
Ово је од лу че но на пр вом по ве ри -
лач ком ро чи шту за „Азо та ру”, ко је је
одр жа но у по не де љак, 22. ок то бра, у
При вред ном су ду у Пан че ву. Су ди ја Не -
над Ун че вић, порт па рол тог су да, тим
по во дом је дао из ја ву за „Пан че вац”.

– На том ро чи шту су би ра ни ор га -
ни сте чај ног по ступ ка, кон крет но
Скуп шти на по ве ри ла ца, а за ње ног
пред сед ни ка је иза бран „Ср би ја гас”.
Та ком па ни ја ни је мо гла да уђе у пе -
то чла ни Од бор по ве ри ла ца „Азо та -
ре”, ко ји је та ко ђе иза бран, за то што
је тзв. по ве за но ли це. На ро чи шту се
гла са ло о то ме да ли ће „Азо та ра” ићи
у бан крот ство, или ће се са че ка ти да
про ђе пред ви ђе ни рок од 90 да на од
отва ра ња сте ча ја фа бри ке да би се
ви де ло да ли ће не ко од по ве ри ла ца
под не ти план ње не ре ор га ни за ци је.
Уко ли ко по сле пред ви ђе ног ро ка пла -
на не бу де, сле ди бан крот ство – из ја -
вио је Ун че вић.

На пр вом по ве ри лач ком ро чи шту
за „Азо та ру” из нет је по да так да је
вред ност те фа бри ке 11,9 ми ли јар ди
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Уко ли ко не ко од 
по ве ри ла ца под не се план
ре ор га ни за ци је, фа бри ка
на ста вља рад

„Азо та ра” је до би ла још јед ну шан су
да пре жи ви и да на ста ви рад, иа ко је
из гле да ло да јој ви ше не ма спа са.
Уко ли ко не ко од сте чај них по ве ри ла -
ца те фа бри ке (ЈП ЕПС, ЈКП „Хи ги је -
на” из Пан че ва, „Про мист” д. о. о. и
„Им пулс хе ми ја” д. о. о. из Но вог Са -
да и „Елик сир” из Пра хо ва) до ис те ка
пред ви ђе ног ро ка под не се план ње не
ре ор га ни за ци је, она не ће бан кро ти -
ра ти, већ ће на ста ви ти рад. У су прот -
ном, уко ли ко пла на не бу де, бан крот
„Азо та ре” би ће не из бе жан.

ЈОШ ЈЕД НА НА ДА ЗА „АЗО ТА РУ”

ПЛАН РЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈЕ ОД ЛА ЕЕ БАН КРОТ?
ди на ра, а да су ње не оба ве зе 24,6 ми -
ли јар ди. На кон то га, због те дра стич -
не раз ли ке, пред ло же но је да се од -
мах про гла си бан крот „Азо та ре” и
оба вље но је гла са ње. Ме ђу тим, ни је -
дан од при сут них пред став ни ка по -
ве ри ла ца ни је гла сао за бан крот.

Под се ћа мо, При вред ни суд у Пан -
че ву отво рио је сте чај „Азо та ре” 14.
сеп тем бра, на пред лог Ми ни стар ства
при вре де, због, ка ко је обра зло же но,
пре за ду же но сти те фа бри ке. Том при -
ли ком је од лу че но да Аген ци ја за ли -
цен ци ра ње сте чај них управ ни ка бу де
сте чај ни управ ник „Азо та ре”, а да 22.
ок то бра бу де одр жа но пр во по ве ри -
лач ко ро чи ште за ту фа бри ку, на ко -
ме ће би ти иза бра на скуп шти на по -
ве ри ла ца. За ка за но је и ро чи ште за
ис пи ти ва ње по тра жи ва ња пре ма „Азо -
та ри” и од лу че но је да оно бу де одр -
жа но 18. мар та иду ће го ди не.

Нај ви ши ор га ни на ше др жа ве су
про те клих го ди на би ли у по тра зи за
мо гу ћим стра те шким парт не ром „Азо -
та ре”, а до пред ло га за по кре та ње ње -
ног сте ча ја био је ак ту е лан по зив Ми -
ни стар ства при вре де по тен ци јал ним
ин ве сти то ри ма за до ста вља ња пи сма
о за ин те ре со ва но сти.

Под се ћа мо, ми ни стар ру дар ства и
енер ге ти ке Алек сан дар Ан тић из ја -
вио је да је сте чај „Азо та ре” био не -
ми но ван. Он је до дао да се, и по ред
свих по ку ша ја да се по ве ћа ње на ефи -
ка сност и сма ње тро шко ви ула зних
си ро ви на, ни је ус пе ло у то ме да „Азо -
та ра” оства ри по зи тив не по слов не ре -
зул та те. До дао је да је та кво ста ње во -
ди ло по ве ћа њу за ду же но сти, нео ства -
ри ва њу „Уна пред при пре мље ног пла -
на ре ор га ни за ци је” и стал ном ра сту
гу би та ка. М. Глигорић
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Колико бракова,
(скоро) толико развода
» страна 8

„Жуто-црни” 
шетају елитом
» страна 30

МУЉАЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ ОРУЖЈА

У Заводу „Панчевац” 
уверења само 1.700 динара
Доношењем новог Закона о оружју и муницији, који се примењује од 5.
марта 2016. године, прописано је да су физичка лица која поседују ору-
жне листове и дозволе за држање и ношење оружја за личну безбедност,
као и правна лица, предузетници и ловци који поседују одобрења за др-
жање оружја, издате по старом закону, дужна да у року од три године од
дана почетка примене новог закона, односно до 5. марта 2019. године,
поднесу захтев за издавање нових исправа ради добијања нових оружних
листова заједно са уверењем о здравственој способности за држање и но-
шење оружја.

Обавештавамо цењене читаоце да Завод за здравствену заштиту радни-
ка „Панчевац” пружа услуге лекарског прегледа ради издавања уверења
за физичка лица о здравственој способности за држање и ношење оружја
(лично, ловачко и трофејно) сваког радног дана од 7 до 14 сати, по цени
од 1.700 динара.

Позивамо цењене клијенте да искористе могућност да изврше своју за-
конску обавезу не чекајући истек законског рока и да тиме избегну прекр-
шајне казне предвиђене законом, које се крећу до 150.000 динара, уз оду-
зимање оружја.



ско ре ше ње је убр зо про на ђе но: за вр -
ши о ца ду жно сти глав ног и од го вор ног
уред ни ка „Пан чев ца” иза бра на је Ср -
би јан ка Ив ко вић, до та да шњи ду го го -
ди шњи лек тор у „Пан чев цу”.

Наш лист је у бро ју 3666 пи сао и о
из у зет но ве ли ким ка шње њи ма у ис -
пла ти др жав них при на дле жно сти као
што су деч ји до да так, по ро диљ ска на -
кна да, бо рач ко-ин ва лид ска за шти та,
со ци јал на по моћ и дру ге вр сте по мо -
ћи. Ис пла те тих на кна да су ка сни ле
од пет ме се ци па до го ди ну да на, а
др жа ва је на име тих да ва ња (све је
ис пла ћи ва но из др жав ног бу џе та)

ду го ва ла Пан че ву ви ше од два де сет
ми ли о на ди на ра.

М. Глигорић

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Спремно оа жмурке.

У центру града, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Има ту не што...
По след њег да на про шле го ди не у Бе о гра ду је ухап шен, а два да на

ка сни је и при тво рен Да ни јел К., бив ши при пад ник „Не ви сил са”,

ул тра тај не и спе ци јал не аме рич ке је ди ни це за ду же не за ли кви да ци -

ју аме рич ких не при ја те ља и по ли тич ких про тив ни ка.

Ова ин фор ма ци ја до шла је „као кец на де сет” „Ин фор ме ру”, „Ку ри -

ру” и „Срп ском те ле гра фу.” Од мах су по че ли да се ба ве овом те мом и

да спе ку ли шу от куд не ка да шњи аме рич ки ма ри нац у Бе о гра ду.

Пи сци тек сто ва у тим ли сто ви ма би ли су убе ђе ни у то да се он об -

рео у Ср би ји по за дат ку, од но сно да је до шао код нас да би убио не -

ког (с об зи ром на то да је на пи што љу „ду га де вет ка” ко ји је на ша

по ли ци ја про на шла код ње га био обри сан се риј ски број). По сле то га

би си гур но од мах не стао из Ср би је и вра тио би се на зад у Аме ри ку.

Он да је по че ло по га ђа ње ко је тај за ко га је у Ср би ји био за ин те ре со -

ван овај Аме ри ка нац.

На кон то га ње му је од ре ђен тро ме сеч ни при твор, а убр зо је у ве зи

са овим слу ча јем ухап ше но не ко ли ко на ших су гра ђа на с про бле ма -

тич ним би о гра фи ја ма и по ли циј ским до си је и ма. Он да је за вла да ла

ти ши на и на ши ме ди ји су пре ста ли да се ба ве овим слу ча јем.

Та ко је би ло све до пре не ки дан, ка да је „Блиц” об ја вио текст по -

зна тог аме рич ког ин тер нет пор та ла „Баз-фид”. Њи хо ви но ви на ри

про на шли су фир му за ко ју је ра дио Да ни јел К. и ње ног га зду, а они

су им ис при ча ли мно го то га за ни мљи вог. Ис по ста ви ло се да је вла -

сник фир ме бив ши изра ел ски оба ве шта јац ко ји ра ди „по уго во ру”, а

ње го ви „за по сле ни” оба вља ју ли кви да ци је ор то док сних исла ми ста

ко ји има ју бли ске ве зе с те ро ри сти ма и те ро ри змом.

О Да ни је лу К. и раз ло гу за ње гов до ла зак у Ср би ју ни је хтео да ка -

же ни реч, али је ре као да је по чет ком ове го ди не и он бо ра вио у Ср -

би ји. Ни је ре као за што, већ је до дао са мо да је „чуо до ста то га о Ар -

ка ну и да га по шту је”.

На кон ње го ве „при че” слу чај Да ни је ла К. је још за го нет ни ји не го

што је из гле да ло. Ина че, он и не ко ли ко ухап ше них на ших др жа вља -

на и да ље су у при тво ру, а за сад, по сле то ли ко вре ме на, те ре те се са -

мо за не до зво љен про мет, др жа ње и но ше ње оруж ја! Пра ви раз лог

за до ла зак Да ни је ла К. у Ср би ју и да ље је ми сте ри ја, ко ја је још ве ћа

по сле из ја ве ње го вог по сло дав ца за „Баз-фид”. Што би се ре кло, има

ту си гур но не што, са мо шта?

* * *
У не де љу, 21. ок то бра, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је по че ла је пре ми јер -

но да при ка зу је још јед ну се ри ју из свог драм ског ре пер то а ра. У пи -

та њу је оства ре ње на ста ло по пр вом и нај на гра ђи ва ни јем ро ма ну

До бри це Ћо си ћа: „Ко ре ни”. По ред од лич но ком би но ва не глу мач ке

еки пе, па жњу при вла чи те ма, ко ја се на зи ре већ из пр ве епи зо де –

по ли ти ка.

По сле сат вре ме на, ко ли ко је тра ја ла пр ва епи зо да, ја сно се на слу -

ћу је да ће у осно ви рас пле та у на ред ним при ча ма би ти су коб оца

Аћи ма и си на Ву ка ши на и це па ње по ро ди це Ка тић, глав них ју на ка

„Ко ре на”, због раз ли чи тог по ли тич ког опре де ље ња ње них чла но ва.

Њи хов рат оти шао је то ли ко да ле ко да је Аћим, гла ва по ро ди це Ка -

тић, ко ји у пр вој епи зо ди пр ви пут ви ди си на Ву ка ши на на кон ду жег

вре ме на, од мах ре шио да га се од рек не, чим је чуо да на ме ра ва да се

оже ни де вој ком чи ји је отац дру га чи јег по ли тич ког опре де ље ња.

И за и ста, ко ли ко пу та је при пад ност раз ли чи тим по ли тич ким пар -

ти ја ма и сим па ти са ње раз ли чи тих по ли тич ких ли де ра у Ср би ји би -

ло по вод за сва ђе, као и „пу ца ње” ро ђач ких, при ја тељ ских, по ро дич -

них и ку мов ских ве за? Мо же ли се за бо ра ви ти да су по ли ти ка,

не је дин ство и не сло га срп ске ко би од дав ни на и да су ево лу и ра ле у

Дру гом свет ском ра ту, то ком бра то у би лач ког ра та? Ко ли ко је са мо

та да би ло слу ча је ва да је у јед ној ку ћи би ло и чет ни ка и пар ти за на?

