва ли. Пока за ли
смо да, иако има мо мање
одбор ни ка, с дру ге стра не
има мо немер љи во већи капа -
ци тет по пита њу ана ли за и
пред ло га реше ња. Наме ра ва -
мо да се вео ма актив но бори -
мо про тив ове вла сти и убу ду -
ће – пору чио је Ћебић.

Ради кал Срђан Гла мо ча нин
под се тио је да је опо зи ци ја
про те сто ва ла и због тога што
је при ли ком утвр ђи ва ња днев -
ног реда вла да ју ћа већи на
апри о ри одба ци ва ла њихо ве
пред ло ге тема, попут Апо те ке
Пан че во. Сам Гла мо ча нин је
више пута него до вао због тога
што нису могли да се при пре -
ме за сед ни цу јер је мате ри јал
сти зао неко ли ко сати пре засе -
да ња, а одбор нич ки табле ти
нису били у функ ци ји.

– Опо зи ци ја је била вео ма
актив на, а обез бе ди ли су нам
конач но и табле те који раде, па

смо доми ни ра ли у сали. Оста -
ли наши зах те ви и даље оста ју,
али смо се и због наших бира ча
вра ти ли на сед ни цу и с говор -
ни це смо саоп шти ли сво је ста -
во ве – рекао је Гла мо ча нин.

Лига ши су под се ти ли да ће
наста ви ти скуп штин ску бор бу
за про ме ну обра чу на цене
сме ћа у сели ма, одно сно у
Доло ву, а одбор ник ДЈБ Дејан
Јова но вић рекао је да и пред -
став ни ци ма вла сти тре ба да
допре до све сти да, иако у
већи ни, не тре ба да буду само
маши не за диза ње руку, као и
да о пред ло зи ма опо зи ци је
тре ба да пораз ми сле.

– Ми чак као опо зи ци ја
нисмо ни дужни да буде мо
струч ња ци за сва ку тач ку, већ
би било довољ но само да изно -
си мо сум њу и поста вља мо им
пита ња, ако уоп ште желе да
сара ђу ју и иско ри сте то што
смо кон струк тив ни – иста као
је Јова но вић.

Поред зах те ва за демо крат -
ски рад пар ла мен та, покре та -
ња пита ња суд би не Апо те ке
Пан че во и напла те сме ћа у
сели ма, пред став ни ци стран ке
„Доста је било”, Срп ске ради -
кал не стран ке, Лиге соци јал -
де мо кра та Вој во ди не, Демо -
крат ске стран ке и само стал ни
одбор ни ци под се ти ли су да је
њихов зах тев и сло бо да меди -
ја, одно сно пита ње како је рас -
по ре ђен новац на медиј ском
кон кур су у Пан че ву, а ту су и
зах те ви за сло бо дан при ступ
јав ним град ским про сто ри ма,
али и изград ња кана ли за ци о -
не мре же на Миси.

Први бој кот рада Скуп шти -
не Пан че ва био је пре три
месе ца, одно сно 21. маја, а
тада су салу напу сти ли и
одбор ни ци Соци ја ли стич ке
пар ти је Срби је, који су већ на
наред ном засе да њу, 13. јула,
били у сали, уз оце ну да су у
њој кори сни ји.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић

Дру га стра на је поста ви ла фон та ну, каква год да је,
асфал ти ра цео град, како год то да ради, дакле дру га
стра на је кам па њу поче ла... а прва... не знам тач но ни
која је прва стра на... Има јед на лепа мисао да су у Репу -
бли ци Срп ској опо зи ци ја сви они који када Додик нешто
каже – кажу нешто супрот но.

(Mарк етинш ки струч њак Воји слав Воја Жане тић, 
Н1, 20. август)

* * *
Нај ве ћи број тих сту де на та се вра тио. Данас у Срби ји
има ју одлич не посло ве. Добро пла ће не посло ве. Да ли су
ти посло ви мање пла ће ни него у ино стран ству? Јесу, али
и живот у Срби ји је јеф ти ни ји него у ино стран ству и
има, чини ми се, један дру ги ква ли тет.

(Пре ми јер ка Ана Брна бић, Н1, 20. август)

* * *
Данас је мно го лак ше ради ти обла сти зашти те живот не
сре ди не, људи то боље раз у ме ју. У сва ком врти ћу се при -
ча о живот ној сре ди ни без ика квог наме та ња. 

(Мини стар зашти те живот не сре ди не 
Горан Три ван, РТС, 19. август)

* * *
Ни Албан ци то не желе, а ни Срби ји није потреб на јед на
нефунк ци о нал на држа ва с два мили о на људи који ту
држа ву мрзе. С дру ге стра не, Косо во без дого во ра са
Срби јом и сагла сно сти Руси је и Кине тешко да може
оста ти држа ва с пуним међу на род ним субјек ти ви те том.

(Пот пред сед ник Вла де Расим Љајић, 
„Тан југ”, 21. август)

* * *
То је за мене било ново иску ство. Госпо дин Фра њо
Луцић, заступ ник у Хрват ском сабо ру и висо ки дужно -
сник вла да ју ће стран ке ХДЗ, пону дио ми је мито, био је
спре ман пла ти ти за непи са ње три пута више него што
ми пла ћа редак ци ја за писа ње. Рани је ’пону де’ су биле
’раз би ћу те’, ’уби ћу те’, ’пре би ћу те’, ’истућ ћу те’, овај
пут је човјек пону дио – новац... Нарав но, пону ду сам
одбио. Како сам имао сним ку раз го во ра, пустио сам да
јав ност чује какве заступ ни ке има мо у Сабо ру. Хтио сам
да се бје ло да но види на какве су све начи не спрем ни
поли ти ча ри реа ги ра ти да би зау ста ви ли тек сто ве који су
нега тив ни за њихов имиџ у јав но сти, њихов послов ни
углед и за све оно што се веже уз поли ти ку. 

(Нови нар и стал ни допи сник „Новог мага зи на” 
из Хрват ске Дра го Хендл, Б92, 17. август)

Ма, шта ми ре че!

НОВО РУКО ВОД СТВО

Про ме не у Наци о нал ном саве ту Рома

Зах тев ДЈБ, СРС-а,
ЛСВ-а и ДС-а усво јен

Пред се да ва ју ћи овог
пута није „пре ко ноћи
дупли рао број тача ка
днев ног реда”

Пан че вач ка скуп штин ска опо -
зи ци ја пре ки ну ла је бој кот 22.
авгу ста, након што су њени
одбор ни ци у знак про те ста
напу сти ли послед ње две сед -
ни це Скуп шти не гра да. Задо -
вољ ни су, кажу, што су њихо ви
зах те ви – барем они који се
одно се на функ ци о ни са ње
локал ног пар ла мен та – усво је -
ни. На зајед нич кој кон фе рен -
ци ји за нови на ре, након засе -
да ња, одбор ни ци стран ке
„Доста је било”, Срп ске ради -
кал не стран ке, Лиге соци јал -
де мо кра та Вој во ди не, Демо -
крат ске стран ке и само стал ни
одбор ни ци каза ли су да пред -
се да ва ју ћи овог пута није
„пре ко ноћи дупли рао број
тача ка днев ног реда”, као и да
је сама сед ни ца била кон -
струк тив на, јер су се „чак и
пред став ни ци вла да ју ће већи -
не јавља ли за реч”.

Одбор ник стран ке „Доста је
било” Нико ла Ћебић није
скри вао задо вољ ство што су,
како је оце нио, пости гли оно
што у овом сази ву није била
прак са, а то је да сед ни ца пан -
че вач ког пар ла мен та нема
вели ки број тача ка и накнад но
уба че них одлу ка у днев ни ред,
те је иста као да се нада да ће
упра во то поста ти прак са.

– У том сми слу сма трам да
је ово наша побе да. И пред сед -
ник Скуп шти не гра да сара ђи -
вао је с нама, начи нио је
напор, а ево чује мо и да ће већ
наред но засе да ње бити у року
од само десет дана. Нада мо се
да ће то бити прак са и убу ду -
ће, да сед ни це буду чешће, с
мањим бро јем тача ка, како би,

ОПО ЗИ ЦИ ЈА ОДР ЖА ЛА КОН ФЕ РЕН ЦИ ЈУ ЗА НОВИ НА РЕ

ОВО ЈЕ НАША ПОБЕ ДА
На ини ци ја ти ву руко вод -
ства Апо те ке Пан че во, 17.
авгу ста су чла но ви Град ског
већа при хва ти ли пред лог да
се путем јав не набав ке анга -
жу је струч но прав но лице
које би спро ве ло про цес
раци о на ли за ци је бро ја запо -
сле них у тој уста но ви. Већ -
ни ци су при хва ти ли тај
пред лог, јер је Апо те ка у
бло ка ди и нема прав ну слу -
жбу која би се бави ла овим
пита њи ма, тако да ће путем
јав не набав ке вред но сти до
500.000 дина ра бити затра -
же не пону де од три адво кат -
ске кан це ла ри је, а нај бо љи
пону ђач би затим и спро вео
цео посту пак.

Апо те ка Пан че во има 69
рад ни ка, а Мини стар ство
здра вља је про це ни ло да их
мак си мал но може бити 43,
па ће за нешто више од 20

запо сле них који буду напу -
сти ли ту фир му бити испла -
ће не све зао ста ле зара де и
дру га при ма ња. Гра до на чел -
ник Саша Павлов рекао је да
из уста но ве неће моћи сви
да оду, јер пре ма поме ну тој
одлу ци гра до ви мора ју има -
ти бар јед ну апо те ку.

– Мини стар ство здра вља
је доне ло одлу ку и мак си ма -
лан број запо сле них за Апо -
те ку Пан че во је 43. Захвал -
ни смо јер је Мини стар ство

опре де ли ло и сред ства за
накна де рад ни ци ма који ће
напу сти ти Апо те ку, али и
новац за неис пла ће не зара -
де, јуби лар не награ де, годи -
шње одмо ре… Прав на слу -
жба Апо те ке је без људи, па
смо реши ли да помог не мо
кроз обез бе ђи ва ње прав ни ка
за спро во ђе ње про це са ра-
ци о на ли за ци је у Апо те ци –
рекао је Павлов.

Гра до на чел ник је додао
да Апо те ка Пан че во сва ка ко
неће бити уга ше на, одно сно
ликви ди ра на, а и чека се да
држа ва доне се систем ско
реше ње за све апо те кар ске
уста но ве.

– Пре ма мини му му одре -
ђе ном за Пан че во, апо те кар -
ска уста но ва може функ ци о -
ни са ти и с јед ном апо те ком,
што је четво ро људи, и јед -
ним руко во ди о цем. У про -

це су раци о на ли за ци је који
сле ди, број запо сле них у
Апо те ци Пан че во мора ће да
буде све ден на 43. Уко ли ко
инте ре со ва ње буде вели ко,
Апо те ка ће мора ти да оста не
с мини мум пето ро запо сле -
них – обја снио је Павлов.

Струч но лице које ће оба -
ви ти раци о на ли за ци ју бро ја
запо сле них у Апо те кар ској
уста но ви Пан че во биће иза -
бра но путем јав ног пози ва и
рас пи са ног тен де ра.

ЈАВ НА НАБАВ КА ЗА АПО ТЕ КУ

Отпрем ни не за одла зак

Лиде ри Покре та Две ри и
„Здра ве Срби је” – Бошко
Обра до вић и Милан Ста ма то -
вић – пот пи са ли су спо ра зум о
зајед нич ком поли тич ком де-
ло ва њу. Тиме је, кажу, уда рен
темељ укруп ња ва ња патри от -
ске опо зи ци је, јер је поче ло
ства ра ње патри от ског опо зи -
ци о ног фрон та, који је отво -
рен за све стран ке, син ди ка те
и удру же ња гра ђа на који деле
исте вред но сти одно сно који
не коке ти ра ју са СНС-ом.

Бошко Обра до вић је рекао
да су они отво ре ни за сарад њу
са свим стран ка ма у бор би за
фер и демо крат ске избо ре и
сло бо ду меди ја, али да ће ући
у пред из бор не коа ли ци је само
са они ма који при хва те основ -
не идеј не вред но сти про гла са.

– Оба ве зу је мо се на сарад њу
у бор би за сме ну акту ел не
репу блич ке вла сти и ства ра ње
широ ког народ ног опо зи ци о -
ног фрон та који тре ба да иза ђе

на сле де ће избо ре на свим
ниво и ма... Ми дола зи мо из
уну тра шњо сти, из запад не
Срби је, и то њеног непо крет ног
дела, где Срп ска напред на
стран ка нема апсо лут ну власт
– рекао је Обра до вић.

Лиде ри ових два ју покре та
сма тра ју да до сарад ње може
доћи са Сашом Раду ло ви ћем и
Вуком Јере ми ћем, али не и са

они ма који коке ти ра ју с напред -
ња ци ма, попут ДС-а и СРС-а.

Милан Ста ма то вић је изја вио
да их акту ел на власт, као и све
који дру га чи је мисле, нази ва
кри ми нал ци ма, вре ђа и дис кре -
ди ту је на раз не начи не и иста -
као да их то неће упла ши ти.

– Не жели мо да мења мо
власт на ули ци, него на поште -
ним избо ри ма – нагла сио је

Ста ма то вић, који је позвао све
стран ке опо зи ци је, и десно и
лево ори јен ти са не, да се ује -
ди не у зала га њу за фер и
демо крат ске избо ре.

Он је навео и да бирач ки
спи ско ви мора ју бити про ве -
ре ни и сре ђе ни, а меди ји сло -
бод ни, као и да је нео п ход но
да пре ста не зло у по тре ба
држав них инсти ту ци ја. Оштро
је кри ти ко вао еко ном ску
поли ти ку Вла де, иста кав ши да
Срби ја нема слу жбу за зашти -
ту наци о нал не еко но ми је.

– Бори ће мо се да зашти ти -
мо дома ће пољо при вред не
про из во ђа че и рад ни ке –
рекао је Ста ма то вић.

Обра до вић је изја вио и да се
Две ри и „Здра ва Срби ја” зала -
жу за исте наци о нал не вред -
но сти – очу ва ње Косо ва и
Мето хи је у саста ву Срби је и
бли жу сарад њу с Руси јом, те
да су про тив ула ска у ЕУ и
НАТО.

ОБРА ДО ВИЋ И СТА МА ТО ВИЋ СКЛОПИЛИ СПОРАЗУМ

Зајед нич ко дело ва ње Две ри и „Здра ве Срби је”
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Одборници опозиције у холу градске куће



Герон то ло шки цен тар „Сун ча на јесен”
пре у ре дио је део дво ри шта у врт тре -
ћег доба. Испод посто је ћег дрве ћа
нашли су се фон та на и имо би ли ја ри,
као и под ни шах и цвет ни аран жма ни.

– Циљ нам је био да сре ђи ва њем
врта побољ ша мо усло ве борав ка, али
и заба ве и рекре а ци је за кори сни ке
дома. У ова квом врту осе ћа ће се при -
јат ни је и боље, а за вре ме лепог вре -
ме на има ће ква ли тет ни ји и опу ште -
ни ји одмор. Врт ће им пуно зна чи ти
за разо но ду и дру же ње – иста као је
Мили сав Перу но вић, дирек тор
Герон то ло шког цен тра.

Поред кори сни ка, све ча ном отва -
ра њу врта при су ство ва ли су њихо ви
при ја те љи и рођа ци, као и осо бље
дома.

– Пуно су нам помо гли и дона то ри,
при ја те љи дома, пре све га сту бо ви ма
и фигу ра ма, али и кори сни ци и запо -
сле ни, који су ради ли на ама тер ској
осно ви – обја снио је дирек тор.

Запо сле ни ће покре ну ти актив но -
сти за даље уна пре ђе ње ква ли те та,
али и без бед но сти врта, првен стве но
поди за њем огра де, за шта оче ку ју
помоћ и град ске вла сти.

М. М. В.

Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Како се бли жи сеп тем бар, тако расте
стрес међу роди те љи ма, који након
мир ног пери о да одмо ра мора ју да
раз ми шља ју о све му што је ђаци ма
потреб но за пола зак у шко лу. Поред
књи га, које су нај ва жни ја и нај ве ћа
став ка на спи ску, ту је и разни при -
бор, као и нова оде ћа за шко лар це.

Пита ли смо наше сугра ђа не, роди -
те ље, тргов це у књи жа ра ма и саме
ђаке, како теку при пре ме за шко лу,
има ли нер во зе при ли ком набав ке,
шта је све потреб но и ко углав ном
оба вља овај не тако заба ван део посла.

ВИО ЛЕ ТА РАДА НОВ,
пољо при вред ни тех ни чар:

– Врло је стре сно, јер купу јем
опре му за тро је деце. Ситу а ци ја је
таква да су сва ке годи не потреб не
књи ге дру гог изда ва ча, па деца не
могу да насле де уџбе ни ке. Рече но је
да ће се то про ме ни ти, али је и даље
тако. Сна ла зи мо се, купу је мо нешто
ново, нешто полов но. Поред књи га,
потреб не су пер ни це, збир ке зада та -
ка, рад не све ске, тем пе ре, боји це,
пла сте лин... Али то и није тако ску -
по, док не кре ну у шко лу. Онда тек
тре ба још доста ства ри. У овом пери -
о ду мора мо да се одрек не мо неких
ства ри, јер при пре ма ипак опте ре ти
кућ ни буџет.

МИХАЈ ЛО АНТИЋ, 
про фе си о нал но вој но лице:

– При пре ма за шко лу је сигур но
стре сни ја мојој супру зи него
мени, јер она више уче ству је у
томе. Ја уче ству јем више финан -
сиј ски. Могу само да кажем да је
све при лич но ску по. Поред књи га,
потреб но је купи ти ранац, пер ни -
це, олов ке, све ске... Наша набав ка
увек кре не ско ро месец дана рани -
је, тако да смо ми ско ро све завр -
ши ли.

ИВА НА НЕДЕЉ КО ВИЋ, 
сред њо школ ка:

– При пре ме за шко лу су у току.
Обич но узи мам полов не књи ге на
бер зи, а од додат ног при бо ра купу јем
само све ске и олов ке. Коли ко сам
виде ла, цене су углав ном као и про -
шле годи не. С обзи ром на то да кре -
ћем у четвр ту годи ну Гим на зи је,
нема раз ло га за било какву нер во зу.
Све је јако брзо про ле те ло.

СТЕ ВАН СТА НИ ШИЋ, 
сред њо шко лац:

– Још увек ужи вам у одмо ру. При -
пре ма за нову школ ску годи ну није
поче ла. Књи ге ћу наба ви ти на бер зи,
све оста ло имам. У набав ку увек
одла зим сам, нема стре са.

ДРА ГА НА РАДИН, трго вац:
– Као и сва ке годи не, вла да вели ко

узбу ђе ње. Роди те љи прва ка не зна ју
шта им тре ба и купу ју напа мет. За ста -
ри је ђаке је опу ште но. Прво се купу ју
ран че ви, па школ ски при бор, све ске и
слич но. Сад је тек поче ла набав ка, па се
не осе ћа толи ко стрес, али од сле де ће
неде ље већ кре ћу са спи ско ви ма. Куп -
ци се не жале на цене, јер су оне исте
као про шле годи не. Нарав но, наспрам
пла та све је ску по, али роди те љи увек
нека ко гле да ју да одво је за децу. У
купо ви ну нај че шће с децом иду маме,
али и баке и деке. Они углав ном купу ју
веће ства ри: ран че ве, пер ни це...

ВЛА ДАН ПАВЛО ВИЋ, трго вац:
– Људи су при ли ком набав ке књи га

углав ном нер во зни, дођу без спи ска, не
зна ју шта им тре ба. Шко ле не дају спи -
ско ве књи га, већ само изда ва ча, а нека -
да има више уџбе ни ка за један пред мет
од истог изда ва ча. Завод има две био ло -
ги је, две гео гра фи је итд. Ми ипак саче -
ка мо да дођу с пра вим спи ском, да не би
после дола зи ли да вра ћа ју. Људи купу ју
и нове и полов не. Ко има нов ца, нару чи
све нове, а неко купи све полов не. У
купо ви ну нај че шће дола зе бабе и деде,
јер има ју више вре ме на од роди те ља.

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

С. СТАНИШИЋИ. НЕДЕЉКОВИЋ Д. РАДИН В. ПАВЛОВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО ТЕКУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА НОВУ ШКОЛ СКУ ГОДИ НУ?

Сеп тем бар ска гро зни ца је поче ла

М. АНТИЋВ. РАДАНОВ

ХРОНИКА

ња, а да ће се то, нада се, про ме ни ти
овом стра те ги јом.

Мили ца Тодо ро вић (СНС), обра ћа -
ју ћи се гра ђан ка ма и гра ђа ни ма,
каза ла је да је до сада могло да се
чује изно ше ње „твр дих, непро ве ре -
них ста во ва опо зи ци је, која нема
пра во да про зи ва власт без аргу мен -
та ци је, уз помоћ фло ску ла и пау шал -
них изја ва”, па да опо зи ци ја не може
да оче ку је поле ми ку. Реа го ва ли су
Гла мо ча нин и Пет ко вић, гово ре ћи да
је сушти на пар ла мен та ри зма суко -
бља ва ње мишље ња, а Мили ца Тодо -
ро вић је узвра ти ла да је иза зва ла
реак ци ју коју је желе ла.

Про тр ча ло се затим кроз тач ке
днев ног реда које су се тица ле пла но -
ва и посло ва ња Тури стич ке орга ни за -
ци је Пан че ва и сео ских јав них кому -
нал них пред у зе ћа. Нема ња Ротар,
већ ник за кул ту ру, пред ста вио је про -
гра ме рада и посло ва ње град ских
уста но ва кул ту ре, а обје ди ње но су
„раз ма тра ни” и акти с том тема ти ком
у сео ским домо ви ма кул ту ре. Све ово
усво је но је без мно го поле ми ке, јед -
но став ним поди за њем прсти ју увис.

Рас пра ва се поно во рас плам са ла
када је на ред дошла тач ка о рас по де -
ли доби ти у ЈКП-у „Гре ја ње”. Ћур чин
је обја снио да је потро ше но 150
мили о на дина ра мање него про шле
годи не јер је цена гаса мања, што би
по њему тре ба ло да резул ти ра сма ње -
њем рачу на гра ђа на за гре ја ње, и то
за око 6.000 дина ра на годи шњем
нивоу. Зоран Јова но вић је додао да
„Гре ја ње” као при род ни моно по ли -
ста не тре ба да има про фит, већ мора
да послу је на нули. Ради сти ца ња
пове ре ња кори сни ка, он сма тра да би
прво тре ба ло сма њи ти цену за гре ја -
ње, а онда је и пове ћа ти када се окол -
но сти про ме не.

Сан дра Божић, дирек тор ка ЈКП-а
„Гре ја ње”, била је вео ма кон ци зна за
говор ни цом и поја сни ла да посто ји
уред ба Вла де, да цена гре ја ња није
про из вољ на, да о њој не одлу чу ју
поје дин ци, већ да се све изра чу на ва
на осно ву посто је ће мето до ло ги је.

Aлбијанић неспособан
Ново „луди ло” про из ве ла је прет по -
след ња тач ка днев ног реда. Она се
тица ла сме не дирек то ра Цен тра за
соци јал ни рад Зора на Алби ја ни ћа.

Први је за говор ни цу иза шао
Ћебић. Рекао је:

– Обра зло же ње за сме ну сво ди се
на то да је све по одред ба ма зако на и
ста ту та уста но ве, а нису наве де ни
пра ви раз ло зи. Рече но је да је пред -

лог засно ван на допи су Управ ног
одбо ра, у коме сто ји да посло ви пре -
ва зи ла зе Алби ја ни ће ве спо соб но сти.
Посто ји мно го раз ло га за то да је
одлу ка исправ на. О ово ме се води ла и
деба та у јав но сти, што није добро.
Госпо дин Сушец је у јед ном свом
интер вјуу на Теле ви зи ји Пан че во
рекао да су сви дирек то ри који нису
добро ради ли сме ње ни. Али исти на је
да су сви досад под но си ли остав ке, а
да је први Алби ја нић сме њен. Може -
мо посум ња ти да се ради о поли тич -
кој сме ни, да је он жртва супрот ста -
вља ња вишим струк ту ра ма. Или је
пре кр шио зако не па га не тре ба само
сме њи ва ти, већ и суд ски гони ти.

Жељ ко Сушец (СНС), овог пута у
уло зи пред сед ни ка кадров ске коми -
си је, репли ци рао је:

– Управ ни одбор нам се обра тио с
пред ло гом за сме ну. Тра жи ли смо
мишље ње више инстан це, одно сно
Покра јин ског секре та ри ја та за соци -
јал ну поли ти ку. Од њега смо доби ли
пре по ру ку да га сме ни мо јер не испу -
ња ва сво је дужно сти како тре ба. Вео -
ма је бит но да су се и Управ ни одбор
и гра ђа ни често у послед ње вре ме
жали ли на то да Алби ја нић има лошу
кому ни ка ци ју и са стран ка ма и с
коле га ма на послу. Он је седам на ест
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Зоран Јова но вић (ДС) тако ђе је
поме нуо АТП, рекав ши да је европ -
ска нор ма у јав ним пре во зни ци ма
таква да „на три воза ча иде један који
то није”, као и да АТП-у не тре ба
турист-биро, за раз ли ку од сер ви са,
при чему се потре бан број рад ни ка
пове ћа ва.

– Да ли је циљ Вла де боље функ ци -
о ни са ње посла? Не! ММФ зани ма
само коли ки је тро шак за запо сле не у
јав ном сек то ру, а не ефе кат њихо вог
рада. Вла да сле по слу ша биро кра те
ММФ-а. Резул тат ово га што се ради
неће бити ефи ка сна јав на упра ва и
ефи ка сни јав ни сер вис, ова ко ће
доћи до пот пу ног уру ша ва ња неких
основ них делат но сти – обја снио је
Јова но вић.

Да алтер на тив ни начи ни запо шља -
ва ња дају већу могућ ност за зло у по -
тре бе, мобинг и реке ти ра ње, мишље -
ње је Шан до ра Ђер фи ја (ДЈБ), а
Ћебић је изнео став да гра до на чел -
ник нипо да шта ва Скуп шти ну гра да
ако одбор ни ци ма не нуди обра зло -
же ња, већ само спре ма пред ло ге на
сед ни ца ма Град ског већа. Укљу чио
се у рас пра ву и Срђан Гла мо ча нин
(СРС), који је казао да ће се „људи,
због ова кве одлу ке, пре ко аген ци ја за
запо шља ва ње, пау шал но, као рад ни -
ци код Вуко вог спо ме ни ка при ма ти
на нека рад на места, што је тра ге ди -
ја”. Деја на Јова но ви ћа је зани ма ло
зашто се спро во ђе ње одлу ке про лон -
ги ра до Нове годи не, а Оли вер Пет -
ко вић, само стал ни одбор ник, рекао
је да ће Град ска упра ва има ти 287
запо сле них, а девет насе ље них места,
која чине тре ћи ну ста нов ни штва –
нијед ног.

Гра до на чел ник Павлов је одго во -
рио да реал на раци о на ли за ци ја изно -
си мање од пет одсто, као и да посто -
је закон ска огра ни че ња, те да је то
раз лог због којег се све про лон ги ра за
три месе ца.

– Све то закон ски, прав но, не може
да се завр ши брже. А ту је и реал ност
да ће за то вре ме један број људи оти -
ћи у при род ну пен зи ју. На тај начин
ће се олак ша ти неким јав ним уста но -
ва ма и пред у зе ћи ма да спро ве ду
одлу ку, чиме ће буду ћи пен зи о не ри
неким мла ђим коле га ма омо гу ћи ти
да оста ну на сво јим рад ним мести ма
– рекао је Павлов.

Одлу ка је потом већин ски при хва -
ће на.

Висока комуникација о комуникацији
Пред лог Стра те ги је кому ни ка ци је
гра да Пан че ва 2017–2020. тако ђе је
иза звао буру. Јасми на Радо ва но вић
из Град ске упра ве пред ста ви ла је
важан доку мент, а онда је Дејан Јова -
но вић пору чио вла да ју ћој коа ли ци ји
да је „гени јал на иде ја да се 2017.
годи не при ча о бољој кому ни ка ци ји”,
као и, наста вља ју ћи иро ни ју, да је
„дато три ча вих 12.000 евра за овај
акт”, уме сто да је то ура дио неко већ
запо слен у Град ској упра ви.

Пет ко вић је под се тио на то да је на
РТВ Пан че ву нека да ужи во ишла
еми си ја „Одбор нич ки дода так”, па је
пред ло жио да се поно во уве де таква
еми си ја како би се одбор ни ци пред -
ста ви ли сугра ђа ни ма. Ђер фи је рекао
да је РТВ Пан че во сада стра нач ки
СНС сер вис и да тамо, нажа лост,
нема про сто ра за дру га чи ја мишље -

ВРТ ТРЕ ЋЕГ ДОБА

Нови не у 
Герон то ло шком цен тру

КОНАЧ НО СМИ СЛЕ НА СЕД НИ ЦА СКУП ШТИ НЕ ГРА ДА

ОПО ЗИ ЦИ ЈА КОН СТРУК ТИВ НА, ПАР ЛА МЕН ТА РИ ЗАМ „ПРО РА ДИО”

годи на био дирек тор, тре ба да тежи -
мо бољем, а ако буде било потре бе, и
пра во суд ни и истра жни орга ни ће се
поза ба ви ти Алби ја ни ће вим дирек то -
ро ва њем.

Зашто није дошао
Ресор ни град ски већ ник Милен ко
Чуч ко вић казао је да се Алби ја нић
пре ма њему као већ ни ку лоше одно -
сио, да није било добре међу соб не
кому ни ка ци је, да он није доби јао
изве шта је о раду Цен тра, па је додао:

– При ме ћен је умор у њего вом
раду и жели мо да дове де мо мла ђе и
спо соб ни је. И мени су се гра ђа ни
жали ли на његов рад, вели ке при ту -
жбе кори сни ка Цен тра дола зи ле су
до мене. Осим тога, пре месец дана
су се поја ви ле инди ци је да посто је и
финан сиј ске мал вер за ци је у који ма
је Алби ја нић уче ство вао, које ће,
веру јем, бити пред мет инте ре со ва ња
дру гих орга на. Поред тога, у гра ду
смо има ли тра ге ди ју у при ват ном
ста рач ком дому „Оаза сре ће”, када је
тро је људи изго ре ло. Покра јин ски и
репу блич ки инспек то ри су нам упу -
ти ли замер ку да су одре ђе ни људи из
Цен тра уче ство ва ли у раду тог дома,
а Цен тар је за њега вршио одре ђе не
комер ци јал не услу ге. Има још тога...

Гла мо ча нин је рекао да је ствар
јасна:

– Овај није хтео сам да оде и сада
ће да га ухап се. Одсад ће сви да дају
остав ке.

Пошто се смех у сали уми рио,
Жар ко Јели сав чић је про чи тао Алби -
ја ни ћев интер вју обја вљен на јед ном
пор та лу, у коме он гово ри о томе да
ће бра ни ти углед уста но ве коју је
водио, као и соп стве ну част, јер се
ради о неи сти на ма које му се под ме -
ћу. Киш је затим рекао да је Алби ја -
нић био позван на сед ни цу како би
могао да одго во ри на опту жбе, али се
он, ето, није поја вио.

За говор ни цу је поно во иза шао
Сушец.

– Алби ја ни ћа је 2001. годи не на
место дирек то ра поста вио ДСС. Толи -
ко о томе да његов избор није имао
везе с поли ти ком, већ са струч но шћу.
Он је имао при ли ку да данас ста не
испред свих нас и да аргу мен то ва но
одго во ри на све што му се ста вља на
терет. Зашто није дошао? Он је као
прав ник непи смен, могао је да тра жи
инфор ма ци ју од јав ног зна ча ја, када
се ради о одлу ка ма Управ ног одбо ра и
кадров ске коми си је. Мени су као
народ ном посла ни ку на Алби ја ни ће -
во пона ша ње при ту жбе под но си ли
запо сле ни у Цен тру, више њих, као и
мно го број ни гра ђа ни. Гово ри ли су ми
да не при ма гра ђа не, да нема кому ни -
ка ци ју с коле га ма, да се хисте рич но
пона ша по ход ни ци ма, да се од девет
до једа на ест сати ују тро поја вљу је у
алко хо ли са ном ста њу, да три сата
про во ди на рад ном месту... Па, ако
неко мисли да такав човек заслу жу је
да води Цен тар за соци јал ни рад, онда
нека је њему на част – рекао је Сушец.

На ове речи врло оштро је реа го вао
Ћебић, а затим је поно вио да обра -
зло же ње није задо во ља ва ју ће, јер
мора да се поја ви кон крет но и детаљ -
но и у писа ној фор ми.

Потом, на место врши о ца дужно -
сти дирек то ра Цен тра име но ва на је
Сања Пата лов Сто ја ди но вић, маги -
стар соци јал ног рада и поли ти ке.

С. Трај ко вић



Када гаји мо два или више
усе ва на истом пољу у исто
вре ме, гово ри мо о здру же -
ним усе ви ма (кон со ци ја ци -
ја); у том слу ча ју су одно си
изме ђу тих биља ка исто -
вре ме но кон ку рент ски и
коо пе ра тив ни. Здру жи ва ње
усе ва може бити један од
добрих алтер на тив них на-
чи на зашти те и очу ва ња
при род них ресур са.

Један од нај по зна ти јих
при ме ра здру же не сетве је
здру же на сетва куку ру за и
пасу ља. Куку руз пасу љу
даје осло нац за раст и раз -
вој, а пасуљ сво јим азо то -
фик са тор ним бак те ри ја ма
на коре ну куку ру зу даје
азот. Ево још неко ли ко
при ме ра: куку руз и бун де -
ва, куку руз и соја, купус и
пара дајз, мрква и лук
(црни, бели, пра зи лук),
јари јечам и црве на дете ли -
на, овас и гра хо ри ца, раж и
гра хо ри ца (на сли ци), пше -
ни ца и раж, коно пља и
семен ска шећер на репа и
мно ги дру ги.

Пред но сти сетве здру же -
них усе ва огле да ју се у:
пове ћа њу про дук ци је био -
ма се и при но са, бољем
кори шће њу рас по ло жи вих
ресур са (земљи шта, воде,
хра ни ва), мањој ште ти од
боле сти, инсе ка та и коро ва,
бољем и разно вр сни јем
начи ну исхра не људи и
живо ти ња, сигур ни јем при -
хо ду, већој ста бил но сти
агро е ко си сте ма...

Међу тим, посто је и поте -
шко ће и огра ни че ња која
спре ча ва ју ширу при ме ну
здру же не сетве. Број ни су
раз ло зи за то: непо сто ја ње
меха ни за ци је за такве
наме не, као и сред ста ва за
зашти ту биља, сор ти и
хибри да који би били при -
ла го ђе ни ји таквим усло ви -
ма гаје ња... Посто је ћа агро -
тех ни ка, почев од обра де
земљи шта, ђубре ња, сетве,
неге, зашти те, жетве (бер -
бе), а наро чи то меха ни за -
ци ја, која се кори сти у свим
опе ра ци ја ма, при ла го ђе ни
су гаје њу усе ва у чистој
кул ту ри.

У здру же ним усе ви ма
излу че ви не неких биља ка
има ју репе лент ни (одби ја -
ју ћи) ефе кат. Ево неко ли ко
при ме ра: пара дајз у здру -
же ној сетви с купу сом
одби ја леп ти ра купу са ра,
мрква одби ја луко ву муву,
а лук мркви ну буву. Кади -
фи ца и невен одби ја ју
нема то де, сто га су пожељ не
у здру же ној сетви или као
поја се ви изме ђу усе ва. Ако
се рен поса ди испод тре -

шње, спре чи ће поја ву гљи -
вич не боле сти мони ли је,
иза зи ва ча тру ље ња, а око
кром пи ра одби ће кром пи -
ро ву зла ти цу и допри не ће
да крто ле буду здра ве и
уку сне. Тако, на при мер,
бели лук не при ја белом
црву, а поса ђен изме ђу
редо ва јаго да пома же да
јаго де буду чвр шће. Ким у
бли зи ни кром пи ра побољ -
ша ће укус крто ла, а пер шун
бли зу пара дај за укус пло -
до ва. Пер шун, тако ђе,
пози тив но делу је про тив
неких пара зи та пра зи лу ка.

