
град кон ку ри ше за но вац ко ји ну ди
Ми ни стар ство фи нан си ја за по бољ -
ша ње ин фра струк ту ре и усло ва ста -
но ва ња у ром ским на се љи ма.

У  ПАНЧЕВУ,  У  ПЕТАК,  26 .  АВГУСТА 2016.

Хроника
„Хигијена” 
носи ђубре 
из Долова
» страна 5

цена 40 динараБрој 4676, година CXLVIII

Ве ли ки про бле ми 
због че стих па да ви на

Ло кал на власт ће 
до при не ти по бољ ша њу
жи во та у ром ском на се љу
у Стар че ву

На сед ни ци Град ског ве ћа одр жа ној
23. ав гу ста Алек сан дар Ра ду ло вић, в. д.
ди рек то ра ЈКП-а „Во до вод и ка на ли -
за ци ја”, из ја вио је да над ле жни у
гра ду тре ба да по све те мно го ви ше
па жње из град њи ат мос фер ске ка на -
ли за ци је у на ред ном пе ри о ду с об зи -
ром на то да због че стих ки ша има
мно го про бле ма.

– Са да се ја ко ма ли део гра да од -
вод ња ва и све че шће има мо про блем
по сле ве ли ких па да ви на због ску -
пља ња во де на ули ца ма и јав ним по -
вр ши на ма. Не ће мо мо ћи да успе шно
ре ши мо тај про блем све док Пан че во
не до би је ат мос фер ску ка на ли за ци ју
– об ја снио је Ра ду ло вић.

Град по ма же Ро ми ма
У на став ку сед ни це Град ског ве ћа
по др жа на је ини ци ја ти ва да наш

би до би ло мо кре чво ро ве, као и
плат фор му где би мо гле да се чу ва ју
се кун дар не си ро ви не ко је Ро ми при -
ку пља ју за ре ци кла жу.

По чи ње са рад ња с ПКБ-ом
Град ско ве ће је при хва ти ло и при ја -
ву ПКБ-а за ски да ње ро да с њи ва ко -
је су у вла сни штву Гра да Пан че ва.

Та од лу ка је обра зло же на ти ме да
при ја ва ПКБ-а ис пу ња ва све пред ви -
ђе не усло ве и да је бла го вре ме на.
Чла но ви рад не гру пе ко ја је би ла за -
ду же на за спро во ђе ње од лу ке о ски да -
њу усе ва с град ског зе мљи шта су због
то га пред ло жи ли Град ском ве ћу да
овла сти гра до на чел ни ка Пан че ва да
пот пи ше уго вор о са рад њи с ПКБ-ом.

Пра зни ло ка ли да ти у за куп
У на став ку сед ни це Град ског ве ћа до -
не та су ре ше ња о да ва њу у за куп пра -
зних ло ка ла у Др Жар ка Фо га ра ша 8,
Жар ка Зре ња ни на 69 и Жар ка Зре ња -
ни на 4, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 15,
као и у Бо ри са Ки дри ча 9 у Ја бу ци.

Те ло ка ле до би ли су вла сни ци
фир ми „Ме њач ни ца Ву ле 014” д. о. о.
Ја бу ка, „Ву џа” д. о. о., „KDB Team
Gradnja” d. o. o. Kovin, „Vero Wash” d. o. o.
Pančevo и „Pan Office”.

Про сеч на це на по ко јој су из ли ци -
ти ра ни ти по слов ни про сто ри из но си
315 ди на ра по ква драт ном ме тру. Је -
ди ни из у зе так је фир ма „Ву џа” д. о. о.
из Бе о гра да, јер је њен вла сник за
по слов ни про стор у Ули ци вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 15, по вр ши не
32,93 ква драт на ме тра, по ну дио 800
ди на ра по ква дра ту и по бе дио.

За ни мљи во је и то да се на ли ци та -
ци је за по слов не про сто ре у Ули ци
Жар ка Зре ња ни на 4 и 69 у оба слу ча -
ја ја ви ла са мо по јед на фир ма, као и
то да ће за ку пац по слов ног про сто ра
у Ја бу ци пла ћа ти ме сеч но 163 ди на -
ра по ква драт ном ме тру за за куп.

М. Глигорић

Привреда/политика
Системском борбом 

до резултата

» страна 4

Хроника
Саобраћајна полиција

појачала контроле

» страна 6

Овако се гради здраво

друштво

» страна 8

Село
Занимљиво и

атрактивно упркос

невремену

» страна 9

Култура
„Народноослободилачки”

роман о народном

писцу

» страна 11

Лето у природи
Акција која даје

резултат – све чистија

река

» страна 30

Спорт
„Дизелка” јача од

„Цемента”

» страна 31
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САЋЕ!

СА СЕД НИ ЦЕ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПАН ЧЕ ВУ НЕ ДО СТА ЈЕ КИ ШНА КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

Последње припреме пред
почетак школске године
» страна 7

И Португалци
заиграше коло
» страна 29

Но си лац тог про јек та је ху ма ни -
тар на ор га ни за ци ја „Дан ски са вет за
из бе гли це”, а Пан че во би у ње го вом
спро во ђе њу са ра ђи ва ло с Кла до вом и
Бе лом Па лан ком. Ко на чан ре зул тат
про јек та био би по бољ ша ње усло ва
жи во та Ро ма у на се љу Шу ми це. Ње -
го ва укуп на вред ност је ми ли он евра,
а пан че вач ка град ска власт би мо ра -
ла да обез бе ди 350.000 евра.

Ре а ли за ци ја тог про јек та би тра ја ла
20 ме се ци, а он би об у хва тио из град њу
во до вод не и ка на ли за ци о не мре же у
Шу ми ца ма. По ред то га, би ли би из ве -
де ни ра до ви на ре кон струк ци ји и
адап та ци ји ром ских ку ћа у том на се -
љу, ко ји под ра зу ме ва ју при кљу че ње на
во до вод ну и ка на ли за ци о ну мре жу.

На ку ћа ма ста нов ни ка Шу ми ца ко -
ји има ју ја сне до ка зе о вла сни штву
би ли би адап ти ра ни кро во ви. На се ље

ТУ ЖИ ЛА ШТВО ИС ТРА ЖУ ЈЕ ПРЕТ ЊЕ ГРА ДО НА ЧЕЛ НИ КУ

Порт па рол ка Основ ног јав ног ту жи ла штва Је ле на Са му и лов из ја ви ла је

ме ди ји ма да је у то ту жи ла штво сти гла кри вич на при ја ва под не та про тив

Н. Н. ли ца због прет њи ко је су упу ће не гра до на чел ни ку Са ши Па вло ву и

ње го вој по ро ди ци.

Она је до да ла да је ту жи ла штво по во дом то га на ло жи ло по ли ци ји да

от кри је осо бу ко ја је уба ци ла пи смо с пре те ћом са др жи ном у Па вло вље -

во по штан ско сан ду че. Па влов је из ја вио да му је за пре ће но за то што се

за ла же за то да од го вор ни за узур па ци ју др жав ног по љо при вред ног зе -

мљи шта бу ду ка жње ни. До дао је да прет ње ко је су му упу ће не по ка зу ју

да је ње го во за ла га ње би ло оправ да но, али да је Ср би ја прав на др жа ва,

те да он не же ли да им при да је пре ви ше па жње.



Ту „по ја ву” нај бо ље је опи сао
упра во се лек тор Са вић, сте на од чо -
ве ка у фи зич ком, ду хов ном, мен тал -
ном и сва ком дру гом по гле ду, кон -
ста та ци јом да га нер ви ра то што је
„ви ше па жње при ву кла јед на ре че -
ни ца ис трг ну та из кон тек ста не го
исто риј ски ус пе си олим пи ја ца”.

А кад смо код те ре че ни це, над ле -
жни ма би би ло бо ље да ви де шта у
овој, ру ку на ср це, те шкој еко ном -
ској си ту а ци ји, мо гу још ура ди ти. С
дру ге стра не, не мо же се ре ћи да је
ових осам ме да ља из Ри ја баш до -
слов це па ло с не ба. Осе ти се на пре -
дак у при сту пу ула га њу у вр хун ски
спо рт, ма кар у не ким сег мен ти ма.
Али од си стем ског ра да у свим сфе -
ра ма, па и у спо р ту, уда ље ни смо ми -
ља ма. Али о то ме не ки дру ги пут...

У овом тре нут ку је ја сно да је пот -
пу ни нон сенс то што смо се то ли ко
упа ли ли због глу по сти, а бар са да
тре ба да да мо се би оду шка и до не ба
се ра ду је мо оно ме што су учи ни ли
на ши хе ро ји – Де ја но ви „дел фи ни”,
Да вор, Са ле то ви ко шар ка ши, Ти ја -
на, Ми лен ко и Мар ко, Зо ра но ве од -
бој ка ши це, Ива на, Ма ри ни не ко -
шар ка ши це... Ј. Ф.

Вре ме плов: има ли ко га
ов де?

Ко ли ко за стра шу ју ће мо гу да зву че иде је не ких мла дих љу ди! Не дав но је
у јед ној пан че вач кој сред њој шко ли за рад из срп ског је зи ка за да та те ма
„Раз ли чи тост – од ли ка са вре ме ног дру штва” и, уме сто да се се дам на е -
сто го ди шња ци по све те пи са њу о ле по ти ка кву ваљ да са мо Вој во ди на и
свет ски ме га по ли си има ју – о бо гат ству раз ли ка, „леп” део њих ба цио се
на ве о ма опа сно пљу ва ње по они ма с ко ји ма жи ве.

Те зе по пут оне да „Хр ва те тре ба исец ка ти на ко ма де, стр па ти их у ке -
се и вра ти ти их та мо ода кле су до шли”, или сво је руч но пот пи са не при че
о то ме да сви „Ци га ни мо ра ју да бу ду по сла ти у Ин ди ју”, сва ку здра ву ин -
ди ви дуу те ра ју на згра жа ва ње. Хај де да ова кве мла да лач ке „до жи вља је”
де лом при пи ше мо упра во чи ње ни ци да су у пи та њу ти неј џе ри, уза вре ле
(пост)пу бер тет ске кр ви, те да они мно го то га чи не из што са, да би би ли
за ни мљи ви око ли ни. Али то не мо же би ти из го вор, јер „мла дост не
оправ да ва бе свест”, што би ре као Ко јин ха и ку.

И о хо мо сек су ал ци ма и Европ ској уни ји сле де ће го ди не пу но лет ни
гра ђа ни, с пра вом гла са на из бо ри ма, има ју „ми шље ње”. „Пе де ре по стро -
јиш и ме так у че ло”, пре по ру ка је јед ног шко лар ца. „Шта ће нам та
Европ ска уни ја, жи ве ће мо у њој и да ље као кло ша ри”, „ја вља” се ње го вом
ор та ку.

По ре кло ових иде ја је ја сно: гле да ју клин ци до ма ће ка на ле на те ле ви -
зи ји и као сва до бра де ца слу ша ју сво је ро ди те ље, ко ји очи то обо жа ва ју
РТС-ове скуп штин ске пре но се. На тим ме сти ма све по ме ну то ла ко се да
на у чи ти!

На рав но да на ши на след ни ци ни су кри ви што су дез о ри јен ти са ни, што
жи ве у ха о су. То бре ме, при род но, мо ра ју да по не су они што су та кво на -
сле ђе оста ви ли. Пр во, из ку ће се но си кућ но вас пи та ње и у про це су ства -
ра ња те ме ља јед не лич но сти глав ни узо ри су ро ди те љи. То сви зна мо.
Осим не ких ро ди те ља.

Дру го, ва ља ло би да јав не лич но сти, но си о ци по ли тич ких функ ци ја
пре свих, у па ме ти не пре ста но има ју да их про ма тра ју мла ди. Док де сни -
ца (ко јој у на шој по ли ти ци сва ка ко при па да и де кла ра тив на ле ви ца!?)
зве чи оруж јем и ху шка су на род ни ке да се би ју про тив ми ли он пу та ја чег
„про тив ни ка”, те док вла да ју ћа но мен кла ту ра не пре ста но при ча бај ку
на сло вље ну са „И ЕУ и Ко со во”, пра вих, ис прав них жи вот них по ру ка не -
ће би ти.

Јед на ко ту жно је сте и то што је гра ђан ска Ср би ја не ста ла, по ја вљу је се
тек у тра го ви ма.

За што сто ји реч вре ме плов у на сло ву: јер је ова при ча, до ре че ни це ко -
ју чи та те, ко пи-пеј сти ра на са овог ме ста, а вре ме ори ги нал не об ја ве је
ок то бар 2011. Пре пет го ди на!

Је л’ уо ча ва те раз ли ку у од но су на да на шњи цу? Има је, на рав но: са да
ства ри сто је мно го го ре...

* * *
Слу ша мо му зи ку, ка ко смо обе ћа ли, до кра ја лет ње ше ме. Из бор ди-џе ја
СТ за ову не де љу је фан та стич на Јо си па Ли сац и ле ген да р на ну ме ра
„Гдје Ду нав љу би не бо”:

П. С.

По е зи ја је на дах ну ће, уз њу леб ди мо, а про за је кон тра тег, вра ћа нас у
ствар ност, те ра нас да жи вот ме ња мо, да га кре и ра мо пре ма соп стве ној
ме ри. Чи тај те и јед но и дру го! Чи тај те на ше су гра ђа не: пре по ру чу је мо
„Без вер је” Ива на Ивач ко ви ћа.

срп ског (и свет ског) ва тер по ло чу да,
мо жда и нај у спе шни је еки пе у исто -
ри ји овог спор та.

Али чо век је са мо на вео оно што је
фа кат – да на ши клу бо ви ве ге ти ра ју
на нај ни жој тач ки оп стан ка, да се
тре ни ра у хлад ним ба зе ни ма; пр вен -
ство је сва ке го ди не на иви ци, а на
не ис пла ће не ду го ве игра чи ма и тре -
не ри ма су ви шно је тро ши ти ре чи.

И, да – у та квим усло ви ма сил ни
тро фе ји (за кључ но са зла том из Бра -
зи ла) ви ше су не го не појм љи во чу до
ко смич ких раз ме ра. Ти ме се сва ка
ло ги ка по ти ре, јер не ма док три не
ко ја као основ ни по сту лат де ци ди ра -
но не де фи ни ше да без ула га ња не ма
ре зул та та.

Ово што су на ши хе ро ји учи ни ли,
гра ни чи се с ма ги јом из на уч но фан -
та стич них при ча. И те шко је ре ћи да
ли је реч о су вом та лен ту, чу ве ном
срп ском пр ко су или не кој тре ћој
нео бја шњи вој си ли.

И, уме сто да сла ви мо без ика кве
за др шке (бар они ко је спо рт ин те ре -
су је), за ти ли час смо та ко кри стал но
чи сте вред но сти ус пе ли да ука ља мо.
Као нај го ри гу бит ни ци! Гу бит ни ци
ко ји не ви де ко ли ки су по бед ни ци...

Сла ви те, ман ’те
се глу по сти!

Мно го не по треб не пра ши не по ди гло
се ових по сто лим пиј ских да на због
не ко ли ко ре че ни ца.

До ду ше, из го во рио их је хе рој Ан -
дри ја, је дан од глав них шра фо ва

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Оптичка варка: на истој су страни.

На Хиподрому, свакодневно 

Снимио Владимир Ђурђевић

• На ши ва тер по ли сти су ипак би ли при ну ђе ни да са гну гла ву. Да
при ме олим пиј ско зла то.
• Од лив мо зго ва је про цес про чи шће ња на ших ре до ва.
• Он би за прав ду дао све. И су ди ји ми то, ако тре ба.
• Кад је пи јан, он се не хва та за во лан. Во зи без ру ку.
• Прет ход на власт је ак ту ел ној оста ви ла ру ше ви не, ко је сад ова
успе шно ле га ли зу је.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ

НО ВА ВЛА ДА У СТА РОЈ ПО СТА ВИ РА ДИ ЋЕ ПО ШТЕ НО. 

ШТО ЈЕ БИ ЛО, БИ ЛО ЈЕ.

ОРГАНИЗОВАНО РАСУЛО Зоран Т. Поповић

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Синиша Трајковић

Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs 
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УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

При ча и сан под ја сту ци ма,
ви но и дим у по љуп ци ма,
и ми рис ље шња ка,
не бо пла ве бо је ин ди га
и ти и ја,
чи ни ми се да,
да сам све то са ња ла.

По ка жи ми гдје Ду нав љу би не бо,
о за што смо са да то ли ко да ле ко,
про бу ди ме, ја мр зим ове но ћи,
по же ли ме и са ан ђе ли ма до ђи.

Умо тај ме и са криј ме од све га,
за др жи сје ћа ња,
за шти ти ме
и опет не што сла жи.



Од 21. до 28. ав гу ста у хо -
ланд ском гра ду Ро тер да му
одр жа ва се Свет ско пр вен ство
у ве сла њу, у нео лим пиј ским
ди сци пли на ма. Бо је Ср би је у
се ни ор ској кон ку рен ци ји бра -
ни ће је ди но Ми лош Ста но је -
вић, члан ВК-а Та миш, у ски -
фу за ла ке ве сла че.

Ми лош је про шло го ди шњи
осва јач брон за ног од лич ја на
Свет ском пр вен ству за се ни о -
ре у Ожи бе леу, а при пре ме за
над ме та ње у Хо лан ди ји од ра -
дио је у па ри ском клу бу АЦББ
са сво јим тре не ром, Фран цу -
зом Се дри ком Ту бла ном, ко ји
је је дан од нај за слу жни јих за
Ста но је ви ћев про шло го ди -
шњи огро ман успон.

– За до во љан сам ка ко сам
од ра дио за вр шне при пре ме
за Свет ско пр вен ство. И фи -
зич ки и пси хич ки сам мак си -
мал но спре ман. Ча мац иде

со лид но, чак и бр же не го
про шле го ди не. Ипак, ове го -
ди не је све би ло под ре ђе но
че твер цу без кор ми ла ра за

ла ке ве сла че, ко ји је ју рио
олим пиј ску ви зу, до ко је на
кра ју, на жа лост, ни је до шао.
У ла ки скиф сам сео тек по -

сле олим пиј ских ква ли фи ка -
ци ја у Лу цер ну кра јем ма ја. У
сва ком слу ча ју, не осе ћам
при ти сак што се ти че пла -
сма на, а је ди ни циљ ми је да
по но во над ма шим се бе и по -
ку шам да из ве слам сво ју пр -
ву тр ку у ка ри је ри ис под 6:55
– ре као је Ми лош пред пут у
Ро тер дам.

Кроз ква ли фи ка ци је наш ас
је ус пео да из бо ри пла сман у
че тврт фи на ле Свет ског пр -
вен ства. Он је тр ку у сво јој
гру пи за вр шио на тре ћем ме -
сту, с вре ме ном од се дам ми -
ну та, де вет на ест се кун ди и се -
дам де сет сто тин ки. Попу лар -
ни Станче био је успешан и у
че тврт фи нал у. Трку је завр -
шио на другом месту, с
временом од 6:58,52. Полу -
фи нална трка je одр жа на у че -
т вртак, 25. ав гу ста.

А. Ж.

Не дав но осно ва но удру же ње
„Ба нат ска сце на” из Ба нат -
ског Но вог Се ла при ре ди ће у
су бо ту, 27. ав гу ста, дру ги
„Ба нат ски рок фе сти вал”.

Том при ли ком на би ни
ис пред клу ба „Зу лу” на сту -
пи ће бен до ви из Пан че ва –

„Against the System” и
„Син дром”, „По сеј дон” из
Ба нат ског Кар лов ца, бе о -
град ски са ста ви „Де мист”,
„Ри ко шет” и „Орест”, а
пред ста ви ће се и го сти из
Бу дим пе ште – „Godgiven”.

Ј. Ф.

АКТУЕЛНО
Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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СВЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ВЕ СЛА ЊУ У НЕО ЛИМ ПИЈ СКИМ ДИ СЦИ ПЛИ НА МА

Милош једини сениор

Нај сла ђа до ло вач ка мани-
фестацијa, по све ће на штру -
дли, би ће одр жа на од сре де,
31. ав гу ста, до су бо те, 3. сеп -
тем бра, ка да ће би ти при ре -
ђен и цен трал ни до га ђај.

По след њег да на те ку ћег
ме се ца, од 9 до 14 са ти, на
две ло ка ци је у Пан че ву – на
Кор зоу и ис пред Ту ри стич ке
ор га ни за ци је Пан че ва, глав -
не ор га ни за тор ке „До лов ке”
по ну ди ће сво је спе ци ја ли те -
те и још јед ном ће ис ко ри -
сти ти при ли ку да све гур ма -
не по зо ву на „Штру дли ја ду”.
То ће би ти по но вље но и су -
тра дан, а дру гог сеп тем бар -
ског да на, од 20 са ти, у про -
сто ри ја ма по ме ну тог удру -
же ња у до ло вач ком До му

кул ту ре би ће отво ре на из ло -
жба руч них ра до ва ко је су
вред не да ме на пра ви ле ра -
зним тех ни ка ма. То ће ујед -
но би ти још јед на при ли ка да
по се ти о ци ви де и сво је вр сну
ет но-со бу, ко ју су, као стал ну
по став ку, „До лов ке” опре ми -
ле у ду ху тра ди ци је.

Нај за ни мљи ви је ће би ти пр -
ве су бо те у сеп тем бру, ко ја је
са да већ тра ди ци о нал но ре -
зер ви са на за „До ло вач ку
штру дли ја ду”. Том при ли ком
би ће на гра ђе не нај бо ље штру -
дле, а ор га ни за тор је при пре -
мио и пра те ће са др жа је, по пут
оних за ма ли ша не, ка да ће они
пред ста ви ти сво је ли ков не и
ли те рар не ра до ве на „слат ку”
те му. Н. Р.

У СУ СРЕТ НАЈ СЛА ЂОЈ МА НИ ФЕ СТА ЦИ ЈИ

Да ни штру дле у До ло ву

Члан Град ског ве ћа Не ма ња
Ро тар, ди рек тор Кул тур ног
цен тра Не ма ња Бог да нов и
пред став ни ци кул тур них ин -
сти ту ци ја Пан че ва по се ти ли
су у пе так, 19. ав гу ста, По кра -

јин ски се кре та ри јат за кул ту -
ру и јав но ин фор ми са ње у
Но вом Са ду и раз го ва ра ли с
по кра јин ским се кре та ром

проф. др Ми ро сла вом Штат -
ки ћем.

Они су га ин фор ми са ли о
свим кључ ним те ма ма и про -
бле ми ма ко ји се од но се на кул -
ту ру гра да и упо зна ли с про гра -

ми ма уста но ва кул ту ре у Пан -
че ву. За тра же на је по моћ за ча -
со пис „Чи та ли ште” и на бав ку
опре ме за Кул тур ни цен тар. До -

би ли су обе ћа ње да ће Се кре та -
ри јат по мо ћи у пре ва зи ла же њу
ад ми ни стра тив но-прав них
про бле ма у ве зи с ре кон струк -
ци јом Пре о бра жен ске цр кве.

На са стан ку се раз го ва ра ло и о
по пу ни над зор них од бо ра Град -
ске би бли о те ке Пан че во, Исто -
риј ског ар хи ва и За во да за за -
шти ту спо ме ни ка кул ту ре, ко ји -
ма По кра ји на име ну је чла но ве
над зор них од бо ра и ди рек то ре.

„Ути сак је да ће са рад ња убу -
ду ће би ти мно го ја ча и чвр шћа,

бо ља не го што је би ла у про -
шло сти. Би ће ме ста и за ис так -
ну те струч ња ке из Пан че ва у
по кра јин ским ко ми си ја ма у
овој обла сти, што до са да ни је
био слу чај”, ис ти че Ро тар.

По сле об ја шње ња ди рек то -
ра пан че вач ког Кул тур ног
цен тра о ста њу опре ме ко јом
та уста но ва рас по ла же до би -
је на је по др шка за на бав ку
но ве – ка же се у ин фор ма ци -
ји об ја вље ној на сај ту Гра да
Пан че ва. M. M.

ПО СЕ ТА ПО КРА ЈИН СКОМ СЕ КРЕ ТА РИ ЈА ТУ ЗА КУЛ ТУ РУ

До го во ре на бо ља са рад ња

Бре сто вач ка „Па при ки ја да”
би ће одр жа на че тр на е сти пут
у не де љу, 28. ав гу ста, у ор га -
ни за ци ји Ак ти ва же на „Со са”,
уз фи нан сиј ску по др шку Ме -
сне за јед ни це, а Дом кул ту ре
ће уче ство ва ти у при ре ђи ва -
њу пра те ћих са др жа ја.

Ма ни фе ста ци ја ће би ти
зва нич но отво ре на у 10.30 у
цен тру се ла; по ла са та ка -
сни је са две пле сне ко ре о -
гра фи је пред ста ви ће се
пред школ ска гру па ОШ „Ол -
га Пе тров”, а око по дне ва ће
на сту пи ти КУД „Чи гра” из
Пан че ва.

У ре жи ји по ме ну тих „Со -
са” ис пред До ма кул ту ре би -
ће по ста вље на ет но-пи ја ца,

на ко јој ће уче ство ва ти удру -
же ња же на из Пан че ва и
окол них се ла. Не да ле ко ода -
тле би ће отво ре на из ло жба
фо то гра фи ја „Бре сто вац се -
дам де се тих и осам де се тих
го ди на”, а нај леп ша ет но-
-те зга и „нај са ла та” од па -
при ке би ће про гла ше не у 14
са ти, на кон че га сле ди кок -
тел за све уче сни ке и го сте.

И то ни је све, јер је пла ни -
ран и ве чер њи му зич ки про -
грам, од 19 са ти, ка да ће на -
сту пи ти по ла зни ци шко ле
„Ги тар арт”, омо љич ки КУД
„Жи сел”, там бу ра шки ор ке -
стар „Ко вин ски бе ћа ри” и во -
кал Јо ван ка До ва тов Ђу рић.

Ј. Ф.

У НЕ ДЕ ЉУ У БРЕ СТОВ ЦУ

Че тр на е ста 
„Па при ки ја да”

У НО ВОМ СЕ ЛУ 27. АВ ГУ СТА

Дру ги „Ба нат ски 
рок фе сти вал”Ин ве сти ци ја те шка

се дам ми ли о на евра

У скла ду са стро гим
еко ло шким про пи си ма

У Ра фи не ри ји наф те Пан че во
од 23. ав гу ста до 1. ок то бра би ће
спро ве де ни план ски ин ве сти ци -
о ни ра до ви на го то во свим про -
це сним по стро је њи ма. Пре ма
ре чи ма ме наџ мен та НИС-а, ци -
ље ви овог про гра ма одр жа ва ња
су об на вља ње ре сур са, по у зда -
ни ји рад про це сних си сте ма,
уна пре ђе ње пре ра ђи вач ких ка -
па ци те та и до дат на мо дер ни за -
ци ја по стро је ња ра фи не риј ског
ком плек са у Пан че ву.

Вред ност ове ин ве сти ци је
про це ње на је на се дам ми ли о -
на евра, а ка ко твр де над ле жни
у НИС-у, сви ра до ви ће би ти
оба вље ни уз по што ва ње стро -
гих еко ло шких про пи са и нај -
ви ших стан дар да без бед но сти
на ра ду. Иа ко ће при ли ком до -
дат не мо дер ни за ци је би ти за у -
ста вље ни про из вод ни про це си
у свим нај ва жни јим по стро је -
њи ма Ра фи не ри је, над ле жни
обе ћа ва ју да ће тр жи ште у том
пе ри о ду би ти уред но снаб де ве -
но свим вр ста ма де ри ва та, јер
су по треб не ко ли чи не обез бе -
ђе не по ве ћа ном про из вод њом
у прет ход ним ме се ци ма.

НИС УЛА ЖЕ У РА ФИ НЕ РИ ЈУ НАФ ТЕ ПАН ЧЕ ВО

РЕ ДОВ НО ОДР ЖА ВА ЊЕ СИ СТЕ МА

До дат ном мо дер ни за ци јом
по стро је ња би ће об у хва ће на
сва при мар на ра фи не риј ска
по стро је ња, ат мос фер ска и ва -
ку ум де сти ла ци ја, као и ком -
плекс за бла ги хи дро кре кинг
и хи дро о бра ду и по стро је ње
Во до ник (MHC/DHT ком -
плекс). Ра ди ће се и на нај ве -
ћем ра фи не риј ском по стро је -
њу за про из вод њу бен зин ских
ком по нен ти и га со ва (FCC
ком плекс), као и на гру пи се -

кун дар них ра фи не риј ских по -
стро је ња. По себ на па жња би ће
по све ће на за ме ни ка та ли за то -
ра на MHC/DHT ком плек су,
што су пр ви ин ве сти ци о ни ра -
до ви на ком плек су за бла ги
хи дро кре кинг и хи дро о бра ду
од по чет ка ра да у но вем бру
2012. го ди не. За ме на ка та ли -
за то ра на том ком плек су, за -
хва љу ју ћи ко јем је у Ра фи не -
ри ји по че ла про из вод ња го ри -
ва „Евро 5” стан дар да, омо гу -

ћи ће и до дат но по ве ћа ње про -
из вод ње сред њих де сти ла та.

Пла ни ра но је и да то ком
ра до ва бу ду ре а ли зо ва ни ва -
жни ин ве сти ци о ни про јек ти,
као што је при кљу че ње нај мо -
дер ни јег из ме њи ва ча то пло те
на по стро је њу за плат фор -
минг, што је зна чај но ула га ње
с ци љем по ве ћа ња енер гет ске
ефи ка сно сти по стро је ња у
Пан че ву.

З. Станижан

– Као и у це лој Ср би ји, ре зер ве
кр ви и у пан че вач кој бол ни ци
су ни ске, на ми ни му му, и до -
вољ не су са мо за на ред на три
да на – из ја ви ла је др Рад ми ла
Ра и лић Ри стов ска, ше фи ца
Од се ка ба зич не тран сфу зи је.

Она је по зва ла све на ше су -
гра ђа не ко ји же ле да по мог ну
да се си ту а ци ја по бољ ша и да
ре зер ве кр ви опет бу ду до вољ -
не за пет до се дам да на, што је

оп ти мум, да до ђу у Слу жбу за
тран сфу зи ју у Оп штој бол ни -
ци рад ним да ни ма од 7 до 15
и су бо том од 8 до 13 са ти.

Рад ми ла Ра и лић Ри стов ска
је до да ла да је то ком про те -
клих да на не ста ши цу кр ви у
ве ли кој ме ри убла жи ла до бро -
вољ на ак ци ја ко ја је би ла
спроведена у „Пе тро хе ми ји”.
На ја ви ла је да ће у пе так, 26.
ав гу ста, др Сло бо дан Ову ка

ор га ни зо ва ти да ва ње кр ви у
Слу жби за тран сфу зи ју. За ту
ак ци ју већ се при ја ви ло 30 до -
бро вољ них да ва ла ца кр ви.

Ше фи ца Од се ка ба зич не
тран сфу зи је ис та кла је да до
са да ни је од ло же на ни јед на
опе ра ци ја и да је пан че вач ка
Слу жба за тран сфу зи ју обез бе -
ди ла крв за де се так на ших су -
гра ђа на ко ји се ле че у Кли -
нич ком цен тру Ср би је. М. Г.

АПЕЛ ИЗ СЛУ ЖБЕ ЗА ТРАН СФУ ЗИ ЈУ

Ре зер ве кр ви и у Пан че ву на ми ни му му
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Не при хва там оце не при ми тив ног оло ша, ко ји са мо ми -
сли да увре да ма мо же да ре ши све.

(Алек сан дар Ву чић, пре ми јер Ср би је, о кри ти ча ри ма
с РТС-а, Б92)

* * *
Ме то до ло ги ја не ког но ви на ра и ме то до ло ги ја оног ко
ку пу је у Бе о гра ду и Ле сков цу и Ни шу, је сте јед на од ме -
то до ло ги ја. Али она ко ја укр шта све по тре бе, све це не,
сва ме ста и сва до стиг ну ћа, је сте ме то до ло ги ја ко ју
при ме њу је На род на бан ка. 

(Јор го ван ка Та ба ко вић, гу вер нер НБС, Н1)

* * *
Ни је то у над ле жно сти пред -
сед ни ка Ре пу бли ке. По др жа -
вао сам ње го ву бор бу и осу -
ђи вао га кад се по вла чио без
раз ло га. Спо ме ник не сме да
де ли Ср би ју, већ да је ује ди -
њу је. Они ко ји скр на ве све
по Ср би ји не би оста ви ли на
ми ру ни спо ме ник Сло бо да -
ну Ми ло ше ви ћу. 

(Томислав Ни ко лић, пред -
сед ник Ср би је, о ини ци ја ти -
ви да се по диг не спо ме ник
Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу,
Тан југ)

* * *
Не дав не из ја ве о Сло бо да ну Ми ло ше ви ћу, осим не ко -
ли ко о Ха шком три бу на лу, би ле су пред мет кам па ње
оних ко ји не ма ју шта дру го да ка жу. Ја не жи вим на
Ми ло ше ви ћу. Ја сам тај ко ји је ре фор ми сао СПС, ја не
идем и не сла вим то, из ме ђу оста лог и за то што је Ми -
ра Мар ко вић ме ни за бра ни ла да до ђем на ње го ву са -
хра ну. 

(Иви ца Да чић, пред сед ник СПС-а и пот пред сед ник
Вла де Ср би је, Бе та/Тан југ)

КОНЦЕПТ

При ми тив ни олош

Са вет за обра зо ва ње СНС-а
при ре дио је три би ну по све -
ће ну обра зо ва њу у сре ду, 17.
ав гу ста, у МЗ Мла дост. Реч
је о про гра му ко ји тре ба да
по мог не ро ди те љи ма и ђа -
ци ма пр вог и пе тог раз ре да
основ не шко ле, као у уче ни -
ци ма ко ји ће 1. сеп тем бра
по ћи у пр ви раз ред сред ње
шко ле, да се што бо ље при -
пре ме за иза зо ве ко ји им
пред сто је с по чет ком но ве
школ ске го ди не. Пре ма ре -
чи ма пе да го га Да ни је ле
Ђор ђев, три би на је по све ће -
на адап та ци ји уче ни ка ни -
жих раз ре да и њи хо вих ро -
ди те ља на но ви не ко је до но -

се ви ши раз ре ди, тј. са вла -
ђи ва њу про ме на с ко ји ма ће
се су о чи ти.

– Же ли мо да пру жи мо по -
др шку ро ди те љи ма да се
сна ђу, да их по са ве ту је мо
шта тре ба да пре ду зму у на -
ред них пет на ест да на ка ко
би њи хо во де те би ло што
спрем ни је за тај но ви по че -
так. По ред то га, упо зна ли
смо ро ди те ље с вр ста ма оце -
њи ва ња и из бор ним пред ме -
ти ма ко је ће ма ли ша ни има -
ти у шко ли – ре кла је Да ни -
је ла Ђор ђев и до да ла да је
при о ри тет на ствар раз ви ти
од го вор ност и са мо стал ност
код де це, на ро чи то рад не
на ви ке.

Ка ко се мо гло чу ти на три -
би ни, ро ди те љи ђа ка пр ва ка
нај ве ћу па жњу тре ба да усме -

ре на раз ви ја ње од но са са
учи те љи цом или учи те љем и
да упра во од то га за ви си да
ли ће став њи хо вих ма ли ша -
на пре ма шко ли би ти по зи -
ти ван или не га ти ван. Ка да је
реч о пе та ци ма, пе да гог Да -
ни је ла Ђор ђев сма тра да ро -
ди те љи тре ба да из дво је вре -
ме и да по мог ну де ци при ли -
ком уче ња, јер је гра ди во у
ви шим раз ре ди ма обим ни је
и зах те ва ви ше тру да, али и
по се до ва ње рад них на ви ка,
јер ће ма ли ша ни до бар део
гра ди ва спре ма ти ин ди ви ду -
ал но код ку ће.

Ми ша Мар ко вић, по ве ре -
ник Ме сног од бо ра СНС-а

Мла дост, на ја вио је да ће у
на ред ним да ни ма Са вет за
обра зо ва ње пан че вач ког
СНС-а ор га ни зо ва ти три би -
не ова квог ти па у ме сним за -
јед ни ца ма и од бо ри ма, ка ко
у Пан че ву та ко и у на се ље -
ним ме сти ма, на ко ји ма ће
би ти ре чи о при пре ми ђа ка
и ро ди те ља за по че так но ве
школ ске го ди не. Он је ре као
да је ак це нат ста вљен на ђа -
ке пр ва ке, јер је за нај мла ђе
шко лар це и њи хо ве ро ди те -
ље ово ве ли ка про ме на у жи -
во ту, и из ра зио за до вољ ство
што је Са вет за обра зо ва ње
по кре нуо ова кву ак ци ју, ко ја
је ко ри сна за јед ни ци.

Три би ни су при су ство ва -
ли и чла но ви Са ве та за обра -
зо ва ње Град ског од бо ра
СНС-а Пан че во. З. Ст.

Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ТРИ БИ НА СНС-а У МЗ МЛА ДОСТ

Адап та ци ја ђа ка 
на но ве иза зо ве

Гра до на чел ник по твр дио
да је до био прет ње

На кон фе рен ци ји за но ви на ре
одр жа ној у по не де љак, 22. ав -
гу ста, у ма лој са ли Град ске
упра ве, ми ни стар по љо при вре -
де и за шти те жи вот не сре ди не
Бра ни слав Не ди мо вић из ја вио
је да ће др жа ва до кра ја го ди не
иден ти фи ко ва ти узур па то ре
по љо при вред ног зе мљи шта у
вла сни штву др жа ве и да ће
пре ма њи ма пред у зе ти санк ци -
је. На вео је и да ће с пар це ла
чи ји се узур па тор не зна, би ти
ски ну ти усе ви.

– Ове го ди не ће 144 од 145
оп шти на ући у пот пу но ле гал не
окви ре, јер су на вре ме до не ти
го ди шњи про гра ми о за ку пу
по љо при вред ног зе мљи шта.
То ком прет ход не го ди не би ло
их је ма ње од 50. Пред у зе ли
смо санк ци је пре ма ло кал ним
са мо у пра ва ма ко је ни су ис пу -
ни ле оба ве зу о из ра ди го ди -
шњег пла на. Јед ној оп шти ни
ко ја то ни је ура ди ла, об у ста -
вљен је тран сфер сред ста ва.
Ни је ва жно са мо до не ти про -

ДР ЖА ВА ЋЕ ИДЕН ТИ ФИ КО ВА ТИ УЗУР ПА ТО РЕ ПО ЉО ПРИ ВРЕД НОГ ЗЕ МЉИ ШТА

СИСТЕМСКОМ БОРБОМ
ДО РЕЗУЛТАТА

та ци је, пре чег за ку па или бес -
плат ног да ва ња ин сти ту ци ја ма
ко је има ју пра ва на то – об ја -
снио је Не ди мо вић, до дав ши да
ће то до не ти 24,7 ми ли о на евра
ви ше у бу џет.

Он је ка зао да се сна га др -
жа ве огле да кроз ин спек ци је,

СТАТИ НА ПУТ БАХАТИМ ПОЈЕДИНЦИМА

На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у уто рак, 23. ав -

гу ста, чла но ви Град ског од бо ра Срп ске на пред не стран ке

нај о штри је су осу ди ли прет ње упу ће не гра до на чел ни ку Са -

ши Па вло ву и овом при ли ком по зва ли дру ге по ли тич ке

пар ти је, као и све гра ђа не, да им се при дру же у то ме.

– Гра до на чел ни ку су упу ће не прет ње за то што по ште но ра -

ди свој по сао и спро во ди За кон о по љо при вред ном зе мљи -

шту – из ја вио је Жељ ко Су шец, пред сед ник ГО.

Он је на вео ка ко се мо ра ста ти на пут по је дин ци ма ко -

ји на ба хат на чин по ку ша ва ју да за стра ше функ ци о не ре и

пре те им, до дав ши да је си гу ран да ће по ли ци ја и др жав -

ни ор га ни ус пе ти у то ме. Ис та као је и да ће власт на ста -

ви ти да спро во ди за ко не и да се об ра чу на ва са

узур па то ри ма.

ПУПС: ЗА КОН ЈЕ ПОТ ПУ НО ЈА САН

Град ски од бор Пар ти је ује ди ње них пен зи о не ра Ср би је ис ти -

че да је За кон о по љо при вред ном зе мљи шту ко ји је усво ји -

ла На род на скуп шти на, а спро во де га Вла да Ре пу бли ке

Ср би је и ло кал не са мо у пра ве, пот пу но ја сан и да не до зво -

ља ва по је дин ци ма да се бо га те на не до зво љен на чин.

На кон фе рен ци ји за но ви на ре одр жа ној у сре ду, 24. ав гу -

ста, Ми лан Ста ној ко вић, пред сед ник ГО ПУПС-а, из ја вио је:

– По др жа ва мо све на по ре др жа ве да се та кви узур па то ри нај о -

штри је ка зне, а да по је дин це ко ји пре те гра до на чел ни ку Са ши Па -

вло ву над ле жни ор га ни про на ђу и пре ду зму од го ва ра ју ће ме ре.

Он је до дао ка ко се спре ча ва ње узур па ци је зе мљи шта не

сме за у ста ви ти, јер на тај на чин ни су оште ће ни са мо др жа -

ва и град, већ сви по ште ни по љо при вред ни про из во ђа чи.

Министар Бранислав Недимовић и градоначелник Саша Павлов

Ком па ни ја НИС и у ав гу сту
на ста вља ак ци ју „Агро ви -
кенд”, ко ја обез бе ђу је до дат не
по год но сти за по љо при вред -
ни ке – ко ри сни ке „НИС агро
кар ти це”. Реч је о кам па њи
нафт ног ги ган та ко ја се спро -
во ди на 199 бен зин ских ста -
ни ца „НИС Пе тро ла” ши ром
Ср би је, сва ког ви кен да, од
пет ка у 18 са ти до не де ље у по -
ноћ. По љо при вред ни ци мо гу
оче ки ва ти ни жу це ну га сног
уља 0,1 за три ди на ра по ли -
тру, а уз „НИС агро кар ти цу”
по тро ша чи мо гу оства ри ти
уку пан по пуст од шест ди на ра
по ли тру тог де ри ва та.

По ред то га, НИС је у на ве де -
ним ин тер ва ли ма ко ри сни ци -
ма „НИС агро кар ти це” обез бе -
дио и уку пан по пуст од осам

ди на ра по ли тру при ли ком ку -
по ви не евро ди зе ла на ода бра -
ним бен зин ским ста ни ца ма
„НИС Пе тро ла”. Уз ову кар ти -
цу, по ред по пу ста на ди зел-
-го ри ва „евро пет” ква ли те та,
по љо при вред ни ци оства ру ју
по пуст од 15 од сто на асор ти -
ман уља и ма зи ва „nisotec”, као
и 20 од сто на ода бра ни асор ти -
ман ро бе ши ро ке по тро шње.

До дат не по год но сти у окви -
ру ак ци је „Агро ви кенд” до -
ступ не су по тро ша чи ма до 2.
ок то бра, а ин фор ма ци је о ак -
ци ји, као и спи сак бен зин ских
ста ни ца на ко је се ова про мо -
тив на ак тив ност од но си, мо гу
се про на ћи на сај ту www.nispe-
trol.rs или до би ти бес плат ним
по зи вом на број кол-цен тра
НИС-а 08-0000-8888. З. Ст.

НИ ЖЕ ЦЕ НЕ ГО РИ ВА ЗА ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ КЕ

Aкција НИС-а 
и у сеп тем бру

У кабинету градоначелника
Панчева Саше Павлова про-
шле недеље је одржан саста-
нак с представницима Развој-
ног фонда Аутономне Покра-
јине Војводине. Том приликом
је било речи о унапређењу са-
радње панчевачке локалне са-
моуправе и Фонда у погледу
пружања информација и тех-
ничке подршке привредницима
и пољопривредницима када су
у питању јавни конкурси које
расписује тај фонд.

Директор Развојног фонда
Аутономне Покрајине Војво-
дине Горан Савић упознао је
градоначелника Сашу Павлова
и његове сараднике с будућим
плановима Фонда у погледу
јавних позива и подизања ка-
пацитета градова и општина
како би локалне самоуправе
што спремније дочекале нове
конкурсе. Договорено је да до
краја године Фонд одржи
презентације јавних конкурса
у Панчеву како би заинтере-

совани грађани били боље ин-
формисани о актуелним по-
зивима АП Војводине за пру-
жање финансијске подршке.