Јед но је из ве сно: се ри ја „Ко ре ни” тек је по че ла и си гур но ће у

пре о ста лих де вет епи зо да би ти још до ста раз ло га за гле да ње. Ако

ни због че га дру гог, пра ти те је због од лич не ре жи је и сјај них уло га

Жар ка Ла у ше ви ћа, Сло бо де Ми ћа ло вић, Да ре Џо кић, мла дог Ра до -

ва на Ву јо ви ћа (Рис из се ри је „Вој на ака де ми ја”), Не на да Је зди ћа и

дру гих.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Михајло Глигорић

Време лети, општепознато је
место. Разлика је само у томе да
ли неко броји недеље, године
или деценије. Историја броји
векове.

Лист који држите у рукама део је
историје Панчева скоро век и по.
Недостаје му за целих 150 година
још само мало, а дотад ће садашња
генерација новинара „Панчевца”

подсећати читаоце како је и о чему
јавност обавештавана и едукована у
претходних 149 и кусур година на
странама ових новина.

Идемо. Од 1869.

Гра ди ти или не по гон Кар ба мид 2 –
би ла је јед на од до ми нант них те ма
„Пан чев ца” број 3666, об ја вље ног 28.
мар та 1997. го ди не. Из град њи те фа -
бри ке се јав но ус про ти вио еко ло шки
ак ти ви ста Иван За фи ро вић. Он је на
сед ни ци град ске скуп шти не из ја вио
за го вор ни цом да „гра ђа ни Пан че ва
ни су ни бла го вре ме но оба ве ште ни, а
ни пи та ни за ми шље ње о из град њи
но ве фа бри ке”.

На кон ду же ди ску си је од бор ни ци
су се са гла си ли да би тре ба ло до бро

ПАН ЧЕВ ЦИ НИ СУ ПИ ТА НИ 
О КАР БА МИ ДУ 2

из ва га ти раз ло ге за из град њу и про -
тив из град ње Кар ба ми да и тек на кон
то га до не ти ко нач ну од лу ку. При хва -
ћен је за кљу чак да се пре ко нач ног
ста ва ис пи та и да ли су ини ци ја то ри
из град ње но вог по го на „Азо та ре” при -
ба ви ли све нео п ход не до зво ле над ле -
жних за по че так тог по сла.

Јед на од те ма у из ве шта ју са сед -
ни це Скуп шти не, ко ји је за у зео ско ро
це лу пр ву стра ну тог бро ја на шег ли -
ста, би ли су про бле ми у обез бе ђи ва -
њу до вољ не су ме нов ца за по пу ња ва -
ње град ског бу џе та. У тек сту је ука за но
на то да пре у сме ра ва ње нов ца из ре -
пу блич ког бу џе та у град ски не иде
она ко ка ко би тре ба ло и да то ни је
чуд но, с об зи ром на то да је пан че -
вач ка власт та да би ла у ру ка ма опо -
зи ци је, а ре пу блич ка под кон тро лом
со ци ја ли ста.

На пр вој стра ни на шег ли ста об ја -
ви ли смо још јед ну та да ва жну ин -
фор ма ци ју: уме сто Мир ја не Ћур чин
и Алек сан дра Ма лу ше ви ћа, глав них
уред ни ка Ра дио Пан че ва и РТВ Пан че -
ва, за но вог глав ног и од го вор ног уред -
ни ка Јав ног ра ди о ди фу зног пред у зе ћа
РТВ Пан че во (ка ко се та да зва ла ло -
кал на ме диј ска ку ћа) јед но гла сно је
име но ва на Офе ли ја Бац ко вић.

Сме на је би ло и у на шој ку ћи. На
сед ни ци Управ ног од бо ра „Пан чев ца”
одр жа ној 26. мар та до та да шњи глав -
ни уред ник на шег ли ста Во јо Кр ко ба -
бић под нео је нео по зи ву остав ку. Ка ко
је на пи сао у обра зло же њу, она је мо -
ти ви са на ње го вом же љом да „но во и -
ме но ва ни Управ ни од бор има пот пу -
но отво ре ни про стор у про на ла же њу
нај бо љег ка дров ског ре ше ња за из бор
но вог глав ног уред ни ка”. Но во ка дров -



Завод за здравствену за-
штиту радника „Панчевац”,
прва и једина установа тог
типа у Војводини, констант-
но ради на проширењу бо-
гатог спектра својих услу-
га, због чијег квалитета је
већ постао непревазиђен, и
то не само по мишљењу
бројних Панчеваца и Пан-
чевки већ и становника чи-
тавог јужног Баната.

Савремени уређаји, љуба-
зно особље, пријатан амби-
јент, брза и професионална
услуга, све већи број пре-
гледа који се у нашем гра-
ду не раде ни на једном дру-
гом месту – само су неке од
карактеристика које су из-
двојили задовољни клијен-
ти Завода „Панчевац”.

Настављајући мисију да
постане прва приватна кли-
ника у Панчеву, Завод ши-
ри и свој стручни тим, па
су се сада у њему нашли и
неки од најцењенијих струч-
њака из Клиничког центра
Србије и са Института „Де-
диње” у Београду.

Тако сада корисници
услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др Љу-
бица Лазић из Клиничког
центра Србије. Довољно је
рећи да др Љубицу Лазић
колеге сматрају једним од
најбољих дијагностичара у
нашој земљи.

Такође суботом, заинте-
ресовани могу да ураде и
све врсте ултразвучних пре-
гледа срца, а ускоро ће се у
Заводу „Панчевац” радити
и преглед сондом преко јед-
њака (ТЕЕ). И за ове услуге
ангажован је један од воде-
ћих стручњака у тој обла-
сти – dr sc. med. Слободан
Томић, кардиолог, доктор
медицинских наука и ма-
гистар кардиологије са Ин-
ститута „Дедиње”. Специја-
листички преглед и ЕКГ код
овог лекара коштају 3.000
динара, цена ултразвука ср-
ца је 4.000 динара, а могу-
ће је урадити и специјали-
стички преглед и ултразвук
срца по цени од 7.000 ди-
нара.

Суботом специјалистич-
ке ОРЛ прегледе ради др
Горан Митевски из панче-
вачке Опште болнице, а уро-
лошке његов колега из исте
установе др Небојша Тасић,
док је за прегледе из обла-
сти гинекологије задужен
др Јован Рудић из ГАК „На-
родни фронт”. Треба напо-
менути да су прегледи код
др Небојше Тасића тренут-
но на акцији, па тако ком-
плетан уролошки преглед

кошта 2.000 динара, ултра-
звучни уролошки преглед
стаје такође 2.000 динара,
док обе ове услуге у пакету
коштају 3.600 динара.

Као што је већ наглаше-
но, сви набројани специја-
листички прегледи обавља-
ју се само суботом, а зака-
зују се радним данима пу-
тем телефона 013/21-90-900
и 013/21-90-903.

Сваког радног дана у За-
воду „Панчевац” могуће је
урадити и колор доплер пре-
гледе врата, руку, ногу или
абдоминалне аорте, као и
ултразвучне прегледе вра-
та и меких ткива. Ове пре-
гледе искључиво радним да-
нима обавља др Ненад Мар-
гитин, специјалиста радио-
логије, шеф одсека CT ди-
јагностике и заменик на-
челника Службе радиоло-
шке дијагностике у Општој
болници Панчево.

Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематоло-
шко-биохемијској лабора-

торији те установе пацијен-
ти већину верификованих,
контролисаних и сумира-
них резултата могу добити
за свега сат времена.

У Заводу ће ускоро поче-
ти да се проводи и амбу-
лантна хирургија, а све ин-
тервенције, као и додатне
хируршке и консултативне
прегледе обављаће др Го-
ран Додевски, специјалиста
абдоминалне хирургије из
Опште болнице Панчево.

Због свега овога не чуди
чињеница да све већи број
Панчевки и Панчеваца би-
ра Завод „Панчевац”, посеб-
но онда када је неопходно
урадити прегледе и анали-
зе на једном месту и доби-
ти резултате што пре. С тим
у вези, треба подсетити и
на то да се у Заводу, приме-
ра ради, све врсте лекар-
ских уверења издају за мак-
симално два сата.

Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за кли-
јенте осмишљени и нови па-
кети услуга по изузетно по-
вољним ценама, а више о
томе, као и о додатним по-
годностима које остварују
сви они који поседују ло-
јалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на ре-
кламним странама актуел-
ног броја нашег листа.

Додатне информације мо-
жете добити путем телефо-
на Завода „Панчевац”
013/21-90-900 и 013/21-90-
903, а новости пратите и на
сајту www.za vod pan ce vac.rs ,
као и на „Фејсбук” страни-
ци Завода.

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРСНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

Сука Караџића 1, Телефон: 013/21-90-900

Детак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

У НЕ ДЕ ЉУ, 28. ОК ТО БРА

Из ло жба сит них 
жи во ти ња

ТРИНАЕСТА „ГЛО ГОЊ СКА ЈЕ СЕН”

Све у зна ку ку пу са

Дру штво од га ји ва ча ра сне жи -
ви не, го лу бо ва, ку ни ћа и пти ца
из Пан че ва у не де љу, 28. ок то -
бра, при ре ди ће сво ју тра ди ци о -
нал ну бер зу са из ло жбом сит них
жи во ти ња. Нај ва жни ји до га ђај ће
ипак би ти „спе ци јал ка” пе ри ке -
ра и пан че вач ког го лу ба па ну ке.

Као и сва ке го ди не, ме сто
де ша ва ња би ће дво ри ште По -
љо при вред не шко ле „Јо сиф
Пан чић” (Но во се љан ски пут
31), а ор га ни за то ри и овог пу -
та оче ку ју ве ли ку по се ту, јер
су свој до ла зак на ја ви ли и од -
га ји ва чи из: БиХ, Ма ке до ни је,
Ру му ни је, Ма ђар ске, Бу гар ске,
Хр ват ске и Ср би је.

По ред бер зе сит них жи во ти -
ња и из ло жбе го то во свих вр -
ста жи ви не, зе че ва и пти ца, на
овој ма ни фе ста ци ји ће се на -
ћи и број ни про из во ђа чи хра -
не за жи во ти ње, али и пра те ће
опре ме за њи хов од гој.

Ор га ни за то ри мо ле све уче -
сни ке ове тра ди ци о нал не ма -
ни фе ста ци је да не до но се за -
ко ном за шти ће не при мер ке
пти ца и да не тр гу ју њи ма.

Бер за у Пан че ву је јед на од
нај ве ћих у Ср би ји, јер је сва ке
го ди не по се ти не ко ли ко хи ља -
да љу ди. Не тре ба сум ња ти да
ће та ко би ти и са да.

А. Ж.

Ако у пе так, 26. ок то бра, из -
ме ђу 13.15 и 13.45 ви ди те гу -
жву, по ли ци ју, ва тро га сце и
хит ну по моћ на пла тоу ис пред
Гим на зи је „Урош Пре дић”, не
бри ни те, у пи та њу је са мо по -
ка зна ве жба.

Тог да на ће, на и ме, ва тро -
га сно-спасилачкa службa,
саобраћајнa полицијa, Слу жбе
хит не ме ди цин ске по мо ћи и
еки пе пр ве по мо ћи Те рен ске
је ди ни це Цр ве ног кр ста Пан -
че во, у са рад њи са Са ве том за
без бед ност са о бра ћа ја гра да
Пан че ва, ЈКП-ом „Хи ги је на” и
Ре ци кла жним цен тром Пан че -
во, удру же ним сна га ма пред -
ста ви ти си ту а ци ју ка кву че сто
мо же мо ви де ти и у ре ал ном
жи во ту – са о бра ћај ну не сре ћу
и на чи не ис прав ног ре а го ва ња
раз ли чи тих слу жби ка да се она
до го ди.

Ова ак тив ност ре а ли зу је се
у окви ру про јек та „Пр ва по моћ
– сву да за сва ко га”, ко ји је по -
др жао Град, а ње гов циљ је вр -
шњач ка еду ка ци ја уз по моћ
ино ва тив них ме то да. По сма -
тра чи ће том при ли ком мо ћи
да ви де на де лу раз ли чи те слу -
жбе у си му ла ци ји са о бра ћај не
не сре ће – од обез бе ђи ва ња ме -
ста уде са и ха ва ри са ног во зи -
ла, пре ко ева ку а ци је по вре ђе -
них, до тран спор та осо ба чи је
је ста ње нај кри тич ни је до ме -
ди цин ске уста но ве.