Поред вели ког бро ја раз -
ли чи тих ком би на ци ја врс-
та које се гаје као здру же ни
усе ви, они још увек нису
довољ но добро испи та ни,
те се за неке не може са
сигур но шћу рећи да ли се
могу дужи низ годи на гаји -
ти у здру же ној сетви или
не. Ипак, здру же ни усе ви
поред сво јих про дук тив них
и про тек тив них функ ци ја
за гру пу биља ка ути чу на
живот ну сре ди ну, па самим

тим врше и функ ци ју
покров них усе ва. У здру же -
ном усе ву покров ност је
већа па се тако ути че на
сма ње ње еро зи је.

Поред наве де них повољ -
них ефе ка та, здру жи ва ње
усе ва допри но си и пове ћа -
њу разно ли ко сти про из во да
на фар ми, а и сигур но сти
про из вод ње, јер непо вољ ни
усло ви могу ути ца ти на
један усев више него на
дру ги, па онај који није
угро жен обез бе ђу је жеље ни
при ход. Ових и ова квих
при ме ра има у нај ве ћем
бро ју на орган ским фар ма -
ма, на који ма обич но буде
вели ки број гаје них врста и
самим тим један део њих се
гаји у систе му здру же них
усе ва. Ипак, као нај ве ће
огра ни че ње у шире њу здру -
же них усе ва наво де се огра -
ни че ња у меха ни зо ва ном
изво ђе њу рад них опе ра ци ја
у њихо вом гаје њу. Послед -
њих годи на код нас је ство -
ре на тех нич ка осно ва која
омо гу ћу је меха ни за ци ју рад -
них про це са поје ди них
моде ла здру же не сетве.

У вези с тим, откла ња -
њем неких од наве де них
недо ста та ка, а с циљем
очу ва ња живот не сре ди не и
што мање при ме не син те -
тич ких сред ста ва, мно ги
про из во ђа чи биља одлу чу ју
се и да на сво јим пар це ла -
ма, у башта ма и дво ри шти -
ма и на тера са ма кори сте
иску ства и пред но сти које
се пости жу гаје њем здру -
же них усе ва.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Здру же ни усе ви – 
обо стра на добро бит

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

УПО ЗО РЕ ЊЕ СТО ЧА РИ МА И ЛОВ ЦИ МА

МОГУ ЋА ПОЈА ВА АФРИЧ КЕ КУГЕ СВИ ЊА

инспек то ру (ради узи ма ња узо -
ра ка за лабо ра то риј ско испи -
ти ва ње); да у лови шту не оста -
вља ју за собом отпат ке хра не
живо тињ ског поре кла; у газдин -
стви ма с дома ћим сви ња ма не
држе дивље сви ње, а уко ли ко
ловац у свом дома ћин ству
држи дома ће сви ње, оба ве зан
је да након дола ска из лова и
лови шта про ме ни оде ћу и обу -
ћу. Усе ља ва ње дивљих сви ња у
огра ђе на лови шта или изме -
шта ње дивљих сви ња у сло бод -
ну при ро ду забра ње но је без
прет ход ног при ја вљи ва ња над -
ле жном вете ри нар ском инс-
пек то ру. Африч ка куга сви ња
врло често се пре но си и кон та -
ми ни ра ном хра ном од дивљих
сви ња.

М. Димитрић

же них сви ња са здра вим сви -
ња ма; исхра ном сви ња поми -
ја ма у који ма има кон та ми ни -
ра них оста та ка хра не; кон та -
ми ни ра ном хра ном и водом;
пре во зним сред стви ма, пред -
ме ти ма и опре мом, оде ћом и
обу ћом, инфи ци ра ним крпе -
љи ма; стај ња ком; леше ви ма
уги ну лих и закла них живо ти -
ња; гло да ри ма и инсек ти ма.

Симп то ми који ука зу ју на
ову болест су: изне над но уги -
ну ће јед не или више сви ња;
губи так апе ти та; поти ште ност;
пови ше на теле сна тем пе ра ту -
ра; крва ре ња по кожи (нај че -
шће по уши ма, њушци, репу,
нога ма, сто ма ку и боч ним
стра на ма тру па); крвав про -
лив; оте жа но диса ње; кашља -
ње и повра ћа ње.

Струч ња ци под се ћа ју сеља-
ке да су пре вен тив не мере:
забра на хра ње ња сви ња
поми ја ма; избе га ва ње паш-
ног држа ња сви ња; спре ча ва -
ње директ ног кон так та с див-
љим сви ња ма. Осо бе које су
биле у кон так ту с дивљим
сви ња ма мора ју добро опра -
ти и дез ин фи ко ва ти оде ћу и
обу ћу. Тако ђе, оба ве зно је
при ја вљи ва ње сва ке боле сне
или уги ну ле дома ће или
дивље сви ње над ле жном вете-
ри на ру.

На састан ку Јужно ба нат ског
управ ног окру га изда то је и
упут ство за лов це, по којем су
они дужни да сва ко обо ле ва ње
или уги ну ће дивљих сви ња
оба ве зно при ја ве над ле жном
лов ном и вете ри нар ском

Јужно ба нат ски управ ни
округ офор мио 
Реги о нал ни кри зни
цен тар услед опа сно сти
од опа ке боле сти

Због поја ве африч ке куге сви -
ња у сусед ној Руму ни ји про -
шле неде ље је у нашем гра ду
одр жан хитан саста нак над ле -
жних и том при ли ком је фор -
ми ран Реги о нал ни кри зни
цен тар Јужно ба нат ског окру -
га. У том телу су: Дани је ла
Лон чар, начел ник Окру га,
Мили ца Вур де ља, шеф Репу -
блич ке вете ри нар ске инспек -
ци је, Алек сан дар Живуљ, епи -
зо о ти о лог, и пред став ни ци
свих осам општи на и гра до ва
јужног Бана та. Њихов зада так
биће да пре ду зму све актив но -
сти ради спре ча ва ња зара зе,
одно сно да саста ве опе ра тив не
пла но ве и доста ве потреб не
инфор ма ци је свим реле вант -
ним субјек ти ма, као и да
испра те кре та ње и спре ча ва ње
поја ве боле сти на тери то ри ји
нашег окру га. Вирус африч ке
куге сви ња не пред ста вља опа -
сност за људе и дру ге врсте
живо ти ња, али у слу ча ју поја -
ве ове куге мора ју се уби ти све
сви ње на газдин ству, јер је у
пита њу вео ма опа сна зара зна
болест дома ћих и дивљих сви -
ња, која се не лечи, не посто ји
вак ци на про тив ње и уги ња ва -
ју све обо ле ле живо ти ње без
обзи ра на кате го ри ју.

Над ле жни под се ћа ју да се
болест шири: кон так том зара -

При вред ни суд у Пан че ву
донео је 16. авгу ста реше ње о
усва ја њу Уна пред при пре мље -
ног пла на реор га ни за ци је
(УППР) за „ХИП –Пе тро хе ми -
ју”, којим је пред ви ђе но да се
сва пре о ста ла потра жи ва ња
пове ри ла ца, наста ла до 31.
јану а ра 2017. годи не, дели -
мич но кон вер ту ју у капи тал
„Петро хе ми је”, а дели мич но
отпи шу.

„Усва ја њем УППР-а обез бе -
ђен је завр ше так финан сиј ског
реструк ту ри ра ња ком па ни је и
ста бил но посло ва ње у будућ -
но сти. Пове ри о ци су кон вер -
то ва ли 52,3 одсто укуп них
потра жи ва ња, док је 47,7 одсто
отпи са но, тако да је пита ње
ста рих дуго ва реше но. ’ХИП –
Пе тро хе ми ја’ послу је ста бил -
но и гене ри ше пози ти ван
послов ни резул тат, а све теку ће

оба ве зе редов но се изми ру ју.
Након реа ли за ци је УППР-а
око 76% акци ја биће у вла сни -
штву Репу бли ке Срби је и пове -
за них лица, а 24% пре о ста лих

акци ја у вла сни штву НИС-а и
’Луко и ла’. Оче ку је мо да ће се
мере пред ви ђе не УППР-ом
реа ли зо ва ти у крат ком року, а
нај ка сни је до кра ја годи не”,

наво ди у саоп ште њу Вели мир
Унко вић, гене рал ни дирек тор
„ХИП –Пе тро хе ми је.

У овој фабри ци сма тра ју да
је доно ше њем новог УППР-а
учи њен вели ки корак ка дуго -
роч ном реша ва њу ста ту са фир -
ме, на чему руко вод ство ком -
па ни је интен зив но ради у
сарад њи с Вла дом Репу бли ке
Срби је. Има ју ћи у виду стра те -
шку пози ци ју „ХИП –Пе тро хе -
ми је” као нај ве ћег про из во ђа ча
петро хе миј ских про из во да,
јед ног од нај зна чај ни јих изво -
зни ка, чисте билан се, као и
пози тив не послов не резул та те
које ком па ни ја оства ру је у
послед ње две и по годи не,
менаџ мент сма тра да су инве -
сти ци је у раз вој основ ни услов
за пости за ње дуго роч но одр жи -
вог посло ва ња „Петро хе ми је”.

М. Д.

УСВО ЈЕН НОВИ УППР

„Петро хе ми ја” без зао ста лих дуго ва

Пољо при вред ни ци из Доло ва
одр жа ли су про тест ни скуп
упо зо ре ња у субо ту, 19. авгу -
ста, од 9 до 10 сати. Циљ је био
да се скре не пажња на акту ел -
не про бле ме с који ма се они
суо ча ва ју. Мар ко Бој тар,
пред сед ник Удру же ња пољо -
при вред ни ка „Доло вач ки пао -
ри”, које је орга ни за тор про те -
ста, при ча:

– Има мо два зах те ва: први
је уре ђе ње цене сун цо кре та, у
сми слу конач не цене, која
није дефи ни са на, при чему
има мо ума ње ни род, а дру ги је
убла жа ва ње ште те од суша. На
про те сту, у коло ни, у јед ној
сао бра ћај ној тра ци пута Пан -
че во –До ло во, пре ула за у село,
била су 64 трак то ра. Није било
ника квих про бле ма.

У про шло сти је посто ја ла
аконт на цена сун цо кре та.

– Пољо при вред ник изру чи
сво ју робу и тек на кра ју кам -

па ње отку пљи ва чи пла те оно -
ли ко коли ко се сми лу ју, што
тео риј ски може да буде и два
дина ра. Ника да нису испо -
што ва ли дого вор да ће цена
бити иста као на бер за ма у
окру же њу. Уз то, ово го ди шња
суша је била ком плек сна;
било их је и рани је – или ухва -
те само пше ни цу или куку руз
или соју или сун цо крет, а на

дру гим кул ту ра ма смо се
коли ко-толи ко извла чи ли.
Ипак, ово го ди шња суша је
оста ви ла после ди це на свим
кул ту ра ма и отуд ова кав револт
пољо при вред ни ка. Пред ла же -
мо да је мини мум који држа ва
може да ура ди то да нас осло -
бо ди накна де за водо при вре -
ду, да нам отпи ше порез за ову
годи ну и омо гу ћи нам купо ви ну

регре си ра не наф те за јесен –
наво ди Бој тар.

Он каже да је мини стар
пољо при вре де Бра ни слав
Неди мо вић у јуну наја вио да
ће бити обез бе ђе на повољ на
цена наф те и дода је:

– Само бих га под се тио да
одр жи сво ју реч. Репу блич ка
тржи шна инспек ци ја оби шла
је све отку пљи ва че у Доло ву,
напра вље ни су запи сни ци. И –
све по ста ром. Наја вље но је да
ће до 1. сеп тем бра бити при -
пре мљен пакет мера помо ћи
пољо при вред ни ци ма због
суше. Нарав но, саче ка ће мо да
види мо какве су то мере, да ли
су и при хва тљи ве, и сход но
томе ћемо пред у зи ма ти сле де -
ће кора ке.

Удру же ње које Бој тар води
има око седам де сет актив них
чла но ва и члан је Банат ске
асо ци ја ци је пољо при вред ни ка.

С. Т.

ПРО ТЕСТ УПО ЗО РЕ ЊА ПОЉО ПРИ ВРЕД НИ КА

Да се зна цена сун цо кре та!



Поред срп ских фир ми, казне
и так се за зага ђе ње живот не
сре ди не пре ста ле су да пла -
ћа ју и аме рич ке ком па ни је. У
САД су ове так се и казне пре -
по ло вље не отка ко је пред сед -
ник Доналд Трамп сту пио на
дужност. Зага ђи ва чи у Аме -
ри ци су у првој поло ви ни
годи не пла ти ли дво стру ко
мање казни него у вре ме тро -
ји це прет ход них аме рич ких
пред сед ни ка. Мини стар ство
прав де је у првих шест месе -
ци за 26 гра ђан ских тужби
про тив зага ђи ва ча живот не
сре ди не напла ти ло два на ест
мили о на дола ра, што је за 60
одсто мање него за вре ме
бив ших пред сед ни ка Бара ка
Оба ме, Џор џа Буша и Била
Клин то на.

Поред тога што им напла -
ћу је ниже казне, Трам по ва

адми ни стра ци ја зага ђи ва чи -
ма гле да кроз прсте и када је
реч о чишће њу кон та ми ни -
ра них под руч ја и испу шта њу
опа сних мате ри ја у воду,
земљу и ваздух. Да под се ти -
мо, САД су се фор мал но
пову кле из међу на род ног
спо ра зу ма о кли ми постиг -
ну тог кра јем 2015. годи не у
Пари зу, али су наве ле да ће
наста ви ти да уче ству ју у
међу на род ним пре го во ри ма
о том пита њу.

Нарав но, под сво јим усло -
ви ма и у инте ре су мул ту на -
ци о нал них ком па ни ја.

На осно ву Уго во ра о пра ће -
њу ква ли те та повр шин ских
вода на под руч ју гра да Пан -
че ва који је Завод за јав но
здра вље Пан че во скло пио с
Град ском упра вом, струч ња -
ци те здрав стве не уста но ве
током лета редов но испи ту ју
ква ли тет воде за купа ње.
Они врше микро би о ло шку
ана ли зу воде с пан че вач ких
купа ли шта, која обу хва та
утвр ђи ва ње нивоа фекал них
коли форм них бак те ри ја,
аероб них хете ро тро фа, као и
физич ко-хемиј ску ана ли зу

(при су ство суспен до ва них
мате ри ја, нитри та, нитра та,
хло ри да итд.).

Пре ма Уред би о кла си фи -
ка ци ји вода, све воде које не
при па да ју првој, дру гој и тре -
ћој кла си могу бити ризич не
по здра вље купа ча. Секре та -
ри јат за зашти ту живот не сре -
ди не и Завод за јав но здра вље,
након ана ли зе резул та та дру -
ге ово го ди шње кам па ње
испи ти ва ња при су ства опа -
сних и зага ђу ју ћих мате ри ја у
води (узор ко ва ње оба вље но

16. авгу ста), закљу чи ли су да
Пан чев ци могу да се купа ју на
Тами шу у Пан че ву, Јабу ци и
Гло го њу, као и на попу лар ном
дунав ском купа ли шту Бела
сте на. Ква ли тет ових вода је у
ран гу тре ће кла се, оне има ју
уме рен еко ло шки ста тус и
могу се кори сти ти за купа ње
и рекре а ци ју. Исти ста тус има
вода у кача ре вач ком језе ру,
тако да гра ђа ни тамо могу да
се рекре и ра ју.

Ана ли за узо ра ка с реке
Поња ви це пока зу је да се у
њој нала зи вели ка коли чи на

мате ри ја које могу угро зи ти
здра вље купа ча, тако да
струч ња ци Заво да и Секре та -
ри ја та за зашти ту живот не
сре ди не упо зо ра ва ју гра ђа не
да избе га ва ју купа ли шта у
Банат ском Бре стов цу, док у
Омо љи ци Поња ви ца задо во -
ља ва кри те ри ју ме тре ће кла -
се и може се кори сти ти у
рекре а тив не свр хе. У Ива но -
ву је лабо ра то риј ским испи -
ти ва њи ма утвр ђе но да је
вода тре ће кла се и сме се
кори сти ти за купа ње.

Пре ма речи ма мини стра за
зашти ту живот не сре ди не
Гора на Три ва на, Срби ја ће у
наред них годи ну и по дана
мора ти да доне се још око 90
про пи са из обла сти зашти те
живот не сре ди не, како би се
закон ска регу ла ти ва у нашој
земљи ускла ди ла са еко ло -
шким зако но дав ством Ев-
роп ске уни је. Мини стар је
недав но иста као да ће при о -
ри тет у раду њего вог мини -
стар ства бити зашти та вода,
а посеб но трет ман отпад них
вода, јер је у тој обла сти
ситу а ци ја у нашој држа ви
вео ма лоша – у Срби ји се
пре ра ђу је само осам одсто
отпад них вода.

На нашој тери то ри ји има
44 постро је ња за пре ра ду
отпад них вода, од којих
функ ци о ни шу само 32 (од
њих, само неко ли ко ради аде -
кват ним капа ци те том и у пот -
пу но сти пре чи шћа ва воду). С
дру ге стра не, тек 55 одсто
ста нов ни штва има при кљу -
чак за кана ли за ци ју – од 450
насе ља у Срби ји која има ју
више од 2.000 ста нов ни ка
про це нат при кљу че но сти на
кана ли за ци ју је 72 посто,
што је свет ски про сек, али у
насе љи ма која има ју мање од
2.000 ста нов ни ка број оних
који су при кљу че ни на кана -
ли за ци ју пада испод пет про -
це на та.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

7

ПРИ БЛИ ЖА ВА СЕ ИСТЕК РОКА ЗА ПРИ ЈА ВУ НА НИС-ов КОН КУРС „ЗАЈЕД НИ ЦИ ЗАЈЕД НО”

ПОДР ШКА ПРО ЈЕК ТИ МА ЗА 
УНА ПРЕ ЂИ ВА ЊЕ ЛОКАЛ НЕ ЗАЈЕД НИ ЦЕ

КУПА ЊЕ У ПАН ЧЕ ВУ

Избе га вај те Поња ви цу

Страну припремиo 
Зоран

Станижан

ЗЕЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Бри ге мини стра

Вели ки обрт
НИС je у петак, 18. авгу ста,
запо чео испла ту диви ден ди
сво јим акци о на ри ма из доби -
ти за 2016. годи ну, а уку пан
износ сред ста ва наме ње них за
ову наме ну изно си 25 одсто
нето доби ти, тј. више од чети -
ри мили јар де дина ра. Одлу ка
о испла ти диви ден ди доне та је
на Скуп шти ни акци о на ра
НИС а. д. Нови Сад кра јем
јуна, а пра во на испла ту
накна де има ју сви акци о на ри
који су били упи са ни 17. јуна у
Цен трал ном реги стру, депоу и
кли рин гу хар ти ја од вред но -
сти као вла сни ци акци ја.
Гене рал ни дирек тор НИС-а
Кирил Тјур де њев тим пово дом
је изја вио да НИС пету годи ну
заре дом испла ћу је диви ден ду
сво јим акци о на ри ма.

– Поно сни смо што и ове
годи не потвр ђу је мо ста тус
поу зда ног парт не ра, како

нашим вели ким акци о на ри ма
„Гаспром њеф ту” и Репу бли ци
Срби ји, тако и малим акци о -
на ри ма. Наста ви ће мо да уна -
пре ђу је мо сво је посло ва ње и
пове ћа ва мо ефек тив ност, ка-
ко бисмо у будућ но сти одр жа -
ли диви денд ну рен та бил ност
на висо ком нивоу за све наше

акци о на ре – рекао је гене рал -
ни дирек тор НИС-а.

Гра ђа ни ма Срби је који
посе ду ју акци је НИС-а биће
испла ће но 20,96 дина ра по
акци ји, што је износ који се
доби је када се од бру то вред -
но сти диви ден де по акци ји
(24,66 дина ра) одби је порез од

15 одсто који је НИС дужан да
обра чу на и упла ти за ове
акци о на ре при испла ти. Пре -
нос нов ца мањин ским акци о -
на ри ма оба вљен је пре ко Цен -
трал ног реги стра хар ти ја од
вред но сти, на рачу не које
кори сте за трго ва ње акци ја ма
или на рачу не које су доста ви -
ли при ли ком при ја вљи ва ња за
бес плат не акци је.

На Дан диви ден де, 17. јуна,
НИС је имао укуп но 2.125.876
акци о на ра. Већин ски акци о -
нар је руска ком па ни ја
„Гаспром њефт”, која посе ду је
56,15 одсто акци ја, док Репу -
бли ци Срби ји при па да 29,87
одсто, а оста лим мањин ским
акци о на ри ма 13,98 одсто
акци ја НИС-а. У буџет Репу -
бли ке Срби је на име диви ден -
де из доби ти НИС-а за про шлу
годи ну биће укуп но упла ће но
1,2 мили јар де дина ра.

АКТИВ НОСТ НАФТ НОГ ГИГАН ТА

НИС испла ћу је диви ден де 

Пан че ву пет на ест
мили о на дина ра за
капи тал не про гра ме

При ја ве под не ти 
до 8. сеп тем бра

Кон курс који је ком па ни ја НИС
рас пи са ла у окви ру про гра ма
„Зајед ни ци зајед но” за при ја -
вљи ва ње про је ка та у локал ним
само у пра ва ма тра је до 8. сеп -
тем бра. НИС под се ћа да пра во
на при ја вљи ва ње има ју све орга -
ни за ци је цивил ног дру штва, јав -
не уста но ве и непро фит не орга -
ни за ци је из једа на ест гра до ва и
општи на у који ма НИС послу је:
Бео гра да, Новог Сада, Чач ка,
Ниша, Пан че ва, Зре ња ни на,
Кикин де, Кањи же, Србо бра на,
Жити шта и Новог Бече ја.

У фоку су ово го ди шњег кон -
кур са је подр шка капи тал ним
про јек ти ма, при о ри тет ним за
општи не и гра до ве у који ма се
про грам реа ли зу је. Кон кур сом
је обу хва ће но пет обла сти:
еко ло ги ја, нау ка/обра зо ва ње,
јав но здра вље, соци јал на
зашти та, кул ту ра и спорт.

Гра ђа ни бира ју
У сва кој локал ној само у пра ви,
у скла ду с потре ба ма зајед ни -
це, на осно ву анке ти ра ња гра -
ђа на и истра жи ва ња кључ них
обла сти за ула га ње у сре ди ни у
којој живе, иза бра не су до три

обла сти у окви ру којих ће
заин те ре со ва не орга ни за ци је
моћи да кон ку ри шу. У нашем
гра ду заин те ре со ва не орга ни -
за ци је, дру штва и уста но ве
могу апли ци ра ти про јек ти ма
који се одно се на кул ту ру,
спорт и зашти ту живот не сре -
ди не. Ове годи не одо бре но је
пет на ест мили о на дина ра, а
мини мал на вред ност пону ђе -
ног про гра ма не сме бити
испод два мили о на дина ра.

И ове годи не ком па ни ја
НИС је за финан си ра ње про -
је ка та издво ји ла 110,5 мили о -
на дина ра, а одлу ку о њихо -
вом избо ру доне ће Коми си ја

саста вље на од пред став ни ка
ком па ни је НИС и локал не
зајед ни це. Резул та ти кон кур са
биће обја вље ни 13. окто бра.

Ско ро мили јар да
Нафт на инду стри ја Срби је је
још 2009. запо че ла реа ли за ци ју
про гра ма подр шке локал ним
зајед ни ца ма, који је из годи не у
годи ну уна пре ђи ван. Гото во
900 мили о на дина ра уло же но
је у око 864 про јек та који су
помо гли раз вој локал них зајед -
ни ца, олак ша ли функ ци о ни са ње
број них уста но ва и уна пре ди ли
рад кул тур них, обра зов них и
спорт ских инсти ту ци ја.

Све ча на сала Народ ног музе ја рекон стру и са на је 2015.

Удружење за развој каријере
и омладинског предузетни-
штва „Con nec ting” у петак, 18.
августа, у згради панчевачке
локалне самоуправе приреди-
ло је свечаност поводом завр-
шетка програма „Кад пора-
стем, бићу...” и доделу церти-
фиката учесницима тог лет-
њег едукативног програма.

Реч је о пројекту намење-
ном развоју предузетничког
духа код ученика старости од
четрнаест до осамнаест годи-
на, који је обухватио реализа-
цију едукативних радионица
на тему запошљивости, разво-
ја каријере и омладинског
предузетништва. Младим љу-
дима је дата могућност да
преиспитају своја интересова-
ња, стекну нова знања и
вештине и нова познанства,
као и да се упознају са одређе-
ним професијама. Такође,

полазници су били у прилици
да унапреде одређене прено-
сиве вештине, попут тимског
рада, комуникације, вештина
презентовања и дигиталне
писмености.

Према речима представни-
ка удружења „Con nec ting”,
главни циљ програма био је да
се млади оснаже да самостал-
но и промишљено доносе
одлуке о наставку каријере
или школовања. Програм
„Кад порастем, бићу...” настао
је 2016. године као практичан
део обуке за омладинске лиде-
ре коју је спроводила Нацио-
нална асоцијација практичара
омладинског рада (НАПОР),
уз подршку Министарства
омладине и спорта, а у којој су
учествовала два члана панче-
вачког „Con nec ting-а”. Крајем
јуна у просторијама Дома
омладине званично је почео

летњи едукативни програм за
младе, у којем је учествовало
осамнаест ученика из Панче-
ва, а у првој недељи одржане
су три радионице. Након тога,
током лета, група је интензив-
но радила на развијању
вештина 21. века, као што су
комуникативност, критичко
размишљање, дигитална пис-
меност, социјалне вештине
итд. Будући предузетници су
радили тестове професионал-
не оријентације, учили о осно-
вама предузетништва и
неформалним методама лич-
ног и професионалног развоја.

Према речима чланова овог
удружења, одрживи економ-
ски раст зависи од предузет-
ништва, јер предузетници
креирају нове послове и
доприносе економском расту.
Пошто мала и средња преду-
зећа постају носиоци развоја

здравог пословног окружења,
организације цивилног дру-
штва заједно с привредним
коморама и владиним инсти-
туцијама улажу напор да ути-
чу на развој предузетништва и
промоцију предузетничког
духа. У „Con nec ting-у” истичу
да они као глас младих заго-
варају политике, креирају и
реализују образовне предузет-
ничке програме и иницирају
кампање ради промоције
вредности предузетништва.
Њихов посао је да науче мла-
де како да креирају послове,
уместо како да их добију. Сто-
га реализују програме који
представљају скуп активности
чији је циљ упознавање мла-
дих с могућностима које им
стоје на располагању када су у
питању школовање, усаврша-
вање и покретање сопственог
посла.

СВЕЧАНОСТ ПОВОДОМ ЗАВРШЕТКА ПРОГРАМА „КАД ПОРАСТЕМ, БИЋУ...”

Додељени цертификати ученицима

Кон курс није наме њен
финан си ра њу актив но сти
поли тич ких стра на ка, вер ских
и рели гиј ских гру па ци ја, а
неће се раз ма тра ти ни поје ди -
нач не мол бе које се одно се на
сту ди је, уче шће на кон фе рен -
ци ја ма, тро шко ве сме шта ја,
исхра не и слич но. Детаљ ни
усло ви и про по зи ци је јав ног
кон кур са обја вље ни су на сај ту
НИС-а, на адре си www.zajed-
nicizajedno.nis.eu. Заин те ре со -
ва ни могу попу ни ти он-лајн
при ја ву на сај ту или свој пред -
лог посла ти имеј лом на адре су
zajednicizajedno@nis.eu. О
избо ру ће одлу чи ва ти коми си -
ја коју чине пред став ни ци
НИС-а, локал них само у пра ва,
као и углед не лич но сти из
локал них зајед ни ца.

Менаџ мент НИС-а исти че
да про грам „Зајед ни ци зајед -
но” учвр шћу је парт нер ске
одно се с локал ном зајед ни цом
и потвр ђу је став ком па ни је да
ни у вре ме сло же них усло ва за
посло ва ње НИС не оду ста је од
дру штве не одго вор но сти као
свог стра те шког опре де ље ња.
С дру ге стра не, НИС покла ња
мно го пажње про мо ци ји пра -
вих вред но сти и уна пре ђи ва њу
сре ди не у којој послу је. Подр -
шка обра зо ва њу оства ру је се
кроз про грам „Енер ги ја зна -
ња”. Пре ко про гра ма „НИС
шан са” до сада је запо сле но
више од 800 мла дих.



Захваљујући подршци Града
Панчева, удружење „На пола
пута” наставиће да до краја
године пружа услугу помоћи у
кући за децу, младе и одрасле
са интелектуалним тешкоћа-
ма и њихове породице.

То удружење пружа помену-
ту услугу континуирано од
2014. године, за шта поседује
и лиценцу.

– Услуга помоћи у кући под-
разумева да едуковани и при-
премљени сарадници – него-
ватељи пружају подршку
кориснику и члановима њего-
ве породице, и то у његовом
дому и окружењу. Видови
подршке зависе од стручне
процене, на основу које изра-
ђујемо индивидуални план
услуге. Добробити оваквог
приступа су велике: корисни-
цима је омогућено очување и
подизање квалитета живота, а

њихово слободно време је
садржајније и организованије.
Такође, они остварују нова
пријатељства и учествују у
различитим активностима у
заједници – објаснила је
Марина Куриљ из удружења
„На пола пута”.

Она је нагласила и то да ова
услуга пружа много предности
и члановима породица особа са
интелектуалним тешкоћама.

– Особе из блиског окруже-
ња појединаца са интелекту-
алним тешкоћама захваљују-
ћи овом програму добијају
више слободног времена, али
и нашу стручну подршку.
Помажемо им да ојачају роди-
тељске капацитете, да смање
стрес, спрече сагоревање и
што је најважније: да отворе
своју породицу ка ширем
социјалном окружењу – дода-
ла је Марина Куриљ.

Сви заинтересовани могу
добити додатне информације
или пријавити своје учешће у
програму сваког радног дана
од 9 до 15 сати путем телефо-
на 341-960.

Петак, 25. август 2017.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Коси не при ја дужи бора вак
на сун цу, па она након лета
про ве де ног на мору, базе ну
или језе ру поста је сува и
оште ће на. Сре ћом, већи на
састо ја ка за опо ра вак косе
кри је се у нашем фри жи де ру.

Савр ше на маска се пра ви од
уму ће ног јаје та, по јед не
каши ке коко со вог и масли но -
вог уља и меда, 60 мили ли та -
ра воде и пола изгње че не
бана не. Мешај те док не доби -
је те глат ку густу масу, нане си -
те на оште ће на под руч ја и
оба ве зно на кра је ве косе и
оста ви те да делу је мини мум
пет на ест мину та, а нај бо ље
пола сата. Потом опе ри те косу
бла гим шам по ном. Ова маска

ће реге не ри са ти и косу оште -
ће ну фар ба њем и блај ха њем.

Уме сто реге не ра то ра, на-
кон дру гог шам по на нане си -
те на косу меша ви ну пола
шољи це јогур та и пола
шољи це меда. Оста ви те да
делу је два де сет мину та, а
затим испе ри те топлом, па
хлад ном водом. За чишће ње
теме на поме шај те две каши -
ке јабу ко вог сир ће та са
шољи цом воде. Тиме пре -
лиј те теме, па испе ри те.
Коса ће бити чиста и сјај на.

У фри зер ском сало ну нај -
бо љи трет ман након лето ва -
ња јесте тако зва ни ботокс
трет ман (систем „Remedy”)
или кера тин ско пако ва ње,
као и „Оlaplex” и „Sealplex”.
Сада се про из во ђа чи фри -
зер ских пре па ра та утр ку ју
да напра ве бољи трет ман за
опо ра вак косе, тако да тре ба
да се пре пу сти те зна њу и
уме ћу вашег фри зе ра, јер он
нај бо ље зна шта је вашој
коси нај по треб ни је. Ове
фри зер ске трет ма не за негу
тре ба ло би при у шти ти јед -
ном месеч но, али не оча ја -
вај те ако то не може те, већ
сами негуј те косу при род -
ним маска ма сва ке неде ље.

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

Опо ра ви те косу 
након сун ча ња

ЗДРАВА ИСХРАНА

Фено ме нал на посла сти ца
за целу поро ди цу! Деца
ужи ва ју да једу ове леде не
лиза ли це, а и одра сли воле

да се засла де. Нема пре ви -
ше кало ри ја, па и ако сте на
дије ти, може те себи при у -
шти ти комад-два.

Састој ци: две бана не, две супе не каши ке масли но вог уља и 100 г

црне чоко ла де.

При пре ма: Бана не исе ци те на два на ест јед на ких колу то ва. Вели ки

тањир обло жи те кесом или фоли јом, па поре ђај те колу то ве бана не.

У сва ки забо ди те дршчи цу (на при мер, цев чи це или шта пи ће за сла -

до лед). Тањир с бана на ма ста ви те у замр зи вач да се добро зале де.

У микро та ла сној рер ни ото пи те чоко ла ду и уље, један минут на

нај ја чој тем пе ра ту ри. Мешај те да се доби је јед но лич на маса и да се

сва чоко ла да исто пи. Ума чи те шта пи ће бана не у чоко ла ду. Поно ви -

те посту пак док не потро ши те све при пре мље не бана не. Пошто су

бана не хлад не, чоко ла да се одмах сте же. Ако жели те нешто да

поспе те пре ко чоко ла де као деко ра ци ју, ура ди те то чим изва ди те

шта пић из чоко ла де, док се још није сте гла. Може те кори сти ти

кокос, сец ка не лешни ке и шаре не мрви це.

баде мом. Слу жи ти одмах.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Леде не чоко лад не 
бана ни це

Пора жа ва ју ћи 
резул та ти истра жи ва ња
КОМС-а

Седам де сет одсто
испи та ни ка жели да
напу сти Срби ју

Обе ле жа ва ње Међу на род ног
дана мла дих, 12. авгу ста, у
Пан че ву, било је при ли ка и за
осврт на Алтер на тив ни изве -
штај о поло жа ју и потре ба ма
мла дих, који је дан рани је, 11.
авгу ста, пред ста вљен у бео -
град ском „Меди ја цен тру”.
Изве штај чији су пора жа ва ју -
ћи резул та ти уста ла са ли јав -
ност изра ди ла је Кров на орга -
ни за ци ја мла дих Срби је
(КОМС) уз подр шку Бео град -
ске отво ре не шко ле и Кра ље -
ви не Швед ске.

Резул та ти тог истра жи ва ња
пока за ли су, наи ме, да чак 70%
мла дих у Срби ји жели да се
исе ли из места у коме живи, а
њих 44% нај ра ди је би наста ви -
ло живот у некој од зема ља
запад не Евро пе. Ова кви одго -
во ри не чуде ако се погле да сег -
мент истра жи ва ња који се
одно си на неза по сле ност: у
Срби ји је без посла 31,2% мла -
дих и они чине огро ман про це -
нат у укуп ном бро ју попу ла ци је
која тре нут но нема запо сле ње.

Не веру ју поли ти ча ри ма
Ско ро поло ви на испи та ни ка,
њих 45%, на пита ње да ли су
некад били изло же ни неком
обли ку дис кри ми на ци је одго -
во ри ла је пози тив но, а њих
70% били су све до ци раз ли чи -
тих врста наси ља. Као нај ве ће
про бле ме мла дих анке ти ра ни
су издво ји ли неза по сле ност
(89,1%), обра зов ни систем
(77,9%) и систем вред но сти
(76,4%).