Развојни фонд АП Војводи-
не тренутно има 11 отворених
јавних конкурса, од којих је
пет намењено правним лици-
ма и предузетницима с тери-
торије Војводине, других пет
носиоцима регистрованих по-
љопривредних газдинстава, а
један конкурс је усмерен пред-
узећима, удружењима, инсти-
туцијама и установама чији је
оснивач локална самоуправа
за претфинансирање пројеката
ЕУ и програма билатералних
донатора.

У свим јавним конкурсима
и даље постоје расположива
средства и Развојни фонд АПВ
прима пријаве. Јавни конкур-
си и пратећа документација за
конкурисање доступни су на
сајту Развојног фонда АПВ
http://www.rfapv.rs. З. Ст.

САСТАНАК ПРЕДСТАВНИКА РАЗВОЈНОГ 
ФОНДА АПВ И ГРАДА ПАНЧЕВА

Подршка локалним 
самоуправама

али да ће би ти ка жње ни и
узур па то ри.

Овом при ли ком је гра до на -
чел ник Са ша Па влов, од го ва -
ра ју ћи на но ви нар ско пи та ње,
по твр дио ка ко је до био прет ње
због на ме ре да ре ши про блем
узур пи ра ног по љо при вред ног
зе мљи шта.

– По до би је ним прет ња ма
ви ди се ко ли ких је ди мен зи ја
овај про блем и то зна чи да
смо по го ди ли пра ву те му у
бор би про тив узур па ци је зе -
мљи шта. Не бих им при да вао
ве ли ки зна чај, над ле жни ор га -
ни по сту па ју по том пи та њу, а
ду бо ко ве ру јем да је Ср би ја

прав на др жа ва – пре ци зи рао
је Па влов.

Пре ма ње го вим ре чи ма, пр ви
ре зул тат бор бе је то што је про -
шла ли ци та ци ја спро ве де на у
Пан че ву про те кла без про бле ма,
за раз ли ку од ра ни јих го ди на.

Па влов је ис та као и ка ко се
си стем ском бор бом узур па то -
ри ма мо ра ука за ти на то да
сва ко мо же да ужи ва од ре ђе на
пра ва, али и да мо ра да ис пу -
ни сво је оба ве зе. До дао је да
пре ко 80 од сто по вр ши не на -
шег гра да пред ста вља по љо -
при вред но зе мљи ште и да у
ње га тре ба ула га ти.

С. Првуљ

грам, већ га тре ба и спро ве сти
– ре као је Не ди мо вић.

Он је на гла сио ка ко је нео п -
ход но уве сти ред у ову област,
јер се ра ди о ве ли ким фи нан -
си ја ма и о ве ли кој ко ри сти за
бу џет Ре пу бли ке, По кра ји не и
ло кал них са мо у пра ва.

– Ове го ди не има ће мо
120.000 хек та ра ви ше у оп се гу
за да ва ње у за куп, то јест 430.000
хек та ра зе мљи шта би ће у не ком
об ли ку за ку па, по осно ви ли ци -

ис та кав ши да не по сто ји чак
ни по моћ ник ми ни стра за ду -
жен за ин спек ци је, што ће,
пре ма ње го вим ре чи ма, убр зо
би ти ре гу ли са но.

Ми ни стар је на гла сио да у
по гле ду узур пи ра ног по љо -
при вред ног зе мљи шта не ће
би ти по пу шта ња и да ће ло -
кал не са мо у пра ве сно си ти по -
сле ди це, с об зи ром на то да су
оне до би ле на рас по ла га ње зе -
мљи ште да њи ме упра вља ју,



Кад су ле ка ри са оп шти ли на шем
су гра ђа ни ну Бо ри во ју Ни ко ли ћу да
има рак, он нијe, као мно ги, ди гао
ру ке и до зво лио да га са вла да ју цр -
не ми сли, де пре си ја и без на ђе, већ
је ре шио да бор бом по бе ди нај те жу
бо лест.

Пр во је на у чио да жон гли ра лоп ти -
ца ма и да во зи мо но цикл да не би
раз ми шљао о бо ле сти, већ да би, ка ко
ка же, усме ра вао ми сли у до бром
прав цу. Од пре три ме се ца сви ра ги -
та ру у На род ној ба шти и у Град ском
пар ку. Сва ки пут кад му зи ци ра, осе ћа
по зи тив ну енер ги ју, а жон гли ра ње и
во жња би ци кла му при ја ју јер на тај
на чин ја ча мо то ри ку.

На пи та ње но ви на ра ка ко ре а гу ју
они ко ји про ла зе кроз Град ски парк
и На род ну ба шту или се де на тим ме -
сти ма док слу ша ју ње го ву му зи ку,
Бо ри во ј од го ва ра да им она при ја и
да га хва ле. Ка же и да де ца ужи ва ју у
жон гли ра њу.

– Љу бав пре ма му зи ци ми је пре -
нео мој отац Ду ца, ко ји се та ко ђе ба -
вио му зи ком. Из ба ци ли су ме из Му -
зич ке шко ле, али то ме ни је спре чи ло
да на ста вим да се ба вим му зи ком, јер
је то оно што во лим. Сви рам ла ку и
ме ло дич ну му зи ку. На то ме је ин -
спи ри сао дру гар Сте ва, ко ји је пр ви
по чео да сви ра по ино стран ству. Хтео
сам пр во да про бам улич но сви ра ње у
Пан че ву и да ви дим ка ко ће љу ди ре -
а го ва ти. Во дим ра чу на да мо ја му зи ка

не бу де пре ја ка, да не би не ко ме сме -
та ла. Леп ше ми је да сви рам на ули -
ци не го у не ком за тво ре ном клу бу. На
та ква ме ста љу ди до ђу с при ја те љем
или при ја те љи цом, пи јуц ка ју пи ће и
не слу ша ју тво ју свир ку. Ми слим да
Пан че ву не до ста ју улич ни сви ра чи,
да ма ло љу ди ма по диг ну и по пра ве
рас по ло же ње кад су не ким по слом

на по љу. Имам ли не ку до зво лу за
сви ра ње? Не. Шта ће би ти ако до ђе
ко му нал на по ли ци ја? Ни шта. Ре ћи
ћу им: „До бар дан, го спо до” – ка же
Бо ри вој и до да је да ни је пр ви улич ни
сви рач у Пан че ву, јер су пре ње га то
ра ди ли је дан кла ри не ти ста и је дан
там бу раш.

Пла ни ра да на ста ви да сви ра на
ули ци, али и да по ка же сво је уме ће
пред Бе о гра ђа ни ма, у Кнез Ми ха и -
ло вој ули ци. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, та мо има ви ше улич них му зи ча -
ра и он би во лео да се, уко ли ко по -
ло жи ис пит ко ји је пред у слов за сви -
ра ње у тој ули ци, до ка же пред кон -
ку рен ци јом. М. Г.

Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Са осам ме да ља осво је них на Олим -
пиј ским игра ма у Ри ју срп ски спор -
ти сти оства ри ли су нај бо љи ре зул тат
на Игра ма од оса мо ста ље ња др жа ве.
Две злат не, че ти ри сре бр не и две
брон за не ме да ље по ста ви ле су Ср би -
ју на 32. ме сто у све ту.

Ове не де ље пи та ли смо су гра ђа не
да ли су гле да ли пре нос Ига ра, да ли
су за до вољ ни по стиг ну тим ре зул та -
ти ма и да ли је би ло раз о ча ра ња.

ЈЕ ЛЕ НА МИ ХАЈ ЛО ВИЋ, хо те ли јер:
– Пра ти ла сам уче шће го то во свих

на ших спор ти ста на Олим пиј ским
игра ма и за и ста сам пре за до вољ на
по стиг ну тим ре зул та ти ма. Нај ви ше
су ме об ра до ва ле и из не на ди ле од -
бој ка ши це, док је на не ки на чин од
ко шар ка ша и ва тер по ли ста би ло
оче ки ва но да осво је ме да ље.

ЈО ВАН БА БИЋ, пен зи о нер:
– Ве о ма сам за до во љан ре зул та ти -

ма на ших спор ти ста. За на шу ма лу
зе мљу, по сти гли су од ли чан успех –
осам ме да ља ни је ма ло. Нај ви ше су
ме об ра до ва ли ва тер по ли сти и ко -
шар ка ши, а ни ко од на ших пред став -
ни ка ме ни је раз о ча рао.

СО ФИ ЈА СА ЈИЋ, сту дент ки ња:
– Гле да ла сам Олим пиј ске игре и

мо гу ре ћи да сам за до вољ на по стиг -
ну тим ре зул та ти ма, ни је би ло раз о ча -
ра ња. Иа ко сам пра ти ла го то во све
спор то ве, од на ших пред став ни ка нај -
ви ше су ме об ра до ва ле од бој ка ши це.

БРА НИ СЛАВ ТРО ЈА НО ВИЋ, сту дент:
– С об зи ром на то да смо осво ји ли

осам ме да ља, ја сам за до во љан. То што
су ко шар ка ши осво ји ли сре бр ну ме да -

љу, ве ли ки је успех. По ред њих, нај ви ше
сам пра тио ва тер по ли сте, ко ји су та ко ђе
би ли сјај ни, а ни ко ме ни је раз о ча рао.

ГО РАН ПИ СЛЕ ВИЋ, за по слен:
– Гле дао сам на ше пред став ни ке

на Олим пиј ским игра ма и ап со лут но
сам за до во љан ре зул та ти ма. Ни ко ме
по себ но ни је оду ше вио јер сам ова -
кав успех и оче ки вао, нај ја чи смо.
Осим на ших спор ти ста ни сам имао
дру ге фа во ри те.

ОЛ ГА СРЕЋ КО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– За до вољ на сам ре зул та ти ма ко је су

на ши спор ти сти по сти гли на Олим пиј -
ским игра ма, иа ко сма трам да мо же мо
још ви ше ме да ља да осво ји мо. Ко шар -
ка ши су ме нај ви ше оду ше ви ли, а жао
ми је што је Но вак Ђо ко вић ис пао.

Ан ке ти ра ла С. Пр вуљ

Б. ТРОЈАНОВИЋС. САЈИЋ Г. ПИСЛЕВИЋ О. СРЕЋКОВИЋ

НАША АНКЕТА

ДА ЛИ СТЕ ЗА ДО ВОЉ НИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ МА ПО СТИГ НУ ТИМ НА ОЛИМ ПИЈ СКИМ ИГРА МА?

По но сни смо на на ше спор ти сте

Ј. БА БИЋЈ. МИХАЈЛОВИЋ

Ста нов ни ци тог ме ста 
пла ћа ће у по чет ку ра чу не
по ни жим це на ма

По сте пе но ће би ти пре у зе те
функ ци је ко му нал них
пред у зе ћа и у дру гим 
се ли ма

Јав но ко му нал но пред у зе ће „Хи ги је -
на” по че ће од 1. сеп тем бра да са ку -
пља и од во зи ђу бре из До ло ва, на
осно ву од лу ке Над зор ног од бо ра тог
пред у зе ћа.

„Хи ги је на” пла ни ра да у на ред ном
пе ри о ду пре у зме те по сло ве и у оста -
лим се ли ма. Ти ме ће би ти дра стич но
сма њен при ти сак на град ски бу џет,
из ко га су го ди на ма по кри ва ни гу би -
ци се о ских ко му нал них пред у зе ћа
на ста ли због ма лог про цен та на пла те
и из у зет но ни ских це на.

Из до ло вач ких до ма ћин ста ва ђу бре
ће би ти са ку пља но и од во же но као и
до са да, два пу та ме сеч но, а ка сни је
ће та ди на ми ка би ти као у Пан че ву.

Ста нов ни ци До ло ва пла ћа ће за те
услу ге „Хи ги је ни” ра чу не ко ји ће би ти
ума ње ни за 47,24 од сто у огра ни че ном
пе ри о ду. У по чет ку ће из но си ти 2,44
ди на ра, а на кон то га сле ди из јед на ча -
ва ње це на са они ма ко је пла ћа ју ко ри -
сни ци услу га „Хи ги је не” у Пан че ву.

То јав но ко му нал но пред у зе ће по -
ну ди ло је сли чан про мо тив ни по пуст
и ста нов ни ци ма Стар че ва.

– Ме наџ мент „Хи ги је не” се за ова -
кву по ли ти ку це на од лу чио ка ко би се
што лак ше и без бол ни је и за на ше јав но

ЖИ ВОТ НА ПРИ ЧА НА ШЕГ СУ ГРА ЂА НИ НА

Му зи ком по бе дио опаку бо лест

ко му нал но пред у зе ће и за До лов це
пре ва зи шли по чет ни про бле ми око
устро ја ва ња но вог си сте ма ра да и на -
пла те услу га. Оба ве за „Хи ги је не” је да
пру жа ква ли тет не услу ге у ко му нал ној
обла сти и да, по себ но то ком пе ри о да
при ме не по вла шће них це на, де таљ но
пра ти ко ли чи не и струк ту ру от па да и
про це нат на пла те по тра жи ва ња. Наш
циљ је да се по стиг не про це нат на пла -
те као у Пан че ву, тј. да бу де ве ћи од 80
од сто – из ја вио је Дра ган Гру ји чић,
ру ко во ди лац Сек то ра за ко му нал не
по сло ве у „Хи ги је ни”.

Он је до дао да се „Хи ги је на” озбиљ -
но при пре ми ла за по ве ћан обим по -
сла ко ји јој је Град по ве рио и да ће,
за хва љу ју ћи до број ор га ни за ци ји, ра -
ци о нал ном по сло ва њу и мак си мал ној
упо сле но сти рас по ло жи вог во зног
пар ка и за по сле них, би ти у ста њу да

пру жи ква ли тет ну услу гу и Пан чев -
ци ма и ста нов ни ци ма окол них се ла.

Циљ „Хи ги је не” је да пре у зи ма њем
ко му нал них функ ци ја у свим се ли ма
убр за ус по ста вља ње си сте ма упра -
вља ња от па дом. Пред у слов за то је сте
од ла га ње ђу бре та на но ву де по ни ју
на до ло вач ком пу ту, ко ја ра ди по нај -
стро жим европ ским стан дар ди ма.

Под се ћа мо, од лу ку Над зор ног од -
бо ра „Хи ги је не” о пре у зи ма њу ко му -
нал них функ ци ја у До ло ву од та мо -
шњег ко му нал ног пред у зе ћа пре ме -
сец да на је по др жа ла Скуп шти на
гра да.

На осно ву те од лу ке пред ви ђе но је и
да „Хи ги је на” пре у зме ка ми он за од -
но ше ње сме ћа ко ји је ко ри сти ло бив -
ше до ло вач ко ко му нал но пред у зе ће,
као и тро је за по сле них.

М. Глигорић

ХРОНИКА

Град ско ко му нал но пред у зе ће ће се бри ну ти и о се ли ма

ЈКП „Хи ги је на” је са оп шти ла да је де -
сет до тра ја лих кон теј не ра у на се љу
Ста ри Та миш за ме ни ла но вим. По ред

то га, рад ни ци „Хи ги је не” ће уско ро
очи сти ти те рен око њих и од не ти ма њу
ко ли чи ну биљ ног от па да. М. Г.

OДЛУКА „ХИ ГИ ЈЕ НЕ”

Но ви кон теј не ри 
за Ста ри Та миш

ОД 1. СЕПТЕМБРА ПРО МЕ НА У РА ДУ ЈЕД НОГ ЈАВ НОГ КО МУ НАЛ НОГ ПРЕД У ЗЕ ЋА

„ХИ ГИ ЈЕ НА” НО СИ ЂУ БРЕ ИЗ ДО ЛО ВА

Бо ри вој на јед ном „на сту пу”

Наш суграђанин Јован Васиљевски
донео је у редакцију „Панчевца” пара-
дајз који с правом заслужује да се на-
зове повртарским чудом, с обзиром на
то да је тежак килограм и сто грама!

– Посадио сам га пре два месеца
након што сам купио расад од мени
непознатих препродаваца на Зеле-

ној пијаци. Све време сам га ђу-
брио, заливао и окопавао, и сма-
трам да су то кључни разлози који
су допринели његовој тежини. По-
садио сам десетак корена, а два су
показала најбоље резултате. Остали
парадајз је мањи – изјавио је Васи-
љевски. М. Г.

У про шлом бро ју на шег ли ста пи та -
ли смо вас има те ли ви не ки ге ни ја -
лан план. „Пан че вац” и из да вач ка
ку ћа „Вул кан из да ва штво” при пре -
ми ли су по је дан при ме рак књи ге
„Исти на у на ма” Са ше Аран га за два
на ша чи та о ца или чи та тељ ке ко ји
су нај кре а тив ни је од го во ри ли на то
пи та ње.

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

„Имам. Да вас оду ше вим овом
по ру ком и осво јим књи гу, па да
имам шта да чи там на ле то ва њу,
ко је је део мог дру гог ге ни јал ног
пла на.” 063/2614...

„Мој ге ни ја лан план је да се до -
бро удам, по што од ме не ина че не -
ма не ке вај де. Ре ал но.” 064/3553...

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

Из да вач ка ку ћа „Ла гу на” на гра -
ди ће два ау то ра нај кре а тив ни јег од -

го во ра на пи та ње шта је по тре сло
остр во Хи ден зе у књи зи „Кру зо” Лу -
ца Зај ле ра. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак по ме ну те књи ге.

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

„Па пи ше у ва шем тек сту да га је
по тре сло ле то. Не мам пој ма ка ко,
али бих во лео да са знам...”
063/3253...

„То је би ло 1989. го ди не? А, па
знам! Оти шла Зо ри ца Брун цлик на
Хи ден зе да одр жи кон церт.”
064/1597...

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

Д. К.

ПОВРТАРСКО ЧУДО

Парадајз тежак килограм

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ру жи ча сти по трес



Пан че вач ка по ли ци ја је на
ко рак од ра све тља ва ња слу ча -
ја про шло не дељ ног бру тал ног
пре мла ћи ва ња пет па са и, по
све му су де ћи, уско ро ће ту жи -
ла штву до ста ви ти по дат ке о
на шем су гра ђа ни ну ко ји је
осум њи чен за тај ван да ли зам.

Он је про шлог че тврт ка око
18 са ти ис пре би јао не срећ не
жи во ти ње, а по том их је спа -
ко вао у џа ко ве и оста вио ис -
пред кон теј не ра на Ко те жу 2.
Џа ко ве је слу чај но при ме тио
је дан рад ник „Хи ги је не” и по -
том их је од нео у при хва ти ли -
ште за псе.

Пре мла ће ним и ис тра у ми -
ра ним че тво ро но шци ма ту је
пру же на по моћ, али јед ној ке -
ру ши ни је би ло спа са. Њој је
би ла сло мље на кич ма и ви ше
пу та је уда ре на у гла ву, па је
мо ра ла да бу де успа ва на.

Ин фор ма ци ју о овом ди вља -
штву пр ва је на „Феј сбу ку” об ја -
ви ла на ша су гра ђан ка Зо ра Ко -
лар ски, за ступ ни ца Дру штва за
за шти ту жи во ти ња „Еко ли бри -
јум”. Она је о све му оба ве сти ла
пан че вач ку по ли ци ју.

„По ку ша вам да за ми слим
ка кав то чо век мо же да пет од -
ра слих па са пре би је, спа ку је у
џа ко ве и да их за тим од ве зе и
из ба ци код кон теј не ра, мал те -
не усред бе ла да на, у на се ље -
ном и про мет ном де лу гра да.
По зва ла сам по ли ци ју, ко ја је
до шла за пет на ест ми ну та и
на пра ви ла слу жбе ну бе ле -
шку”, на пи са ла је она и на ја -
ви ла да ће под не ти кри вич ну

при ја ву по во дом овог не ми лог
до га ђа ја.

У уто рак, 23. ав гу ста, Зо ра
Ко лар ски је на „Феј сбу ку” об -
ја ви ла да је дан ра ни је је дан
ин спек тор пан че вач ке по ли -
ци је пре у зео овај слу чај и да је
већ тог да на до шао до од ре ђе -

них са зна ња на осно ву ко јих је
са слу шао не ко ли ко све до ка.

„На кон што бу де са слу шан
и глав ни осум њи че ни, овај
пред мет ће би ти упу ћен
Основ ном јав ном ту жи ла -
штву. Хва ла По ли циј ској
упра ви Пан че во на бр зој ре ак -

ци ји”, на пи са ла је за ступ ни ца
„Еко ли бри ју ма”.

Про шло не дељ но бру тал но
пре мла ћи ва ње па са је до га ђај
ко ји је то ли ко стра шан да ни -
је чуд но што је по во дом ње га
ре а го ва ло и Дру штво при ја те -
ља жи во ти ња „Љу бим ци”.

Пред сед ник „Љу би ма ца”
Иван Ку ра јов по слао је на шој
ре дак ци ји пи смо у ко ме пи ше:
„Ра ду је нас ин фор ма ци ја да
за хва љу ју ћи бла го вре ме ној
ак ци ји По ли циј ске упра ве
Пан че во и свим су гра ђа ни ма
ко ји су по мо гли уско ро мо же -
мо оче ки ва ти ра све тља ва ње
слу ча ја па са ко ји су оста вље ни
у џа ко ви ма у на се љу Ко теж 2 у
Пан че ву. Ка ко смо не зва нич -
но са зна ли, утвр ђе но је да пси
над ко ји ма је из вр ше но кри -
вич но де ло по ти чу са пан че -
вач ког хи по дро ма, те да су
они ода тле про тив за ко ни то
укло ње ни од стра не ли ца ко је
је то учи ни ло не по сред но пре
’Фи ја ке ри ја де’, ма ни фе ста ци -
је одр жа не 21. ав гу ста на про -
сто ру хи по дро ма. Пра ти ће мо
де ша ва ња око овог слу ча ја и
тра жи ће мо да се по чи ни о ци
овог кри вич ног де ла нај стро -
же ка зне. До бра вест је да ће
пси ко ји су скло ње ни са овог
под руч ја би ти вра ће ни на пр -
во бит но ста ни ште на кон сте -
ри ли за ци је и вак ци на ци је,
што ће би ти учи ње но у скла ду
с град ским про гра мом за кон -
тро лу и сма ње ње бро ја на пу -
ште них па са и ма ча ка на те -
ри то ри ји гра да Пан че ва”.

„По тен ци јал ни те ро ри сти
мо гу не сме та но да про ла зе
кроз Евро пу као из бе гли це и
да не сме та но пла ни ра ју сво је
ак ци је”, за кљу чак је са оп -
ште ња Европ ске по ли циј ске
уни је, ор га ни за ци је ко ја об -
је ди њу је европ ске по ли циј -
ске син ди ка те, об ја вље ног на
сај ту По ли циј ског син ди ка та
Ср би је.

У об ја шње њу та квог ста ва
на во ди се да је Европ ска по -
ли циј ска уни ја по сред ством
сво јих чла ни ца у пе ри о ду од
мар та до ју на 2016. го ди не
спро ве ла ис тра жи ва ње о иза -
зо ви ма и про бле ми ма с ко ји -
ма се су сре ћу по ли цај ци то -
ком при је ма и ре ги стра ци је
из бе гли ца с Бли ског ис то ка.
То ис тра жи ва ње је спро ве де -
но и у Ср би ји, под по кро ви -
тељ ством По ли циј ског син -
ди ка та Ср би је.

„Овим ис тра жи ва њем је,
на жа лост, по твр ђе на прет по -
став ка да по сто је ве ли ки про -
пу сти у про це су ре ги стра ци је
ими гра на та, као и огром ни
иза зо ви и про бле ми с ко ји ма
се по ли цај ци су о ча ва ју у сва -
ко днев ном ра ду с њи ма. Та -
ко ђе је утвр ђе но да су по ли -
циј ске слу жбе у Хо лан ди ји,
Не мач кој и не ким бал кан -
ским др жа ва ма не до вољ но
об у че не и опре мље не за об -
ра ду ве ли ких та ла са из бе гли -
ца. По ред то га, ре зул та ти
ука зу ју и на чи ње ни цу да је
ме ђу др жав на раз ме на ин -
фор ма ци ја ве о ма ло ша, би ло
да се ра ди о тзв. тран зит ним
др жа ва ма, кроз ко је из бе гли -
це са мо про ла зе, по пут Ср би -
је, би ло о оним зе мља ма ко је
пред ста вља ју њи хо ву крај њу
де сти на ци ју, од но сно ко нач -
но од ре ди ште. Оно што нај -
ви ше за бри ња ва чел ни ке
ЕПУ, је сте да још увек ни је
уста но вљен је дин ствен си -
стем ре ги стра ци је и пра ће ња
ими гра на та уну тар Евро пе”,
пи ше у са оп ште њу По ли циј -
ског син ди ка та Ср би је.

По ли ци ја је ухап си ла че ти ри
осо бе с те ри то ри је Пан че ва и
од ре ди ла им дво днев ни при -
твор на кон што је то ком кон -
тро ле два ју ау то мо би ла и пре -
тре са ста но ва на ви ше ло ка -
ци ја от кри ла 500 та бле та ек -
ста зи ја, 800 гра ма ам фе та ми -
на, ма њу ко ли чи ну ма ри ху а не
и но вац ко ји је, ка ко се сум ња,
сте чен про да јом нар ко ти ка.

Пре ма по да ци ма на ве де -
ним на сај ту www.steto-
skop.info, ко ји уре ђу ју ле ка ри
Ме ди цин ског фа кул те та у Бе -
о гра ду, ек ста зи се раз ли ку је
од дру гих дро га по то ме што
се про да је у об ли ку ма лих та -
бле та с раз ли чи тим ути сну -
тим зна ци ма, као што су ср це,

смај ли, го лу би ца, ли ко ви из
цр та них фил мо ва итд.

Та дро га је из у зет но по пу -
лар на ме ђу мла ди ма због
при сту пач не це не, као и за -
то што по ве ћа ва буд ност и
енер ги ју, и по ти ску је жеђ,
по спа ност и умор. По сле ди -
це ње ног узи ма ња су жи вост
и осе ћај бли ско сти с дру гим
осо ба ма, а зву ко ви, бо је и
емо ци је се до жи вља ва ју ин -
тен зив ни је.

Ме ђу тим, ду го трај но узи -
ма ње ек ста зи ја иза зи ва из у -
зет но опа сне по сле ди це, као
што су знат но по ве ћан при -
ти сак, опа сност од ин фарк та,
гу би так апе ти та, по ре ме ћај
спа ва ња, на па ди па ни ке,
агре сив ност пре ма дру ги ма
и же ља за са мо у би ством.

У са оп ште њу ко је је об ја -
ви ла По ли циј ска упра ва
Пан че во пи ше и да су ухап -
ше ни нар ко-ди ле ри осум њи -
че ни да су по чи ни ли кри вич -
но де ло нео вла шће на про из -
вод ња и ста вља ње у про мет
опој них дро га, те да ће про -
тив њих би ти под не та кри -
вич на при ја ва над ле жном
ту жи ла штву у на шем гра ду.

По ли ци ја је кра јем про шле
не де ље са оп шти ла и да је
ухап шен че тр де се то го ди шњи
му шка рац из Ко ви на јер је
при ли ком пре тре са ње го ве
ку ће про на ђе но око 120 ки ло -
гра ма су ше ног ду ва на. Про тив
ухап ше ног ће би ти под не та
кри вич на при ја ва над ле жном
ту жи ла штву због осно ва не
сум ње да је по чи нио кри вич но
де ло не до зво љен про мет ак -
ци зних про из во да.

Петак, 26. август 2016.
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Ав густ сва ке го ди не
нај кри тич ни ји по бро ју
уде са на пу те ви ма

Нај че шћи узро ци –
пре бр за во жња и 
во жња под деј ством
ал ко хо ла

У по не де љак, 22. ав гу ста, по -
че ла је ак ци ја по ја ча не кон -
тро ле бр зи не кре та ња на свим
европ ским пу те ви ма. Она ће
тра ја ти до кра ја овог ме се ца, а
спро во ди ће се у свих два де сет
осам др жа ва чла ни ца Европ -
ске уни је, као и у Швај цар ској,
Нор ве шкој и Ср би ји, зе мља ма
ко је су чла ни це ме ђу на род не
ор га ни за ци је ТИ СПОЛ, ко ја
об је ди њу је са о бра ћај не по ли -
ци је ши ром Евро пе.

У окви ру ове ак ци је при пад -
ни ци са о бра ћај не по ли ци је
МУП-а Ср би је спро ве шће по -
ја ча ну кон тро лу уче сни ка у са -
о бра ћа ју на свим пу те ви ма
ши ром на ше др жа ве.

Са о бра ћај на по ли ци ја ће ко -
ри сти ти руч не ра да ре, као и
уре ђа је за ме ре ње бр зи не кре та -
ња у си сте ми ма ви део-над зо ра
и во зи ли ма без по ли циј ских
обе леж ја, та ко зва ним пре сре -
та чи ма.

По ред то га што ће сва ки
кон тро ли са ни во зач би ти под -
врг нут ал ко-те сту, са о бра ћај на
по ли ци ја ће при ли ком за у ста -
вља ња мо тор ног во зи ла ко је
пре ко ра чи до зво ље ну бр зи ну
кре та ња кон тро ли са ти и упо -
тре бу си гур но сних по ја се ва.
Пре ма свим пре кр ши о ци ма
про пи са би ће пред у зе те за ко -
ном про пи са не ме ре.

Ка ко пи шу „Ве чер ње но во -
сти”, у са о бра ћај ним не сре ћа ма
ко је су се до го ди ле од по чет ка
го ди не па до овог ме се ца на
те ри то ри ји Ср би је по ги ну ло је

Страну припремио

Михајло
Глигорић

У  ПРО ШЛОНЕ ДЕ ЉНОЈ АК ЦИ ЈИ

Про на ђе ни ек ста зи 
и ам фе та мин

ВО ЗА ЧИ, ОБРА ТИ ТЕ ПА ЖЊУ

СА О БРА ЋАЈ НА ПО ЛИ ЦИ ЈА 
ПО ЈА ЧА ЛА КОН ТРО ЛЕ

три ста пе де сет де ве то ро љу ди,
што је се дам од сто ви ше не го
у истом пе ри о ду про шле го -
ди не.

– На осно ву ана ли зе на ших
по да та ка за пе ри од од 2010.
до 2015. го ди не, утвр ђе но је да
је ав густ нај ри зич ни ји ме сец с
об зи ром на то да се у ње му до -
га ђа нај ви ше са о бра ћај них не -
зго да са смрт ним ис хо дом.
Нај ви ше стра да лих је би ло
због пре бр зе во жње (48 од сто)
и због пре ко мер не упо тре бе
ал ко хо ла (10 од сто) – из ја вио
је Бра ни мир Пе јо вић, по моћ -
ник на чел ни ка Упра ве са о бра -
ћај не по ли ци је.

Пре ма ње го вим ре чи ма,
број от кри ве них пре кр ша ја
по ве ћа ва се из го ди не у го ди -

ну, та ко да је то ком пр вих се -
дам ме се ци ове го ди не ка жње -
но ви ше од 14.000 во за ча због
не до зво ље не бр зи не кре та ња и
око 1.000 њих због во жње под
деј ством ал ко хо ла.

Пе јо вић је скре нуо па жњу и
на то да има мно го во за ча ко ји
због нер во зе и же ље да што
пре стиг ну на од ре ди ште пре -
ти чу дру ге и он да ка да то не би
сме ли, не раз ми шља ју ћи о то -
ме да та ко угро жа ва ју и се бе и
оста ле уче сни ке у са о бра ћа ју.

Он је ука зао и на то да се
ма ло го во ри о оба ве за ма ко је
тзв. упра вља чи пу те ва има ју
пре ма одр жа ва њи ма тих са о -
бра ћај ни ца. Пре ма ње го вим
ре чи ма, у За ко ну о без бед но -
сти са о бра ћа ја ја сно пи ше да

је упра вљач ду жан да пра ти
ста ње без бед но сти са о бра ћа ја
на пу ту и да нај ма ње јед ном
го ди шње иден ти фи ку је и обе -
ле жи нај о па сни ја ме ста („цр не
тач ке”) на њи ма.

– Ду жност упра вља ча пу та
је да оба вља струч не ана ли зе
ви со ко ри зич них де о ни ца, али
и да са чи ни по је ди на чан про -
је кат за њи хо во са ни ра ње и да
га спро ве де. Тек од по чет ка
ове го ди не ство ре ни су усло ви
да се тач но и си стем ски еви -
ден ти ра ју ме ста са о бра ћај них
не зго да и у на ред ном пе ри о ду
ће би ти мо гу ће да се на осно -
ву ана ли за из вр ши ма пи ра ње
опа сних ме ста на пу те ви ма
ши ром Ср би је – до дао је Пе -
јо вић.

ХРОНИКА

РАСВЕТЉЕН НЕВИЂЕНИ ВАНДАЛИЗАМ

От кри вен ди вљак ко ји је пре био пет па са

Они су пре жи ве ли ужас

СКРЕНУТА ПАЖЊА НА ПРОБЛЕМ

Про пу сти у
еви ден ти ра њу из бе гли ца

Патроле ће бити и на улицама и на путевима



Европ ска ко ми си ја је усво -
ји ла но ви сет кри те ри ју ма за
европ ску еко ло шку озна ку
(„EU Ecolabel”) за ком пју те -
ре, на ме штај и обу ћу. Ова
прак са је уста но вље на 1992.
го ди не на до бро вољ ној осно -
ви ка ко би при вред ни ци би -
ли под стак ну ти да раз ви ја ју
услу ге и про из во де ко ји ни су
то ли ко штет ни за жи вот ну
сре ди ну. У Европ ској уни ји
ту озна ку има ви ше од
30.000 про из во да.

Са да ће про из во ђа чи ком -
пју те ра мо ра ти да то ком про -
це са кре и ра ња про из во да и
про из вод ње узму у об зир
енер гет ску ефи ка сност и мо -
гућ ност уна пре ђи ва ња и на -
до град ње пер со нал них ра чу -
на ра и та бле та. По ред то га,
мо ра ће да во де ра чу на и о то -
ме ко ли ко ла ко ће про из вод
мо ћи да се ра ста ви, а си ро ви -
не при ку пе и ре ци кли ра ју.

С дру ге стра не, про из во ђа -
чи на ме шта ја спро во ди ће
све о бу хват ни ју про це ну ду -
жи не тра ја ња про из во да, а по -
себ ну па жњу ће мо ра ти да
по све те по тен ци јал но опа -
сном ма те ри ја лу и оста ци ма
ко ји би мо гли да до при не су
за га ђе њу ва зду ха у про сто -
ри ја ма.

Европ ска еко-озна ка по ма -
же по тро ша чи ма да про на ђу
про из во де и услу ге ко ји не
ште те жи вот ној сре ди ни у ве -
ћој ме ри у раз ли чи тим фа за -
ма. Ло го „EU Ecolabel” одо -
бра ва ју не за ви сни струч ња -
ци, а у утвр ђи ва њу кри те ри ју -
ма за озна ку уче ству ју на уч -

ни ци, ор га ни за ци је ци вил ног
дру штва и за ин те ре со ва не
стран ке. Кри те ри ју ми се ре -
ви ди ра ју у про се ку сва ке че -
ти ри го ди не ка ко би се об у -
хва ти ле тех но ло шке ино ва -
ци је и дру ге но ви не.

Фран цу ска ми ни стар ка еко -
ло ги је Се го лен Ро а јал је на -
кон по се те по се те Арк ти ку
ис та кла да др жа ве тре ба хит -
но да ра ти фи ку ју па ри ски
кли мат ски спо ра зум. Она је
би ла у че тво ро днев ном оби -
ла ску нор ве шког ар хи пе ла га
Свал бард, уда ље ног око 1.300
ки ло ме та ра од Се вер ног по -
ла, и на те ре ну се уве ри ла у
ути цај кли мат ских про ме на
на ле де ни по кри вач, ко ји се
од 1964. го ди не сма њио за
че ти ри ки ло ме тра. Пре ма
ње ним ре чи ма, вре ме је за
уз бу ну и чо ве чан ство мо ра
хит но да ре а гу је. Она је до да -
ла да не ке зе мље чак и не зна -
ју да тре ба да ра ти фи ку ју спо -
ра зум и из ра зи ла на ду да ће
про цес ра ти фи ка ци је би ти
окон чан до Кон фе рен ци је УН
о кли мат ским про ме на ма, ко -
ја ће би ти одр жа на од 7. до 18.
но вем бра ове го ди не у Ма ра -
ке шу.

Да под се ти мо, Спо ра зу -
мом о кли мат ским про ме на -
ма, усво је ним у де цем бру
про шле го ди не на кон фе -
рен ци ји о кли ми у Па ри зу,
све зе мље пот пи сни це су се
оба ве за ле да ће пред у зе ти
ме ре ка ко би се за у ста ви ло
пре ко мер но за гре ва ње пла -
не те. По ди за ње гло бал не
тем пе ра ту ре за два сте пе на
пот пу но ће по ре ме ти ти са -
да шњу кли му, што ће има ти
ве ли ке по сле ди це за чо ве -
чан ство уоп ште.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
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РАЗ ГО ВОР С ПО ВО ДОМ: МР ТА ТЈА НА БО ЖИЋ, ЧЛА НИ ЦА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА ЗА ДУ ЖЕ НА ЗА ОБРА ЗО ВА ЊЕ

ПО СЛЕД ЊЕ ПРИ ПРЕ МЕ ПРЕД ПО ЧЕ ТАК 
ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ

из дво је но 200.000 ди на ра.
Ујед но, у скла ду са за ко ном,
ло кал на са мо у пра ва је у оба ве -
зи да из два ја но вац и за ма те -
ри јал не тро шко ве пан че вач ких
шко ла, та ко да се из град ске
ка се сва ке го ди не опре де љу ју
сред ства и за ту на ме ну. Јав но -
сти је по зна то да Град пре по -
зна је успе шну и та лен то ва ну
де цу и да им пру жа пу ну по др -
шку у њи хо вом ра ду. Сто га се
на го ди шњем ни воу, у скла ду с
мо гућ но сти ма, из бу џе та из -
два ја ју сред ства и за на гра ђи -
ва ње ву ко ва ца, уче ни ка ге не ра -
ци ја и нај бо љих сту де на та.

Ви шко ви у про све ти 
Не ко ли ко го ди на уна зад, пред
по че так школ ске го ди не, од -
ре ђе ни број про свет них рад -
ни ка стре пи да ће оста ти без
по сла због мањ ка ча со ва. Ка да
је о на шем гра ду реч, за раз ли -
ку од дру гих ло кал них за јед -
ни ца, сли ка је дру га чи ја.

– На сна зи је уред ба о за бра ни
за по шља ва ња, што је до ве ло
до то га да се број ви шко ва у
про све ти свео на ми ни мум. На
те ри то ри ји Пан че ва број про -
фе со ра и на став ни ка ко ји не -
ма ју пун фонд ча со ва ве о ма је
ма ли, што се на ро чи то од но си
на ка дар ко ји пре да је оп ште
пред ме те. Овом при ли ком же -
лим да по хва лим ди рек то ре
на ших шко ла што су и ове го -
ди не, још у ју ну, за јед нич ким
сна га ма ус пе ли да пре ва зи ђу
овај про блем и што су ско ро
сви пан че вач ки про фе со ри и
на став ни ци збри ну ти – ре кла
је Бо жи ће ва.

Не што но во
Уста ље на је прак са да се то -
ком сеп тем бра у на шем гра ду
по ја ча ју ак тив но сти усме ре не
на по ве ћа ње без бед но сти у са -
о бра ћа ју. Сре ди ном сеп тем бра
Пан че во ће до би ти пра ви по -
ли гон за уче ње ма ли ша на
основ ним пра ви ли ма у са о -
бра ћа ју.

– Реч је о про јек ту обу ке де -
це из шко ла и вр ти ћа на по ли -
го ну у без бед ним и кон тро ли -
са ним усло ви ма, па ће та ко
пр ве ко ра ке о са о бра ћај ној
кул ту ри ма ли ша ни сти ца ти на
без бед ном ме сту, а не на ули -
ца ма, где по сто ји ре ал на опа -
сност. Пла ни ра мо да по ли гон
из ме шта мо од јед не до дру ге
обра зов не уста но ве, ка ко по
гра ду та ко и на се ље ним ме -
сти ма, ка ко би што ви ше ге не -
ра ци ја ма ли ша на има ло при -
ли ку да учи и ве жба на ње му у
на ред ним го ди на ма – ре кла је
Та тја на Бо жић.

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Омо гу ћи ти ђа ци ма
без бе дан и при ја тан
бо ра вак у обра зов ним
уста но ва ма

Град из дво јио око пет
ми ли о на ди на ра за
са на ци ју шко ла

Ло кал на са мо у пра ва сва ке го -
ди не из два ја од ре ђе на сред -
ства из бу џе та за ре ша ва ње
акут них про бле ма у обра зов -
ним уста но ва ма, та ко да су то -
ком лет њих ме се ци, ка да су
ђа ци на рас пу сту, пан че вач ке
шко ле пра ва ма ла гра ди ли -
шта. На рав но, обим по сла
умно го ме за ви си од ко ли чи не
нов ца – не кад је то ви ше, не -
кад ма ње, али је шко ла ма ова -
кав од нос вла сти пре ма њи ма
од ве ли ке по мо ћи. Пре ма ре -
чи ма мр Та тја не Бо жић, чла -
ни це Град ског ве ћа за ду же не
за обра зо ва ње, су шти на ове
по др шке шко ла ма је у то ме да
се уче ни ци ма омо гу ћи без бе -
дан и при ја тан бо ра вак у обра -
зов ним уста но ва ма.

– Град је ве о ма да ре жљив
ка да су у пи та њу шко ле и де -
ца, и ту ни ка да ни је сме ло да
се ште ди и за ки да. Пан че вач -
ка ло кал на са мо у пра ва има
раз у ме ва ња и зна у ко ли ко те -
шком по ло жа ју се на ла зе
обра зов не уста но ве у Пан че ву.
Ове го ди не је из дво је но 3,5
ми ли о на ди на ра за ре а ли за ци -
ју ра до ва у основ ним шко ла ма
и 1,4 ми ли о на ди на ра за уре -
ђе ње обје ка та пан че вач ких
сред њих шко ла – ре кла је мр
Та тја на Бо жић за „Пан че вац”.

Ме ђу тим, по моћ се ту не за -
вр ша ва и овој су ми тре ба при -
до да ти и сред ства ко ја је Град
усме рио ка Ди рек ци ји за из -

Вре ме је за уз бу ну
град њу и уре ђе ње Пан че ва, ко -
ја је над ле жна за ре а ли за ци ју
од ре ђе ног бро ја по сло ва у
шко ла ма.

Шко ле гра ди ли шта
До са да су ра до ви за вр ше ни у
ве ћи ни основ них шко ла; је ди -
но још увек тра је про цес ле га -
ли за ци је објек та ОШ „Ол га Пе -
тров” у Ба нат ском Бре стов цу.
Пре ма ре чи ма Та тја не Бо жић,
ове го ди не је из дво јен но вац за
са на ци ју то а ле та у ОШ „Жар ко
Зре ња нин” у Ба нат ском Но вом
Се лу (450.000 ди на ра), за
уград њу кли ма-уре ђа ја и ра ди ја -
то ра у уста но ви „Ма ра Ман дић”

(400.000), за по ста вља ње огра -
де у ОШ „Го це Дел чев” у Ја бу -
ци (800.000) и за на бав ку но -
вог ко тла у до ло вач кој шко ли
„Ак сен ти је Мак си мо вић”
(900.000 ди на ра). Ка да је реч
о сред њим шко ла ма, чла ни ца
Ве ћа ка же:

– За ре а ли за ци ју ра до ва у
Гим на зи ји „Урош Пре дић” из -
дво је но је не што ви ше од ми -
ли он ди на ра, а Ме ди цин ској
шко ли је Град по мо гао са
100.000 ди на ра за за вр ше так
мо лер ских ра до ва. По ред то га,
из бу џе та је за фар ба ње ра ди ја -
то ра у Еко ном ској шко ли 

ЗЕ ЛЕ НА ПЛА НЕ ТА

Фо то гра фи је 
тре ба по сла ти 
до 9. сеп тем бра

Афир ма ци ја здра вих
жи вот них на ви ка

Де ле га ци ја Европ ске уни је у
Ре пу бли ци Ср би ји у са рад њи
са ор га ни за ци ја ма „ЕУ ин фо
цен тар” и „ЕУ ин фо ку так” по -
зи ва све гра ђа не и гра ђан ке
Ср би је да се при ја ве на фо то-
кон курс „Бу ди еко-мо би лан!”,
рас пи сан по во дом ово го ди -
шњег обе ле жа ва ња Европ ске
не де ље мо бил но сти.