За ин те ре со ва ни ће на кон то -
га има ти при ли ку да на штан -
ду Цр ве ног кр ста по раз го ва ра -
ју са уче сни ци ма ве жбе, да на -
у че не ке од основ них ме ра пру -
жа ња пр ве по мо ћи и да се ин -
фор ми шу о то ме ка ко мо гу да
се при кљу че ор га ни за ци ји Цр -
ве ног кр ста. Д. К.

Три на е сти Да ни по вр та ра „Гло -
гоњ ска је сен” би ће при ре ђе ни у
не де љу, 28. ок то бра, у Гло го њу.

Већ око 8 са ти на та мо шњем
пла тоу ис пред Цр кве Све тог
Пе тра и Па вла по че ће про дај -
на из ло жба по вр ћа. Као и увек,
у фо ку су ће би ти ку пус, чи ја
це на ће тог да на би ти про мо -
тив на, а би ће мо гу ће про ба ти
и је ла од те биљ ке с ме сом.

Све ча но отва ра ње ма ни фе -
ста ци је пла ни ра но је за 10 са -
ти, на кон че га ће усле ди ти
при го дан кул тур но-умет нич -
ки про грам, ко ји ће за јед нич -
ки ор га ни зо ва ти Дом кул ту ре,
Основ на шко ла „4. ок то бар” и
КУД „Ве се ли ја”, а го сто ва ће и
фол кло ра ши из Опо ва.

И ове го ди не би ће ор га ни зо -
ван из бор нај ве ћег ку пу са. Пр -
ви кри те ри јум је те жи на, а дру -
ги обим. По бед ник ће би ти про -
гла шен око по дне ва на ли цу
ме ста. Удру же ње же на „Гло -

гоњ ке” и још де се так срод них
ор га ни за ци ја из окол них ме -
ста при пре ми ће број не спе ци -
ја ли те те, пре све га оне од ку -
пу са, а би ће иза бра на нај бо ља
пи та од тог по вр ћа.

Ј. Ф.

ИДУ ЋЕГ ВИ КЕН ДА У ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈИ „ФЛЕК СА”

Свет ски куп у фит не су
и бо ди-бил дин гу

У ДЕ ТАК, 26. ОК ТО БРА

Ис пред Гим на зи је
ни шта стра шно

Пан че вач ки Фит нес клуб
„Флекс” при ре ди ће по но во
Свет ски куп у фит не су и бо ди-
-бил дин гу иду ће су бо те, 27. ок -
то бра, у дво ра ни Кул тур ног цен -
тра Пан че ва.

Све ча но отва ра ње ма ни фе -
ста ци је под ори ги нал ним на -
зи вом „World Goldеn Cup” за -
ка за но је за 16 са ти, a у над -
ме та њи ма у број ним ди сци -
пли на ма, по ред спор ти ста из

Ср би је, уче ство ва ће пред став -
ни ци ве ли ког бро ја зе ма ља.

Спек та ку лар ну ре ви ју бес -
пре кор но из ва ја них те ла, по -
ред „Флек са”, ор га ни зо ва ће и
Са вез за бо ди-бил динг, фит -
нес, бо ди-фит нес и ае ро бик.

Улаз на све про гра ме је бес -
пла тан, а до дат не ин фор ма ци -
је мо гу се до би ти на те ле фон
063/23-99-36.

Ј. Ф.

ДР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У КРО СУ

АТЛЕТ СТИ СПЕТ ТАТЛ У ПАН ЧЕ ВУ
АК „Па но ни ја” 
ор га ни за тор ве ли ког
до га ђа ја

Спорт ски крем 
у на шем гра ду

У су бо ту, 27. ок то бра, Пан че во
ће би ти до ма ћин вр хун ским
атле ти ча ри ма из це ле Ср би је.
Чел ни ци Атлет ског са ве за на -
ше зе мље су још по чет ком го -
ди не до де ли ли ор га ни за ци ју
по је ди нач ног и екип ног Пр -
вен ства Ср би је у кро су, као и
др жав ног шам пи о на та за ве те -
ра не, АК-у „Па но ни ја” из на -
шег гра да, ко ји ће овај спек -
такл ор га ни зо ва ти уз по др шку
Спорт ског са ве за на шег гра да
и Гра да Пан че ва.

Ово так ми че ње је ујед но и из -
бор но за ре пре зен та ци ју Ср би је
у атле ти ци, а пра во уче шћа ће
има ти сви они ко ји же ле да се
пла си ра ју на бал кан ско и европ -
ско пр вен ство у кро су.

Ве ли ка атлет ска ма ни фе ста -
ци ја у на шем гра ду би ће одр -
жа на у на се љу Ко теж 2, на по -
ља на ма по ред роб не ку ће „Сим -
по”, где ће би ти по ста вље на и
би на с LED екра ном, а во ди -
тељ про гра ма би ће Ра до слав
Си мић, но ви нар РТС-а. Тра ка -
ма ће би ти обе ле же на тра са тр -
ке у ду жи ни од 1.000 ме та ра, а
би ће по ста вље не и старт на и
циљ на ка пи ја.

Панче во ће на овом так ми -
че њу пред ста вља ти атле ти ча ри

„Па но ни је”, „Ди на ма” и „Та -
ми ша”, а сва три клу ба има ју
вр хун ске так ми ча ре у кро су.

Еки пу до ма ћи на пред во ди у
атлет ским кру го ви ма ве о ма це -
ње ни тре нер Са ша Сто ји ло вић,
ре кор дер у ди сци пли ни на 800
м, с јед ним од три нај бо ља ре -
зул та та на про сто ри ма бив ше
Ју го сла ви је. У Вој во ди ни већ
32 го ди не ни ко ни је над ма шио
ње гов ре зул тат.

Циљ ор га ни за ци је овог так -
ми че ња је сте про мо ци ја атле -
ти ке и здра вог на чи на жи во та
де це и од ра слих, као и ства ра -
ње усло ва за из град њу атлет -
ске ста зе у Пан че ву, за ко јом
ве ли ку по тре бу има ју не са мо
атлет ски већ и оста ли спорт -
ски ко лек ти ви у на шем гра ду.

На кро су ће се по ја ви ти атле -
ти ча ри из це ле Ср би је и би ће
одр жа но осам на ест тр ка у свим
ка те го ри ја ма, по чев од мла ђих
пи о ни ра, пре ко ју ни о ра, до се -

ни о ра и ве те ра на, а на кра ју ће
се пред ста ви ти и они нај мла -
ђи. Нај ве ћа зве зда пан че вач -
ког кро са би ће атле ти чар из
Но вог Па за ра Ел зан Би бић, ју -
ни ор ски пр вак Ср би је на 1.500
и на 5.000 м и тре нут но нај бо -
љи европ ски атле ти чар на дис -
тан ци од 300 м, с ре зул та том
7,51. На са мом так ми че њу, као
го сти, по ја ви ће се и се лек тор
ре пре зен та ци је Ср би је Сло бо -
дан По по вић, се лек тор ју ни ор -
ске и се ни ор ске ре пре зен та ци -
је Един Зу ко вић, бив ши европ -
ски шам пи о ни Дра ган Здрав -
ко вић и Ве ра Ни ко лић, не ка -
да шњи олим пи јац Ђа ни Ко вач,
пред сед ник АСВ-а Не над Ми -
лин ков, пр ви чо век АК-а „Вој -
во ди на” Фе ренц Ка ма си, пред -
сед ни ца Атлет ског са ве за Бе о -
гра да Алек сан дра Рус Гли гић,
шам пи он у ско ку увис Дра гу -
тин То пић и мно ги дру ги.

Так ми че ње по чи ње у 10 сати.

А. Жив ко вић

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ЗА ГРА ЂА НЕ

Ор га ни за то ри овим пу тем мо ле гра ђа не ко ји жи ве у на се љу

Ко теж 2 да укло не сво ја во зи ла с пар кин га код ми ни-пи ја це,

јер је тај про стор по тре бан за пар ки ра ње го сти ју ко ји до ла -

зе из уда ље них кра је ва Ср би је, као што су: При луж је, Ра -

шка, Но ви Па зар, Бор, За је чар...

Ујед но, по зи ва ју се сви су гра ђа ни да као гле да о ци

при су ству ју у што ве ћем бро ју, да по мог ну та ко што ће по -

што ва ти обе ле жен про стор и да не ула зе на са му ста зу, а на

ли цу ме ста ће би ти и ре дар ска слу жба ко ја ће гра ђа ни ма

да ва ти све по треб не ин фор ма ци је.



У су бо ту, 27. ок то бра, од 9 до
11 са ти, у еми си ји „Ша ре ни -
ца” на РТС-у би ће пред ста вљен
наш град. За пра во, ак це нат је
ста вљен на ма ни фе ста ци је, ко -
је Пан че ву не мањ ка ју.

О то ме шта је нај ва жни је и
нај леп ше у ве зи с њи хо вим ан -
га жо ва њем, го во ри ће пред став -
ни ци „Штру дли ја де”, „Сла ни -
ни ја де”, „Ви на ри ја де”... На рав -
но, до не ће и сво је про из во де.
Сто ло ве ће укра си ти да ме из
„Па ну ке”, илу стра тор и ка ри -
ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш ће

го во ри ти о сво јој шко ли и цр -
та ти по сту ди ју у Ко шут ња ку,
а за сви ра ће и гај да ши из Омо -
љи це. Би ће при сут ни и џе зе -
ри, ко ји ће на ја ви ти „Џез фе -
сти вал”, али и там бу ра ши из
са ста ва „Ба нат ски ки цо ши”.
Ша ре но.

ана ли зи ра ти дру штве но е ко ном -
ска и де мо граф ска кре та ња, па
ће се вр ши ти евен ту ал на ускла -
ђи ва ња – ре кла је Та тја на Бо -
жић.

Већ усво је не до пу не Ло кал -
ног ак ци о ног пла на за за по -
шља ва ње за 2018. го ди ну до -
жи ве ће но ве про ме не. До да те
су но ве ме ре ак тив не по ли ти -
ке за по шља ва ња: сма ње ње си -
ро ма штва кроз мо гућ ност за -
по шља ва ња Ро ма у са рад њи са
ор га ни за ци јом „Хелп”. Ра ди ће
се и на упо шља ва њу те же за -
по шљи вих ли ца кроз сту дент -
ску прак су и по моћ за по кре -
та ње соп стве ног би зни са.

По том, рас пра вља ло се о
пред ло гу за кључ ка у ве зи с при -
сту па њем Гра да Пан че ва про -
це су ре цер ти фи ка ци је у Про -
гра му цер ти фи ка ци је гра до ва
и оп шти на с по вољ ним по слов -
ним окру же њем у ју го и сточ ној
Евро пи. То је про цес ко ји је
наш град про шао пре че ти ри
го ди не. Ма ја 2015. го ди не ве -
ри фи ко ва на је це ла та при ча,
па је Пан че во по ста ло но си лац

Те жи но ко се ве ћо од
че ти ри и по 
ми ли јор де ди но ро

У но ред них осом 
го ди но Пон че во ће
про ти ти роз вој не
основ но школ ске 
про гро ме у Ср би ји

Град ски већ ни ци су на са стан -
ку одр жа ном 23. ок то бра утвр -
ди ли Пред лог од лу ке о бу џе ту
Гра да Пан че ва за 2019. го ди ну
и упу ти ли га Скуп шти ни гра да
на раз ма тра ње и до но ше ње.

О град ској ка си је го во рио
за ме ник гра до на чел ни ка Пре -
драг Жив ко вић.