Ни у сфе ри поли ти ке одго -
во ри испи та ни ка нису дали
ништа бољу сли ку њихо вог
виђе ња ситу а ци је у држа ви.
Чак 59,6% анке ти ра них сма тра
да демо кра ти ја није нај бо љи
облик вла да ња, а 76% њих не
може да издво ји нијед ног
поли ти ча ра коме веру је. Мла -
ди су оце њи ва ли и поли тич ке
пар ти је оце на ма од један до

ПОЛО ЖАЈ МЛА ДИХ У СРБИ ЈИ

УЗОР НА ГЕНЕ РА ЦИ ЈА ПОГЛЕ ДА 
УПР ТОГ У ИНО СТРАН СТВО

се напра ви мре жа мла дих
истра жи ва ча из чита вог реги -
о на и да им се пру жи могућ -
ност да зајед но раде. На тај
начин тежи мо да задр жи мо
људе који има ју огро ман потен -
ци јал, а пока зу ју тен ден ци ју да
оду из земље. Тако ђе, у Пари зу
је 2016. годи не пот пи сан спо -
ра зум о осни ва њу Реги о нал не
кан це ла ри је за сарад њу мла -
дих на запад ном Бал ка ну. Та
кан це ла ри ја је поче ла да ради,
има локал ни огра нак у Срби ји
и оче ку је мо да ће од јесе ни
рас пи си ва ти про гра ме и про -
јек те за мла де – иста кла је
Сне жа на Кла шња.

Удру жи мо сна ге
Она је под се ти ла и на то да је
Фонд за мла де тален те Репу -
бли ке Срби је, чији рад коор -
ди ни ра Мини стар ство омла -
ди не и спор та, од 2008. годи не
до данас награ дио 22.600 мла -
дих људи, уче ни ка сред њих
шко ла и сту де на та, и да је
међу њима и 356 Пан че ва ца.

– Поред тога, око десет мили -
о на дина ра дали смо за про гра -
ме и про јек те које удру же ња
овде реа ли зу ју, а то је само
мали допри нос који удру же ним
сна га ма може мо пру жи ти да би
поло жај мла дих људи у Срби ји
био бољи – закљу чи ла је помоћ -
ни ца мини стра.

Пред став ни ци Кров не орга -
ни за ци је мла дих Срби је иста -
кли су важност уво ђе ња моде ла
струк ту рал ног дија ло га, кроз
који би мла ди били кон сул то -
ва ни у вези с њима важним
пита њи ма. Сто га ће ова орга ни -
за ци ја у наред ном пери о ду
орга ни зо ва ти низ саста на ка и
три би на широм земље. Ина че,
КОМС је нај ви ше пред став нич -
ко тело мла дих у Срби ји. Реч је
о саве ту удру же ња који тре нут -
но оку пља 97 орга ни за ци ја
мла дих и за мла де.

али ипак тек једва довољ не
оце не доби ле су кан це ла ри је за
мла де (2,6) и Вој ска (2,9). Ста -
ти сти ка пока зу је и да се број
мла дих у Народ ној скуп шти ни
од 2008. годи не до данас дра -
стич но сма њио и да кон стант -
но има тен ден ци ју опа да ња.

(Не)репре зен та тив ни узо рак
При ли ком посе те међу на род -
ном волон тер ском кам пу
„Реби ци кли рај 2”, који је у
нашем гра ду одр жан од 1. до
14. авгу ста, на Међу на род ни
дан мла дих Сне жа на Кла шња,
помоћ ни ца мини стра у Мини -
стар ству омла ди не и спор та,
освр ну ла се на ово истра жи ва -
ње, нагла сив ши да је њего ва
мањ ка вост у томе што је рађе -
но на малом узор ку од 336
испи та ни ка, те да се оно не
може уоп шта ва ти, јер не пред -
ста вља став чита ве попу ла ци је
мла дих у нашој земљи.

– Мини стар ство омла ди не и
спор та сва ке годи не ради слич на

са ње наших сту де на та да оста -
ну овде по завр шет ку факул те -
та. Да бисмо у томе успе ли, ми
као држа ва бори мо се да
побољ ша мо оно због чега мла -
ди одла зе, а основ ни узрок је
пре све га еко ном ски фак тор,
као и недо ста так усло ва за
про фе си о нал ни раз вој. Наше
мини стар ство пред у зи ма кон -
крет не кора ке у вези с реша ва -
њем тих про бле ма, па ћемо
тако, у сарад њи с Међу на род -
ном орга ни за ци јом за мигра -
ци је и са швај цар ском вла дом,
ради ти про је кат чији је циљ да

Када и како позва ти Хит ну
помоћ? Ова пита ња су од јед -
на ке важно сти за обич ног
гра ђа ни на, али и за меди цин -
ске про фе си о нал це који се
сусре ћу са иза зо ви ма теле -
фон ске три ја же. И јед ни ма и
дру ги ма је од непро це њи вог
зна ча ја пра ва инфор ма ци ја о
ста њу паци јен та, њего вим
витал ним зна ци ма, адре си
или месту акци ден та, као и
фак то ри ма око ли не који могу
бит но ути ца ти на пру жа ње
хит не меди цин ске помо ћи и
њен крај њи резул тат.

Ма како то чуд но зву ча ло,
нај ма њи про це нат пози ва ња
бро ја 194 одно си се на ста ња
која озбиљ но угро жа ва ју здра -
вље или живот. Раз ло зи,
нажа лост, леже у недо вољ ном
про фи ли са њу уло ге иза бра -
ног лека ра и лека ра слу жбе
кућ ног лече ња, који су још
увек дале ко од мно гих паци -
је на та на пали ја тив ној тера -
пи ји, оних који су веза ни за
кре вет, зане ма ре них или пре -
пу ште них соп стве ној суд би -
ни. Све је то опте ре ти ло запо -
сле не у хит ним слу жба ма
зада ци ма који пре ва зи ла зе
њихо ву про фе си о нал ну одго -
вор ност, али се зато наме ћу
мно ге етич ке и морал не
диле ме. Није лако исто вре ме -
но бити про фе си о на лац и
сапат ник, суди ја и бра ни лац,
оце њи вач и педа гог, а при том
стал но има ти на уму основ не
циље ве и задат ке јед не
ургент не слу жбе.

Уко ли ко с дру ге стра не
теле фон ске лини је има мо

саго вор ни ка који даје инфор -
ма ци је у вези са озбиљ ном
акут ном боле шћу, повре дом
или погор ша њем хро нич не
боле сти са угро же ним витал -
ним функ ци ја ма, основ ни
зада так је доби ти подат ке о
тре нут ном ста њу паци јен та,
лока ци ји и теле фо ну с којег
се пози ва. Везу не тре ба пре -
ки да ти када је потреб но дати
упут ства о мера ма прве
помо ћи осо би бли ској паци -
јен ту или при сут ној на месту
акци ден та. Оте жа но и чуј но
диса ње, бле да и зно јем пре -
кри ве на кожа, немо гућ ност
успо ста вља ња вер бал ног кон -
так та или губи так све сти скре-
ћу нам пажњу на озбиљ но
поре ме ће не витал не функ ци -
је. Ове инфор ма ци је су од
јед на ке важно сти како за
про це ну брзи не интер вен ци -
је, тако и за при ме ну мера
прве помо ћи пре дола ска
меди цин ске еки пе.

Неће те погре ши ти ако
позо ве те хит ну помоћ за ста -
ња јаког бола у гру ди ма, недо -
стат ка вазду ха и оте жа ног
диса ња, нагло наста лог поре -
ме ћа ја вида, гово ра, гла во бо -
ље, сла бо сти или трње ња екс -
тре ми те та, повре де гла ве с
повра ћа њем или губит ком
све сти, дубо ких посе ко ти на,
пре ло ма кости ју, пада с виси -
не, сао бра ћај ног тра у ма ти -
зма, епи леп тич ног напа да
који се први пут јавља или је
при су тан код труд ни це или
дија бе ти ча ра, крва ре ња и
тра у ма у паци је на та који узи -
ма ју леко ве про тив згру ша ва -
ња крви, пра ће ног убр за ним
диса њем и срча ном рад њом,
несве сти цом и поспа но шћу.

Не забо ра ви те да је од
вели ке важно сти посто ја ње
видљи вог бро ја на кући,
исправ ног лиф та у згра ди,
осве тље но сти места с којег
се пози ва. Кућ ни љубим ци
тре ба при вре ме но да буду у
дру гој про сто ри ји, а осо ба
која бри не о паци јен ту тре ба
да при пре ми меди цин ску
доку мен та ци ју и да помог не
у усме ра ва њу меди цин ске
еки пе на пра ву лока ци ју.

„Упут ство за упо тре бу” 
бро ја 194

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

УСЛУГА УДРУЖЕЊА „НА ПОЛА ПУТА”

Помоћ у кући 
до краја године

пет, а про сеч на оце на коју су
стран ке доби ле је једва про ла -
зна: 1,8. Пока за ло се и да мла -
ди има ју изу зет но ниско пове -
ре ње у инсти ту ци је у држа ви:
нај ни же про сеч не оце не (и у
овом слу ча ју оце њи ва ло се од
један до пет) доби ли су поли -
тич ке стран ке (1,5), пред сед -
ник Репу бли ке (1,6), пред сед -
ник Вла де, Вла да и Народ на
скуп шти на (у сва три слу ча ја
1,7) и пред сед ни ци општи на /
гра до на чел ни ци (1,9). Изнад
двој ке „пла си ра ли” су се црква
(2,2) и Мини стар ство омла ди -
не и спор та (2,3), а нај ви ше,

истра жи ва ња у сарад њи с
рено ми ра ним кућа ма, али на
репре зен та тив ном узор ку.
Ипак, и наш годи шњи изве -
штај пока зу је жељу мла дих да
напу сте земљу, доду ше нешто
мању него што се то пока за ло
у истра жи ва њу КОМС-а, али и
даље висо ку. Добар начин
реша ва ња тог про бле ма јесу,
изме ђу оста лог, упра во волон -
тер ски кам по ви, који омо гу ћа -
ва ју упо зна ва ње мла дих из
Срби је са они ма из ино стран -
ства. Дру ги начин је при вла -
че ње мла дих тале на та да сту -
ди ра ју у Срби ји, као и моти ви -

Има ли наде?



Јед но од нај леп ших места у
нашем гра ду је Народ на башта,
због чега про во дим мно го вре -
ме на у њој. Уре ђе на је заи ста за
нај ви шу оце ну, уз помоћ
европ ских дона ци ја које смо
доби ли. Било би лепо да има мо
још таквих места у гра ду.

Ско ро сва ког дана дола зим
у Народ ну башту у шет њу, да
про тег нем ноге, нади шем се
све жег вазду ха и срет нем
неког вршња ка. Волим и да
про ше там неко ли ко кру го ва
по тар тан-ста зи. На њој се
увек може виде ти неко ко
трчи ради кон ди ци је или неки
спор ти ста.

У Народ ној башти ужи ва ју и
наши сугра ђа ни попут мла дих
паро ва с децом, бака и дека
који шета ју уну чи ће и мно гих
дру гих. Сви ма је лепо, али

задо вољ ство ква ре бици кли -
сти који не пошту ју забра ну
вожње кроз Народ ну башту.

Иако су на више места поста -
вље ни зна ци на који ма се види
да вожња дво точ ка ша није

дозво ље на, нико од бици кли ста
на њих се не оба зи ре. Не пома -
же ни то што у Народ ној башти
посто ји чувар. Ни на њега се
нико од бици кли ста не оба зи ре.
Неса ве сни бици кли сти јуре,
возе тако брзо као да су на некој
од ета па трке „Тур де Франс”.

Због тога поста вљам пита ње
шта ће бити ако неко од њих у
брзи ни нале ти на неко дете
или неког ста ри јег чове ка или
жену. После ди це би могле да
буду неу год не.

У таквој ситу а ци ји једи но
реше ње је нов ча но кажња ва -
ње, јер су људи нај о се тљи ви ји
ако их неко „уда ри” по џепу.
Ако има мо про пи се, тре ба ло
би да их спро во ди мо. Да ужи -
ва ње у Народ ној башти ничим
не буде пому ће но.

Томи слав Пер ков, Пан че во

ДРУШТВО
Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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У овом делу испричана је
прича о државнику чија
мудрост надилази овозе-
маљске међе, који у себи
проналази снагу да сопстве-
ног сина прихвати као
духовног оца, одриче се све-
товног живота и од господа-
ра Немање, преобративши
се у монаха Симеона, поста-
је светац.

У првој књизи трилогије о
Стефану Немањи „У име
оца” испричана је прича о
дечаку који је постао рат-
ник, док ћете у другој књи-
зи, под називом „Два орла”,
наћи причу о ратнику који
је постао државник. Зани-
мљиво је да су и прва и дру-
га књига трилогије дуго
биле на топ-листи најпрода-
ванијих књига. Говорећи о
томе једном приликом,
Дејан Стојиљковић је иста-
као да је данас врло тешко
издвојити се на српској
књижевној сцени, јер је

последњих година присутна
хиперпродукција, па је
успех ове трилогије тим
већи. Кецмановић је додао
да је када пишете о оваквим
темама, готово немогуће
свима удовољити и нагласио
да је његово дубоко уверење
да ће књига с временом
добити своју верификацију,
„јер су многи који су јој при-
шли с предрасудама, након
што су је прочитали, проме-
нили мишљење”.

Два читаоца који до среде, 30. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које летње
специјалитете препоручујете?”, наградићемо по једним примерком
књиге „У име сина” Владимира Кецмановића и Дејана Стојиљкови-
ћа. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а
награде се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Када се тајанствени метео-
ролошки балон сруши на
земљу у Швајцарској,
директор Националне без-
бедносне агенције САД
ангажује Роберта Беламија
да пронађе и идентификује
десеторо људи који су били
сведоци тог догађаја. Опсед-
нутост тајним задацима већ
је коштала командира Бела-
мија једине жене коју је
икада волео и он сада верује
да више нема шта да изгуби.

Међутим, док трага за
путоказима од Рима, преко
Будимпеште и Кијева, до
Тексаса, неминовно се суо-
чава с правом природом
мисије и долази до шокант-
ног открића о постојању
невероватне завере која се
протеже читавом планетом.

Сам и изневерен од свих,
Белами се убрзо налази у
бекству, борећи се да спасе
сопствени живот – с кључем
опстанка саме Земље у сво-
јим рукама.

Два читаоца који до среде, 30. августа, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Где је најлеп-
ши залазак сунца у Панчеву?”, наградићемо по једним примерком
књиге „Завера судњи дан” Сиднија Шелдона. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у
књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

„У име сина” 

„Завера судњи дан” 
Сиднија Шелдона

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас ко вас
чини срећ ним. „Пан че вац”
и изда вач ка кућа „Вул кан
изда ва штво” при пре ми ли су
по један при ме рак књи ге
„На пустом остр ву” Треј си
Гар вис Грејс за два наша
чита о ца или чита тељ ке који
су нај кре а тив ни је одго во ри -
ли на то пита ње.

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

„Онај ко ће ми покло ни ти
нову књи гу.” 064/2407...

„Прво сама себе учи ним
срећ ном, па су онда оста ли
срећ ни што сам ја срећ на,
па кад су тако срећ ни, њихо -
ва сре ћа усре ћи мене и тако
укруг. Про бај те, супер је!”
064/5576...

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

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

пита ње коли ко пута су књи -
гу про чи та ли у даху. Они ће
осво ји ти по један при ме рак
књи ге „Сим па ти зер” Вије та
Тана Нује на.

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

„Сва ки пут кад нисам
чита ла неко ли ко књи га
исто вре ме но. Тад ми је поне -
ста ја ло даха.” 063/2634...

„Оно ли ко пута коли ко
има књи га на мојој оми ље -
ној поли ци у кућ ној библи о -
те ци. А наку пи ло их се два -
де се так и увек им се радо
вра ћам.” 060/4432...

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

Д. К.

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Круг сре ће

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

ИНЦИ ДЕНТ НА МИСИ

ЛЕГАО НА АСФАЛТ 
ДА БИ ЗАУ СТА ВИО БАГЕР

ком ши ју Сто ја на Томи ћа и
њего вог сина. Они су били
револ ти ра ни због интер вен ци -
је поли ци је, па су се соли да ри -
са ли са Шушња ром. То су
одлу чи ли зато што су Шушња -
ро ва деца иза шла из куће и
поче ла да пла чу због интер -
вен ци је поли ци је.

Пре ма Томи ће вим речи ма,
све је поче ло када је „Теле -
ком” пре о три месе ца почео
да копа асфалт због ква ра
поред Шушња ро ве куће. То је
тра ја ло десе так дана, након
чега су радо ви пре ки ну ти, а у
асфал ту су оста ле рупе, које
ни после шезде сет дана нису

затр па не. Он је иста као да је
то про блем у чита вом гра ду и
да се често деша ва да се место
на коме су оба вље ни неки
радо ви не вра ти у прво бит но
ста ње.

Као после ди ца тога, пре десе -
так дана ками он је упао у јед ну
рупу и оште тио водо вод ну
инста ла ци ју поро ди це Шуш-
њар, због чега су они оста ли без
воде. Да се то не би поно ви ло,
Миле Шушњар је про шлог
утор ка легао на асфалт у наме -
ри да спре чи копа ње.

Гово ре ћи о интер вен ци ји
пан че вач ке поли ци је, Сто јан
Томић је иста као да је њему и

Наш сугра ђа нин
поку шао да спре чи
оба вља ње радо ва 

Дошла и патро ла
интер вент не поли ци је

При пад ни ци Интер вент не једи -
ни це пан че вач ке поли ци је
про шлог утор ка су при ве ли
два наша сугра ђа ни на након
при ја ве да је јед но лице легло
на асфалт на Миси како би
спре чи ло да се оба ве нео п ход -
ни радо ви.

То је учи нио наш сугра ђа нин
Миле Шушњар, који живи у
Кај мак ча лан ској ули ци. На
кон фе рен ци ји за нови на ре он је
изја вио да се на такав начин
изра жа ва ња про те ста одлу чио
због тога што је тре ба ло да
радо ви буду оба вље ни бли зу
њего ве куће. Обја снио је да то
није први пут и додао да је
после првог изла ска рад ни ка и
маши на на терен остао без воде.

– Легао сам испред маши не
јер сам хтео да их спре чим да
копа ју, да не бисмо поно во
оста ли без воде. Жао ми је што
ме нису при ве ли па да им
обја сним у чему је био про -
блем – иста као је Шушњар.

Уме сто да поли цај ци при ве -
ду њега, леги ти ми са ли су и
пове ли са собом њего вог првог

ПИСМО ЧИТА О ЦА

Зашти ти те нас од бици кли ста у Народ ној башти

У жељи да доскочи хулигани-
ма који вишак енергије троше
уништавајући канте за ђубре,
„Хигијена” је поставила два-
наест нових канти у Градском
парку и испред Градске упра-
ве. Оне су металне и везане
су ланцима, па остаје да се

види да ли ће то спречити
њихово уништавање. Међу-
тим, није јасно којом дина-
миком ће бити пражњене, јер
се брзо пуне, а ђубре које
вири из њих оставља ружан
утисак.

М. Г.

Како се бли жи крај авгу ста, све
је више наших сугра ђа на који се
жале на свраб, суже ње очи ју и
кија ње, јед ном реч ју на алер гиј -
ске реак ци је које су про у зро ко -
ва не ири та ци јом дисај них орга -
на поле ном амброзијe. Због тога
је „Зеле ни ло” пре неко ли ко дана
покре ну ло акци ју „Зау ста ви мо
амбро зи ју” и позва ло све који је
при ме те, да то при ја ве на теле -
фон 377-904 како би је рад ни ци
тог ЈКП-а уни шти ли.

Због висо ких тем пе ра ту ра
амбро зи ја је ове годи не про -

цве та ла рани је, па је полен тог
коро ва већ почео да се шири у
вазду ху и да зада је гла во бо ље
они ма који има ју алер ги је.
Њихо ви про бле ми могу бити
врло непри јат ни, почев од
угро жа ва ња сна и уоби ча је них
актив но сти, па до оних нај те -
жих слу ча је ва – аст ма тич них
напа да. Нај ве ће кон цен тра ци -
је поле на амбро зи је реги стру -
ју се у дру гој поло ви ни авгу ста
и почет ком сеп тем бра, тако да
је позив „Зеле ни ла” сти гао на
вре ме. М. Г.

У ЦЕНТРУ ГРАДА

Постављене нове 
канте за ђубре

КАКО ЗАУ СТА ВИ ТИ ШИРЕ ЊЕ ОПА СНОГ

КОРО ВА

При ја ви те где има 
амбро зи је

њего вом ком ши ји обја шње но
да нико није смео да оме та
радо ве с обзи ром на то да је
тре ба ло да буду оба вље ни на
јав ној повр ши ни. Он је рекао
и да су при пад ни ци Интер -
вент не једи ни це били корект -
ни, а да су он и његов син убр -
зо после при во ђе ња пуште ни.

Пово дом овог дога ђа ја раз -
го ва ра ли смо с над ле жни ма у
Секре та ри ја ту за инспек циј -
ске посло ве. Секре тар тог
секре та ри ја та Бобан Ђур ђев
изја вио је да је оба ве штен да
ће у петак, 25. авгу ста, место
на коме су оба вља ни радо ви
бити у пот пу но сти вра ће но у
прво бит но ста ње.

– „Теле ком” је добио налог
да отко па место на коме су
оба вље ни прво бит ни радо ви
како би рад ни ци „Водо во да”
могли да про на ђу квар због
којег није било воде и да га
сани ра ју. Међу тим, нека лица
су то бло ки ра ла и хте ла да
спре че радо ве, што нису сме ли,
јер је реч о јав ној повр ши ни.
Ако дође до неког про бле ма у
гра ду, сви који су укљу че ни у
њего во реша ва ње тре ба да сед -
ну и да раз го ва ра ју како да се
про блем нај бр же реши. Про -
те сти попут про шло не дељ ног
на Миси и било каква репре -
си ја нису ника кво реше ње –
рекао је Ђур ђев.

М. Глигорић

Рупе које су оста ле после копа ња на Миси



У стра вич ној сао бра ћај ној
несре ћи која се дого ди ла про -
шлог четврт ка, 17. авгу ста,
око 23 сата, на путу Банат ско
Ново Село – Вла ди ми ро вац,
поги ну ле су три осо бе, а две су
повре ђе не.

До несре ће је дошло када су
се у пуној брзи ни суда ри ли
багер, у коме су биле две
особе, и џип мар ке „туа рег”
немач ке реги стра ци је, у коме
су се нала зи ла три лица.

Уда рац је био толи ко јак да се
багер пре вр нуо и упао у обли -
жњи јарак, а „туа рег” се запа -
лио, након чега се и то вози ло
пре вр ну ло на кров. Лица која су
била у њему су изго ре ла, а када
је дошла поли ци ја, била су пот -
пу но угље ни са на и није било
могу ће иден ти фи ко ва ти их.

Након ДНК ана ли зе на
Инсти ту ту за суд ску меди ци -
ну утвр ђе но је да су у „туа ре -
гу” стра да ли Дра ган Мла ден
(1973), који је живео с поро -

ди цом у Немач кој и допу то -
вао је на одмор у Банат ско
Ново Село, Вла ди мир Топић
(1980),  ста нов ник тог места,
и Дани је ла Човић (1975) из
Доло ва, а у баге ру су повре -
ђе ни Дејан Масло ва рић
(1975) и његов десе то го ди -
шњи син.

Масло ва рић је хит но пре -
ве зен у пан че вач ку бол ни -
цу, а његов син на Инсти тут
за здрав стве ну зашти ту мај -
ке и дете та у Бео гра ду.
Живо ти им нису угро же ни.
Ина че, Масло ва рић је возио
багер тако касно зато што је
том маши ном оба вљао неке

посло ве за јед ног чове ка на
њего вом пла цу.

Како су изве сти ли бео град -
ски меди ји, који су се позва ли
на изво ре из истра ге, до несре -
ће је дошло када је „туа рег”,
који се кре тао изу зет но вели -
ком брзи ном, нале тео на багер
и уда рио пред њим делом у
зад њи део тог вози ла.

Засад се не зна да ли је
багер пре суда ра био осве тљен
и да ли му је било укљу че но
рота ци о но све тло. Могу ће је
да га возач „туа ре га” уоп ште
није видео.

Јеле на Саму и лов, порт па рол
Основ ног тужи ла штва у Пан че -
ву, изја ви ла је да су после несре -
ће ски ну те сија ли це с баге ра и
да су одне те на вешта че ње.

– То ће бити оба вље но у
Наци о нал ном кри ми на ли стич ко-
-тех нич ком цен тру МУП-а
Срби је, у коме се оба вља ју сва
вешта че ња – рекла је Јеле на
Саму и лов.

ПОВРЕ ДА ЗАКО НА О АУТОР СКИМ ПРА ВИ МА

При сва ја ла туђе фото гра фи је

ХРОНИКА
Петак, 25. август 2017.
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Фото-савез Срби је искључиo
je из сво јих редо ва Жељ ку Г.
из Ваље ва, чла ни цу те орга ни -
за ци је од 2012. годи не, зато
што је више пута уче ство ва ла
на фото граф ским изло жба ма
с туђим сли ка ма које је пред -
ста вља ла као сво је.

„Непо бит но је утвр ђе но да
је она у више навра та сла ла на
изло жбе фото гра фи је које
нису њено аутор ско дело, али
их је и поред тога име но ва ла
као резул тат свог ства ра ла -
штва. До њих је дошла тако
што их је ски да ла са интер не -
та. На тај начин је туђи аутор -
ски рад пред ста вља ла као соп -
ствен, па не само да је посту -
па ла супрот но про по зи ци ја ма
изло жби већ је гру бо повре ди -
ла аутор ска пра ва, зако не који
регу ли шу ту област и Ста тут
Фото-саве за Срби је”, пише у
одлу ци Фото-саве за о искљу -
че њу Жељ ке Г. из те орга ни за -
ци је.

Тамо се наво ди и да је утвр -
ђе но да је она посла ла десет
фото гра фи ја Умет нич ком са-
ве ту Фото-саве за Срби је, чији
су чла но ви бира ли дела која
ће бити изло же на. Чла но ви
Саве та су тада утвр ди ли да су
чети ри фото гра фи је које је
посла ла туђе и да је реч о
дели ма дру гих ауто ра.

Они су откри ли и да је она
више пута уче ство ва ла на
фото граф ским изло жба ма
које су биле орга ни зо ва не
током послед њих пет годи на и
да је, по све му суде ћи, и тамо
сла ла туђе фото гра фи је.

Зани мљи во је да је Жељ ка Г.
уз фото гра фи је које је посла ла
Умет нич ком саве ту Фото-

саве за Срби је доста ви ла и зах -
тев да јој се одо бри да доби је
зва ње које се доде љу је дуго го -
ди шњим фото-репор те ри ма и
уче сни ци ма изло жби.

Она је про шле годи не у Бео -
гра ду орга ни зо ва ла само стал -
ну изло жбу на којој је тако ђе
фото гра фи је дру гих ауто ра
пред ста ви ла као сво је, а то је
ради ла и на сво јој „Феј сбук”
стра ни ци. Без обзи ра на то
што је била опо ме ну та да је
крше ње аутор ских пра ва про -
тив за ко ни то, она је наста ви ла
то да ради.

Фото-савез Срби је је због
све га тога одлу чио да Жељ ку
Г. трај но искљу чи из те орга -
ни за ци је и да јој оду зме зва ње
фото-ама те ра првог реда
Фото-саве за Срби је. Поред
тога, забра ње но јој је да убу ду -
ће уче ству је на изло жба ма
које буде орга ни зо вао ФСС
или неко дру ги уз сарад њу те
орга ни за ци је.

ТЕЖАК СУДАР КОД НОВОГ СЕЛА

Троје изгорело у аутомобилу

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва наба ви ло је 51
радар с рачу нар ском опре -
мом помо ћу које ће се саку -
пља ти и ана ли зи ра ти пода -
ци о сао бра ћај ним незго да -
ма. То ће се ради ти да би се
сма њио број повре ђе них и
поги ну лих на путе ви ма.

Захва љу ју ћи томе моћи
ће да се утвр ди на којим
мести ма се нај че шће деша -
ва ју сао бра ћај не несре ће и
тамо ће бити пове ћа но при -
су ство сао бра ћај не поли ци -
је. Пре ма пода ци ма Упра ве
сао бра ћај не поли ци је, пре -
бр за вожња је узрок у више
од 50 про це на та сао бра ћај -
них незго да с поги ну лим
лици ма, а сле де ћи по уче -
ста ло сти су вожња под деј -
ством алко хо ла и неве зи ва -
ње сигур но сних поја се ва.

Мини стар ство уну тра шњих
посло ва саоп шти ло је и да
ће у пери о ду од 21. до 27.
авгу ста на путе ви ма у Евро -
пи и Срби ји бити орга ни зо -
ва на акци ја поја ча не кон -
тро ле брзи не кре та ња вози -
ла. Она ће се спро во ди ти и
дању и ноћу.

САОП ШТЕ ЊЕ МИНИ СТАР СТВА 

УНУ ТРА ШЊИХ ПОСЛО ВА

Сао бра ћај на поли ци ја 
доби ла нове рада ре

Четр де сет осмо ро мла ди ћа
и дево ја ка с тери то ри је
јужног Бана та који су
током 2014. годи не добро -
вољ но одслу жи ли вој ни рок
са оруж јем доби ло је 17.
авгу ста при зна ња „Знач ка
вој ни ку” и „Захвал ни ца
отаџ би не” у Дому Вој ске
Срби је. Уру чи ли су им их
начел ник Јужно ба нат ског
окру га Дани је ла Лон чар и
начел ник Реги о нал ног цен -
тра Мини стар ства одбра не
у Пан че ву пуков ник Дејан
Здрав ко вић.

– Данас имам посеб ну
част и задо вољ ство да будем
на ова квој све ча но сти, у
дру штву ових мла дих људи,
који су поло жи ли један
вели ки живот ни испит, ста -
вља ју ћи се на рас по ла га ње
сво јој отаџ би ни и свом
наро ду. Кори стим при ли ку
да им за учи ње но у име пре -
да ка и пото ма ка захва лим, с
вером да ће њихов при мер
сле ди ти наред не гене ра ци је
– рекла је Дани је ла Лон чар.

Све ча но сти у Дому Вој ске
Срби је при су ство ва ли су и
Саша Павлов, гра до на чел -
ник Пан че ва, пот пу ков ник
Горан Раи че вић из Реги о -
нал ног цен тра Мини стар -
ства одбра не у Новом Саду и
пред став ни ци Гар ни зон ског
места Пан че во.

У ДОМУ ВОЈ СКЕ, 17. АВГУ СТА

При зна ња за вој ни ке
добро вољ це

Страну припремио
Михајло

Глигорић

Закон максимално
толерантан према
злочинцима 
у затворима

Постоји могућност 
да пре истека казне
буду пуштени кућама

Осамдесет два осуђеника,
колико их тренутно у српским
затворима издржава макси-
малне, четрдесетогодишње
казне затвора, имају сва права
и у томе се ни по чему не раз-
ликују од осталих затвореника.
Они морају имати такав трет-
ман без обзира на то што међу
њима има тешких убица чији
су злочини шокирали јавност.

Међу осуђеницима на нај-
дуже затворске казне су Дра-
ган Ђурић, монструм који је
свирепо лишио живота петна-
естогодишњу Тијану Јурић,
Дарко Костић, који је осуђен
због силовања и бруталног
убиства четрнаестогодишње
Иване Подрашчић, Малиша
Јевтовић, који је насмрт пре-
тукао трогодишњу пасторку, и
многи други.

– Лица осуђена на макси-
малну казну затвора имају сва
основна права загарантована

ХУМАНОСТ ИЛИ РУГАЊЕ ПРАВДИ?

НАЈТЕЖИМ ЗАТВОРЕНИЦИМА 
ГАРАНТОВАНА СВА ПРАВА

Законом о извршењу кривич-
них санкција. На пример,
могу да примају пакете два
пута месечно и  исто толико
пута и посете. Омогућен им је
боравак на свежем ваздуху, а
дозвољено им је и да позајм-
љују књиге из затворске
библиотеке – одговорено је на
питање „Панчевца” у Управи
за извршење кривичних санк-
ција.

У Закону о извршењу кри-
вичних санкција, којим је
регулисан положај затворени-
ка, више од тридесет чланова
посвећено је њиховим правима.

Тим актом је, између осталог,
прописано да издржавају
казну заједно с другима и да
се само у ретким случајевима
може одредити да бораве сами
у ћелији.

Осим тога, они имају право
на калоричну и квалитетну
исхрану, дописивање с другим
лицима и телефонске разгово-
ре, здравствену заштиту, прав-
ну помоћ и посете адвоката,
школовање, упражњавање вер-
ских потреба, одласке на
рекреацију ако за то постоје
могућности у просторијама
затвора, периодичне боравке

Они које инте ре су је како да
зашти те при ват ност на дру -
штве ним мре жа ма и интер -
не ту и како да се оси гу ра ју од
поку ша ја непо зна тих лица да
успо ста ве с њима кому ни ка -
ци ју, оба ве зно тре ба да
погле да ју сајт www.pametno-
ibezbedno.gov.rs, иза кога
сто ји Мини стар ство трго ви -
не, тури зма и теле ко му ни ка -
ци ја.

Он је посеб но наме њен
деци и мла ди ма зато што они
про во де нај ви ше вре ме на на
интер не ту. На њему се могу
наћи адре се и бро је ви теле -

фо на Наци о нал ног кон такт-
-цен тра за без бед ност деце
на интер не ту, цен та ра за
соци јал ни рад, Репу блич ког
јав ног тужи ла штва, Оде ље -
ња за висо ко тех но ло шки
кри ми нал МУП-а Срби је и
дру гих инсти ту ци ја који ма
је могу ће при ја ви ти сва ку

зло у по тре бу и сум њу у про -
тив за ко ни то пона ша ње на
интер не ту.

Ово је изу зет но важно с
обзи ром на то да је у
послед ње вре ме на свет ској
вир ту ел ној мре жи, као и на
„Феј сбу ку” и „Инста гра му”,
при ме ћен пораст актив но -
сти педо фи ла, као и гру па
које заго ва ра ју инцест и
педо фи ли ју.

На овом сај ту се могу
наћи и упут ства кори сни ци -
ма „Феј сбу ка” и дру гих дру -
штве них мре жа о томе како
да зашти те при ват ност и

откри ју да ли још
неко пра ти њихо ве
актив но сти и како да
напра ве тзв. скрин-
шото ве на ком пју те -
ру, а како на мобил -
ном теле фо ну.

То је зна чај но зато
што у слу ча ју да се
над ле жни ма при ја ви
узне ми ра ва ње на
дру штве ним мре жа -
ма или интер не ту,
они не могу да пре ду -
зму ништа уко ли ко
није обез бе ђен неки

доказ о томе. „Скрин-шото ви”
су нај бо љи као дока зни
мате ри јал, јер омо гу ћу ју
поли цај ци ма да виде број
теле фо на или ком пју тер ску
адре су оног од кога је сти гла
спор на пору ка, њен садр жај,
кори снич ко име осо бе која
ју је посла ла итд.

САЈТ ЗА ДЕЦУ И МЛА ДЕ

Како се зашти ти ти 
на интер не ту

са супругама и девојкама у
тзв. љубавним собама.

Након што издрже две тре-
ћине казне, ови осуђеници
имају могућност да се обрате
суду молбом за условно, пре-
времено пуштање на слободу.

Битно је само да су се пре
тога владали примерно и да
својим понашањем нису нијед-
ном прекршили прописе. Иако
су убијањем лишили друге пра-
ва на живот, не само да је дру-
штво према њима максимално
хумано док издржавају казну
већ им је омогућено и да се пре
времена врате кућама.



НОВО СЕ ЉА НИ НА ПРЕ СТИ ЖНОЈ МАНИФЕСТАЦИЈИ У РУМУ НИ ЈИ

Наши у свет ској кла си
Ново Село је има ло посеб ну
при ви ле ги ју да се пред ста ви
на вео ма пре сти жном свет -
ском фести ва лу, који је про те -
кле неде ље одр жан у румун -
ском гра ду Луго жу. Током пет
дана, коли ко је четр на е сто
изда ње ове мани фе ста ци је
тра ја ло, сва ке вече ри нека
држа ва при ка зи ва ла је фол -
клор, хра ну, тра ди ци ју...

Поред дома ћи на Руму на, ту
при ли ку су има ли и Тур ци,
Буга ри и Чеси, а част да засту -
па ју поме ну то пан че вач ко

место, при па ла је орке стру и
првом ансам блу ново се љан -
ског Дома кул ту ре. Након
изло жбе ношњи и дефи леа
фол кло ра ши су оди гра ли

коре о гра фи је „Банат”, „Леско -
вац” и „Црна Тра ва”, а орке -
стар, у којем се нашао и
тален то ва ни три на е сто го ди -
шњак Лео нид Арде љан, на

репер то а ру је имао позна те
румун ске и срп ске мело ди је.