За ин те ре со ва ни тре ба да по -
ша љу сво је фо то гра фи је ко је
на кре а ти ван и ори ги на лан на -
чин при ка зу ју став пре ма ур -
ба ној мо бил но сти и за шти ти
жи вот не сре ди не. Шет ња пар -

ком, бо ра вак у при ро ди, гра ду,
или шет ња с љу бим цем или
во жња би ци клом, бро ди ћем,
ро ле ри ма, ску те ром, град ским
пре во зом или би ло ко јим дру -
гим ал тер на тив ним сред ством
пре во за – мо ти ви су ко је пре -
по ру чу ју ор га ни за то ри овог
кон кур са. Уче сни ци тре ба да
при ка жу фо то гра фи јом ка ко
се љу ди од но се пре ма жи вот -
ној сре ди ни, ко ли ко је во ле и
чу ва ју. Иде ја је да се јав но сти
по ша ље по ру ка о то ме шта мо -
же мо ура ди ти ка ко би смо до -
при не ли очу ва њу ква ли те та
ва зду ха и сре ди не у ко јој жи -
ви мо.

Сва ки дан ко ји про ве де мо
ван ау то мо би ла пла не ти мно -
го зна чи и, у све тлу бор бе
про тив кли мат ских про ме на,
сва ко од нас мо же лич но до -
при не ти да свет у ко ме жи ви -
мо бу де чи сти ји, здра ви ји и

леп ши – сто ји у по зи ву Де ле -
га ци је Европ ске уни је у Ре пу -
бли ци Ср би ји. Ка ко би што
ви ше гра ђа на би ло мо ти ви са -
но да уче ству је и по ша ље ау -
тен тич не фо то гра фи је, кон -
курс је осми шљен та ко да су
так ми ча ри по де ље ни у две
гру пе. Пр ва ка те го ри ја се од -
но си на те му ур ба не еко-
-мо бил но сти и за шти те жи вот не
сре ди не, а об у хва ти ће ра до ве
уче ни ка основ них и сред њих
шко ла. У дру гу гру пу би ће увр -
ште ни ра до ви вла сни ка кућ них
љу би ма ца, а од ау то ра фо то гра -
фи ја оче ку је се да фо то-за пис
про мо ви ше мо бил ност.

Фо то гра фи је са ори ги нал -
ном по ру ком, у што ве ћој ре -
зо лу ци ји, тре ба по сла ти до 9.
сеп тем бра имеј лом на адре су
takmicenje@euinfo.rs. За по -
бед ни ке пр ве ка те го ри је обез -
бе ђе не су вред не на гра де: пр -

во ме сто – би цикл; дру го ме -
сто – ро ле ри, а тре ће ме сто –
тро ти нет. С дру ге стра не, по -
бед ник у ка те го ри ји „Мој еко
мо бил ни љу би мац” до би ће
хра ну за љу бим це у вред но сти
од 120 евра, а дру го пла си ра ни
и тре ће пла си ра ни би ће на гра -
ђе ни опре мом за кућ не љу -
бим це.

При сти гле фо то гра фи је би -
ће об ја вље не на „Феј сбук”
стра ни ци ор га ни за ци је „ЕУ ин -
фо цен тар”, од 10. до 18. сеп -
тем бра, и у том пе ри о ду гра ђа -
ни ће мо ћи да гла са ју за нај бо -
ље и нај кре а тив ни је ау то ре.
Нај бо љих 20 фо то гра фи ја би ће
из ло же но у „ЕУ ин фо цен тру” у
сеп тем бру то ком обе ле жа ва ња
Европ ске не де ље мо бил но сти,
а нај бо љих осам би ће про мо -
ви са но на јед ном во зи лу Град -
ског са о бра ћај ног пред у зе ћа
Бе о град. 

ЕВРОП СКА НЕ ДЕ ЉА МО БИЛ НО СТИ 2016.

ЕУ фо то-кон курс „Бу ди еко-мо би лан!”

Еко-ло го

ВО ДА У ВР ТИ ЋИ МА

По след њих да на у на шем гра ду по но во се по ди гла пра ши на због ква ли те та во де. Овог пу та

на „ске не ру” јав но сти на шла се пи ја ћа во да у град ским и при град ским вас пит но-обра зов ним

уста но ва ма. Пре ма ре чи ма чла ни це Град ског ве ћа, шко ле и вр ти ћи има ју пот пи са не уго во -

ре са За во дом за јав но здра вље Пан че во о ре дов ној кон тро ли ква ли те та во де и од ред бе уго -

во ра се по шту ју, та ко да ди рек то ри шко ла и вр ти ћа до би ја ју на ла зе струч ња ка.

– Јав ност тре ба да зна да во да у овим уста но ва ма по ти че из град ског во до во да и ако је у

чи та вом Пан че ву она без бед на, он да се под ра зу ме ва да је у том слу ча ју без бед на за ко ри -

шће ње и у вр ти ћи ма и шко ла ма. Мо же се до го ди ти да по што уста но ве не ра де не ко ли ко ме -

се ци, во да у си сте му до би је не ка са свим дру га, не ка рак те ри стич на свој ства. У та квим

си ту а ци ја ма се оба вља ис пи ра ње ин ста ла ци о не мре же. Ове не де ље би ће оба вље на де таљ -

на ана ли за ста ња пи ја ће во де у свим пан че вач ким шко ла ма и вр ти ћи ма, та ко да ће евен ту -

ал ни про бле ми би ти от кло ње ни до 1. сеп тем бра и по чет ка но ве школ ске го ди не – ре кла је на

кра ју раз го во ра мр Та тја на Бо жић, чла ни ца Град ског ве ћа за ду же на за обра зо ва ње.

Мр Та тја на Бо жић: „Шко ле има ју по др шку 
ло кал не са мо у пра ве”

На Де во јач ком бу на ру, у
објек ту Кул тур но-про свет не
за јед ни це, од 20. до 26. ав гу -
ста одр жа ва се Шеснаестa
филм ска ко ло ни ја „Де ли -
блат ски пе сак”. По ла зни ци
гру пе за филм Ре ги о нал ног
цен тра за та лен те „Ми хај ло
Пу пин” на ста ви ће те мат ски

рад ин спи ри сан исто ри јом
фил ма, а овог пу та те ма је
„Џон Форд и ве стер ни”. Го -
сти кам па су че ти ри чла на
филм ске гру пе „Лаф” из
Лозовика, ко ји су већ би ли
на гра ђи ва ни за фил мо ве што
су до са да ура ди ли.

M. M.

ФИЛМ СКА КО ЛО НИ ЈА 

„ДЕ ЛИ БЛАТ СКИ ПЕ САК”

Мла де фил ма џи је 
сни ма ју ка у бо јац



Са Еми лом Сфе ром у све ту бо ја

Ра дио-та ла си се у ко зме ти -
ци при ме њу ју за: ства ра ње
ко ла ге на, сма ње ње бо ра, по -
ди за ње и за те за ње опу ште не
ко же, ства ра ње фи бро бла -
ста, под сти ца ње цир ку ла ци -
је, ре ге не ра ци ју по сто је ћег
ко ла ге на, осве жа ва ње ко же с
ду го трај ним ре зул та ти ма,
као и за укла ња ње це лу ли та.

Прин цип ра да ра дио-та ла -
сног апа ра та ба зи ра се на ко -
ри шће њу би по лар не енер ги је
РФ, од но сно се лек тив не тер -
мо ли зе у свр ху за гре ва ња ду -
бљих сло је ва ко же (не ду же
од 10 се кун ди), што узро ку је
фраг мен та ци ју (де ље ње) ко -
ла ге на и та ко га под сти че на
ства ра ње. Сти му ла ци јом ко -
ла ге на и ела сти на по пу ња ва -
мо бо ре из уну тра шњо сти, а
са мим тим се ко жа за те же и
не ста је опу ште ност ли ца.

Ко ла ген је глав ни про те ин
ве зив ног тки ва и чи ни 25%

ње го ве укуп не ма се. Јед на је
од нај ду жих влак на стих
струк ту ра и има ве ли ку моћ
рас те за ња и вра ћа ња у пр во -
бит но ста ње. Ко ла ген је
глав ни са сто јак хр ска ви ца,
ли га ме на та и те ти ва. Ње го -
ва раз град ња или сла бо и не -
до вољ но об на вља ње до во де
до по ја ве бо ра, опу ште не ко -
же и це лу ли та, и до при но се
ста ре њу.

Трет ма ни се ра де у се ри ји,
за ви сно од го ди на па ци јен -
та: од че ти ри до шест ве за -
них на се дам да на, а по том
још два јед ном ме сеч но.
Пре по ру чу је се одр жа ва ње
ре зул та та јед ним трет ма ном
на шест ме се ци. Не ма вре -
мен ских огра ни че ња за рад
у сми слу го ди шњег до ба.
Ефе кат је уоч љив од мах на -
кон трет ма на као ре зул тат
ра дио-та ла си ма иза зва не
кон трак ци је ко ла ге на и ела -
сти на, а дра стич но ра сте на -
кон дру гог трет ма на, че му
до при но си ин тен зив на син -
те за ко ла ге на и ела сти на,
под стак ну та деј ством ра дио-
-та ла са.

На кон трет ма на ли це из -
гле да све жи је, по пра вља ју се
ква ли тет ко же, хи дра та ци ја
и то нус, а бри шу се сит не и
сма њу ју ду бо ке бо ре. Му -
шкар ци су и код ових трет -
ма на у пред но сти, јер је ефе -
кат бо љи за 25% због те сто -
сте ро ном сти му ли са не син -
те зе ко ла ге на и ела сти на.

Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ак ти ван рас пуст у
пра вом сми слу ре чи

Ра ди о ни це бес плат не,
чла на ри не не ма

Пан че вач ко удру же ње „Пре по -
знај у се би”, ко је је сво је ра зно -
вр сне про грам ске ак тив но сти
по све ти ло све оп штој до бро би -
ти ло кал не за јед ни це, а пре
све га де це и мла дих, по сто ји
већ (или тек) три го ди не и тре -
нут но је јед но од нај ак тив ни -
јих, ако не и нај ак тив ни је
удру же ње на те ри то ри ји гра да.
Уз то, кра се га и мно ги дру ги
атри бу ти с пре фик сом „нај”.

Да би сте се у то уве ри ли,
не мо ра те би ти ње гов члан –
до вољ но је да са мо про чи та те
спи сак про је ка та ко је ова ор га -
ни за ци ја тре нут но па ра лел но
ре а ли зу је. Сви су ве о ма обим -
ни, зах тев ни, а уз то за бав ни,
ко ри сни и еду ка тив ни, а по -
кре ну ти су по чет ком или то -
ком ле та. У ме се ци ма ка да сва
дру га удру же ња ма хом пра ве
па у зу, ово ра ди пу ном па ром.

По све ће ност и пре да ност
Те шко је и по бро ја ти шта се
све зби ва у се ди шту овог удру -
же ња у Ули ци Жар ка Зре ња -
ни на 35, а не на пи са ти ро ман,
па сто га ва ља кре ну ти ре дом.
То ком мар та и апри ла кроз
обу ку тех ни ка, ве шти на и
осно ва фан дреј зин га (ан га жо -
ва ње ра ди при ку пља ња сред ста -
ва и до на ци ја за ре а ли за ци ју
од ре ђе ног ци ља кроз мо ти ви -
са ње за јед ни це), ре а ли зо ва ну
у окви ру про гра ма „Успе шни
фан дреј зинг”, про шло је тро је
љу ди из удру же ња. Про грам је
део про јек та „Апла уз”, ко ји
тра је го ди ну да на, с ци љем
нат кри ва ња и оспо со бља ва ња
сцен ског про сто ра удру же ња,
а фи нан си ра ју га „Траг фон да -
ци ја” и USAID.

Још је дан про је кат – јав ни
рад на ме њен де ци и мла ди ма,
под на зи вом „По др шка”, за по -
чет је у ав гу сту и тра ја ће до
ок то бра, а фи нан си ра га пан -
че вач ка фи ли ја ла На ци о нал не
слу жбе за за по шља ва ње.

ПРО ЈЕК ТИ УДРУ ЖЕ ЊА „ПРЕ ПО ЗНАЈ У СЕ БИ”

ОВА КО СЕ ГРА ДИ ЗДРА ВО ДРУ ШТВО

Дра ги мо ји, сва ко ме од нас
се де си ло да до жи ви „бли -
ски су срет” гла ве и по ли це,
ко ле на и бе то на, пр ста и но -
жа... Сев не бол, отрг не се ја -
ук, псов ка, од и гра се не кон -
тро ли са ни плес но га ма...
Ве о ма ла ко и бр зо на у чи мо
да из бе га ва мо рад ње ко је
мо гу би ти узрок слич ним
„збли жа ва њи ма”. У овом
слу ча ју је ја сно да нас је бол
под ста као да за пам ти мо и
до бро на у чи мо лек ци ју. Те -
ло нам од мах по ка же да се
„не што де си ло”: по ја ве се
мо дри ца, чво ру га, ка пљи ца
кр ви по не кад. Ја сно нам је
за што бо ли и да ће лед, кре -
ми ца или аспи рин би ти до -
вољ ни да про ђе. На у чи ли
смо да оче ку је мо да ће бо -
ле ти ако ура ди мо исту ствар
и не па да нам на па мет да
по но ви мо гре шку. Ма ко ли -
ко био не при ја тан, фи зич ки
бол је вр ло че сто до вољ но
убе дљив да нас на те ра да
не што про ме ни мо, по пра -
ви мо, да се по кре не мо.

Мно ги од нас су се упо -
зна ли и с дру га чи јом вр стом
бо ла. Зна те оно кад бо ли ду -
ша. Ни ко не мо же са си гур -
но шћу ре ћи ка да по чи ње да
бо ли. Не мо гу ће је са свим
тач но од ре ди ти ко ји до га ђај
је за па лио вар ни цу, ко ју он -
да па жљи во чу ва мо, одр жа -
ва мо и рас плам са ва мо. Та
вар ни ца увек пред ста вља

спо зна ју да је на ше оче ки -
ва ње из не ве ре но. Све што
ра ди мо у од но су на дру ге
љу де, по ве за но је са оче ки -
ва њем од ре ђе ног ре зул та та.
Оче ку је мо по што ва ње, раз у -
ме ва ње, по хва лу, љу бав, но -
вац... За ви си мо од не чи је
про це не и ми шље ња, и же -
ли мо да их укло пи мо у на ша
оче ки ва ња. Не при ме ћу је мо
пр ву жа о ку не ла год но сти
ко ја про би ја за шти ту и ства -
ра вар ни цу из не ве ре ног
оче ки ва ња.

Пре ба цу је мо од го вор ност
за сре ћу у ту ђе ру ке и та да
на ста је страх. Ми сао да ни -
смо до вољ но до бри (спо соб -
ни, ле пи, па мет ни...) де лу је
као олуј ни ве тар у ва тром
за хва ће ној шу ми. Та ква ми -
сао има моћ да при ву че још
слич них ми сли ко је иза зи -
ва ју осе ћај не мо ћи, огор че -
но сти, бе са... И страх се рас -
плам са ва, ду шев ни бол се
по ја ча ва до по ја ве те ле сног
бо ла, јер са мо та да на те ра -
мо се бе да по тра жи мо по -
моћ. Сле де ћи пут ка да осе -
ти мо да нам по не ста је во ље
и сна ге, да не ви ди мо ни шта
ле по око се бе и у се би, тре ба
да се за пи та мо са мо јед но:
где смо и за што из не ве ри ли
се бе? Шта смо оче ки ва ли од
дру гих?

Што пре по ста не мо све -
сни да смо са мо ми од го вор -
ни за то ка ко се осе ћа мо,
пре ће мо убла жи ти бол ду -
ше и те ла. Ду шев ни бол се
нај бо ље ле чи осе ћа јем лич -
не вред но сти, а то се нај пре
по сти же сит ни ца ма ко је чи -
ни мо за дру ге. Љу ба зна реч,
искрен осмех и за хвал ност
де лу ју ле ко ви то и на оног ко
их пру жа и на оног ко ме су
упу ће ни. Спо зна ја да смо
не ко ме улеп ша ли дан, по -
кре тач је уну тра шњих про -
ме на у сва ко ме. Ту не по сто -
је из у зе ци. Од лу ка да про ве -
ри те да ли је за и ста та ко са -
мо је на ва ма.

ХРАНА ЗА ДУШУ

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Шта ја че бо ли?

ба за ова квим ви дом ра ди о ни -
ца. За ни мљи во је да је пре две
го ди не удру же ње, та ко ђе за
вре ме лет њег рас пу ста, екс пе -
ри мен тал но уве ло јед но ме се -
чан бес пла тан про грам упо зна -
ва ња с но вим на став ним пред -
ме ти ма, што је на и шло на оду -
ше вље ње де це, а ре зул то ва ло је
и њи хо вим од лич ним оце на ма
у шко ли, па су се сек ци је фи зи -
ке и хе ми је одр жа ле и до да нас.

Ле по та ра зно ли ко сти
У удру же њу се ми сли ло и на
де цу та лен то ва ну за умет ност,
па се та ко то ком ле та, уз по др -
шку Се кре та ри ја та за кул ту ру
Гра да Пан че ва, ре а ли зу је про -
је кат „Ле по та бо ја”.

– У про гра му уче ству је око
че тр де се то ро де це и мла дих, с
ко ји ма ра де ака дем ски сли кар

Пи ше: Драгана Јоцовић

ЗДРАВА ИСХРАНА

Пу ње ни па тли џан

Мно ги љу ди из бе га ва ју па -
тли џан због ње го вог гор ког
уку са. Ако и ви спа да те у
ову гру пу, вре ме је да на у -
чи те ка ко да бр зо и ла ко из -
ву че те гор чи ну
из па тли џа на, а
за тим ужи ва те у
ње го вој ме сна тој
уку сној тек сту ри.
Па тли џан је из у -
зет но здра во и
хран љи во по вр -
ће, а ка да на у чи -
те ка ко да га
спре ма те, мо ћи
ће те да ис про ба -
те пре гршт див -
них ре це па та у ко ји ма је он
глав на зве зда.

Са стој ци: три су пе не ка -
ши ке ма сли но вог уља, гла -
ви ца цр ве ног лу ка, три че на
бе лог лу ка, 250 гра ма пи ле -

ћег бат ка без ко же и ко сти -
ју, шо ља пи рин ча, че ти ри
ма ња ко ма да пла вог па тли -
џа на, је дан свеж зре ли ји па -
ра дајз, две рав не ка фе не ка -

ши ке со ли; по ла ка фе не ка -
ши ке мле ве ног би бе ра, јед -
на ка фе на ка ши ка слат ке
мле ве не па при ке и јед на
ка фе на ка ши ка све жег сец -
ка ног пер шу но вог ли ста.

При пре ма: Па тли џа не опе ри те, пре се ци те на по ла по ду жи ни, по со -

ли те и оста ви те 20 ми ну та на ку хињ ској кр пи да иза ђе гор чи на. За -

тим их опе ри те и осу ши те кр пом. По ло ви не па тли џа на из ду би те, то

јест из ва ди те сре ди ну.

Плех од рер не об ло жи те па пи ром за пе че ње, па по ре ђај те по ло -

ви не па тли џа на са исе че ним де лом на до ле. Пе ци те у за гре ја ној рер -

ни 30 ми ну та на 250 сте пе ни. Док се па тли џа ни пе ку, при пре ми те

фил. Очи сти те и сит но на се ци те лук, па га про дин стај те на уљу. За -

тим ста ви те пи ле ти ну исе че ну на коц ки це и уз ме ша ње дин стај те док

не по бе ли. До дај те со, би бер и мле ве ну па при ку, а за тим ма ло во де.

На ста ви те дин ста ње док ме со ма ло не омек ша.  Уба ци те сре ди ну из

па тли џа на, про дин стај те, па убр зо додајте и пи ри нач. Уз ла га но ме -

ша ње и до ли ва ње во де ку вај те док се пи ри нач не рас ку ва и во да пот -

пу но не ис па ри. Скло ни те са шпо ре та, уме шај те пер шун, па пу ни те

па тли џа не том сме сом. Пре ко пу ње них па тли џа на по ре ђај те па ра -

дајз исе чен на тан ке ко лу то ве и вра ти те у рер ну на 15–20 ми ну та.

Мо же те по су ти од го ре не ким оми ље ним су вим за чи ном.

Овај ре цепт и мно ге дру ге мо же те про на ћи на сај ту www.br zo i la ko.co m.

Удру же ње дис тро фи ча ра Ју -
жно ба нат ског окру га, са се ди -
штем у Пан че ву, ор га ни зо ва ло
је 13. ав гу ста за ни мљив из лет
за сво је чла но ве. Чла но ви
удру же ња су са сво јим пра ти о -
ци ма тог да на ужи ва ли у ле по -
та ма Сре бр ног је зе ра.

– Јед на од на ших про грам -
ских ак тив но сти већ не ко ли ко

го ди на је сте да, за јед но са
чла но ви ма удру же ња и њи хо -
вим нај бли жи ма, по ку ша ва мо
да про ме ни мо ми шље ње ши ре
јав но сти о осо ба ма са ин ва ли -
ди те том. Из ле ти ова кве вр сте
су са мо је дан од на чи на на ко -

је то оства ру је мо. Пу то ва ло је
нас три де сет пе то ро и сви но -
си мо ле пе ути ске са Сре бр ног
је зе ра. Вре ме нас је по слу жи -
ло, а при чи, сме ху и ша ли ни -
је би ло кра ја. Мо ра мо да по -
хва ли мо ау то бус и во за ча
АТП-а, ко ме за хва љу је мо на
див ној во жњи. От ка ко је АТП
до био но ве ау то бу се, осо ба ма

са ин ва ли ди те том је ве о ма
олак шан при ступ – ис та кла је
Сла ђа на Ра ден ко вић, пи-ар
ме на џер Удру же ња дис тро фи -
ча ра.

Она је до да ла и да су чла но -
ви удру же ња јед но гла сни у
ста ву да су им ова ква пу то ва -
ња пра ви лек за ду шу, али и
до бра при ли ка да по ка жу ка ко
смо сви јед на ки и има мо исте
по тре бе и же ље. Сто га се они
на да ју да ће слич них дру же ња
убу ду ће би ти што ви ше.

АК ТИВ НО СТИ УДРУ ЖЕ ЊА ДИС ТРО ФИ ЧА РА

Из лет на Сре бр но је зе ро
Ра дио-та ла си 

у слу жби ле по те

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

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

Страну припремила 

Драгана

Кожан

ва ли ди те том и њи хо ва про мо -
ци ја у ши рем окру же њу кроз
вр шњач ку еду ка ци ју на мо де -
ран и не сва ки да шњи на чин.
Кроз низ еду ка тив них ра ди о -
ни ца и ин тер ак тив них ди ја ло га
на те му ди ја бе те са и глу во не -
мо сти де ца уче о тим здрав -
стве ним про бле ми ма, упо зна -
ју се са осно ва ма зна ков ног је -
зи ка, пре ва зи ла зе уо би ча је не
пред ра су де и уви ђа ју мо гућ но -

сти за бо љи, леп ши и лак ши
су жи вот.

Раз вој еко ло шке све сти
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ди не Гра да Пан че ва
пот по мо гао је про је кат „Ба -
што ван”, ко ји је та ко ђе у то ку
и тра ја ће до ок то бра. Он про -
мо ви ше за шти ту жи вот не сре -
ди не, кон крет не ак тив но сти у
обла сти за шти те при род них
вред но сти и про гра ме еду ка -
ци је де це и мла дих. Од ју на до
сеп тем бра удру же ње „Пре по -
знај у се би” са мо стал но ре а ли -
зу је и про је кат „Шта гле да мо”,
у окви ру ко јег упо зна је ма ли -
ша не и омла ди ну с нај бо љим
оства ре њи ма сед ме умет но сти.

Ни то ни је све. Ка да се сви
на ве де ни про јек ти при ве ду кра -
ју, усле ди ће и еко ло шка ма ни -
фе ста ци ја „Про-ак тив”, ко ју је
та ко ђе по др жао Се кре та ри јат за
за шти ту жи вот не сре ди не. То -
ком три ме се ца ње ног тра ја ња,
од ок то бра до де цем бра, би ће
про мо ви са на ва жност ре ци кла -
же, и то кроз но ва кре а тив на ре -
ше ња, крат ко ме тра жни филм,
драм ски игро каз и не ко ли ко
ви део-пре зен та ци ја.

Сви они ко ји же ле да уче -
ству ју у не ком од на бро ја них
про је ка та, мо гу се при ја ви ти
пу тем те ле фо на 065/25-80-
659, на „Феј сбук” стра ни ци
„ОЦД Пре по знај у се би” или
од ла ском у про сто ри је удру -
же ња. Пре ма ре чи ма Ра де та
Ма ши ћа, члан удру же ња мо же
би ти сва ко ко то же ли, ко је
„пре по знао у се би” да мно го
то га мо же да се ура ди и на ма -
ло дру га чи ји, за ни мљи ви ји и
опу ште ни ји на чин, а за рад
лич ног и оп штег до бра. Чла -
на ри на се не пла ћа, а љу ди у
удру же њу се тру де да и сви
про гра ми бу ду бес плат ни.

ХРОНИКА

– По ла зни ци или бо ље ре ћи
ко ри сни ци овог про гра ма су
сва де ца и мла ди ко ји сма тра -
ју да има ју про бле ма у са вла -
да ва њу те ку ћег школ ског гра -
ди ва. С об зи ром на то да је у
то ку школ ски рас пуст, ак це -
нат је тре нут но на по ја шња ва њу
гра ди ва из про те кле школ ске
го ди не, као и на упо зна ва њу с
но вим на став ним пред ме ти -
ма, као што су, на при мер, фи -
зи ка и хе ми ја – об ја снио је Ра -
де Ма шић, пред сед ник удру -
же ња.

Он је до дао и да је прак са по -
ка за ла да по сто ји стал на по тре -

Емил Сфе ра и пе да гог Ве сна
Се фе ра гић. По ла зни ци се упо -
зна ју с но вим сли кар ским тех -
ни ка ма и екс пе ри мен тал ним
ме то да ма и ужи ва ју у осли ка -
ва њу ста кла или зи до ва. Кра -
јем сеп тем бра би ће при ре ђе на
и из ло жба на ко јој ће на ши су -
гра ђа ни мо ћи да по гле да ју де -
ла на ста ла то ком ра ди о ни це –
ре као је Ма шић.

Од ју на до сеп тем бра те че и
про је кат „Мој из бор”, ко ји је
по др жао град ски Се кре та ри јат
за со ци јал на пи та ња. Основ ни
циљ тог про гра ма је сма ње ње
пред ра су да о мла ди ма са ин -



Че твр ти фе сти вал под на зи -
вом „Лу дус фест” одр жан је у
пе так, 19. ав гу ста, у ор га ни за -
ци ји ка ча ре вач ког До ма кул -
ту ре. Реч је о ма ни фе ста ци ји
чи ји је циљ пред ста вља ње кул -
тур не тра ди ци је дру гих на ро -
да и про мо ци ја игре, за ба ве,
опу шта ња...

На кон Ин ди је, Ки не и Ку бе
на ред је до шла и Ру си ја. Нај -
ве ћа зе мља на све ту при ка за на
је кроз не ко ли ко сег ме на та.
Нај пре је у про сто ри ја ма Шах-
клу ба „Је дин ство” ин тер на ци -
о нал ни мај стор Па вле Ор лов
од и грао си мул тан ку на осам
та бли про тив до ма ћих иза зи -
ва ча. Ис ку сни по зна ва лац игре
на 64 по ља до био је пет пар ти -
ја, а у три је ре ми зи рао. За по -
ла пле на ус пе ли су да се из бо -
ре Ми ро слав Ми шља нов, Вла -
да Јо ва но вић и Бо шко Бо са -
нац, за шта су до би ли при год -
не на гра де у ви ду књи га.

Не ду го за тим у све ча ној са -
ли МЗ Ка ча ре во отво ре на је

из ло жба ка ри ка ту ра Вја че сла -
ва Би би ше ва из ру ског Ка за -
ња. Пу бли ци су се ве о ма до па -
ли ње го ви ра до ви на раз не те -
ме, а мо же се ре ћи да је
прeовладавала не дав но окон -
ча на олим пи ја да. Овај по зна -
ти ка ри ка ту ри ста и илу стра -
тор осва јач је мно гих на гра да
и свр ста ва се ме ђу пе то ро нај -

бо љих у сво јој зе мљи. Увод ну
реч је дао ње гов ко ле га, по зна -
ти пан че вач ки умет ник Ни ко -
ла Дра гаш, на гла сив ши да је
овај до бро ћуд ни див ру ске ка -
ри ка ту ре, по ред оста лог, вр -
хун ски пор тре ти ста.

На кон то га, у све ча ној са ли
Ме сне за јед ни це, на про гра му
је би ла три би на о Ру си ји.

Књи жев ник и про фе сор Ми -
ли во је Ба ће вић ак це нат је ста -
вио на ру ску по е зи ју, а на ро -
чи то на пе сни ка Вла ди ми ра
Ви соц ког, чи ја је де ла и пре -
во дио на наш је зик. Ди пло ми -
ра ни ин же њер Ми ро слав Ра -
ду ло вић го во рио је о тра ди ци -
ји нај ве ћег сло вен ског на ро да.

Ово го ди шњи фе сти вал је
окон чан кон цер том Еле не Ро -
шко ве Ста ни са вље вић. Ње но
му зи ци ра ње на аку стич ној ги -
та ри на и шло је на оп ште оду -
ше вље ње пу бли ке. Сви ра ла је
чу ве не ну ме ре као што су „Ка -
љин ка” и „Под мо сков ске ве че -
ри”, али и но ви је по пу лар не ро -
ман се, па чак и јед ну пе сму ко -
ју је пре вео упра во по ме ну ти
Ба ће вић, под на зи вом „Лов на
ву ко ве”.

Ор га ни за то ри из До ма кул -
ту ре ис пу ни ли су оче ки ва ња, а
бр зом ак ци јом свих упо сле них
це ла сце но гра фи ја је због не -
вре ме на пре не та у за тво ре ни
про стор.

Ба нат ски Бре сто вац: Кон -
церт евер грин му зи ке На де
Пе тро вић По паз одр жан је у
че твр так, 18. ав гу ста, у До му
омла ди не. На ред ног да на
тре ба ло је да сви ра рок бенд
„Рај ко и жи ви зид”, али је тај
на ступ због не вре ме на од ло -
жен за 3. сеп тем бар. Дом
кул ту ре пла ни ра на ста вак
про јек ци ја до ку мен тар них
фил мо ва из осам де се тих го -
ди на из ар хи ва Ки но-фо то
клу ба. Че тр на е ста „Па при -
ки ја да” би ће одр жа на у не де -
љу, 28. ав гу ста, од 10.30.

Ба нат ско Но во Се ло: Са на -
ци ја ам бу лан те за по че та је у
уто рак, 23. ав гу ста, а та ин ве -
сти ци ја ко шта ће око два ми -
ли о на ди на ра. За вр шен је
глав ни про је кат за из град њу
ка пе ле. Так ми че ње у при -
пре ма њу го ве ђег гу ла ша под
на зи вом „Бан гул” одр жа но је
у не де љу, 21. ав гу ста, уз уче -
шће два де се так еки па. Ор ке -
стар До ма кул ту ре, фол кло -
ра ши КУД-а „Др Ра ду Фло -
ра” и хор ру мун ске пра во -
слав не цр кве на сту пи ли су
про те клог ви кен да у так ми -
чар ском де лу Ве ли ког фе -
сти ва ла Ру му на Вој во ди не у
Еч ки.

До ло во: Кон цер том Жи ке
Мар ти но ва у сре ду, 17. aвгуста,
на ста вљен је лет њи про грам
До ма кул ту ре. Жен ски ру ко -
мет ни клуб је у скло пу за по -
че тих при пре ма за но ву се зо -
ну уче ство вао на тур ни ру
одр жа ном у су бо ту, 20. ав гу -
ста, у Уз ди ну.

Гло гоњ: Фол клор на сек ци ја
До ма кул ту ре је у че твр так,
18. ав гу ста, би ла на из ле ту у
ба њи Ждре ло. Фуд бал ски
клуб ће ор га ни зо ва ти дру -
гар ско ве че у су бо ту, 27. ав -
гу ста, од 20 са ти, а ула зни ца
ће ко шта ти 200 ди на ра.
Пред став ни ци се ла при ре ди -
ли су у пе так, 19. ав гу ста, до -
чек уче сни ци ма „Еко-ре га те
Та миш”.

Ива но во: Чла ни це Ма ђар -
ског кул тур но-умет нич ког
дру штва „Бо наз Шан дор”
пред ста ви ће се сво јим ру ко -
тво ри на ма на из ло жби под
на зи вом „Ет но-пи ја ца”, ко ја
ће би ти одр жа на у скло пу
бре сто вач ке „Па при ки ја де”.

Ја бу ка: Ме сна за јед ни ца је
уче ство ва ла на кон кур су ко -
ји је рас пи сао НИС, па је
одо брен про је кат за ста зу ко -
ја спа ја ули це Змај Јо ви ну и
Иве Ло ле Ри ба ра, у из но су од
1.846.000 ди на ра, док је у

парт нер ству са Удру же њем
Ма ке до на ца „Илин ден” до -
би је но 400.000 ди на ра за ре -
кон струк ци ју отво ре не лет ње
по зор ни це. Пред став ни ци
се ла при ре ди ли су у не де љу,
21. ав гу ста, до чек уче сни ци -
ма „Еко-ре га те Та миш”.

Ка ча ре во: Че твр ти фе сти вал
под на зи вом „Лу дус фест”,
одр жан у пе так, 19. ав гу ста,
био је по све ћен ру ској кул ту -
ри и тра ди ци ји. Так ми че ње у
ку ва њу ри бље чор бе у ор га -
ни за ци ји Ри бо ло вач ког
удру же ња „Клен” би ће при -
ре ђе но у су бо ту, 27. ав гу ста,
од 15 са ти, а за ин те ре со ва ни
ку ли на ри мо ћи ће да се при -
ја ве код Ми ло ра да Ђу ри це
(063/10-23-500) до пет ка у
16 са ти.

Омо љи ца: „Да ни по ро ди це”
су на кон де сет да на окон ча -
ни у су бо ту, 20. ав гу ста, фол -
клор ним кон цер том КУД-а
„Жи сел”. Из ло жба сли ка Да -
ње До ро шки би ће отво ре на
сле де ћег пет ка, 2. сеп тем бра,
у 19 са ти. На ре пу блич ком
фе сти ва лу фил ма мла ди по -
ла зни ци Шко ле ани ми ра ног
фил ма осво ји ли су пр во и
тре ће ме сто.

Стар че во: Пре да ва ње на те -
му „Адап та ци ја уче ни ка на
школ ску сре ди ну за пр ви и
пе ти раз ред и сред њу шко лу”
одр жа но је у уто рак, 23. ав гу -
ста, у До му кул ту ре, ка да је,
по ред оста лих, го во ри ла и
чла ни ца Град ског ве ћа за
обра зо ва ње Та тја на Бо жић.
Из ло жба сли ка из ко лек ци је
др Де ја на Чо ла ко ви ћа би ће
отво ре на у че твр так, 1. сеп -
тем бра, у 20 са ти, у га ле ри ји
„Бо ем”.

ОДР ЖАН ЧЕ ТВР ТИ „ЛУ ДУС ФЕСТ”

Ру ска тра ди ци ја пред ста вље на Ка ча рев ци ма
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Хи ља ду љу ди пе ва ло
с Би ља ном и Љу бом

„Жи се лов ци” као
шлаг на тор ти

Че твр ти „Да ни по ро ди це” у
ор га ни за ци ји омо љич ке Ме -
сне за јед ни це и та мо шњих
клу бо ва и удру же ња, упр кос
уче ста лом не вре ме ну и по не -
ким от ка зи ва њи ма, ипак су
успе шно при ве де ни кра ју. 

„Ма ски ра ни” и Пе ђо ли но
И по след ња тре ћи на ове за ни -
мљи ве ма ни фе ста ци је до не ла
је пре гршт уз бу ђе ња и до бре
за ба ве.

Та ко је у сре ду, 17. ав гу ста,
од и гран тур нир у ру ко ме ту, за
чи ју се бес пре кор ну ор га ни за -
ци ју по бри нуо Го ран Пе јић.
Иа ко так ми че ње ни је би ло у
фо ку су, ни је зго рег спо ме ну ти
да је пр во ме сто за у зе ла еки па
„Ди на мо 2”, дру ги је био ОРК
„Пан че во”, тре ћа је би ла до ма -
ћа „Мла дост”, а омо љич ки ве -
те ра ни су би ли на за че љу. Сви
они су до би ли пе ха ре за уче -
шће и на ста ви ли дру же ње у
„тре ћем по лу вре ме ну”.

Уве че је при ре ђен ма скен бал,
ко ји је по чео на пла тоу у цен -
тру, али је ки ша на те ра ла ве се -
лу по вор ку под кров До ма кул -
ту ре. Та мо је не што ка сни је свој
шоу из вео чу ве ни Пе ђо ли но.

Су тра дан је у школ ском хо -
лу одр жан тур нир у сто ном те -
ни су, и то у две кон ку рен ци је.
У син глу је по бе дио Дар ко То -
мић, ис пред Жар ка Гло го ри ћа
и Бо ја на Са ва но ви ћа, а у ду блу
су тро феј по не ли ујак и се -
стрић – Иван Ми ло ва но вић и

ОКОН ЧА НИ ОМО ЉИЧ КИ „ДА НИ ПО РО ДИ ЦЕ”

ЗА НИ МЉИ ВО И АТРАК ТИВ НО 

УПР КОС НЕ ВРЕ МЕ НУ

Месне актуелности 

ца има та ле нат – пе вај, сви рај,
глу ми, ре ци туј” спре чи ло је
же сто ко не вре ме.

Као шлаг на тор ти оста вљен
је кон церт КУД-а „Жи сел”, ко -
ји је при ре ђен у су бо ту, 20. ав -
гу ста, на пла тоу ис пред До ма
кул ту ре. Про гра ми омо љич -
ких фол кло ра ша увек су при -
вла чи ли ве ли ку па жњу су гра -
ђа на, па је та ко би ло и овог пу -
та. Смо тра на род не игре и пе -
сме под на зи вом „Пре о бра -
жен ско ко ло 2016” би ла је
ујед но мо жда и но се ћи до га ђај
„Да на по ро ди це”, че му у при -
лог го во ри и при су ство број -
них фол клор них ан сам ба ла и
умет ни ка из Ср би је и ино -
стран ства.

Пре ко две ста пе де сет фол -
кло ра ша, де це и омла ди не
свих уз ра ста, оде ве них у на -
род не но шње, уз пе сму и му зи -

Фи лип Ко ва че вић, дру го пла -
си ра ни су би ли бра ћа од те та -
ка – Пе ђа Ми кић и Мар ко Ка -
пе та но вић, а тре ћи – Иви ца
Не чов и Алек са Ми ћић.

Пра ви спек такл, пред око хи -
ља ду љу ди,  на пра ви ли су до а је -
ни на род не му зи ке Би ља на Јев -
тић и Љу ба Лу кић, уз по моћ од -
лич ног пра те ћег ор ке стра.

Без ко њич ких тр ка?!
Сла ва Ме сне за јед ни це Омо -
љи ца, Пре о бра же ње го спод ње,
обе ле же на је у пе так, 19. ав гу -
ста, ри ту ал ним ре за њем слав -
ског ко ла ча.

На жа лост, два про гра ма ни -
су одр жа на из раз ли чи тих раз -
ло га. Док је код ко њич ких тр -
ка мо жда за ка зао људ ски фак -
тор, јер се ни је оку пио до во -
љан број так ми ча ра, ма ни фе -
ста ци ју под на зи вом „Омо љи -

ку ви ше ор ке ста ра и свир ку на
раз ли чи тим на род ним ин -
стру мен ти ма, пу на два са та
уве се ља ва ло је Омољ ча не.
Пла то ис пред До ма кул ту ре
ни је мо гао да при ми сву пу -
бли ку, ко ја је цео кон церт ис -
пра ти ла уз ова ци је, да би се
на по слет ку сви ухва ти ли у не -
пре глед но на род но ко ло.

Про грам су за по че ле че ти ри
до ма ће фол клор не гру пе, а
по том су се ре ђа ли го сти из
кул тур но-умет нич ких дру -
шта ва „Ло зо вик”, „Ли пе” код
Сме де ре ва, „Бу бу ши нац” код
По жа рев ца и „Кле нов ник” код
Ко стол ца. По се бан за чин све -
му су да ли там бу ра шки ор ке -
стар „Ко вин ски бе ћа ри” и чла -
но ви Шко ле сви ра ња на кла -
сич ним и тра ди ци о нал ним
ин стру мен ти ма при КУД-у
„Жи сел”.

Гло гоњ ски Дом кул ту ре на кон
сва ке успе шно за вр ше не се зо -
не ор га ни зу је на град ни из лет
за сво је фол кло ра ше. Та -
ко је би ло и са да, па је овог пу -
та за пре ко пе де сет ма ли ша на
у че твр так, 18. ав гу ста, ор га ни -
зо ван од ла зак у ба њу Ждре ло,
на до мак Пе тров ца на Мла ви.

У окви ру та мо шњег пре ле пог
аква-пар ка, ко ји ну ди мно го
атрак тив них са др жа ја, чла но ви
деч је фол клор не сек ци је има ли
су при ли ку да ужи ва ју у ра зним
об ли ци ма за ба ве. По ред ку па -

ња у отво ре ним и за тво ре ним
ба зе ни ма с тер мал ном во дом,
мла ди Гло гоњ ци мо гли су да се
спу шта ју низ раз не вр сте то бо -
га на, да се ма жу ле ко ви тим
бла том, игра ју ба скет у ба зе ну,
по се те са лон за ма са жу...

Тре ба на по ме ну ти да је До му
кул ту ре у ор га ни за ци ји овог из -
ле та по мо гло гло гоњ ско пред у -
зе ће „Ћуп-агро стој" из Гло го -
ња, ко је је ком плет ној „екс пе -
ди ци ји” пла ти ло днев ну кар ту,
у из но су од че ти ри сто ди на ра
по осо би.

ЛЕП ОБИ ЧАЈ ГЛО ГОЊ СКОГ ДО МА КУЛ ТУ РЕ

Мла ди фол кло ра ши за слу же но ужи ва ли у Ждре лу

Но во се љан ски гур ма ни и
њи хо ви го сти и при ја те љи
по но во су има ли при ли ку да
ужи ва ју у јед ном од нај о ми -
ље ни јих спе ци ја ли те та на
овим про сто ри ма – го ве ђем
гу ла шу.

На и ме, у школ ском пар ку
је ше сти пут при ре ђе но так -
ми че ње ку ли на ра под на зи -
вом „Бан гул”. По ле пом вре -
ме ну оку пи ло се пре ко два -
де сет еки па, ве ћи ном из Но -
вог Се ла, али и из Вр шца, Ве -
ли ког Га ја и Сеф ке ри на.

На кон ви ше ча сов ног крч -
ка ња и ши ре ња ми о ми ри са,
до бре ат мос фе ре и ве ћа ња
струч не ко ми си је – ода бра ни
су нај бо љи. Сви уче сни ци су
до би ли ма ји це, маг не те, за -

хвал ни це и ме да ље, а Јо ван
Фло ра, пред сед ник удру же ња
„Ба нат ски тро у гао”, ор га ни за -
то ра ма ни фе ста ци је, до де лио
је пе ха ре по бед ни ци ма. Пр ви
су би ли „Та та и си но ви” из
Сеф ке ри на, дру га је би ла еки -
па „Ве ли ког Га ја”, а тре ће ме -
сто су за у зе ле до ма ће „Ме ра -
кли је”, ко је су чи ни ли Го ран
Ми ло шев ски и Пе тар Да бић.