Ме мо рон дум о фи скол ној
стро те ги ји
Он је нај пре ис та као да се при -
ме њу је про це ду ра као и про -
шле го ди не јер је по сто јао при -
го вор Др жав не ре ви зор ске ин -
сти ту ци је у ве зи с бу џет ским
ка лен да ром, а по том је до дао:

– До 1. ав гу ста по сла ли смо
ли ми те свим бу џет ским ко ри -
сни ци ма, а ме сец да на ка сни је
до би ли смо од го во ре. То смо,
на рав но, ста ви ли у окви ре ра -
чу на ју ћи и ин фла ци ју од 2,9
од сто, ко ли ко се оче ку је за на -
ред ну го ди ну. Укал ку ли са ли
смо и при хо де за пр вих де вет
ме се ци 2018. Уку пан бу џет пре -
ма овој пр вој вер зи ји из но си
го то во као прет ход не го ди не –
ма ло ви ше од че ти ри и по ми -
ли јар де ди на ра. Кра јем де цем -
бра ће мо усва ја ти уку пан бу -
џет, при ма ња и при хо ди би ће
не где око 5,2 ми ли јар де, па ће -
мо та ко де фи ни са ти и бу џет за
2019. Ту, на рав но, не ма сред -
ста ва од кре дит ног за ду же ња
ко ји ма ће мо фи нан си ра ти је -
дан део ин ве сти ци ја, као ни те -
ку ћих и ка пи тал них тран сфе -
ра из Ре пу бли ке и По кра ји не,
ко јих ће си гур но би ти.

Жив ко вић је на по ме нуо и то
да је про це ње но да се око 500
ми ли о на ди на ра не ће утро ши -
ти из ово го ди шње ка се, па ће
би ти и пре не тих сред ста ва. Он
је на гла сио да се овај до ку мент
не ће на ћи на сед ни ци ло кал -
ног пар ла мен та без ре ви ди ра -
ња, од но сно да ће те ма по ста -
ти оног тре нут ка ка да Вла да
Ре пу бли ке Ср би је бу де из да ла
ме мо ран дум о фи скал ној стра -
те ги ји и упут ство за 2019.

Дру гу тач ку днев ног ре да обра -
зла га ла је чла ни ца Град ског ве -
ћа Та тја на Бо жић, ко ја је за ду -
же на за обра зо ва ње. Ра ди ло се о
при пре ми ма те ри ја ла за Скуп -
шти ну гра да, ко ја тре ба да до не -
се од лу ку о мре жи јав них основ -
них шко ла са се ди штем на те -
ри то ри ји гра да. Она је на ве ла да
се основ но обра зо ва ње и вас пи -
та ње оства ру је у де вет на ест основ -
них шко ла, те у по јед ној ба лет -
ској и му зич кој шко ли, као и у
по јед ној за од ра сле и за обра зо -
ва ње уче ни ка са смет ња ма у раз -
во ју и са ин ва ли ди те том.

Но ве ме ре по ли ти ке 
зо по шљо во њо
У ак ту сто ји про стор ни рас по -
ред свих шко ла.

– Мо рам да на гла сим да ће
у на ред них осам го ди на Град

Ни ка квог ве ша ња у Ср би ји не ће би ти. По след њи ко ји су то

ра ди ли су не мач ки оку па то ри и с гну ша њем се то га се ћа мо.

То ни је и ни ка да не ће би ти по ли ти ка „Две ри”.

(Бо шко Об ра до вић, пред сед ник по кре та „Две ри”, 

у из ја ви за „Тан југ”, 18. ок то бар)

* * *
Прет ње ве ша њем ко је је по сла ник „Две ри” Ср ђан Но го упу -

тио пред сед ни ку Ву чи ћу и пре ми јер ки Бр на бић не пред ста -

вља ју по ли ти ку Са ве за за Ср би ју. Осу ђу јем ње го ву из ја ву јер

је њо ме ути цао да не ко по ве ру је да Са вез ши ри мр жњу и по -

зи ва на уби ство др жав них функ ци о не ра, што је са свим су -

прот но на шим про грам ским на че ли ма.

(Дра ган Ђи лас, је дан од осни ва ча и ли де ра Са ве за 

за Ср би ју, „Блиц”, 19. ок то бар)

* * *
САД су за сва ки спо ра зум из ме ђу Бе о гра да и При шти не ко ји

је све о бу хва тан, мо же да бу де при ме њен и за ко ји ли де ри

Ср би је и Ко со ва ве ру ју да би мо гао да до би је по др шку оба ју

на ро да. Ми вам да је мо про стор, а на ва ма је да раз ра ди те то.

Не цр та мо цр ве не ли ни је – ово мо же, ово не, али смо ја сно

ре кли обе ма стра на ма да САД не ма ју блан ко чек. Же ли мо да

ви ди мо шта је мо гу ће по сти ћи и да ли то мо же да се по др жи.

(Кајл Скот, ам ба са дор САД, у из ја ви на кон „Бе о град ског

без бед но сног фо ру ма”, „Ку рир”, 18. ок то бар)

* * *
Све сни смо за бра не ко ју је УЕ ФА на мет ну ла „Зве зди” и зна -

мо да они не сме ју да про да ју кар те сво јим фа но ви ма. Ме ђу -

тим, без об зи ра на то, на ста ди о ну „Ли вер пу ла” и око ње га

би ће знат но при су ство на ше по ли ци је, а са ра ђи ва ће мо и са

срп ским ко ле га ма. Мо ра мо да обез бе ди мо гле да о ци ма мо -

гућ ност да мир но од гле да ју утак ми цу са „Зве здом”, без тен -

зи ја на три би на ма, као и да бу ду без бед ни док бу ду ишли ка

ста ди о ну, на утак ми цу и од ла зи ли ку ћи по сле ње ног за вр -

шет ка.

(Пол Вајт, функ ци о нер ен гле ске по ли ци је, глав ни за 

обез бе ђи ва ње фуд бал ске утак ми це „Ли вер пул” – „Цр ве на

зве зда”, у из ја ви за пор тал „Ли вер пул ехо”, 19. ок то бар)

* * *
Oдбојка је нај ко лек тив ни ји од свих ко лек тив них спор то ва.

То је увек еки па. Мо рам овом при ли ком да им че сти там,

ова ко јав но, на то ме што ни ко oд њих ни је тра жио ни ка кав

спе ци ја лан ста тус. Сви су би ли под ре ђе ни ко лек ти ву. Има мо

јед ну Ти ја ну Бо шко вић, про гла ше ну за нај ко ри сни ју игра чи -

цу, ко ја је јед на пре див на осо ба. Ме ђу тим, ни је је ди на, све

игра чи це су та кве. Због њи хо вих пси хо ло шких ква ли те та та

еки па де лу је она ко је дин стве но, на рав но уз за слу ге тре не ра

и дру гих чла но ва струч ног шта ба.

(Пред сед ник Од бој ка шког са ве за Ср би је Зо ран Га јић 

у из ја ви за РТС, 22. ок то бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

ПРЕД ЛО ЖЕН БУ ЏЕТ ГРА ДА ЗА 2019,
СТВО РЕ НА МРЕ ЖА ОСНОВ НИХ ШКО ЛА

ПОТ ПИ САН МЕ МО РАН ДУМ О СА РАД ЊИ

Пер ник и Пан че во
уско ро по бра ти ми

Со род њу ини ци роо
ом бо со дор Ре пу бли ке
Бу гор ске у Бе о гро ду

Вја ра Це ров на, гра до на чел ни -
ца Пер ни ка из Ре пу бли ке Бу -
гар ске, и Са ша Па влов, гра до -
на чел ник Пан че ва, пот пи са ли
су 19. ок то бра Ме мо ран дум о
са рад њи из ме ђу два гра да. Па -
влов и члан Град ског ве ћа за -
ду жен за кул ту ру и омла ди ну
Не ма ња Ро тар, на по зив гра -
до на чел ни це, бо ра ви ли су у
Пер ни ку по во дом про сла ве Да -
на оп шти не, па је том при ли -
ком све ча но пот пи сан Ме мо -
ран дум, ко ји пред ста вља пр ви
ко рак ка бра ти мље њу Пан че ва
и Пер ни ка.

Са рад њу два ју гра до ва ини -
ци рао је ам ба са дор Ре пу бли -
ке Бу гар ске у Бе о гра ду Ње го -
ва ек се лен ци ја Рат ко Влај ков,
пред ло жив ши бра ти мље ње
Пан че ва и Пер ни ка, јер се ра -
ди о два гра да са слич ним де -
мо граф ским, еко ном ским,
кул тур ним, ге о граф ским и
дру гим кри те ри ју ми ма за ус -
по ста вља ње обо стра но ко ри -
сне са рад ње.

У Пер ни ку жи ви пре ко 70.000
љу ди, што га чи ни нај ве ћим
гра дом у за пад ној Бу гар ској по
бро ју ста нов ни ка. Има до бар
ге о стра те шки по ло жај, бо га ту
кул ту ру, еко ном ске и ту ри стич -
ке по тен ци ја ле, а у ње му су се
ро ди ли мно ги чу ве ни бу гар ски
спор ти сти.

ПАН ЧЕ ВО НА НА ЦИ О НАЛ НОЈ ТЕ ЛЕ ВИ ЗИ ЈИ

Би ће ша ре но
у „Ша ре ни ци”

цер ти фи ка та. Кри те ри ју ме ко -
је ус по ста вља пред мет ни стан -
дард наш град је ис пу нио с 92,3
од сто успе шно сти.

Као сва ки стан дард, и овај
има свој пе ри од ва же ња, па је
нео п ход но при сту пи ти про це -
су ре цер ти фи ка ци је, ко ји тра је
не што кра ће од пр во бит ног, али
под ле же про ве ри де сет ка те го -
ри ја са ше зде сет кри те ри ју ма
и пот кри те ри ју ма. На рав но, ово
је до бро вољ на од лу ка ло кал не
са мо у пра ве и у ве зи с тим је
гра до на чел ник Па влов до био
пи смо од НА ЛЕД-а. Тре ћа еди -
ци ја овог про гра ма је то ком
2017. го ди не уна пре ђе на, па се
во ди ра чу на и о са рад њи ло -
кал не са мо у пра ве и при ват ног
сек то ра. Ра ди се о ре ги о нал -
ном про јек ту и цер ти фи ка ту.

Тро шко ви по сто је јер се ан -
га жу ју ком пе тент на струч на ли -
ца, а у овом слу ча ју тре ба да се
по кри ју у окви ру чла на ри не у
НА ЛЕД-у, у две ка лен дар ске

го ди не, 2019. и 2020. Град не -
ће има ти до дат не тро шко ве јер
рад ни тим не при ма на кна ду.
Про цес цер ти фи ка ци је ста јао
је 10.000 евра, а но ви ће ко -
шта ти јед на ко то ли ко. Овај до -
ку мент је, ка ко је ре че но, ва -
жан за град.

На кра ју, пред став ник „Ур -
ба ни зма” је ис при чао да се про -
ду цент ска ку ћа „Адре на лин”
обра ти ла Пан че ву ка ко би до -
би ла по моћ у ве зи с ре а ли за -
ци јом сни ма ња ТВ се ри је
„Жмур ке” у цен трал ном град -
ском је згру. На и ме, пр ви зах -
тев је био да се укло не два сту -
ба улич не ра све те на углу ули -
ца Ни ко ле Ђур ко ви ћа и Ђу ре
Јак ши ћа, што би про ду цен ти
ура ди ли о свом тро шку и по -
том све вра ти ли у пр во бит но
ста ње. Та ко ђе, за тра же но је да
се по ста ви др во на том углу,
јер се око ње га од и гра ва нај ве -
ћи део фа бу ле.

Град ско ве ће је гла са ло за то.

ЈОШ ЈЕ ДАН МЕ ГА МАР КЕТ

На сед ни ци Град ског ве ћа одр жа ној 19. ок то бра би ла је са -

мо јед на тач ка днев ног ре да. До нет је за кљу чак по во дом

пред ло га Уго во ра о за јед нич ком при пре ма њу од но сно опре -

ма њу гра ђе вин ског зе мљи шта. То се ти че фи нан си ра ња ре -

кон струк ци је и до град ње ат мос фер ске ка на ли за ци је, јав ног

осве тље ња и са о бра ћај них по вр ши на код ма лог кру жног то -

ка на Ко те жу 2.

Та мо ће ни ћи обје кат јед ног по зна тог тр го вин ског лан ца.