Дирек тор Дома кул ту ре
Сорин Боља нац није крио оду -
ше вље ње при је мом и усло ви -
ма које су обез бе ди ли дома ћи -
ни и Свет ска феде ра ци ја коре -
о гра фа.

– Стрикт но се пошту ју пра ви -
ла, па се на овај фести вал пози -
ва ју нај бо љи ансам бли. У пита -
њу је бије на ле, које се, поред
Луго жа, при ре ђу је и у Бар се ло -
ни и Будим пе шти. Про гра ми су
се одви ја ли сва ко днев но на две
хидра у лич не бине, а пред ста ви -
ло се три де се так ансам ба ла.
Морам да похва лим бес пре кор -
ну орга ни за ци ју, јер се све
деша ва ло по пла ну, и то у
минут – навео је Боља нац.

Долов ци и сви дру ги љуби те -
љи можда нај чу ве ни је банат -
ске ђако ни је моћи ће да
ужи ва ју jeр уско ро почи њу
осам на е сти „Дани штру дле”.

Тако ће нај сла ђа мани фе -
ста ци ја поста ти пуно лет на, а
тим пово дом ће орга ни за -
тор ке, чла ни це Удру же ње
жена „Долов ке”, у уто рак, 29.
авгу ста, у 11 сати, одр жа ти
кон фе рен ци ју за нови на ре у
про сто ри ја ма Тури стич ке
орга ни за ци је Пан че во.

Исто вре ме но ће бити одр -
жа на про мо ци ја чуве ног
банат ског кола ча на Кор зоу.
То ће се поно ви ти и у сре ду и
четвр так, 30. и 31. авгу ста, па
ће Пан чев ци и сви они који

се затек ну на град ском шета -
ли шту у та три дана, изме ђу 9
и 14 сати, моћи да се засла де
штру дла ма од мака, виша ња,
ора ха, рога ча...

Након тога мани фе ста ци ја
се сели у Долово. Најпре ће у
петак, 1. септембра у 20
сати, бити отво ре на изло жба
руч них радо ва у про сто ри ја -
ма поме ну тог удру же ња
жена, а сутра дан ће на про -
гра му бити и сама „Доло вач -
ка штру дли ја да”. Уче сни ци
ће моћи да пре да ју узор ке од
9 до 10.30, када ће, уз при го -
дан кул тур но-умет нич ки
про грам, дога ђај и зва нич но
поче ти. Потом ће усле ди ти
доде ла награ да.

Банат ски Бре сто вац: О тро -
шку Месне зајед ни це купљен
је мате ри јал за изра ду ста зе
испред Цркве Ваз не се ња
господ њег, а цео посао волон -
тер ски ће ура ди ти вер ни ци
који су ујед но и мај сто ри.
Нада Попаз пева ла је у сре ду,
23. авгу ста, на пла тоу испред
Дома кул ту ре. Наред ног
дана, на истом месту, у 20
сати, насту пи ће там бу ра шки
орке стар „Нео лит” из Стар че -
ва, а у неде љу, 27. авгу ста, у
18 сати, и фол кло ра ши КУД-а
„Жисел”, након чега ће на
видео-биму бити еми то ва ни
фил мо ви из архи ве. Дом кул -
ту ре је купио ске нер за потре -
бе Клу ба филм ских и фото
ама те ра „Поња ви ца”.

Банат ско Ново Село: Орке -
стар Дома кул ту ре насту пио
је недав но на пре сти жном
свет ском фести ва лу у румун -
ском гра ду Луго жу. На истој
мани фе ста ци ји пред ста вио се
и мла ди тале нат на хар мо ни -
ци Лео нид Арде љан, који се
потом, про те клог викен да,
так ми чио и на „Првој хар мо -
ни ци Срби је” у Соко ба њи.

Доло во: Мешо ви та певач ка
гру па КУД-а „Јон Кре ан ге” и
фол клор ни ансамбл КУД-а
„Банат ски вез” уче ство ва ли
су у петак, 18. авгу ста, на
Вели ком фести ва лу музи ке и
фол кло ра Руму на из Вој во ди -
не у селу Сутје ска. Сло бо дан
Нико лић, руко во ди лац Цен -
тра „Има го”, одр жао је пре да -
ва ње под нази вом „Пси хо ло -
шка ана ли за сно ва” у поне де -
љак, 21. авгу ста, у Дому кул -
ту ре. На истом месту у сре ду,
23. авгу ста, у окви ру лет њег
про гра ма, насту пио је вокал -
ни соли ста народ не музи ке
Жика Мар ти нов. Так ми че ње
у кува њу рибље чор бе биће
при ре ђе но у субо ту, 26. авгу -
ста, у 14 сати, у дво ри шту
Месне зајед ни це, а сви заин -
те ре со ва ни за над ме та ње
могу се јави ти на кон такт-
-теле фон 063/744-61-66.

Гло гоњ: „Еко-рега та Тамиш”
про шла је кроз село у петак и
неде љу, а пло ви ла су се зау -

ста вља ла на пла жи „ске ла”.
КУД „Весе ли ја” зау зео је тре -
ће место на Вели ком фести -
ва лу музи ке и фол кло ра
Руму на из Вој во ди не. Месна
скуп шти на при пре ма пред -
лог за пред сто је ћи реба ланс
град ског буџе та, а ура ди ла је
про је кат за уре ђе ње тро то а ра.

Ива но во: Основ на шко ла
„Моша Пија де”, на осно ву
одлу ке вла де Вој во ди не, доби -
ла је три мили о на и чети ри сто
хиља да дина ра за прву фазу
радо ва на рекон струк ци ји
згра де која ће послу жи ти за
буду ћи вртић.

Јабу ка: Уско ро ће у цен тру
села бити поста вље на инфо-
табла с мапом Јабу ке и путо -
ка зи ма. „Еко-рега та Тамиш”
про шла је кроз село у петак и
неде љу, а пло ви ла су се зау -
ста вља ла на пла жи „песак”.
Теле ви зи је из Чач ка и Новог
Сада су у неде љу и поне де љак,
20. и 21. авгу ста, сни ма ле
еми си ју о Јабу ци из сери ја ла
„Агро ка ра ван”.

Кача ре во: Зва нич на сезо на
купа ња на СРЦ-у „Језе ро”
биће завр ше на у поне де љак, 3.
сеп тем бра. Месна зајед ни ца
оба ве шта ва све сугра ђа не да
ће тог дана пре ста ти да ради
спа си лач ка слу жба, па ће сва -
ко ко ула зи у воду, то чини ти
на соп стве ну одго вор ност.

Омо љи ца: „Поро дич ни дани”
завр ше ни су у неде љу, 20.
авгу ста, фол кло ра шким кон -
цер том КУД-а „Жисел”. Прет -
ход но је обе ле же на сео ска
сла ва Пре о бра же ње господ ње,
одр жа ни су кон цер ти народ не
и рок музи ке, као и пре о ста ла
спорт ска так ми че ња.

Стар че во: Рад ни ци кому -
нал ног пред у зе ћа заме ни ли
су табле на коше ви ма на
спорт ском тере ну у Ули ци
Бори са Кидри ча. Холанд ски
састав „Онкт” сви рао је у
петак, 18. авгу ста, у ККК-у.
Удру же ње „Феникс” при ре -
ди ло је бер зу сит них живо -
ти ња у неде љу, 20. авгу ста,
на Тргу нео ли та.

Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Вред ни људи 
уре ди ли годи на ма
напу ште ну згра ду

Упр кос ами но ва њу
над ле жних, сада 
им „пре ти” ули ца

Поро ди цу Ста мен ко вић из
Јабу ке, поред брач ног пара у
раним три де се тим – Сла ђа не
и Сла ђа на, чини и једа на е сто -
ро деце, а нај мла ђе је рође но
5. авгу ста ове годи не. Сви они
доне дав но су живе ли у про сто -
ри ји повр ши не око пет на ест
ква дра та, без купа ти ла, теку ће
воде у објек ту, а често и без
стру је.

Без обзи ра на то што је Сла -
ђан у селу и шире познат као
врло вре дан рад ник, спо со бан
за оба вља ње мно гих, углав ном
физич ких и мај стор ских пос-
ло ва, и мак си мал но се тру ди
да задо во љи потре бе свог мно -
го чла ног дома ћин ства, то у
дана шње вре ме није лако ни
људи ма с неу по ре ди во мање
деце.

Живе ли у пет на ест ква дра та
С њихо вом ситу а ци јом добро
је упо знат све ште ник Иви ца
Ста мен ко вић (упр кос истом
пре зи ме ну није ни у каквом
срод ству с поро ди цом из Јабу -
ке), који наво ди да је, због
непо сто ја ња усло ва за ста но -
ва ње, соци јал на слу жба овим
роди те љи ма „оду зе ла” дво је
деце и доде ли ла их хра ни тељ -
ској поро ди ци у Омо љи ци.

– Због стреп ње да ће им
бити оду зе то још деце, брач ни
пар Ста мен ко вић мно го пута
се обра ћао за помоћ раз ли чи -
тим град ским орга ни ма, као и
невла ди ним орга ни за ци ја ма,
посеб но они ма које су сво је
посто ја ње засно ва ле на помо ћи

ром ским поро ди ца ма. При ли -
ком послед њег саве то ва ња с
над ле жни ма у град ској соци -
јал ној слу жби Ста мен ко ви ћи
су доби ли усме ни савет да сло -
бод но нађу неку неу се ље ну
згра ду у држав ном, то јест
град ском вла сни штву и да се у
њу усе ле. Након доби ја ња
такве суге сти је они су се и
пре се ли ли у већ десет годи на
напу ште ну згра ду бив ше
јабуч ке амбу лан те, у Змај
Јови ној ули ци – исти че све -
ште ник.

Важно је још јед ном нагла -
си ти да се Сла ђан на ова кав
потез одлу чио тек након што
је добио саве те више људи у
над ле жним инсти ту ци ја ма,
као и да је морао дуго да ради
на раш чи шћа ва њу вели ких
гоми ла сме ћа уну тар објек та,
као и тра ве и оста лог расти ња

СЕЛО

МУКЕ ПОРО ДИ ЦЕ СТА МЕН КО ВИЋ ИЗ ЈАБУ КЕ

ЈЕДА НА Е СТО РО ДЕЦЕ ОСТА ЈЕ 
БЕЗ КРО ВА НАД ГЛА ВОМ?!

УСКО РО У ДОЛО ВУ И ПАН ЧЕ ВУ

Почи њу 
„Дани штру дле”

Пред став ни ци три ју пан че -
вач ких села – Гло го ња, Новог
Села и Доло ва – уче ство ва ли
су од 17. до 19. авгу ста на
Вели ком фести ва лу музи ке и
фол кло ра Руму на из Вој во -
ди не у сечањ ском селу Сутје -
ска. Они су тамо оста ви ли
добар ути сак и пости гли
запа же не резул та те, а нај ве -
ћи је сва ка ко прво место дру -
штва „Др Раду Фло ра” из
Новог Села у кате го ри ји сти -
ли зо ва ног пле са. Из тог
места одли чан пла сман
оства ри ла је и осмо го ди шња
Кри сти на Мик, која је била
тре ћа међу вокал ним соли -

сти ма. Исто место зау зео је
КУД „Весе ли ја” када је реч о
орке стри ма, као и у кате го -
ри ји тра ди ци о нал не игре.

Вре ди иста ћи да је коре о -
граф тог гло гоњ ског дру штва
био Лучи јан Дани лов из Доло -
ва, ода кле је и мешо ви та
певач ка гру па КУД-а „Јон
Кре ан ге”, која је тако ђе осво -
ји ла „брон за ну” пози ци ју. Из
поме ну тог места насту пио је и
фол клор ни ансамбл КУД-а
„Банат ски вез”, али је остао
без награ де, иако је њего во
поја вљи ва ње на фести ва лу
након три годи не само по себи
успех.

Послед ње две гру пе чини ле
су око сни цу про гра ма одр жа -
ног 11. авгу ста у Дому кул ту ре
у Доло ву, под нази вом
„Румун ско вече”, који је био и
нека врста увер ти ре за поме -
ну ту мани фе ста ци ју. Нај пре
су насту пи ли пре ка ље ни пева -
чи: Аурел Бањаш је извео неке
мал те не забо ра вље не песме, а
Нада Јан ков је пока за ла да
има иску ства с фести ва ла у
Ечки 2009. годи не, као и на
разним дру гим дога ђа ји ма у
вези с румун ским фол кло ром.
Потом је на бину иза шао
осмо чла ни инстру мен тал ни
састав, а гото во сва ки од њих

имао је соло део ни це. Сава и
Алек сан дар Бањаш, отац и
син, сви ра ли су тру бе, Дорел
Михај лов и Дејан Уро шев –
сак со фо не, а Јован Ката ли на
– фру лу. Сава Ђин га и Вита
Пурућ из Мра мор ка су мај -
сто ри кла вир не хар мо ни ке и
„дуг ме та ре”, док се Душан
Михај лов одлич но сна ла зи на
кон тра ба су.

Пред ста ви ли су се и гости из
гло гоњ ског КУД-а „Весе ли ја”, и
то инстру ме нал ним насту пом.
Њихов члан Дорел Мар ја ну
сви рао је Пано ву фру лу, а Кри -
сти на Мик је пева ла, док ју је
отац пра тио на хар мо ни ци.

НА ФЕСТИ ВА ЛУ МУЗИ КЕ И ФОЛ КЛО РА РУМУ НА ИЗ ВОЈ ВО ДИ НЕ

Пан чев ци солид ни у Сутје сци

у дво ри шту бив ше амбу лан те.
Та згра да је, без пре те ри ва ња,
била ругло у цен тру села, а
суде ћи по вели кој коли чи ни
људ ског изме та, упо тре бље -
них шпри це ва и ига ла, као и
дру гог сме ћа, тамо су свра ћа -
ли бес кућ ни ци, скит ни це и
нар ко ма ни.

Хума ност на поте зу
Прем да и даље без воде и
стру је, након што су га Ста -
мен ко ви ћи детаљ но очи сти ли,
овај обје кат дове ден је у ста ње
завид ног нивоа чисто ће, што
би могли да потвр де сви
мешта ни тог села, а посеб но
меди цин ски рад ни ци који
оба вља ју свој рад у новој амбу -
лан ти.

– Иако је поро ди ца Ста мен -
ко вић доби ла савет да се усе ли
у неки општин ски обје кат и
захва љу ју ћи вели ком тру ду

очи сти ла га је и рено ви ра ла –
попра ви ла и окре чи ла зидо ве,
сада посто ји наја ва да ће бити
изба че на из тог објек та, као и
да ће буквал но оста ти под
ведрим небом, усред цен тра
села. Сто га још један пут апе -
лу јем, као неко ко дуго позна -
је поро ди цу Ста мен ко вић и
посеб но Сла ђа на као вео ма
вред ног и поште ног рад ни ка,
да наше дру штво помог не ова -
квим поро ди ца ма и да се на
неки начин, макар скро ман,
омо гу ћи њихо во наста њи ва ње
у неком објек ту који ће задо -
во љи ти основ не људ ске потре -
бе – нагла ша ва Ста мен ко вић.

Сва ка ко тре ба учи ни ти све
како би ови људи, који се
нала зе у вео ма неза вид ној
ситу а ци ји, били трај но збри -
ну ти. На поте зу је људ ска
хума ност...

Страну припремио

Јордан
Филиповић

Забринутост на лицима малих Стаменковића (троје недостаје на слици)



Кон церт мла дих бен до ва
„Рас кид 13”, „Супер е го” и
„Визељ” одр жан је у лет њој
башти Дома омла ди не у
четвр так, 17. авгу ста, пово дом
обе ле жа ва ња Међу на род ног
дана мла дих. Овај зна ча јан
датум има свр ху да скре не
пажњу на про бле ме и кул тур -
на и прав на пита ња омла ди не,
уче ни ка и сту де на та.

С пред став ни ци ма бен до ва
раз го ва ра ли смо о музи ци коју
сви ра ју и раз ми шља њи ма о
живо ту мла дих у Срби ји тре -
нут но. Сви су се јед ним делом
сло жи ли да је мно го тога у
рука ма мла дих и да они мења -
ју ћи себе могу про ме ни ти и
свет око себе.

– Тре нут но се фоку си ра мо
на свир ке. Недав но смо изба -
ци ли спот за песму „Педро
Кали јен те”, а сада ради мо
сингл који ће се зва ти „Пет
мину та”. Кроз сво ју музи ку

иска зу је мо хумор, а мла ди ма
жели мо да пору чи мо да поред
сту ди ра ња про на ђу неку
алтер на ти ву, да се нечим баве
и зара ђу ју – рекао је Ђор ђе
Жив ков из бен да „Рас кид 13”.

С дру ге стра не, нови пан че -
вач ки бенд „Супер е го” про мо -
ви ше љубав.

– Ја пишем тек сто ве чији је
циљ да нас вра те у неко дру го
вре ме. Мла ди су то нешто
изгу би ли, у љуба ви и при ја -
тељ ству. При ја тељ ство више
не зна чи исто што је зна чи ло
рани је, лај ку је мо се на „Феј -
сбу ку” и то је то. Ми жели мо
да вра ти мо оно дети ње. При -

ча мо о томе шта су љубав,
при ја тељ ство, заба ва и сло -
мље но срце – рекао је Алек са
Илић, фронт мен бен да
„Супер е го”.

Поред пан че вач ких мла дих
бен до ва, на сце ни се нашао и
бео град ски бенд „Визељ”, који
нази ва ју и пио ни ром мла де
алтер на тив не музи ке.

– Ми мла ди ма нуди мо
сиро ву енер ги ју, суро ву реал -
ност. Не бави мо се поли тич -
ким тема ма. Све је дивље,
лудо. Сма тра мо да је про блем
то што мла ди мно го вре ме на
про во де за рачу на ри ма –
рекао је Алек са Недић из
„Визе ља”.

Глав ни про грам обе ле жа ва -
ња Међу на род ног дана мла -
дих одр жан је 12. авгу ста у
про сто ри ја ма Дома омла ди не
Пан че во, а кон церт мла дих
бен до ва био је поме рен због
лошег вре ме на.

У фоа јеу Кул тур ног цен тра Пан -
че ва у четвр так, 17. авгу ста,
отво ре на је изло жба сли ка „Фра -
гил ност” Дар ка Тра ја но ви ћа.

Цен трал на тема којом се он
бави јесте човек. Сво ју умет ност
пред ста вља путем све тло сти,
сен ке и покре та, кроз разно вр -
сне меди је, као што су сли ке,
објек ти, инста ла ци је, пер фор -

ман си и видео-радо ви. Сли ке
изло же не у Пан че ву пред ста -
вља ју циклус који раз ра ђу је
послед њих неко ли ко годи на, а
на наред ној изло жби, у Кру -
шев цу, биће пред ста вљен
циклус у којем се бавио рела ци -
јом изме ђу чове ка и маши на.

Дар ко Тра ја но вић је до сада
изла гао на пре ко четр де сет

колек тив них и два де сет две
само стал не изло жбе у земљи и
ино стран ству.

– Издво јио бих изло жбе у
Грч кој, Шпа ни ји и Фран цу -
ској, а изла гао сам и у свим
већим гале ри ја ма широм
Срби је. Могу рећи да се у све -
ту све више обра ћа пажња на
кул ту ру и више се у њу ула же

него у нашој земљи – рекао је
Тра ја но вић.

Изло жба ће бити отво ре на
до 31. авгу ста.

Музи ка
Четвр так, 24. август, 19 сати, дво ра на Кул тур ног цен тра:
кон церт фол клор них ансам ба ла КУД-а „Стан ко Пау но вић
НИС–РНП” (Пан че во), КУД-а „Грозд” из Вршца и Ака де ми -
је срп ске народ не игре из Торон та (Кана да).

Четвр так, 24. август, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: кон -
церт „Сава Рамја нац квин те та”.

Четвр так, 24. август, 22.30, башта Дома омла ди не: „Free-
Dom” – „Stand up Jazz Routine” Јеле не Јово вић и Дра га на
Ћали не.

Петак, 25. август, 20 сати, Све то сав ски дом: кон церт саста -
ва „Duo Feerie”.

Петак, 25. август, 21.30, дво ри ште Дома омла ди не: „Free-
Dom” – насту па „Amy’s House”.

Субо та, 26. август, 21 сат, пла то Кул тур ног цен тра: вече сал се. 

Субо та, 26. август, 21.30, башта Дома омла ди не: „FreeDom”
– кон цер ти саста ва „Ти”, „Лира Вега” и „Ничим иза зван”.

Субо та, 26. август, у поноћ, „Апо ло”: „FreeDom” – афтер -
пар ти „Monosaccharide”.

Неде ља, 27. август, 21 сат, башта Дома омла ди не:  „Free-
Dom”, „Наран Џе мо ва ње – Freedom Edition”.

Сре да и четвр так, 30. и 31. август, 21 сат, пла то Кул тур -
ног цен тра: вече ри пан че вач ког рокен ро ла.

Изло жбе 
Четвр так, 24. август, 20 сати: „FreeDom” – изло жба „Лини -
је и облик: поче ци” Мили це Крстић, Јеле не Сто ја но вић и
Ива не Недељ ко вић.

Петак, 25. август, 19.30, Град ска библи о те ка Пан че во: изло -
жба апстракт не мини ја тур не фото гра фи је „Јаук каме на” Сло -
бо да на Божо ви ћа, ака дем ског мул ти ме ди јал ног умет ни ка.

Темат ски про грам
Четвр так, 24. август, 21 сат: „FreeDom” – „Stand up” Мари -
не Орсаг.

Петак, 25. август, 20 сати, Народ ни музеj Пан че во: вече блу -
за и рока и про мо ци ја награ ђе ног фил ма „Банат ски блуз”
Алек сан дре Јако вље вић и Радо ва на Ђери ћа.

КУЛТУРА
Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПАН ЧЕ ВАЧ КО КУЛ ТУР НО ЛЕТО

ЧАРОБ НО ВЕЧЕ УЗ ЛЕНУ КОВА ЧЕ ВИЋ
Музика за
све генерације

Нови аранжмани
познатих песама

Про те клу кул тур ну неде љу у
нашем гра ду обе ле жио је кон -
церт Лене Кова че вић, који је
одр жан у петак, 18. авгу ста.

На пла тоу испред Кул тур ног
цен тра Пан че ва оку пио се
вели ки број пошто ва ла ца
њеног рада, а што је нај леп ше,
било је и мно го деце која су
ужи ва ла игра ју ћи у непо сред -
ној бли зи ни бине. 

– Има ла сам сре ћу да сви -
рам пред мно го људи, а посеб -
но пуно деце. Они су будућ -
ност не само ове земље, они су
део и моје будућ но сти. Мно го
је лепо да они хва та ју оно што
ради те. Мени је то посеб но
дра го – рекла је Лена.

Пан че вач ка публи ка има ла је
при ли ку да чује вео ма инте ре -
сан тан и разно вр стан репер то ар.

– Изве ли смо зани мљив про -
грам, про ла зи мо кроз раз не
сти ло ве. Има мо „Џезе ре”, који

Валeријан и цар ство
хиља ду пла не та

МОЈ избор МОЈ

Дра ган Ђур ђев, 

пред у зет ник

ФИЛМ: „Мрач на кула” је
нови филм холи вуд ске про -
дук ци је, рађен по моти ви ма
књи ге про сла вље ног писца
Сти ве на Кин га. Он је познат
по томе да савр ше но уме да
сво ју мрач ну стра ну лич но -
сти пред ста ви у лите рар ним
нове ла ма, које Холи вуд већ
деце ни ја ма с посеб ним
задо вољ ством пре тва ра у
блок ба сте ре. Све је поче ло
„Иси ја ва њем”, затим је било
неко ли ко сери ја, да би
послед ња у низу била
„Мрач на кула”. Овај филм
је врло чуд на меша ви на
пси хо три ле ра с назна ка ма
фан та зи је и хоро ра. Глав ни
глум ци су Метју Меко на хи
и нова зве зда Холи ву да –
Идрис Елба. Мит ску бор бу
изме ђу добра и зла на некој
уда ље ној пла не ти реме ти
тинеј џер из Њујор ка. Меша -
ви на висо ко тех но ло шких
пор та ла и мит ских зве ри
које уби ја ста рин ским кол -
то ви ма из 19. века никог не
оста вља рав но ду шним. Као
и у неким прет ход ним дели -
ма хоро ра, Сти вен Кинг не
може да се отме моћи моли -
тве пра вед них наспрам
наје зде сила таме, које у
овом делу пред во ди хари -
зма тич ни Метју Меко на хи.
Свет у рас па ду и висо ко тех -
но ло шки свет сада шњи це
пре пли ћу се у лепо осми -
шље ној завр шни ци. Ко воли
бла гу језу Сти ве на Кин га,
сигур но ће ужи ва ти.

„Вале ри јан и цар ство
хиља ду пла не та” нови је
филм про сла вље ног фран -
цу ског режи се ра Лика Бесо -
на. „Вале ри јан” се прво
поја вио као стрип, сад већ
дав не 1967. годи не, а Лик
Бесон одлу чио је да оми ље -
ни стрип из сво је мла до сти
екра ни зу је. Филм је пра во

осве же ње у овим вре лим
лет њим дани ма. Ко је некад
волео „Пети еле мент”, веро -
ват но ће заво ле ти и ово
оства ре ње. Мале епи зод не
уло ге вели ких глу ма ца про -
вла че се кроз цео филм,
тако да се могу виде ти разни
комич ни лико ви који су
про сто нео до љи ви. У пита њу
је акци о на аван ту ра, с
љубав ним момен ти ма у тра -
го ви ма. Одли чан је део о
дебе лом сре до веч ном тури -
сти и њего вој досад ној жени
који посе ћу ју 3Д тржни цу
арап ског типа и изла зе с
гоми лом крај ње бизар них и
пот пу но непо треб них пред -
ме та! Спа са ва ње све та је
један од неза о би ла зних
дело ва ова квих оства ре ња,
али не и нај бит ни ји. За крај
сам оста вио посла сти цу:
Рија на се у овом фил му
поја вљу је са изу зет но зах -
тев ном епи зо дом, са пре ко
два де сет неве ро ват них и
крај ње раз ли чи тих поја ва,
што је у овом инфор ма тич -
ком све ту ско ро неза ми сли -
во. Овај филм је као ство рен
за оне који су у души деца
или би бар накрат ко то
желе ли да буду.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

чују нешто од модер не музи ке
на неки нов начин. На при мер,
као што су песме Еда Шира на,
„Дафт пан ка”, то је мејнстрим
музи ка коју волим, а ми је ура -
ди мо на соп стве ни начин. То је
нека моја врста стра сти. Поред
„Џезе ра”, има мо широк спек -
тар нуме ра, омаж фил мо ви ма,
као што је „Љубав и мода”, и
још мно го тога – рекла је Лена.

Про шле годи не је обја ви ла
сво ју прву нуме ру у поп-денс
мани ру, коју је у Њујор ку про -
ду ци рао позна ти аме рич ки
про ду цент Год фри Дај монд.

– Публи ка је сјај но при хва -
ти ла песму, која се често еми -
ту је. Мејнстрим музи ка ми се
јако сви ђа и сле де ћи сингл ће
бити у том мани ру – иста кла је
џез пева чи ца.

Лена Кова че вић је први пут
насту пи ла у Пан че ву 2010.
годи не, након што је обја вљен
њен први албум „Добар дан за
пева ње”, а она то пам ти као
вео ма при јат но изне на ђе ње,
јер је сала Кул тур ног цен тра
тада била пре пу на. Баш као и
сада башта.

су иза шли послед њи у низу,
али воли мо да про ве де мо
публи ку кроз раз ли чи те пери -
о де, и то не само моје музи ке

него пери о де музи ке гене рал -
но. То је оно што је лепо, јер
увек има те раз ли чи те гене ра -
ци је. Деци је зани мљи во да

МЕЂУ НА РОД НИ ДАН МЛА ДИХ

Музи ка која про мо ви ше љубав и при ја тељ ство

ИЗЛО ЖБА СЛИ КА ДАР КА ТРА ЈА НО ВИ ЋА

Све тлост, сен ке и покре ти

Новинар и социолог Дими-
трије Буквић представио је
своју књигу „Свака добија” на
књижевној вечери која је одр-
жана у оквиру програма „Пан-
чевачко културно лето” у
Градској библиотеци Панчево
у четвртак, 17. августа.

Збирка „Свака добија”, у
издању „Партизанске књиге”,
сачињена је од једанаест прича
смештених у „озлоглашено”
београдско насеље Вождовац.
Њени главни протагонисти су
људи који немајући ништа очај-
нички покушавају да добију све.

– Сами заплети су фиктив-
ни, као и дешавања. За неке од
тих прича била је потребна
већа фактографска припрема

зарад уверљивости, за неке не
толико. Чини ми се да је за
оне који буду читали најбит-
није да књига није аутобио-
графска – изјавио је аутор.

Димитрије Буквић је писао
кратке приче и пре него што је
почео да се бави новинарством.
Сматра да су ове две професије,
иако веома блиске, уједно и вео-
ма далеке, али да му је пракса
свакодневног писања стечена у
дневним новинама помoгла да
буде истрајан у прозном раду.

– Почео сам да пишем крат-
ке приче годину-две пре него
што сам постао новинар, а
томе има свега десетак годи-
на. Сада када гледам те ране
радове, смејем се, што је

добро, било је неког напретка
за тих скромних десет година
– рекао је Буквић.

Димитрије Буквић је својим
кратким причама побеђивао на
домаћим књижевним фестива-
лима: „Српско перо” (Јагодина,
2013), Народна библиотека
Бор (2013), конкурс у Апатину
(2014) и конкурс „Стеван Сре-
мац” (друга награда за причу
„In memo ri am” из збирке „Сва-
ка добија”, 2017).

Гост промоције био је Мла-
ден Весковић, књижевни кри-
тичар, есејиста и уредник, а
модератор је била Гордана
Влајић, књижевница.

– Збирка је добро преобли-
кована реалистичка проза која

у потпуности прати дух време-
на, околности генерација
којима и Димитрије припада.
С друге стране, и време у
којем је она стасавала. Без
икаквог идеолошког пренема-
гања, упирања прстом, он
идентификује врло вешто,
језички прецизно, духовито,
иронично, не патетично, оно
што су главна обележја, по
мом мишљењу, времена у ком
живимо, поготово младих
људи, који врло добро уочава-
ју ствари, феномене и просто-
ре који нама старијима изми-
чу или их не доживљавамо као
места која би била вредна
приче – истакао је Младен
Весковић.

КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ У БИБЛИОТЕЦИ

Збирка кратких прича београдског аутора
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ПРОДАЈЕМ камион
мерцедес 207, у до-
бром стању, повољно.
060/506-50-59. (СМС)

ЈУГО 55, 2003. годи-
ште, регистрован, 450
евра. 062/856-64-94.
(246180)

ФЛОРИДА ин, очува-
на, бензин, гас, тек
регистрован, 800
евра. 062/846-96-00.
(246226)

МАЗДА 323 турбо, I,
1600 цм, модел BF,
1987. годиште, нере-
гистрован. 063/167-
49-19. (246231)

ПУНТО 1.2, 3 В, 5 Б,
клима, подизачи, 199.
годиште, регистрован,
власник. 063/256-207.
(246253)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила, серви-
сирамо и пунимо га-
сом, пуњење са заме-
ном уља и УВ бојом,
2.500 динара.  „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246391)

ПРОДАЈЕМ фијат
мултипла, метан-бен-
зин, 2002. годиште.
064/126-90-72.
(245928)

ГОЛФ 6, продајем.
063/892-08-35.
(246274)

ОПЕЛ корса 1.3, ди-
зел, 2004, 4 В, клима,
на име купца.
063/837-71-79.
(246358)

ЛАДА калина, 2007.
годиште, први вла-
сник, купљен нов у
Србији, 74.000 км.
064/229-32-64.
(246324)

ФИЈАТ пунто 1.2,
2004. годиште, бен-
зин, гас, аларм, да-
љинско, гаражиран.
065/346-20-20.
(246327)

ХИТНО камион ки-
пер, 1995. годиште,
оригинал прибојац,
мотор штајер кипа,
фап мењач, 4 + 4, по-
ловни, у добром ста-
њу, цена договор.
066/372-774. (246318)

ЛАНЧИЈА Y, 2001,
прешла 160.000 км,
цена 1.100 евра. Тел.
062/803-71-88.
(246643)

ОПЕЛ корса Ц, 2002,
1.0, бензин, увоз Не-
мачка, одлично ста-
ње, 1999. евра.
064/668-85-53.
(246493)

ПРОДАЈЕМ фићу 750,
сређен, 1981. годи-
ште, 650 евра.
064/230-52-21.
(246501)

ОПЕЛ кадет, 1987. го-
диште, регистрован
до 10. марта 2018.
064/204-90-97.
(246482)

ФИЈАТ стило 1.9 ЈТД,
85 кв, регистрација
18. 8. 2018, 4/5 врата,
зедер, 1.850 евра.
064/179-16-84.
(246475)

НОВ пунто 2010, 5 В,
прва боја, фабричко
стање, 3.450 евра, за-
мена. 065/809-11-83.
(246511)

ГРАНДЕ пунто 1.3,
дизел, 2006, фул
опрема, петора врата,
власник. 064/130-36-
02. (246523)

ПУНТО 3, 1.2, 2008,
петора врата, атести-
ран плин, 98.000 км.
064/130-36-02.
(246523)

РЕНО меган 2006, ди-
зел, ДЦИ, 1.9, петора
врата, клима, навига-
ција. 013/347-140.
(246525)

РЕНО 307, SW, 1.6,
бензин, панорама
кров, 2004. годиште,
3.190 евра. 064/514-
05-06. (246526)

ГОЛФ 5, 1.9 ТДИ,
2007. годиште, 4.990
евра. 064/514-05-06.
(246526)

ПРОДАЈЕМ томос
АПН 4. 063/830-54-
17. (246550)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064230-52-21.
(246225)

НАЈПОВОЉНИЈИ от-
куп свих врста возила,
катализатора, продаја
делова, долазим на
адресу. 069/203-00-
44, 066/409-991.
(246307)

ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, про-
даја делова, долазим
на адресу. 063/782-
82-69, 061/211-56-15.
(246307)

КУПУЈЕМ аутомобиле,
стање небитно, до
2.000 евра. 063/165-
83-75. (246476)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању од
70 до 1.300 евра.
062/193-36-05.
(246476)

КУПУЈЕМ возила до
3.000 евра, исплата
одмах. 064/300-40-
01. (246491)

КУПУЈЕМ све врсте
возила до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(246511)

МОТОКУЛТИВАТОР
506, точкови, фреза,
приколица, регистро-
вано, аутоматик А 3,
пуха, звати после 15
сати. 062/867-11-67.
(246427)

КУПУЈЕМ круњач/
прекрупач оџаци, цр-
вени. 065/561-01-03.
(246461)

ПРОДАЈЕМ или изда-
јем гаражу, иза робне
куће -  иза кинеског
„Шангаја”. 
061/202-13-35.
(245025)

ВЕШ-МАШИНА, за-
мрзивач 210 л и по-
ловни делови од веш-
машина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07. (4727)

ТВ половни, 37, 55,
72, шпорет на дрва
фаворит 70. 066/348-
975. (246281)

ЗАМРЗИВАЧИ, веш-
машине, фрижидери.
065/665-75-10.
(246301)

СЕРВИС телевизора,
монитора, дигиталних
рисивера, даљинских.
„Плус”, Д. Туцовића
28. 353-463. (246542)

ПРОДАЈЕМ гер маши-
ну за сечење алуми-
нијума, АЛУ и ПВЦ
столарија. 060/506-
50-59. (СМС)

ПРАСИЋИ на прода-
ју. Мића. 064/303-28-
68 (СМС)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-
586, 063/805-74-60.
(245882)

КОЗЈЕ МЛЕКО, сир и
сурутка - алпска коза,
са пољопривредног

газдинства, Владимир
Мицковски. 069/320-
48-22. (246168)