Ово дру же ње љу би те ља до -
брог за ло га ја по мо гли су Ме -
сна за јед ни ца, пи ва ра „Бал та -
зар”, ме са ра „Бур јан”, пе ка ра
„Рекс”, „МГ елек тро”, сто ва -
ри ште „Дра го дин”, зе мљо -
рад нич ке за дру ге „Слимс” и
„Ба нат ско зр но”, као и Та ња
Си мић Дах тер, Швај цар ки ња
по ре клом из Но вог Се ла.

КУВАЊЕ У НОВОМ СЕЛУ

Банатски гулаш

Народно весеље уз колце



Кон церт ре ге бен да „Дел Ар но”
одр жан је у су бо ту, 20. ав гу ста,
на пла тоу ис пред Кул тур ног
цен тра. Три на ест чла но ва бен -
да – во кал, ри там-сек ци ја (бу -
бањ, бас, пер ку си је), брас-
-сек ци ја (тру ба, сак со фон и
тром бон), два пра те ћа во ка ла,
ги та ра, две кла ви ја ту ре и је -
дан за микс-пул том – сви ра ло
је ста ре и не ко ли ко но вих пе -
са ма, ко је је пу бли ка та ко ђе
од лич но при хва ти ла.

Ове го ди не „Дел Ар но” сла -
ви три де сет го ди на по сто ја ња.
На по чет ку ка ри је ре то је би ла
пр ва ау тор ска ре ге гру па. Ње -
ну му зи ку слу ша ју и ста ри је и
мла ђе ге не ра ци је.

– Основ ни мо тив ко ји нас је
на вео да поч не мо овим да се

ба ви мо ни је се ме њао, а то је
да по ку ша мо да кроз му зи ку
ко ју сви ра мо су ге ри ше мо ак -
тив но по зи ти ван став пре ма
жи во ту, јед ну вр сту од би ја ња
да упад не мо у па сив ност ко ју
ну ди мо дер но или пост мо дер -
но вре ме. Ме њао се је ди но на -

чин на ко ји смо при сту па ли
му зи ци, у сми слу по ку ша ја да
је раз ви је мо. То што смо ус пе -
ли да до так не мо раз ли чи те ге -
не ра ци је, са мо по твр ђу је да
смо би ли до бри уче ни ци оних
ре ге мај сто ра од ко јих смо
учи ли „за нат” и да смо га ји ли
љу бав пре ма тој му зи ци – ка же
Јо ван Ма тић, фронт мен бен да.

До са да су сни ми ли шест
ал бу ма, а од по след њег је про -
те кло де сет го ди на.

– Ал бу му, ко ји смо ду го
сни ма ли, ко нач но се на зи ре
крај про дук ци је. Тре ба ло би
да бу де за вр шен до кра ја го ди -
не, а већ раз ми шља мо и о сле -
де ћем, ко ји пла ни ра мо да
при пре ма мо од ја ну а ра 2017.
го ди не – рекао је Ма тић.

Он је обе ћао да ће у на ред -
них три де сет го ди на бенд би ти
мно го ак тив ни ји и на тај на чин
уз вра ти ти вер ност пу бли ци.

БЕНД „ДЕЛ АР НО” У ПАН ЧЕ ВУ

По зи ти ван став пре ма жи во ту

КУЛТУРА
Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Догађаји који су
обележили наш град

Му рал – по зив на
пре и спи ти ва ње 
иден ти те та

Дру ги фе сти вал „FreeDom
Art” по чео је у сре ду, 17. ав гу -
ста, пред ста вља њем му ра ла
ко ји су на зи ду ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај” осли ка ли Си ни -
ша Ја њић, Сту дио „Кри шка”,
„Instinktiv Kreativ” и гру па
„C6H6 Kids”.

– Му рал се ба ви пи та њем
иден ти те та и ин те гри те та, пре -
и спи ти ва њем од ре ђе них со ци -
јал них кон струк ци ја. Иден ти -
тет ни је не што што је да то, иа ко
дру штво че сто оче ку је да бу де -
мо „ово” или „оно”, па ми при -
сва ја мо го то ва ре ше ња. Му рал
на ко ме пи ше „Ко си?” по зи ва
про ла зни ке и уче ни ке да пре и -

СТАР ТО ВАО ФЕ СТИ ВАЛ „FREEDOM ART”

ИЗ ЛО ЖБА О 300 ГО ДИ НА СЛО БО ДЕ

„Нај бо ља” је но ва пе снич ка
еди ци ја, са сло га ном „Но ве бо је
по е зи је”. Ра ди се о про јек ту
Удру же ња књи жев ни ка и књи -
жев них пре во ди ла ца Пан че ва
ко ји су по др жа ли наш град и
По кра ји на. Ова еди ци ја је пред -
ста вље на у Град ској би бли о те -
ци у че твр так, 18. ав гу ста, на
књи жев ном кок те лу, а при ча ло
се о књи жев ној сце ни у Ср би ји,
об ја вљи ва њу и пер цеп ци ји по е -

зи је код нас и у ре ги о ну. Ко ор -
ди на тор еди ци је Ја сми на То -
пић и ње не ко ле ге пе сни ци
Мар јан Ча ка ре вић и Сло бо дан
Ива но вић уче ство ва ли су у раз -
го во ру и чи та ли сво је сти хо ве. У
но вој еди ци ји би ће об ја вљи ва -
ни пан че вач ки пе сни ци, али и
пе сни ци из ду гих сре ди на. Циљ
је на ста ви ти бо га ту књи жев ну и
из да вач ку тра ди ци ју Пан че ва и
при ву ћи чи та о це.

КЊИ ЖЕВ НИ КОК ТЕЛ

Но ве бо је по е зи је

„COUNTERFATE” НА ФЕ СТИ ВА ЛИ МА

Уско ро но ви ал бум 

Културни телекс

Бра јан Пирс је умет ник
чи је сли ке оду ше вља ва ју
чи тав свет. Ипак, ње гов
успех кри је тај ну: сва ко
плат но ин спи ри са но је
нео бич ним сном. Чи та вог
жи во та он се пи та да ли су
ње го ви сно ви за пра во се -
ћа ња, на чин на ко ји про -
жи вља ва ту ђе жи во те.

Линц Џеј кобс је ге ни јал на
не у ро ге не ти чар ка, об у зе та
ис тра жи ва њем про це са на -
стан ка се ћа ња. На кон што
ви ди Бра ја но ву сли ку ко ја
при ка зу је њен ко шмар,
она га про на ла зи, а њи хов
су срет по кре ће у Бра ја ну
нај ин тен зив ни ји сан до та -
да: ви зи је на уч ни ка ко ји
ги ну у екс пло зи ји у ла бо -
ра то ри ји.

Клуп ко ми сте ри је по чи -
ње да се од мо та ва, а тра го -

ви во де Бра ја на и Линц чак
до древ ног Егип та. Ме ђу -
тим, не при ја тељ из при -
крај ка пра ти сва ки њи хов
по крет и ни шта га не ће
спре чи ти да се по бри не да
про шлост оста не про -
шлост.

„Пу то ва ње кроз сно ве” 
Гвен до ли на Во ма ка

Два чи та о ца ко ји до сре де, 31. ав гу ста, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње:
„На ка ква пу то ва ња вас во де сно ви?”, на гра ди ће мо по
јед ним при мер ком књи ге „Пу то ва ње кроз сно ве” Гвен -
до ли на Во ма ка. Нај за ни мљи ви је од го во ре ће мо об ја ви ти
у на ред ном бро ју „Пан чев ца”, а на гра де се мо гу пре у зе -
ти у књи жа ри „Вул кан”.
Пра ви ло за сла ње СМС-а је сле де ће: уку цај те КО (раз мак) Алнари (раз мак) текст по ру ке  и
по ша љи те на 1201. Бру то це на СМС-а из но си 39,48 ди на ра у ВИП мре жи, 39,60 ди на ра у Те -
ле нор мре жи и 38,64 ди на ра у мт:с мре жи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

Књи жев ност
Че твр так, 1. сеп тем бар, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о -
те ке: књи жев но ве че Вла ди ми ра Кец ма но ви ћа и пред ста -
вља ње ње го вог ро ма на „Оса ма”. Раз го вор с пи сцем во ди
Ву ле Жу рић.

Му зи ка
Пе так, 26. ав густ, 21 сат, пла то ис пред Кул тур ног цен тра:
кон церт бен да „The LVCS”.

Те мат ски про грам
Пе так, 26. ав густ, 18–20 са ти, На род ни му зеј: ра ди о ни ца
за де вој чи це „Обу ци лут ку”, у окви ру пре зен та ци је нео лит -
ског ко сти ма „Оде ва ње у нео ли ту”. Ау тор: мр Алек сан дра
Го лу бов, ку стос-ар хе о лог.

Пе так, 26. ав густ, 18 са ти, пла то ис пред До ма омла ди не:
„Вау ба зар” Дру штва при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и са -
јам ор га ни за то ра во лон тер ских про гра ма „По кре ни свет”, у
окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”.

Су бо та, 27. ав густ, 13 са ти, дво ра на „Апо ло”: удру же ње
КОМ ПАС – „Жи ва би бли о те ка – Не це ни књи гу по ко ри ца -
ма”, у окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”.

Су бо та, 27. ав густ, 16 са ти, круг у Град ском пар ку: ра ди о -
ни ца ка ри ка ту ре Ни ко ле Дра га ша, у окви ру фе сти ва ла „Fre-
eDom Art”.

Су бо та, 27. ав густ, 18 са ти, пла то ис пред До ма омла ди не:
„Вау ба зар” Дру штва при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и са -
јам ор га ни за то ра во лон тер ских про гра ма „По кре ни свет”, у
окви ру фе сти ва ла „FreeDom Art”.

Уто рак, 30. ав густ, 19.30, чи та о ни ца Град ске би бли о те ке:
про мо ци ја уџ бе ни ка „Ги та ра 1” ау то ра Не на да Пе тро ви ћа.

Ма пе и сли ке из исто ри је Пан че ва

Истог да на је отво ре на и из -
ло жба „Да ни сло бо де у Пан че -
ву” у Исто риј ском ар хи ву, ко -
ју је та уста но ва и ре а ли зо ва -

Стране припремила 
Милица

Манић

У чи та о ни ци Град ске би бли -
о те ке у пе так, 26. ав гу ста, у
19.30, пу бли ка ко ја пра ти
про гра ме „Пан че вач ког кул -
тур ног ле та” мо ћи ће да по -
здра ви ака де ми ка и књи жев -
ни ка Ма ти ју Бећ ко ви ћа. Он
се ода звао по зи ву на пе снич -
ко дру же ње ко ји су му упу ти -
ле „Кри ла те пе сме” – по ет -
ски трио ко ји чи не пан че вач -

ке пе сни ки ње Гор да на Вла -
јић, Иван ка Рад ма но вић и
Ми ло са ва Па вло вић.

Про грам ће по че ти Бећ -
ко ви ће вом чу ве ном пе смом
„Два при ја те ља”, ко ју је сво -
је вре ме но от пе вао Ар сен
Де дић, а пе сни ки ње ће овом
при ли ком на ја ви ти за јед -
нич ку збир ку пе са ма под
на зи вом „Кри ла те пе сме”.

ПЕ СНИЧ КО ДРУ ЖЕ ЊЕ У БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Гост 
Ма ти ја Бећ ко вић

спи та ју соп стве ни иден ти тет и
да се по за ба ве са мим со бом –
ре као је Бо рис Ста нић, ли ков ни
уред ник До ма омла ди не.

ла. Кроз ма пе и сли ке при ка -
за ни су исто риј ски до га ђа ји
ко ји су обе ле жи ли наш град у
по след њих 300 го ди на – пре -
да ја кљу че ва гра да 8. но вем -
бра 1716, из глед пан че вач ке
твр ђа ве у 18. ве ку, Пр ви свет -
ски рат, 27. март 1941. и дру -
ги. Сва ка те ма на свој на чин
пред ста вља сло бо ду, би ло као
сти ца ње, би ло као веч ни мо -
тив и те жњу.

– По ку ша ли смо да до так не -
мо са мо не ке основ не тач ке
сло бо де ко ја се у Пан че ву
ства ра ла од 1716, ка да је оно
осло бо ђе но од Ту ра ка, па до
нај но ви јих да на. Ми сли мо да
сло бо да ни је са мо осло ба ђа ње
од не че га, не го да пред ста вља
и зна ње, при ли ку да ка жеш
шта во лиш... Пред ста вља и не -
што што је огра ни ча ва и оно
што је по кре ће. Ту и та кву сло -
бо ду по ку ша ли смо да пред -
ста ви мо. Основ ни по кре тач
сва ког по је дин ца, гру пе и на -
ро да је сло бо да. Она је не што
што је у сви ма на ма – об ја снио
је Ма ри јан Да кић из Исто риј -
ског ар хи ва.

„FreeDom Art” ће тра ја ти до
27. ав гу ста и иа ко је за ње га
обез бе ђен при лич но ма ли бу -
џет, про грам ће би ти бо гат и
ра зно вр стан.

– Фе сти вал ће тра ја ти шест
да на и би ће око два де сет раз -
ли чи тих сег ме на та: еду ка тив -
них, ра ди о ни чар ских, филм -
ских, ли ков них, књи жев них.
Уче ство ва ће ви ше од сто умет -
ни ка, ме ђу ко ји ма су и го сти
из Не мач ке – из ја ви ла је Ма -
ри ја Је вић, ди рек тор ка До ма
омла ди не.

„FreeDom Art” ор га ни зу је и
ре а ли зу је Дом омла ди не Пан -
че во под по кро ви тељ ством
Гра да Пан че ва.

ДО КРА ЈА МАНИФЕСТАЦИЈЕ НЕ ПРО ПУ СТИ ТЕ…

Пе так, 26. ав густ: Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа, Дом омла ди не, 21 сат, свир ка бен да „Plastic Trees”, на -

ступ по ла зни ка хип-хоп ра ди о ни це и кон церт бен да „Еле мен тал”.

Дво ра на „Апо ло”, 00–04 са та: After Party Berlin Weekend, Eifer & Sucht, Johannes-Fait.

Су бо та, 27. ав густ: Ма ли клуб До ма омла ди не, 18.30: отва ра ње из ло жбе фо то гра фи ја „Ста ра ли ца на -

ших ули ца” фо то-клу ба До ма омла ди не.

Омла дин ски ре сурс ни цен тар, 18.30: отва ра ње из ло жбе ка ри ка ту ра „Бор ци за људ ска пра ва” на ста -

лих у ра ди о ни ци Ни ко ле Дра га ша.

Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа, Дом омла ди не Пан че во, 19 са ти: „Youtube” атрак ци ја „Yassertain”.

Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа, Дом омла ди не Пан че во, 21.30: „На ран Џе мо ва ње” – жур ка по во дом за -

вр шет ка про јек та „Exploring Roots and Ways of Cultural Diversity in Music and Education”.

Дво ра на „Апо ло”, 22.30, за вр шна жур ка „Berlin Weekend” – Ни ко ла Ву ко вић, Nikklaas (The Unknown

/ Berlin), Enki.

Не де ља, 28. ав густ: Дво ра на „Апо ло”, филм ски про грам: 17 са ти – „Vita activa – Дух Ха не Арент”, Ada

Ushpiz, Izrael, Ка на да; 19 са ти – „Sonita”, Rokhsareh Ghaem Maghami, Иран, Не мач ка, Швај цар ска; 21

сат – „Во ли вас ва ша Sexymaya”, Иван Ман дић, Ср би ја.

Пла то Ми ла на Мла де но ви ћа, Дом омла ди не, 22.30: кон церт „Кра ља Чач ка”.

Пан че вач ки ал тер на тив ни
рок/ме тал бенд „Counterfate”
отво рио је кон цер том ово го -
ди шњи „Beer Fest” у сре ду, 17.
ав гу ста, на Ушћу у Бе о гра ду.

Пре три не де ље овај бенд је
по бе дио на так ми че њу „Ро кај и
ти” и та ко обез бе дио уче шће на
фе сти ва лу „Ро ка ње”, па ће у пе -
так, 26. ав гу ста, на сту пи ти на
Ка ле мег да ну. „Counterfate” је у
сеп тем бру про шле го ди не сни -
мио пр ви ал бум – „Chasing Li-
fe”, а тре нут но ра ди на пе сма -
ма ко је ће се на ћи на на ред ном
из да њу и пла ни ра да уско ро
уђе у сту дио. Бенд чи не Зо ран
Зец (во кал), Сте фан Јо ва но вић
(ги та ра), Не ма ња По пов (ги та -
ра), Алек са Чу пић (бас-ги та ра)
и Алек сан дар Ро тар (буб ње ви).



Чи та ње је на су шна
по тре ба и тре нинг 
за пи са ње

Ве ли чи на Ћо пи ће вог
де ла је ње гов је зик

Чи та ње је основ ни
по сао пи сца

Ву ле Жу рић, књи жев ник, пи -
сац ра дио-дра ма, пу бли ци ста
и сце на ри ста, ро ђен је 1969.
го ди не у Са ра је ву, где је и жи -
вео до 1993, ка да је до шао у
Бе о град. Че ти ри го ди не ка -
сни је љу бав га је до ве ла у наш
град. Об ја вио је књи ге при ча:
„Умри му шки”, „Дви је го ди не
хлад но ће”, „У кре ве ту са Ма -
до ном”, „Вал це ри и сно ша ји”,
„Му ли јин руж”, „Ка те на чо” и
„Тај на цр ве ног зам ка”. Ау тор
је ро ма на: „Бла ги да ни за тим
про ђу”, „Рин фуз”, „Ти гре ро”,
„Цр не ћур ке и дру га књи га цр -
них ћур ки”, „Мр тве бра ве”,
„На род ња ко ва смрт”, „Не де ља
па цо ва” и „Срп ска три ло ги ја”.
За Драм ски про грам Ра дио Бе -
о гра да на пи сао је ви ше ра дио-
-дра ма о кла си ци ма на ше
књи жев но сти, те адап та ци ју
„Се о ба” и „Дру ге књи ге Се о ба”
Ми ло ша Цр њан ског.

За ро ман „Ти гре ро” до био је
го ди шњу на гра ду на ше Град -
ске би бли о те ке, а ових да на је
сти гла вест да је ње гов нај но -
ви ји ро ман „Ре пу бли ка Ћо -
пић”, ко ји се прет ход но на шао
и у нај у жем из бо ру за НИН-ову
на гра ду, овен чан на гра дом
„Дан ко По по вић”, ко ју до де љу -
је фонд „Пр ви срп ски уста нак”
из Аран ђе лов ца. При зна ње ће
му би ти уру че но 26. ав гу ста. 

• И ра ни је сте пи са ли о пи -
сци ма, али увек су то би ле или
при че или ра дио-дра ме, а Ћо -
пи ћу сте по све ти ли цео је дан
ро ман. За што баш ње му? 

– Имао сам ту сре ћу да пр ви
су срет с књи га ма и је зи ком до -
жи вим уз Змај Јо ву, Ду шка Ра -
до ви ћа и Ћо пи ћа. Мо је нај ра -
ни је пред ста ве о ли ку и де лу
јед ног пи сца ве за не су упра во
за овог по то њег. На кон што
сам и сам мал ки це по чео да
пи ска рам и ка ко је чи та ње 

не из бе жно по ста ло јед на од
глав них спи са тељ ских оба ве за,
за до вољ ство ура ња ња у Ћо пи -
ћев књи жев ни свет до не ло је и
са зна ње ка ко је реч о јед ном од
кључ них пи са ца на ше кул ту ре.
По том је Ју го сла ви ја срав ње на
у ра то ви ма и Ћо пић је по стао
још ак ту ел ни ји. Да би се мен -
тал но пре жи ве ло, мно го ко ри -
сни је је би ло про чи та ти ње гов
„Глу ви ба рут” не го гле да ти ве -
сти са обе стра не фрон та. А
про шле го ди не је на ша оса ка -
ће на кул тур на ин фра струк ту ра
ус пе ла да ипак обе ле жи сто го -
ди шњи цу ро ђе ња овог ве ли ка на
и ме ни је при па ла част да на -
пи шем ра дио-дра му о ње го вом
жи во ту, де лу и са мо у би ству.
Из вр шио сам тај за да так и
схва тио да имам још по не што
да ка жем о жи во ту и суд би ни
на шег нај о ми ље ни јег пи сца.
По но во сам при о нуо на ис тра -
жи ва ње и по том се оти снуо у
„пи са ње Ћо пи ћа”.

• Сва ка од „де вет офан зи ва”
из под на сло ва је, за пра во, јед но
од по гла вља Ћо пи ће вог жи во та?

Ве тар се ди же

КУЛТУРА
Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

11

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

Када се 1994. годинe поја-
вила књига „У потпалубљу”
једног младог писца, на-
стала је права пометња.
Сви су причали о тој књи-
зи, одушевљење је било ве-
лико, а онда је Владимир Ар-
сенијевић добио и НИН-ову
награду и остао запамћен
као најмлађи добитник
овог важног књижевног
признања.

Била је то прва књига за-
мишљене тетралогије „Clo -
a ca Ma xi ma”, која романом
„Ти и ја, Анђела” добија
достојан наставак.

Роман „Ти и ја, Анђела”
јесте римејк „Анђеле” из
1997. године, али је битно
измењена структура и прича
у роману. Будући да је про-
шло двадесет година, стече-
но огромно списатељско и
животно искуство аутора до-
принело је да заправо чита-
мо потпуно нов роман.

Јесен 1992. године, људи
и даље нестају – беже из зе-
мље, умиру у њој или гину
у ратовима у којима Срби-
ја не учествује. Усред ко-
шмара и очајничког зава-
равања да нових ратова 
неће бити, Анђела живи

животом мајке која се су-
протставила хероину, а
приповедач, који нам не от-
крива своје име, покушава
да се носи с теретом очин-
ства и егзистенцијалног
безнађа. Анђелина ускоме-
шаност, принудни живот с
родитељима, пријатељства
која нестају и свеприсут-
ност смрти постају несно-
сно тешки – чини се да ће
страдати и сама љубав. По-
кушаји да се она очува из-
градиће потресну причу о
животу у гротлу зла раних
деведесетих.

„Ти и ја, Анђела” 
Владимира Арсенијевића

Ми лан Ла зић, сту дент 

Бе о град ске по ли тех ни ке

КЊИ ГА: Не дав но ми је у ру -
ке до спе ло де ло Хер ма на
Хе сеа „Си дар та”, за ко је мо -
гу ре ћи да је „masterpiece”
ства ра ла штва. Глав ни лик је
Си дар та, де чак ко ји од ра ста
у бра ман ској по ро ди ци. Пу -
сто ло ви не кроз ко је про ла зи
од лу чив ши се да кре не на
пут са мо спо зна је и про на ла -
же ња се бе, на во де чи та о ца
да се по и сто ве ти с глав ним
ју на ком. Пут ин ди ви ду ал но -
сти је пут ко јем тре ба да
стре ми мо, јер са мо та ко мо -
же мо упо зна ти, у на ма са -
ми ма, оно што је смо и као
та кви по ста је мо при хва тљи -
ви се би, па и дру штву. Хе се
кроз при по вет ку про па ги ра
ду хов но уз ди за ње, а кри ти -
ку је ма те ри јал ну по хле пу
ко ја оби та ва у љу ди ма, као и
дру штво ко је по тен ци ра ма -
те ри јал не вред но сти из над
ду хов не уз ви ше но сти. По -
чев ши да жи ви као нор ма -
лан чо век у дру штву ма те -
ри јал ног, и сам по ста је као
сви оста ли. Ме ђу тим, схва та
да то ни је он и да тре ба да
на ста ви свој пут за тра га -
њем. Да би до шао до аске зе,
Го та ма се од ри че све га ма -
те ри јал ног, као и те ле сних
по тре ба, за рад уз ви ше но сти
са мог ду ха. Уте ху про на ла зи
на ре ци, ко ја на кра ју по ста -
је ње гов дом.

ФИЛМ „The Wind Rises” сту -
ди ја „Ghibli”, јед ног од бо -
љих, што се ти че ани ма ци је,
у Ја па ну, вре ди по гле да ти.
Још као де чак, глав ни ју нак
Ји ро во лео је да по сма тра
ави о не ка ко ле те. Са њао је

да ће по ста ти ин же њер и
кон стру и са ти ави о не. Мла -
дић по чи ње да ра ди као ин -
же њер за др жав но ва зду хо -
плов ство, али Ја пан у 19. ве ку
ни је био мно го раз ви јен –
по че ци ин ду стри ја ли за ци је
су се тек на зи ра ли. По од ла -
ску на по слов ни пут у Не -
мач ку Ји ро упо зна је но ве
ви до ве ер краф тин га. С тим
са зна њем вра ћа се у сво ју
зе мљу, на ста вља рад и
оства ру је сан о свом ави о ну
ко ји ће ле те ти. Филм је
2014. био но ми но ван за на -
гра ду „Оскар” за нај бо љи
ани ми ра ни филм и за
„Злат ни гло бус” за нај бо љи
стра ни филм. 

МУ ЗИ КА: Што се ти че му -
зи ке, мој из бор за ви кенд
сва ка ко ће би ти „Berlin Wee-
kend”. Тре ба ло би да по сто ји
ви ше ова квих му зич ких са -
др жа ја у гра ду ка ко би смо
ми мла ди има ли мо гућ ност
да чу је мо из во ђа че и из дру -
гих др жа ва. Ра ду јем се до -
бром про во ду и по зи тив ној
енер ги ји.

Два читаоца који до среде, 31. августа, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на пи-
тање: „Како сачувати љубав у тешким временима?”, на-
градићемо по једним примерком књиге „Ти и ја, Анђе-
ла” Владимира Арсенијевића. Најбоље одговоре ћемо
објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се мо-
гу 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.

МОЈ избор МОЈ

ЛЕ(Т)ЊИ РАЗ ГО ВО РИ: ВУ ЛЕ ЖУ РИЋ, КЊИ ЖЕВ НИК

„НА РОД НО О СЛО БО ДИ ЛАЧ КИ” РО МАН 
О НА РОД НОМ ПИ СЦУ

– Ин си сти ра ње на под на сло -
ви ма је јед на од ка рак те ри сти ка
мо је по е ти ке. Спо јив ши Ћо пи -
ће ву „Осму офан зи ву” и де вет
кру го ва Дан те о вог „Па кла”,
сти гао сам до од го во ра на пи -
та ње ка ко да „рас по ре дим” овај
„на род но о сло бо ди лач ки” ро -
ман о на род ном пи сцу и ње го -
вом пу ту од ба ште сље зо ве бо је
до мо ста с ко га је оти шао из
жи во та. И ко ли ко је мо је при -
по ве да ње кроз тих де вет офан -
зи ва си ла зак у па као јед ног му -
че нич ког жи во та ве ли ког умет -
ни ка ко ји се др знуо да диг не
свој књи жев ни глас про тив не -
прав де у но вом, на вод но пра -
вед ни јем дру штву, за ко је су
жи во те да ли и ње го ви брат и
се стра, те нај бли ски ји при ја те -
љи, то ли ко је и по ку шај да чи -
та о ци још јед ном по се те ње гов
свет ме две да и леп ти ро ва, мач -
ка То ше и је же ве ку ћи це. Не
мо же се ис при ча ти при ча о
жи вље њу и уми ра њу умет ни ка
без ура ња ња у ду би не ње го вог
де ла. Ве ли чи на Ћо пи ће вог де -
ла је пре све га ње гов је зик и ка -
да сам про на шао кљу чић и
отво рио ка пи ји цу, на шао сам
се у све ту ре чи и ре че ни ца ко је
као да је сли као Волт Ди зни. А
при ча о Ћо пи ће вом жи во ту и
де лу је сте су срет то пли не и ки -
ко та цр та ћа с не мом та мом
смр ти.

• Че сто на књи жев ним ве че -
ри ма раз го ва ра те с ко ле га ма и
пред ста вља те њи хо ва де ла.
Шта би мо де ра тор Жу рић пи -
тао пи сца Ву ле та Жу ри ћа?

– Шта год да бих га пи тао,
тај би се рас при чао и на кра ју
не би ни од го во рио на по ста -

вље но пи та ње, не го би бр бљао
о не че му са свим де се том.

• Мно го чи та те. Шта вам је
ва жни је – чи та ње или пи са ње?

– Већ сам на тук нуо да је чи -
та ње основ ни по сао пи сца и то
као па па гај по на вљам и на
књи жев ним ве че ри ма и у раз -
го во ри ма за ме ди је. При ку -
пља ју ћи гра ђу о Ћо пи ћу, че сто
сам на и ла зио на ње го во ука зи -
ва ње на ово „мо ра ње”. Реч је о
не кој вр сти тре нин га, оста ја њу
у фор ми, али пре све га ра ди се
о на су шној по тре би да се што
ви ше и ду же бу де у све ту умет -
но сти, све ту ле пог, ху ма ног,
све ту у ко ме се ди ше сло бо да,
без ко је умет ник ни је умет ник.

• У не ком од ин тер вјуа сте
ре кли да је бо ље би ти по пу ла -
ран не го пи смен. Је сте оста ли
при том ста ву?

– Бо ље, ако сте се пре пу сти -
ли ру жи ча стим зра ци ма ри ја -
ли ти ја. А вла сни ци тих екра на
ра де са мо оно што су ти ра ни
од у век и ра ди ли: свим си ла ма
се бо ре про тив би ло ко је мо -
гућ но сти да и нај ма ње зна ње
до пре до њи хо вих по да ни ка.
Ми, ипак, има мо из бор и не
сме мо ола ко при хва ти ти пер -
ма нент но кле ве та ње школ ства.
„На у чи те је зик”, још пре ско ро
пет на ест го ди на је у сво јој
„Ске ли” по на вљао Го ран Пе -
тро вић. Хај де да га по слу ша мо.

• У На род ном по зо ри шту
Ре пу бли ке Срп ске у Ба ња лу ци
у то ку је при пре ма по зо ри шне
пред ста ве „Цр но сун це Пе тра
Ко чи ћа” по ва шој дра ми, у ре -
жи ји Не бој ше Бра ди ћа. Пре -
ми је ра тре ба да бу де сре ди ном
ок то бра. Ко ји део Ко чи ће вог
жи во та ће гле да о ци има ти
при ли ку да ви де на сце ни?

– Реч је о по след њим да ни ма
пи сца „Ја зав ца пред су дом”.
Ко чић је умро у Бе о гра ду, у ду -
шев ној бол ни ци, у ав гу сту
1916, и о то ме по сто ји све до -
чан ство из пр ве ру ке. При ча о
Ко чи ће вој тра ге ди ји ујед но је
и при ча о ду шев ној бол ни ци
на Гу бе рев цу – да на шњој бол -
ни ци „Ла за Ла за ре вић” код
Кли нич ког цен тра – ко ја је у то
вре ме би ла је ди на сло бод на
те ри то ри ја у оку пи ра ној Ср би -
ји. Те исте 1916. го ди не, на
при мер, у Бе о гра ду су по но во
про ра ди ле шко ле, али под ау -
стриј ским па тро на том. Ћи ри -
ли ца је би ла стро го за бра ње на,
а основ ни за да так те но ве шко -
ле био је да де ца на у че „европ -
ске вред но сти”. Ис тра жи ва ње
не та ко да ле ке про шло сти увек
до не се ни ма ло охра бру ју ћа са -
зна ња о не ве ро ват ним слич но -
сти ма с вре ме ном у ко ме жи -
ви мо. Не ве ру јем у ман тру о
„уче њу на гре шка ма”, али је -
ди ни за кљу чак ко ји увек из ву -
чем из свих тих при ме ра по на -
вља ња га до сти и не прав ди је
да смо их увек пре жи ве ли. За -
што да та ко не бу де и са да?

Пр ви ан самбл КУД-а „Абра -
ше вић” уче ство вао је по чет -
ком ав гу ста на два де сет дру -
гом Ме ђу на род ном фе сти ва -
лу фол кло ра у бу гар ском
гра ду Плов ди ву, где је успе -
шно пред ста вљао Ср би ју. По -
ред пан че вач ке, пу бли ци су
се пред ста ви ле и фол клор не
гру пе из Ру му ни је, Грч ке,
Ита ли је, Ма ђар ске и Мек си -
ка, а фор мал ни до ма ћин био
је бу гар ски фол клор ни ан -
самбл „Тра ки ја”. „Абра ше -
вић” је имао не ко ли ко ве о ма

за па же них на сту па пред ви -
ше од 6.000 гле да ла ца у ам -
фи те а тру у Плов ди ву и је дан
на тр гу у Асе нов гра ду, на ко -
ји ма их је пу бли ка ре дов но
вра ћа ла на бис.

Деч ји ан сам бли су се не дав -
но вра ти ли из Грч ке, где су би -
ли на за јед нич кој тур не ји с
КУД-ом „Бран ко Ра ди че вић”
из Зе му на. Ка ко са зна је мо од
Ле ле Стој нов, пред сед ни це
КУД-а „Абра ше вић”, пр ви ан -
самбл кра јем но вем бра тре ба
да на сту пи и у Ау стри ји.

КУД „АБРА ШЕ ВИЋ” НА ФЕ СТИ ВА ЛУ 

У ПЛОВ ДИ ВУ

Оду ше ви ли пу бли ку

Је дан од на ших нај бо љих при -
по ве да ча Ва са Пав ко вић об ја -
вио је но ву књи гу, под на сло вом
„Де сет зам ки”. Реч је о де сет
при ча о исто то ли ко
кри ми на ли стич ких
слу ча је ва ко је је то -
ком свог рад ног ве ка
ре ша вао успе шни
по ли ца јац, а по том и
адво кат То дић.

При че су та јан -
стве не и дра ма тич -
не, прот ка не по себ -
ним ху мо ром, и у
њи ма се „жи во и
кри тич ки од сли ка ва
по след њих по ла ве -

ка у на шим жи во ти ма и мно -
штво чу де сних суд би на та ко -
зва них ма лих љу ди” – на во ди
из да вач „Ву ко тић ме ди ја”.

НО ВА КЊИ ГА ВА СЕ ПАВ КО ВИ ЋА

Де сет зам ки



За екс трем не бр зи не по -
треб ни су иста та ква опре ма
и де ло ви, па та ко и гу ме.
Глав на уло га пне у ма ти ка у
тр ка ма „Фор му ле 1” је сте да
у сва ком тре нут ку „обез бе -
де” нај бо ље мо гу ће при а ња -
ње ау то мо би ла за под ло гу,
ка ко би се сна га мо то ра аде -
кват но ис ко ри сти ла, те да
бо лид при ве ли ким бр зи на -
ма не би из ле тео са ста зе.
Ка да су вре мен ски усло ви
иде ал ни, лак ше је ис пу ни ти
по ме ну те кри те ри ју ме, али
про блем на ста је ка да се во -
зи по ки ши. Про из во ђа чи
пне у ма ти ка су ди зај ни ра ли
гу ме ко је и при екс трем ним
усло ви ма има ју оп ти мал не
ка рак те ри сти ке на тр ка ли -
шту. Та ко ови пне у ма ти ци у
во жњи из ба це иза ау то мо -
би ла и до 250 ли та ра во де у
се кун ди.

При род на бо ја гу ме је бе ла,
али се она при про це су про -
из вод ње ау то мо бил ских пне -
у ма ти ка ме ња, јер про из во -
ђа чи до да ју у сме су угље ник.
Ка да се овај при род ни еле -
мент до да у гу му, она до би ја
сва свој ства ко ја су по треб на.
Осим бо је, кар бон или угље -
ник по ве ћа ва от пор ност на
ха ба ње сто пу та, а на ис те за -
ње чак хи ља ду пу та. Та ко ђе,
то пло та се код пне у ма ти ка,
за хва љу ју ћи угље ни ку, рав -
но мер но рас по ре ђу је с га зе -
ћег сло ја и иви ца по це лој
ау то-гу ми.

Сет гу ма за „Бу га ти јев” мо -
дел „веј рон” ко шта око
40.000 до ла ра. Пре по ру ка
про из во ђа ча је да се и фел -
не ме ња ју на кон за ме не два -
ју се то ва пне у ма ти ка, а они
ко шта ју 70.000 до ла ра.

ЕЛЕК ТРОН СКА НА ПЛА ТА – 
НЕ МА ЧЕ КА ЊА

Се зо на го ди шњих од мо ра
мо же да бу де пра ва ноћ на
мо ра за во за че ко ји ко ри сте
ау то-пу т. И ове го ди не смо
би ли све до ци да су за др жа -
ва ња на на плат ним рам па -
ма би ла ви ше ча сов на због
пут ни ка из дру гих европ -
ских зе ма ља ко ји ма је на ша
зе мља би ла тран зит на. По -
ред мо гућ но сти да до же ље -
не де сти на ци је до ђе те не -
ким ал тер на тив ним пу тем,
мо гу ће ре ше ње за из бе га ва -
ње че ка ња је сте да пу та ри ну

пла ти те елек трон ским пу -
тем, од но сно пу тем ТАГ
уре ђа ја. То је елек трон ски
уре ђај ко ји се мон ти ра на
уну тра шњу по вр ши ну ве -
тро бран ског ста кла во зи ла и
омо гу ћа ва про ла зак кроз
на плат ну рам пу без за др жа -
ва ња. ТАГ еми ту је по себ не
та ла се ко ји се очи та ва ју при
ула ску на ау то-пу т, као и на
из ла ску, ка да се и вр ши
пла ћа ње пу та ри не.

По сту пак до би ја ња уре ђа -
ја је јед но ста ван, а по треб не
су вам лич на кар та и во зач -
ка до зво ла, ка ко би па ра ме -
три о ка те го ри ји би ли уне ти
у ТАГ, од но сно да би се пу -
та ри на за ва шу вр сту во зи ла
аде кват но на пла ти ла. Пу та -
ри на за фи зич ка ли ца на -
пла ћу је се по при пејд си сте -
му, тј. ко ри сник елек трон -

ске на пла те пу та ри не уна -
пред упла ћу је од ре ђе ни из -
нос, ко ји се учи та ва у уре -
ђај, а при ли ком са ме на пла -
те ума њу је за це ну ко ја је
про пи са на за пре ђе ну де о -
ни цу.

При ли ком ула ска на пут
или са ме на пла те до вољ но
је да при ђе те и успо ри те.
Та да ће се рам па по ди ћи,
од но сно дис плеј ће оба ве -
сти ти во за ча о то ме да је
пла тио пу та ри ну, о из но су
ко ји је том при ли ком „ски -

нут” с ра чу на и о пре о ста -
лом кре ди ту. Уре ђај и до пу -
на ра чу на ку пу ју се у ко ри -
снич ком цен тру Јав ног пред -
у зе ћа „Пу те ви Ср би је”, ко ји
се на ла зи у Уста нич кој 64/5,
у свим ве ћим фи ли ја ла ма
Ау то-мо то са ве за Ср би је,
као и на бен зин ским ста ни -
ца ма с ко ји ма „Пу те ви Ср -
би је” има ју уго вор; це на
уре ђа ја из но си 2.022 ди на -
ра. Ула зак на ау то-пу т са
ТАГ-ом мо гућ је на го то во
свим на плат ним рам па ма у
Ср би ји, осим на ста ни ца ма
у Ин ђи ји, Вр ба су и Зма је ву.

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

УГЉЕ НИК ЗА БО ЉЕ ПЕР ФОР МАН СЕ

- - - - - САВЕТИ - - - - 

Страну припремио

Немања 
Урошевић

Иде је ко је су за жи ве ле
на кон сто го ди на

Так си сти су не кад
во зи ли „на стру ју”

Раз вој тех но ло ги је у ау то-
-ин ду стри ји је је дан од очи -
глед ни јих и сва ке го ди не се на
тр жи ште лан си ра мно го то га
но вог. На ули ца ма у све ту се
уве ли ко во зе хи брид ни и елек -
трич ни ау то мо би ли, ау то ном -
на во зи ла, као и ау то мо би ли
ко ји ко ри сте ћи „мо дер ну” тех -
но ло ги ју ште де го ри во.

Ме ђу тим, ком па ни је ко је
про из во де ова кве ау то мо би ле
ни су баш от кри ле „то плу во ду”,
са мо су уса вр ши ле иде је ко је су
ста ре и до сто го ди на. Раз ло зи
због ко јих ова тех но ло шка ре -
ше ња ни су за жи ве ла раз ли чи -
ти су од слу ча ја до слу ча ја, али
се она по ла ко вра ћа ју...

Ком пли ко ван си стем 
ше зде се тих
Ком па ни је „Те сла” и „Гугл”
нај да ље су оти шле у раз во ју
ау то ном них ау то мо би ла, од -
но сно во зи ла ко ја се кре ћу без
ак тив ног уче шћа во за ча. Пр ва
иде ја о ова квом во зи лу на ста -
ла је 1964. го ди не у ла бо ра то -
ри ји за раз вој ве штач ке ин те -
ли ген ци је на Уни вер зи те ту
Стан форд, а иде ја је би ла да

се на пра ви ма ло во зи ло ве ли -
чи не оног ко је се ко ри сти ло
на голф те ре ни ма.

Овај „ау то мо бил” је био
опре мљен ка ме ром на пред њој
стра ни и уре ђа јем за бе жич ну
ко нек ци ју с ра чу на ром ко ји се
на ла зио у не по сред ној бли зи -
ни. Во зи ло је ка ме ром сни ма -
ло те рен на ко јем се на ла зи у
да том мо мен ту и сла ло сли ке
у ра чу нар, ко ји је на осно ву
њих пра вио 3Д ма пу окру же -
ња. Ти по да ци су се вра ћа ли у
ра чу нар ски је ди ни цу у во зи лу,
а на осно ву њих се оно и кре та -
ло. Ово је био из у зет но дуг
про цес и то је је дан од раз ло га
за што иде ја са Стан фор да ни је
за жи ве ла у прак си.

Елек трич ни ау то мо би ли су
не кад би ли број ни ји од во зи -
ла с мо то ри ма са уну тра -
шњим са го ре ва њем. Да, до бро
сте про чи та ли... До ду ше, са -
да шња тех но ло ги ја је у ве ли -
кој ме ри на пре до ва ла, па су
ба те ри је у овим ау то мо би ли -
ма ду го трај ни је, а са мим тим
је и ау то но ми ја ве ћа. Ова кви
ау то мо би ли се углав ном пу -
не пу тем елек тро мре же, али 
по сто је и по себ не ста ни це на
ко ји ма пра зну ба те ри ју у ау -
то мо би лу мо же те за ме ни те
пу ном. Иде ја о за ме ни ба те -
ри ја да ти ра из вре ме на ка да
ве ћи на ау то мо бил ских брен -
до ва ни је ни по сто ја ла.

ма ве ли ких гра до ва. Док су
вла сни ци оба вља ли по сло ве по
цен тру, ау то мо би ли су би ли на
пар кинг-пу ни ли шти ма. При -
кључ ци на не ким во зи ли ма би -
ли су дру га чи ји од оних на по -
ме ну тим ме сти ма, та ко да је
овај кон цепт убр зо за мро.

Јед ни ми сле да је мул ти ци -
лин дар си стем, ко ји де ак ти ви -
ра по ло ви ну ци лин да ра у мо -
то ру уко ли ко је за же ље ни ре -
жим во жње не по треб на пу на
сна га мо то ра, на стао 2005, ка -
да и „Крај сле ров” мо дел 300
Ц. Дру ги сма тра ју да је ову де -
ак ти ва ци ју, ра ди уште де го ри -
ва, па тен ти рао „Мер це дес”
2001. го ди не, али и јед ни и
дру ги гре ше... „Ка ди лак” је
1981. у са рад њи с кор по ра ци -
јом „Итон” ус пео да на пра ви
мо тор с мо ду лар ном за пре ми -
ном ка ко би ис по што вао стан -
дар де о еко но мич но сти ко ји
су та да би ли на сна зи.