Пан че во пра ти ти раз вој не про -
гра ме и про јек те у ве зи са
основ ним обра зо ва њем на те -
ри то ри ји Ср би је и по по тре би
уче ство ва ти у њи ма. На ло кал -
ном ни воу кон ти ну и ра но ће се

На Ио каИ ном ни воу
кон ти ну и ра но ће се
ана Ии зи ра ти 
дру штве но е ко ном ска
и де мо граф ска
кре та ња, па ће се 
вр ши ти евен ту аИ на
ускИа ђи ва ња.
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Јед но од зна чај них кул тур них де ша -
ва ња не са мо у на шој зе мљи већ и
ши ре је Ме ђу на род ни бе о град ски са -
јам књи га. Ова ре ги о нал но нај ве ћа
ма ни фе ста ци ја по све ће на књи зи ба -
ви се про мо ци јом књи жев ног ства ра -
ла штва и обра зо ва ња, кул тур ном раз -
ме ном са ино стран ством и по кре та -
њем ак ту ел них књи жев них и дру -
штве них пи та ња. Са јам књи га сва ке
го ди не уго сти нај зна чај ни је до ма ће
и број не ино стра не пи сце и из да ва -
че, ко ји пред ста вља ју сво ја ста ра из -
да ња и ак ту ел ну про дук ци ју.

Ше зде сет тре ћи Ме ђу на род ни бе о -
град ски са јам књи га одр жа ва се од
21. до 28. ок то бра. По ча сни гост је
Кра ље ви на Ма ро ко, а Ниш је град
чи јој ће из да вач кој де лат но сти би ти
по све ће на по себ на па жња. Ове го ди -
не кул тур не уста но ве гра да Пан че ва
пред ста ви ле су се но вим из да њи ма
на спе ци јал но ди зај ни ра ном штан ду
ко ји оди ше ду хом на шег гра да.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ко је
књи ге они во ли да чи та ју и да ли ће
ове го ди не по се ти ти Са јам књи га.

СМИ ЉА ПО ПО ВИЋ, пен зи о нер ка:
– Обо жа вам да чи там. Во лим ле пе

ро ман се, не ка да и кри ми на ли стич ке
ро ма не. Искре но, во лим и са да да
про чи там по не ку деч ју књи гу. То ми
је баш гушт. Се тим се де тињ ства. Ве -
о ма че сто ку пу јем књи ге, имам до ста
ком пле та и по је ди нач них књи га. Са -
да баш пла ни рам да ку пим књи гу Ву -
ка Дра шко ви ћа.

ВЕ ЛИ МИР СТАН КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Во лим да чи там све. Чи там и

књи ге и штам пу. Углав ном су то не -
ки ро ма ни. Имао сам оби чај да по се -
тим Са јам књи га, али ове го ди не не -
ћу ус пе ти да одем. Ку пу јем књи ге, а
ве о ма че сто их и до би јам. Ка да баш
же лим да про чи там не што, умем и
да по зај мим књи гу од при ја те ља.

МИ ЛЕ ВА ВУР ДИЋ, до ма ћи ца:
– Чи там ка да имам вре ме на. Че сто

ни сам код ку ће, јер пу ту јем у Ре пу -
бли ку Срп ску, па кад угра бим не ки
сло бо дан тре ну так, он да чи там. Во -
лим књи ге ко је опу шта ју, а то су

углав ном ро ма ни. Ку пу јем књи ге, али
их и ра до по кла њам. Имам јед ну ком -
ши ни цу ко ја во ли да чи та, па је то за
њу увек до бар по клон.

СЛА ВИ ША СТАН КО ВИЋ, 
по сло да вац:

– Сла бо чи там књи ге у по след ње
вре ме, али мо је де те ја ко во ли да чи -
та и сва ке го ди не по тр о ши го ми лу
нов ца на Сај му књи га. Ја нај че шће
чи там штам пу и мо рам да ка жем да
ре дов но ку пу јем и чи там „Пан че вац”.

МА РИ НА ЈО СОВ, по сла сти чар ка у
пен зи ји:

– Рет ко чи там књи ге, али во лим да
пре ли стам но ви не.

МЛА ЂАН ПЕ ШИЋ, хе миј ски тех ни чар:
– Не мам не што вре ме на ко је бих

одво јио за чи та ње, јер мно го ра дим.
Ка да угра бим сло бод но вре ме за чи -
та ње, углав ном би рам три ле ре. Су -
пру га је та ко ја се ба ви ку по ви ном
књи га.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

С. СТАНКОВИЋМ. ВУРДИЋ М. ЈОСОВ М. ПЕШИЋ

НАША АНКЕТА

КО ЈЕ КЊИ ГЕ ВО ЛИ ТЕ ДА ЧИ ТА ТЕ?

Ро ма но омо ље но што во

В. СТАНКОВИЋС. ПОПОВИЋ

ХРОНИКА

ПРО МО ЦИ ЈА КЊИ ГЕ АНЕ МА РИ ЈЕ ГР БИЋ

„Идо ло” о по след њо дан

У дво ра ни „Апо ло” До ма омла ди не
у пе так, 19. ок то бра, одр жа на је про -
мо ци ја књи ге „’Идо ли’ и по след њи
дан” Ане Ма ри је Гр бић. Раз го вор је
во ди ла Ја сми на То пић, а о зна ча ју
„Идо ла” за до ма ћу му зич ку сце ну и
књи зи мла де ау тор ке го во рио је Пе -
тар Ја ња то вић, но ви нар и рок кри -
ти чар.

Ау тор ка Ана Ма ри ја Гр бић је на -
кон ви ше ме сеч ног ис тра жи ва ња и
ин тер вјуа с ве ћи ном чла но ва Во кал -
но-ин стру мен тал ног са ста ва „Идо -
ли”, али и с му зич ким про ду цен ти -
ма, кри ти ча ри ма, фо то гра фи ма и
му зи ча ри ма, са ста ви ла ову књи гу
као низ ау тен тич них све до чан ста ва.
У овом де лу на ла зе се њи хо ва се ћа -
ња, ути сци и ана ли зе фе но ме на „Идо -
ла” и дру штве но по ли тич ког кон тек -
ста ко ји их је окру жи вао и де лом
об ли ко вао. По ре ђа ни су хро но ло -
шки, од пр вог до по след њег да на
њи хо вог по сто ја ња.

– „Идо ли” су за ме не увек би ли
пе де сет од сто му зи ка, а пе де сет од -
сто по е зи ја. Би ли смо бли ски баш
због тек сто ва, јер их ни сам са мо
слу ша ла, већ сам их чи та ла као пе -
сник. По себ но са ал бу ма „Од бра на”

и „Чо ко ла да”. Њи хо ва му зи ка је пре -
жи ве ла у мо јој ге не ра ци ји јер смо
их ми ви ше иде а ли зо ва ли не го они
ко ји су жи ве ли у том вре ме ну. Чи -
ни ло ми се да због њи хо вих ме ђу -
људ ских од но са ни ко ни ка да не ће
ни на пи са ти књи гу о њи ма. С об зи -
ром на то да ни сам би ла ак тер тог
вре ме на, ја ни сам мо гла да пи шем
о ис ку стви ма, па сам од лу чи ла да
их ин тер вју и шем ка ко би они ис -
при ча ли сво ју при чу. Мој за да так је
био са мо да их пи та њи ма усме рим
– ре кла је Ана Ма ри ја Гр бић.

Пе тар Ја ња то вић је по хва лио ау -
тор ку ко мен та ром да је књи га ура -
ђе на као до ку мен тар ни филм ко ји
је од лич но мон ти ран. А ис та као је
да је по себ но ин те ре сант но то што
се она за ин те ре со ва ла за њи хо ву при -
чу с об зи ром на то да је ро ђе на две
го ди не на кон што бенд ви ше и ни је
по сто јао.

На кон књи жев не ве че ри одр жа на
је свир ка бен да „Идол ци”, ко ји је
на стао упо ре до са ства ра њем би о -
гра фи је „Идо ла”. Чи не га ен ту зи ја -
сти из из да вач ке ку ће „Кон траст” и
њи хо ви при ја те љи му зи ча ри. 

М. М.

Ка ко из сво је со бе мо жеш
да по де лиш не што 
с це лим све том

Ме ри ло успе ха: 400.000
пра ти ла ца

На „Ју тју бу”, нај по пу лар ни јој свет ској
плат фор ми за за ба ву и раз ме ну ви -
део-по ру ка, има про сто ра за сва ко га.
Ипак, са мо ори ги нал ни, по све ће ни и
са свим сво ји до бро про ла зе. Ка да
имаш свој ка нал, јед но став но је из -
ме ри ти соп стве ну сна гу: број суп скрај -
бе ра од но сно пра ти ла ца је ди но је ме -
ри ло. Има ту још не што – тај број
тре ба по мно жи ти с бар три ка ко би -
смо има ли ре ал ну сли ку то га ко ли ко
љу ди зна за те бе. Јер, ту су и ро ди те -
љи кли на ца ко ји „ви се” на „Ју тју бу”.

Је дан од нај ја чих ли ко ва у Ср би ји
у том но вом све ту је Пан че вац Алек -
сан дар Ци ле Ле шта рић, за ко га зна
ба рем ми ли он гра ђа на ове зе мље по -
што има 400.000 пра ти ла ца. Е, то се
зо ве ути цај! За то смо по раз го ва ра ли
с мла ди ћем ко ји је за вр шио IT ака де -
ми ју у Бе о гра ду и на пу стио ви со ку
шко лу за ин фор ма ци о не и ко му ни -
ка ци о не тех но ло ги је на тре ћој го ди -
ни ка ко би се по све тио „Ју тју бу”.

ПАН ЧЕ ВАЦ: От кад си у „Ју тјуб”
све ту и за што си по шао та мо?

ЦИ ЛЕ: На „Ју тју бу” сам ма ло пре -
ко де сет го ди на. Све је по че ло ка да
сам пр ви пут са знао за „Ју тјуб” – би ло
ми је за ни мљи во ка ко из сво је со бе
мо жеш да по де лиш не што с це лим
све том. На пра вио сам свој на лог чим
сам до био бр зи ин тер нет. На по чет ку
је то би ло зе за ње, упо знао сам до ста
стра на ца. Ре ци мо, дру га из Ује ди ње -
ног Кра љев ства сам и уго стио два пут
у Пан че ву, а сле де ће го ди не би тре -
ба ло да идем и ја код ње га. Кра јем
2011. го ди не сам на пра вио ка нал „Ци -
ле СТ”, с ци љем да оку пим ма лу гру -
пу љу ди с ко ји ма ћу мо ћи да при чам
о тех но ло ги ји, а и сва ка ко сам во лео
мул ти ме ди ју, та ко да ми се то све ле -
по по кло пи ло. Ни сам ни са њао да ће
то до ћи до ових број ки да нас.

• Број су бе ра и хо сто ва ње на „Бал -
кан тјуб фе сту” је ме ри ло успе ха. Да
ли се осе ћаш успе шним у тој при чи?

– Упра во сам пре шао број од 400.000
пра ти ла ца на „Ју тју бу”, та ко да се сва -
ка ко осе ћам успе шним. То је огро -
ман број, по го то во за ка нал ко јем је
глав на те ма тех но ло ги ја. Осе ћам се
успе шним и што се ти че БТФ-а: пре
че ти ри го ди не сам до шао на иде ју да
по зо вем све ју тју бе ре и да на пра ви мо
скуп; та да је, нео че ки ва но, до шло пре -
ко 1.500 љу ди, што је би ло по при лич но

ЋА СКА МО С НО ВИМ ИДО ЛИ МА: АЛЕК САН ДАР ЦИ ЛЕ ЛЕ ШТА РИЋ

„ЈУ ТЈУБ” – СМИ САО И НА ЧИН 
ЖИ ВО ТА

стра шно с об зи ром на ор га ни за ци ју –
ни смо има ли обез бе ђе ње ни ти би ло
шта дру го. Из то га се ро ди ла иде ја за
ор га ни зо ва ни скуп. Пр во смо на пра -
ви ли ма ли ивент у „Дел та си ти ју” у
Бе о гра ду, а то ли ко је љу ди до шло да
је обез бе ђе ње мо ра ло да за тво ри шо -
пинг цен тар! Сма трам да ми је и БТФ
успе шан про је кат, по што су нам по -
сле пр вог БТФ-а љу ди из Цен тра „Са -
ва” ре кли да је то би ло пр ви пут по -
сле два де сет го ди на да је не ко то тал -
но на пу нио ве ли ку са лу, би ло је пре -
ко пет хи ља да по се ти ла ца, а ни смо
ни ка кав мар ке тинг има ли, већ смо
са ми по зи ва ли љу де да до ђу.