КАУЧ, мојца фотеље,
радни компјутерски
сто столови, грејали-
це, столићи,  кухиње.
062/361-676.
(246188)

ПРОДАЈЕМ комплет-
но ремонтоване ТА
пећи, достава, монта-
жа, гаранција, повољ-
но. 061/641-30-36.
(246194)

ПРОДАЈЕМ хитно по-
лован намештај због
селидбе, Панчево.
066/944-55-82.
(246260)

ШПОРЕТ пламен 850,
пожега, на чврсто го-
риво, ложиште лево
рерна са термоста-
том.  064/245-90-07.
(246255)

КОМБИНОВАНИ
фрижидер бира, 178
литара + 42 литра,
очуван, исправан.
064/245-90-07.
(246255)

ДРВЕНЕ столице са
наслоном, више кома-
да.  064/245-90-07.
(246255)

НА ПРОДАЈУ францу-
ски лежај, кауч, крека
весо, сто + столице,
ормани, угаона, кухи-
ња, ормани, угаона
кухиња, душеци, ма-
шина за сушење веша,
компјутер сто, разно.
064/155-38-13.
(246412)

ТА ПЕЋ, 3.5 кв, шпо-
рет смедеревац 9, са
чунковима, крека ве-
со, веш-машина, фри-
жидер 180 литара,
електрични шпорет,
ормани, разни лежа-
јеви, гарнитуре. Тел.
063/861-82-66.
(246440)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја, столови од
3.5000; столице од
1.200 динара.
060/600-14-52.
(246435)

ПРОДАЈЕМ комплет
ремонтоване ТА пећи,
достава, монтажа, по-
вољно. 063/898-00-82.
(246457)

ПРОДАЈЕМ ремонто-
ване ТА пећи, доста-
ва/монтажа, гаранци-
ја, откуп половних.
063195-07-17.
(246460)

ПРОДАЈЕМ продав-
ницу здраве хране у
раду, са робом.
061/235-17-50.
(246240)

ПРОДАЈЕМ пећ за
парно грејање. 632-
166. (246304)

ПРОДАЈЕМ улазна
дрвена врата и сто за
компјутер. 370-411. ()

АКРИЛНА када нова
са конструкцијом 120
х 60 х 70 и дрвена
врата са штоком 2 х
0,75. 064/582-22-85.
(2463139

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе, кухиња
10.000 динара, бал-
конска врата са шало-
нима 120 х 210, 2.000
динара. 371-568,
063/773-45-97.
(246315)

ПРОДАЈЕМ казана за
печење ракије, 100

литара, са мешачем.
061/195-19-10.
(246354)

ПРОДАЈЕМ чамац ме-
тални кабинаш 8 х
2,15. Тел. 064/179-51-
73. (246371)

ПРОДАЈЕМ велики
бојлер, писаћи сто,
старинску витрину,
кауч, форд сијеру.
064/154-25-82.
82463849

ПРОДАЈЕМ две крека
весо пећи 8.000 ко-
мад, дечје ауто седи-
ште, очувано, 2.000.
063/803-43-84,
063/693-279.
(246479)

НА ПРОДАЈУ коцка,
преостала дрва врба и
топола. 063/423-446,
061/659-22-11.
(266481)

ПРОДАЈЕМ металну
конструкцију са два
излога и врата.
063/734-82-31.
(246487)
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ПРОДАЈЕМ ТА пећи,
свих величина, доста-
ва, монтажа, гаранци-
ја. 064/366-57-87,
335-930. (246495)

ПРОДАЈЕМ две ТА
пећи, 4 и 6 кв.
064/130-36-02.
(246523)

ПРАСИЋИ и јагањци
на продају, вршим
услужно печење на
дрва, ражањ. Повољ-
но. 064/997-79-09.
(246535)

СПАВАЋА соба, регал
мост, трпезарија, са-
лонска гарнитура,
дневна соба, слике.
Тел. 064/173-86-96.
(246555)

ПРОДАЈЕМ машину
за израду папирних
џакова. Обука и купци
обезбеђени. 064/424-
95-10. (246549)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче, веш-ма-
шине, старо гвожђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(246007)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
полован намештај, бе-
лу технику. 061/641-
30-36. (246194)

КУПУЈЕМ значке, ме-
даље, ордење, новац,
пенкала, сатове.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(246195)

КУПУЈЕМ медаље, ор-
дење, пенкала, сатове,
стари новац. 064/867-
48-11. (246262)

КУПУЈЕМ полован
стари намештај, плин-
ске боце полове и
остало покућство.
066/900-79-04.
(246298)

КУПУЈЕМ старе фри-
жидере, замрзиваче,
шпорете, веш-маши-
не, бојлере, гвожђе,
вршим превоз.
061/287-48-87,
069/439-88-30.
(246317)

КУПУЈЕМ гвожђе,
лим, бакар, месинг,
старе славине, веш-
машине, фрижидере,
замрзиваче, акумула-
торе, каблове, остали
метални отпад.
060/521-93-40.
(246316)

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи.
062/148-49-94.
(246457)

КУПУЈЕМ ТА пећи, ис-
правност није битна.
064/366-57-87, 335-
974. (246497)

КУПУЈЕМ перје, ста-
рински намештај, ста-
ре слике, пенкала, би-
жутерију, накит, сато-
ве, виолине, старе па-
ре и остало. 335-974,
063/705-18-18.
(246497)

КУПУЈЕМ перје, јасту-
ке и дуње, стари но-
вац, сатове, слике,
фигуре, старе сифон
флаше и друго.  335-
930, 063/705-18-18.
(246497

КУПУЈЕМ све врсте
гвожђа, веш-машине,
фрижидере, шпорете
и све остало. 061/627-
07-31. (246508)

НА ПРОДАЈУ кућа у
веома добром стању,
одмах усељива, са
централним грејањем,
климом,  у Бан. Но-
вом Селу, са помоћ-
ним објектом у виду
две просторије, вели-
ке терасе, затим по-
моћним објектима у
виду пар затворених
шупа, амбара. Иза
свега тога постоји и
башта Конт. Тел
063/787-31-94. (СМС)

ПРОДАЈЕМ кућу са
окућницом у Плочи-
ци. 060/133-66-86.
(СМС)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)

ПРОДАЈЕ се кућа у
центру Старчева.
013/632-149. (СМС)

ДЕО САЛОНСКЕ ку-
ће,  Максима Горког,
центар, комплетно
сређена, излази на
улицу, 87 квм, 57000
евра. Тел. 060/034-31-
11. (СМС)

КУЋА, Змај Јовина,
пешачка зона, 180
квм, комплетно сређе-
на, 85.000 евра. Тел.
060/034-31-11 (СМС)

ВИКЕНДИЦА код Де-
војачког бунара, 200
м од центра, легали-
зована, 061/206-30-
46. (244359)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97. 

КУЋА 60 квм, 3 ара
плаца, све ново, стара
Миса, 20.000 евра.
061/664-39-26.
(246552)

НОВА КУЋА у Панче-
ву, Тесла, 140 квм, П
+ 2, укњижено.
063/776-61-77.
(245475)

КУЋА, Качарево, 170
квм, легализована, од-
мах усељива.
013/601-472. (145172)

КУЋА, Доситејева 8-а,
укњижено, 2 ара.
061/333-31-19,
062/860-80-94,
063/277-025. (245828)

САМОШ, продајем
кућу од цигле, 130
квм, 15 ари плаца.
065/600-23-84.
(245940

ПРОДАЈЕМ плац на
Кудељарцу. 061/252-
89-96. (245952)

ПРОДАЈЕМ дворишни
део куће, сређен, ПВЦ
столарија, изолација,
шири центар, 22.500.
064/376-43-33.
(245973)

КУЋА комплетно сре-
ђена са два стана, ЕГ,
плац, 1/1. 061/224-47-
97. (243167)

ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359. (245593)

ГРАЂЕВИНСКО-
ГРАДСКО земљиште,
1000 квм, Војловица,
Ул. II просек, Братства
јединства. 064/595-
04-64. (245135)

МАЛИ НАДЕЛ, 2 хек-
тара, 38 ари, 180 ме-
тара од црепајског пу-
та. 063/110-80-04.
(246165)

ПЛАЦ у Долову про-
дајем или издајем за
стовариште. 063/196-
52-59. (246155)

БАШТА, 17 ари, Куде-
љарац, уз „Техномар-
кет”. 013/402-782,
063/729-72-86.
(246174)

ПРОДАЈЕМ кућу у
строгом центру, 7 ари
плац. 064/271-56-61.
(246184)

ГРАЂЕВИНСКИХ 50
ари, асфалт, струја,
вода, северна зона,
8.500. 063/894-84-23.
(246190)

КУЋА, 70 квм, Поња-
вица, Омољица, Бели
брег, 17 ари, усељиво.
064/384-48-40.
(246205)

ВИКЕНДИЦА, Бела
Стена, пресвучена
пластичном лампери-
јом, 200 метара од
плаже, 5.000 евра.
065/451-19-52.
(246212)

СПРАТНА кућа 120
квм, плац 7 ари, Омо-
љица. 013/618-652,
064/168-84-32.
(246215)

ВИКЕНДИЦА код Де-
војачког бунара, 200
м од центра, легали-
зована. 061/206-30-
46. (246217)

ПРОДАЈЕМ викенди-
цу у Долову са воћња-
ком 25 ари, циглу. По-
вољно. 313-716.
(246218)

ПРОДАЈЕМ кућу 80
квм, Панчево, шири
центар, 29.000, свако-
јаки договор.
064/902-28-80.
(246220)

КУЋА у Старчеву, 134
квм, Ул. Зимска бр. 2.
062/388-111. (246235)

КУЋА, Бања Врујци,
60 квм, 6 ари, прода-
јем/мењам. 064/955-
51-85. (246240)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
36 ари, Баваништан-
ски пут, до пута, стру-
ја, вода. 064/347-98-
80.  (246329)

ХИТНО, кућа, Долово,
15 ари, звати после 16
сати. 061/134-37-08.
(246245)

ПЛАЦ на продају, 10
ари, на путу Панчево-
Београд, Дубока бара.
013/321-479. (246134)

ЈАБУЧКИ пут, плац 4
ара, 17 м фронт,
8.000 евра. 069/213-
97-37. (246259)

ПРОДАЈЕМ кућу, Трг
мученика 18. Панче-
во, дечја колица, кре-
ветац. Тел. 064/167-
04-77. (246261)

КУЋА, Војловица, две
стамбене јединице,
104 + 68 квм, папири
уредни. 063/256-207.
(246253)

ПРОДАЈЕМ 6 ари
плаца на старом Та-
мишу, под воћем.
061/162-50-25.
(246277)

ПРОДАЈЕМ кућу на
старом Тамишу, на
плацу од 6 ари.
013/263-80-51.
(246277)

ПРОДАЈЕМ плац под
воћем 14,37 ари, у
Панчеву. 063/245-
225. (246280)

КУЋА код Народне
баште, 5 ари плаца,
Миса – 9 ари плаца.
063/864-09-85,
069/355-28-44.
(246295)

ТОПОЛА, 50 квм, 4
ара, 12.000; Тесла 75
квм + поткровље,
42.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)

ПРОДАЈЕ се башта, 6
ари, Новосељански
пут. Тел. 063/865-80-
77. (246311

ШИРИ ЦЕНТАР, кућа
претворена у два ло-
кала, 161 квм, 2 ара,
55.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (246336)

ТЕСЛА, кућа 65 квм,
1.8 ари, 42.000.  (238),
„Тесла некретнине”,
0 6 4 / 6 6 8 - 8 9 - 1 5 .
(246336)

ТЕСЛА, нова кућа,
130 квм, 1.5 ар,
95.000.  (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (246336)

НОВА МИСА, кућа
180 квм, 1.25 ари,
62.000.  (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (246336)

САМОШ, кућа 80
квм, 10 ари, 8.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(246336)

ОМОЉИЦА, плац са
започетим објектом,

вода, струја, 11,50
ари. 064/260-05-.34.
(246369)

ПРОДАЈЕМ ланац зе-
мље на новом путу
Качарево-Панчево.
064/333-20-46.
(246377)

ГОРЊИ ГРАД, двори-
шна сређена, 24.000;
стара Миса на 5,5
ари, 26.000. „Лајф|,
061/662-91-48. (4727)

КУЋА, локал, 
Старчево, главни пут,
плус 20 ари плаца.
065/800-58-23.
(246365)

ПРОДАЈЕМ два плаца
по 8,5 ари, може и
као један, повољно.
069/186-54-09.
(246365)

ПРОДАЈЕМ кућу у на-
сељу Топола, повољ-
но. 069/186-54-05.
(243365)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 60 квм, 13,5 ари,
26.500. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(246395)

ШИРИ ЦЕНТАР, са-
лонска, ЕГ, 4 ара,
42.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(246395)

ТОПОЛА, приземна,
119 квм, 3,4 ара,
укњижена, 22.000.
064/151-18-93.
(246395)
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ВОЈЛОВИЦА, призем-
на, 139 квм + локал
30 квм, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (246396)

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 квм,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (246396)

СТРЕЛИШТЕ, 180
квм, три стамбене це-
лине, на 2,25 ари,
59.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(246396)

СТРЕЛИШТЕ, 200
квм, три стамбене це-
лине на 3,38 ари,
59.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(246396)

ШИРИ центар, квали-
тетна трособна кућа,
120 квм, 4 ара,
42.000. (097), „Пер-
фект”, 069/226-66-58.
(246395)

ШИРИ центар, сређе-
не, око 200 квм, 2
ара, 110.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (246429)

ТЕСЛА, прелепа са-
лонска, 178 квм, 5,5
ари, 95.000, договор.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246429)

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у Вој-
ловици, легализовано.
013/232-21-30,
063/162-50-00.
(246417)

БАШТА, воћњак, 10
ари, код касарне

„Растко Немањић”.
Тел. 064888-40-95.
(246419)

ПРОДАЈЕМ спратну
кућу, плац 3.8 ари,
Максима Горког.
063/301-360. (246422)

ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, шири центар,
повољно. „Весна 2”,
066/937-00-13.

(246446)

ВОЈЛОВИЦА, кућа,
хитно, сређена, стари-
ја и нова, две засебне
јединице, 15 ари,
35.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)

КУЋА, шири центар,
100 квм, сређена, без
улагања, хитно,
50.000. „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)

ТЕСЛА, кућа, 260 квм,
2.5 ара, 69.000. „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(246444)

ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, центар, 220
квм, 10 ари, мењам за
стан и доплату.
066/632-74-66.
(246477)

ЦЕНТАР, кућа, Цара
Лазара. 063/131-41-
15. (246485)

ПРОДАЈЕМ укњижену
непокретност, башта,
прво српског поље,
Новосељански пут.
064/128-22-06.
(246495)

ПРОДАЈЕМ кућу,
Панчево, Стрелиште,
90 квм, паркет, ЦГ,
подрум, гаража.
013/318-343. (246500)

ПРОДАЈЕМ куће,
Стрелиште, Миса, Но-
восељански пут, од
39.000 до 45.0000, са
договором. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 069/196-96-05.
(246483)

КУЋА у Старчеву, 90
квм, плац 10 ари.
060/415-16-13.
(246519)

ВОЈЛОВИЦА, нова ку-
ћа, 170 квм, 3 ара, до-
говор. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(246529)

ПРОДАЈЕМ стару ку-
ћу са плацем 30 ари у
Банатском Новом Се-
лу. 063/863-80-15.
(246531)

ПРОДАЈА плацева,
грађевинска зона,
укњижени, Пелистер-
ска. 063/894-88-11.
(246531)

9 АРИ, грађевинска
зона, Баваништански
пут, може замена.
066/363-454. (246526)

ТЕСЛА, кућа на екс-
тра локацији за при-
ватни бизнис и стано-
вање. 063/329-464,
066/001-050. (246546)

ПЛАЦЕВИ, Новосе-
љански, 8 ари, 12.00;
Баваништански 15,5,
42.000; Београдски,
16 ари, 8.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66. (4727)

ПЛАЦ 36 ари, огра-
ђен, фронт 40 м, кућа
100 квм, фул, две ули-
це. (67), „Милка М”,
063/744-28-66. (4727)

КУПУЈЕМ плац на Ја-
бучком путу, мини-
мално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

АГЕНЦИЈИ (238) „Те-
сла некретнине” по-
требне куће и станови
на бољим локацијама.
064/668-89-15.
(246336)

КУПУЈЕМ улични део
куће, плац, локал или
гаражу за потребе из-
градње ауто-периони-
це са учешћем и
остатком отплате у
ратама. 063/809-34-
18. (246543)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, ЦГ, терасе, IV
спрат, усељив. Тел.
013/331-079,
063/770-45-55.
(244648)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
два стана 117 квм и
130 квм, две гараже.
063/359-314. 245399)

МЕЊАМ стан 57 квм,
Панчево, за сеоско
имање, плус ауто. Ко-
вачевић, 063/210-998.
(245403)

МИСА, 48 квм,
18.000; 70 квм + дво-
риште, 24.000.
063/377-835. 

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 45 квм, Котеж 1,
потпуно реновиран,
одмах усељив, 28.000
евра. 301-165.
(245794)

ЗЕЛЕНГОРА, једнои-
пособан, 44 квм,
укњижен, ВПР, ТА,
комплетно реновиран,
27.500 евра. 063/737-
39-93. (246035)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан, 56 квм, на Стре-
лишту.  064/173-85-
17. (246062)

КОД Америчке зграде
продајем двособан,
51 квм, у Самачком,
гарсоњеру. 065/353-
07-57. (246188)

ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 квм, сре-
ђен. 069/129-19-87.
(246248)

СТАН, 61 квм, ново-
градња, трећи спрат,
Маргита. Тел.
064/136-42-00.
(246249)

ПРОДАЈЕМ гарсоње-
ру 24 квм, са већим
подрумом у центру
Панчева. Тел.
061/517-76-88.
(246201)

НОВ стан 30 квм,
19.000 евра, нова Ми-
са, власник. Тел.
063304-222. (246204)

45 КВАДРАТА + тера-
са, центар, преко пута
Тамишког кеја, једно-
ипособан, други
спрат, централно гре-
јање, лифт, ретка по-
нуда, 33.500. Алек-
сандар, 064/122-66-
28. (245847)

ПРОДАЈЕМ два стана,
хитно, договор, гроб-
но место старо гро-
бље. 064/130-27-34. 

ПРОДАЈЕМ лепу гар-
соњеру + ходник у по-
лусутерену, повољно,
власник. 064/665-86-
51. (246224)

ПРОДАЈЕМ стан на
Старом Тамишу са
спратом, усељиво.
061/162-50-25.
(246277)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 57 квм, II, ТА,
27.000, једнособан,
22.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)

КОТЕЖ 2, двособан,
54 квм, II, сређен,
32.000; трособан,
39.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)

КОТЕЖ 1, једнособан,
37 квм, I, усељив,
23.000. (300), „Ћур-
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(246293)

СТРОГИ центар, 50
квм, V, комплетно ре-
новиран, 33.000.
(300), „Ћурчић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(246293)

ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, 28 квм, 21.000
евра, усељива одмах.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(246323)

ДВОИПОСОБАН, Те-
сла, АЛУ столарија,
ЕГ, две терасе, дого-
вор. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-05-
71. (246323)

ЈЕДНОСОБАН, квали-
тетно сређен, I спрат,
32 квм, тераса,
22.5000, Доњи град.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(246323)

ДВОСОБАН, Тесла,а
ТА, 52 квм, тераса,
27.000 евра. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(246323)

ДВОСОБАН, Котеж 2,
тераса, 30.000 евра.
(470), „Дива”, 345-
534, 064/246-05-71.
(246323)
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КОД НАРОДНЕ баште
стан 60 квм, са ма-
њим двориштем, по-
себан улаз, власник.
063/175-62-90.
(246320)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 16.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (246342)

КОТЕЖ 1, ближе цен-
тру, мањи двособан ,
40 квм, 25.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (246342)

КОТЕЖ 1, двособан,
50 квм, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(246342)

КОТЕЖ 2, троипосо-
бан, Војвођански бу-
левар. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-
50.(246342)

КОТЕЖ 2, двособан,
62 квм, III, 34.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(246342)

ТЕСЛА, „Дис”, 46 квм,
једноипособан, тера-
са, усељив, 26.000, до-
говор. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (246331)

ЈЕДНОСОБНИ, 34 квм,
Стрелиште, 21.5000;
Котеж 23.500; центар
15.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (246331)

КОТЕЖ 1, 1.5, 43 квм,
ЦГ, ВП, 26.000; Котеж
2, 2.0, 54 квм, ЦГ, ВП,
27.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025. ТЕ-

СЛА, 1.5, 43 квм, ЕГ,
I, 34.000; Содара, 1.0,
37 квм, ТА, ВП,
23.000. (338), „Јанко-
вић”, 348-025.
(246330)

ДВОИПОСОБАН стан,
58 квм, етажног греја-
ње, сређен, одмах
усељив. 060/333-56-
41. (246326)

ДВОСОБНИ, 55 квм,
Стрелиште, Котеж
28.000, центар 36.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(246331)

ТЕСЛА, двоипособан,
70 квм, 43.000, сре-
ђен. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-
89-15. (246336)

ТЕСЛА, троипособан,
79 квм, 48.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(246336)

ТЕСЛА, једнособан,
40 квм, 24.5000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(246336)

КОТЕЖ 2, троипосо-
бан, 83 квм, 49.000.
(238), „Тесла некрет-
нине”, 064/668-89-15.
(246336)

КОТЕЖ 2, трособан,
75 квм, I спрат. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(246336)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, реновиран, на
Котежу 1. Тел.
062/886-33-23,
013/251-65-38.
(246362)

ПРОДАЈЕМ стан, 1/1,
48 квм + 20 квм, без
посредника. Тел.
065/506-85-26.
(246366)

ВОЈЛОВИЦА, двори-
шни стан, 61 квм, га-
ража, башта, укњи-
жен, 17.500. 061/147-
82-23. (246374)

АМЕРИЧКЕ, двосо-
бан, 35.000; центар,
нов двособан, 42.000
и трособан 70.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (4727)

САМАЧКИ, гарсоње-
ра, II 13.500; Стрели-
ште – трособан,
43.000. „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)

СОДАРА, трособан,
42.000; двоипособан

33.000; војне двоипо-
собан, 40.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)

ЗЕЛЕНГОРА, једносо-
бан, II, 23.000; Тесла
двоипособан са гара-
жом, 44.000.  „Лајф”,
061/662-91-48. (4727)

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, 46 квм, ВП,
ЦГ, 21.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(246395)

СОДАРА, двособан,
52 квм, сређен, III,
ТА, 29.000. (49), „Му-
станг”, 064/151-18-93.
(246395)

МИСА, новији, 34
квм, тераса, II, укњи-
жен, 20.000. (49),
„Мустанг”, 064/151-
18-93. (246395)

ТЕСЛА, једноипосо-
бан, III, 42 квм, ЦГ,
24.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)

КОТЕЖ 1, једноипо-
собан, IV, 46 квм, ЦГ,
25.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30. 
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”

• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, 
ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)

– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ 

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ

ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 2.500 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. АВГУСТА

СТАЛНА АКЦИЈА

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

УСКОРО

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА КРВНЕ СЛИКЕ И ГВОЖЂА

Цена: 350 динара

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ ХОЛЕСТЕРОЛА, HDL, LDL,
ТРИГЛИЦЕРИДИ И АТЕРОГЕНИ ИНДЕКС

Цена: 500 динара 

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)

Цена: 200 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: Т3 И Т4

Цена: 400 динара сваки

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: TSH

Цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА PSA

Цена: 650 динара

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА fPSA

Цена: 750 динара



СТРЕЛИШТЕ, једно-
собан, III, 35 квм, ЦГ,
22.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)

НОВА МИСА, двосо-
бан, III, 58 квм, ТА,
24.000. (320), „Пре-
миер”, 352-489,
063/800-44-30.
(246392)

ЦЕНТАР, гарсоњера,
II, 24 квм, ЦГ, 19.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-44-
30. (246392)

ТЕСЛА, трособан, 65
квм, I, двориште, 60
квм, тавански про-
стор, 42.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (246396)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 53 квм, ТА,
26.500; двособан, 53
квм, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/348-
05-68. (246396)

ТЕСЛА, једноипосо-
бан, 38 квм, 19.500;
двособан, 52 квм,
30.000. (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(246396)

МАРГИТА, двоипосо-
бан, 58 квм, I, ТА, ре-
новиран, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246396)

МАРГИТА, двособан,
42 квм, TA, приземље,
двориште, 22.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(246396)

КОТЕЖ 2, двособан,
60 квм, лифт, ЦГ,
35.000.  (097), „Пер-
фект”, 064/348-05-68.
(246396)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, 52 квм, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (246395)

СОДАРА, двособан,
52 квм, ТА, III, сре-
ђен, 29.000. (49),
„Мустанг”, 069/226-
66-58. (246395)

КОТЕЖ 1, двоипосо-
бан, 62 квм, II, уре-
дан, 42.000. (49), „Му-
станг”, 069/226-66-58.

СТРЕЛИШТЕ, једнои-
пособан, ВП, ЦГ, 46
квм, уредан, 21.000.
(49), „Мустанг”,
069/226-66-58.
(246395)

СТАН, 39 квм, високо
приземље, ЦГ, Цвији-
ћева 4, Стрелиште,
Владимир. 064/932-
65-54, 064/559-15-27.
(246428)

СТРЕЛИШЕ, леп дво-
собан, 53 квм, IV, Та,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(246429)

КОТЕЖ 1, гарсоњера,
на продају. Тел.
065/251-03-55,
013/251-03-54.
(246432)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 84 квм, двоипо-
собан 77 квм, двосо-
бан 58 квм.„Весна 2”,
066/937-00-13
(246446) 

ДВОСОБАН, Котеж 2,
56 квм, плус тераса, I,
35.000, сређен. „Ве-
сна 2”, 066/937-00-13
(246446) 

ЦЕНТАР ШИРИ, гар-
соњера, 18 квм, наме-
штена, 13.000 евра.
„Гоца”, 063/899-77-
00. (246444)

ТЕСЛА, 52 квм, двои-
пособан, 27.500, 60
квм, трособан, 38.000.
„Гоца”,  063/899-77-
00. (246444)

КОТЕЖ 2, 74 квм,
трособан, сређен,
46.000, леп.  „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)

КОТЕЖ 1, 57 квм,
двособан, I, очуван,
35.000.  „Гоца”,
063/899-77-00.
(246444)

НОВА МИСА, 38 квм,
једноипособан,
17.500. „Гоца”,
063/899-77-00. 

ПРОДАЈЕМ двоипосо-
бан стан, 55 квм, ста-
ри Тамиш, 14.500
евра. 060/067-73-33.
(266438)

ГОРЊИ ГРАД, четво-
рособан, 84 квм, III
спрат, новија градња,
ЦГ на гас, двострано
оријентисан, потпуно
опремљен, гаража,
56.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (246439)

КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 квм, IV,м ЦГ, лифт,
усељива, 16.000, дого-
вор. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (246439)

ТЕСЛА, трособан, 64
квм, IV, ЕГ, сређен,
усељив, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(246439)

СОДАРА, двособан,
57 квм, IV, ЦГ, усе-
љив, 30.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(246439)

ПРОДАЈЕМ стан, Ко-
теж 2, 90 квм, укњи-
жен, три спаваће со-
бе, дневни, кухиња,
трпезарија, два шпај-
за, два мокра чвора,
две терасе. 063/238-
454. (246455)

ГАРСОЊЕРА, 36 квм,
центар града, Штро-
смајерова улица, ле-
гализован, укњижен.
060/025-52-05.
(246469)

ЦЕНТАР Стрелишта,
новоградња, V, 103
квм, 76.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 069/196-
96-05. (246483)

СТРЕЛИШЕ, 54 квм,
тераса, ТА, 24.000,
договор. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
069/196-96-05.
(246483)

СТРЕЛИШТЕ, 55 квм,
ВПР, 21.000, договор.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 069/196-
96-05. (246483)

ГАРСОЊЕРА, прода-
јем, Котеж 1, у одлич-
ном стању. 063/413-
573. (2465069

СТАН, Котеж 2, рено-
виран, 59 квм, 5/V
спрат, 35.000 евра.
063/838-32-20.
(246505)

МЕЊАМ стан 40 квм,
I  спрат од три, насе-
ље Борча, дивно уре-
ђен, за Панчево.
063/470-817. (246518)

ТЕСЛА, трособан, 66
квм, IV, двостран,
потпуно реновиран,
цена по виђењу.
063/827-58-58.
(246524)

ДОЊИ град, двоипо-
собан, 58 квм, призе-
мље, 22.000.  (069),
„Стан плус”, 063/771-
75-96. (246529)

СТРЕЛИШТЕ, нов 54
квм, укњижен, клима,
ПВЦ, интерфон, пар-
кинг, 500 евра ква-
драт, хитно. 062/269-
566. (246540)

СТРЕЛИШТЕ, нов, 44
квм, поткровље, кли-
ма, ПВЦ, 19.000,
укњижен. 062/269-
566. (246540)

СТАН, Котеж 2, шести
спрат, 84 квм, без по-
средника. 065/398-98-
99. (246547)

ЈЕДНОСОБАН стан,
стара Миса, 40 квм, 2
ара плаца, 12.500
евра, може замена за
ауто до 5.000 евра.
061/664-39-26.
(246513)

ДВОИПОСОБАН, Пе-
пељаре, I, 58 квм,
21.000, Маргита, ВП,
лукс, 39.000. (67),

„Милка М”, 063/744-
28-66. (4727)

КУЋЕ, Миса, спратна,
одлична, код цркве,
69.000 и одмах усе-
љива, ЕГ, терасе. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66.  (4727)

ГАРСОЊЕРА, Тесла,
II, 23.500; Котеж 1, III
17.500. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4727)

ЈЕДНОСОБАН, миса,
30, ПР, 18.000; Мар-
гита, прелеп, 17.000.
(67), „Милка М”,
063/744-28-66.
(4727)

ТРОСОБАН, центар,
78 квм, II, 39.000; До-
њи град, III, 80,
32.000. (67), „Милка
М”, 063/744-28-66.
(4727)

ДВОСОБАН, Стрели-
ште, 56, одличан; Со-
дара, 55, 31.000. (67),
„Милка М”, 063/744-
28-66.  (4727)

КУПУЈЕМ трособан
стан, без посредника.
Центар, Котеж 1, Те-
сла, Содара. 063/873-
03-60. (245772)

КУПУЈЕМ стан на Те-
сли, Панчево, што
ближе „Авив” центру.
063/ 787-31-94.
(СМС)

КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура,
брза и сигурна испла-
та. „Перфект”,
064/348-05-68.
(246390)

КУПУЈЕМО станове на
свим локацијама, брза
исплата. (320), „Пре-
миер”, 063/800-44-30.
(246539)

КУПУЈЕМ стан за ре-
новирање. Исплата
одмах. 064/206-55-74.
(246501)

ДВОСОБАН стан,
строги центар, наме-
штен, ЦГ, издајем.
064/154-71-97 (СМС)

ИЗДАЈЕМ трособан
стан на Миси.

060/087-84-75.
(245938)

ИЗДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96.
(245952)

ПОТРЕБАН нов, јед-
нособан, намештен
стан, за издавање
агенцији (67), „Мил-
ка М”, 063/744-28-66.
(4727)

ГАРСОЊЕРУ новије
намештену, близу
центра, издајем.
061/204-76-26.
(246163)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан и пословни про-
стор 12 х 6 цм, у кући,
повољно, вреди погле-
дати. Тел. 064/137-48-
67. (246156)

СТАН, центар, једнои-
пособан, III спрат,
централно грејање,
лифт, кабловска, ин-
терфон. 063/290-712.
(246164)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, грејање чврсто
гориво, ТА, нова Ми-
са. 064/363-60-08.
(246177)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на новој Миси.
013/371-561. (246178)

ИЗДАЈЕМ кућу, 10
ари, Баваништански
пут 221, преко пута
касарне. 064/248-94-
34. (245381)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, кућа, ТА, интер-
нет, кабловска, пред-
ност ученицима и сту-
дентима. Теол.
063/744-08-24.
(246189)

ИЗДАЈЕМ самцу на-
мештену собу, употре-
ба кухиње, купатила.
321-408. (246220)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, Котеж 2.
Тел. 063/189-75-62.
(246261)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу, пензионерима
старијој жени за по-
моћ у кући. 013/352-
666. (246213)

ПРИМАМ самицу или
ученицу на стан.
062/850-31-95.
(246221)
ИЗДАЈЕМ намештену
собу ученици или сту-
денту. 013/355-537,
065/335-55-37.
(246228)

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан, на Стрелишту.
064/301-80-61.
(246246)

ИЗДАЈЕМ празну гар-
соњеру, трећи спрат,
централно грејање,
Содара. Звати после
18 сати. 063/803-05-
99. (246252)
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ИЗДАЈЕМ на Миси
мањи стан са греја-
њем. 063/154-94-11,
063/171-96-16.
(246264)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан намештен стан на
Содари. Тел. 063/240-
589. (246266)

ИЗДАЈЕМ стан. Тел.
063/866-78-03, после
17 сати. (246250)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан на Содари.
061/611-10-49.
(246480)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Котеж 2, призе-
мље, ЦГ, 58 квм. Тел.
064/037-63-61. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
стан у центру града,
код Музеја. 064/224-
61-88. (246492)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, празан, гар-
соњеру намештену,
самцима, центар, по-
вољно. 061/131-79-04.
(246494)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен стан на Стрели-

шту, издајем. Тел.
061/652-50-09.
(246483)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру,
намештену, одмах
усељива, обавезан де-
позит. 063/617-421.
(246507)

ИЗДАЈЕМ целу етажу,
нова Миса. 064/019-
64-00. (246513)

ИЗДАЈЕМ празан јед-
нособан стан, Стрели-
ште, М. Аласа. Тел.
064/856-61-43.
(246516

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар,
одмах усељива. Wi/Fi,
паркинг, повољно.
065/691-88-23.
(246521)

СТАН четворособан,
кућа, може канцелари-
је, издајем магацин, га-
ражу, Котеж. 061/225-
16-43. (246526)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, погодна ло-
кација за студенте
стоматолошког фа-
култета. 062/845-91-
20. (2465329

УЧЕНИЦИ, студенти,
намештена гарсоњера
за издавање. 063/114-
52-49. 246530)

ИЗДАЈЕМ стан у Све-
тозара Милетића, 38
квм, приземље, нена-
мештен. 069/610-679.
(246533)

ИЗДАЈЕМ стан, Тесла,
централно грејање, 58
квм. Звати од 16 до 21
сат. 063/356-693.
(246515)

ИЗДАЈЕМ стан, 60
квм, у центру, греја-
ње, клима, интернет,
намештен, погодно за
студенте. 063/776-16-
77. (246827)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
064/154-95-65.
(246288)

СКРОМНА кућица за
једну особу, 40 евра.

013/361-322,
065/626-86-88.
(246296)

ИЗДАЈЕМ намештену
собу за ученике и сту-
денте, Содара.
064/439-40-89.
(246301)

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан, центар,
III спрат, ТА. Тел.
064/356-71-96.
(2463039

ДВОСОБАН, наме-

штен стан, Тесла,
зграда, I, TA, на дуже.
062/149-16-36.
(246307)

ТРОСОБАН, празан
стан у кући, почетак
Стрелишта, клима,
двориште, 100 евра.
013/361-322,
065/626-86-88.
(246296)

ИЗДАЈЕМ ненаме-
штен стан на Содари
од 56 квм. Тел.
063861-42-91.
(2463219

ИЗДАЈЕМ ненаме-
штен стан на Тесли.
064/195-28-31.
(246322)

ИЗДАЈЕ се већи полу-
намештени стан на
дуже време, нова Ми-
са. 063/365-80-77.
(246311)

ИЗДАЈЕМ стан, 40
квм, клима, интернет,
телефон, погодно за
студента. Тел.
062/965-95-07.
(246313)

ИЗДАЈЕМ празан
комфоран двоипосо-
бан стан, Моравска,
Содара. 063/802-26-
71. 246345)

ИЗДАЈЕМ гар-
соњеру, Цара Лазара
50. 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(246356)

ИЗДАЈЕМ собу, сам-
цима, Стрелиште.
320-847. (246364)

ИЗДАЈЕМ стан, нова
Миса, 37 квм, интер-
нет, грејање, каблов-
ска. 062/295-968.
(246393)

НАМЕШТЕН једносо-
бан, ЦГ, код Авив
парка, са ученике,
студенте, самце. Тел.
065/450-92-60.
(246375)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан на Стрелишту.
069/775-822. (246384)

ИЗДАЈЕМ на-
мештен двособан стан
у кући. Жарка Зрења-
нина 149. 063/109-15-
34. (246398)

НАМЕШТЕН једносо-
бан + једноипособан,
новоградња, двори-
ште, 80 евра, код Хо-
тела „Тамиша”.