Мо тор В8-4-2 у осно ви је
имао осам ци лин да ра, а ка да
би се ау то мо бил кре тао ау то-
-пу тем кон стант ном бр зи ном,
ау то мат ски је ис кљу чи вао или
два или че ти ри ци лин дра, за -
ви сно од оп те ре ће ња агре га та.
На слич ним си сте ми ма су ра -
ди ли и „Ал фа Ро мео” и „Ми -
цу би ши”, али ни су ус пе ли да
на пра ве по у здан агре гат, због
че га су од у ста ли од ула га ња у
ову тех но ло ги ју.

ПО ВРА ТАК МО ДЕР НИХ ТЕХ НО ЛО ГИ ЈА ИЗ ПРО ШЛО СТИ

Кра јем де вет на е стог ве ка,
ка да су елек тро а у то мо би ли и
ау то мо би ли с по го ном на па ру
пред ста вља ли стан дард, јед на
так си ком па ни ја је сво ју фло -
ту ба зи ра ла на че тво ро точ ка -
ши ма са из ме њи вим ба те ри ја -
ма. Так си би на кон не ко ли ко
во жњи свра ћао у ба зу, где би
се за са мо не ко ли ко ми ну та
про ме ни ла ба те ри ја, а во зач
би кре нуо по но во на ули цу.
На кон де це ни је овај њу јор шки
так си је уга шен, јер се ши ром
Аме ри ке гра дио ве ли ки број
бен зин ских пум пи, што је
сма њи ло по тра жњу за елек -
трич ним во зи ли ма и уга си ло
ста ни це за за ме ну ба те ри ја.

Пар кинг-пу ни ли шта
Ка да већ го во ри мо о во зи ли ма
на стру ју тог вре ме на, по ме ну -
ће мо и чи ње ни цу да су јав ни
пу ња чи за елек тро мо би ле по -
сто ја ли и по чет ком про шлог ве -
ка. По је ди ни про дав ци ау то мо -
би ла су крај сво јих про дај них
ме ста ин ста ли ра ли по себ на ме -
ста на ко ји ма су во за чи до пу ња -
ва ли ба те ри је. Про блем је био
тај што во за чи ни су мо гли да
пре ђу же ље ну де сти на ци ју с
јед ним пу ње њем, па је та ко
ком па ни ја „Џе не рал елек трик”
по ста ви ла мре жу та ко зва них
„елек трич них хи дра на та”. Ове
тач ке за до пу ну су из гле да ле
као те ле фон ске го вор ни це и на -
ла зи ле су се у ур ба ним де ло ви -

АУТОМОБИЛИЗАМ
Петак, 26. август 2016.
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Во зи ло 
Уни вер зи те та Стан форд

Елек тро а у то мо бил по чет ком 20. ве ка
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ПРОДАЈЕМ хонду
акорд, бензин, 2007,
155.000, рено меган
2005, дизел, 188.000.
064/156-15-43.
(225604)

ПРОДАЈЕМ шкоду фа-
бију 2001. годиште, це-
на 2.150 евра. Тел.
063/430-419. (225731)

ФИЈАТ МУЛТИПЛА на
метан, 2003. годиште,
регистрован до августа
2017, цена 1.950 евра.
060/031-48-52.
(226042)

ПРОДАЈЕМ форд фо-
кус 1.8, 85 кв, ТДЦИ,
караван, без улагања,
плус четири зимске гу-
ме. 064/580-45-18,
063/387-826. (226063)

РЕНО МЕГАН 1.9 ДЦИ,
2006. годиште.
063/861-42-44.
(206065)

ПУНТО 1.2, 2002, 3 В,
металик плав, гаражи-
ран, одличан. 064/142-
55-93. (226075)

ГОЛФ плус петица,
1.400 кубика, фабрич-
ки, на плин/бензин, 5
В. 347-140. (226420)

ЛАДА 1100, 2003, 1.5,
бензин, регистрован,
450 евра. 063/256-191.
(226401)

ПАНДА 2005, 1.2, бен-
зин, регистрован, одли-
чан. 063/801-94-
89.(226301)

АУДИ А 3, 1.9 ТДИ,
2001, петора врата,
фул опрема. 064/130-
36-02. (226373)

ФИЈАТ брава 1.6, 16 В,
1998, клима, атестиран
плин, у првој боји.
064/130-36-02.
(226373)

ПОЛО 1.2, 2002, троје
врата, 129.000 км, на
име. 064/130-36-02.
(226373)

СТИЛО 1.6, 16 В, 2002,
петора врата, секвент
плин. 064/130-36-02.
(226373)

ГОЛФ 3, 1997, прешао
82.000, 2.000 евра.
061/254-17-08.
(226374)

ШОФЕРШАЈБНЕ за за-
ставу 101, предња зад-
ња, шкода 1200 и купе
предња, НСУ принц –
бочна стакла, за врата
и лептир стакла.
013/346-382. (225774)

ЈУГО флорида 2007,
атест плин, нерегистро-
ван, и ивеко ривал ка-
мион, 1993. 063/898-
53-08. (226280)

ПРОДАЈЕМ југо ин,
2005, црвен, 1.1, цена
850 евра. 060/763-21-
77. (226247)

СЕАТ ибица 1998. го-
диште, 1.0, бензинац,
троје врата, власник,
повољно. 064/493-61-
01. (226231)

ПРОДАЈЕМ рено клио
1.2, бензин, 2005. годи-
ште, клима., 063/115-
14-16. (226206)

ПАСАТ Б 3, 90, бензин
+ плин + атест до
2020, 950 евра.
064/240-67-56.
(2261+62)

АУТО-КЛИМЕ за све
типове возила сервиси-
рамо, пунимо гасом
дигиталном машином,
пуњење 2.500 динара.
„Фриготехник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(226308)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, од 80
до 1.500 евра.
062/193-36-05.
(226348)

КУПУЈЕМ возила свих
врста до 1.500 евра,
стање небитно.
063/165-83-75.
(226258)

КУПУЈЕМ аутомобиле у
било ком стању, 90 –
800 евра. 063/892-08-
25, 064/230-52-21.
(226213)

БЕРАЧ дворедни змај,
продајем. 064/172-44-
10. (226327)

ТРАКТОРСКА једноо-
совинска војна прико-
лица, 1 тона; прекрупа-
ра оџаци, дрвена вага
500 кг, ручни круњач,
ручна прекрупара, ча-
мац метални кабинаш
8 м х 2.15. Тел.
064/179-51-73.
(226120)

ТРАКТОР универзал,
приколица, тањирача,
плугови, шпартач, по-
вољно. 063/880-00-63.
(226057)

БЕРАЧ змај 214, једно-
редни. 351-602,
063/708-13-01.
(226174)

ПРОДАЈЕМ гаражу,
одлично стање, вели-
ких димензија, прено-
сива, цена договор.
066/057-545. (226393)

ИЗДАЈЕМ гаражу мон-
тажну.ел. 063/290-712.
(226166)

ВЕШ-МАШИНА, фри-
жидер и половни дело-
ви од веш-машина.
Тел. 252-05-10,
063/703-76-07.
(225842)

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитет-
но преснимавам на
ДВД. 343-563,
063/288-278. 
(226064)

ТВ половни, 37, 55, 72,
дигитални слушни апа-
рат. 348-975, 
066/348-975. 
(226150)

ПРОДАЈЕМ бибер цреп
и шамотне цигле.
064/460-57-58. (СМС)

КАЗАН за ракију, ло-
жишта, табарке, дна,
мешачи, луле. 331-586,
063/805-74-60.
(225414)

ИНДУСТРИЈСКЕ про-
фесионалне машина за
шивење на монофазну
струју „јуки”. 064/493-
85-60. (225287)

БЕТОНСКИ блокови,
30, 35, 45, 65 динара,
квалитет. 069/275-73-
94. ЗТР „Луна Плус”,
Црепаја. (225304)

ПРОДАЈЕМ замрзивач,
веш-машину, може
ваш шпорет уз доплату.
013/346-790, 064/129-
73-60. (226024)

КОКЕ носиље 200 ди-
нара комад, тритикал
20 динара килограм.
060/054-67-70.
(225780)

ПРОДАЈЕМ маркиране
дечје ствари. 063/892-
08-35. (225661)

ПРОДАЈЕМ прасад,
припуштам нерасте,
природна оплодња пи-
етрен, јоркшир, лан-
драс. Позовите,
063/311-277. (225845)

БРИКЕТ од храста. Еко-
лошки чист, с превозом.
064/142-42-93. (и)

ПРОДАЈЕМ улазна вра-
та крило и по, 138 х
210, дрво-стакло.
013/333-035. (226101)

ПОВОЉНО продајем
преостали буков пелет
мираја Краљево.
065/234-16-10,
013/234-16-10.
(226067)

ПРОДАЈЕМ салонит
плоче, бибер цреп, два
телета, мењам поло-
мљене црепове.
063/711-77-54.
(226099)

РАСПРОДАЈА новог
намештаја: столице од
1.000; столови од
3.000; кухињске клупе
од 7.000, кревети од
9.000, судопере од
3.500. Стара Утва,
060/600-14-52.
(2261439

КОМБИ гепек тродел-
ни, стаклени балони,
вишеделни лежај, ве-
шенаменски, практи-
чан. 064/928-89-68.
(226177)

ПРОДАЈЕМ половну
кухињу, кожни тросед,
двосед, фотељу, шпо-
рет, фрижидер, трпеза-
ријски сто, столице,
дрвене кухињске ви-
трине. 062/403-241.
(226431)

ПРОДАЈЕМ очувани
тучани радијатор од 20
ребара, 50 евра.
063/372-140. (226421)

ПРОДАЈЕМ кауч-тро-
сед и мидеа инвертор
климу. 064/393-08-90.
(226425)

НА ПРОДАЈУ регали,
ормани, кревети на
спрат, сто + столице,
ТА пећи, кухиња, судо-
пера, мојца фотеља,
комоде, витрине, тро-
сед, француски лежај и
др. 064/155-38-13.
(226418)

ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце, роба прве
класе, могућност кла-
ња и печења. 060/322-
47-42. (226468)

ШЉИВА, крушка за ра-
кију, продајем. Тел.
061/142-23-69.
(226388) 

ПРОДАЈЕМ половну
циглу и добре половне
греде. Звездан.
063/224-435. 
(226174)

БРАВАРСКА галанте-
рија, капије, степени-
шта, гелендери, огрде,
надстрешнице, монта-
жне хале. 063/812-48-
93. (226148)

ШЛАЈФЕРИЦА за пар-
кет, шлајферица за те-
рацо, дизалица грађе-
винску, вага 500 кг.
064/810-30-91.
(2261519

ПРОДАЈЕМ струњаче,
фотеље, бео брачни
кревет, старински кре-
денац, трпезаријски
сто. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(226172)

ТОПЛОТНЕ пумпе, 70
– 400 м, од 2.150 евра,
најекономичније греја-
ње, гаранција.
062/118-26-81.
(226176)

ПРОДАЈЕМ две пећи
на чврсто гориво, сто и
столице, две грејалице
и хармонику велтмај-
стер, 45 басова.
060/351-96-41.
(226121)

ПРОДАЈЕМ ремонтова-
не ТА пећи, намештај,
достава, монтажа, га-
ранција, 110. 
062/170-43-10.
(226376)
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ПРОДАЈЕМ ормане,
тросед, фотеља, два
радна стола. Тел.
064/372-88-01.
(226341)

ПРОДАЈЕМ крека весо.
062/165-88-66.
(226119)

КОМБИНОВАНИ фри-
жидер, ТА 2,2 кв, веш-
машина, замрзивач
240 л, угаона гарниту-
ра, тросед мојца, кауч,
трпезаријски сто са
столицама, писаћи сто,
ТВ сто, сет сточића, ко-
мода, храстова, кварц-
на грејалица, шиваћа
машина. Тел. 063/861-
82-66. (226317)

ПРОДАЈЕМ крека весо
пећ и кварцну од 3 кв.
Тел. 063/163-38-94.
(226366)

ПРОДАЈЕМ крушку ви-
љамовку. 064/380-55-
55. (226358)

ПРОДАЈЕМ нов кауч и
кревет са душеком.
063/785-60-10.
(226336)

ПРОДАЈА индустриј-
ских шиваћих машина
ендлерица и ибердек.
Тел. 013/317-429, зва-
ти после 15 сати.
(226333)

ТРИТИКАЛ на продјау,
кућна достава. Драган,
063/728-25-41.
(2263249

ПРОДАЈЕМ тритикал.
064/618-44-10. (22636)

ПРАСИЋИ, свиње, ба-
лирана детелина, 150 –
250 динара на продају.
Мића, 064/303-28-68.
(2263233)

ПРОДАЈЕМ стари
цреп, медитеран, ко-
мад 20 динара.
063/160-47-04,
013/372-289. (226265)

ПРОДАЈЕМ веш-маши-
ну горење, исправна,
повољно, стара шест
година. 312-137,
061/728-51-37. (22625)

ПОЛОВАН цреп кикин-
да, 10 динара, хитна
оправка оштећених
кровова. 064/051-51-
61. (226217)

ПЛАСТИЧНИ чамац са
кабином, тигар шарк,
замена. 064/952-19-80.
(226248)

ПРОДАЈЕМ шест са-
лонских столица.
064/359-55-
44.(226250)

КИРБИ нов, трпезариј-
ски сто, столице, фоте-
ља, сто, столице тера-
сне, фриз – три фиоке.
064/955-51-85.
(226245)

ХИЛТИ макита, 
600 вати. 
Тел. 064/324-08-10.
(226239)

НА ПРОДАЈУ ТА пећ, 3
кв. 064/191-64-97.
(226241)

ПРОДАЈЕМ компјутере
3 комада, in tel ce le ron
dual co re, 2 GB, 320
GB, DVD RW, интегри-
сана плоча 4 комада
монитора, TFT 15 инча
acer, 9 радних столова,
велики канцеларијски
сто и 10 конференциј-
ских столица. 063/115-
14-16. (226206)

ПРОДАЈЕМ мојцу фо-
тељу на развлачење,
метална конструкција,
исправна. 063/756-65-
07. (226208)

ПРОДАЈЕМ половне
кошаркашке конструк-
ције са таблом и обру-
чем. 063/802-72-83.
(226216)

ПРОДАЈЕМ судоперу и
остале кухињске еле-
менте. 063/773-45-97,
371-568. (226191)

ПРОДАЈЕМ фрижидер,
замрзивач, веш-маши-
ну, може ваше неис-
правно, уз доплату.
064/129-73-60,
013/346-790. (226435

КУПУЈЕМ гвожђе, аку-
мулаторе, бакар, ме-
синг, алуминијум, веш-
машине, замрзиваче,
телевизоре. 061/321-
77-93. (226429)

КУПУЈЕМ обојене ме-
тале, гвожђе, шпорете,
веш-машине, замрзи-
ваче и остало.
061/206-26-24.
(226429)

КУПУЈЕМ алуминијум,
месинг, гвоже, акуму-
латоре, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре
и остало. 
064/484-13-76.
(226429)

КУПУЈЕМ полован на-
мештај, ТА пећи и
остало покућство.
063/898-00-82. (22631)

КУПУЈЕМ значке, орде-
ње, медаље, сатове, но-
вац, пенкала.
Тел.013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77. (22611)

КУПУЈЕМ гвожђе, лим,
бакар, месинг, старе
славине, акумуалторе,
веш-машине, фрижи-
дре, замрзиваче, ка-
блове и остали метални
отпад. 060/521-93-40.
(226114)

КУПУЈЕМ очувано по-
кућство, угаоне кухињ-
ске, собне гарнитуре,
плинске боце и остало.
066/900-79-04. (22605)

ОТКУП свих врста во-
зила, акумулатора, ка-
тализатора, продаја
делова. 069/203-00-44.
(226198)

СТАЛНИ откуп свих
врста возила, акумула-
тора, катализатора,
гвожђа, продаја дело-
ва. 066/409-991,
063/782-82-69.
(226198)

КУПУЈЕМО веш-маши-
не, ел. шпорете, бојле-
ре, фрижидере, замр-
зиваче, и сву осталу
белу технику која вам
није потребна. Долази-
мо на кућну адресу,
исплата одмах.
060/713-11-71. Бобан.
(226229)

КУЋА, Стрелиште, усе-
љива, 4 ара, 38.000.
„Гоца”, 063/899-77-00.
(4676)

КУЋА на продају, вре-
ди погледати. 
069/697-507. 
(223545)

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

ПРОДАЈЕМ лукс кућу
133 м2, 10 ари плаца,
Миса, може замена за
станове. 063/301-653.
(225370)

У ЈАБУЦИ, кућа усељи-
ва, нова градња, два
спрата, 220 м2, 7.5 ари
плаца, 65.000 евра.
064/493-85-60.
(225287)

ПРОДАЈЕМ кућу 120
м2, са радним двори-
штем, плацем 300 ари,
Београдски пут.
065/377-23-81.
(225330)

ПРОДАЈЕМ кућу на
Кудељарском, на 9 ари
плаца, усељиву.
064/040-82-72.
(224811)

ДВА плаца, стара Ми-
са, укњижена, 1/1,
струја, ограда, димен-
зије 43 х 16. 
063/346-811. 
(225889)

ПЛАЦ за кућу, стан,
11,17 ари, Иве Курјач-
ког. 064/295-50-95.
(225738)

КУЋА, шири центар
Панчева, 155 м2 +  ма-
гацински простор 300
м2, 4.5 ари плаца , про-
даја или изнајмљујем,
или замена за стан +
доплата. 065/335-32-
37. (225741)

ПЛАЦ на продају, Но-
восељаснки пут, 200 м
од „Кутка”. 064/808-
72-51. (226039)

КУЋА у центру са мо-
гучношћу градње
П+3+ПК, на плацу 6
ари. 352-258, 
064/239-54-03.
(226028)

ПРОДАЈЕМ кућу у Ка-
чареву, нова, 170 м2,
одмах усељиво, све чи-
сто, двадесет минута
до Панчева. 013/602-
321, 064/128-81-19.
(226630)

ПЛАЦЕВИ за градњу од
3 до 10 ари, Доњи град
и Стрелиште. 063/880-
00-63. (226057)

ЦЕНТАР, две куће на
плацу, суперкомфорне.
063/320-618. (226060)

САМОШ, продајем об-
радиво земљиште и ку-
ћу са 15 ари плаца.
013/251-96-03,
064/226-67-31.
(226066)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локал од 81 м2, у цен-
тру Стрелишта за стару
кућу, плац, стан. Тел.
064/267-71-74.
(226056)

ПРОДАЈЕМ плац, Ми-
са, дозвољена градња.
060/766-23-36.
(226141)

ПРОДАЈЕМ хитно при-
земну кућу са грејањем
са два стана, одвојена,
80 + 40 м2, има подрум
35 м2, гаража зидана.
Помоћна просторија
20 м2. Тел. 066/944-55-
82. (226923)

ДЕБЕЉАЧА 180 м2, 7,5
ари, продајем/мењам
за панчевачки стан.
064/928-89-68.
(2261237)

ПРОДАЈЕМ кућу на Те-
сли, или замена за стан
са доплатом. 063/849-
94-07. (226194)

ПРОДАЈЕМ кућу, 100
м2, на 16 ари плаца,
Банатско Ново Село,
12.000 евра. 063/800-
23-06. 
(226187)

ВИКЕНДИЦА, Долово,
воћњак 25 ари, цигла
мали формат. Договор.
313-716. (226146)

ПРОДАЈЕМ плац на
старој Миси, Козарач-
ка, 8 ари. 065/361-60-
11, 013/361-601. (223)

КУЋА, сређена, са два
стана, ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. 

ПРОДАЈЕМ две куће у
Војловоци на једном
плацу, велики воћњак,
легализовано. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(226172)

ПРОДАЈЕМ башту, за-
сађене кале. Тел. 251-
75-44. (226173)

ПРОДАЈЕМ три хекта-
ра мали надо, један
хектар српско поље, ½
ланца стари црепајски
пут. После 16 сати,
064/578-78-73.
(226175)

НОВА МИСА, кућа 112
м2, 1 ар, 25 м2, 55.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(226178)

ЦЕНТАР, кућа 163 м2,
4.5 ара, 73.000. (188),
„Una Dal li”, 064/255-
87-50. (226178)

ПРОДАЈЕМ плац 6 ари,
са кућом, повољно, Та-
наска Рајића. 063/215-
844. (226078)

ПРОДАЈЕМ плац, Пе-
листерска. 065/303-51-
87. (2261549

ПРОДАЈЕМ кућу с ло-
калом и производним
простором, Дебељача,
850 м2, може замена.
063/210-998. (226111)

КОД ТУРСКЕ ГЛАВЕ
кућа са два локала,
150 м2, 2 ара, 55.000
евра. (238), „Тесла не-
кретнине”, 064/668-89-
15. (225920)

КУЋА за инвеститоре,
Книћанинова 33, 180
м2, 5 ари, 45.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(225920)

НОВА МИСА, кућа 150
м2, 2 ара, 45.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(225920)

СТАРА МИСА, кућа
300 м2, 6 ара, 65.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(225920)

ХИТНО,  Стрелиште,
кућа 140 м2, 2 ара,
40.000. (238), „Тесла
некретнине”, 064/668-
89-15. (225920)

ТЕСЛА, нова кућа, 130
м2, 1.5 ар, 95.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(225920)

КУДЕЉАРАЦ, кућа 140
м2, 4 ара, 48.000.
(238), „Тесла некретни-
не”, 064/668-89-15.
(225920)

ПЛАЦ изузетан са
предузетнике, 50 ари,
шири центар, комунал-
но опремљен, договор.
063/389-962. (226209)

ПРОДАЈЕМ спратну ку-
ћу 200 м2, Максима
Горког, 3.8 ара.
063/301-360. (226207)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу, Долово, близу
центра, 16.5 ари.Тел.
061/134-37-08.
(226263)

КОМФОРНА кућа, 40
м2, гаража, 20 ари по-
љопривредног земљи-
шта, Пелистерска.
065/251-56-89.
(226242)

БАЊА ВРУЈЦИ, кућа 60
м2, 6 ари , прода-
јем/мењам. 064/955-
51-85. (226245)

ДЕО КУЋЕ, плус анекс,
почетак Стрелишта, за-
мена за стан. 064/952-
19-80. (226248)

НА ПРОДАЈУ кућа,
Старчево, центар.
063/831-48-74. (22658)

ОДЛИЧНЕ куће, Кача-
рево, Долово, Дебеља-
ча (15.000 – 25.000).
(49), „Мустанг”,
062/226-901. (226257)

ТЕСЛА, типска, 95 м2,
3.5 ара, за сређивање,
36.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226257)

ПРОДАЈЕМ 9 ари ба-
ште са викендицом + 9
ари баште са воћем.
063/865-80-06.
(226238)

75 АРИ, уз асфалт, се-
верна зона, близу
Скробаре. 066/354-
791. (226237)

ГОРЊИ град, усељива,
88 м2, 2 ара, паркети,
27.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(226232)

ПОЧЕТАК Војловице,
одлична, две стамбене
јединице, 115 м2, 7.5
ари, 36.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)

ТЕСЛА, прелепа вила,
178 м2, 5.5 ари, пето-
собна, 95.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)

ЊИВА, 33 ара, у Скро-
бари, на самом путу,
3.300 евра. 065/852-
71-99. (226227)

КУЋА 140 м2, 4 ара
плаца, реновирана,
приземна, нова Миса,
Козарачка, 19.000
евра, 1/1. 061/664-39-
26. (226417)

КУЋА 70 м2,  реновира-
на, нова Миса, 3 ара
плаца, 1/1, посебан
улаз, 15.500 евра.
061/664-39-26.
(226417)

ПРОДАЈЕМ новију
спратну кућу на Стре-
лишту, 55.000.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)
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КУЋА, 120 м2, на 5 ари,
Преспанска 15. Вла-
сник, легализовано.
063/307-674. (226415)

КУЋА на продјау, Пан-
чево, Кочина 3, код Зе-
лене пијаце. 064/231-
60-24. (226395)

КУЋА, Тесла, на лепој
локацији за становање,
приватни бизнис.
063/329-464, 066/001-
050. (2264129

ПРОДАЈЕМ викендицу
с виноградом, у старим
виноградима код Цре-
паје. 064/523-28-32. 

УЖИ центар, 80 м2, 3
ара, код Старог СУП-а.
332-031, 063/836-23-
83, „Трем” 01. 

БАВАНИШТАНСКИ пут
114 ари, до пута, 33
ширине, 51.000. 332-
031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)

СТАРЧЕВО, већа сео-
ска кућа са окућницом,
на 17,5 ари плаца, улаз
из две улице. 064/264-
03-14. (226330)

ПЛАЦ на Кудељарцу,
воћњак, дозвољена
градња, 13 ари.
064/921-01-57. (22635)

ПРОДАЈЕМ кућу, Кр-
њача, са гаражом и
плацем. 064/336-94-
90, 064/320-79-55.
(226365)

ПРОДАЈЕМ кућу, Ср-
бијснака 55, 5,42 ара
плаца, 70 м2 стамбе-
ног. 064/651-16-22. (4)

ПЛАЦ са озиданим по-
друмом 120 м2, вели-
чине 6 ари, стари ПИК
Тамиш. 065/366-32-33.
(226363)

ПРОДАЈЕМ викендицу
у Делиблатској пешча-
ри и гаражу на Сода-
ри. 063/225-928.
(226290)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан, потпуно сређе-
ну кућу на Кудељара-
цу, 140 м2 + 25 м2 ло-
кал, плац 5 ари, усељи-
ва, без улагања,
72.000. 063/274-951,
064/234-36-01.
(226279)

ПРОДАЈЕМ кућу са по-
моћним објектима у
Старчеву, Пролетерска
10. Тел. 063/888-92-83.
(226287)

КУЋА, строги центар,
пешачка зона, 120 м2,
плус подрум. 060/446-
15-69. (226305)

ВОЈЛОВИЦА, 90 м2, 5
ари, грејање, 35.000,
договор. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (22631)

ВОЈЛОВИЦА, 119 м2,
11 ари, 26.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

КАРАУЛА, 43 м2, на 50
ари, 24.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

КУДЕЉАРСКИ НАСИП,
стара кућа, 40 м2, на
29,3 ара.  (097), „Пер-
фект”,  064/348-05-68.
(226313)

ТЕСЛА, кућа, 63.000;
Горњи град 35.000;
близу центра 32.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (22628)

ПРОДАЈЕМ кућу у цен-
тру града. 063/272-
594. (226290)

ВОЈЛОВИЦА, две стам-
бене јединице, помоћ-
ни објекти, 18 ари,
35.000.(636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, насеље Котеж 2.
Тел. 065/377-23-81.
(225330)

ПРОДАЈЕМ трособан
стан, 66 м2, 27.000
евра, центар, зграда.
061/670-97-96. (22635)

СТАН, 45 м2, Котеж 2,
Кикиндска. 063/272-
152. (2239)

ЦЕНТАР, продаја ста-
нова 59-120 м2, укњи-
жено, етажирано, 600-
850 евра/квадрат са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(223414)

ПРОДАЈЕМ стан, Те-
сла, дуплекс, 81 м2, II
спрат, Илариона Ру-
варца 4, Панчево.
063/334-430.
(2245167)

ПРОДАЈЕМ стан, вла-
сник, Савска 14/27, 57
м2, 28.000, договор.
060/321-53-60. (22528)

ЈЕДНОИПОСОБАН
стан, 40 м2, центар
Панчева, продајем/ме-
њам за кућу. 065/555-
57-30. (225767)

У САМАЧКОМ прода-
јем намештену гарсо-
њеру. 065/353-07-57.
(225673)

СТАН, трособан, 110
м2, екстра, грејање пе-
лет, Ослобођења, код
пијаце. 064/295-50-95.
(225738)

СТРЕЛИШТЕ, све
структуре станова. „Го-
ца”, 063/899-77-00. 

МИСА, 95 м2, четворо-
собан, ЕГ, 44.000; 37
м2, једноипособан,
16.000. „Гоца”,
063/899-77-00. ((4676)

ТЕСЛА, 45 м2, двосо-
бан, 22.000; 64 м2, дво-
ипособан, 32.000.  „Го-
ца”, 063/899-77-00.
(4676)

ЦЕНТАР, новоградња,
46 м2, двособан, леп,
Тесла, нов, I, двоипо-
собан. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

ДВОРИШНИ стан, 40
м2, 14.000; 90 м2,
16.500. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

ЦЕНТАР, новоградња,
115 м2, I, 63.000; 64 м2,
двоипособан, 41.000;

Карађорђева 64 м2,
двоипособан. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

КОТЕЖ 2, 38 м2, једно-
собан, 22.000; 50 м2,
24.000; 60 м2, двоипо-
собан, 34.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

КОТЕЖ 1, 57 м2, двосо-
бан, 27.000; 71 м2, тро-
собан, 38.000. „Гоца”,
063/899-77-00. (4676)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 60 м2,
28.000. (661), „Весна
два”, 066/937-00-13.
(225989)

СОДАРА, двоипособан,
реновиран, хитно.
(661), „Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, Стрелиште, 58 м2,
две терасе, подрум.
069/267-62-16.
(2261449

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, продајем/мењам
за мањи стан/кућу.
063/771-15-68.
(226128)

ПРОДАЈЕМ трособан
комфоран стан са нус-
просторијама, Тесла.
060/488-21-15.
(226134)

СТРЕЛИШТЕ, укњижен
двособан стан, 58 м2,
ЦГ, 29.000 евра.
064/968-56-80.
(226137)

МИСА, 14.000, 55 м2,
70 м2 + двориште,
24.000. 
063/377-835. 
(226104)

КОТЕЖ, двособан ком-
форан стан, 60 м2, I
спрат, 34.000. 063/890-
14-05. (226094)

ГАРСОЊЕРА, Котеж 1,
25 м2, први спрат, ЦГ,
15.000, фиксно.
069/127-59-43.
(226080)

КОТЕЖ 2, трособан, I
спрат, 84 м2. 064/494-
54-79. (226081)

ПРОДАЈЕМ стан, Стре-
лиште, 60 м2, ЦГ.
064/170-57-10,
065/824-39-44. (и)

СТРОГИ центар, 56 м2,
двособан, I, ЕГ, тераса,
32.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226257)

ОСЛОБОЂЕЊА, леп
трособан, 71 м2, VI,
40.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226257)

СТРЕЛИШТЕ, леп двои-
пособан, 63 м2, V, ЦГ,
36.000. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226257)

ТЕСЛА, 49 м2, двосо-
бан, рађено купатило,
VI, ЦГ, 26.000. (49),
„Мустанг”, 062/226-
901. (226257)

ТЕСЛА, леп двособан,
V, 55 м2, ЦГ, 35.000,
договор. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226257)

СТАН на продају, дого-
вор, замена. 062/157-
86-27, 064/130-27-34.
(226240)

СТРОГИ центар, одли-
чан двоипособан, 63
м2,V, лифтови, 43.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (226232)

ХИТНО, Стрелиште,
леп двособан, 62 м2,
ВП, 29.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)

ЦЕНТАР, двособан, 53,
III, 26.000; Стрелиште,
двособан, прелеп,
34.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)

ХИТНО, двособан,
Стрелиште, II, 58 м2, 50
м од школе, вртића,
маркета, аутобуске.
(67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)

ТЕСЛА, једноипособан,
лукс, 49, 37.000; двои-
пособан, I, лукс, 65,
45.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)

ТЕСЛА, једнособан, 43,
23.500; двособан, 50,
24.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607

ДВОРИШНИ, до улице,
центар, 16.500; 7. јули,
11.000. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607

МИСА, једнособан, пре-
леп, 35 м2, само 20.500;
Тесла, трособан, само
29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66. (22607

КОТЕЖ, двособан, III,
почетак 35.000; Миса,
I, 60, 34.000. (67),
„Милка”, 063/744-28-
66. (226076)

ТИП СТАНКО, двосо-
бан, II, 48, 26.500;
Маргита, II, нов,
29.500. (67), „Милка”,
063/744-28-66.
(226076)

ЦЕНТАР, прелеп дво-
ришни, 82 м2, тросо-
бан, гаража, 33.000.
(398), „Кров”, 060/683-
10-64. (226232)

ПОЧЕТАК Котежа, тро-
собан, изузетан, 76 м2,
II, 52.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)

ХИТНО, строги центар,
трособан, 74 м2, VII,
лифт, 45.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(226232)

ТЕСЛА, 44 м2, I спрат,
ТА, реновиран, одмах
усељив. 064/423-31-43,
062/424-128. (226205)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
четворособан стан, Ко-
теж 2, за два стана.
062/303-794. (226215)

ТЕСЛА, продајем стан
58 м2 + две терасе, ЦГ,
лифт. 061/311-47-17.
(226190)

ЈЕДНОСОБАН, 37 м2,
Стрелиште 22.000; Ми-
са 21.000; Содара
25.000. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (226183)

ДВОСОБНИ, 57 м2, Те-
сла 30.000; Стрелиште,
22.000; Котеж, 30.000.
(324), „Медиа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(226183)

ДВОИПОСОБАН, 71
м2, Котеж 43.000; Те-
сла 37.000. (324), „Ме-
диа”, 315-703,
064/223-99-20. (22613)

КОТЕЖ, 51 м2, двоипо-
собан сређен, усељив,
31.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (226183)

ПРОДАЈЕМ стан у
ужем центру, 90 м2, I
спрат, повољно.
065/849-09-38. (26180)

БАВАНИШТАНСКИ
пут, 83 м2, трособна,
двориште, башта
16.500. (324), „Медиа”,
315-703, 064/223-99-
20. (226183)

ДВОСОБАН, комплет
намештен, 60 м2, ка-
бловска, грејање,
спрат, Миса. 060/357-
82-21. (226147)

СТРЕЛИШТЕ, стан 43
м2, ВП, ЦГ, тераса +
подрум, сређен.
061/224-47-97.
(226160)

ТРОСОБАН стан, Ко-
теж 2, и двособан Ко-
теж 1, без посредника.
061/158-55-96. (22639

ТЕСЛА, прелеп четво-
рособан, новоградња,
86 м2 + остава,  први
власник, 65.000.
064/298-88-35,
065/626-22-66. (22610)

ПРОДАЈЕМ стан, Те-
сла, 45 м2, трећи спрат,
без посредника.
060/351-96-41. (22612)

ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, 57 м2,
за сеоско имање, уз до-
плату за стан. 063/210-
998. (226111)

ТЕСЛА, новоградња, 50
м2, 75 м2. (188), „Una -
Dal li”, 064/255-87-50. (

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, III, TA, 24.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50. (22617)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 74 м2, ЦГ, IV,
34.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50.
(226178)

ХИТНО, Тесла, тросо-
бан, 61 м2, две терасе,
30.000. (238), „Тесла
некретнине”, 
064/668-89-15.
(225920)

ТЕСЛА, једнособан, 29
м2, ЦГ, 18.500. (188),
„Una Dal li”, 
064/255-87-50.
(226178)

СОДАРА, једноипосо-
бан, 45 м2, V, 27.000.
(188), „Una Dal li”,
064/255-87-50.
(226178)

НОВА МИСА, мањи
двособан, 47 м2, I,
21.000. (188), „Una Dal -
li”, 064/255-87-50. 

ТЕСЛА, трособан, 63
м2, две терасе, 38.000.
(238), 
„Тесла некретнине”, 
064/668-89-15.
(226171)

КОТЕЖ 1, двособан, 57
м2, тераса, 27.500.
(238), 
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(225920)

КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 69 м2, тераса,
37.000. (238), „Тесла
некретнине”, 
064/668-89-15.
(225920)

ПРОДАЈЕМ стан на
Миси, 35 м2, I спрат,
16.500. 
062/818-81-03. 

ПРОДАЈЕ се реновира-
на, одмах усељива,
гарсоњера, 25 м2, 4/4,
ЦГ, Котеж 1, 19.000
евра. Контакт
069/198-10-81.
(226721)

ПРОДАЈЕ се стан на
Стрелишту, 56 м2, VI
спрат, ЦГ, 26.000 евра.
060/738-55-14.
(226303)
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КОТЕЖ 2, двоипосо-
бан, 70 м2, II, ЦГ,
43.000, договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, III, ЦГ, новија
зграда, усељив, 24.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)

ЦЕНТАР, већи једносо-
бан, 47 м2, II, ЦГ, усе-
љив, 29.000, договор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(226279)

КОТЕЖ 1, једноипосо-
бан, 46 м2, I, ЦГ,
26.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (226279)

ТЕСЛА, двоипособан,
64 м2, IV, ЕГ, одличан,
без улагања, 40.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(226279)

КОТЕЖ 2, четворосо-
бан, 78 м2, VII, ЦГ,
46.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (226279)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, I, ЦГ,
32.000. (336), „Олимп”,
351-061, 064/234-36-
01. (226279)

ЈЕДНОСОБАН, 31 м2,
укњижен, на новој Ми-
си, IV спрат, 17.000
евра. 063/893-87-75.
(226285)

ПРОДАЈЕМ стан, цен-
тар Котеж, брза реали-
зација. 063/864-06-52.
(226278)

КОТЕЖ 1, двособан, 61
м2, III, ЦГ, 33.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(226310)

НОВА МИСА, једносо-
бан, 35 м2, приземље,
ЕГ, укњижен, 21.000.
(677), „Нишић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(226310)

ЦЕНТАР, двоипособан,
64 м2, ТА, III, тераса,
35.000. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74. (26310)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 85 м2, новија град-
ња, VII, 43.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226310)

ТЕСЛА, двособан, 47
м2, етажно грејање, III,
22.500. (677), „Ни-
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(226310)

СТРЕЛИШЕ, трособан,
65 м2, I, ЦГ,32.000, до-
говор. (677), „Нишић”,
362-027, 064/206-55-
74. (226310)

КОТЕЖ 2, двособан,
54, 28.000; Котеж 1,
двособан, 59, договор.
(338), „Јанковић, 348-
025. (226311)

ТЕСЛА, гарсоњера, 24,
договор; Стрелиште
гарсоњера, 28, 13.500;
једнособан, 38, ЦГ,
22.000, двособан, 55,
28.000. (338), „Јанко-
вић, 348-025. (226311)

ЦЕНТАР, двоипособан,
61 м2, 42.000; шири
центар, једноипособан,
46 м2, 21.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 58 м2, 24.500; јед-
нособан, 45 м2, 25.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)

КОТЕЖ, једноипосо-
бан, 39 м2, 19.000; дво-
собан, 61 м2, 27.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

КОТЕЖ, једнособан, 37
м2, 25.000; гарсоњера,
25 м2, 15.000. (097),
064/348-05-68.
(226313)

ТЕСЛА, једнособан, 27
м2, 16.500; двособан,
49 м2, 25.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

ТЕСЛА, трособан, 69
м2, 39.000; трособан,
60 м2, 30.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

ТЕСЛА, једнособан, 26
м2, централно, 15.500
евра. (097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

СОДАРА, двособан, 56
м2, 26.500; двособан,
53 м2, 20.000. (097),
„Перфект”,  064/348-
05-68. (226313)

СОДАРА, једнособан,
35 м2, 23.000; двоипо-
собан, 75 м2, 40.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

МАРГИТА, трособан,
64 м2, 40.000; четворо-
собан, 96 м2, 65.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

МИСА, једноипособан,
35 м2, 20.500; тросо-
бан, 85 м2, 38.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(226313)

СТРЕЛИШТЕ, једносо-
бан, 37 м2, 21.000; дво-
собан 61 м2, 34.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)

СТРЕЛИШТЕ, двоипо-
собан, 65, 31.000; тро-
собан, 80 м2, 39.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68. (22633)

СУТЕРЕН, сређен, 45
м2, 20.000; поткровље,
Стрелиште, 51 м2,
17.000. „Ивакс,
062/173-88-45. (22631)

ЦЕНТАР, једноипосо-
бан, I, 45 м2, ЦГ,
32.500.  (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (226302)

ЗЕЛЕНГОРА, једноипо-
собан, ВПР, 44 м2, ЕГ,
23.000.  (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (226302)

СОДАРА, трособан,
ВПР, 63 м2, ЦГ, 33.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(226302)

КОТЕЖ 1, Ослобође-
ња, једноипособан, V,
лифт, ЦГ, 27.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(226302)

КОТЕЖ 2, трособан, II,
77  м2, ЦГ, 44.000.
(320), „Премиер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(226302)

ЦЕНТАР, IV/V, 56 м2,
ЦГ, 34.000.  (320),
„Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(226302)

ИЗНАД СДК двоипосо-
бан, 52.000; Турска
глава прелеп двособан,
38.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226289)

ТЕСЛА, једноипособан,
23.500;  сређен двосо-
бан, 33.000, за сређи-
вање, двособан,
25.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48, 317-
634. (226289)

СОДАРА, двособан,
27.000; трособан
39.000, Доситејева тро-
ипособан, договор.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (226289)

САЛОНСКИ стан 114
км, 65.000; 86 м2,
38.000, 104 м2, 50.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (226289)

КОТЕЖ, трособан, I,
45.000; двоипособан,
сређен, гаража,
44.000. (396), „Лајф”,
061/662-91-48.
(226289)

СТРЕЛИШТЕ, сређена
гарсоњера, 13.000; 7.
јула 39 м2, 17.000.
(396), „Лајф”, 061/662-
91-48. (226289)

ТЕСЛА, трособан са
грејањем, ВП, 77 м2,
укњижен. 064/217-49-
94, 233-48-01.
(226925)

ЦЕНТАР, стамбено-по-
словна зграда, локал
24 м2, локал 18 м2, стан
42 м2, 62.000. (636),
„Стрелиште некретни-
не”, 062/886-56-09.
(226300)

СТРЕЛИШТЕ 61 м2, VII,
30.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)

СТРЕЛИШТЕ, тросо-
бан, 65 м2, I, 31.000.
(636), „Стрелиште не-
кретнине”, 
062/886-56-09.
(226300)

СТРЕЛИШТЕ, ново-
градња, 85 м2, V,
55.000. (636), „Стрели-
ште некретнине”,
062/886-56-09.
(226300)

КОТЕЖ 2, 49 м2 + те-
раса, ПР, 24.000, дого-
вор. (636), „Стрелиште
некретнине”, 
062/886-56-09.
(226300)

ПРОДАЈЕМ гарсоњеру,
25 м2,  Ул. Др Јована
Ердељановића 10, 1/5,
Панчево, хитно.
064/456-44-75.
(226220)

ТРОСОБАН Стан,
Стрелиште, 67 м2, I
спрат, ЦГ, поред „Ави-
ва”, 34.000, власник.
064/410-25-86.
(226431)

ПЕНТХАУС петособан
стан, центар, први
спрат + пот. 220 м2,
1/1, хитно, 85.000,
фиксно. Тел. 
060/068-00-66.
(226417)

ПРОДЈЕМ једноипосо-
бан стан, строги цен-
тар, повољно.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)

ПРОДАЈЕМ двособан
стан, 53 м2, у цнетру,
укњижен. Тел.
064/290-46-55.
(2263424)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
двособан, 60 м2,
28.000. (661),„Весна
два”, 066/937-00-13.
(225989)

СОДАРА, двоипособан,
реновиран, хитно.
(661),„Весна два”,
066/937-00-13.
(225989)

САМАЧКИ, комплет
реновиран, 17 м2, ВП,
прелеп, 13.500. (49),
„Мустанг”, 069/226-66-
58.  (226398)

КОТЕЖ 1, једнособан,
37 м2, ВП, ЦГ, ренови-
ран, 24.500. (49), „Му-
станг”, 062/226-901.
(226398)

ПРОДАЈЕМ, Тесла, 44
м2, I спрат, реновиран,
брзо усељив. 062/424-
128, 064/423-31-43.
(225992)

СТАН, 49 м2, новоград-
ња, I, шири центар,
употребна, 35.900.
061/572-93-17.
(226386)

СТРЕЛИШТЕ, двосо-
бан, III 54 м2, ЦГ,
29.500. (320), „Преми-
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (226302)

ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2.
069/313-51-43.
(226411)

СТАН, Тесла, 45 м2,
двособан, II спрат, без
грејања, сређен,
28.500 евра. 063/341-
821. (226320)

МИСА, код школе, 52
м2, врло добар. Тел.
062/310-822. (226360)

ХИТНО продајем стан
на Тесли, 70 м2.
064/867-48-48.
(226344)

СТАНОВИ, Тесла, но-
ви, централно грејање,
усељив. 064/658-41-64.
(226321)

СТАН, двоипособан,
нов, усељив, Пере Се-
гединца 2. 064/658-41-
64. (226321)

СТАН, једноипособан,
Стрелиште, Цвијићева,
нов. 064/658-41-64.
(226321)

ХИТНО, Тесла, 64 м2,
ЦГ, VI , само 25.000.
332-031, 063/836-23-
83, „Трем” 01.
(226338)

СОДАРА, 58 м2, ЦГ, I,
сређен, 27.000. 332-
031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)

СОДАРА, 35 м2, ЦГ, II,
24.000. 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (226338)

СТРЕЛИШТЕ, 57 м2,
ЦГ, III, 30.000. 332-
031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)

КОТЕЖ 2, 58 вкм, ЦГ,
I, за сређивање. 332-
031, 063/836-23-83,
„Трем” 01. (226338)

ТЕСЛА, 57 м2, ЦГ, I,
33.000. 332-031,
063/836-23-83, „Трем”
01. (226338)

КУПУЈЕМО станове, ку-
ће, на свим локација-
ма. „Трем” 01, 332-
031, 063/836-23-83.
(226338)

КУПУЈЕМ једнособан
стан нижа спратност.
062/207-004. (226178)

СТУДЕНТКИЊИ, запо-
сленој самици издајем
собу. ЦГ, интернет,
центар. Повољно.
069/164-70-80. (СМС)
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ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ!