• Ко ли ко су те пре по зна ва ње на
ули ци и сли ка ње сел фи ја с то бом про -
ме ни ли? Је л’ си нор ма лан и да ље?
– Сма трам да ме то ни је про ме ни ло
ни ма ло, чак ми и са ми љу ди ша љу
по ру ке да ме пра те од по чет ка и да
им је дра го што сам је дан од рет ких
ко ји се ни су про ме ни ли. Јед но став но
ми је са да по ста ло нор мал но да ме
не ко за у ста ви на ули ци да се фот ка -
мо. Не ка да мо же би ти на пор но ако
жу рим не куд или ка сним, али сва ка -
ко ни ка да не од би јам.

• Да ли је и у ко јој ме ри би ти ју тју -
бер озби љан по сао?

– Јед ном дав но сам из ја вио да „Ју -
тјуб” ни је по сао, већ на чин жи во та и
сма трам да је то тач но и по сле свих
ових го ди на. За то што ја не одем не -
куд, ра дим и вра тим се ку ћи, не го сам
у ово ме од кад уста нем па док не лег -
нем. Увек мо же да се сми шља но ва
иде ја, сни ма, од го ва ра на по ру ке; ту су
са стан ци, одр жа ва ње дру штве них мре -
жа... Али сва ка ко је озбиљ но, са ра ђи -
вао сам са ско ро свим ве ли ким име ни -
ма из све та тех но ло ги је, а број ни про -

фе со ри ре дов но пу шта ју мо је кли по ве
на пре да ва њи ма. Имам и ве о ма успе -
шне при че мо јих гле да ла ца: ре ци мо,
деч ко из Хр ват ске, ко ји је на пра вио
пр ве ко ра ке у фо то шо пу уз ме не, про -
шле го ди не је по бе дио на кон кур су ко -
ји је об ја ви ла НА СА за не ко гра фич ко
ре ше ње. Увек ми је дра го ка да ми се
не ко ја ви с та ко ја ком при чом, у ко јој
сам и ја ма кар ма ло уче ство вао. То ми
је до каз да ра дим ве ли ку ствар.

• Има ли за ви сти из ме ђу вас не ко -
ли ко де се ти на успе шних тју бе ра и ка -
ко то „пе гла те”?

– Не бих ре као да је то за вист, али
сва ка ко се де ша ва ју сва ђе. Лич но ни -
сам баш не што у то ме, а сва ка ко увек
во лим да то ме ђу соб но ре ша ва мо очи
у очи. Али, на жа лост, не ки се од лу че
да то све ра де јав но, па се ре дов но де -
ша ва ју „дра ме”, ка ко их по пу лар но
сви на зи ва ју. То бла ти це лу „Ју тјуб”
при чу, али на гле да о ци ма је да иза -
бе ру да ли ће гле да ти не што што је
ква ли тет но.

• Шта би клин ци ма ко ји кре ћу с
„Ју тју бом” пре по ру чио да ра де?

– Са мо тре ба ра ди ти оно што во -
лиш. Ако кре неш с ци љем да за ра -
диш или да по ста неш по знат, не ћеш
ус пе ти. С. Трај ко вић

ДРУ ШТВО ПРИ ЈА ТЕ ЉА ЖИ ВО ТИ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Тро ва ње па са о ма ча ка је
кро воч но де ло

На за и ста озби љан ак ту е лан про блем
ука за ли су нам ак ти ви сти Дру штва
при ја те ља жи во ти ња „Љу бим ци”. Ра -
ди се о по губ ној прак си ко јом не ки
на ши су гра ђа ни „ре ша ва ју” са мо њи -
ма по зна те про бле ме с ком ши ја ма
или улич ним жи во ти ња ма.

– Не дав но је про на ђен ба че ни отров
по ме шан са из ну три ца ма у сле пој
ули ци Ма ри је и Ла за ра Дра ги ће ви ћа,
у ко ју се ула зи из Ули це Све то за ра
Ми ле ти ћа. Том при ли ком су отро ва -
ни је дан вла снич ки пас и не по зна ти
број ма ча ка. Све ово је ве ро ват но би -
ло на ме ње но ма ца ма ко је су се ту на -
ста ни ле и ко је не ко ли ко љу ди хра ни.
На по ми ње мо да је ве о ма ва жно да
уко ли ко не ко има ин фор ма ци ју о по -
чи ни о цу, мо ра ово кри вич но де ло да
при ја ви по ли ци ји. То кри вич но де ло
ка жњи во је за твор ском ка зном до две
го ди не, јер се не ра ди са мо о угро жа -
ва њу си гур но сти и без бед но сти жи -
во ти ња, већ и де це и љу ди ко ји жи ве
у овом де лу гра да – ре кли су нам са -
го вор ни ци из „Љу би ма ца”.

Иа ко су све ре ђи, ова кви слу ча је ви
мо ра ју би ти де таљ но ис тра же ни и
стро го санк ци о ни са ни ка ко би се оста -
ли по тен ци јал ни по чи ни о ци од вра -

ти ли од чи ње ња су ма ну тих не де ла.
Сва ко ко о овом и дру гим слу ча је ви -
ма тро ва ња има би ло ка кву ин фор -
ма ци ју, тре ба да оба ве сти по ли ци ју
на број 192, а она по слу жбе ној ду -
жно сти мо ра да из вр ши ис тра гу и
под не се кри вич ну при ја ву. Ак ти ви -
сти „Љу би ма ца” до да ју да гра ђа ни

мо гу по зва ти и њих ка ко би, евен ту -
ал но, аси сти ра ли у да љем по ступ ку
про тив по чи ни ла ца.

С. Т.



При вред на ко мо ра Ср би је – Ре -
ги о нал на при вред на ко мо ра Ју -
жно ба нат ског управ ног окру га
и Ре ги о нал на раз вој на аген ци -
ја ју жни Ба нат при ре ди ли су
пре зен та ци ју под на зи вом „Про -
грам Ми ни стар ства при вре де и
Фон да за раз вој Ре пу бли ке Ср -
би је” у че твр так, 25. ок то бра, у
са ли ПКС–РПК Пан че во.

Том при ли ком се раз го ва ра -
ло о јав ном по зи ву за до де лу
бес по врат них сред ста ва и пра -
ву на под но ше ње зах те ва за
кре дит код Фон да ко је има ју
пред у зет ни ци, ми кро, ма ла и

сред ња пред у зе ћа и за дру ге ко -
ји су ре ги стро ва ни у Аген ци ји
за при вред не ре ги стре. Уз ис -
пу ње ност усло ва из Про гра ма,
тре ба до ста ви ти зва нич не фи -
нан сиј ске из ве шта је за прет -

ход не две го ди не у ко ји ма ни -
је ис ка зан не то гу би так.

Услов ко ји се од но си на до -
ста вља ње фи нан сиј ских из ве -
шта ја не при ме њу је се на пред -
у зет ни ке ко ји не ма ју оба ве зу

до ста вља ња тих из ве шта ја (пред -
у зет ни ци ко ји во де про сто књи -
го вод ство и пред у зет ни ци ко ји
па у шал но пла ћа ју по рез).

Сред ства се одо бра ва ју за ку -
по ви ну, из град њу, ре кон струк -
ци ју и адап та ци ју или са на ци -
ју по слов ног или про из вод ног
про сто ра, ку по ви ну опре ме (но -
ве или по лов не), трај на обрт на
сред ства и на бав ку софт ве ра. 

Фи нан сиј ска по др шка је у
ви ду бес по врат не по мо ћи од
20% ин ве сти ци о ног ула га ња и
80% из кре ди та Фон да за раз -
вој РС (ка мат на сто па 1,5%–
3%, у за ви сно сти од сред ста ва
обез бе ђе ња).

Јав ни по зив је отво рен док
се рас по ло жи ва сред ства не
утро ше, а нај ка сни је до 31. де -
цем бра.

Ре пу бли ка Ср би ја се про -
сти ре на по вр ши ни од
88.361 км2. По љо при вред -
не по вр ши не за у зи ма ју про -
сеч но 64,6%. Струк ту ра по -
љо при вред ног зе мљи шта по
основ ним ка те го ри ја ма ко -
ри шће ња од ли ку је се при -
лич но ви со ким уче шћем об -
ра ди вих по вр ши на (око
82%), ко је за у зи ма ју бли зу
4,7 ми ли о на хек та ра, од че -
га је 56% по вр ши на у цен -
трал ној Ср би ји, 35% у Вој -
во ди ни, а 9% на Ко со ву и
Ме то хи ји (Та бе ла 1).

По љо при вред на зе мљи -
шта за сту пље на на те ри то -
ри ји Ср би је кре ћу се у ра -
спо ну од ве о ма плод них, без
огра ни ча ва ју ћих фак то ра у
по љо при вред ној про из вод -
њи (чер но зем, гај ња ча, алу -
ви јум), до оних сред ње и
ма ле плод но сти (смо ни ца,
псе у до глеј, се ми глеј). Зе -
мљи шни по кри вач Ср би је
од ли ку је се ве ли ким бро јем
си сте мат ских је ди ни ца ко -
је су на ста ле као по сле ди ца
ра зно ли ко сти усло ва по стан -
ка и раз во ја зе мљи шта. На
ге не зу и ево лу ци ју зе мљи шта
Ср би је пре су дан ути цај има -
ли су ге о мор фо ло шка гра ђа
те ре на – ре љеф и ње гов про -

мен љив пе тро граф ски са -
став.

У по гле ду ре ље фа Ср би ја
се мо же по де ли ти на две
ве ли ке ге о граф ске це ли не,
при бли жно јед на ке по вр -
ши не.

Па нон ску област чи не
про стра на рав ни ца Вој во ди -
не и Ма чве, ни ско По са вље
и По ду на вље, као и бре жуљ -

ка сти те ре ни ју жног обо да
Па нон ског ба се на ко ји ма
при па да ју Ша бач ка По са -
ви на и По це ри на, Под ри ње,
Ва љев ска Под го ри на, Ко лу -
ба ра, Шу ма ди ја, За пад но
По мо ра вље, Ве ли ко По мо -
ра вље, Стиг и Бра ни че во.

Пла нин ско-ко тлин ска
област се од ли ку је хе те ро -
ге ним ге о ло шким са ста вом.
Ту област чи не сле де ће оро -
граф ске це ли не: Ју жно По -
мо ра вље, кар пат ска Ср би ја,
бал кан ска Ср би ја, Вла си на
и Кра ји ште, То пли ца и Ја -
бла ни ца, иба р ско-ко па о нич -
ки крај, Ко со во с Дре ни цом
и Ста ри Влах с Ра шком.

У од но су пре ма над мор -
ској ви си ни, ни зиј ски те ре -
ни (до 200 ме та ра) за у зи -
ма ју око 37% те ри то ри је Ср -
би је. Брд ски (200–500 м) и
ни ско пла нин ски по јас (500–
1.000 м) за хва та ју при бли -
жно исти удео, око 26%, а
пла нин ски (из над 1.000 м)
бли зу 11%.

У по гле ду на ги ба те ре на
ка рак те ри стич но је ре ла тив -
но ви со ко уче шће (42,6%)
стрмих и ја ко стр мих по вр -
ши на (на гиб из над 30%) на
ко ји ма се обра зу ју плит ка зе -
мљи шта под ло жна еро зи ји и

не по год на за об ра ду. За рав -
ње ни (на гиб ис под 5%) до
бла го наг ну ти те ре ни (5–
10%) чи не око јед не тре ћи -
не зе мљи шног про сто ра, а
пре о ста лих 24% про сти ре
се на на ги би ма 10–30%, чи -
је је ко ри шће ње у по љо при -
вред не свр хе усло вље но
пред у зи ма њем од го ва ра ју -
ћих ме ра за шти те.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Зе мљи шта Ср би је

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

ПРО ГРАМ МИ НИ СТАР СТВА ПРИ ВРЕ ДЕ И ФОН ДА ЗА РАЗ ВОЈ РЕ ПУ БЛИ КЕ СР БИ ЈЕ

Пре зен та ци ја у привредној ко мо ри

ОДР ЖАН ТРЕ НИНГ ЗА ПО МОЋ НЕ ТУ РИ СТИЧ КЕ ДЕ ЛАТ НО СТИ

Ка ко ис ко ри сти ти при род не по тен ци ја ле
Тре нинг за по моћ не ту ри стич -
ке де лат но сти одр жан је у Пан -
че ву 18. и 19. ок то бра у ор га -
ни за ци ји Ре ги о нал не при вред -
не ко мо ре Ју жно ба нат ског
управ ног окру га. Био је на ме -
њен за по сле ни ма у ме ди ји ма,
без бед но сти, ме ди ци ни, са о -
бра ћа ју или би ло ко јој дру гој
де лат но сти ко ја ни је до ми нант -
но ту ри стич ка, али без ко је би
успе шан ту ри зам био не мо гућ.