064/122-48-07.
(246386)

ИЗДАЈЕМ мањи стан.
Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(246400)

ТЕСЛА, двособан
стан, комплетно наме-
штен, близу Авива.
064/482-18-14,
062/600-365. (246477)

ИЗДАЈЕМ собе за
раднике и самце.
064/305-73-.01.
(246465)

СТАН, 35 квм, нова
градња, Цара Душана
38. 430-431, 062/886-
56-02. (246464)

ИЗДАЈЕМ једнособан
полунамештен стан,
Стеријина. 063/803-
10-55. (246472)

ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан у цен-
тру. 060/040-48-11.
(246471)

ИЗДАЈЕМ дворишну
канцеларију, 50 квм,
М. Горког 4. 064/668-
87-78. (и)

ИЗДАЈЕМ локал 43
квм, улични и двосо-
бан стан, 60 квм, дво-
ришни центар, Саве
29. Тел. 063/892-67-
31. (245485)
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ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 квм и
70 квм. 063/759-12-
47.  (245304)

ИЗДАЈЕМ локал, 21
квм, близина пијаце,
Лава Толстоја. 333-
058. (245885)

ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
локал у Тржном цен-
тру „Трубач”, II
спрат, површина 17,5
квм. 063/850-02-66.
(246169)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 квм,
у центру Стрелишта.
Тел. 064/267-71-74.
(246198)

ГАРАЖА, Миса, 60
квм, издајем за рад,
магацин. 063/154-94-
11, 063/171-96-16.
(246264)

ИЗДАЈЕМ локал 28
квм, М. Горког 81,
улаз у Пепељаре.
063/837-48-34.
(246265)

ГАРАЖА, Миса, 60
квм, издајем за рад,
магацин. 063/154-94-
11, 063/171-96-16.
(246264)

ИЗДАЈЕМ локал 20
квм, у центру, Лава
Толстоја 5. Тел.
069/454-67-87.л
(296299)

ИЗДАЈЕМ локал, Ми-
са, 50 квм са затворе-
ном надстрешницом,
предвиђен за радњу,
може и друге намене.
063/871-80-48.
(246297)

ИЗДАЈЕМ пословни
простор, 88 квм, са-
мосталан објекат, 150
евра. Тел. 370-333,
065/413-52-55.
(246337)

ИЗДАЈЕМ локал, ка-
фану у строгом цен-
тру. Јелена, 065/202-
63-89. (246117)

ИЗНАЈМЉУЈЕМ сра-
ним фирмама стан
120 квм, строги цен-
тар Панчева, погодан
за пословни простор.
065/202-63-81.
(246117)

ИЗДАЈЕМ разрађен
локал (пивницу) у
строгом центру Пан-
чва. Тел. 065/202-63-
81. (246117)

ИЗДАЈЕМ локал на
улазу у Зелену пијацу.
060/351-03-56. 

ЛОКАЛ, Зелена пија-
ца 25 квм, прода-
јем/мењам за стан,
кућу. 064/226-91-30.
(246330)

ПРОДАЈЕМ/ИЗДАЈЕМ
локал у центру, ЦГ, 14
квм. Тел. 063/867-58-
19. (246390)

ИЗДАЈЕМ локал, Цара
Душана 57, 45 квм, 70
евра. 063/341-821.
(246487)

ИЗДАЈЕМ локал 30
квм, близу Дома
омладине. 064/359-
55-44. (246409)

СТРОГИ центар, лока-
ли 67, 30 и 14 квм, из-
давање. 063/240-817.
(1246411)

ИЗДАЈЕМ два нова
локала, центар, један
опремљен салон лепо-
те. 063/734-82-31.
(24685)

ИЗДАЈЕМ локал 100
квм, у центру.
063/622-209. (246489)

ЦЕНТАР, локал 182
квм + стан 42 квм,
36.000. (636), „Стре-
лиште некретнине”,
069/196-96-05.
(246483)

ИЗДАЈЕМ локал, М.
Требињца бр. 7, Пан-
чево. 064/014-81-37.
(246520)

ФРИЗЕРСКО-КОЗМЕ-
ТИЧКИ салон, нов,
комплетно сређен, Те-
сла, 200 евра.
064/514-05-06.
(246526)

ИЗДАЈЕМ локал у
центру Панчева, 36
квм, Улица Браће Јо-
вановић. 063/203-559.
(246554)

ПОТРЕБАН возач Ц и
Е категорије, са иску-
ством. 069/301-17-00.
(СМС)

АУТО-СЕРВИСУ
„Станковић” потребан
механичар. 061/637-
72-06, 065/551-67-45.
(СМС)

ПОТРЕБНИ продавци
за рад на терену.
062/825-27-25.
(245025)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ по-
требне раднице у ку-
хињи и на шалтеру.
Локал у Браће Јовано-
вић. 063/897-55-04.
(244657)

ФРИЗЕР са искуством
потребан салону у
центру Панчева, усло-
ви одлични. Тел.
065/555-54-44.
(245988)

ПОТРЕБНИ возачи са
Б или Ц категоријом,
са искуством, за рад у
дистрибуцији пића
We i fert. 063/494-512,
062/446-285. (245788)

ПОТРЕБНИ кувари са
искуством. 061/277-
48-03, „Mag no li ja lux”
Панчево. (и)

ПОТРЕБАН вулкани-
зер и аутомеханичар
са вишегодишњим ис-
куством. Yu-Ni ki.
062/309-370. (246171)

ПОТРЕБНИ диспечери
транспорта са одлич-
ним познавањем ен-
глеског језика и рада
на рачунару. Пријаве
слати на (245726)

КАФЕ „Fla min go” тра-
жи девојку за рад, са
искуством. 069/364-
10-04. (246191)

ПОТРЕБНА радница
за пекару. 063/130-
75-40. (246196)

ПОТРЕБНА радница
за пекару, трећа сме-
на. 063/130-75-40.
(246196)

ПРЕДУЗЕЋЕ „Wor dtra -
de” прима у радни од-
нос радника са зна-
њем рада на рачуна-
ру, програмски пакет
of fi ce, знањем енгле-
ског језика и интернет
маркетинга. Пријаве
слати на тел. 063/878-
40-52, сваког дана од
18 до 21 сат. (246183)

ПОТРЕБНА конобари-
ца са искуством, при-
јава у радни однос.
Тел. 063/525-115.
(246214)

ПОТРЕБНА помоћна
радница у пекари, са
искуством рада са те-
стом. 063/242-20-29.
(246219)

ПОТРЕБАН фарбар-
столар са искуством.
060/370-99-99.
(246223)

ПОТРЕБНА продава-
чица у киоску за про-
дају кокица и сладо-
леда. СМС поруке са
личним подацима сла-
ти на контакт телефон
062/772-787. (ф)0

ПОТРЕБНА радница у
продавници „Зека
2013”. 063/830-10-06.
(246243)

АУТО-ЦЕНТРУ „Љуби-
чић” потребни радни-
ци и ученици.
013/344-011,
063/372-231. 
(246308)

ДЕЧЈОЈ играоници
„Pic co li no mio” по-
требне девојке за рад
са децом (искључиво
из Панчева). 063/206-
996, 013/316-914.
(246314)

ПОТРЕБНА радница
са искуством за fast
food са важећом са-
нитарном књижицом.
060/433-17-57.
(246339)

АУТОПЕРИОНИЦИ
„Дача” потребан рад-
ник са искуством. Тел.
063/508-090. (246338)

ПОТРЕБАН радник за
рад у трговини.
063/314-131. (246332)

ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребне раднице и
возач. Доћи лично по-
сле 17 сати. (246373)

ПОТРЕБНЕ раднице
са искуством за рад
на шиваћим машина-
ма. 069/238-07-65.
(246385)

ПОТРЕБНА радница
са искуством у пре-
храмбеној радњи. СТР
Pro tra de, 063/341-
770. (246388)

ПОТРЕБНА мушко-
женска фризерка,
услови и зарада од-
лични. 064/255-57-31.
(246436)

ПОТРЕБАН простор
за држање часова ре-
креације на Стрели-
шту. 061/132-11-18.
(246433)

РЕСТОРАНУ Po co Lo -
co потребни посласти-
чари, кувари, коноба-
ри, помоћни радници,
возачи, особље за рад
у продаји са иску-
ством. 064/874-03-01.
(246402)

FAST FUD ресторану
„Грил Бум” потребне
раднице за рад на ро-
штиљу. 064/323-92-
77. (246402)

ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-Net
Панчево, потребан
ословођа, шеф гради-
лишта са искуством.
013/333-311. 246403

РЕСТОРАНУ „Банат-
ски кутак” потребни
конобар и физички
радник на фарми.
060/512-59-99.
(246504)

ПОТРЕБНА девојка з
а рад у кафићу
Spor ti si mo, Котеж 2.
063/361-777. 
(246473)

ПОТРЕБАН столар за
уградњу врата, стални
радни однос. „Самиго
инвест”, 013312-729,
063/389-972. (246510)

ПОТРЕБНА конобари-
ца за рад на сплаву у
Јабуци. 063/899-78-
82. (246522)

КРЧМА „Шареница”
тражи професионалну
куварицу. 
064/349-93-43.
(246535)

АУТОПЕРИНИЦИ
„Бибац” потребан
радник са искуством.
066/001-050,
063/329-464. 
(246546)

ПОТРЕБНЕ раднице
за продају и стављање
намаза „Роштиљ код
Тому Лесковчанина”.
065/900-50-08.
(248538)

ПРОДАВАЧИЦА,
сменски рад пекар и
помоћник на пећи.
064/120-09-42.
246534)

ШЉУНАК песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим и великим кипе-
ром. 064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

ДИМНИЧАР, чишће-
ње димњака, котлова
и каљевих пећи.
063/155-85-95.
(246004)

МАТЕМАТИКА, физи-
ка, хемија, механика,
часови. Тел. 830-298,
251-19-81, 063/852-
22-43. (246020)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински
сечемо влажне зидо-
ве. Гаранција.
060/691-01-13.
(243955)

КАМИОНСКИ превоз
до 2 м³, шљунак, пе-
сак, сејанац, шут.
064/648-24-50.
(242432) 

ДУБИНСКО антибак-
теријско и дезинфек-
ционо прање наме-
штаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бој-
лера, котлића.
063/836-84-76.
(241768)

ИЗДАЈЕМ казан за пе-
чење ракије. Дуле,
064/163-58-85.
(245627)

АЛУ, ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђу-
јем, поправљам, заме-
на гуртни. 064/181-
25-00. (245092)

ОЗБИЉНА жена чува-
ла би, децу или стари-
ју особу. 065/445-64-
86. (246176)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, фасаде,
пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(246180)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа, дигита-
лизација и антена
плус вашег ТВ-а.
064/866-20-70.
(246186)

ЦЕПАМ, уносим и
слажем дрва, уносим
угаљ, повољно.
061/641-30-36.
(246194)

ПРЕВОЗ ствари ком-
бијем – 061/616-27-
87 или пик-апом
061/629-80-40.
(246028)

СТОЛАРСКЕ и бра-
варске услуге, Алек-
сандар. 064/157-20-
03. (246199)

МОНТАЖА и сервис
клима уређаја, по-
правка беле технике.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(246202)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице,
уградња ламината,
столарије. 062/816-
33-84. (246274)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушење купатила,
канализације, адапта-
ције, замена санита-
рије, поправке.
013/331-657,
064/495-77-59.
(246234)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе
и све остало, најпо-
вољније. 065/361-13-
13. (246236)

ЗАМЕНА поломљеног
црепа, поправка кро-
ва, чишћење олука.
065/535-24-56.
(246222)

ГЛЕТОВАЊЕ, крече-
ње, столарија, педант-
но, чисто. 061/288-20-
19. (246227)

ДЕФЕКТОЛОГ са ис-
куством пружа помоћ
у учењу и општем раз-
воју деце. Оливера,
060/535-33-57.
(246238)

КЛИМЕ свих типова,
уграђујемо, сервиси-
рамо и допуњујемо,
повољно. Тел.
064/520-48-80,
063/740-83-98.
(246241)

ИЗДАЈЕМ казан за пе-
чење ракије 120 л, са
превозом и монта-
жом. 063/315-381.
(246256)

КОШЕЊЕ траве, ко-
рова, тримером, коса-
чицом, веће површине
трактором. 064/867-
48-11. (246262)

НЕГА и све услуге
старим и болесним
лицима. 063/868-04-
51. (246629)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибактериј-
ско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001-
050, 063/329-464. 

СВЕ врсте селидбе,
чистим станове, по-
друме, таване и све
остало, повољно.
061/627-07-31.
(246508)

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
поправке, преправке
купатила, славине, од-
гушење канализације
одмах. 061/193-00-09.
(246478)

ЧИШЋЕЊЕ и спрема-
ње станова, пеглање
веша, педантно и ква-
литетно. 061/412-44-
50. (246518)

РАДИМО кровове, зи-
дање, бетонирање фа-
саде, адаптације кућа,
станова. 064/183-16-
36, 062/894-37-18.
(246551)

ПЕДИКИР:  курје очи,
урасли нокти, масажа:
релакс, терапетуска,
парцијална. 061/308-
95-86. (246556)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута ма-
лим кипером до два
кубика. 065/334-23-
38. (246434)

КЛИМЕ и електроин-
сталације, сервис и
монтажа, брзо, ефи-
касно, повољно.
065/305-73-92.
(246306)

КЕРАМИЧАР, квали-
тетно, поуздано и по-
вољно. 063/318-780.
(24273)

КОМБИ превоз, се-
лидбе. 065/665-75-10.
(246301)

ЕЛЕКТРИЧАРСКИ ра-
дови, повољно, инста-
лације. 060/521-93-
40. (246316

ОДГОВОРНО: брига
о старијој
полупокретној особи,
кување, продавница,
апотека, 
дежурство. 
062826-07-99, 
после 20 сати.
(246328)

СПРЕМАМ станове,
ако вам треба помоћ
позовите, 064/278-71-
20. (246329)

МОНТЕР централног
грејања. 065/608-08-
57. (246355)

РАДИМ изолацију
равних кровова, тера-
са, гаража, купатила.
062/235-839,
013/345-874. (246379)

КОШЕЊЕ траве, ши-
шање ограде. Тел.
069/2130-35-91.
(246397)

ПРАЊЕ тепиха, ду-
бинско прање наме-
штаја, аутомобила.
Наташа, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474.
(2464394)
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ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(246424)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта, воћњака и
остало. 061/612-14-
50. 246541)

МАДЕРОТЕРАПИЈА,
антицелулит масажа.
060/650-51-20.
(245971)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
пензионерима попуст.
061/141-38-02,
061/626-54-06.
(246340)

ОДГУШЕЊЕ купатила,
кухиња, канализацио-
них цеви. 062/640-
741. 246416

ДРВОСЕЧА, исећи
ће моторном
тестером свако
дрво које вам
смета. 063/369-846.
(246401)

РУШЕЊА кућа, бето-
нирања, ископи, од-
ношење ствари, чи-
шћење шупа, тавана,
обарање стабала.
060/035-47-40.
(246489)

БЕТОНИРАЊА, раз-
бијање бетона, руше-
ња кућа, шупа, одно-
шење ствари и шута,
кошење траве.
064/122-69-78.
(246459)

ХОБЛОВАЊЕ, фуго-
вање, поправка, лаки-
рање паркета, као и
бродских подова.
064341-79-60.
(246462)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим иску-
ством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)

ДУБИНСКО антибак-
теријско и дезинфек-
ционо прање наме-
штаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464. 

ПОВОЉНО, превоз
робе, селидбе комби-
јем, цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (245161)

КОМАРНИЦИ, ролет-
не, венецијанери, тра-
касте завесе, ново и
поправка. 064/189-
40-91, 354-777.
(240870)

СЕЛИДБА – превоз
1000 дин. Могућност
радника, попуст на
ванградске. 063/174-
77-69 (242381)

СЕЛИДБЕ, превоз ро-
бе камионом, радни-
ци, повољно. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117,
013/365-051. (245793)

БАЛТОКАД када, об-
нова глазуре, пласти-
фицирање, 28 година
с вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. 

ВОДОИНСТАЛАТЕР:
одгушења купатила,
судопере, адаптације,
поправке, замена.
013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(246234)

СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, ЦО 2
апарата, аутоелектри-
ка, оправка ауто-кљу-
чева, разне електро-
технике. Дејан,
063/800-01-96.
(2462239

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бе-
тон. 064/351-11-73.
(246187)

АУТОПЕРИОНИЦА
„Бибац”, антибакериј-
ско и дезинфекционо
прање тепиха. Превоз
бесплатан. 066/001-
050, 063/329-464. 

СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчево-
даље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(246485) 

КОМБИ превоз робе,
и селидбе, грађевин-
ски материјал, шут.
Слободан. 064/348-
00-08, 062/850-36-58.
(246554)

ИЗВОЂЕЊЕ свих вр-
ста грађевинских ра-
дова. 064/866-25-76,
013/361-601. (246292)

PA DRI NO плато иза
Максија, прославе ро-
ђендана за све узра-
сте, до 18 година, и
све друге врсте скупо-
ва. 013/334-000,
066/372-774. 

РОЈАЛ МГ: ПВЦ сто-
ларија, ролетне, ко-
марници, венецијане-
ри, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-за-
штита. 063/816-20-98,
013/351-498. (246310)

КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и по-
ставке новог крова,
црепа, рогови, пато-
шење, изолације, нај-
јефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-39-
21, 064/290-45-09,

061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246356)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водо-
водне адаптације, за-
мена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и ка-
нализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Дола-
зим одмах. 013/235-
39-21, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(246356)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, батерија, вен-
тила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензионе-
рима екстра попуст, до-
лазим одмах. 013/348-
139, 064/493-44-63,
061/631-51-41. 

КЛИМЕ свих типова и
произвођача попра-
вљамо, сервисирамо и
уграђујемо са овере-
ном гаранцијом.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(246390)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бој-
лере, поправљамо са
гаранцијом. „Фриго-
техник”, 361-361,
064/122-68-05.
(246390)

РОЛО-НАЈ вам нуди:
поправку, уградњу ро-
летна, венецијанера,
комарника, тракастих
завеса, туш-кабина,
хармо-врата, роло-че-
лична заштитна врата,
тенда. Ми смо најква-
литетнији, најјефти-
нији, са највећом га-
ранцијом. Проверите.
013/344-594,
063/894-21-80.
(246443)

ЛИМАРСКИ радови,
олуци, окапнице, лајс-
не, кровопокривачки
радови, кровови, са-
нације, прављење но-
вих, изолације равних
кровова. Најјефтини-
је. 064/929-19-46.
(2464459)

ОГЛАШАВАМ нева-
жећом диплому сред-
ње школе „Паја Мар-
гановић”, на име Ми-
ра Путић. (246180)

ОЗБИЉНА жена са
искуством чувала би
старију особу или де-
цу. 065/237-10-68,
062/167-67-69.
(246224)

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја 
на животну средину 

(„Службени гласник РС” бр.135/04 и 36/09)

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА

ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ОБАВЕШТАВА  ЈАВНОСТ

да је носилац пројекта, Предузеће за телекомуникаци-
је „‘ТЕЛЕКОМ СРБИЈА” а. д. Београд, Таковска бр. 2,
поднео захтев за одлучивање о потреби процене утица-
ја на животну средину за пројекaт изградње РБС „ПА –
Војловица - Магацин соли UMTS” – PAU 110, Панчево,
улица Олге Петров бр.30, Панчево, на катастарској
парцели бр. 7626/1 и 7626/2 к. о. Панчево. 
      Увид у податке и документацију из захтева носио-
ца пројекта може се извршити у просторијама Секре-
таријата за заштиту животне средине Градске управе
града Панчева, Трг краља Петра I бр. 2 - 4, соба 614 у
периоду од 24. августа до 04. септембра 2017. године
радним даном од 10 до 14 сати.
       Позивамо заинтересовану јавност да нам у наведе-
ном року достави мишљење у вези са поднетим захтевом.

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

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

ГРАД ПАН ЧЕ ВО
ГРАД СКА УПРА ВА

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

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

Но си лац про јек та „ТЕ ЛЕ КОМ СР БИ ЈА” а. д. - Из вр шна
је ди ни ца Пан че во, ули ца Све тог Са ве бр. 11, Пан че во,
под нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би  про це не
ути ца ја  на жи вот ну сре ди ну  за  Појекaт из град ње ра -
дио-ба зне ста ни це мо бил не те ле фо ни је „ПА – ВЕЉ КА
ВЛА ХО ВИ ЋА 2” - ПАУ109, ПАЛ109, Ули ца  Вељ ка Вла -
хо ви ћа бр. 20  на кат. пар це ли 16042  К. О. Пан че во.
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве
гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615  у
пе ри о ду од  18. до 31. ав гу ста 2017. го ди не  , рад ним
да ном од 10 до 14 са ти.
      По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве -
де ном ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах -
те вом.

„TEHNOMARKET” d. o. o. PANČEVO
raspisuje konkurs za sledeće radno mesto

1. VILJUŠKARISTA

– uverenje o osposobljenosti za zanimanje  
vozač-viljuškarista

– radno iskustvo pet godina

Ukoliko ste zainteresovani, posaljite svoj CV 
na e-mail: ljilja@tehnomarket.com,

ili se javite lično na adresu
Jabučki put 221, Pančevo

Kontakt telefon: 069/847-90-19

O nama saznajte više na www.tehnomarket.com

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 25. август 2017.

ALMEX d.o.o. Pančevo raspisuje konkurs 
za sledeće radno mesto:

AGROEKONOMISTA
1 izvršilac 

Opis posla:
– Radi na pripremi i izradi proizvodno finansijskih
planova
– Izradjuje dugoročne godišnje planove
– Informiše direktora o izvršenim analizama oko
izvršenja proizvodno-finansijskih planova
– Obavlja kontrolu izvršenja poslova i po potrebi
preduzima određene mere
– Određuje agro-tehničke mere za kulturu i parcelu
– Vrši kontrolu kvaliteta rada zajedno sa tehnologom
zaštite bilja i o istom obaveštava direktora
– Vrši nabavku potrebnog materijala na osnovu
trebovanja 

Uslovi: 
– VSS
– Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
– Znanje engleskog jezika
– Vozačka dozvola B kategorije
– Spremnost na timski rad i dobre organizacione
sposobnosti
– Poznavanje rada na računaru  - paket MS Office

Napomena:
Prednost imaju kandidati sa iskustvom iz oblasti
agroekonomije.

Mail adresa na koju možete slati CV je
zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 03. 09. 2017.

УСЛУГЕ

РАЗНО



ПОТРЕБНА кућна по-
моћница, озбиљна
особа. 064/429-02-26.
(246536)

ТРАЖИМ жену од 55
– 65 година, удовац.
061/619-31-66.
(246288)

МУШКАРАЦ, 55 годи-
на, материјално обез-
беђен, жели да упозна
жену или девојку до
40 година, ради дру-
жења, излазака, звати
око 21 сат. 013/352-
203. (246425)

МАСЕРКА потребна
за опуштајућу, релакс
масажу. 061/298-96-
69, позив или СМС.
(246401)

СОКОБАЊА, апартма-
ни и собе, близу цен-
тра. Кабловска, двори-
ште, ново. 061/636-08-
57, 063/768-32-68, Зо-
рица. (241721)

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, центар,
КТВ, интернет.
063/759-98-77.
(245424)

ДЕВОЈАЧКИ бунар,
викендица, најлепше
место, асфалт, вода,
струја, повољно.
063/832-50-97.
(245667)

СОКОБАЊА, издајем
нов четворокреветни
једнособан стан код
Борића. 064/507-20-
84. (245383)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора, по-
вољно. 063/709-44-97.
(245822)

ПОВОЉНО апартма-
ни и собе, бања Вруј-
ци. 065/608-03-66.
(245868)

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, ка-
бловска. 063/719-98-
30. (246254)

БАЊА ВРУЈЦИ, пре-
леп смештај, 2,3, 4
особе. Тел. 064/438-
12-35. (246185)

ИЗДАЈЕ се повољно
смештај у центру Со-

кобање. Тел. 062/804-
84-43. (246263)

ИЗДАЈЕМ стан у Бу-
дви, 10 минута хода
до плажа, погодан за
породице. 064/140-
04-98. (246423)

СОКОБАЊА, издајем
комплетно опремљен
апартман, паркинг,
кабловска. 064/212-
52-92. (246452)

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу
слати ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности
ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ,

ЛОКАЛИ, ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.
Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз

текст огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.
Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са

Законом о оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права
клијента на надокнаду трошкова.
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У петак, 1. септембра 2017. године, у 11 сати, 
на Новом гробљу даћемо четрдесетодневни

помен нашем вољеном

ДУШАНУ РАДУСИНОВИЋУ
1943–2017.

Нема тог времена које ће те избрисати
из наших срца и мисли.

Твоји: супруга БЕЛА, син ПРЕДРАГ

и ћерка ДРАГАНА с породицом
(83/246408)

Деда,

ДУШАН РАДУСИНОВИЋ

1943–2017.
Фалиш нам, да створимо бар још једну

успомену са тобом...

Твоји мезимци: МАТИЈА, ДАРИЈА и ДУШАН

(84/246408)

Тужна срца и с болом обавештавамо нашу родбину и драге

пријатеље да је трагично преминуо наш драги

ВЛАДИМИР ТОПИЋ

1980–2017.

Испраћај до вечне куће је обављен 21. августа 2017. 

на гробљу у Банатском Новом Селу.

Његови најмилији: мајка ЉИЉАНА, отац ДРАГАН, 

сестра ЈЕЛЕНА , баба ЈОВАНКА и баба ГИНА

Последњи поздрав драгој мајци, баки и свекрви

ИЛОНКИ КЕРЕКЕШ

1937–2017.

Заувек ћеш остати у нашим срцима.

Син ФЕРЕНЦ, унука МАРИНА и снаја МИРЈАНА
(90/246420)

Последњи поздрав

ВЛАДИМИРУ

ТОПИЋУ

Породица НИНИЋ

(91/246442)

Последњи поздрав нашем драгом

ВЛАДИ

Почивај у миру анђеле наш.

Заувек неутешни: тетка ДРАГИЦА, БОШКО, 

ДРАГАН, ИВАНА, МИЛЕНА и ЈОВАН

(94/246446)

Последњи поздрав нашем драгом

ВЛАДИ

Остаћеш заувек у нашим срцима.

Твоји: стриц ДУШАН, ДОЈНА, САША,

МИЛАН, САНДРА, ЈЕЛЕНА и БОСА РАЈИН

(95/246450)

Последњи поздрав драгом

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ

од Љиљиних колега и колегиница

из Пореске управе, Филијала Панчево

(98/246454)

Последњи поздрав братанцу

ВЛАДИМИРУ ТОПИЋУ

од стрица ПЕРЕ, стрине ДРАГИЦЕ, брата ДАРКА, 

сестре ТИНЕ, зета ГОРАНА и тете ЗОРЕ(104/246490)

19. августа 2017. престало је да куца срце

нашег драгог и вољеног

МИОДРАГА ДУНДОВИЋА

11. IX 1954 –19. VI II 2017.

Живећеш вечно у нашим срцима.

Почивај у миру.

Ожалошћени:  мајка ДРАГИЦА ДУНДОВИЋ

и остала многобројна фамилија

и пријатељи из Панчева и Немачке.

Сахрана ће бити обављена у Немачкој.

(111/246548)

Последњи поздрав драгом куму

РАДЕТУ ЧИКАРИ

од кумова БЛАГИЦЕ и ЗЛАТКА
(108/246512)

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

РАЗНО

ТУРИЗАМ
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17. августа 2017. године изненада нас је

напустио наш вољени сестрић и брат

БОЈАН ВИЧЕВИЋ

1971–2017.
Опростили смо се од њега са неизмерним

болом и тугом.

Његови: тетка МИРА, теча ГОРАН, сестра ДАЦА

и брат БРАНА са супругом
(15/246229)

17. августа 2017. изненада нас је напустио

наш вољени сестрић и брат

БОЈАН ВИЧЕВИЋ

1971–2017.
Опростили смо се од њега са неизмерним

болом и тугом.

Његови: тетка БЕБА и брат РАША са супругом

(16/246229)

Последњи поздрав

мом сестрићу

БОЈАНУ

ВИЧЕВИЋУ

1971–2017.

од ДУШКА ГРОЗДИЋА

с породицом

(17/246229)

Драги мој

БОКИ

Одмори своју младу, напаћену душу.

Љуби те и воли жалосна и тужна

сестра СЕНКА с породицом
(44/246339)

Последњи поздрав

БОЈАНУ

Почивај у миру, нека те анђели чувају, 

драги брате.

НИКОЛА, ЉИЉА, САЊА и ЂОРЂЕ

(47/246339)

Последњи поздрав брату

БОЈАНУ

Чуваће успомену на тебе: ИКА, РАДА, 

НЕМАЊА и СТЕФАН

(45/246339)

Отишао је прерано наш драги

БОЈАН

Неутешни: барба КУЗМАН и ЈАСА

(48/246339)

Последњи поздрав братићу

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ

Остаје у жалости тетка АНКА

(46/246339)

Последњи поздрав

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ

1971–2017.

СТР „СЛАВИНА”, ДОО „КОРАНА”: 

с поштовањем ДУЛЕ, ГОРАН, 

БРАНИСЛАВ, ГОЦА, ВИКТОР, ДАЦА,

СЛАВИЦА и АЦА

(56/246350)

Тужна срца јављамо свим рођацима и
пријатељима да је изненада, 14. августа

2017, преминуо, у Немачкој, наш супруг,
отац, свекар и деда

БЛАГОЈА БЕЛИЋ

1948–2017.
Тешко нам је да поверујемо и

прихватимо да смо те заувек изгубили.

Био си нам подршка и ослонац.

Заувек ће твоја љубав живети
у нашим срцима.

Супруга НАДА, син САША, снаја ТИНА
и унука АНА

(72/246370)

Последњи поздрав куму

БЛАГОЈИ БЕЛИЋУ

1948–2017.

Драги куме, тешко нам је пало сазнање

за твој одлазак без повратка. 

Памтићемо те доброг и племенитог срца,

нека те анђели чувају.

Твоја кумица АЛЕКСАНДРА

и кума ЦВЕТАНА

74/246379)

Последњи поздрав брату

БОЈАНУ ВИЧЕВИЋУ

Нека те анђели чувају!

ЈОЦА, ДРАГАН, ЗОКА

и МАЛЕНА с породицама

(75/246378)

Последњи поздрав нашем драгом зету, 

паши и течи

БОЈАНУ

1971–2017.

Заувек у нашим мислима.

ИВАНА, МИРКО, ЈОВАН и ДАНА
(86/246413)

17. августа 2017. напустио нас је
наш вољени отац и супруг

БОЈАН ВИЧЕВИЋ

1971–2017.
Заувек ћеш остати у нашим срцима и мислима.

Твоје ћерке АНА МАРИЈА и ТЕОДОРА

и супруга ВЕСНА
(87/246413)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

ПОНЕДЕЉАК
И УТОРАК С
ПОПУСТОМ

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке 

на ших услу га 

да на це не 

огла са и чи ту ља

одо бра ва мо 

по пуст свим

рад ним да ни ма

осим сре дом.
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Последњи поздрав

драгој мами

МАРИЦИ

РАНКОВ

Ћерке: ЗОРИЦА

и НАДА с породицама

(105/246498)

Последњи поздрав баки

МАРИЦИ

РАНКОВ

1930–2017.

од унука ИВАНА

(106/246499)

Последњи поздрав најбољем мужу, 
оцу, свекру и деди

АЛЕКСАНДРУ БОКШАНУ

3. IV 1953 – 20. VI II 2017.

Oтишао си тихо и брзо, после кратке и

тешке болести, и оставио нас да тугујемо.

Твоји најмилији: супруга, син, ћерка,

снаја и вољени унуци

(29246282)

Од 20. августа 2017, ниси више с нама

АЛЕКСАНДАР БОКШАН АЦА
1953–2017.

Прерано си отишао, био си део нас, имао
си велико срце препуно доброте. 

Хвала твојим рукама што су урадиле
и оставиле сећање на тебе.

Бол и туга није само у речима, 
ни у сузама, већ у нашим срцима.

Твој најбољи друг и пријатељ
ЖИВКО ЖИКА ЦВЕЈИН с породицом

(30/246282)

Последњи поздрав

пријатељу

АЛЕКСАНДРУ

БОКШАНУ
од пријатеља који ће га

памтити и чувати

у лепој успомени.

Твоји: пријатељ и прија

са сином ДАНКОМ

(31/246282)

Последњи поздрав

АЛЕКСАНДРУ

БОКШАНУ

Хвала ти за све лепе

дане које смо

проживели с тобом.

Породица САВИЋ

(32/246282)

Последњи поздрав куму

АЛЕКСАНДРУ

БОКШАНУ

Остаћеш нам у трајној

успомени.

Породица ХРАНУЕЛИ

(85/246410)

Последњи поздрав

НОВИЦИ СТОЈАДИНОВИЋУ

НОЦИ

31. V 1970 – 19. VI II 2017.

Од сестре РАДИЦЕ, зета ИВИЦЕ

и сестрића ДРАГАНА с породицом РАШАЈСКИ
(24/246628)

Драгом

НОВИЦИ

СТОЈАДИНОВИЋУ

последњи поздрав

од мајке МИЛАНКЕ

и оца СЛАВОЉУБА

(58/246351)

Драгом

НОВИЦИ

СТОЈАДИНОВИЋУ

последњи поздрав од

супруге СНЕЖАНЕ,

ћерке САНДРЕ и ИВАНЕ

и сина ОГЊЕНА

(59/246352)

Драгом

НОВИЦИ

СТОЈАДИНОВИЋУ

последњи поздрав

од његове деце: 

САНДРЕ, ИВАНЕ, 

ОГЊЕНА , НИКОЛЕ

и МАРКА

(60/246352)

Последњи поздрав драгом

НОВИЦИ

СТОЈАДИНОВИЋУ

од породице

ЦВЕТКОВИЋ

(61/246351)

Последњи поздрав нашем супругу, оцу, 

тасту и деди

ЂУРИЦИ ОСТОЈИЋУ

1954–2017.

Увек ћеш остати у нашим срцима.

Твоји најмилији
(10/246201)

Последњи поздрав

најбољем брату

ЂУРИЦИ

ОСТОЈИЋУ

Твоја сестра МИЛИЦА,

ВУКИЦА и СНЕЖА

с породицама

(36/2462949

Нек те у тишини вечног мира чува наша љубав

јача од заборава.

Вољеној мајци, баки и прабаки

ПЕТКАНИ СТОЈЧИЋ

Син МИЛОРАД, снаја СТАНКА, ћерка БИЉАНА,
зет ГУНТЕР, Марков отац МИЛОСАВ
унуци БОЈАН са супругом СЛАЂОМ, 

унук МАРКО и унука ИВАНА са супругом
ПЕЂОМ и ћерком НАТАЛИЈОМ

и остала родбина, пријатељи и комшилук

21. августа 2017, у 73. години, преминуо је

МИРОСЛАВ ПРИЈОВИЋ

Вечно ожалошћени синови ЖЕЉКО и НЕНАД, снаја СВЕТЛАНА,

унуци ЈЕЛЕНА и ПАВЛЕ, као и остала многобројна

родбина и пријатељи
(35/246210)

16. августа

2017. године, 

у 81. години престало

је да куца срце нашег

драгог

ДРАГОЉУБА

СТЕЈИЋА

1936–2017.

Сахрана је обављена

17. августа 2017, 

у 17 сати, на гробљу

у Дебељачи.