ПРАВИЛА СЛАЊА ОГЛАСА ПУТЕМ СМС-а

Поштовани клијенти, подсећамо вас да огласе путем СМС-а на добро познат број 1202 могу слати
ИСКЉУЧИВО ФИЗИЧКА ЛИЦА.

Такође, у складу са Законом о посредовању у промету и закупу непокретности

ФИЗИЧКА ЛИЦА КОЈА ОГЛАШАВАЈУ ПРОМЕТ НЕПОКРЕТНОСТИ (СТАНОВИ, КУЋЕ, ЛОКАЛИ,

ЗЕМЉИШТЕ) НЕ МОГУ СВОЈЕ МАЛЕ ОГЛАСЕ ДОСТАВЉАТИ ПУТЕМ СМС-а.

Ова врста оглашавања може се реализовати искључиво на благајни „Панчевца” будући да је уз текст
огласа неопходно приложити доказ о власништву или потписати одговарајућу изјаву.

Сваки оглас послат путем СМС-а који није у складу с горенаведеним правилима, као и са Законом о
оглашавању или са уређивачком политиком „Панчевца”, може бити стопиран без права клијента на
надокнаду трошкова.

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру у центру.
+3816/331-30-05.
(СМС)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан у центру, Б.Јо-
вановића, ЦГ, полуна-
мештен. 064/867-21-
38. (СМС)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, центар, ТА,
95 евра + депозит.
064/186-50-87.
(225919)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан, Стрели-
ште, и једнособан.
064/118-56-11,
060/377-57-87.
(225782)

У САМАЧКОМ издајем
намештену гарсоњеру
самцу, 80 евра.
065/353-07-57. (22567)

ИЗДАЈЕМ празан двои-
пособан стан, Тесла,
ЦГ, клима, после 17 са-
ти, 061/261-32-56.
(225617)

СТРОГИ центар, једно-
ипособан намештен
стан, издајем за два
ученика. 064/069-14-
11. (225656)

ИЗДАЈЕМ мањи двосо-
бан намештен стан на
Котежу 2. 011/397-23-
86, 064/382-61-63.
(225749)

ИЗДАЈЕМ стан на Ми-
си, код цркве, погодно
за ученике и студенте.
066/631-31-80. 

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли, ТА, близу „Авива”.
064/466-94-61.
(206048)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен стан на Стре-
лишту, 54 м2, 120 евра.
Тел. 062/824-97-69.
(226037)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на Те-
сли, код пијаце, греја-
ње ТА. 063/868-11-09.
(2260419

ИЗДАЈЕМ намештен
двоипособан стан (63
м2), Војвођански буле-
вар 36, Котеж 2.
063/575-147, 060/730-
00-07. (226051)

ИЗДАЈЕМ стан двосо-
бан, ТА, Тесла, Илије
Гарашанина. Тел.
065/468-76-27,
060/331-56-00, 231-56-
00. (226092)

ИЗДАЈЕМ стан на Те-
сли, преко пута „Ави-
ва”, 32 м2. 064/164-93-
67. (226100)

УЧЕНИЦИМА, самица-
ма и самцима издајем
дворишни намештен
стан. 064/160-46-39,
013/333-517. (226088)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, II спрат, ЦГ, ка-
бловска, интернет, пра-
зан, повољно. Војво-
ђански булевар 14.
352-677. (226089)

ИЗДАЈЕМ празан дво-
собан комфоран стан,
у доброј згради, Сода-
ра. 063/802-26-71.
(226077)

ИЗДАЈЕМ дворишни
стан у Тополи.
060/032-27-09.
(226083)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен-ненамештен код
Стоматолошког факул-
тета, погодан за сту-
денте. 064/386-55-96.
(226805)

ПРИМАМ на стан са-
мицу или ученицу.
062/850-31-95. (22605)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан на новој Миси.
063/839-56-81. 

ИЗДАЈЕ се у поткровљу
на Котежу 2,  једносо-
бан намештен стан.
062/187-97-62.
(226078)

У ЦЕНТРУ Панчева,
ученику-ученици соба,
ЦГ, интернет, каблов-
ска, употреба кухиње.
064152-59-91,
061/113-05-20.
(2261409

ИЗДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру намештену,
близу Болнице.
065/204-11-09.
(226130)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
лепу, намештену, засе-
бан улаз, нова Миса.
062/161-48-74,
013/373-027. (226136)

ИЗДАЈЕМ засебну ку-
ћу, етажно грејање.
066/807-10-40. (22619

ИЗДАЈЕМ стан, наме-
штен, Котеж 1.
065/665-75-10. (22619)

ИЗДАЈЕМ новију кућу
120 м2, са окућницом,
у центру Старчева. Тел.
353-500. (2261099

ИЗДАЈЕМ двокреветну
собу са кухињом и ку-
патилом, код новог
„бувљака”. 064/988-99-
10, 061/189-00-93.
(226105)

ИЗДАЈЕМ стан, Миса,
може ученици, студен-
ти, код Спортског.
063/202-672, 370-991.
(226113)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, двособан, Миса.
066/370-202. ( )

ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан у цен-
тру. 060/634-01-26.
(226273)

ИЗДАЈЕМ кућу преко
пута Рафинерије, са
више лежаја. 
060/322-78-01,
066/322-780. 
(2267769

ИЗДАЈЕМ мањи двосо-
бан стан, празан, на
Содари. 063/892-39-
53. (226286)

ИЗДАЈЕМ једносоан
стан. Тел. 013/355-815,
062/887-17-55.
(226226)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан са грејањем на
Миси. 064/267-74-24.
(226260)

СТАН, Тесла, кућа,
Милоша Обреновића,
46 м2, грејање, 100
евра. 063/863-85-04. 

ИЗДАЈЕМ двособан
празан стан на Стрели-
шту, Јоакима Вујића.
013/362-094, 060/144-
85-80. (226262)

НАМЕШТЕН једносо-
бан стан, 30 м2, код
Хотела „Тамиш”, 70
евра. 064/122-48-07.
(226236)

ИЗДАЈЕМ гарсоњеру у
Самачком. 064/351-18-
78. (226297)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ИЗДАЈЕМ полунаме-
штен нов стан, 55 м2.
Предност млади брач-
ни пар, ученици, ин-
тернет, грејање. Куде-
љарски насип. Повољ-
но. 064/493-61-01.
(226231)

ИЗДАЈЕМ намештену
кућу, Војловица, ис-
кључиво самцу, у рад-
ном односу, или пензи-
онеру. 013/232-21-30,
063/162-50-00.
(2261729

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, кућа, центар, на-
мештен, ЦГ, брачном
пару. 065/344-85-77.
(226192)

ИЗДАЈЕМ једноипосо-
бан стан, гарсоњеру,
засебан улаз, повољно,
центар. 061/131-79-04.
(226182)

ИЗДАЈЕМ самцу наме-
штену собу, ученику,
употреба кухиње и ку-
патила. 321-408.
(22614)

ИЗДАЈЕМ мањи стан,
Браће Јовановића, из-
међу две школе.
064/549-72-05.
(226169)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан.
064/187-20-13.
(226169)

ИЗДАЈЕМ намештену
гарсоњеру, 60 евра.
063/248-729, 063/126-
92-77. (226161)

ИЗДАЈЕМ једнособан
намештен стан на
Стрелишту, ЦГ. Звати
од 19 до 21 сат.
063/442-025. 
(226154)

ИЗДАЈЕ се двособан
полунамештен стан на
Стрелишту, ЦГ, VI
спрат. 060/738-55-14.
(226303)

СТРЕЛИШТЕ, преко
пута „Авив парка”, из-
најмљујем на дуже
стан. 064/179-87-75.
(226296)

ПОВОЉНО издајем на-
мештену гарсоњеру,
ужи центар. 063/810-
92-39. (226301)

ИЗДАЈЕМ двособан на-
мештен комфоран
стан, ТА. Тел. 066/352-
710, 352-710. (226199)

ПОТРЕБАН мањи стан
за издавање, хитно.
064/065-23-38. 
(22621

ИЗДАЈЕМ ученицама
стан на Стрелишту, ЦГ,
064/122-64-84.
(226218)

ПОТРЕБНА стара кућа
или помоћне простори-
је, у закуп, за радиони-
цу. 064/476-58-00.
(226221)

КОТЕЖ 2, једнособан
намештен поткровље,
после 17 сати.
062/843-53-43.
(226430)

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, ЦГ, топла вода,
Котеж 2, плаћање ме-
сечно + депозит.
062/401-261, 
062/401-492. 
(226433)

ИЗДАЈЕМ двособан не-
намештен стан.
066/209-400. 
(226434)

СОБЕ за издавање, на-
мештене 60 евра, дво-
креветне,  гарсоњеру,
једнособан, 80 евра,
Јабучки пут. 061/269-
82-13. (2263419)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, ненамештен, Ка-
рађорђева. 064/994-
13-16. (226428)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан у строгом центру.
Тел. 063/819-37-33.
(226413)

ИЗДАЈЕМ наме-
штен/ненамештен стан,
Миса, 100 м2, интер-
нет, клима. 064/817-
93-96. (226392)

НАМЕШТЕН/НЕНЕМА-
ШТЕН стан, Миса, 45
м2, са великом тера-
сом, клима, интернет,
064/817-93-96.
(226392)

ИЗДАЈЕМ једнособан,
ЦГ, намештен стан,
близу „Авива”.
064/134-08-15.
(226390)

ИЗДАЈЕ се једнособан
намештен, климатизо-
ван комфоран стан.
069/507-08-88,
060/347-70-77.
(226399)

ИЗДАЈЕМ стан, двосо-
бан, на Стрелишту.
064/144-32-86.
(226404)

ИЗДАЈЕМ стан на
Стрелишту, 60 м2.
069/313-51-43.
(226411)

ИЗДАЈЕ се реновиран
ненамештен двособан
комфоран стан, кућа,
са двориштем, између
„Авив парка” у Болни-
це. 063/285-320.
(226397)

СТАН, Миса, двособан,
65 м2 + тераса, каблов-
ска, интернет, паркинг,
приземље. 064/616-40-
99. (226396)

ИЗДАЈЕМ кућу на Ми-
си, код обданишта.
062/819-28-54.
(226387)

ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/145-47-
48, 061/175-00-15.
(226332)

ИЗДАЈЕМ собе за рад-
нике и самце. 064/305-
73-01. (226322)

ПОЛУНАМЕШТЕН
стан, нова градња, 40
м2, центрлано грејање,
шири центар. Тел.
064/040-85-33.
(226324)

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Стре-
лишту. 063/805-59-36.
(226352)

ИЗДАЈЕМ празан тро-
собан стан у новој ку-
ћи, може и део стана.
064/130-36-02.
(226373

ИЗДАЈЕМ намештен
стан самцима, центар,
wi/fi, паркинг, одмах
усељив. 065/691-88-23.
(226369)

ИЗДАЈЕМ намештену
дворшну собу са купа-
тилом, близу аутобуске
станице. 062/382-434.
(226357)

ИЗДАЈЕМ мањи двосо-
бан стан, полуанем-
штен, погодан за две
ученице/ка, или млади
брачни пар са једним
дететом, ЦГ. 063/163-
38-94. (226366)

НАМЕШТЕНА двори-
шна гарсоњера, у Сте-
ријиној улици, код
„Авив парка”. 060/333-
01-50. (226383)

ИЗДАЈЕМ једнособан
дворишни стан за
брачни пар или самце.
014/344-52-97. (2263

ЈЕДНОСОБАН наме-
штен, на Тесли, ЦГ, те-
лефон, одмах усељив.
063/320-637. (4667)

ИЗДАЈЕМ сређен,усе-
љив,празан двоипосо-
бан, Тесла, ЦГ, клима,
повољно. 061/261-32-
56. (226320)

ИЗДАЈЕМ локал, 30
квадрата, ве-це, излог,
клима, тенда, главна
аутобуска. 062/120-29-
92. (СМС)

ИЗДАЈЕМ халу 300 и
200 м2. 063/301-653.
(225370)

ХАЛА, магацин 500 м2,
са канцеларијама, екс-
тра локација. Повољно.
062/105-20-12.
(224325)

ИЗДАЈЕМ локал 12 м2,
излог, центар. 063/314-
803. (226076)
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ПОТРЕБАН простор
100 - 300 м2, градски
део, околина не, купу-
јем. 062/140-67-16.
(225710)

55 КВМ, локал издајем,
хитно, сређен, усељив.
Кочина 1-а, код Зелене
пијаце. 069/266-98-20.
(225734)

30 КВМ, локал издајем
хитно, сређен, усељив,
тржни центар – Змај
Јовина, приземље.
069/266-98-20.
(225734)

ПРОДАЈЕМ пословни
простор 52 м2, Змај Јо-
вина 2. 060/562-62-96.
(225864)

ИЗДАЈЕМ локал 65 м2,
Димитрија Туцовића,
код Водне заједнице.
Локал, плус два бироа
и два мокра чвора.
063/130-04-07.
(226108)

ИЗДАЈЕМ четири лока-
ла у Његошевој улици.
064/393-08-90.
(226425)

ИЗДАЈЕМ локал 20 м2,
насеље Тесла, добра
локација. 065/205-92-
33. (226351)

ИЗДАЈЕМ локал у цен-
тру Панчева код Зеле-
не пијаце, 35 м2, Кочи-
на 5, 200 евра месеч-
но. 063/805-03-76,
063/803-49-
22.(226385)

ПРОДАЈЕМ локал у
центру, 96 м2. 064/329-
48-40. (226382)

ИЗДАЈЕМ локале у
центру Јабуке.
064/579-16-15. (22622)

ИЗДАЈЕМ локал 30 м2,
у центру. 064/359-55-
44. (226250)

ИЗДАЈЕМ локале од 18
и 9 м2,у строгом цен-
тру. 064/267-72-17.
(226233)

ИЗДАЈЕ се локал из два
нивоа од 130 м2, 40
приземље и 90 м2,
спрат, Војводе Радоми-
ра Путника 29.
063/278-250. (226201)

ИЗДАЈУ се локали од
15 и 25 м2, у пасажу,
Војводе Радомира Пут-
ника 29. 063/278-250.
(226201)

ПРОДАЈЕМ локал 9 м2,
на Зеленој пијаци,
7.000 евра. 063/129-
72-71. (226184)

ЦЕНТАР, нов локал 41
м2, договор. „Una Dal li,
064/255-87-50.
(226178)

ПРОДАЈЕМ у центру
засебан локал, 45 м2,
дозвољена надоградња.
062/345-958. (226118)

ИЗДАЈЕМ локал од 81
м2, у центру Стрели-
шта. Тел. 064/267-71-
74. (226056)

ЛОКАЛ на Зеленој пи-
јаци, продајем.
061/200-73-09.
(226304)

КАФЕУ „Империјал”
потребна девојка за
рад, са искуством.
063/372-221. 
(225011)

ПОТРЕБНИ радници са
искуством за ауто-пе-
рионицу. 
060/707-67-25.
(225085)

ПОТРЕБНИ радници за
рад на терену.
062/825-27-25.
(225415)

ПОТРЕБНА жена, де-
војка са познавањем
енглеског и немачког
језика. 063/156-76-57.
(225247)

ЋЕВАБЏИНИЦИ „Хало
Лесковац” потребне
раднице за рад на ро-
штиљу. 063/897-55-04.
(226007)

ПОТРЕБНЕ раднице за
рад на индустријским
шиваћим машинама.
064/677-68-15. (22593)

ТРАЖИМ кућну по-
моћницу у Банатском
Новом Селу. 616-949,
063/823-78-93.
(226032)

ПОТРЕБАН пекар или
пекарка са искуством.
064/120-09-42.
(226124)

ПОТРЕБНИ радници за
рад у Call cen tru, рад на
проценат, CV слати на
eup ften de ri@
g mail.com  (226033)

ХИТНО потребна де-
војка за рад у кафићу.
063/800-07-94.
(226283)

ПОТРЕБНЕ млађе осо-
бе за рад у локалу брзе
хране, са или без иску-
ства. 065/900-50-08.
(226244)

ПОТРЕБНЕ девојке за
рад новоотвореном ка-
зину „Co los se um ga -
me”!!! CV са фотогра-
фијом слати на
bo jan976@ic loud.com
069/220-27-07.
(226210)

РЕСТОРАНУ „Нова зве-
зда” потребни: кувари-
ца и конобар са иску-
ством, Стевана Шу-
пљикца 88. 013/314-
669. (226224)

ПОТРЕБНИ кувари за
рад у кухињи. 063/899-
70-37. Влада. 
(226084)

ПОТРЕБНЕ раднице у
маркету „Идеал”.
062/826-65-02, или до-
ћи лично, Вељка Вла-
ховића 48. 
(226102)

ПОТРЕБНА женска
особа за куцање езоте-
ријских текстова, по
диктату, 100 динара
страна. 061/132-11-18.
(226298)

ПОТРЕБАН менаџер за
рад у клубу „Co u pe” 28
+.  Тел. 063/341-797.
(226432)

ПОСЛАСТИЧАРНИЦИ
„Голуб”, потребан по-
моћни радник за рад у
производњи. Разговор
од понедељка до петка,
од 7 до 15 сати.
013/355-808. (226416)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у продавници обу-
ће. CV послати на
vibs ho es@gmail.com
(225482)

ПОТРЕБАН пекар за
прављење бурека и пе-
цива. Тел. 062/617-
579. (226403)

ПОТРЕБНА радница са
искуством за прехрам-
бену продавницу.
060/661-11-
07.(226407)

ПОТРЕБНЕ раднице са
искуством на ендлери-
ци или ибердеку. Звати
после 15 сати.
013/317-429. (226333)

ПИЦЕРИЈИ „Мива” по-
требне девојке за рад.
Доћи лично. Браће Јо-
вановић 68. (226335)

ПОТРЕБНО особље за
продају у пекари. CV
са фотографијом до-
ставити лично, у Уве
Курјачког 87, или пу-
тем ema i la: 
pe ka ra smi lja nic@mts.rs
(226361)

ПОТРЕБАН ученик или
волонтер фризерском
салону „Мерима” .
063/196-94-85. (26353)
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ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требна комуникативна
и љубазна особа, која
би примала поруџбине
телефоном, организо-
вала кућну доставу и
вршила наплату. Доћи
лично. (226371)

ПИЦЕРИЈИ „Попај” по-
требан пица-мајстор и
радница за палачинке.
Доћи лично. (226371)

ПОТРЕБНА девојка за
рад у пекари. 063/320-
847. (226378)

РЕСТОРАНУ у Панчеву
потребан конобар, пи-
ца-мајстор, помоћни
кувар који жели да се
обучава за пица-мај-
стора. 060/734-36-37.
(226379)

ПОТРЕБАН кувар са
искуством. 060/093-17-
09. (226382)

МАСЕР тражи посао,
само за озбиљне даме,
код вас. 064/ 045-19-
09 (СМС)

АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
тракасте завесе, вене-
цијанери, уграђујем,
поправљам. 063/882-
25-09. (224181)

ПОПРАВКА, уградња
ПВЦ и АЛУ столарије,
ролетне, комарници,
венецијанери, стакло-
резачке услуге.
060/545-34-04.
(225537)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061283-66-41,
064/317-10-05.
(225428)

РАДИМО зидање, бе-
тонирање, оправке ста-
рих, нових кровова,
разне изолације.
013/664-491, 063/162-
53-89. (225343)

МОЛЕРСКИ радови.
063/746-77-58, 668-
100. (225242)

ДИМНИЧАР, чишћење
димњака, котлова и ка-
љевих пећи. 
063/155-85-95.
(225224)

ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Панчево, машински се-
чемо влажне зидове,
гаранција. 060/691-01-
13. (223726)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
поправке старе, уград-
ња нове инсталације,
машинска одгушења
санитарија. 062/382-
394. (224459)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђу-
јем, поправљам гуртне.
064/181-25-00.
(229254)

КЊИГОВОДСТВЕНЕ
услуге, повољно.
069/403-51-38.
(224921)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
уградња, одржавање,
воде, канализације, ка-
бина, славине, бојлера,
котлића. 063/836-84-
76. (224487)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке бојлера, шпорета,
индикатора, разводних
табли, инсталација.
Мића, 064/310-44-88.
(225022)

МЕДИЦИНСКЕ сестре,
давање терапије, купа-
ње и нега болесника.
063/737-59-60.
(225870)

МОЛЕРСКИ радови,
квалитетно, цена по
договору. Мајстор Не-
ша. 069/444-23-76.
(225759)

ЗИДАЊЕ, малтериса-
ње, реновирање крово-
ва, кречење, демит фа-
саде, са врхунским
квалитетом. 063/865-
80-49. (225771)

ХОБЛОВАЊЕ и фуго-
вање, поправка и лаки-
рање паркета.
064/341-79-60,
065/543-21-53. (22610)

КОШЕЊЕ траве, коро-
ва, обарање стабала,
чишћење подрума,
дворишта, шупа, иско-
пи, итд. 064/122-69-78.
(226087)

ЕЛЕКТРИЧАР, поправ-
ке, израде инсталација,
индикатори, бојлери,
купатила, ТА. 062/271-
661, 061/132-85-43.
(226223)

РАДИМО све физичке
послове: рушења кућа,
зидова, бетонирања,
разбијање бетона, оба-
рање дрвећа, одноше-
ње непотребних ства-
ри, итд. 060/035-47-40.
(2260879

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање сто-
ларије, квалитетно,
пензионерима попуст.
065/557-81-42,
013/235-78-82.
(226095)

НЕГОВАТЕЉИЦА пру-
жа сваки вид неге ста-
рим, болесним, на сат.
060/366-63-69.
(226070)

КОМБИЈЕМ превозим
робу, ствари, селидбе и
све остало. Најповољ-
није. 065/361-13-13.
(226069)

ПРОФЕСИОНАЛНИ
молер тражи посао.
064/145-89-98.
(226036)

ТРАНСПОРТ робе и се-
лидбе, брзо, повољно,
ефикасно. Никола.
061/159-74-73.
(226275)

ГОЛФ 2, голф 3, дело-
ви, уградња, ауто-ли-
марија, делови, фарба-
ње. 061/159-74-73.
(226275)

РАДИМО све физика-
лије, ископе, бетонира-
ња, утовар, истовар...
повољно. 061/165-06-
18. (226258)

ПРАЊЕ тепиха, дубин-
ско прање намештаја,
аутомобила. Наташа,
361-474, 060/361-47-
41, 066/361-474.
(226246)

КЕРАМИЧАР, пово-
љан, квалитетан и пе-
дантан и молер тражи
посао. 061/203-70-87.
(226235)

СПРЕМАЊЕ пословних
просторија, станова,
по веома повољној це-
ни. Тел. 062/821-87-31.
(226202)

ПОПРАВКА, столарија,
браварија, санитарија,
монтирање бојлера,
шпорета, грејача. Сло-
бодан. 063/865-80-74.
(226211)

СТОЛАРСКЕ и бравар-
ске услуге. Александар,
013/351-073, 064/157-
20-03.

ГЛЕТОВАЊЕ, кречење,
демит фасаде, повољ-
но, пензионерима по-
пуст. 061/626-54-06.
(226222)

ПВОЉНО, кречење,
глетовање и поставка
гипса. 064/007-81-14,
061/625-97-90.
(226226)

ЕНГЛЕСКИ свим узра-
стима, долазим, јефти-
но, 22 године искуства.
013/251-78-97,
063/782-51-48.
(1226189)

ПАРКЕТ и ламинат, по-
ставка, хобловање и
лакирање. 061/314-90-
18, 601-892. (226195)

ПОПРАВКЕ шиваћих
машина, ендлерица,
оштрење кројачких ма-
каза. 063/828-16-52.
(226150)

ПОПРАВКА кровова и
остлих грађевинских
радова. 064/866-25-76,
013/361-601. (226153)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
реновирање купатила,
славине, вентили, одгу-
шење канализације од-
мах. 063/269-173.
(226158)

ЧУВАЛА бих ваше дете
са посвећном пажњом.
Мими, 065/883-73-88.
(2261779

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
кипером до два куби-
ка. 065/334-23-38.
(226117)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила,
поправке, замене,
адаптације, одржава-
ње. 331-657, 064/495-
77-59, 063/777-18-21.
(226110)

ТАПЕТАР који пре-
свлачи намештај, са
искуством, тражи по-
сао. 064/120-77-64.
(226293)

СЕЛИДБЕ, чишћење та-
вана, подрума и шута.
061/269-82-13.
(226419)

ПРЕВОЗ тамићем ки-
пером до 2 кубика, пе-
сак, шљунак, шут, оста-
ло. 061/612-14-50.
(226402)

КОШЕЊЕ травњака,
дворишта и воћњака
тримером. Могућност
одвоза траве. 061/612-
14-50. (226402)

ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(226394)

ДУБИНСКО прање на-
мештаја у вашем стану.
Аутоперионица „Bi -
bac”., 063/329-464,
066/001-050. (2264129

КОМБИ превоз, селид-
бе, превз робе, купујем
намештај, све врсте
превоза комбијем, са
радницима или без
њих. Повољно.
060/357-90-14.
(226384)

КРЧЕЊЕ, кошење, се-
чење дрвећа, вађење
пањева, фрезирање ба-
шти. 064/196-17-32.
(226326)

СВЕ врсте физикалија,
утовар, истовар робе,
селидбее, копање, ко-
шење, сечење-цепање
дрва, одвоз смећа, шу-
та. Чишћење тавана,
шупа и подрума. Дејан,
065/440-97-00.
(226325)

ЗАМЕНА црепа, по-
правка кровова, прода-
јем бибер цреп.
065/535-24-56.
(226349)

СПУШТЕНИ плафони,
преградни зидови, из-
рада кошуљице, уград-
ња ламината, столари-
је. 062/816-33-84.
(226356)

ТВ и сателитске анте-
не, монтажа, дигитали-
зација вашег ТВ-
а.064/866-20-70.
(226380)

ШЉУНАК, песак, сеја-
нац, одвоз шута малим
и великим кипером.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС)

СЕЛИДБЕ, 1.000, по-
пуст на ванградске,
радници. 064/482-65-
53. (223457)

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с ду-
гогодишњим искуством
из Дебељаче, с матери-
јалом или без њега.
Ноле (имам и паркет),
013/665-220, 063/847-
74-38. 

РОЛЕТНЕ, комарници,
венецијанери, ново и
поправљам. „Орка”.
064/189-40-91, 354-
777. (217759)

КАМИОНСКИ превоз,
песак, шљунак, шут,
најповољније, 1.300
динара. 062/355-154,
066/355-154. (222241)

СЕЛИДБЕ, превоз дру-
ге робе, Панчево, да-
ље, цена договор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (223422)

БАЛТОКАД када, обно-
ва глазуре, пластифи-
цирање, 28 година с
вама, гаранција.
www.bal to kad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (22546

ПОВОЉНО, превоз ро-
бе, селидбе, комбијем,
цена по договору.
064/147-14-77,
013/311-514. (225357)

СЕЛИДБЕ, превоз робе
камионом, радници,
повољно. Вук. 064/176-
91-85, 063/278-117,
013/365-051. (225357)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе камионом и комби-
јем већ од 1.500 дина-
ра. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225894)

КРОВОВИ, поправке,
мењање црепова, ле-
тви, старог црепа и по-
ставке новог крова,
црепа, рогови, патоше-
ње, изолације, најјеф-
тинији у граду, пензио-
нерима екстра попуст.
013/235-39-21,
064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226073)
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РАДИМО зидање, бе-
тонирање, оправке ста-
рих, нових кровова,
разне изолације.
013/664-491, 063/162-
53-89. (225343)

СЕЛИДБЕ и превоз ро-
бе камионом и комби-
јем већ од 1.500 дина-
ра. 0-24 сата. Ми смо
ту због вас. 064/334-
85-64, 063/811-98-32,
Поповић. (225894)

СЗР „МАКИ”. Паркет:
постављање паркета,
хобловање, полирање и
лакирање. Мајстори из
Дебељаче. 063/822-94-
82, 063/865-45-31.
(225644)

РОЈАЛ МГ, ролетне,
комарници, венеција-
нери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-за-
штита. 063/816-20-98,
013/351-498. (226050)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушења судопере,
купатила, адаптације,
поправке, заме-
не.,013/331-657,
063/777-18-21,
064/495-77-59.
(232611)

МОЛЕРСКО-ФАРА-
БАРСКИ радови и фа-
саде. 061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226058)

СЕРВИС телевизора,
продаја половних,
оправка разних елек-
троуређаја, електри-
чар, ауто-електричар.
063/800-01-96.
(226090)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације. Замена
вирбли, вентила, бате-
рије и санитарије. Све
за воду, канализацију,
од 0-24 сата, нон.стоп.
Пензионерима екстра
попуст,  013/235-39-
21, 064/290-45-09,
061/348-20-00.
(226073)

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водовод-
не адаптације, замена
вирбли, батерија, вен-
тила и санитарија, све
за воду, 0-24, пензио-
нерима екстра попуст.
013/348-139, 
064/493-44-63,
061/317-26-33.
(226072)

ПРЕВОЗИМ кипером
повољно песак, сеја-
нац, шљунак, сепара-
цију, одвозим шут.
064/354-69-94.
(226079)

МОЛЕРСКО-ФАРБАР-
СКИ радови и фасаде.
061/283-66-41,
064/317-10-05.
(226058)

ПРЕВОЗ малим кипе-
ром, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(226277)

МОЛЕРСКО-ФАСА-
ДЕРСКИ радови, гипс,
кермаика, повољно.
Проверите. 061/141-
38-02, 063/177-69-74.
(226255)

СЕЛИДБЕ, екипа рад-
ника, превоз, одвозимо
непотребне ствари, чи-
стимо подруме.
063/731-77-67,
064/280-30-16,
013/236-77-34, Влади-
мир. (226115)

ГРАЂЕВИНСКА лима-
рија, олуци, окапнице,
лајсне, кровопокривач-
ки радови, санације
цурења, хидроизоалци-
ја равних кровова, ал-
пинистички радови.
Најјефтиније. 064/903-
39-23. (2261123)

КИРБИ, дубинско уси-
савање и прање наме-
штаја. 064/338-49-78,
Сервис „Гоша”.
(226315)

ИЗДАЈЕМ рамске ске-
ле, металне подупира-
че, мешалице за бетон.
064/351-11-73.
(226139)

КЛИМЕ свих типова и
произвођача сервиси-
рамо, поправљамо и
уграђујемо са овере-
ном гаранцијом. „Фри-
готехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(226308)

ВЕШ-МАШИНЕ, фри-
жидере, замрзиваче,
климе поправљамо
квалитетно, с гаранци-
јом. „Фриготехник”,
361-361, 064/122-68-
05. (226308)

ТРАЖИМ партнера за
свирку, искључиво на
клавирној хармоници.
Само озбиљно заинте-
ресовани. Потребно
предзнање. 069/151-
80-28. (226044)

МУШКАРАЦ, 55 годи-
на, материјално обез-
беђен, жели да упозна
ћену или деовјку до 40
година,р ади дружења,
излазака. Звати око 21
сат. 013/352-203.
226116)

ОЗБИЉАН мушкарац,
58 година, упознао би
жену без обавеза и ко-
ја нема решено тамбе-
но питање, остало по
договору. Без СМС, са-
мо позиви. 064/944-92-
86. (2262839

СОКОБАЊА, апартма-
ни и собе, близу цен-
тра, кабловска, двори-
ште, ново. 
061/636-08-57,
www.so ko-ba nja.or g
Зорица. 
(200638)

КРАШИЋИ, апартмани
8 – 10 евра, кревет.
+381/63243-859,
+381/60512-19-54,
+382/32679-098,
+382/67839-218.
(224446)

СОКОБАЊА, издајем
смештај, центар, бори-
ћи, кабловска, паркинг.
www.so ko ba nja-apart -
ma ni mi ra.com 
063/485-829. (i)

БАЊА ВРУЈЦИ, повољ-
но апартман и собе из-
дајем. 
064/616-33-83.
(225434)

СОКОБАЊА, издајем
смештај. Центар, бори-
ћи, кабловска, паркинг,
600 динара по особи.
063/485-829. 
(и)

У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
издајем апартман. 311-
861, 063/812-06-89.
(226267)

СОКОБАЊА, нов ком-
плетно опремљен
апартман, кабловска,
паркинг. 
060/327-27-10.
(226062)

СУТОМОРЕ, Шушањ,
190 евра у септембру,
без превоза 150.
064/193-15-92.
(2261235)

ИЗДАЈЕМ апартман у
центру Златибора. По-
вољно. 063/709-44-97.
(226291)
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ЈП „Дирекција за изградњу и уређење Панчева” Панчево, на основу члана 9. став 2. Одлуке о пословном, магацинском

простору и гаражама града Панчева („Сл.лист града Панчева”бр. 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/15и 22/2016) и Одлуке

Надзорног одбора ЈП „Дирекција” Панчево, број 01-2898-4/2016 од 23. 08. 2016. године,расписује :

О Г Л А С
За давање у закуп пословног простора

у државној својини чији је  корисник  град Панчево

путем  јавног надметања, на период од 5 година

Огласом је обухваћен следећи пословни простор

Право учешћа у поступку јавног надметања имају предузетници и правна лица. 

Право учешћа у поступку јавног надметања немају буџетски корисници који право коришћења пословног простора без накнаде

могу оставрити према Закону о буџету за 2016. годину, односно према Одлуци о буџету града Панчева за 2016. годину.

Извршеном уплатом депозита учесник у поступку прихвата услове из јавног огласа, а наведени износ представља збир две

почетне месечне закупнине, депозит се уплаћује на  рачун број: 840-488641-69 код Управе за јавна плаћања, број модела

97, позив на број 04-226-00.

Поступак јавног надметања започиње објављивањем почетне закупнине  за стицање права на закуп, који представља почетну

висину закупнине по м². 

Учесник који је излицитирао највиши износзакупнине по м² је најповољнији понуђач.

Најповољнијем понуђачу уплаћени депозит се не урачунава у закупнину, исти се враћа понуђачима који  не успеју у јавном

надметању у року од пет дана од дана одржавања јавног надметања, а најповољнијем понуђачу у року од пет дана од дана

закључења Уговора о закупу. 

Депозит се неће вратити понуђачу који није приступио јавном надметању.

На излицитирани износ закупнине закупац плаћа порез на додату вредност као и све трошкове коришћења пословног простора

(утрошак ел. енергије, воде, грејања, изношења смећа и др.) за период трајања закупа.

Висина месечне закупнине усклађује се према одредбама важеће Одлуке.

Такође је у обавези да  достави једно од средстава обезбеђења плаћања закупа за период трајања закупа и то:

1.    Банкарску гаранцију  „без приговора” и наплативу на „први позив” са клаузулом о урачунавању валоризације у гаранцију,

2.    Сопствену (соло ) меницу

Банкарска гаранција  доставља се у року од 45 дана од дана закључења уговора и даје се на период важења који не може бити

краћи од 12 месеци, с тим да су закупци пре истека рока у обавези да важност гаранције продуже пре истека рока, на период

који не може бити краћи од наредних 12 месеци, под претњом раскида Уговора.

Сопствена (соло) меница доставља се  у року од 8 (осам) дана од дана закључења Уговора, под претњом раскида.

Пословни простор се издаје у виђеном стању. Пословни простор набројан у Огласу може се погледати у периоду од  26. 08.

2016. године до 02. 09. 2016. године од 10 - 14 сати. Све информације се могу добити на тел. 013/219-03-00,  локал 202.

Пословни простор се издаје у закуп на одређено време, најдуже на период од  5 година.

Уколико понуђач има неизмирене пореске обавезе по основу изворних локалних прихода,  његова пријава се неће узимати у

разматрање.

Комисија неће разматрати понуде понуђача који је одустао од закључења Уговора о закупу пословног простора који је био

предмет ранијег оглашавања, у року од три године од дана одустанка.

У случају одустајања од закључења Уговора од стране најповољнијег понуђача закључење Уговора о закупу пословног простора

ће се понудити првом следећем учеснику јавног надметања.  

Пријава треба да садржи :

1)податке о подносиоцу пријаве, и то:

а) за предузетнике: име и презиме предузетника, адресу, број личне карте, ЈМБГ, назив радње, матични број; 

б)за правна лица:назив и седиште,  оверену копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа, као и

пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве не старије од шест месеци,

2) податке о пословном, магацинском простору  за који се пријава подноси -површину и редни број из Огласа,

3) делатност која ће се обављати (уколико је то занатска написати тачан назив занатске делатности) 

4) изјава да се пословни простор преузима у виђеном стању,

5) доказ о уплати депозита за учешће, 

6)доказ о томе да подносилац нема неизмирених обавеза по основу изворних локалнихприхода од Секретаријата за пореску

администрацију Градске управе града Панчева (не признају се потврде Министарства финансија – Пореска управа Панчево). 

Непотпуне, неблаговремене и неуредне пријаве, неће се узимати у разматрање. 

Поступак јавног надметања ће се одржати уколико се на Оглас пријави једно заинтересовано лице. 

Један понуђач може да поднесе пријаву за више пословних просторија, с тим што је у обавези да за сваки простор поднесе

потпуну пријаву и уплати тражени депозит.

Током самог поступка јавног надметања, председник Комисије објављује висину почетног износа и утврђује да сваки наредни

лицитациони корак не може бити мањи од 5% од претходно највише излицитираног износа.

Пријаве слати у затвореном омоту, путем поште, искључиво препорученим писмом или предајом на писарницу ЈП

„Дирекција’” Панчево, са назнаком „ПРИЈАВА ЗА ПОСЛОВНИ ПРОСТОР У ОГЛАСУ ОЗНАЧЕН РЕДНИМ БРОЈЕМ___НЕ

ОТВАРАЈ”, име и адресу, односно седиште лица које се пријављује на Оглас.

Рок за подношење пријава је закључно са 05. 09. 2016. године до 10 сати. 

Јавно надметање ће се одржати 05. 09. 2016. године у 12 сати у соби бр. 108 у ЈП „‘Дирекција”‘ Панчево, Змај Јовина бр.6.  

Након правноснажности Решења градоначелника града Панчева, закључиће се Уговор о закупу на одређено време. 

Приликом надметања обавезан је приказ личне карте учесника у поступку јавног надметања, а за пуномоћника уредно

пуномоћје оверено у суду. 

Приложена документација може бити у оригиналу или овереној фотокопији и не сме бити старија од шест месеци.

ЈП „Ди рек ци ја за из град њу и уре ђе ње Пан че ва” Пан че во, на осно ву чла на 9. став 2 .

и  чла на  26. став 1. тач ка 2.  Од лу ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру и га ра жа -

ма гра да Пан че ва („Сл.лист гра да Пан че ва” број: 15/2014, 29/2014, 11/2015, 28/2015

и 22/2016) и Од лу ке над зор ног од бо ра ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во, број 01-2898-5/2016

од 23. 08. 2016. го ди не, рас пи су је:

ОГЛАС
За да ва ње у за куп по слов ног про сто ра

у др жав ној сво ји ни чи ји је  ко ри сник  град Пан че во

ван по ступ ка   јав ног над ме та ња, на пе ри од од 5 го ди на

Огла сом је об у хва ћен сле де ћи по слов ни про стор

Пра во уче шћа у по ступ ку има ју до ма ће ху ма ни тар не ор га ни за ци је, ор га ни за ци је и

удру же ња гра ђа на из обла сти здрав ства, кул ту ре, на у ке, про све те, спор та, со ци јал не

и де чи је за шти те и  бри ге о мла ди ма.

УСЛО ВИ ЗА УЧЕ ШЋЕ У ПО СТУП КУ:

– да  се по слов ни про стор не ко ри сти за оства ри ва ње при хо да

– да под но си о ци при ја ва ни су за куп ци по слов ног про сто ра ко јим упра вља ЈП „Ди -

рек ци ја” Пан че во.

КРИ ТЕ РИ ЈУ МИ ЗА ИЗ БОР :

– број ре а ли зо ва них про грам ских про је ка та у по след ње 3 го ди не,

– вре ме ре ги стра ци је  код над ле жног ор га на,

– број чла но ва ор га ни за ци је или удру же ња.

Из вр ше ном упла том де по зи та уче сник у по ступ ку при хва та усло ве из јав ног огла са,

а на ве де ни из нос пред ста вља збир две  ме сеч не за куп ни не, де по зит се упла ћу је на

ра чун бр. 840-488641-69 код Упра ве за јав на пла ћа ња број мо де ла 97 по зив на

број 04-226-00 ЈП „Ди рек ци ја” Пан че во.

По сту пак из бо ра за куп ца за да ва ње у за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња  спро во ди Ко ми си ја за да ва ње у за куп по слов ног, ма га цин ског про сто ра

и га ра жа.

На осно ву при сти глих при ја ва, Ко ми си ја вр ши вред но ва ње у скла ду са за да тим  кри -

те ри ју ми ма, утвр ђу је пред лог од лу ке о да ва њу у за куп по слов ног про сто ра  и исти

до ста вља гра до на чел ни ку гра да Пан че ва на од лу чи ва ње.

Уче сник ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра  ван по ступ ка јав ног

над ме та ња, у оба ве зи је да пла ћа по ред ме сеч не за куп ни не, по рез на до дат ну вред -

ност на из нос за куп ни не  као и све тро шко ве ко ри шће ња по слов ног про сто ра (утро -

шак ел. енер ги је, во де, гре ја ња, из но ше ња сме ћа и др.).

Ви си на ме сеч не за куп ни не ускла ђу је се пре ма од ред ба ма ва же ће Од лу ке.

Уче сник ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка  јав ног

над ме та ња у оба ве зи је да  до ста ви соп стве ну (со ло) ме ни цу  у ро ку од 8 ( осам ) да -

на од да на за кљу че ња Уго во ра, под прет њом рас ки да, као сре де ство обез бе ђе ња пла -

ћа ња за куп ни не за пе ри од тра ја ња за ку по дав ног од но са.

По слов ни про стор се из да је у ви ђе ном ста њу. 

По слов ни про сто ри  на бро ја ни у огла су мо гу се по гле да ти у пе ри о ду од 26. 08. 2016

го ди не, до 31. 08. 2016. го ди не, од 10 до 12 са ти. Све ин фор ма ци је се мо гу до би ти на

тел. 013/219-03-00  ло кал 202.

Уче сни ку ко ји је оства рио пра во на за куп по слов ног про сто ра ван по ступ ка јав ног

над ме та ња, упла ће ни де по зит се не ура чу на ва у за куп ни ну и би ће  вра ћен у ро ку од

пет да на од да на пот пи си ва ња уго во ра. 

Уче сни ци ма ко ји ни су оства ри ли пра во на за куп, упла ће ни де по зит се вра ћа у ро ку

од пет да на од да на јав ног отва ра ња при ја ва. Де по зит не ће би ти вра ћен уче сни ку ко -

ји ни је при сту пио јав ном над ме та њу.

По слов ни про стор се из да је у за куп на од ре ђе но вре ме, нај ду же на пе ри од од  5 го -

ди на.

Уко ли ко уче сник има не из ми ре не по ре ске оба ве зе по осно ву из вор них ло кал них

при хо да,  ње го ва при ја ва се не ће узи ма ти у раз ма тра ње.