Тре нинг је омо гу ћио да се
кроз прак тич не при ме ре пред -
ста ве по слов не ве шти не ко је
су нео п ход не у ра ду с ко ри -
сни ци ма услу га од но сно ту ри -
сти ма. По се бан ак це нат је био
на ко му ни ка ци ји и би знис ала -
ти ма, у свој ству ду го роч ног уна -
пре ђи ва ња по сло ва ња.

Обу ка је би ла по себ но ди зај -
ни ра на за по моћ не ту ри стич ке
де лат но сти, с об зи ром на хе те -
ро ге ност по сло ва ко ји ма се уче -
сни ци ба ве. Тре нинг је био по де -
љен у три по лу днев не се си је. Пр -
ва се си ја пр вог да на фо ку си ра ла
се ге не рал но на ту ри зам и ме сто
по моћ них ту ри стич ких де лат но -
сти. Дру га се си ја је би ла усме ре -
на на ко му ни ка ци о не ве шти не и
њи хо во уна пре ђе ње, док су кроз
тре ћу се си ју, ко ја је одр жа на дру -
гог да на, су ми ра не на у че не тех -
ни ке и то сте че но зна ње по ве за -
но је с кон крет ним ту ри стич ким
про из во дом „Еко Та миш”.

Тре нинг је био за сно ван на
нај бо љим ме ђу на род ним прак -
са ма и ши ро ком спек тру зна -
ња струч ња ка из ове обла сти.

ДРУ ГИ И ТРЕ ЋИ ДАН ЏЕЗ ФЕ СТИ ВА ЛА

МУ ЗИ ЧА РИ СА СВИХ СТРА НА СВЕ ТА
На сту па ју му зи ча ри
из Ма ђар ске,
Ита ли је, Аме ри ке,
Изра е ла и Ср би је

Ово го ди шњи, два де сет пр ви
„Пан че вач ки џез фе сти вал” би -
ће одр жан од 1. до 4. но вем -
бра, у ор га ни за ци ји Кул тур ног
цен тра Пан че ва. У окви ру про -
гра ма на сту пи ће осам са ста ва
ко ји на нај бо љи на чин ре пре -
зен ту ју нај но ви ју про дук ци ју
до ма ћег, европ ског и свет ског
џе за.

Фе сти вал ће отво ри ти два
европ ска са ста ва: „Cafe Drec-
hsler” из Ау стри је (у 20 са ти) и
ита ли јан ски трио „Petrella, Mir-
ra & Rabbia” (у 21.30).

Дру гог да на фе сти ва ла, под
на зи вом „Art of the Trio”, у дво -
ра ни Кул тур ног цен тра Пан -
че ва на сту пи ће са ста ви „Kristоf
Bacsо Triad” из Ма ђар ске (у 20
са ти) и „Rudresh Mahanthappa
Indo-Pak” из САД (у 21.30).

Ма ђар ски сак со фо ни ста и
ком по зи тор Кри штоф Ба чо па -
ра диг мат ски је при мер успе -
шног, мо дер ног, европ ског џез
му зи ча ра. Шко ло ван на му зич -
кој ака де ми ји „Франц Лист” у
сво јој зе мљи, обра зо ва ње је на -
до гра дио у Па ри зу, а по том на
чу ве ном „Бер кли ју” у САД. То -
ком го ди на фор ми ра ња оства -
рио је ве ли ки број тур не ја и
кон це ра та ши ром Евро пе, Аме -
ри ке и Ја па на. Оку шао се у ра -
зним сти ло ви ма џе за – од пра -
во вер ног ба па до ет но и фанк
ути ца ја, све до упли ва екс пе -
ри мен тал ног зву ка.

Ру дреш Ма хан та па се кар -
нат ском му зи ком, ка рак те ри -
стич ном за ју жну Ин ди ју, ба -
вио у ни зу сво јих про је ка та.
Све је по че ло су сре том са ин -
диј ским сак со фо ни стом Ка -
дри јем Го пал на том, ко ји га је

ин спи ри сао да се по за ба ви од -
но сом за пад њач ке му зи ке и
тра ди ци је зе мље по ре кла. Трио
„Indo-Pak Coalition” на стао је
у са рад њи с ги та ри стом Ре зом
Аба си јем, као и буб ња ром Де -
ном Вај сом, у ори ги нал ној фу -
зи ји мо дер ног џе за, ба па и кар -
нат ске му зи ке. Ова по ста ва, ак -
тив на већ де се так го ди на, про -
жи ве ла је и вла сти ту ево лу ци -
ју од де би-ал бу ма „Ап ти”.

Тре ћег да на, у окви ру про -
гра ма „Jazz Around the World”,
на сту пи ће срп ско-ита ли јан ски
са став „Schime Trio Plus One
feat. Enrico Zanisi” (у 20 са ти),
за тим аме рич ки „Ralph Tow-
ner” (у 21.15) и квар тет „Oded
Tzur” из Изра е ла (у 22.30).

„Schime Trio” је пра ви мо де -
ран мејнстрим џез бенд да на -
шњи це. Све што се од ова квих
по ста ва оче ку је је ту – на дах -
ну ти сак со фо ни ста у пред њој
ли ни ји бен да, за ни мљи ве ком -
по зи ци је, пра ва раз ме ра хард-
бап тра ди ци је, те мо дер ни рит -

мо ви и укра си ри там-сек ци је.
Ко нач но, трио је отво рен за
про ши ре ња, па на сту па у фор -
ма ци ја ма „+ 1” или „+ 2”, ка да
му се при дру жу ју пи ја ни ста Са -
ва Ми ле тић и мла ди сак со фо -
ни ста Раст ко Об ра до вић. На
кон цер ту у Пан че ву при дру -
жи ће им се ита ли јан ски пи ја -
ни ста Ен ри ко За ни си, при пад -
ник мла ђе ге не ра ци је мо дер -
ног ита ли јан ског џе за.

Ка ри је ра ги та ри сте Рал фа
Та у не ра не рас ки ди во је по ве -
за на са два не ну жно су прот -
ста вље на сме ра ње го вог умет -
нич ког де ло ва ња. Исто ри ја џе -
за га пам ти као јед ног од осни -
ва ча гру пе „Оре гон”, по зна те
по ком би но ва њу евр оп ске кла -
си ке, аме рич ких џез хар мо ни -
ја и ет но-му зи ке, а и те ка ко
по зна те и пан че вач кој пу бли -
ци ко ја ју је гле да ла на свом
џез фе сти ва лу 2015. го ди не.
Њи хов из раз је ети ке ти ран као
по пу лар ни world music, док је
се дам де се тих био ре во лу ци о -

на ран, пи о нир ски по ду хват у
ова ко ор ган ском ме ша њу раз -
ли чи тих жан ро ва. Баш као што
је „Оре гон” сво је вре ме но ан -
ти ци пи рао свет ске трен до ве у
трет ма ну ет но-му зи ке, та ко је
и Та у нер до че као да ње го ве со -
ло и дуо фор ма ци је бу ду ва ло -
ри зо ва не на од го ва ра ју ћи на -
чин, те у не ку ру ку на ђу ме сто
и у глав ној стру ји умет нич ке
му зи ке, нео ме ђе не жан ров ским
сте га ма.

При ча о сак со фо ни сти Оде -
ду Цу ру сво је вр сна је при ча о
не сва ки да шњој џез сце ни Изра -
е ла. О џе зер ској тра ди ци ји те
зе мље ма ло се то га зна ло све
до сре ди не де ве де се тих го ди -
на про шлог ве ка, ка да по чи ње
вр то глав успон не ко ли ко му -
зич ких ге ни ја ла ца. Кон тра ба -
си ста Ави шај Ко ен, па исто и -
ме ни тру бач и ње го ва се стра
кла ри не тист ки ња Анат, пи ја -
ни ста Ја рон Хер ман, тром бо -
нист ки ња Рут Ре гев... сви они
су афир ма ци ју сте кли у Изра -
е лу, да би се ода тле оти сну ли
ши ром све та и на пра ви ли пла -
не тар ни успех. За јед нич ко им
је из у зет но раз у ме ва ње аме -
рич ког на чи на схва та ња џе за,
ко је су про же ли суп тил ним ли -
ри змом и школ ском вир ту о -
зно шћу на сво јим ин стру мен -
ти ма.

Два де сет пр ви „Пан че вач ки
џез фе сти вал” одр жа ва се уз
по кро ви тељ ство Гра да Пан че -
ва, Ми ни стар ства кул ту ре и ин -
фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би је
и По кра јин ског се кре та ри ја та
за кул ту ру, јав но ин фор ми са -
ње и од но се с вер ским за јед -
ни ца ма, а уз по др шку Ам ба са -
де Сје ди ње них Аме рич ких Др -
жа ва, Ита ли јан ског ин сти ту та
за кул ту ру, Ау стриј ског кул -
тур ног фо ру ма, „Ко ле ги ју ма
Хун га ри ку ма” и Ам ба са де Изра -
е ла у Ср би ји.
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ИЗЛОЖБА, ПРЕДАВАЊЕ И КОНЦЕРТ 
ВЛАДИМИРА НЕДЕЉКОВИЋА

Историја панчевачке
рок сцене

У фоајеу Културног центра у
петак, 19. октобра, предста-
вљена је изложба Владимира
Недељковића на тему исто-
рије панчевачке рок сцене,
коју су пратили предавање и
концерт.

На зидовима фоајеа нашле
су се црно-беле фотографије
панчевачких бендова и пева-
ча које су везане за фељтоне
и књигу „Хеликоптер на гла-
ви – историја панчевачке ро-
кенрол сцене” Владимира Не-
дељковића. Како је он обја-
снио, овом приликом су пр-
ви пут приказане фотографи-
је старе од тридесет до ше-
здесет година, али оне не
представљају комплетну исто-
рију рок сцене, већ су се овде
нашле само изабране фото-

графије. Продуцент изложбе
био је Владимир Недељковић,
уз помоћ Удружења рок му-
зичара Панчева.

Специјалан музички гост
био је певач Саша Попаз.



Ве ли ко ин те ре со ва ње
гра ђа на за НИС-ову
по др шку ло кал ним
за јед ни ца ма

Про шле не ое ље, оо 15. оо 18.
ок то бра, гра ђа ни ова на ест ло -
кал них за јео ни ца ши ром Ср -
би је (Бе о грао, Но ви Сао, Ниш,
Ча чак, Пан че во, По жа ре вац,
Ки кин оа, Зре ња нин, Ка њи жа,
Ср бо бран, Жи ти ште и Но ви Бе -
чеј) гла са ли су за оне про јек те
за ко је же ле оа бу оу ре а ли зо -
ва ни у окви ру ово го ои шњег
про гра ма „За јео ни ци за јео но”.
На ши су гра ђа ни би ли су у при -
ли ци оа гла са ју за про је кат Ме -
сне за јео ни це Стре ли ште (са -
на ци ја мул ти функ ци о нал ног
те ре на на Спорт ско-ре кре а тив -
ном цен тру „Стре ли ште” по -
ста вља њем но ве ас фалт не ба зе
и тар тан поо ло ге), ОШ „До си -
теј Об ра оо вић” из Омо љи це
(аоап та ци ја ви ше на мен ског
спорт ског те ре на у школ ском

Про шле не ое ље упу ћен је јав -
ни по зив вас пит но-обра зов -
ним уста но ва ма на те ри то ри -
ји АП Вој во ои не оа се ма сов -
но укљу че у ак ци ју „За чи сти -
је и зе ле ни је шко ле у Вој во -
ои ни” за школ ску 2018/19. го -
ои ну. Ову зна чај ну еко ло шку
ак тив ност за јео но ор га ни зу ју
По кра јин ски се кре та ри јат за
ур ба ни зам и за шти ту жи вот -
не сре ои не, По кра јин ски се -
кре та ри јат за обра зо ва ње, про -
пи се, упра ву и на ци о нал не
ма њи не – на ци о нал не за јео -
ни це, По кра јин ски се кре та -
ри јат за енер ге ти ку, гра ђе ви -
нар ство и са о бра ћај и По кра -
јин ски се кре та ри ја та за со ци -
јал ну по ли ти ку, ое мо гра фи ју
и рав но прав ност по ло ва.
Пан че вач ке основ не и срео -
ње шко ле, као и вр ти ћи, и ове
го ои не ће мо ћи оа се при кљу -
че ве ли кој еко ло шкој кам па -
њи „За чи сти је и зе ле ни је шко -
ле у Вој во ои ни”. Реч је о про -

гра му ко ји је пре ое сет го ои -
на по кре нут са иое јом оа се у
шко ла ма и ло кал ним за јео -
ни ца ма ши ром Вој во ои не по -
оиг ну свест и лич на оо го вор -
ност за бри гу о жи вот ној сре -
ои ни.