С љубављу породица

(37/246299)

Драгом комшији

МИРОСЛАВУ

ПРИЈОВИЋУ

последњи поздрав

од ВИНКЕ и ПЕРЕ

с породицом

(78/246382)

Драгом комшији

МИРОСЛАВУ

ПРИЈОВИЋУ

последњи поздрав

од станара

у Карађорђевој 2-б

(79/246383)

Последњи поздрав
драгом комшији

МИРОСЛАВУ
ПРИЈОВИЋУ

од комшинице НЕГИЦЕ
(77/246381)

Последњи поздрав нашем колеги

РАНКУ СТАНОЈКОВИЋУ

Колектив Специјалне Луке
(99/246455)

Тужна срца и с болом обавештавамо родбину
и пријатеље да је 22. августа 2017, у 67. години

преминула наша драга

ВИШЊА КАДАР
1951–2017.

Последњи поздрав драгој мами, баки и ташти.

Син ОЛИВЕР, ћерка ОЛИВЕРА, зет СРЂАН
и унуци АЛЕКСАНДАР, ТИЈАНА, ЛУКА и МАТЕЈА

(101/246468)

Последњи поздрав

ВИШЊИ

КАДАР

од комшија

у Вељка Влаховића 23

(102/246470)

ПОНЕДЕЉАК И

УТОРАК С

ПОПУСТОМ
Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра ва мо

по пуст свим рад ним да ни ма

осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8
до 18, средом од 8 до 15, а

четвртком и петком 
од 8 до 13 сати
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У суботу, 26. августа 2017. године, у 10 сати, на Новом

гробљу у Панчеву, даваћемо годишњи помен нашој драгој

МИЛЕНИ ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде

30. VI II 2016 – 30. VI II 2017.

Прошла је година, пролазиће многе године, 

ми те нећемо заборавити.

Породица

(6/246192)

СЕЋАЊЕ

ЂЕРАСИМОВИЋ

Успомену на драге родитеље чувају

ћерке ЉУБИЦА и РУЖИЦА с породицама
(2/246166)

СЕЋАЊЕ

ДАМЊАНОВИЋ

Сећање на наше драге родитеље и брата.
С љубављу и поштовањем живе у нама.

МИРОСЛАВ, ВЕРА, ПЕТАР, МИЛОРАД
и АНДРЕЈА са својим породицама

(3/246173)

СТОЈА
1924–2002.

САНДЕ
1924–2005.

25. августа навршавају се две године од смрти наше
мајке и тридесет једна година од смрти нашег оца

СТАНИСАВЉЕВ
ЗОРИЦА ВАСА

Породица

АЛЕКСАНДАР

17. VII 1921 

– 29. VI II 2016.

БОРИСЛАВА

17. XI 1922 

– 19. III 2009.

ДУШАН

6. IV 1952 

– 24. VII 2014.

Двогодишњи помен

нашем вољеном

БРАНКУ

ОГЊЕНОВИЋУ
1957–2015.

С љубављу

и поштовањем

његови најмилији

(8/246197)

25. августа навршава се шест месеци

откад није с нама

БОЖИДАР ПАВЛОВИЋ

1935–2017.

С тугом, поштовањем и захвалношћу

чувамо сећање на тебе.

Син ЗОРАН, унука ЛИДИА

и унук АЛЕКСАНДАР

(12/246205)

Година дана без тебе

тетка

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

Заувек ћеш бити

у нашим срцима.

Твоји: ПАВКОВИЋИ

и ДОБРАШИНОВИЋИ

(14/246216)

ДРАГАН ВУКОВИЋ

Заувек ћеш бити у нашим срцима.

Породице ВУКОВИЋ и ТАДИЋ

(19/246234)

30. августа навршава

се седам година откад

нас је напустио наш

супруг, отац и деда

МИЛЕ ПОПОВ

Твоји најмилији

(20/246251)

Мама

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

30. VI II 2016 – 30. VI II 2017.

Од кад те нема

Заледим осмех

У себи кажем име

Удахнем дубоко

И помислим

Тако ми недостајеш...

Твоји: ДРАГАН и ЈЕЦКА

(68/243361)

Последњи поздрав
нашој драгој баки

СВЕТЛАНИ
Унук НЕМАЊА

и снаха АЛЕКСАНДРА

19. августа 2017. године сахрањена је наша мајка, бака и ташта

БРАНКА СТОЈАКОВ
учитељица у пензији

која је преминула у 86. години и живота. 

Недостајаће нам њена љубав.

С поштовањем и тугом: 

ћерке БИЉАНА и МИРЈАНА, унуци МАРКО, МАТЕЈА

и ТЕОДОРА, зет САША и остала родбина и пријатељи

(57/246351)

17. августа 2017. преминула је наша драга

СВЕТЛАНА ДОКНА

Ожалошћени: ћерка СЛАВИЦА, 

унук НЕМАЊА и зет МИЛАДИН(63/246319)

20. августа 2017,  у 86.
години, преминула је

наша вољена

ЛИВИЈА

ШИНИК

1932–2017.

Њени ожалошћени: 

син ЗОРАН, унуке

ИВАНА и ЈОВАНА, 

зет ВЛАДИМИР

и праунуци ЛЕНКА,

МАРТА и КОСТА

(96/246451)

Последњи поздрав својој вољеној супрузи

СВЕТЛАНИ ДОКНИ

1946–2017.

Супруг ЂОРЂЕ
(64/246359)

Последњи поздрав вољеној мајци, баки и ташти

СВЕТЛАНИ ДОКНИ

од ћерке СТЕЛУЦЕ, зета ГОРАНА

и унука МЛАДЕНА и НАТАШЕ
(65/246354)

15. августа 2017. године
престало је да куца

срце наше маме и баке

ЉИЉАНЕ

ФЕЛБАБ
1944–2017.

Вечно ће бити у мислима

НЕНЕ и БАНЕТА

(4/246174)

Последњи поздрав

драгој колегиници

и пријатељици

ДУШАНКИ

ПАВИЋЕВИЋ

ЈЕЛЕНА, ЈОКА

и МИНЕРВА

(11/246203)

Тужна срца јављамо да је трагично преминуо наш

БОЖА ТОНШИЋ
1935–2017.

Наш вољени је преминуо 16. августа 2017, 
али ће заувек остати у нашим срцима.

Ожалошћени: ћерке ВЕСНА и МАРИЦА са својим породицама
(28/246278)

Последњи поздрав

БОЖИ

ТОНШИЋУ

од колега из Удружења

занатлија Панчево

(73/ф-1083)

ПОНЕДЕЉАК И УТОРАК С ПОПУСТОМ

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

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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26. августа 2017. 
навршавају се две
године откако није
с нама наша вољена

РАДОЈКА ХАЛАСОВ

С љубављу, поносом
и поштовањем чувамо

те од заборава.

Твоји најмилији: 

супруг ПАВЛЕ с децом

(81/2146405)

IN ME MO RI AM

ПРЕДРАГ АДАМОВ
професор и књижевник

2007–2017.

Успомену чувају с поштовањем брат МИЛАН

и снаха НАДА

(71/246369)

30. августа 2017. навршавају се три године

откако ниси с нама

ДУШАН ЧУБРИЋ

Прошле су већ три године, а ја сваки дан кад

прође шинобус помислим да ми долазиш. 

Одједном наиђе туга јер знам да је то нестварно.

Твоји: сестра ДУШАНКА, сестрић МИЛАН

с породицом и сестричина НАТАША

с породицом

(33/246286)

28. августа 2017. навршава се

десет година откако ниси с нама

мр СТАНКО ГВОЗДЕНАЦ
професор

Прошло је много година а ти нам фалиш
као првог дана. Сваки дан те помињемо,

а нарочито твој унук који показује на
сликама „то је деда Станко”.

Твоји најдражи: супруга ДУШАНКА, 
син МИОДРАГ, снаја ТАЊА, унук ЛУКА,

ћерка НАТАША, зет ДЕЈАН, 
унука ЈЕЛЕНА и унук НЕМАЊА

(34/246286)

Обавештавамо родбину и пријатеље да ће се у недељу, 28.
августа, у 11 сати, одржати годишњи помен нашем драгом

ГОРАНУ АЛЕКСОВУ
1968–2016.

Твоји најмилији(39/246312)

СЕЋАЊЕ

КРСТА

МАКСИМОВИЋ
27. VI II 2013 – 27. VI II 2017.

С љубављу и поштова-
њем: супруга НАТАЛИЈА,

синови ДОБРИЦА и
ЈОВИЦА, снаје ВЕСНА

и ЗОРИЦА, унуци
АЛЕКСАНДАР, АДРИ-

ЈАНА, ЈОВАНА и ДУШАН

(41/246333)

27. августа навршавају

се три године откако

није с нама

МАРТОН ЂЕРФИ

Твоје: 

МИРА и КРИСТИНА

(62/246453)

IN ME MO RI AM

ПРЕДРАГ АДАМОВ
професор и књижевник

2007–2017.

Понос, туга и успомене трају.

Његови: ГОРДАНА, АЛЕКСАНДРА, ТИЈАНА,

БРАНИСЛАВ и ФИЛИП(70/246367)

МАРКО

РАДОСАВАЦ
30. VI II 1999 – 30. VI II 2017.

Живим с тугом

и оживљавам успомене.

Знај да си сваким

даном у мом срцу

и мојим мислима.

Мама

(49/2463439)

Прошло је двадесет
осам година од смрти

моје драге маме

ЉИЉАНЕ

ИВАНОВИЋ
Сећамо је се с љубављу.

Ћерка БИЉАНА

с породицом

(50/246334)

СЕЋАЊЕ

МИЛОШ СЕКУЛИЋ
26. VI II 2016 – 26. VI II 2017.

Никада те нећемо

заборавити.

Твоји најмилији

ЈАСМИНА

ИЛИЋ

1979–2000.

29. августа 2017. 

навршава се

седамнаест година

откако ниси с нама.

Не постоји реч која

би могла да те врати

и ниједна да утеши.

Много нам недостајеш.

Твоји: сека, мама и тата

(67/246360)

31. августа 2017. биће четрдесет дана

откада је отишао мој тата

БОЖИДАР ЛОЈАНИЦА

МИЋА

1933–2017.

Помен ће се одржати тога дана, у 11 сати,

на Новом гробљу у Панчеву.

Његова МИРЈАНА

(26/246271)

Наш драги кум

БОЖИДАР

ЛОЈАНИЦА
остаће нам у трајном

сећању по својој доброти.

Породица ТУБИЋ

(69/246363)

МАРКО
НИКОЛИЋ

Заувек у нашим срцима.

Твоји најмилији

У петак, 25. августа

2017. је четрдесет

тужних дана откако је

преминуо наш драги

МИОДРАГ

ЈОВАНОВИЋ

Помен ће се одржати

на Католичком гробљу,

у 11 сати.

Ожалошћена породица

(23/2462679

Тужна је година

без наше драге

РОЗАЛИЈЕ

ДУДАШ
Недостаје њена љубав,

брига и пажња.

Прија ДАНКА ДИНИЋ,

АЛЕКСА, АНА и АНЕТА

(25/246270)

Обавештавамо родбину и пријатеље

да ће се 26. августа 2017, у 10 сати, 

на гробљу Котеж, одржати парастос

поводом године дана од смрти

ДУШАНКЕ ДУБИЋ

Мајко, супруго и бако, увек ћеш бити

у нашим срцима.

Породица

(1/245009)

Драги родитељи

МИТЕ              МИРЈАНА
31. III 1983.                 26. VI II 2007.

Сећање на вас подсећа на срећу, радост и љубав.

Ваши најмилији
(27/246276)

23. августа 2017. навршило се десет година

од смрти нашег оца

СВЕТИСЛАВА ПАВЛОВА

1921–2007.

С љубављу и поштовањем ћерке

БРАНИСЛАВА и ЈЕЛЕНА с породицама
(13/246268)

ПОМЕН
28. августа 2017. навршава
се осам година откад нас

је изненада напустио
наш супруг и отац

МИЛИВОЈЕ
ПЕШЕВСКИ

1937–2009.

С љубављу
и поштовањем чувамо

успомену на њега. 

Његови најмилији

Драга

ЗДРАВКА

СТЕВАНОВСКИ

Никада те нећемо

заборавити.

Ћерка СНЕЖАНА, зет

ЗОРАН, унуке БИЉА и

ЗОКА породицама

(40/246325)

27. августа навршава се
десет година без нашег

драгог

БРАНИСЛАВА
РАЦИЋА
2007–2017.

Време не ублажава тугу
и сећање на тебе.

Твоје: супруга СНЕЖАНА,
кћерке МАРИЈА

и МИЛИЦА и унука
МИЛАНА

(18246033)

ЈОВАН РАМЈАНЦ
2000–2017.

Успомена на тебе

не бледи.

Твоји најмилији

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших услу га да

на це не огла са и чи ту ља одо бра ва мо по пуст

свим рад ним да ни ма осим сре дом.

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕЋАЊЕ

ДРАШКО

ШТЕКОВИЋ

29. VI II 2005 – 29. VI II 2017.

С љубављу породица

(82/246406)

СЕЋАЊЕ на моје родитеље

Чувајући вас од заборава похранила сам сећања на све оно што

оставља вечити траг – љубав.

Ваша БОБАНА с породицом
(88/246414)

ЖАРКО МАЈСТОРОВИЋ

1972–2017.

ЉУБИЦА МАЈСТОРОВИЋ

2009–2017.

У суботу, 26. августа 2017. у 11 сати, 

на Новом гробљу даваћемо годишњи помен

СМИЉИ ДЕСПОТОВСКИ

Твоја породица
(89/246415)

СЕЋАЊЕ

СМИЉА

ДЕСПОТОВСКИ

Породице

СТАНКОВСКИ

и НИНИЋ

(92/246442)

26. августа 2017. године навршава се шест

месеци откако није с нама наш вољени

СТЕВАН НАЂ
Недостајеш нам, недостају твоја љубав,

доброта, пажња...

Воле и тугују за тобом твоји: супруга

АНА, ћерка ВИОЛЕТА, син ДЕЈАН, 

снаја СУЗАНА, унуци САНДРА, АЛЕН

и ДЕЈАНА, зет НИКОЛА и праунуци

СТЕФАН и ЛУКА

(97/2464539

СЕЋАЊЕ

ЈОВАНКА

МИЛАНОВИЋ

1960–1996.
У нашим срцима

и мислима, заувек.

Твоји: супруг ЉУБОМИР,

син МИЛАН и ћерка

БОЈАНА с породицом

(100/246467)

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ СИМОНОВИЋ ЦАЛЕ

2011–2017.

С љубављу његови најмилији
(103/246474)

3. септембра 2017. 
године навршава се

четрдесет најтужнијих
дана откако није с нама

наша најдража

МИНЕРВА

БОЉАНАЦ
1940–2017.

Утехе нема, остају бол,
сузе и сећања на тебе.

Волимо те.

Заувек тужни: 

супруг ЈОВИЦА

и ћерке МАРИНА и

ГРАЦИЈАНА с породицом

и сестра СИЛВИЈА

(107/246502)

IN ME MO RI AM

2000–2017.

прим. др МИЛУТИН МИЛОШЕВИЋ
оториноларинголог

Године пролазе, заборава нема, и неће бити...
Драги оче... Недостајеш...
Хвала за све.

Ћерка БИЉАНА с породицом
(109/ф)

30. августа, у 11 сати,
на гробљу у Качареву

даваћемо
четрдесетодневни

помен нашој вољеној

ИЛИНКИ

АНАСТАСОВ
Супруг АЛЕКСАНДАР,
ћерка АЛЕКСАНДРА,

унука МАРТА, 
зет ДАНИЛО

и остала родбина

(110/246544)

У суботу, 26. августа 2017. дајемо шестомесечни помен нашој вољеној

ЗОРИЦИ НАУМОВСКИ

И тако, ми тужни се најбоље разумемо, 

свако од нас тугу у срцу носи,

тешку, неподношљиву, а ипак живи са њом.

Кажу да време чини своје,

да тај осећај туге временом слаби...

Лажу! Сваким даном је све јачи,

а они, којих нема све више недостају.

Највољенија наша, заувек ћеш живети у нама и кроз нас.

Твоји: БОКИ, МИЦА и ЈЕКА

(80/246387)

НЕНАД БАГАВАЦ БАГИ
2006–2017.

Сувишна је свака реч за наш превелики бол.

Почивај у миру анђеле наш.
Мама, ћале и МАРКО

(76/246380)

ЈЕЛЕНАБОГДАНОВ

2004–2017.

МИЋА, ТАЊА и ДЕЈАН

с породицама

ЈЕЛЕНАБОГДАНОВ

2004–2017.

Сестра СЛАВИЦА с децом

(43/246335)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
Не постоји време које

умањује тугу, 

не постоје речи којима

се може описати

колико нам недостајеш.

Твоја сестричина

ЉИЉА и зет ВЛАДА

(54/246339)

СЕЋАЊЕ

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ
Заувек си у нашим

срцима.

Теча ИЛИЈА,

тетка ЉУБИНКА

и брат МИРОСЛАВ

(38/246302)

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Прошло је шест месеци
откако ниси с нама, али

из наших срца никад
нећеш отићи.

Неутешни: 

мајка БОГДАНА

и тата БОЖИДАР

(53/246349)

Шест тужних месеци

откако није с нама

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Зоко наша, много нам

недостајеш.

Воле те и у срцу чувају.

Сестра СЛАВИЦА

и зет БОБАН

(52/246349)

Шест тужних месеци...

ЗОРИЦА

НАУМОВСКИ

Време пролази, сећање

и туга заувек остају.

С љубављу сестричина

БИЉА с породицом

(55/246349)
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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)

Ове не де ље би ће те кон цен три са -
ни на де ша ва ња на по слу. Мо гу -
ће су по ну де ко је мо гу бит но ути -
ца ти на ва шу ка ри је ру. Нај бо ље
про ла зе Ов но ви ко ји ра де парт -
нер ски. Љу бав ни жи вот ће ма ло
тр пе ти, те су мо гу ћи из ли ви љу -
бо мо ре.

Пе ри од ко ји до ла зи ве о ма је по -
во љан за Ва ге. Ове сед ми це ус -
пе ће те да за поч не те про јек те ко -
ји би вам на ду же ста зе мо гли
омо гу ћи ти ста бил не при хо де.
Про сто зра чи те стра шћу и при -
вла чи те по гле де су прот ног по ла.

По слов на кли ма је по вољ на, а
ви као да сте на про сто глу ви да
са слу ша те са ве те. Су здр жи те се,
не до но си те на гле од лу ке да не
по ква ри те ско ро го то во. По ја ча -
на страст, али и не тр пе љи вост
мо же до ве сти до кон флик та с
парт не ром.

Ову сед ми цу обе ле жи ће ва ша
по слов на еу фо ри ја. На ко рак сте
да до стиг не те оно што ду го че ка -
те. Бу ди те му дри и не та ла сај те
пре ви ше. Љу бав ни аспек ти су
на гла ше ни, па без раз ми шља ња
мо же те уле те ти у но ву ве зу.

Бит но је да се фо ку си ра те са мо
на јед но, без мно го рас пли ња ва -
ња, ма ка кве да су по ну де и мо -
гућ но сти. Ко ли ко ће те по сти ћи,
за ви си са мо од вас. По ве ди те ра -
чу на, на тан ком сте ле ду у парт -
нер ским од но си ма.

Чи ни вам се да сто ји те у ме сту
док вре ме све бр же про ла зи, а у
ства ри пре ви ше по жу ру је те до га -
ђа је. За вр ша вај те оно што сте
ста ви ли под те пих. Пу туј те, про -
бу ди те по но во страст у сво јој ве -
зи, отво ри те се за но ва по знан -
ства.

По слов но мир на сед ми ца. Опу -
сти те се и ужи вај те. Иди те на
кра ћи од мор, ку пи те се би не што
ле по. Ак це нат је на љу бав ном
жи во ту, ко ји по ла ко пре ла зи у
но ву фа зу. Од лу чу је те да ли ће те
ко нач но за по че ти за јед нич ки жи -
вот.

Ни сте спрем ни за ра ди кал не
про ме не. При ку пи те све ин фор -
ма ци је, са гле дај те са свих стра на
шта је нај бо ље и од ко га тра жи ти
по моћ. На пра ви те план. Одр жа -
вај те сво ју ве зу, бу ди те стр пљи -
ви и не упу штај те се у аван ту ре.

Пе ри од вла да ви не Ла ва до не ће
вам пре гршт иде ја и мо гућ но сти
да оства ри те сво је за ми сли. Без
об зи ра на то да ли ра ди те при -
ват но или за дру го га, за ра ди ће -
те. Мно ги Ла во ви ће упло ви ти у
брач не во де или за по че ти за јед -
нич ки жи вот.

По др шка парт не ра је оно на шта
си гур но мо же те ра чу на ти. На
сва ком ко ра ку ће те по ка зи ва ти
сво ју љу бав. На по слов ном пла -
ну има ће те ви ше сре ће не го па -
ме ти. Иа ко не ве ру је те у чу да,
чу до ће се ипак до го ди ти.

Пред ва ма је сед ми ца ка да ће те
пу но ра ди ти, а ма ло се овај ди ти.
До бро раз ми сли те пре но што се
упу сти те у сум њи ве по сло ве и
сти ца ње бр зе за ра де. Тен зи ја с
по сла пре но си ће се на емо тив ни
жи вот. До во ди ће те парт не ра до
гра ни це стр пљи во сти.

Не ка ко сте успо ре ни и че ка те.
Од че ка ња не ма ни шта, јер вам
се мо же до го ди ти да од већ свр -
ше ног по сла кре не те из по чет ка.
Кон цен три ши те се на бит не ства -
ри. Не па ли те по но во ста ру ва -
тру, не ће те се огре ја ти.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
25. ју ла: Слободу – Не ве на Тр бо је вић и Алек сан дар Кор нић; 27. ју ла: Еми ли ју –
Сил ви ја Мир ко вић и Рај ко Ви дић; 28. ју ла: Иси до ру – Да ни је ла Ма џа ре вић и Алек -
сан дар Ста ни са вљев; 3. ав гу ста: До ру – Да ни је ла и Не ма ња Јо јић; 5. ав гу ста: Ану
– Ду ши ца и Пе тар Шку лић; 6. ав гу ста: Ана ста зи ју – Зо ра на Ко чо вић; 7. ав гу ста:
Ни ко ли ну – Дра га на и Ми ло рад Ан дрић, 8. ав гу ста: Ми ли цу – Жељ ка и Алек сан -
дар Кр ча ди нац; 10. ав гу ста: Маг да ле ну – Ма ја и Сте ви ца Ста но је вић; 11. ав гу ста:
Та ру – Бо ја на и Де јан Јо ва но вић, Ан ђе ли ју – Алек сан дра и Дра ган Ста ној ко вић; 12.
ав гу ста: Ле ну – Да ни је ла и Мо мир Ми лу ти но вић, Не ру – Сан дра и Мар јан Ан ђе ло -
вић; 13. ав гу ста: Иси до ру – Дра га на Ста ни жан и Да ли бор Ма нић, Алек су – Ва лен -
ти на и Иван Ма рић; 15. ав гу ста: Ла ну – Ма ја и Иван Ва нев ски. 

До би ли си на
14. ју ла: Ма ти ју – Азри ја По пе тру; 25. ју ла: Ла за ра – Ти на и Са ва То дор; 26. ју ла:
Ми ли ју – Ми ли ца и Миљ ко Џо га зо вић;  1. ав гу ста: Лу ку – Ми ља на Јоц ков и Го ран
Сто јић; 4. ав гу ста: Ђор ђа – Мир ја на Не на дић и Го ран Ге нић; 5. ав гу ста: Алек сан -
дра – Да ни је ла и Ми ро слав Ми хај ло вић; 7. ав гу ста: Адри ја на – На та ша и То ми слав
Ба њаш, Ву ка – Са ња и Љу бин ко Жи ва нов, Бра ни сла ва – Дан ка и Иван Кр стић; 8.
ав гу ста: Ми ли ју – Са ња и Сте ван Па нић, Уро ша – Дра га на и Ни ко ла Ма тић; 9. ав гу -
ста: Ни ко лу – Не ве на и Ми лош Вик то ро вић, Стра хи њу  – Ва лен ти на и Игор Ка лањ;
10. ав гу ста: Де ја на – Бра ни сла ва и Ми лан То до ро вић, Ла за ра – Ма ри ја и Ми лан
Сто ја нов ски; 11. ав гу ста: Вик то ра – Хе ле на Ду пор и Кри сти јан Хо шо, Уро ша – Је ле -
на и Игор Шу ло вић, Па вла – Ма ри на и Па вле Фран цу ски; 14. ав гу ста: Да ви да – Ми -
ља на и Ђор ђе Де спо то вић; 18. ав гу ста: Ва си ли ја – Ми ли ца и Алек сан дар Стан ко вић. 

ВЕН ЧА НИ

12. ав гу ста: Ива на Стан ков и Ни ко ла Ка ла пиш, Су за на Ан до нов ски и Са ва Но ва ков,
Мир ја на То па ло вић и Ми лош Ми зић, Ми ли ца Бо жић и Дра ган Та на си је вић, На ди ца
То мић и Не ма ња Ки син, Ива на Огри зо вић и До бри во је Сто ја но вић; 13. ав гу ста: Та -
тја на Бе ше вић и Ми лош Ђу рић, Ве сна Илић и Вла ди мир Ви де нов; 17. ав гу ста: Је ле -
на Ми хај ло вић и Rubin Torbjorn Tevje.

УМР ЛИ

10. ав гу ста: Ди ми три је Ђур ђев (1939), На да Ди ми трић (1931); 11. ав гу ста: Са ва
Мо ми ров (1940), Ју рај Грн ча (1956), Са ва Јо ва но вић (1949), Ле по са ва Са вић Ме -
син гер (1968), Ду шан ка Па ви ће вић (1939); 12. ав гу ста: Љу би ца Бо жо вић (1953),
Ве ра Ата нац ко вић (1959), Дра ги ца Вра неш (1925), Ву ка дин ка Жив ко вић (1941),
Јан ко Ди шпи тер (1954), Со фи ја Пе шић (1935), Ан ђел ка Оцић (1940); 13. ав гу ста:
Ми ро слав Пе тро вић (1951), Ни ко ла Ми ло ше вић (1944), Илин ка Дра ги че вић (1932);
14. ав гу ста: Ва си ли је Јо ва нов (1957), Љу би ца Ни ко лић (1939), Ду шан ка Ћу ла фић
(1934); 15. ав гу ста: Љи ља на Фел баб (1944), Мир ко Ђор ђе вић (1945), Ђу ри ца
Осто јић (1954), Те ре зи ја Мар ти нек (1954); 16. ав гу ста: Ђур ђев ка Ле ба нов (1936),
Бо жо Тон шић (1935); 17. ав гу ста: Бо јан Ви че вић (1971), Ма ри ка Мен дреа (1949).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА–Коњићев скок:Брак је налик на печурку: да ли
је добра или отровна, сазнаш тек кад је касно.Стиховни ана-
грами:(1) бродовласник, (2) дринска регата. Укрштени сло-
гови 4 х 4: примадона, маринада, донатори, надирати.Ана-
грам:бродовласник.Скандинавка: спот, Тапи, тр, окулар,
ректорати, Ема, та, аг, север, тја, Стеван Шупљикац, топ, по-
трпати, и, ирис, сам, навој, г, Костја, Илова.

ПРВИ
ВОЈВОДА
СРПСКЕ

ВОЈВОДИНЕ

Стање 
стреса

Промена
места, 

пресељење

Предлог 
уз локатив

Наш 
глумац
(Јанош)

Надимак
сликара

Малешевића

Етапа,
део пута

Неман,
аждаја

Летовалиште
у Тајланду

Заливање,
наводњавање

(лат.)

Кратка
рекламна

порука

Балегар,
скарабеј

(мн.)

Тремоло
(скр.)

Део
дурбина

Месни
производ

Управе
универ-
зитета

Женско име 
одмила

Тантал

Економско-
-пропагандни
програм (скр.)

Симбол
сребра

Скуп
ћелија

ИМА 
УЛИЦУ И 

СПОМЕНИК 
У ПАНЧЕВУ

Предео
око

Пожаревца

Ограђени
простор
за стоку

Епски 
песник,
епичар

Ознака
за

волт

Страна
света

Аутоматска
пушка (скр.)

Узвик
резигнације

Пражитељ
Италије

ВОЈВОДА

СА

СЛИКЕ

Артиље-
ријско
оруђе

Набацати
без реда
Важан
зачин

Трећи 
вокал

Општинско
веће (скр.)

Перуника

Усамљен

Предлог
(са)

Лоза,
навојак

Ознака
за

грам

Руско
мушко

име

Река у
Славонији

1 2 3 4

1

2

3

4

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. првакиња у опери,
2. пац, саламура, 3. дародавци, спонзори,
4. наваљивати продирући, пробијати се.

АНАГРАМ

ИМА ФЛОТУ ЛАЂА (Е=О)

ДАКЛЕ, ВРСНИ БОС

КОЊИЋЕВ СКОК АНАГРАМ
Aко правилно повежете дате слогове скоковима шаховског
коња, почев од посебно обележеног поља, као решење ћете до-
бити једну занимљиву мисао Мигела де Сервантеса о слично-
сти брака и печурака.

ТЕК ПЕ- ЈЕ О- ЈЕ

ДО- -ТРОВ- КАД НА ЛИ

-ЧУР- -ЗНАШ БРАК КА- -ЛИ

ЈЕ -БРА -НА ДА -ЛИК

СА- -КУ, НА- И- -СНО.

(1) ТО БЕШЕ 
ОНАЗИС

Он богатство има,

флоту лађа чак,

магнет је за даме

и то врло јак.

Свакој нуди живот

раскошан и лак,

а најлепшој од свих

и ДОСЛОВНИ БРАК.

(2) ЧАМЦИМА 
НА РЕКУ

Од Бајине Баште

низводно низ реку,

видим на чамцима

бучну групу неку.

На брзој их води

авантура чека,

подврискују, вичу:

ТА ГРДНА СИ РЕКА!



мно го школ ских и ван школ -
ских инте ре со ва ња.

– Од успе ха на так ми че њи -
ма издво ји ла бих оне на
општин ском нивоу у осмом
раз ре ду: дру го место из исто -
ри је и тре ће из био ло ги је и
гео гра фи је. Ту је и прво место
на так ми че њу из обла сти
позна ва ња Црве ног крста; уче -
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амбу лан ту. Сада су све очи
упр те у даљу изград њу кана ли -
за ци је, која се оче ку је у сеп -
тем бру. Ово би била тре ћа
годи на радо ва на глав ном
воду, за шта је у овом навра ту
спрем но три де сет мили о на
дина ра. Нада мо се и реба лан -
су буџе та, од чега бисмо
асфал ти ра ли кошар ка шке те-

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.

Лаки
Добар мешанац, стар око две годи-
не, који у себи има гене лабрадора
и ловачког пса, тражи нов дом због
селидбе и немогућности да остане
са својим власницима.

Лаки се веома се добро слаже с
људима и децом. Врстан је чувар,
али није агресиван. Досад је живео у боксу и у дворишту, а
све друге информације могу се добити путем телефона
064/193-19-16.

Пет пријатеља
Мала длакава породица тражи
прве власнике, који ће их одго-
ворно чувати целог њиховог
живота.

Ради се о три „девојчице” и
два „дечака” старости око два
месеца. Најтамнија куца је муж-
јак, као и жућко који на фото-
графији седи изнад њега.

Ова бескрајно симпатична
екипица привремено живи у јед-
ном дворишту у насељу Миса.
Контакт-телефон је 063/83-44-095.

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.

Десе так дана у Омо љи ци је
било вео ма живо. По опро ба -
ном моде лу, одви јао се кола -
жни про грам сачи њен од кул -
ту ре, спор та и заба ве.

Већ пет годи на су сви ти
садр жа ји обје ди ње ни у мани -
фе ста ци ју под нази вом „Поро -
дич ни дани”, а око сни цу чини
обе ле жа ва ње сео ске сла ве
Пре о бра же ње господ ње.

Про шлог викен да су окон ча ни
пети „Поро дич ни дани” у
Омо љи ци. Завр шни ца ове
мани фе ста ци је, као и досад,
дого ди ла се око сео ске сла ве
Пре о бра же ња.

Нај бо ља је Еми ли ја
Пово дом нај ва жни јег дату ма у
поме ну том селу у субо ту, 19.
авгу ста, упри ли че но је ломље -
ње слав ског кола ча. Том при -
ли ком се пред сед ник локал не
месне скуп шти не Душан Лукић
освр нуо на ста ње у месту када
је реч о инве сти ци ја ма и иста -
као да их у послед њих годи ну
дана и није било пре ви ше.

– Једи но што доне кле вре ди
издво ји ти, ура ђе но је соп стве -
ним сред стви ма, а то је крпље -
ње рупа на коло во зи ма и
асфал ти ра ње тро то а ра. При -
том, окре чи ли смо шко лу и

ОКОН ЧА НИ ПЕТИ „ПОРО ДИЧ НИ ДАНИ” У ОМО ЉИ ЦИ

БАШ ВЕСЕ ЛО ОКО ПРЕ О БРА ЖЕ ЊА

ство ва ла сам и на више еко ло -
шких кон кур са, а про шле
годи не сам про гла ше на за
прва ка у изра ди ани ми ра них
фил мо ва. Факул та тив но сам
поха ђа ла Шко лу тале на та, као
и часо ве глу ме и гита ре. Кад је
реч о сред њој шко ли, ода бра ла
сам смер тех ни чар за зашти ту
живот не сре ди не, а у будућ но -
сти бих воле ла да будем сто -
ма то лог или настав ни ца –
исти че нај бо ља ово го ди шња
омо љич ка уче ни ца.

„Жисе ло во” коло
Поред сла ве и све га што она
под ра зу ме ва, у окви ру послед -
њих „Поро дич них дана” било
је зани мљи вих садр жа ја.

Тако су, реци мо, у петак, 18.
авгу ста, на пла тоу у цен тру
села насту пи ли позна ти на-
род ни пева чи Вера Мато вић и
Ера Ојда нић, а одр жа но је и
неко ли ко спорт ских над ме та -
ња. У одбој ци „два на два”
побе дио је дома ћи пар Томић
–Јан чи кин, испред стар че вач -
ке ком би на ци је Мило ше вић –

ре не покрај шко ле и бар јед ну
ули цу – наво ди Лукић.

Он је потом доде лио при го -
дан поклон нај бо љој уче ни ци
Основ не шко ле „Доси теј
Обра до вић” – Еми ли ји Ста но -
је вић. Поред заслу же не Вуко -
ве дипло ме, ова све стра на
тинеј џер ка пости гла је сија сет
запа же них резул та та, а има

Кајак-кану клуб Пан че во уче -
ство вао је на тра ди ци о нал ној
рега ти „Земун 2017”, одр жа -
ној у неде љу, 20. авгу ста, на
Дуна ву. По облач ном, али
повољ ном вре ме ну за одр жа -
ва ње так ми че ња тре не ри
Зоран Жив ко вић и Ђури ца
Лев на јић изве ли су под мла ђе -
ну еки пу, која је упр кос томе
оства ри ла одлич не резул та те.

Тако је у кон ку рен ци ји МК-1
(2004. годи ште) Лука Стан чев -

ски осво јио злат ну меда љу,
Нико ла Кеље вић био је први у
јед но се ду на 500 мета ра за каде -
те, а мини-кајак четве рац у саста -
ву Стан чев ски –Ву јић –Сли јеп че -
вић –Те о фи ло вић оки тио се,
тако ђе, нај сјај ни јим одлич јем.

Јуни ор ски дво сед у саста ву
Лев на јић –Бо ја нић зау зео је
тре ће место у трци К-2 на 500
мета ра.

Добар пла сман оства ри ли су
и Мар ко Жив ко вић, Дамјан
Томић, Огњен Цве тић и Милош
Жив ко вић.

Рега та у Зему ну била је
послед њи тест пред Првен ство
Срби је, које ће бити одр жа но
почет ком сеп тем бра на Ади
Циган ли ји.