У слу ча ју од у ста ја ња од за кљу че ња уго во ра од стра не уче сни ка ко ји је ус пео у по -

ступ ку да ва ња у за куп по слов ног про сто ра  ван спро во ђе ња јав ног над ме та ња, за кљу -

че ње уго во ра о за ку пу по слов ног про сто ра би ће по ну ђе на пр вом сле де ћем уче сни ку.  

При ја ва тре ба да са др жи :

1)по дат ке о под но си о цу при ја ве, и то:

б) на зив и се ди ште,  ове ре ну ко пи ју Ре ше ња о упи су прав ног ли ца у ре ги стар код

над ле жног ор га на, као и пу но моћ је за ли це ко је за сту па под но си о ца при ја ве не ста -

ри је од шест ме се ци,

2) по дат ке о по слов ном, ма га цин ском про сто ру  за ко ји се при ја ва под но си - по вр -

ши ну и ред ни број из Огла са,

3) де лат ност ко ја ће се оба вља ти,

4) из ја ва да по слов ни про стор пре у зи ма у ви ђе ном ста њу,

5) до каз о упла ти де по зи та за уче шће, 

6)до каз о то ме да под но си лац не ма не из ми ре них оба ве за по осно ву из вор них ло кал -

них при хо да од Се кре та ри ја та за по ре ску ад ми ни стра ци ју Град ске упра ве гра да Пан -

че ва,

7) до ку мен та ци ја ко јом се по твр ђу је број ре а ли зо ва них про је ка та у по след ње три го ди не

8)из вод из еви ден ци је чла но ва удру же ња.

Не пот пу не, не бла го вре ме не и не у ред не при ја ве, не ће се узи ма ти у раз ма тра ње. 

По сту пак да ва ња у за куп по слов ног про сто ра ван јав ног над ме та ња ће се одр жа ти

уко ли ко се на Оглас при ја ви јед но за ин те ре со ва но ли це. 

При ја ве сла ти у за тво ре ном омо ту, пу тем по ште, ис кљу чи во пре по ру че ним пи смом

или пре да јом на пи сар ни цу ЈП „Ди рек ци ја”, са на зна ком „ПРИ ЈА ВА ЗА ПО СЛОВ НИ

ПРО СТОР У ОГЛА СУ ОЗНА ЧЕН РЕД НИМ БРО ЈЕМ___НЕ ОТВА РАЈ”,  на зив и адре -

су се ди шта ор га ни за ци је или удру же ња ко је се при ја вљу је на Оглас.

Рок за под но ше ње при ја ва је за кључ но са  01. 09. 2016. го ди не до 10 са ти. 

Јав но отва ра ње при спе лих при ја ва  ће се одр жа ти  01. 09. 2016. го ди не, у 12 са ти у

со би бр. 108, у  ЈП  „Ди рек ци ја” Пан че во, Ули ца Змај Јо ви на бр. 6.  

На кон прав но сна жно сти Ре ше ња гра до на чел ни ка гра да Пан че ва, за кљу чи ће се Уго -

вор о за ку пу на од ре ђе но вре ме.  

При ло же на до ку мен та ци ја мо же би ти у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји и не сме

би ти ста ри ја од 6 (шест) ме се ци.

Р. 

бр.
Адреса

Површина и структура

м2
Зона

Висина почетне

закупнине по м 2

која се лицитира

без пореза

Делатност Депозит/дин

1
Марка Крељевића

бр.1
60,00 1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

36.000,00

2 Ослобођења бр.32 59,14 1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

35.484,00

3 Савска бр.6 41,40 1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

24.840,00

4
Др Жарка Фогараша

бб
109,41 1 300,00 дин/м2 Трговинска 65.646,00

5
Марка Краљевића

бр.18

321,75 пословног и

68,22 магацинског

простора

1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

193.050,00

20.466,00

213.516,00

6
Вељка Влаховића

бр.17
40,96 2 200,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

16.384,00

7
Генерала Петра

Арачића бр.2
12,50 1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

7.500,00

8 Ослобођења бр.27

77,15 пословног и

63,89 магацинског

простора

1 300,00 дин/м2

Занарска

трговинска

канцеларијска

46.290,00

19.167,00

65.457,00

Р. бр. Адреса
Површина и

структура
Зона

Висина почетне

закупнине по м2

без пореза на

додату вредност

Делатност Депозит/дин

1.

Војводе

Петра

Бојовића

бр.10

69,99 1 75,00 дин/м2
Непрофитне

организације
10.498,50
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ALMEX d.o.o. raspisuje konkurs za sledeće 

radno mesto:

Vozač teretnog vozila

Više izvršilaca

Potrebne kvalifikacije:

·      Minimum 1 godina radnog iskustva u domaćem

transportu

·      Obavezan lekarski pregled

·      Posedovanje vozačke dozvole C i E kategorije

Biografije dostavljati na adresu Jabučki put 82, Pančevo

ili na email: zaposlenje@almex.rs

Konkurs je otvoren do 01.09.2016. 

ВИСОКA ШКОЛA СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА ЗА ВАС ПИ ТА ЧЕ 

„МИ ХА И ЛО ПА ЛОВ“ ВРШAЦ  

УПИ ШИ ТЕ У ВР ШЦУ – СТУ ДИ РАЈ ТЕ У ЕВРО ПИ

И КРЕ И РАЈ ТЕ СА МИ СВОЈ СТУ ДИЈ СКИ ПЛАН !
      

Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за вас пи та че „Ми ха и ло Па лов“ Вр шац ну ди но во а кре ди то ва ни на став ни план

по ко јем бу ду ћи вас пи та чи на основ ним сту ди ја ма, по ред основ ног ку ри ку лу ма, мо гу би ра ти је дан од три до дат -

на мо ду ла (за рад на ен гле ском је зи ку, рад са де цом из со ци јал но де при ви ра них по ро ди ца или за рад са де цом

ја сле ног уз ра ста). Овај на став ни план ускла ђен је са исто вет ним про гра ми ма у др жа ва ма Европ ске уни је,

кроз про је кат TEACH из про гра ма Тем пус  ко јег по др жа ва ЕУ.

На ста ва се на Ви со кој шко ли у Вр шцу од ви ја на три је зи ка: срп ском, ру мун ском и ром ском, основ ним и спе ци -

ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма.

      У сеп тем бар ском упи сном ро ку школ ске 2016/17. го ди не, кан ди да ти, ко ји мо гу сту ди ра ти на те рет др жа -

ве или као са мо фи нан си ра ју ћи сту ден ти, у окви ру при јем ног ис пи та по ла га ће про ве ру го вор них, му зич ких и

фи зич ких спо соб но сти као и зна ње бон-то на.

      Кла си фи ка ци о ни ис пи ти из ма тер њег (срп ског, ру мун ског, ром ског) је зи ка као и тест оп ште ин фор ми са но -

сти по ла жу се на кон по ло же них про ве ра.

      Пре о ста ла ме ста за упис у дру гом (сеп тем бар ском) упи сном ро ку:

На ша Ви со ка шко ла ну ди мо гућ ност сту ден ти ма да у окви ру Ера змус+ пр гра ма ЕУ, је дан или ви ше се ме ста ра

про ве ду, сту ди ра ју и по ла жу ис пи те на не ко ли ко уни вер зи те та у ЕУ уз сти пен ди је ко је овај про грам ну ди. 

Све ин фор ма ци је око тер ми на упи са , про ве ра као и кла си фи ка ци о них ис пи та би ће бла го вре ме но ис так ну те на

сај ту www.uskolavrsac.edu.rs и до ступ не на бр. тел. 013/831-628.

Сту диј ски про грам: ВАС ПИ ТАЧ ДЕ ЦЕ ПРЕД ШКОЛ СКОГ УЗ РА СТА 

На чин фи нан си ра ња: Број сту де на та

– оде ље ње на срп ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 32

на те рет лич них сред ста ва (са мо фи нан си ра ју ћи) 21

– оде ље ње на ру мун ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 6

- оде ље ње на ром ском је зи ку

из сред ста ва бу џе та Ре пу бли ке Ср би је 7

25. ав гу ста на вр ша ва се
се дам го ди на от ка ко
ни је с на ма наш во ље ни

ДРА ГАН 

ВУ КО ВИЋ
1962–2009.

За у век у ср цу и 

ми сли ма.

Тво ја по ро ди ца 

ВУ КО ВИЋ и ТА ДИЋ

(77/

По след њи по здрав ба ба Сми љи

СМИ ЉА ТУ ЛИЋ
1922–2016.

Уну ци: ЈО ВАН, ИВАН и ЗО РАН с по ро ди ца ма и сна ја МА РИ ЈА

(52/226234)16. ав гу ста 2016. оста ли смо без на ше мај -

ке

АНЕ ЈЕ ШИЋ ЛЕ ЛЕ

Хва ла што си увек би ла ту за нс.

Ћер ке ЗЛА ТА и МИ ЛЕ НА с по ро ди ца ма

(34/226184)

АНА ЈЕ ШИЋ

ЛЕ ЛА

Ке во, хва ла за сву бри -

гу, не жност и љу бав. Чу -

ва ћу на ше успо ме не од

за бо ра ва.

ПИ РИ КА с по ро ди цом

(35/226185)

22. ав гу ста, опро сти ли смо се од на ше ми ле 
ћер ке, мај ке и се стре

СЛА ЂА НЕ КАР ЛАШ
рођ. Жа лац
1970–2016.

У ср цу ту га, на гро бу ти ши на, а у ку ћи ве ли ка 
пра зни на. Не ви ди мо ти очи и не чу је мо глас,
али осе ћа мо да си по ред нас.

Мај ка ДА НИ ЦА, ћер ка АНА, син АЛЕК СА, 
се стра СА ЊА и брат СР ЂАН с поро ди ца ма

(81/226342)

По след њи по здрав 
на шој ма ми

Жао нам је што си нас
та ко ра но на пу сти ла. 

Во ле те АНА и АЛЕК СА

(88/226370)

По след њи по здрав 

СЛА ЂИ
По ро ди ца КАР ЛАШ

(90/226370)

По след њи по здрав 
се стри

Увек ћеш би ти у мом 
ср цу.

Твој се стра СА ЊА

(80/226359)

С ту гом се опра шта мо

од на ше се стре

СЛА ЂА НЕ 

КАР ЛАШ
рођ. Жа лац

1970–2016.
Не ка те ан ђе ли чу ва ју,
по чи вај у ми ру.

Тво је се стре: КЕ КА и
ДУ ШКА с по ро ди ца ма

(83/226342)

По след ње збо гом

СЛА ЂА НИ
По чи вај у ми ру.

По ро ди ца БУ ГАР СКИ

(82/226342)

Дра гој

СЛА ЂИ

по след њи по здрав од

по ро ди це ЧИ ВЉА КУ

(74/226331)

РА ША СА ВА НО ВИЋ
По што ва ном ко ле ги и ве ли ком при ја те љу, по -

след њи по здрав од тво јих нај бли жих са рад ни ка

у слу жби „Де жур ног РНП-а”: 

СТЕ ВА НА ГА ЈИ ЋА, СТЕ ВА НА БА ТР НЕ, МИ ЛО -

РА ДА РА ШЕ ВИ ЋА, СЛО БО ДА НА БИ РА КА, РА -

ДЕ ТА КРУ НИ ЋА, ВИ О РЕ ЛА БАР БУ ЉА
(73/226329)

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав дра гом ком ши ји од ста на ра згра де

у Вој во ђан ском бу ле ва ру 30

(75/226340)

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ

По след њи по здрав Ра ле ту.

По ро ди ца КО ЛУН ЏИЋ
(85/226363)

НИ КО ЛА НИ НИЋ

Тво је ме сто у ср цу увек ће да сто ји, док смо жи ви 

веч но ће да бо ли.

Твој брат ПЕ ТАР са де цом

(76/2263429)

26. августа навршава се пет година како са нама није

МАТИЛДА БУКВИЋ

Радо се сећају и спомињу је: брат, деца и унуци

(101/4667)

Про шло је пет го ди на

от ка ко с на ма ни је наш

ЈО ВАН

МЛА ДЕ НО ВИЋ

Увек у на шим ср ци ма.

По ро ди ца 

МЛА ДЕ НО ВИЋ

(68/226309)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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По след њи по здрав су пру гу, оцу и де ди

ВЕЛ КУ ИЛИ ЈЕ ВУ

од ње го вих нај ми ли јих.

Су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ке ДА НИ ЈЕ ЛА 

и ДРА ГА НА, зет ДА МИР и уну чад ДРА ГО ЉУБ 

и ВА ЊА
(6/225717)

У че твр так, 18. ав гу ста за у век нас је на пу сти ла на ша дра га

ЈО ВАН КА СТОЈ ШИЋ

Са мо ми зна мо ко ли ко нам не до ста јеш. Би ћеш увек ме ђу на ма и

ни ка да не ћеш би ти за бо ра вље на.

Ожа ло шће ни: ћер ка СВЕ ТЛА НА, зет ЗО РАН и уну ка 

ТИ ЈА НА с по ро ди цом

(11/226067)

По след њи по здрав дра -

гој Љи љи

ЉИ ЉА ЦЕ НИЋ

од по ро ди це БО ТИЋ

(27/226154)

МИ ЛЕН КО 

ПО ЧУ ЧА

По след њи по здрав 

бра ту Ми лен ку 

од бра та СИ МЕ, 

си нов ца МИ ЛЕ и сна је

ДРА ГИ ЦЕ

(28/2261639

Дра ги наш

МИ ЛЕН КО ПО ЧУ ЧА

За у век ћеш оста ти у на шем ср цу и се ћа њу.

За у век не у те шни су пру га ЈЕ ЛА, син ПЕ ТАР, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ци

МА ТЕ ЈА и СТРА ХИ ЊА

(30/226167)

22. ав гу ста 2016, умро је наш дра ги стриц и де вер

МИ ЛЕН КО ПО ЧУ ЧА
1951–2016.

С по што ва њем и ту гом АН ЂЕ ЛИ ЈА, ЗО РИ ЦА, ЈЕ ЛЕ НА,
МИ ЛА НА, НА ДА, ВЛА ДА и ПЕ ЂА

(42/226204)

Во ље ној ба ки

МИЛ КИ
Не до ста је нам још ма ло вре ме на са то бом.

Тво ји АН ЂЕ ЛА и ОГ ЊЕН

(45/2262312)

По след њи по здрав  на шој дра гој снај ки и стри ни

МИЛ КИ ПЕ ТРО ВИЋ

Ње ни: МИР КО, ЉУ БИ ЦА, МИ ЛИ ЦА и МИ ЛОШ

(46/226212)

По след њи по здрав при ји

МИЛ КИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

од ПЕ ЦЕ и ЉИ ЉЕ 

с по ро ди цом

(47/226212)

По след њи по здрав при -

ји

МИЛ КИ 

ПЕ ТРО ВИЋ

од при ја те ља 

ЖИ ВАН КА, ДЕ СЕ, 

ДРА ГА НЕ, ШАН ДО РА 

и ИРИ НЕ

(48/226212)

По след њи по здрав дра -

гом „при ки”

МИ ЛЕН КУ ПО ЧУ ЧИ

од ЗО РА НА и ВЕ СНЕ МА РИЋ

(50/226225)

По след њи по здрав 
дра гој

ЉИ ЉА НИ

ЦЕ НИЋ
од ком ши ја: 

ЛУ ШЕВ СКИ,

ОБРЕНОВИЋ, ЛО ЦИ,

КО ЊЕ ВИЋ, ШОЈА, 

ГОЈ КО ВИЋ и 

ТРАЈ КОВ СКИ

(79/226347)

По след њи по здрав дра -

гој 

ЉИ ЉИ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Тво је дру га ри це 

са клу пе

(21/226132

Последњи поздрав
драгом пријатељу

МИЛЕНКУ

ПОЧУЧИ

Сећање и драге
успомене остају да
трају.

ОЛГИЦА и ЈОЦА

(99/226426)

По след њи по здрав 

Пе ри ном оцу

МИ ЛЕН КУ 

ПО ЧУ ЧИ

МАР КО и НЕ МА ЊА

(92/226377)

Последњи поздрав мајци наше колегинице

ЉИЉАНИ ЦЕНИЋ

Запослени у „Панчевцу”
(100/4676)

19. ав гу ста 2016. пре ми ну ла је на ша дра га

ЉИ ЉА НА ЦЕ НИЋ
24. IX 1953 – 19. VIII 2016.

Ожа ло шће ни: су пруг МИ ЛОШ, ћер ка МА ЈА и си но ви ПРЕ ДРАГ 

и НЕ НАД с по ро ди ца ма и се стра ЂИ НА с по ро ди цом

(14/226086)

По след њи по здрав дра гом при ја те љу

МИ ЛЕН КУ ПО ЧУ ЧИ

од ДУ ЛЕ ТА, НЕ НА ДА, ЗО РА НА и СА ШЕ

(72/226319)

МИЛ КА

ПЕ ТРО ВИЋ

Дра га стри на, би ћеш за -

у век  у на шим ми сли ма

и ср цу.

МИ ЉА и СА ВА

(84/226361)

МИ ЛЕН КО ПО ЧУ ЧА

По след њи по здрав на шем де ки: 

од уну ка МА ТЕ ЈЕ и СТРА ХИ ЊЕ

(31/226156)
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ПО МЕН

БО СИЉ КА

СТАН КО ВИЋ

31. VIII 2005 – 2016.

СТА НИ МИР

(24/226146)

Овог ав гу ста на вр ша ва се два де сет го ди на од

смр ти мо је мај ке и три де сет го ди на од смр ти мо -

га оца

СТА НИ ШИЋ

ДО БРИН КА          ВЛА ДИ МИР 

Сва ког да на смо у ми сли ма с ва ма.

Ћер ка ТА ЊА с по ро ди цом
(57/226269)

У су бо ту, 27. ав гу ста, у 10 са ти, на гро бљу

Ко теж, да ва ће мо го ди шњи по мен на шој

во ље ној

ВАС КИ ДИ МИ ТРИ ЈЕВ СКИ
1930–2015.

За у век тво ји: си но ви ТРАЈ ЧЕ, ДИ НЕ 

и ЗВОН КО, сна хе МИ ЛИ ЦА и ЉИ ЉА НА 

и уну ци ДЕ ЈАН, ДУ ШАН и ЖАР КО

(65/226292)

Про шло је го ди ну да на от ка ко је пре ми ну ла на ша во ље на су пру га,

мај ка, ба ка и пра ба ка

ЉУ БИ ЦА БО ШКО ВИЋ

Тво је ве ли ко ср це, по жр тво ва ност, до бро та и пле ме ни та ду ша за -

слу жу ју да те са по но сом спо ми ње мо, у ср цу но си мо и веч но пам -

ти мо, јер во ље ни не уми ру док жи ве они ко ји их се се ћа ју.

27. ав гу ста, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, одр жа ће мо по мен.

Су пруг МИ ЛО РАД, син ЂУ РА и ћер ка ЈО ВАН КА с по ро ди ца ма

(66/226300)

Осмо го ди шњи по мен

ДУ ША НУ 

БО ЖИ ЋУ

За у век у на шим 

ср ци ма.

Тво ји ку мо ви 

ОЖЕ ГО ВИ ЋИ

(67/226306)

30. ав гу ста 2016. је пет го ди на ка ко је пре ми нуо наш

дра ги

СЛА ВО ЉУБ СИ МО НО ВИЋ ЦА ЛЕ
2011–2016.

Чу ва ће мо те од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(69/226315)

25. ав гу ста  на вр ша ва се пет на ест го ди на от ка ко

ни је с на ма на ша во ље на

ЗО РИ ЦА ДРА ГОЈ ЛО ВИЋ
рођ. Ми ла но вић

По до бро ти те пам ти мо, с по но сом по ми ње мо и

од за бо ра ва чу ва мо. За у век ћеш оста ти у на шим

ср ци ма.

Си но ви ИВАН и МИ ЛАН с по ро ди ца ма 

и су пруг ПЕ ТАР
(71/226316)

Два де сет го ди на је од
смр ти на ше дра ге

ЈО ВАН КЕ 

МИ ЛА НО ВИЋ
1960–1996

Ни ка да те не ће мо 

пре жа ли ти.

Су пруг ЉУ БО МИР, 

син МИ ЛАН и кћер ка

БО ЈА НА с по ро ди цом

(78/226346)

РА ДО МИР СА ВА НО ВИЋ
1948–2016.

Успо ме ну и се ћа ње на те бе чу ва ће мо с по што ва -

њем у на шим ср ци ма.

Тво ји: ДО БРИ ЛА и ЗО РАН с по ро ди цом
(49/226214)

По след њи по здрав во ље ној су пру зи, мај -

ци и ба ки

МИЛ КИ ПЕ ТРО ВИЋ

С то бом смо до жи ве ли тре нут ке за ко је

це ли жи вот ни је до во љан да их за бо ра ви -

мо... Не до ста јеш нам...

Тво ји нај ми ли ји: су пруг СРЕ ТА, си но ви

МИ ЛО РАД и НЕ НАД, сна ја ИВА НА, 

уну ци АН ЂЕ ЛА и ОГ ЊЕН

(44/226112)

По след њи по здрав мај ци

ЉУ БИ ЦИ ЈОВ ЧИЋ
1928–2016.

Ћер ка БУ БА с де цом

(59/226270)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

14. ав гу ста 2016, у 75. го ди ни, пре ми ну ла

на ша дра га

ЛЕ ПО СА ВА ВРА НИЋ
1942–2016.

Са хра на је оба вље на 16. ав гу ста 2016, на

Пра во слав ном гро бљу у Ба нат ском Бре -

стов цу.

Ожа ло шће ни: су пруг ДА НИ ЛО, ћер ка 

СУ ЗА НА и син МИ ЛО ВАН

(61/226280)

Пре ста ло је да ку ца пле ме ни то ср це на ша во ље -

не

ЛЕ ПО СА ВЕ ВРА НИЋ

За у век ће те се се ћа ти тво ја ћер ка МИ ЛА, зет

ДРА ГАН и уну ци ВО ЈА и АЦА
(62/226280)

С ту гом и жа ло шћу оба ве шта ва мо да је 

пре ми нуо наш дра ги

ДИ МИ ТРИ ЈЕ ГА ЂАН СКИ МИ ТА
1929–2016.

Успо ме на на те бе за у век оста је. 

Не ка те чу ва ју ан ђе ли.

Тво ја по ро ди ца: ћер ка ТА ЊА, зет ЗО РАН, уну ци

КСЕ НИ ЈА, МА ТЕ ЈА и ТО МА НА
(70/226318)

23. ав гу ста 2016. пре ми нуо је наш дра ги

МИ ЛАН РУ ЖИЋ
1944–2016.

За у век у на шим ср ци ма: су пру га БЕ БА, си но ви 
НЕ НАД и ПРЕ ДРАГ, уну кеСАН ДРА и ТИ ЈА НА 

и сна ја ЗА ДА
(87/226368)

По след њи по здрав

МИ ЛА НУ РУ ЖИ ЋУ РУ ЛЕ ТУ

Ка фић „Воз”

(96/226405)

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

На ша дра га

АН ЂА 

СТЈЕ ПА НО ВИЋ

рођ. Дув њак

28. VIII 1986 – 28. VIII 2016.

Три де сет го ди на жи ви

у то плим се ћа њи ма 

сво је по ро ди це

(1/226020)

По след њи по здрав зе ту

РУ ЛЕ ТУ

Ни ка да те не ће мо 

за бора ви ти.

ДРА ГА НА, МА ЈА 

и ЦО БА

(87/226367)
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СЕ ЋА ЊЕ

РЕ ЉИЋ

СМИ ЉА    МИ ЛАН
7 го ди на         2 го ди не

Си но ви МА РИ ЈАН и МИР КО с по ро ди ца ма

(8/226053)

ПО МЕН

ЖИ ВО РАД 

МА ЛО БО ВИЋ

Го ди на про шла, али ти

си остао у на шим ср ци -

ма.

Тво ји нај ми ли ји

(9/226059)

ЋО СИЋ

ЂОР ЂЕ                     МИ ЛАН
1988–2016. 2010–2016.

С по но сом и по што ва њем ва ши ВУ КА 
и МИ ЛИ ЦА с по ро ди цом

(12/206071)

СЕ ЋА ЊЕ

КР СТА 

МАК СИ МО ВИЋ

27. VIII 2013 – 27.VIII 2016.

С љу ба вљу су пру га 

НА ТА ЛИ ЈА, си но ви 

ДО БРИ ЦА и ЈО ВИ ЦА 

с по ро ди ца ма

(17/226098)

26. ав гу ста на вр ша ва се че тр де сет да на

ту ге и бо ла

МИР ЈА НА МИЛ КОВ СКИ

За у век ће мо те но си ти у на шим ср ци ма и

ми сли ма.

Тво ји нај ми ли ји

(19/226123)

Се дам го ди на је про шло от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ТО НИ РА ДЕ СКИ
2009–2016.

За у век ће мо те во ле ти и чу ва ти од за бо ра ва.

Тво ји: отац ЈУ ГО СЛАВ и брат РА ДЕ с по ро ди цом
(20/226123)

На шој дра гој

АН ЂЕЛ КИ 

ВЕ ЛИ КИ НАЦ

у су бо ту ће мо да ва ти

по ла го ди не.

Мно го нам не до ста јеш.

За њом ту гу ју си но ви

ЂОР ЂЕ и ДУ ШАН 

с по ро ди ца ма

(22/226133)

2. сеп тем бра на вр ша ва ју се три го ди не от -

кад ни је с на ма  наш во ље ни су пруг, отац

и де да

МИ ЛИ ВО ЈЕ МИ ЛА НО ВИЋ
1943–2013.

Вре ме про ла зи, а бол и ту га за у век оста ју.

Су пру га ЈО ВАН КА са ћер ка ма, зе то ви ма

и уну ци ма

(25/226152)

27. ав гу ста на вр ша ва се
де вет го ди на од смр ти
на шег дра гог

БРА НИ СЛА ВА
РА ЦИ ЋА

2007–2016.
Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти: су пру га
СНЕ ЖА НА, ћер ке 

МА РИ ЈА и МИ ЛИ ЦА 
и уну ка МИ ЛА НА

(26/2261559

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВАН 

РА МЈАНЦ

2000–2016.

За у век ћеш оста ти у на -

шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(29/226165)

27. ав гу ста 2016, у 12 са ти, на Но вом гро -

бљу да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен на шој

дра гој

АН ЂЕЛ КИ ПА ВЛОВ

С по што ва њем и за хвал но шћу ње ни 

нај ми ли ји

(33/226174)

БРАН КО 

ВУ ЈА ШКО ВИЋ

1997–2016.

С по но сом и ту гом чу ва -

мо те од за бо ра ва.

Су пру га ЗО РА, син 

ПЕ РИ ЦА и ће ра 

ДРА ГА НА с по ро ди ца ма

(39/226196)

Про шле су нај ту жни је две го ди не од тво је смр ти

ДРА ГО СО ВИЉ
1935–2014.

Не до ста јеш нам и ни ка да те не ће мо за бо ра ви ти.
Тво ја су пру га с де цом

(51/226230)

На ша снај ка

МИР ЈА НА
ИЛИЋ

Чу ва мо успо ме ну на те -
бе с љу ба вљу и по што -
ва њем. Не ка те ан ђе ли
чу ва ју.

Све кар МИ ЛА ДИН, 
све кр ва ВИ ШЊА, 

ВО ЈА, ЈО ВАН КА, 
ВО ЈИ НА и НИ КО ЛА

(53/226248)

На ша ни на

МИР ЈА НА

ИЛИЋ

Ни ка да те не ће за бо ра -

ви ти, оста ћеш у на шим

ср ци ма.

НЕ НАД, ЈЕ ЛЕ НА 

и СТЕ ФАН ИЛИЋ

(54/226248)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР ТО ДО РОВ     ДЕ САН КА ТО МОВ
1931–2013. 1934–2013.

С љу ба вљу и по што ва њем СА ВЕ ТА, ВАС КА и СТЕ ВА 
с по ро ди ца ма

(55/226241)

СЕ ЋА ЊЕ

БЛА ГО ЈА 

ТРЕН ГО СКИ

ЧУП КО

2014–2016.

Ни ка да те не ће мо 

за бо ра ви ти.

Тво ји нај ми ли ји

(89/226372

У су бо ту, 27. ав гу ста 2016. го ди не, у 11 са ти, на
Но вом гро бљу да је мо ше сто ме сеч ни по мен на -
шем во ље ном

МИ ЛО ВА НУ ЈОК СИ МО ВИ ЋУ
1978–2016.

Мно го те во ли мо и у ср цу но си мо.
Тво ју до бро ту у ду ши но си мо, и за то бом ће мо
веч но жа ли ти

Тво ји нај ми ли ји
(94/226380)

Две ту жне го ди не от кад ни је с на ма наш

МИ ЛАН МИР КО ВИЋ

Увек у на шим ср ци ма.

Ћер ка ЦА ЛЕ, 

зет ФИ ЛИП, се стра ДРА ГА НА, 

сва сти ка МИ РА и уну ци МИ ЛИ ЦА, 

КА ТА РИ НА и ВЛА ДИ МИР

(95/226389)

IN MEMORIAM

2000–2016.

прим. др МИЛУТИН

МИЛОШЕВИЋ
оториноларинголог

Драги тата, 
хвала за све...

Ћерка БИЉАНА с породицом
(91/ф-1421)

У не де љу, 28. ав гу ста

2016, у 11 са ти, по се ти -

ће мо веч ну ку ћу на шег

дра гог

ПЕ ТРА ПАЈ КА

Пу но нам не до ста јеш.

По но сни смо на тво је

ре чи, де ла.. на те бе

Тво ји нај ми ли ји

(58/226228)

ЈА СМИ НА

ИЛИЋ

1979–2000.

29. ав гу ста 2016. на вр -

ша ва се ше сна ест го ди -

на от ка ко ни си с на ма.

Не ма тих ре чи, ни на чи -

на, ко ји ма би се мо гао

опи са ти осе ћај пра зни -

не, бо ла и ту ге.

Пу но  нам не до ста јеш.

Тво ји: се ка, ма ма и та та

(60/226274)

27. ав гу ста на вр ша ва ју се две го ди не ка ко ни си с на ма

МАР ТОН ЂЕР ФИ
С љу ба вљу...

МИ РА и КРИ СТИ НА

(56/2262569)
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

,,ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

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.

НЕ НАД 

БА ГА ВАЦ

До ђеш ти ме ни у сно ве,

па се ис при ча мо к’о не -

кад, к’о не кад се сме јеш

и опет одеш и ду го још

тај осмех од зва ња...

Знам да сам буд на тек

кад ми су за кре не!

Не до ста јеш!

ДЕ БЕ ЛА

(2/226021)

СЕ ЋА ЊЕ

СРЕ ДО ЈЕ 

ПО ПОВ

2000–2016.

Чу ва мо успо ме ну на те -

бе.

Су пруга ЧАР НА 

с де цом

(3/226034)

Вре ме про ла зи, успо ме не на ва шу до бро ту оста ју

НИ КО ЛИЋ

СВЕ ТИ СЛАВ               СТА НА
1997–2016.                            2000–2016.

Ћер ка ЗЛА ТА, сна ја ГИ НА и унук ЖЕЉ КО
(4/226045)

24. ав гу ста на вр ши ло се

че ти ри го ди не

НИ КО ЛА 
НИ НИЋ

Ту жно се ћа ње на те бе, а
нај леп ше и нај те же тре -
нут ке ко је смо про ве ли
за јед но, пам ти ћу за у век!

Ћер ка ГО ЦА 
с по ро ди цом

(5/226000)

28. ав гу ста  2016. на вр -

ша ва се се дам го ди на

од смр ти на шег во ље ног

МИ ЛИ ВО ЈА 

ПЕ ШЕВ СКОГ

1937–2009.

Чу ва мо га у ср цу и се ћа -

мо с љу ба вљу и по но сом.

Ње го ви нај ми ли ји

(7/226052)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДО ЈИ ЦА

СТО ЈА ДИ НОВ

Жи вот ни је ве чан, се ћа -

ња и успо ме не је су.

Тво ја ВЕ РА с де цом

(10/226061)

На вр ша ва се го ди на да на от кад ни је с на ма наш

дра ги су пруг, отац и де да

ДРА ГО МИР МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

У су бо ту, 27. ав гу ста 2016. го ди не, у 10  са ти, у

Ус пен ској цр кви у Пан че ву да ва ће мо го ди шњи

по мен.

Љу бав и се ћа ње на ње га чу ва ју ње го ви 

нај ми ли ји: МАР ГИ ТА, МА РИ ЈА НА и ИГОР
(13/226074)

ИВАН 

ЛЕК СО ВИЋ

26. ав гу ста на вр ша ва се

пет го ди на от ка ко нас је

на пу стио наш во ље ни

су пруг и отац.

Ње го ва по ро ди ца

(15/226096)

НЕ НАД БА ГА ВАЦ БА ГИ
2006–2016.

Де сет го ди на је про шло, ту га и бол се не ме ри вре ме -
ном, љу бав је веч на.

Тво ји: ма ма, ћа ле и син МАР КО

(16/226095)

Оба ве шта ва мо род би ну
и при ја те ље да ће мо 27.
ав гу ста да ва ти го ди шњи
по мен на Ста ром гро бљу

ОЛ ГИ 
РА ДО ВА НО ВИЋ

1948–2015.
Ожа ло шће ни: син 

МАР ЈАН, ћер ка МА ЈА 
и зет АЛЕК САН ДАР  

с де цом

(18/226106)

СЕ ЋА ЊЕ

МАР КО 

НИ КО ЛИЋ

2006–2015.

Ни кад не пре жа љен...

Ни кад не пре бо љен...

Ни кад не за бо ра вљен...

Ве чи то во љен.

Тво ји нај ми ли ји

(23/226138)

Ту жно се ћа ње на си на је дин ца

МАР КА РА ДО САВ ЦА
30. VIII 1999 – 30. VIII 2016.

У ве чи том бо лу за то бом, тво ја ма ма

(32/226161)

27. ав гу ста, у 11 са ти, на Ста ром гро бљу да ва ће -

мо че тр де се то днев ни по мен на шој мај ци

ЈО ВАН КИ МА РИН КО ВИЋ

Вре ме про ла зи, ту га и бол за у век оста ју. Већ нам

не до ста јеш. Ни ко те не мо же за ме ни ти у на шим

ср ци ма.

Тво је ћер ке и зе то ви с фа ми ли јом
(36/22

НЕ ШО

Жи виш у на шим ср ци -

ма!

Ба та ЛА ЗА, снај ка, 

БИ ЉА и ЖЕЉ КО

(38/226193)

28. ав гу ста 2016. на вр ши ће се де вет го ди -

на от ка да ни је с на ма

СТАН КО ГВО ЗДЕ НАЦ
Де вет го ди на је про шло, а као да је би ло

ју че.

Не мо же мо те за бо ра ви ти, јер тво ји уну ци

ЛУ КА, ЈЕ ЛЕ НА и НЕ МА ЊА гле да ју сли ке

па ка жу: то је сли као наш де да Стан ко.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ДУ ШАН КА, син

МИ О ДРАГ с по ро ди цом и ћер ка 

НА ТА ША с по ро ди цом

(40/2261979

30. ав гу ста на вр ши ће се две го ди не от ка -

ко ни си с на ма

ДУ ШАН ЧУ БРИЋ

По сле те бе све је ту жно, пра зно и жа ло -

сно. Чу ва мо ти све, она ко ка ко си ти ра -

дио.

Тво ји нај ми ли ји: се стра ДУ ШАН КА, 

се стрић МИ ЛАН с по ро ди цом

и се стри чи на НА ТА ША с по ро ди цом

(41/226197)

Дра ги

ДЕ КИ

Пу но нам не до ста јеш.

МИ КА, ЛУ КА, НА ДА 

и ДУ ЛЕ

(43/226211)

Про шло је два де сет
се дам го ди на од смр ти
мо је ма ме

ЉИ ЉА НЕ 

ИВА НО ВИЋ

Чу ва мо успо ме ну на њу.

Ћер ка БИ ЉА НА с
по ро ди цом

(93/226377)

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ

24. VII 1961 – 27. II 2016.

У су бо ту, 27. ав гу ста
2016, да ва ће мо ше сто -
ме сеч ни по мен.

Отац РА ДО ВАН, брат
ЗО РАН и се стра 

ЗО РИ ЦА

(97/226409)

ДУ ШАН ЛА ЗИЋ
24. VII 1961 – 27. II 2016.

Успо ме ну на во ље ног

бра та чу ва ће се стра

ЉИ ЉА, зет 

МИ ЛОШ и се стри чи не

ЈА СМИ НА, МИР ЈА НА и

ДРА ГА НА

(98/226409)

МИР КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
Шест го ди на про ђе, шест ду бо ких ра на, ко је не ће да

за ра сту ни за сто го ди на.

За то бом ту гу ју твој де да МИ ЛЕ и ба ба АН КИ ЦА

(64/226288)

СЕ ЋА ЊЕ

МИР КО МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ
29. VIII 2010 – 29. VIII 2016.

Го ди не ко је до ла зе вра ћа ју сли ке сре ће ко ју смо

има ли с то бом. Не бри шу, и не ле че ра не. 

Гор ко под се ћа ју ко ли ко нам у сва ком да ну не до -

ста јеш.

Се стра, ма ма и та та
(63/226288)

На шој дра гој ба ки

ЈО ВАН КИ 

МА РИН КО ВИЋ

Се ћа ће мо те се у ле пим

успо ме на ма. Увек оста -

јеш у на шим ср ци ма.

РО БЕР ТО, ЛО РА ДА НА

и РО ЗА 

са сво јом фа ми ли јом

(37/226187)
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Полицијска управа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
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Пријава сметњи телефона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11811
Општа болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију  . . . . . . . . . . . . . 313-349
Стоматолошка поликлиника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513-338, 312-847
Завод за заштиту здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310-466
„Хало” за здраву бебу  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици 
бесплатни позиви 09-19  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој” 
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-123456
Дежурне апотеке  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-420, 317-924
Патронажна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге)  . . . . . . . . . . . . . . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354-183
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Радио Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-351, 354-390
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Могући су проблеми са стома-
ком, грчеви и дијареја, па зато бу-
дите на опрезу. Љубав вас у овом
тренутку помало заобилази. На по-
словном плану немате проблема,
али ако размишљате о промени
радног места или чак посла, сада је
тренутак за то. Будите истрајни.

Мало сте посустали, а ко и не
би од толико догађања. Пред ва-
ма је велики пројекат који вам
може донети сјајан успех и нов-
чани прилив, пут у иностранство,
као и понуду да сарађујете с по-
слодавцем на дужи период.

Не улазите у расправе било ко-
је врсте, а на провокације одго-
ворите аргументима. Ваши пла-
нови полако почињу да се реали-
зују. Стрпите се још само неколи-
ко дана, а затим можете започе-
ти реализацију свега што се за-
мислили. Новац стиже.

Без обзира на то да ли сте сло-
бодни, у било каквом виду везе
или пак у браку, потрудите се да
не будете предмет оговарања и
злурадих коментара околине. Ра-
сејаност и превише преузетих
обавеза могу вам донети мање
проблеме у виду неког превида.

Непланирани пут може вам до-
нети познанство које има све из-
гледе да прерасте у нешто дуготрај-
но. На пословном плану се вртите
укруг, без јасног плана. Концен-
тришите се на најбољу могућност,
а потражите и помоћ пријатеља.

Клоните се сплеткарења, огова-
рања и преношења информација,
чак и ако су вам намере добре, да
не бисте упали у проблеме. Није
повољан период за далека путова-
ња. Узмите краћи одмор и склони-
те се од свих на неко време.

Новац вам пристиже, не оноли-
ко колико сте очекивали, али до-
вољно да закрпите све рупе. Од-
говоре које сте тражили, добили
сте; врућ кромпир је у вашим ру-
кама. Мало тактичности и дипло-
матије би помогло.

Нови послови су пред вама и можете
очекивати велико изненађење. При-
премитесезалудутркусвременомда
бисте постигли све што је планирано.
Очекујте и позамашан новчани доби-
так. Љубавни живот улази у стабилну
фазу и партнер вам је као дар с неба.

Ваша интуиција је непогрешива
када је у питању новац, али ове
седмице ствари би могле мало да
се отму контроли, па се посаветуј-
те с још неким. Љубав вам некако
стално измиче. Вечерњи излазак
може донети лепо изненађење.

Све законске проблеме решавај-
те што пре да се ствари не би још
више закомпликовале и измакле
контроли. Не дозволите својим
сарадницима и људима који вас
окружују да вас изведу из такта.
Подршка партнера је оно што вас
тренутно држи „на земљи".

Папиролошки проблеми одложи-
ће ваше планове на неко време. До-
бро је што ће се на крају показати да
је реч о чисто административној гре-
шци. Немојте бити депримирани, у
питању је само неколико дана, тако
да то неће битно утицати на ваш
претходно установљени распоред.

Дуго очекујете понуду за проме-
ну посла, па се потрудите да не
упрскате када до ње дође. Не
трошите оно што немате, не узи-
мајте кредит, не позајмљујте но-
вац. Пустите љубав да буде го-
сподар у вашем животу.

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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Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs

ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
17. ју ла: Би ља ну – Есма Аса нов; 21. ју ла: Леу – Тин де и Иштван Ђер фи; 22. ју ла: Ма ри -

ну – Да ли бор ка Пе тро вић и Мар ко Но ва ков; 27. ју ла: Хе ле ну – Оли ве ра Ан дре је вић и Нај -

дан Ма цу ра, Хе ле ну – Ива на По пов и Ко ста Фи ли по вић; 3. ав гу ста: Же ни – Ер же бет и

Иштван Буј до шо; 4. ав гу ста: Леј лу – Ели зaбе та Ђер фи и Де јан Ве се ли но вић; 5. ав гу ста:

Ле о ну – Да ни је ла и Мар ко Ко ва че вић; 6. ав гу ста: Искру – Ми на и Ми лан Ми ла ди но вић,

Ни ну – Ива на и Дар ко Ча ла; 7. ав гу ста: Ста шу – Сла ђа на и Ђу ра Сто ја но вић; 8. ав гу ста:

Не ве ну – Ви о ле та Ву ка ди но вић и Вла ди мир Ђор ђе вић; 9. ав гу ста: Са ру – Ми ле на По по -

вић Цр но бр ња и Да ли бор Цр но бр ња; 12. августа: Софију – Жаклина и Сава Гава, Јовану

– Драгана и Игор Кузманов, Ану – Данијела и Мирослав Холок; 14. августа: Лену – Ма-

ријана и Зоран Наумовски; 15. августа: Марију – Зорана Аћимов Лакичин и Јован Лаки-

чин, Милану – Драгана и Ненад Бобић, Емилију – Маја и Данило Мојса; 16. августа: Ду-

њу – Зорица и Зоран Берлован, Петру – Маријана и Предраг Стојанов.

До би ли си на
27. ју ла: Уро ша – Алек сан дра и Сло бо дан Сто ја но вић; 31. ју ла: Или ју – Ма ри ја и Мар ко

Ћур чић; 1. ав гу ста: Или ју – Ма ја Ђор ђић и Не над Зу бо вић; 4. ав гу ста: Ву ка – Пер са Па -

ску, Пе тра – Ма ри на и Дра ган Ри стић; 5. ав гу ста: Ог ње на – Бо ја на и Пре драг Ко ва че вић,

Да ни ла –  Гор да на и Ко ста Шту лић, Ни ко лу – Ва лен ти на и Ми о драг Јо ва но вић, Си ме о на

– Ми ле на и Дар ко Стој ко вић;  7. ав гу ста: Лу ку – Та ња и Ду шан Ге ра то вић, Лу ку – Ма ри -

на и Ђор ђе Па влов ски; 8. ав гу ста: Но ва ка – Ања и Не над Илић; 9. ав гу ста: Јо ва на – Са -

ни ја Му ста фов ски и Да ни јел Ба њаш, Ми хај ла – Биља на и  Бран ко Стан ко вић; 12. авгу-

ста: Страхињу – Маријана и Никола Венцел, Андрију – Александра и Александар Илић;

15. августа: Милоша – Драгана и Горан Анџић, Николаја – Сенка и Маринко Стојановић.

ВЕН ЧА НИ

6. ав гу ста: Са ња Бо жо вић и Ми лош Бар бир, Ју ли ја на Ке ре кеш и Дра ган Мил кић, Ива на

Сто ја нов ски и Го ран Сто шић, Јо ва на Ми ли ће вић и Иван Не де љов, Зо ра на  Лу кић и Мар ко

Ора ша нин; 7. ав гу ста: Је ле на Ти ја нић и Зо ран Сла да ко вић, Са ња Иван че вић и Де јан Гр гић;

11. ав гу ста: Све тла на Да мља но вић и Пе ри ца Је пу ре; 12. августа: Петронија Лепедат и Љу-

биша Јанку; 13. августа: Наташа Зајић и Никола Стојаковић, Le Ti Tui Vui и Слободан Илић,

Сања Марковић и Слободан Ћурчић, Ивана Живановић и Миљан Младеновић; 14. августа:

Марија Вељковић и Мирослав Ширка; 18. августа: Ивана Ајрулај и Слободан Колак.

УМР ЛИ

4. ав гу ста: Бог да на Ра до ше вић (1928), Ми ро сла ва Ни ко лић (1927), Бо жи дар Ми ха ји ло вић

(1942); 5. ав гу ста: Је ли ца Штр каљ (1934), Са ва Ди ми тров (1944), Мо мир Са вић (1940); 6.

ав гу ста: Ми ра Кур је га (1956); 7. ав гу ста: Ро за ли ја Илић (1960), Ђо ка Ма рин ко вић (1935),

Ра де Ве лич ко вић (1952), Ви до је Ве се лић (1935), Де сан ка Бру јић (1937); 8. ав гу ста: За гор -

ка Јо вић (1936), Са ра Сте фан (1933), Ру жа Ја но шев (1937), Сто јан Зе ман (1943), Ду шан Јо -

ва нов (1940),  Ро жи Ола чи (1966); 9. ав гу ста: Дра га Јо јић (1933),  Ма ра Ми ха лек (1929), Ва -

си ли је Илић (1919), 10. ав гу ста: Пе тар  Зел чев (1951), Зо ри ца Ми лин (1931), Бо ри вој По по -

вић (1956), Са во Ва си ље вић (1931), Ђу ла Ши мон (1946); 11. ав гу ста: Мар ко Шулц (1937),

Ката Јовашевић (1927); 12. августа: Мата Ловрић (1942), Велко Илијев (1946); 13. августа:

Станој  Гарић (1956); 14. августа: Никола Србеско (1958), Милена Цвијетић (1928), Гурген

Паталов (1955), Лепосава Вранић (1942), Даница Тарајић (1930); 15. августа: Јон Лападат

(1945), Драгомир Ђан (1947), Дуја Јосиповић (1929); 16. августа: Роман Ардељан (1939),

Радмила Грга (1944), Десанка Павловић (1939); 18. августа: Ката Балтић (1933), Мирјана

Цветковић (1939), Јоца Раду (1953), Миомир Петровић (1927), Јованка Стојшић (1935).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л
Припрема: Момир Пауновић

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Магични лик 6 х 8:траторак, Качарево, старатељ,

Хорације, претинац, завејати. Анаграм: златиборска пршута.

Стиховни анаграми: (1) император, (2) Аполинер, Скандинавка:

паметница, алови, Нан, Рина, Сора, Ака, сув, т, Ларс, Мик, оба, Јан

Хусарик, па, тактизирати, икра, сеја, етат, тундра, Ананије.

Укрштени слогови: бела рада, лабрадори, Радослава, даривање.

Речи су састављене од следећих слова: ВЕ, ВО, ЗА, ЈА, ЈЕ, КА, НАЦ, ПРЕ, РА, РАК,

РЕ, ТИ, ТИ, ТО, ТРА, ХО, ЦИ, ЧА.

ВОДОРАВНО: 1. врста зељасте биљке, примог, акант, 2. највеће сеоско насеље у

оквиру града Панчева, 3. тутор, старалац, 4. староримски лирски песник, 5. фах,

преградак, 6. засути снегом.

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

МА ГИЧ НИ ЛИК 6 х 8

АНАГРАМ

ДИМЉЕНИ СПЕЦИЈАЛИТЕТ

КУШАЛА,  БРЗО  ТИ  СТРПА

СТИХОВНИ АНАГРАМИ
(1) СТАРОРИМСКИ ВЛАДАР

Aко себе ПРИМОРАТЕ

да се мало поиграте,

преметнута слова свима

даће звање цара Рима.

(2) ФРАНЦУСКИ ПЕСНИК

Име му је Гијом,

песме су му знане,

срцем испеване,

душом ПОЛИРАНЕ.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ 4 x 4

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. зељаста украсна и лековита

биљка, красуљак, 2. врста расних паса (мн.), 3. наше женско

име, 4. поклањање, давање дарова.
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Пред ста вље не 
тра ди ци о нал не 
вред но сти Ср би је

Кључ на је љу бав 
пре ма игри

Рад нич ко кул тур но-умет нич ко
дру штво „Је дин ство” Ин ду -
стри је ста кла Пан че во уче -
ство ва ло је на ме ђу на род ном
фе сти ва лу на род них ига ра под
на зи вом „Fest’InFolk Corredou-
ra” у Ги ма ра и су, гра ду у ком се
ро ди ла Пор ту га ли ја. На тој
ма ни фе ста ци ји, ко ја је тра ја ла
од 8. до 15. aвгуста, а ове го ди не
је одр жа на ју би ла ран – ше зде -
се ти пут, по ред на ших су гра -
ђа на и до ма ћи на, на род ном
му зи ком и тра ди ци о нал ним
пле сом пред ста ви ли су се уче -
сни ци из Ка зах ста на, Па на ме
и Ар ген ти не.

Циљ фе сти ва ла и ње го вих
ор га ни за то ра сва ка ко је упо -
зна ва ње и при ка зи ва ње на род -
них ства ра ла шта ва из це лог
све та, али и уче ње о не по зна -
тим тра ди ци ја ма и спа ја ње
раз ли чи тих кул ту ра. На ши
„Је дин стве ни” су то ком тих
се дам да на про ве де них у Ги -
ма ра и су пред ста вља ли не са -
мо сво је дру штво и град Пан -
че во већ це ло куп но бо гат ство
фол клор них, тра ди ци о нал них
вред но сти Ср би је.

Сан дра Јо ва нов, аси стент за
игру, ка за ла је за „Пан че вац”
ка ко су се чла но ви РКУД-а од
ја ну а ра на пор но при пре ма ли
за уче шће на овом фе сти ва лу.

– Ми се сви ина че ба ви мо
дру гим по сло ви ма, ни смо про -
фе си о нал ци, али љу бав пре ма
игри нас одр жа ва. Мно ги од
нас су од ра сли у овом дру штву,
има мо во ље да се бо ри мо и по -
сти же мо зна чај не ре зул та те. У
ја ну а ру смо до би ли по зив за

РКУД „ЈЕ ДИН СТВО” ИСП БРИ ЉИ РАО У ГИ МА РА И СУ

И ПОР ТУ ГАЛ ЦИ ЗА И ГРА ШЕ КО ЛО

Том при ли ком су ње го ви ме -
шта ни ужи ва ли у ви ше ча сов -
ном кон цер ту одр жа ном у
цен тру гра да. Срп ско ко ло, па -
нам ске игре, ар ген тин ски тан -
го и мно ги дру ги пле со ви
оста вља ли су их без да ха и ре -
чи, док су уче ста лим апла у зи -
ма пру жа ли по др шку.

О зна ча ју фе сти ва ла го во ри
и чи ње ни ца да је ње гов пред -
сед ник Ен ри ке Ма се до, за јед но
са До мин гом Бра ган сом, гра -
до на чел ни ком, и Ил ком Ва ре -
лом, ам ба са дор ком Па на ме у
Пор ту га ли ји, у згра ди ло кал не
са мо у пра ве при мио пред став -
ни ке др жа ва уче сни ца на све -
ча но сти то ком ко је су раз ме -
њи ва ли ис кре не ре чи хва ле и
сим бо лич не по кло не. На обо -
стра но за до вољ ство, Пор ту гал ци
су по зва ни да по се те Пан че во,
док је „Је дин стве ни ма” би ло на -
гла ше но ка ко би до ма ћи ни же -

ВОЛОНТЕРИЗАМ И ЕНТУЗИЈАЗАМ

Битно је напоменути да је оснивач овог друштва Индустрија ста-

кла Панчево, предузеће које је у стечају, као и да оно не доби-

ја никакву финансијску помоћ од локалне самоуправе, а нема

ни другог спонзора. На новинарско питање како је могуће да

још увек функционише, постиже значајне резултате и предста-

вља не само град већ и државу, чланови су казали да су енту-

зијасти, да они сами одржавају просторије, набављају дрва за

огрев, да им баке сређују ношње, да волонтерски држе пробе

деци, а да су њихови родитељи и пријатељи преузели обавезе

и функције чланова управног одбора. Ипак, нагласили су да им

је, поред све добре воље коју имају, помоћ ипак неопходна.

на ђе на и оду ше вље на ли ца, као
и гро мо гла сни апла у зи, го во -
ри ли су о то ме да се до са мог
тог тре нут ка ни су су сре ли са
срп ском на род ном но шњом,
му зи ком и шоп ским ко лом.

Сун ча но вре ме то ком це ло -
куп ног бо рав ка по слу жи ло је
да се јед но од за ни мљи вих по -
по дне ва про ве де у са мом цен -
тру гра да, где су фол кло ра ши
из не на ди ли ме шта не из во ђе -
њем ко ре о гра фи ја на тр го ви -
ма. За ин три ги ра ни Пор ту гал ци
при ла зи ли су и оду ше вље но
по сма тра ли плес и слу ша ли
му зи ку, да би се по сле са мо
не ко ли ко ми ну та укљу чи ва ли
у ко ло и кон стант но по ку ша -
ва ли да на у че да игра ју. То ком
на ред ног да на, ко ји је та ко ђе
био пун оба ве за и мно го број -
них ак тив но сти, ор га ни за то ри
су од ве ли уче сни ке у Фаф, ме -
ста шце на до мак Ги ма ра и са.

ле ли да већ на ред не го ди не по -
но во до пу ту ју у Пор ту га ли ју.
На кон це ре мо ни је око три де -
сет срп ских уче сни ка у но шња -
ма, у прат њи му зи ке, про ше та -
ло је Ги ма ра и сом, иза зи ва ју ћи

Пре да ност и по све ће ност
уче сни ка на фе сти ва лу по твр -
ђу је и то што су му зи ча ри са
сво јим ко ле га ма из свих по -
ме ну тих зе ма ља сва ко днев но
има ли ча со ве и про бе, на ко -
ји ма су, уз дру же ње и кон -
стант но скла па ње но вих при -
ја тељ ста ва, уве жба ва ли хим ну
гра да Ги ма ра и са, ко ју су од -
сви ра ли на зва нич ном отва ра -
њу фе сти ва ла, одр жа ном код
кра љев ског двор ца Сао Ма ме -
де. Мно го број на пу бли ка ус -
хи ће но је ова ци ја ма по здра -
вља ла овај гест на ме њен до -
ма ћи ни ма.

На фи нал ној ве че ри ма ни -
фе ста ци је, а на кон по лу ча сов -
них на сту па свих уче сни ка,
нај ве ће оду ше вље ње су иза зва -
ли игра чи из во ђе њем за јед -
нич ког пле са. Ко ре о гра фи ја
ко ју су уве жба ва ли да ни ма по -
кре ти ма је го во ри ла о љу ба ви,
то ле ран ци ји и при ја тељ ству.
Том при ли ком су ор га ни за то ри
пу бли ци го во ри ли о исто ри ји
Ср би је, Пан че ва и РКУД-а „Је -
дин ство”, чи ји су чла но ви са
за до вољ ством, љу ба вљу и по -
но сом пред ста вља ли сво ју зе -
мљу и град на нај бо љи на чин,
а све за рад очу ва ња тра ди ци о -
нал них вред но сти...

На кон се дам да на и за вр -
шет ка фе сти ва ла, а жа ле ћи

уче шће на фе сти ва лу и од та да
смо вред но ве жба ли ка ко би -
смо пред ста ви ли град и зе мљу
у што бо љем све тлу. Ово пу то -
ва ње је нај ви ше зна чи ло мла -
ђим чла но ви ма, ко ји до са да
ни су има ли ова ква ис ку ства –
из ја ви ла је Сан дра Јо ва нов.

На са мом по чет ку ма ни фе -
ста ци је, у скло пу ње ног са др -
жај но ра зно вр сног про гра ма,
нај о се тљи ви јој по пу ла ци ји, то
јест те шко обо ле лим пен зи о не -
ри ма, био је при ре ђен на ступ
пан че вач ких фол кло ра ша у
ста рач ком до му. Њи хо ва из не -

па жњу про ла зни ка, за ко је је и
та да био при ре ђен фол кло ра -
шки на ступ на тр гу.

То ле ран ци ја и по што ва ње
раз ли чи то сти као при мар на
осно ва и вред ност ма ни фе ста -
ци је нај ви ше су би ли ис по ље -
ни у Сао Тор ка ту, ка те дра ли
ко ја је уда ље на де се так ки ло -
ме та ра од Ги ма ра и са. У скло пу
про гра ма би ло је пред ви ђе но
при су ство ва ње ми си и пред -
ста вља ње на род них и ре ли ги о -
зних пе са ма. Сто га се том при -
ли ком у цр кви чу ло и из во ђе ње
пе сме „Та мо да ле ко”.

У опан ци ма се ше та ло још у
јед ном гра ду на се ве ру ове др -
жа ве. Ви ја на до Ка сте ло био је
до ма ћин не са мо уче сни ци ма
фе сти ва ла већ и дру гим пле са -
чи ма из Шпа ни је и Фран цу ске
и мно го број ним пор ту гал ским
дру штви ма. На и ме, 13. ав гу ста
про сла вља се Дан Све те Мар -
те, за штит ни це тог ме ста. Ве -
се љем и гу жвом на ули ца ма,
де фи ле ом ко ло не, ко ја је би ла
ду гач ка и не ко ли ко ки ло ме та -
ра, и ве ли ким кон цер том, ко ји
је тра јао до по но ћи, обе ле жен
је овај ве ли ки пра зник – а на -
ши су по но во бри љи ра ли.

што он ни је ду же тра јао, се -
кре тар„Је дин ства” Или ја Ла -
зић на гла сио је ка ко је пре за -
до во љан го сто прим ством до -
ма ћи на, ор га ни за ци јом ко ја је
би ла на за вид ном ни воу и са -
мим уче шћем чла но ва на фе -
сти ва лу, до дав ши ка ко је ово
пу то ва ње би ло је дан не ве ро ва -
тан до жи вљај, ко ји је пре све га
ре зул ти рао но вим ис ку стви ма
и при ја тељ стви ма.

Страну

припремила

Сузана
Првуљ



ОДР ЖА НА СЕД МА „ЕКО-РЕ ГА ТА ТА МИШ”

АК ЦИ ЈА КО ЈА ДА ЈЕ РЕ ЗУЛ ТАТ – СВЕ ЧИ СТИ ЈА РЕ КА

та ши ма је чу ве ни па суљ „ле -
гао” као на ру чен. До ве че ре су
се мно ги оку па ли још ко ји
пут. По том су они ма ло вре -
ме шни ји оста ли да се дру же у
обли жњој чар ди, а мла ђа ри ја
се рас тр ча ла по гра ду, јер се у
то вре ме одр жа вао рок фе -
сти вал.

ЛЕТО У ПРИРОДИ
Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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За сед му „Еко-ре га ту Та миш”
би ло је при ја вље но ре корд них
три де сет шест по са да, од ко јих
су три од у ста ле из оправ да них
раз ло га, а њих шест је са че ка ло
фло ту у Ја бу ци. Та ко је пу те ше -
стви је од Пан че ва до Опо ва у
пе так, 19. ав гу ста, у пре по днев -
ним са ти ма, с град ске пла же
за по че ло два де сет шест пло ви -
ла, са сто ти нак љу ди, ве ћи ном
из Пан че ва и око ли не, али и из
ра зних де ло ва Бе о гра да.

Сви они про шли су не ку вр -
сту без бед но сних, па и здрав -
стве них про ве ра, што је би ло
ну жно ако се зна да је реч о из -
у зет но до бро ор га ни зо ва ној
ре га ти, мо же се ре ћи и по ро -
дич ног ка рак те ра, с об зи ром
на то да је у та ми шкој ча ро ли -
ји ужи ва ло и мно го де це.

Си ре не из Ри ја
На кон еви ден ти ра ња и пре у зи -
ма ња ма ји ца и дру гих обе леж ја
кон вој је кре нуо ка пр вом про -
ла зном ци љу – ја буч кој пла жи,
на ко јој је на пра вље на кра ћа
па у за, уз пе ци во и со ко ве.

по че ли да то ну у без бри жан
сан, про бу ди ло их је за глу шу -
ју ће за ви ја ње си ре на. Оша му -
ће ни љу би те љи ре ке на крат ко
су се на шли у не ве ри ци, јер у
пр вом мо мен ту ни су мо гли
об ја сни ти раз ло ге не на да не
уз бу не. Али убр зо, ка да се за -
чу ло скан ди ра ње: „Ср би ја, Ср -
би ја”, би ло је ја сно да еу фо ри -
ја „сти же” из олим пиј ског Ри -
ја. У пи та њу је би ла не што ве -
се ли ја еки па, ко ја је при пре -
ма ла ри бу, али и пи јуц ка ла и
на ви ја ла.

Ују тро су се сви сло жи ли да
ипак не ма ни ка квог раз ло га за
санк ци о ни са ње пре гла сног
на ви ја ња, на ро чи то ако се зна
да су прет ход не но ћи на ши
ко шар ка ши из бо ри ли пла -
сман у фи на ле.

На кон тог ван ред ног са стан -
ка ре га та је мир но за пло ви ла
и уско ро про шла по крај Сеф -
ке ри на, у ко ји због по ка за ног
(не)го сто прим ства про те клих
го ди на ни је би ло свра ћа ња.

Де ца су украс ре га те
Во до стај је био по вољ ни ји не -
го икад от кад ре га та по сто ји,
па је кон вој без по му ке сти гао
на крај ње од ре ди ште у Опо ву.
Пло ви ла су, уз оче ки ва не пе -
ри пе ти је око ула ска у та мо -
шњу ма ри ну, уве за на без ика -
квих по сле ди ца.

У тој ба нат ској оп шти ни
до чекао их је ло кал ни еста -
бли шмент с пред сед ни ком Зо -
ра ном Та си ћем на че лу. Усле -
дио је пре дах до руч ка, ко ји су
не ки ис ко ри сти ли за брч ка ње
у Та ми шу. Из глад не лим ре га -

Мо жда нај ва жни ји
аспект „Еко-ре га те Та -
миш”, ко ја се од ви ја јед -
ним де лом пре див ног
ба нат ског во до то ка,
упра во је скре та ње па -
жње јав но сти на по тре бу
очу ва ња при род не ле по -
те у ко ју чо век не ми нов -
но мо ра да се за љу би на
пр ви по глед.

Нај бо љи до каз ис -
прав но сти на ве де не те зе
је сте то да ли стом сви
но во пе че ни уче сни ци,
би ли они и пре ка ље ни
реч ни ву ко ви с хи ља да -
ма пре ва ље них на у тич -
ких ми ља, при до ди ру с
Та ми шем до жи ве мо -
мен тал ни шок.

Пре ци зни је ре че но,
пра ви „тек тон ски” удар
по зи тив них ви бра ци ја
иза зва них нај не по сред ни -
јим мо гу ћим кон так том с
бај ко ви том при ро дом.

број них спон зо ра, а о овом је -
дин стве ном до га ђа ју сни ман
је и филм.

На кра ју, мо жда и нај ва -
жни ји по да так је сте да ни кад
ма ње сме ћа ни је по ку пље но.
Ако се зна да је до пре не ко -
ли ко го ди на на сва ком ме тру
Та ми шем плу та ло све и сва -
шта, очи глед но је да ова ак -
ци ја да је ре зул тат. Ве ро ват но
су и ме диј ски апе ли пе ца ро -
ши ма и дру гим ко ри сни ци ма
ре ке по ди гли свест о очу ва њу
овог би се ра при ро де из у зет не
ле по те.

Стране припремио
Јордан 

Филиповић

Не ку пуј – удо ми!
Дру штво при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци” и „Пан че вац” ор га -
ни зу ју ак ци ју под сло га ном „Не ку пуј – удо ми”. Сва ке не де ље
би ће пред ста вље ни љу бим ци за бес плат но удо мља ва ње, од но -
сно об ја вље не њи хо ве фо то гра фи је са основ ним по да ци ма.
   Но ви вла сни ци ће пот пи си ва ти уго вор ко јим ће се оба ве -
за ти на то да ће сво јим бу ду ћим љу бим ци ма пру жи ти аде -
кват ну не гу.

Сло бо дан
Чист и до бро ухра њен ла бра -
дор ухва ћен је у Ули ци осло -
бо ђе ња пре не де љу да на без
чи па или озна ке, па је не мо -
гу ће утвр ди ти ко ме при па да.

Уко ли ко се ни ко не бу де ја -
вио у за кон ском ро ку, ова ве -
се ла ку ца би ће по ну ђе на на
удо мља ва ње.

Сло бо дан се тре нут но на -
ла зи у град ском при хва ти ли шту (кон такт-те ле фон 352-148)
и че ка свог ста рог или но вог вла сни ка, ко ји ће мо ра ти да га
чи пу је ка ко се не би до го ди ло да га по но во из гу би без ика -
квог тра га.

Но во се љан ка
Пре ле па жен ки ца са очи ма
раз ли чи тих бо ја сти гла је из
Но вог Се ла пре не ко ли ко да -
на у град ско при хва ти ли ште
у дру штву још две ју се стри ца.

Ста ра је око се дам ме се -
ци и ве о ма је уми ља та. Би ће
ве ћег ра ста, па би би ло нај по -
год ни је да је удо ми не ко ко
има ку ћу с дво ри штем. Још
бо ље је да за ин те ре со ва ни
узме две или све три ку це у
„па ке ту”, с об зи ром на то да
су на ви кле да жи ве за јед но.

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.

је до че као уи гра ни тим пред -
во ђен Јо ви цом За гор цем. Го -
сте је по здра ви ла и др Ми ре ла
Пе тро вић, пред сед ни ца ја буч -
ке ме сне скуп шти не и чла ни -
ца Град ског ве ћа за ду же на за
област здрав ства, а про фе сор
др Јо нел Су бић, ди рек тор Ин -
сти ту та за еко но ми ку по љо -
при вре де и про фесор приме-
њене екологије Јордан Алек-
сић, одр жао је кра ће пре да ва -
ње. Ре га та ши су се до ма ћи ни -
ма оду жи ли та ко што су их
про во за ли је дан круг.

У не де љу ују тро се, на кон
до руч ка и по нов ног за у ста -
вља ња на гло гоњ ској пла жи,
по хи та ло ка Ја бу ци, где је че -
ка ло окре пље ње у ви ду ри бље
чор бе, со ко ва и дру гог пи ћа.
Ка да су по пу ње не „ру пе” у сто -
ма ку, пре шло се на до де лу
пла ке та ка пе та ни ма, као и
нај мла ђим уче сни ци ма. Вре -
ди ис та ћи да је нај ви ше де це
би ло на бро ду Ђор ђа Зен га, ко -
ји је био окру жен уну ци ма –
Ана ста си јом, Ан ђе лом и Ог -
ње ном, а дру штво су им пра -
ви ли и Ћо си ћи – Ан дреј и Ми -
хај ло.

То је прак тич но био и зва -
ни чан крај ре га те. Ја бу ча ни су
оста ли код ку ће, а Пан чев ци и
Бе о гра ђа ни су на ста ви ли ка
Пан че ву, где ни је би ло за јед -
нич ког при ста ја ња.

Свест о очу ва њу при ро де
Пре ма ре чи ма Ми ло ра да
Тим чен ка, ка пе та на и ко ор ди -
на то ра „Еко-ре га те Та миш”,
ова град ска ма ни фе ста ци ја
ни је ко мер ци јал на (и за сад
не ма ин ди ци ја да ће то по ста -
ти), већ је ис кљу чи во про мо -
тив ног ка рак те ра.

– За то је све бес плат но – 
не ма ко ти за ци ја или пар ти ци -
па ци ја уче сни ка. То нас оба ве -
зу је на ви ше тру да, али нам и
да је пра во из бо ра уче сни ка.
Из у зет но смо оба зри ви при ли -
ком ода би ра из ви ше раз ло га,
на ро чи то без бед но сних – за -
рад си гур но сти пло вид бе и ве -
ли ког бро ја де це. Оп шти је за -
кљу чак да смо ис пу ни ли све
за да те ци ље ве – од чи шће ња
ре ке и дру гих еко ло шких
аспе ка та, на ме ре да Та миш
до би је ста тус плов ног во до то -
ка, пре ко еду ка ци је де це и
мла дих, до про мо ви са ња одр -
жи вих ви до ва раз во ја на у тич -
ког и ру рал ног ту ри зма уз ре ке
– на вео је Тим чен ко.

Ма ни фе ста ци ја је, по ред
Гра да Пан че ва, има ла по моћ и

Та мо им се при кљу чи ло још
шест пло ви ла; усле дио је пут
ка Гло го њу, ко ји је под ра зу ме -
вао и на ста вак чи шће ња ре ке
од ПЕТ ам ба ла же и дру гог
сме ћа. Фо кус је био на оно ме
што се мо же по ку пи ти ме ре -
до вом. То се је ди но ни је од но -
си ло на ма ње чам це ко ји су
мо гли да се за ву ку и у гу шће ра -
сти ње. А би ло је и „фа на ти ка”
спрем них да ри зи ку ју, ка ко би
та ми шка при ро да вра ти ла не -
ка да шњи сјај. Тре ба из дво ји ти
ка пе та на бро ди ћа „Ни ко ла Те -
сла” – Бран ка, ко ји је на пу нио
три џа ка за пре ми не 150 ли та -
ра и за то сти гао „убе дљи во”
по след њи.

Фло та је у пу ном са ста ву
про ду жи ла ка Гло го њу, где ју

У ме ђу вре ме ну се спу сти ла
ноћ, а ве ћи на уче сни ка се убр -
зо сме сти ла у сво ја пло ви ла
или ша то ре на оба ли. И та ман
што су, упр кос са бла сној гр -
мља ви ни ко ја се огла ша ва ла с
не ба, из мо ре ни број ним днев -
ним ис це ли тељ ским ак тив но -
сти ма у чу до твор ној при ро ди,



Из Атлет ског клу ба Та миш
сти же ле па вест: осва ја чи ме -
да ља на Пр вен ству Ср би је у
бр зом хо да њу у кон ку рен ци ји
до че тр на ест го ди на – Је ле на
Ва си ље вић и Сте фан Ла зић –
до би ли су по зив да уче ству ју у
ме ђу на род ном кам пу у Ати -
ни, ко ји ће би ти одр жан од 26.
ав гу ста до 11. сеп тем бра.

На ци о нал ни тим Ср би је
бро ја ће ше сна ест чла но ва, а
по ред њих, у глав ном гра ду
Грч ке бо ра ви ће и атле ти ча ри
из још два де сет европ ских
зе ма ља, па се оче ку је пре ко
400 уче сни ка.

С по ла зни ци ма кам па ра -
ди ће тре не ри из ино стран -

ства, не ка да шњи осва ја чи
ме да ља са европ ских и свет -
ских шам пи о на та. То ком
тра ја ња кам па Је ле на и Сте -
фан ће уче ство ва ти на две
тр ке на 3.000 ме та ра у сво јој
ка те го ри ји. Као члан ре пре -
зен та ци је Ср би је у Ати ну
пу ту је и тре нер АК-а Та миш
Зо ран Ко цић.

СЛЕ ДИ ПУТ У АТИ НУСом бор је про шлог ви кен да
био до ма ћин тр ке у спринт
три а тло ну, по пу лар но на зва не
и „Сом бор мен”. Оку пи ло се
пре ко де ве де сет так ми ча ра из
зе мље и ино стран ства, а чла -
но ви ТК-а Та миш су и овог пу -
та би ли на ви си ни за дат ка – у
свим уз ра сним ка те го ри ја ма
осво ји ли су два на ест ме да ља.

У тр ци спринт три а тло на,
ко ја се са сто ја ла од 750 ме та ра
пли ва ња, 20 ки ло ме та ра во -
жње би ци кла и пет ки ло ме та -
ра тр ча ња, над ме та ли су се
елит ни так ми ча ри, ју ни о ри и
ве те ра ни. Нај бр жи је био наш
су гра ђа нин Да ни ло Јо ва но вић,
ко ји је три јум фо вао ис пред
Ла за ра Де ди ћа и Ср ђа на Ома -
ко ви ћа. У над ме та њу ју ни о ра
нај у спе шни ји је био Сом бо рац
Ла зар Де дић, сре бр но од лич је
је за ра дио наш су гра ђа нин ко -
ји на сту па за ТК „Ми хај ло Пу -
пин” Ни ко ла Ме дан, а брон за
је при па ла три а тлон цу Та ми -
ша Алек си Кар ла шу. У кон ку -
рен ци ји не е лит них так ми ча ра
нај сјај ни је од лич је за слу жио је
Раст ко Ра до са вље вић.

Сјај ни су би ли и мла ди три -
а тлон ци из на ше га гра да. У
тр ци на да Ања Да ви до вић је
осво ји ла злат ну ме да љу, а у
над ме та њу де ча ка Ва ња Исев -

ски се оки тио сре бром, а Ђор -
ђе Ра цић брон зом. У над ме та -
њу три а тло на ца ро ђе них 2003.
и 2004. го ди не нај бр жи је био
Ог њен Пе ри шић, а сре бром се
оки тио Лу ка Гли го рић. Од -
лич ни су би ли и нај мла ђи. У
кон ку рен ци ји де вој чи ца нај -
бр жа је би ла чла ни ца ТК-а Та -
миш Ива Бо жич ко вић, а сре -

бром се оки ти ла Мар та Ме -
дан, на ша су гра ђан ка ко ја на -
сту па за ТК „Ми хај ло Пу пин”.
Код де ча ка су сва од лич ја
при па ла Пан чев ци ма. По бе -
дио је Бог дан Је ла ча, сре бро је
за ра дио ње гов брат Сте фан, а
брон зу Мар ко Гли го рић.

Већ у су бо ту, 27. ав гу ста,
чла но ви ТК-а Та миш би ће на

но вом ис ку ше њу. У Срем ској
Ми тро ви ци ће уче ство ва ти на
Пр вен ству Ср би је у аква тло ну.

СПОРТ
Петак, 26. август 2016.

pancevac@pancevac-online.rs
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Лц7)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Убе дљи ви три јумф
Же ле зни ча ра

Ди на мо 1945 се 
про ше тао кроз Вр шац

По пу лар на пан че вач ка „ди -
зел ка” од лич но је „отво ри ла”
но ви шам пи о нат у Срп ској ли -
ги гру па „Вој во ди на”. По сле
бо да осво је ног у Те ме ри ну, у
пр вом ко лу, мом ци ко је пред -
во ди тре нер Алек сан дар Сте -
ва но вић су про шлог ви кен да
на свом те ре ну над и гра ли Це -
мент из Бе о чи на и осво ји ли
но ве бо до ве. Пред ви ше од 500
љу би те ља нај ва жни је спо ред -
не ства ри на све ту на Спорт -
ском цен тру „Мла дост” Жељ -
ко Стај чић и ње го ви са и гра чи
ру тин ски су до шли до три јум -
фа: Же ле зни чар –Це мент 3:0.

До ма ћи тим је играо у са -
ста ву: Ка та нић, Ру ња јић, Те -
ки ја шки, Илић, Гу дан, Јо ва но -
вић, Стај чић, Ша ли пу ро вић,
Си мић, Ко ва че вић и Ђу ро вић,
а при ли ку су до би ли и: Си мо -
но вић, Триф ко вић и Дроб њак.

Иа ко је од са мог по чет ка
утак ми це би ло ја сно да је бо -
љи од про тив ни ка, Же ле зни -
чар се ве ћим де лом пр вог по -
лу вре ме на му чио да до ђе до
ци ља. До ма ћи су има ли ини -
ци ја ти ву, сте за ли су обруч око
го ла Це мен та, же ле ли су лоп -
ту у мре жи ри ва ла... Труд им
се ис пла тио у пра во вре ме. У
са мом фи ни шу пр вог по лу вре -
ме на Но вак Ша ли пу ро вић је
мај стор ски ре а го вао и до вео је
свој тим у то ли ко оче ки ва но
вођ ство.

У на став ку ме ча, по сле од -
мо ра, све је би ло лак ше. „Ди -
зел ка” је до да ла гас и по ја ча ла
при ти сак на ри ва ла, па го сти
ни су има ли ни нај ма њу шан су

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” ЈА ЧА ОД ЦЕ МЕН ТА
Од не де ље, 28. ав гу ста, па
у на ред них осам да на, све
до 4. сеп тем бра, Пан че во
ће би ти у зна ку бе лог спор -
та. Пред на ма је ју би ла ран,
два де се ти ме ђу на род ни те -
ни ски тур нир за игра че и
игра чи це до осам на ест го -
ди на, мно го по зна ти ји и
као „ИТФ ин тер на ци о нал”.

И овог пу та ТК Ди на мо
ће се по тру ди ти да бу де до -
бар до ма ћин мла дим те ни -
се ри ма ко ји ће у наш град
сти ћи са свих стра на све та.
У Пан че ву ће се над ме та ти
мом ци и де вој ке из: Фран -
цу ске, Ја па на, Ру си је, Ита -
ли је, Есто ни је, Хо лан ди је,
Дан ске, Ру му ни је, Швај -
цар ске, Сје ди ње них Аме -
рич ких Др жа ва, Сло ве ни је,
Ау стри је, Нор ве шке, Фин -
ске, Сло вач ке, Ау стра ли је,
Бу гар ске, Ки не, Бел ги је,
Ве ли ке Бри та ни је, Не мач -
ке и, на рав но, Ср би је.

За бо до ве на свет ској ли -
сти за пре стиж и ти ту ле бо -
ри ће се око 140 так ми ча ра

у син глу и ду блу. Тур нир у
на шем гра ду је ви со ке, дру -
ге ка те го ри је, па по бо дов -
ном ран гу оку пља игра че у
пр вих пе де се так ме ста на
свет ској ранг-ли сти.

– Све је спрем но за још
је дан ве ли ки до га ђај. Бо је
на ше га гра да бра ни ће Еми -
ли ја Кој чић у глав ном жре бу,
али и На та ли ја Ђу кић, Ми -
ла на Ву лин, Ана Вил чек,
Ана Ми ло ше вић, Дра ган
Ом чи кус и Ко ста Пе тров,
ко ји ће кроз ква ли фи ка ци -
је по ку ша ти да се до мог ну
глав ног тур ни ра – ре као је
Мла ден Ву ко вић, ди рек тор
ју би лар ног „ИТФ ин тер на -
ци о на ла”.

Ме че ви ће се игра ти на
те ре ни ма Спорт ског цен тра
„Мла дост”, а те ни ски про -
грам ће сва ког да на по чи -
ња ти око 9 са ти. Све ча но
отва ра ње ово го ди шњег тур -
ни ра пла ни ра но је за по не -
де љак, 29. ав густ, у 19 са ти,
а од утор ка по чи њу бор бе у
глав ном жре бу.

у пр вом по лу вре ме ну у на став -
ку ме ча би ли знат но бо љи
тим. Има ли смо шан се и за
убе дљи ви ји три јумф, али ми -
слим да сви тре ба да бу де мо
за до вољ ни по сле овог ме ча –
ре као је по пу лар ни Ко ва.

Же ле зни чар је тре нут но на
тре ћем ме сту на та бе ли, са
че ти ри бо да, а у тре ћем ко лу
го сту је у Вр шцу, где ће од ме -
ри ти сна гу са исто и ме ним до -
ма ћи ном.

У дру гом ко лу Вој во ђан ске
ли ге гру па „Ис ток” пан че вач -
ки Ди на мо 1945 на ста вио је
по бед нич ки низ и та ко по твр -
дио да ће би ти нај о збиљ ни ји
кан ди дат за пла сман у ви ши
ранг. Мом ци ко је пред во ди
тре нер Ср ђан Жи вој нов би ли
су убе дљи ви у Вр шцу, где су
до ма ћи Вр шац ју нај тед са вла -
да ли са чак 5:0.

Пан че вач ки тим је на сту пио
у са ста ву: То мић, Ка ран фи лов -
ски, Да шић, Ра до је вић, Не ду -
чић, Ра кић, Сто ја нов ски, Пе -
ште рац, Скок на, Ву ко вић и Ар -
бу ти на, а при ли ку су до би ли и:
Ша рић, То шић и Ни ко лић.

Пи та ње по бед ни ка на овом
ме чу ни је се по ста вља ло ни јед -
ног мо мен та. Већ у пе том ми -
ну ту Не бој ша Ар бу ти на је до -
вео Ди на мо 1945 у вођ ство, а
мре жу до ма ћег ти ма су ефект -
ним го ло ви ма по га ђа ли и
Бра ни слав То шић, Фи лип Пе -
ште рац (два пу та) и Не над
Ра до је вић.

У су бо ту, 27. ав гу ста, Ди на -
мо 1945 на Град ском ста ди о ну
у Пан че ву до че ку је Рад нич ки
из Ко ви на.

НАД МЕ ТА ЊЕ ТРИ А ТЛО НА ЦА У СОМ БО РУ

ДВА НА ЕСТ МЕ ДА ЉА ЗА ТА МИШ

Страну припремио

Александар
Живковић

У Зе му ну је про шлог ви кен -
да одр жа на тра ди ци о нал на
ка ја ка шка ре га та, на ко јој је
тре нер ККК-а Пан че во Ђу ри -
ца Лев на јић оба вио по след -
ње про ве ре сво јих так ми ча ра
пред Пр вен ство Ср би је.

У ка те го ри ји ми ни-ка јак
Лу ка Стан чев ски је осво јио
пр во ме сто у јед но се ду, а злат -
но од лич је му је при па ло и у
дво се ду са Ан то ни јем Те о фи -
ло ви ћем. Ка дет Алек са Лев на -
јић за слу жио је сре бро у К-1,
као и у дво се ду с Вик то ром
Ста мен ко ви ћем. У ју ни ор ској
кон ку рен ци ји Иван Сто ја но -
вић је дру ги сти гао на циљ у

тр ци јед но се да, а Ма ри ја Кри -
во ку ћа је за ра ди ла брон зу у ју -
ни ор ској кон ку рен ци ји и сре -
бро у над ме та њу се ни ор ки.
Иван Кр стић је био нај бр жи у
тр ци се ни о ра, а у дво се ду с
Ни ко лом Лев на ји ћем осво јио
је сре бр но од лич је.

Пред сто је ћег ви кен да, од
26. до 28. ав гу ста, у Бач кој
Па лан ци ће би ти одр жа но
Пр вен ство Ср би је у ка ја ку и
ка нуу на мир ним во да ма, на
ко ме ће уче ство ва ти и на ши
олим пиј ци и осва ја чи сре бр -
не ме да ље на Олим пиј ским
игра ма у Бра зи лу – Мар ко То -
ми ће вић и Ми лен ко Зо рић.

КА ЈА КА ШКА РЕ ГА ТА У ЗЕ МУ НУ

за по вољ ни ји ис ход. Све је би -
ло ре ше но у 73. ми ну ту, ка да
је Ма рио Гу дан по ви сио на
2:0, а тач ку на овај ду ел ста вио
је Дар ко Си мић у 83. ми ну ту,
ка да је по ста вљен и ко на чан
ре зул тат.

– Ле по је ка да се по бе ди, за -
до во љан сам осво је ним бо до -
ви ма, али игра ни је би ла на

ни воу ко ме те жи мо. Ипак, по -
че так је пр вен ства, још увек се
ис пи ту ју сна ге, по треб но је и
вре ме да се но вај ли је укло пе у
си стем. За до во љан сам и од но -
сом мо јих игра ча пре ма игри,
а ка да сви бу ду схва ти ли сво је
уло ге у ти му, си гу ран сам да ће
све би ти знат но бо ље. Сле ди
нам не у год но го сто ва ње у Вр -

ПАН ЧЕ ВО У ЗНА КУ БЕ ЛОГ СПОР ТА

ПО ЧИ ЊЕ ЈУ БИ ЛАР НИ 
„ИТФ ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ”

ЕФИКАСНИ КА ЧА РЕВ ЦИ

Про шлог ви кен да је стар то ва ла пр вен стве на тр ка за бо до ве

и у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги.

Је дин ство је у Ка ча ре ву с 5:0 са вла да ло Пар ти зан из Га -

ја, Мла дост је у Омо љи ци по бе ди ла Бу дућ ност са 4:1, а Ју -

го сла ви ја је с 1:0 по ра же на у Влај ков цу. По раз су пре тр пе ли

и фуд ба ле ри Бор ца из Стар че ва, ко ји су у Гре бен ци из гу би -

ли са 2:0, а у ло кал ном дер би ју у Ба нат ском Но вом Се лу

ива но вач ка Стре ла је са вла да ла до ма ћу Сло гу с 1:0.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

шцу, али ми иде мо да се над и -
гра ва мо, же ли мо по бе ду, а да
ли ће мо ус пе ти у сво јим на ме -
ра ма, оста је нам да ви ди мо –
ре као је по сле утак ми це пр ви
тре нер Же ле зни ча ра Алек сан -
дар Сте ва но вић.

Осво је ним бо до ви ма био је
за до во љан и Да ни ло Ко ва че -
вић, во ђа на ва ле у еки пи „ди -
зел ке”.

– Пр ви гол смо по сти гли на
вре ме, па смо по сле егал игре
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Леа Ми хај ло вић,
уче ни ца:
     

– Углав ном из ла зим 
с дру штвом у Град ски
парк. То ком рас пу ста
сам би ла на мо ру, 
а са да се при пре мам 
за шко лу; већ сам 
ку пи ла све што 
је по треб но.

Ма ри ја 
Зла та но вић, 
уче ни ца:
     

– Ишла сам у Вр њач ку
Ба њу на од мор. Да не
че сто про во дим 
с дру га ри ца ма, а идем
и на ба зен. Са да се 
ла га но при пре мам за
но ву школ ску го ди ну.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић?С. Трајковић

Цепај!

Зуб времена и пријатељи су и овде умешали прсте. Мада, јасно

је да нису довољно јаки да на овај начин поцепају пола фасаде у

центру града.

    Поново им је помогао човек.

    Докон.

    Бесан.

    Насилан.

    Е, и таквих има у комшилуку, будите опрезни.

Одваљен!

Протоку времена и његовим пријатељима гозбу представља је-

дење метала. Када вода и ветар дуго гризу, нема теорије да олук

не зарђа.

    То се види и на фотографији.

    Али није могуће да проток времена овако закриви решење ко-

је је човек створио да би себи живот учинио квалитетнијим; то

може да уради само човек. Односно, џибер.

    Можда је баш из оне групације с графита на зиду у позадини.

Скућен!

Нема шансе да се неко у овој уџерици на Содари скућио.

    Прокишњава.

    Разлупана је, па дува са свих страна.

    Унутра, видесмо, какиле су животиње, а богами и људи.

    Па, добро, и неки људи су животиње.

    Заборависмо, простор је скучен, са ч.

    Због свега тога нема шансе да се тамо неко скући.

Ми хај ло 
Ма на си је вић, 
уче ник:

– Че сто од ла зим у 
ви кен ди цу, а ка да је ле по
вре ме, с дру га ри ма идем
у Град ски парк. Рас пуст
је био сја јан, а са да 
се при пре мам за шко лу;
већ су ми сти гле књи ге.

Наградни конкурс

Овако браћа уживају...
Марјана Ћосић, Рашка 38

Најлепша плажа у Пефкохорију. Права чаролија, уживале смо... 
Пољубац и поздрав с плаже „Елефант”.

Марица Павловић, Баваништански пут 34

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 бр. 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 23.

септембра – награда је ваша.

                                                                      P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Марице, Марјана, 
честитамо!

Од првог октобарског 

броја „Панчевац” ће стизати

на вашу адресу. 