ОДЛИЧ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ КАЈА КА ША

Три зла та на земун ској рега ти

Чла но ви Атлет ског клу ба „Тамиш” има -
ли су про те кле неде ље низ инте ре сант них
спорт ских актив но сти. Нај пре су у субо ту,
19. авгу ста, уче ство ва ли на зна чај ном
атлет ском дога ђа ју под нази вом „Лет њи
митинг при ја тељ ства” у Срем ској Митро -
ви ци и пости гли запа же не резул та те
осво јив ши пет меда ља.

Сте фан Марић је прво заслу жио злат ну
меда љу у трци на 60 мета ра, да би након
два сата поно во иза шао на тар тан-ста зу и
на 300 мета ра још јед ном убе дљи во три -
јум фо вао, с резул та том новог лич ног
рекор да – 49,55. Алек сан дар Бошко вић је
у кате го ри ји сени о ра у сприн ту на сто
мета ра зау зео дру го место. Код мла ђих
так ми ча ра Мате ја Гам би ро за је у дупло
дужој трци избо рио сво ју прву меда љу, и
то брон за ну. Код девој чи ца је пио нир ка
Сања Марић осво ји ла сре бро у трци на
300 мета ра.

Почет ком авгу ста на адре су АК-а
„Тамиш” из Атлет ског клу ба „Ати на” сти -
гао је позив за уче шће на купу у глав ном

гра ду Грч ке за осва ја че меда ља на држав -
ном првен ству – Сте фа на Лази ћа, Алек су
Нер ти цу и Јеле ну Васи ље вић. Ове Пан -

чев це ће од 22. авгу ста до 2. сеп тем бра у
атин ском атлет ском кам пу, наме ње ном
пер спек тив ним атле ти ча ри ма, пред во ди -
ти тре нер Зоран Коцић, а све тро шко ве
сно си ће орга ни за тор. Вре ди спо ме ну ти и
то да је руко во ди лац поме ну тог оку пља ња
тре нер олим пиј ске шам пи он ке у дисци -
пли ни брзо хода ње (20 кило ме та ра), а
поред атле ти ча ра из Срби је, тамо ће се
наћи спор ти сти из још десет европ ских
зема ља.

Поред тога, АК „Тамиш” оба ве шта ва
јав ност да је у току завр шни део у спро во -
ђе њу про јек та под нази вом „Лет њи раз -
вој ни атлет ски камп”, који је суфи нан си -
рао Град Пан че во.

– У про те кла чети ри месе ца сво је прве
атлет ске кора ке напра ви ло је неко ли ко
десе ти на деце узра ста од пет до пет на ест
годи на. Циље ви про јек та су попу ла ри за -
ци ја атле ти ке, сти ца ње здра вих рад них
нави ка, дру же ње уз здра ве актив но сти и
укљу чи ва ње што већег бро ја деце у бавље -
ње овим спор том – навео је Зоран Коцић.

БРОЈ НЕ АКТИВ НО СТИ АТЛЕТ СКОГ КЛУ БА „ТАМИШ”

Пан че вач ка „кра љи ца спор то ва” у успо ну

Лу ко вић и Бава ни шта на ца
Сте ва но ви ћа и Јова но ви ћа.
Спо ра вожња бици ка ла орга -
ни зо ва на је у три кате го ри је.
Код ста ри јих деча ка прва три
места осво ји ли су Вук Голу бо -
вић и два Сте фа на – Ђука но -
вић и Бре јић, код оних мла ђих
– Милош Аша нин, Дани ло
Језди ми ро вић и Лазар Ђука -
но вић, а нај бо ље девој чи це су
Алек сан дра Нико лић, Мили ца
Мила тов и Ива Лукић.

Заве су на ово го ди шње
„Поро дич не дане” у неде љу,
20. авгу ста, спу сти ли су фол -
кло ра ши из КУД-а „Жисел”.
Они су, по тра ди ци ји, одр жа -
ли смо тру народ не игре и
песме под нази вом „Пре о бра -
жен ско коло”. Про грам у Дому
кул ту ре, у којем је уче ство ва ло
пре ко две ста деце и омла ди -
на ца, отво ри ли су дома ћи ни
пре зен та ци јом фол клор ног
уме ћа чети ри ансам бла, а
насту пи ла су и дру штва из
Срп ског Семар то на (Руму ни -
ја), Цре па је, Костол ца и Уљме.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

Награде за најбољу ученицу

Споровозни бициклисти

Жиселовци у акцији

Победници у бич-волеју



Шта све може кока-кола

ЛЕТЊИ САВЕТИ

Све је више мла дих што ула -
зе у пре ди ван свет пче ла, а
један од оних за које се може
рећи да је још увек у нај бо -
љим годи на ма, јесте Мар ко
Шиц из Стар че ва. Пче лар -
ством је почео да се бави с
непу них два де сет годи на, а
прак тич но и мно го рани је с
обзи ром на то да је у пита њу
више ге не ра циј ска поро дич -
на тра ди ци ја.

Овај успе шан про из во ђач
меда током лет ње шеме пре -
до ча ва оно нај о снов ни је што
почет ник тре ба да зна и ура -
ди како би могао да се бави
пче ла ре њем.

Ако пође мо од прет по став ке
да је пче лар почет ник и ове
годи не је наба вио дру штва,
под ра зу ме ва се да су мати це
мла де и да их не тре ба мења -
ти. Међу тим, ако су ста ри је и
има ју, реци мо, две годи не,
онда би то било пожељ но.
Иако оне могу да буду вео ма
функ ци о нал не и са две, па и
три годи не, пче ле осе те да
нешто није у реду и тада се,
углав ном, поја вљу ју матич -
ња ци, што пред ска зу је, пче -
лар ским жар го ном рече но,
„тиху заме ну”.

Заме на мати ца је сва ка ко
вео ма осе тљи ва тема, јер
нема јасних пра ви ла. Јед но -
став но, дру штво или при ми
или не при ми нову мати цу.

Ипак, нај си гур ни ји начин
је спа ја ње дру шта ва.

Ста ро дру штво из којег се
укла ња вре ме шна мати ца
тре ба спо ји ти с новим, с
мла дом мати цом (која је већ
зане ла два-три рама легла) и
пче ла ма пра ти ља ма. Спа ја -
ње се нај лак ше оба вља уз
помоћ новин ске хар ти је и
успе шно је у деве де сет пет
одсто слу ча је ва. Доле, на
под ња чи, углав ном је ста ро
дру штво (у њему неу тра ли -
ше мо ста ру мати цу), изнад
је ново, а изме ђу се поста ви
папир који се прет ход но
„избу шка”, како би дошло до
изјед на ча ва ња мири са у та

два дела. Пче ле већ током
ноћи про гри зу папир и тако
се у пот пу но сти међу соб но
инте гри шу.

Мати ца се може дода ти из
каве за, али је тај посту пак
вео ма осе тљив када је реч о
почет ни ци ма, јер није рет -
кост да је пче ле не при хва те
и уби ју. Зашто, то никад до
кра ја није јасно. А можда је у
ово доба годи не и мало касно
за такав начин заме не, зато
што је суви ше вели ки ризик
да је пче ле не при ме. Гото во
да нема тру то ва, па је пита ње
и да ли би се мати ца опло ди -
ла до јесе ни.

Пред зиму пче лар може да
напра ви неки зим ски рас по -
ред. Међу тим, ако се обез бе -
ди аде кват на коли чи на хра -
не, пче ла ће то сама учи ни -
ти. Зим ско клу бе фор ми ра се
у обли ку елип се, а изнад тога
је мед на капа, која тре ба да
има мини мум око три на ест
кило гра ма меда и поле на.

Бит на раз ли ка је у томе да
ли пче ле зиму ју на јед ном
или на два тела. Клу бе се
током зиме кре ће пре ма горе
и у зад њи део кошни це, то
јест пра ти поло жај хра не. У
то вре ме важно је да дру штво

не оста не само
у доњем телу,
зато што посто -
ји могућ ност да
не пре ђе у гор -
њи наста вак, у
којем се нала зи
већи на хра не.
Пче ле ће зази -
ми ти на телу у
којем се излег -
не послед ње
легло, па је
зато бит но да га
буде у оба тела.
У ства ри, про -

бле ма ти чан је пре лаз изме ђу
наста ва ка, па у слу ча ју хлад -
не зиме врло лако се може
деси ти да пче ла не пре ђе
горе и уги не упр кос обил ној
хра ни. Реч ју, потреб но је да
легла има и у дру гом телу.
Ако га нема, онда тре ба
пову ћи мини мум два рама
легла из доњег у гор њи
наста вак, то јест у меди ште.

Код зази мља ва ња у јед ном
телу бит но је само да има
довољ но хра не.

У овом пери о ду се пче ле
при хра њу ју, уко ли ко је то
потреб но, шећер ним сиру -
пом, а то је и при ли ка да се
дода неки биљ ни пре па рат
про тив нозе ме, вео ма
незгод не црев не боле сти. Тај
сируп тре ба дати што пре да
се зим ска пче ла не би мучи -
ла с пре ра дом шеће ра.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Потреб но: 1,5 кг беле рибе,
један већи кром пир, сре ди на
од пола ста рог хле ба, један
„фант” за рибљу чор бу, два-
три чена белог лука, мало
соде бикар бо не, со и бибер.

При пре ма: Рибу очи сти ти,
одстра ни ти гла ву и пера ја,
па је два пут сит но самле ти.
Кром пир изрен да ти насит но
или тако ђе самле ти, па

дода ти рибу, хлеб, „фант”,
соду бикар бо ну, со и бибер.
Не пре те руј те са сољу, јер је
„фант” већ сам по себи слан.
Масу добро уме си ти, па
оста ви ти у фри жи де ру сат
вре ме на.

Након тога фор ми ра ти
пље ска ви це и пржи ти на
вре лом уљу. Сер ви ра ти уз
при лог и сала ту по избо ру.
При јат но!

СПЕ ЦИ ЈА ЛИ ТЕ ТИ СА УДИ ЦЕ

РИБЉЕ ПЉЕСКАВИЦЕ

Иако је нездра ва, кока-кола је
један од оми ље них напи та ка
људи широм пла не те. Но воле
је и они који је не пију, јер при -
ли ком чишће ња дома може
бити ненад ма шан помоћ ник.

Мно ги ма је већ позна то
коли ко је овај гази ра ни напи -
так ефи ка сан у одр жа ва њу
сани та ри ја у бес пре кор но
чистом ста њу. Ако се у то већ
нисте уве ри ли, поме шај те
кока-колу с пра шком за
пеци во, сипај те је у ве-це
шољу и оста ви те да одсто ји

мини мал но пола сата, а нај -
бо ље би било током целе
ноћи. На кра ју само бла го
изри бај те чет ком и око ре ли
каме нац и фле ке неста ће као
од шале.

Меша ви на кока-коле и соде
бикар бо не одлич на је за отпу -
ша ва ње одво да, а ово пиће без
ика квих дода та ка послу жи ће
вам за ски да ње рђе са запе -
клих завр та ња. Само их пре -
лиј те и оста ви те пре ко ноћи, а
раз мек ша лу рђу с лако ћом
ски ни те наред ног јутра.

Дома ћи це посеб но воле
кока-колу, јер даје магич не
резул та те када тре ба опра ти
заго ре ле шер пе и тига ње.
Сипај те овај напи так у заго ре -
лу посу ду и загре вај те га док
не про ври, па оста ви те да ври
неко вре ме. Испе ри те и ужи -
вај те у резул та ту.

Кока-колу може те упо тре би -
ти и за пра ње про зор ских ста -
ка ла, а током зиме за неко ли ко
мину та помо ћу ње може те рас -
то пи ти лед на шофер шајб ни
ауто мо би ла. Д. К.

ЛЕТ ЊА ШКО ЛА ПЧЕ ЛАР СТВА – МАР КО ШИЦ,

ВЛА СНИК ПЧЕ ЛАР СКОГ ГАЗДИН СТВА (5)

Заме на мати ца 
и при пре ма за зиму

„Еко-рега та Тамиш” поно во је
поме ри ла гра ни це када је реч
о при мар ном циљу – чисто ћи
те пре див не банат ске реке.
Очи глед но је да је ова ини ци -
ја ти ва упа дљи во ути ца ла на
савест кори сни ка при ро де
која окру жу је поме ну ти водо -
ток, па је коли чи на при ку пље -
ног сме ћа убе дљи во нај ма ња
откад мани фе ста ци ја посто ји.

Нарав но, и дру ги аспек ти
ова квих пло вид би у пот пу но -
сти су задо во ље ни – од ужи ва -
ња у вожњи и чари ма тами шке
дивљи не до дру же ња уз музи -
ку, иће и пиће.

И ова, осма „Еко-рега та
Тамиш” држа ла се опро ба ног
рецеп та. Старт је био у петак
ују тру с пан че вач ке пла же,
када су пут Опо ва кре ну ла
три де сет три пло ви ла – од
пот пу но опре мље них бро ди ћа
до обич них, па чак и гуме них
чама ца. На њима се нашло
пре ко сто три де се то ро људи,
међу који ма никад више деце
– њих два де се так.

Ноћ не „мобе”
Након дого во ра коор ди на то ра
овог путе ше стви ја Мило ра да
Тим чен ка с капе та ни ма и упо -
зна ва ња са свим иза зо ви ма
који су их могли оче ки ва ти
при ових дана ниском тами -
шком водо ста ју, кон вој је
испло вио с град ске пла же, а на
чело је „засео” брод са заста вом
Гра да Пан че ва, гене рал ног
спон зо ра мани фе ста ци је. Тик
иза њега нала зио се и ново на -
ба вље ни ката ма ран Тури стич -
ке орга ни за ци је Пан че во.

ОДР ЖА НА ОСМА „ЕКО-РЕГА ТА ТАМИШ”

НЕМА ДИЛЕ МЕ – РЕКА САДА 
НЕУ ПО РЕ ДИ ВО ЧИСТИ ЈА

Дочек у Опо ву био је више
него срда чан. На тамо шњој
чар ди рега та ше је чека ла
рибља чор ба, а након оби ла -
ска локал не гале ри је госте је
раз га лио циган ски орке стар.
С њим је неу мит но дошло и
одлич но рас по ло же ње. При -
том је један од уче сни ка сла -
вио рођен дан, па је раз ло га за
оста нак до сит них сати било
сасвим довољ но. Због тога су
неки има ли оте жа но буђе ње,
али тада их је чека ло при јат -
но изне на ђе ње у виду више
него бога тог доруч ка, за који
је био заслу жан локал ни
актив жена. Повра так је мало
каснио због потра ге за
сидром које је отпа ло с бро да
„Марекс”. Ипак, у Гло гоњ се
сти гло на вре ме, а потом и у
Јабу ку, где су дома ћи ни при -
ре ди ли папри каш. Након тога
сви уче сни ци су доби ли пла -
ке те.

Општи ути сак је да је све
вре ме, као уоста лом и увек
досад, вла да ла опу ште на ат-
мос фе ра. Није било ника квих
тен зи ја, сви су били дисци пли -
но ва ни, соли дар ни, добро на -
мер ни... Тако је, при ме ра ради,
тешко покрет ним осо ба ма хра -
на ноше на на брод.

А кад је реч о при мар ном
циљу, ску пље но је мање од
три де сет кеса, што је, реци мо,
на првој рега ти био биланс већ
на пола пута ка Јабу ци.

тех нич ке стра не све је било
пота ман – ЈКП „Водо вод и
кана ли за ци ја” обез бе дио је
цистер ну с водом, а гло гоњ ски
дома ћи ни поди гли су вели ки
шатор „за не дај боже”, па се и
мно ги ма допа ло да тамо про -
во де вре ме. Ту се, под окри љем
буј не при ро де, и зако на чи ло.
Хит те ноћи била је „моба” за
чишће ње педе сет кило гра ма
рибе. За ту наме ну поста вље ни
су рефлек то ри, а један од уче -
сни ка рега те сам је очи стио
два де сет кило гра ма.

– У јед ном момен ту је
нестао са чам ца, а у ства ри
загњу рио се да тра жи нож који
му је испао. У томе му је мно -
го помо гла LED расве та коју је
донео један од капе та на –
Ђор ђе Зенг. За то вре ме његов

Један од оних који су се нај -
ви ше тру ди ли био је Бран ко
Кре со је вић. Он се чак пењао
на оба лу и са земље укла њао
кесе и пла стич ну амба ла жу.
Сте ван Видак редов но уче -
ству је на рега та ма, па има
иску ства и до Јабу ке је напу -
нио две кесе, у чему су му при -
лич но помо гли уну ци Саша и
Буца. Свој допри нос су дали и
Антал Ембе ли и Зоран Шиник,
а при де су мора ли да вуку
чамац којем је „цркао” мотор.

На кра ју, вео ма задо во љан
ово го ди шњом рега том био је и
њен коор ди на тор.

– Поен та није само у саку -
пља њу сме ћа, већ и у томе да
то гле да ју пеца ро ши и дру го
локал но ста нов ни штво и да
сле де наш при мер. Више го ди -
шње зала га ње узро ко ва ло је да
Тамиш изгле да неу по ре ди во
чисти је него првих годи на. Сад
више не кори сти мо мере до ве,
јер се ситу а ци ја након годи на
знат но попра ви ла. Захва љу ју -
ћи све му томе успе ли смо да
уђе мо у Стра те ги ју раз во ја
вод ног сао бра ћа ја Репу бли ке
Срби је, па може мо оче ки ва ти
да ће до 2025. пут од Пан че ва
до Опо ва зва нич но бити пло -
ван – иста као је Тим чен ко.

Ко зна, можда ће јед ног
дана бити нор мал но про во ди -
ти викенд на ова квој тами шкој
тури...

Ј. Фили по вић

Прво зау ста вља ње било је
пла ни ра но на пла жи „песак” у
непо сред ној бли зи ни Јабу ке.
Након бран ча, када се при -
кљу чи ло још седам пло ви ла,
кре та ло се неу по ре ди во спо -
ри је, што због ниског водо ста -
ја, што због избе га ва ња „под -
му клих места” и скри ве них
ста ба ла.

На гло гоњ ској „ске ли” рега -
та ше су доче ка ли пред став ни -
ци Месне зајед ни це и поча сти -
ли их топлим обро ком с каза -
на, а упри ли чен је и спорт ско-
забав ни про грам. И с дру ге,

син Роберт и Ђура Ћосић успе -
ли су да усред мркле ноћи у
Гло го њу „избу на ре” три кило -
гра ма соли како би риба била
аде кват но усо ље на до доруч ка
– при се ћао се Тим чен ко.

За плов ни Тамиш
Ују тро је ове „реко плов це”
чекао при лич но виши водо -
стај. Раз лог: пуште на је вода
са уста ве, па се још током
ноћи могло чути стру ја ње. То
је допри не ло да се без про бле -
ма про ђе нај ри зич ни ји део
реке, код Сеф ке ри на.



Лет ња пау за је окон ча на и за
кошар ка ше. У сре ду, 16. авгу -
ста, покре нуо се погон КК-а
Тамиш, па су поче ле при пре -
ме за нова иску ше ња која ће
спорт ски колек тив из наше га
гра да има ти у Првој лиги
Срби је.

Све љуби те ље игре под
обру че ви ма у Пан че ву и око -
ли ни може да обра ду је пода -
так да је струч ни штаб КК-а
Тамиш остао непро ме њен,
што је сва ка ко гаран ци ја да ће
и у наред ној сезо ни наши
кошар ка ши има ти пре по зна -
тљив стил игре. Први тре нер је
Бојан Јови чић, а у раду ће му
пома га ти Иван Радо ва но вић и
Зоран Топић. За кон ди ци ју
игра ча заду жен је тре нер
Горан Попо вић, а физи о те ра -
пе ут ће бити Дар ко Костић.

На првој про зив ци, којом су
при пре ме и зва нич но поче ле,

тре не ру Јови чи ћу су се јави ли
мом ци који су игра ли и про -
шле сезо не: Мла ден Вит ко -
вић, Алек сан дар Илкић, Сте -
фан Савић, Нема ња Ђор ђе вић,
Вла ди мир Трај ко вић, Вла ди -
мир Кање вац, Миљан Раден -

ко вић, али и поје ди ни игра чи
с који ма упра ва клу ба још
увек пре го ва ра о сарад њи.

– Има ли смо про бле ма с
буџе том, па мало касни мо у
фор ми ра њу еки пе. Оти шли су
нам нај и ску сни ји игра чи:

Кесар у Бугар ску, Симић у
Колу ба ру, Велич ко вић у Зла -
ти бор из Чаје ти не, а Мир ко -
вић у Маке до ни ју. Оста ли су
мла ђи мом ци, које ће пред во -
ди ти нови капи тен Мла ден
Вит ко вић. Успе ли смо да
дове де мо Сте фа на Митро ви ћа
из чачан ског Бор ца, који игра
на пози ци ји два, као и плеј -
меј ке ра Нико лу Сочан ца из
Дуна ва. Сада нам пред сто ји
потра га за новим поја ча њи ма,
пре све га висо ким игра чи ма
на пози ци ја ма чети ри и пет –
рекао је тре нер Тами ша Бојан
Јови чић.

Кошар ка ши Тами ша ће
ком плет не при пре ме спро ве -
сти у Пан че ву, а до почет ка
првен ства, зака за ног за 7.
окто бар, има довољ но вре ме -
на да се еки па „скоц ка” и
уигра. И да Тамиш опет буде
пра ви! А. Ж.

СПОРТ
Петак, 25. август 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Брзи воз” ску по 
пла тио вели ки кикс

Осла бље ни „Жеља”
зама ло до бода

Оба пан че вач ка клу ба у Срп -
ској лиги „Вој во ди на” стар то -
ва ла су про те клог викен да и
забе ле жи ла неу спе хе. Дина мо
1945 несрећ но је изгу био од
Бор ца из Саку ла, а Желе зни -
чар је у фини шу покле као у
Новим Банов ци ма.

Шок за број не нави ја че
Дина ма
Бли зу хиља ду љуби те ља фуд -
ба ла оку пи ло се у субо ту, 19.
авгу ста, на Град ском ста ди о ну
како би подр жа ло „брзи воз” у
пре ми јер ном мечу у вишем
ран гу. То ипак није нате ра ло
фор ту ну да погле да мла ду
еки пу Дина ма, јер се сло бод но
може рећи да Пан чев ци у пре -
ми јер ном срп ско ли га шком
дуе лу нису има ли спорт ске
сре ће. Ипак, ни побе да гости ју
није неза слу же на, пре све га
због тога што су се уме шно
бра ни ли и често опа сно пре ти -
ли у кон тра на па ди ма.

Игра чи из Саку ла су и боље
отво ри ли меч, када су ство ри -
ли неко ли ко изглед них шан -
си, а у 27. мину ту су из „сло -
бод ња ка” пре ко Тати ћа, који је
вешто пре ба цио „живи зид”,
пости гли гол за прво вођ ство.
И „пла во-бели” су има ли сво је
добре момен те, као на при мер
у фини шу првог полу вре ме на,
када, након руше ња Петро ви -
ћа у казне ном про сто ру Бор ца,
Скок на није реа ли зо вао пенал.

ПАН ЧЕ ВАЧ КИ СРП СКО ЛИ ГА ШИ ПОРА ЖЕ НИ НА СТАР ТУ СЕЗО НЕ

РЕА ЛИ ЗА ЦИ ЈА НАЈ ВЕ ЋА БОЉ КА

Желе зни чар је у већем делу
утак ми це успе вао да одр жа ва
рав но те жу, а на тај начин и
резул тат у ега лу све до 80.
мину та, када је Јев ти ћа савла -
дао Јова но вић. Дома ћи ни су
има ли још неко ли ко при ли ка,
а од „Жељи них” вре ди издво -
ји ти поку ша је Вуко ви ћа и два -
пут Кова че ви ћа, који је у
самом фини шу утак ми це
имао добру могућ ност да
затре се про тив нич ку мре жу.

Након све га тре нер Желе -
зни ча ра Ненад Стој чић није
био пре ви ше рас по ло жен.

– Нисмо заслу жи ли ова кав
пораз, наро чи то ако се зна да
смо има ли три сто по стот не
шан се. С дру ге стра не, били смо
при лич но осла бље ну због изо -
стан ка Шобо те и Јани ћи је ви ћа,
и упр кос томе кон тро ли са ли смо
игру, али је на кра ју пре су дио
један једи ни кикс. Но шта је, ту
је – изву кли смо поу ке и иде мо
даље. Нај ви ше ћемо пора ди ти
на попра вља њу реа ли за ци је.
Сле де ћи про тив ник Цемент је
мла да и полет на еки па, али ми
ћемо, као и у сва кој утак ми ци,
ићи на побе ду, наро чи то зато
што жели мо да се сво јим нави ја -
чи ма пред ста ви мо у нај бо љем
све тлу – наја вљу је Стој чић.

Пан чев ци су у субо ту на
терен у Новим Банов ци ма
изве ли сле де ћи састав: Јев тић,
Агић, Ђор ђе вић, Теки ја шки,
Јова но вић, Стај чић, Костић,
Симо но вић, Трип ко вић, Кова -
че вић и Вуко вић.

У табо ру Желе зни ча ра оба -
вље не су и све три изме не, па
су Аги ћа, Стај чи ћа и Вуко ви ћа
заме ни ли Ста ној ко вић, Спа -
сков ски и Тома ше вић.

Ј. Фили по вић

СТАР ТО ВА ЛИ И КОШАР КА ШИ

ТАМИШ ХВА ТА ЗАЛЕТ

50. мину ту, која је прет хо ди ла
изјед на че њу. Кукољ је лепо
про шао по левој стра ни, а
Јован чић је не толи ко јаким
коли ко пре ци зним удар цем
по земљи пого дио гол ма нов
леви угао.

И када је већ захук та ли
„брзи воз” дода вао у „пету
брзи ну”, усле дио је пра ви шок:
Петро вић је с десне аут-лини -
је и вели ке уда ље но сти крај ње
нере зон ски послао лоп ту ка
гол ма ну Чано ви ћу, али то је
пом но пра тио капи тен гости ју
Мар ко Мило вац, те је пре се -
као дода ва ње и рутин ски пре -

тој наме ри, па је конач но на
сема фо ру оста ло 2:1 за госте.

Тре нер Алек сан дар Сте ва -
но вић изра зио је жал пре све -
га због лошег првог полу вре -
ме на, као и због ола ко при -
мље ног гола.

– Мислим да је то нај ло ши -
је полу вре ме откад зајед но
ради мо. Но то су мла ди мом -
ци и за њих тре ба има ти раз у -
ме ва ња. Поку ша ли смо да се
вра ти мо у дру гом полу вре ме -
ну и били смо на добром путу,
али су нас упра во мла дост и
неис ку ство дове ли до тога
напра ви мо кар ди нал ну гре -
шку и дозво ли мо про тив ни ку
да се вра ти у меч, па сма трам
да смо искљу чи ви крв ци за
пораз. Насто ја ће мо да побе ди -
мо не само на пред сто је ћем
госто ва њу у Пазо ви већ у сва -
кој утак ми ци и да тако вра ти -
мо про пу ште но. Зацр та ли смо
висо ке циље ве, али мно го
посла је пред нама како бисмо
их оства ри ли. Ипак, веру јем у
ове мом ке, јер не би били ту да
нема ју ква ли тет – навео је
Сте ва но вић.

Пан чев ци су насту пи ли у
саста ву: Чано вић, Каран фи лов -
ски, Дашић, Неду чић, Рашић,
Јавор, Јан ко вић, Петро вић,
Скок на, Мар ко вић и Адви гов.
Уме сто Скок не, Мар ко ви ћа и
Даши ћа, ушли су Јован чић,
Кукољ и Велич ко вић.

Пра зних шака из Нових
Бано ва ца
Ни дру ги пан че вач ки клуб
на отвaрању ово го ди шње
сезо не Срп ске лиге „Вој во ди -
на” није имао више сре ће
про тив Омла дин ца из Нових
Бано ва ца.

Пред руко ме та ши ма Дина ма
из наше га гра да је исто риј ска
сезо на, јер ће се први пут над -
ме та ти у реги о нал ној СЕХА
лиги, а оку ша ће се и у дуе ли -
ма са европ ским клу бо ви ма,
јер ће уче ство ва ти и у Купу
ЕХФ. Како би њего ви
мом ци што спрем ни је доче -
ка ли вели ка иску ше ња, први
тре нер пан че вач ких „жуто-
црних” Иван Пет ко вић извр -
шио је про зив ку игра ча 31.
авгу ста, када су и зва нич но
поче ле при пре ме за нову
сезо ну. Поред Ива на Пет ко -
ви ћа и њего вих сарад ни ка у
струч ном шта бу Гора на Бели -
ћа, Бра ни сла ва Јова но ва и
Фили па Вла ји ћа, руко ме та ше
су поздра ви ли и пред сед ник
Дани јел Субо тић и дирек тор
Сто јан Рада но вић.

Прву фазу при пре ма Дина -
мо је спро вео у Пан че ву, у
Хали спор то ва на Стре ли шту

и на СЦ-у „Мла дост”, а од 19.
авгу ста ком пле тан погон
„вуко ва с Тами ша” пре се лио
се у Бечеј, сво ју ста ру базу,
где ће наста ви ти рад, али и
игра ње кон трол них мече ва.

У поре ђе њу с про шлом
сезо ном, играч ки кадар клу -
ба из наше га гра да при лич но
је про ме њен. Дина мо су
напу сти ли Срђан Комла нов,
Милош Иво ше вић и гол ман
Раду ле Раду ло вић, а жуто-
црни дрес су заду жи ли Сло -
бо дан и Стан ко Дими трић,
Весе лин Јелић и Алек сан дар
Пили по вић.

– Пред нама је изу зет но
тешка и напор на сезо на, у
коју, бар како сада ства ри
сто је, ула зи мо осла бље ни.

Напу сти ло нас је неко ли ко
ква ли тет них игра ча, а на
тржи шту јед но став но нема
пра вих заме на. Ипак, веру -
јем да ћемо успе ти да се
поја ча мо до првих зва нич -
них утак ми ца. Као и до сада,
сигу ран сам да ће мом ци
дати све од себе да оста ве
што бољи ути сак, али тре ба
напо ме ну ти да у СЕХА лиги
игра бар седам клу бо ва из
самог врха европ ског руко -
ме та, с мно го већим буџе ти -
ма него што је наш. Веру јем
у сво ју еки пу, али молим за
стр пље ње нави ја ча, јер ће
нам бити потреб но вре ме на
да се при ла го ди мо новој
лиги и новом рит му так ми -
че ња. Нај ва жни је нам је да
тих осам на ест мече ва у реги -
о нал ном так ми че њу иско ри -
сти мо на нај бо љи начин и да
се кроз јаке утак ми це при -
пре ма мо за срп ски шам пи о -

нат, али и да афир ми ше мо
мла де игра че – рекао је шеф
струч ног шта ба Дина ма
Иван Пет ко вић.

Утак ми цу првог кола у
СЕХА лиги Пан чев ци ће оди -
гра ти 30. авгу ста у Новом
Саду про тив Вој во ди не, а већ
1. и 2. сеп тем бра у Лиса бо ну
ће одме ри ти сна гу с Бен фи -
ком у окви ру првог кола Купа
ЕХФ. По одлу ци упра ве клу -
ба, Дина мо ће оба меча оди -
гра ти у глав ном гра ду Пор ту -
га ли је. Љуби те љи руко ме та у
нашем гра ду моћи ће да виде
сво је миље ни ке на делу 6.
сеп тем бра, када ће у Хали
спор то ва на Стре ли шту
госто ва ти Мета лург.

А. Ж.

РУКО МЕ ТА ШИ ДИНА МА ВРЕД НО ТРЕ НИ РА ЈУ

ПРЕД ПОЧЕ ТАК СЕЗО НЕ

ИЗА ЗО ВИ СЕХА ЛИГЕ И ЕХФ КУПА

У настав ку је Дина мо кре -
нуо неу по ре ди во одлуч ни је,
што је резул ти ра ло апсо лут -
ном ини ци ја ти вом и вео ма
обе ћа ва ју ћим про до ри ма по
крил ним пози ци ја ма. Живост
у игри доне ла је и дво стру ка
изме на, када су ушли Кукољ и
Јован чић. Упра во су ова дво -
ји ца били кре а то ри акци је у

дри блао Дина мо вог чува ра
мре же.

Након овог покло на усле дио
је пери од пада у игри дома ћи -
на. Упр кос томе „пла во-бели”
су се убр зо кон со ли до ва ли и
наста ви ли с поку ша ји ма да
макар стиг ну до изне на ђе ња.
Али Јавор, Кукољ и Петро вић
неко ли ко пута нису успе ли у

Млада Панчевка Андреа
Стојадинов направила је
велики успех прошлог
викенда. Она је свој наступ
на ЕЈУ џудо купу, одржаном
у суботу, 19. августа, у
румунском граду Араду, кру-
нисала на најбољи могући
начин – титулом шампиона.

Андреа је била више него
доминантна у својој катего-
рији до четрдесет осам кило-
грама. Након што је у првом
колу била слободна, а у дру-
гом победила Румунку
Јасмин Човачију, још убе-
дљивија била је у полуфина-
лу, када је преслишала
Мађарицу Бригиту Варгу,
светску кадетску првакињу.
Можда најмање наде остави-
ла је ривалки у финалу –

Украјинки Катарини Сабли-
јевој.

На поменутом јуниорском
такмичењу учествовало је
двеста четрдесет осам так-

мичара (сто педесет шест
мушкараца и деведесет две
девојке) из тридесет земаља.

Ј. Ф.

НА МЕЂУНАРОДНОМ ЈУНИОРСКОМ КУПУ

АНДРЕА ШАМПИОНСКИ У АРАДУ
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Сини ша Велић,
акти ви ста:
     
– Лето про во дим у 
дру штву при ја те ља. Ове
годи не нисмо били на
мору, али смо оби шли
окол на купа ли шта и
лепо се про ве ли. Били
смо на Ади, у Белој
Цркви, на Белој сте ни и
у Кача ре ву. 

Андреа Каве џић,
сред њо школ ка:
     
– Лет ње дане про во дим 
с дру штвом. Нај че шће
смо напо љу, у при ро ди,
или оде мо до тржног
цен тра. 

Урош Арно вље вић,
сту дент:
     
– По цео дан сам 
на језе ру с дру штвом 
у Белој Цркви. Ове 
годи не нико није 
оти шао на море, 
углав ном смо 
се дру жи ли на језе ру.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

У космос

Нису то две маји це и брус, тех но ло ги ја обма не је узна пре до ва ла.

То је све мир ски ска фан дер у про ме ње ном појав ном обли ку: маг -

нет не чизме, ком би не зон и каци га.

    Да спу сти мо при чу на земљу, у нашу сва ко дне ви цу: оде ла се

мења ју а да то ско ро нико не при ме ти.

    Поред, десно, јасно је: све мир ски брод се, као, испу вао и

тегли се изме ђу два дрве та, боље му је тако. Чеш, чеш: пре те ра

га, бато, у то ни ти сам не веру јеш.

Један, два, три

Јед но срце има мо, па смо с њим на ти.

    Када му није било све јед но, Крле жа се свом срцу обра тио са:

„Твог гла са глас се гла са гла сним гла сом”.

    Онда се скло пи пар: ципе ла, седа ли ца, људи.

    Пошто се њихо ва веза офу ца, без обзи ра на то да ли је про -

па ла само јед на поло ви на пара, у игру уле ће нешто тре ће.

    Нај о фу ца ни је, попут јед ног слу па ног бло ка.

    Две ју стра на ка, на при мер.

Иде мо

Лажу и да је ово куч ка, куче. Јок, очи глед но је: мач ка, маче.

    Ма, не: чувар две ју лан сир них рам пи на космо дро му. Стро го

гле да уље зе. И док ћути, мно го гово ри, а тек када зине...

    Бррр. Обу зме те прво страх, онај од будућ но сти, онда те обли -

је хла дан зној, па се сми риш, уз неки меди ка мент нарав но, и

кажеш себи: боли ме...

    Гла ва. Цела. Пока зу јеш: одав де...

    ... иде мо.

Увелико траје време годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs фотографију

с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

22. септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Дарко, Елена, честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

                                               Редакција

Поздрави с Каприја. Шешир. Бродови, јахте, чамци... Жмарци.

Дарко Хриб, Светозара Марковића 188

Велики поздрав Панчевкама и Панчевцима 

из Мориња од Ника, Пера и Елене.

Елена Бижић, Вељка Влаховића 6