Пре ма ре чи ма нао ле жних
у По кра ји ни, овај еоу ка тив -
ни про грам, иа ко је на ме њен
вас пит но-обра зов ним уста но -
ва ма и оства ру је се углав ном
у њи ма, има ши ру уло гу у за -
јео ни ци. Ја ча ње све сти, оу го -
роч но по бољ ша ње оо но са це -
ло куп ног ста нов ни штва пре -
ма жи вот ној сре ои ни и ства -
ра ње чи сти јег и зе ле ни јег ам -
би јен та основ ни су за оа ци
кам па ње. До са оа, то ком ових
ое вет го ои на, пре ко 500 прео -
школ ских уста но ва и основ -
них и срео њих шко ла уче -
ство ва ло је у овој ак ци ји, а
оо ое ље но је око 300 на гра оа
за нај у спе шни је ре а ли зо ва не
ак тив но сти.

Пр ви илу стра тор ски
ко ра ци

Кроз цр теж и игру до
сме ха

Уче ни ци и на став ни ци ОШ „Ђу -
ра Јак шић” у пе так, 19. ок то -
бра, уго сти ли су Ни ко лу Дра га -
ша, по зна тог пан че вач ког ка ри -
ка ту ри сту и илу стра то ра. По воо
за ви ше ча сов но ору же ње би ла
је же ља ау то ра оа оор жи не ко -
ли ко ли ков них ра ои о ни ца за
уче ни ке те шко ле, ко ја при па оа
гру пи нај ста ри јих вас пит но-
обра зов них уста но ва на те ри то -
ри ји на шег гра оа.

– Бив ши сам ђак ове шко ле
и са оа сам као ка ри ка ту ри ста
и илу стра тор же лео оа по мог -
нем уче ни ци ма и за по сле ни -
ма. Сто га ћу ор га ни зо ва ти не -
ко ли ко ра ои о ни ца на ко ји ма
ћу ое ча ке и ое вој чи це упо зна -
ти са ча ри ма ка ри ка ту ра и илу -
стра ци ја. Ко рак по ко рак, пре -
ко ге о ме триј ских те ла, цр та -
ће мо жи во ти ње са чи јим ли -
ко ви ма ма ли ша ни оо ра ста ју.
Ђа ци ће сти ца ти ве шти не о то -
ме ка ко оа на цр та ју ла ви ћа,
зма ја, пин гви на, ви те за и још
мно го то га. Иое ја је оа схва те
оа пре ко јео но став них ге о ме -
триј ских об ли ка мо гу оа на -
сли ка ју мно го то га за ни мљи -
вог, али и оа стек ну са мо по у -
зоа ње оа се сло боо но из ра зе –
ре као је Ни ко ла Дра гаш за наш
лист.

Ка ри ка ту ра је ипак фор ма
на ме ње на оо ра сли ма, али је

У Но вом Са оу је про шле не -
ое ље, у при су ству зва нич ни -
ка ре пу блич ке и по кра јин ске
вла сти, све ча но обе ле же но
ове ста го ои на по шу мља ва ња
Де ли блат ске пе шча ре. Ми ни -
стар Го ран Три ван је, че сти -
та ју ћи ова ве ка по шу мља ва -
ња Де ли блат ске пе шча ре, ука -
зао оа је реч о зна чај ном ју -
би ле ју, ка ко за Вој во ои ну и
Ср би ју, та ко и за са му Евро -
пу. Ка ко је ис та као, Пе шча ра
је мо жоа нај бо ља па ра оиг ма
не мер љи ве ште те ко ју смо као
ци ви ли за ци ја чи ни ли жи вот -
ној сре ои ни не бри гом, не по -
сто ја њем све сти и оо го вор но -
сти за жи вот ну сре ои ну, уни -
шта ва њем шу ма и при ро ое,
али и пра ви при мер бор бе оа
пре вла оа ју шу ме, а не пе сак.

Он је поо се тио јав ност оа еол -
ске еро зи је, са ме по се би, нај -
ви ше ое ва сти ра ју по вр шин -
ски слој пла не те и оа је по -
шу мља ва ње сва ка ко нај бо ље,
нај е фи ка сни је и нај јеф ти ни -
је ре ше ње. Ка ко је ре као, шу -
ме су наш ре сурс у бор би про -
тив кли мат ских про ме на, еро -
зи је и по пла ва.

По рео ми ни стра Три ва на, на
ску пу су го во ри ли прео став -
ни ци ЈП-а „Вој во ои на шу ме”,
По кра јин ског се кре та ри ја та за

по љо при вре оу, во оо при вре оу
и шу мар ство, По кра јин ског се -
кре та ри ја та за ур ба ни зам и за -
шти ту жи вот не сре ои не, Упра -
ве за шу ме Ми ни стар ства по -
љо при вре ое, шу мар ства и во -
оо при вре ое и ору ги.

Да поо се ти мо, Де ли блат -
ска пе шча ра прео ста вља ге о -
мор фо ло шки и би о ге о граф -
ски фе но мен не са мо Па нон -
ске ни зи је већ и чи та ве Евро -
пе, као и зна ча јан ге нет ски
ре сурс на ше зе мље.

Пр во по шу мља ва ње је за -
по че то 1818. го ои не за вре ме
Ма ри је Те ре зи је, оа би оа нас,
на кон ова ве ка стал ног по -
шу мља ва ња и бри ге о очу ва -
њу биљ ног и жи во тињ ског све -
та, Де ли блат ска пе шча ра би -
ла по слео ња и нај ве ћа оа зу

пе шчар ске, степ ске, шум ске
и мо чвар не ве ге та ци је Па -
нон ске ни зи је. Она је је оан
оо нај ве ћих цен та ра би о ои -
вер зи те та у Евро пи и поо руч -
је оо из ван рео не, уни вер зал -
не врео но сти за за шти ту при -
ро ое и на у ку. Све ча ност по -
во оом обе ле жа ва ња овог зна -
чај ног ју би ле ја би ла је и при -
ли ка оа се уру че за хвал ни це
ин сти ту ци ја ма и парт не ри ма
ко ји су оа ли оо при нос раз во -
ју Пе шча ре.

ЕКОЛОГИЈА
Петак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДВЕ СТА ГО ДИ НА ДЕ ЛИ БЛАТ СКЕ ПЕ ШЧА РЕ

При мер до бре прак се

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ ПО ВО ДОМ ГЛА СА ЊА ЗА ПРО ЈЕК ТЕ У ОКВИ РУ ПРО ГРА МА „ЗА ЈЕД НИ ЦИ ЗА ЈЕД НО”

Ко нач ну од лу ку до не ће ко ми си ја

ИЗА ШЛА ИЗ ШТАМ ПЕ НО ВА „ЕКО ПЕ ДИ ЈА”

Ју би ла рани број пан че вач ког деч јег ча со пи са
Се кре та ри јат за за шти ту жи -
вот не сре ои не Грао ске упра -
ве Пан че ва не оав но је об ја -
вио ое се ти број ча со пи са за
ое цу „Еко пе ои ја”, по све ће ног
за шти ти при ро ое и жи вот не
сре ои не. Вре ои на по ме ну ти
оа је наш грао пр ви у Ср би ји
ко ји је по кре нуо но ви не са
ова квом те ма ти ком. Основ ни
сми сао овог еко-ли ста је оа
се основ ци кроз за ба ву, игру,
кон кур се и мно ге ору ге за ни -

мљи ве ства ри ко је ове но ви не
пру жа ју, еоу ку ју о очу ва њу жи -
вот ног про сто ра. Пре ма ре чи -
ма уре ђи ва ча, нај но ви ји број
„Еко пе ои је” бо га ти ји је ру бри -
ка ма, има оа ле ко ви ше са го -
вор ни ка и илу стра ци ја и пот -
пу но је ли ков но и гра фич ки
осве жен.

Деч ји ча со пис чи ји је циљ
оа еко ло шки опи сме ни пан че -
вач ке ма ли ша не је бес пла тан,
али ће ђа ци при мер ке пла ћа ти

ам ба ла жним от па оом (пет ар -

ти ка ла за ре ци кла жу). По том

ће ЈКП „Хи ги је на” тај от пао

оо не ти у цен тар за ре ци кла жу

на оа љу пре ра оу, а шко ла ће

оо би ти про пи са ну на оок на оу.

У но вом бро ју „Еко пе ои је”

на пи та ња ђа ка оо го ва рао је

Мла оен Шар че вић, ми ни стар

за обра зо ва ње у Вла ои Ре пу -

бли ке Ср би је.

Ни ко ла оо лу чио оа је при бли -
жи ое ци и ука же на њен основ -
ни зна чај – оа нас на сме је и
ора спо ло жи. Чи ње ни ца је оа
ое ца ипак ни су оо ра сла оа схва -
те озбиљ ну ка ри ка ту ру ко ја но -
си обе леж је ору штва и вре ме -
на у ко јем жи ви мо, оа уо че ње -
ну сим бо ли ку и сми сао ко ји
она прео ста вља. Ме ђу тим, пан -
че вач ки ка ри ка ту ри ста ис ти че
оа ђа ци је су ма ли, али оа и те
ка ко уме ју оа ви ое ону пре по -
зна тљи ву ху мо ри стич ну стра -
ну цр те жа и оа је то циљ ње го -
вих ра ои о ни ца.

– На ра ои о ни ци ма ли ша ни
уче о ху мо ри стич ком цр те жу,
ко ји прет хо ои ка ри ка ту ри, ко ја
спа оа у рео ве о ма озбиљ них
умет нич ких ои сци пли на и чи ји
сми сао ни је са мо оа при ка же

ОДР ЖА НЕ ЕДУ КА ТИВ НЕ РА ДИ О НИ ЦЕ У ОШ „ЂУ РА ЈАК ШИЋ”

ГО СПО ДИН ОЛОВ КА И ЊЕ ГО ВА 
МА ГИ ЈА

ве ли ки нос и оа на сме је јав -
ност, већ и оа кри ти ку је и упо -
зо ра ва. У ра оу с ое цом ак це нат
ста вљам на ху мо ри сти чан тон
цр те жа, то јест на тај пре по -
зна тљи ви стил цр та ћа с ко ји -
ма ое вој чи це и ое ча ци ге не ра -
ци ја ма оо ра ста ју – ре као је Ни -
ко ла и оо оао оа су ове ра ои о -
ни це би ле пла ни ра не као оео
про гра ма у окви ру „Деч је не -
ое ље”, али оа због пу та у Аме -
ри ку он ни је мо гао оа их ор га -
ни зу је (ви ое ти текст „Ра ои о ни -
це ка ри ка ту ре у Аме ри ци” на
стра ни 12).

На ра ои о ни ца ма је би ло ве -
о ма жи во и ма ли ша ни су озбиљ -
но при хва ти ли но ву уло гу у ко -
јој су се на шли. Са мо стал но,
фо ку си ра но и ве о ма па жљи во
ма ли илу стра то ри и ка ри ка ту -

ри сти су цр та ли и пра ти ли упут -
ства Го спо ои на Олов ке, тј. Ни -
ко ле Дра га ша, ко ји ра ои о ни це
во ои у ко сти му основ ног цр та -
ћег при бо ра. Уз не ко ли ко ве -
штих по те за оло ва ка, из бе лих
па пи ра, поо оо луч ним вођ ством
ру ку ђа ка, ра ђа ли су се ла во ви,
зма је ви, ви те зо ви. Иа ко слич -
ни, по што су пра ти ли упут ства
мен то ра Ни ко ле, цр те жи су
има ли и лич ни кре а тив ни пе -
чат сва ког ау то ра – не ком ла ву
је реп био чу па ви ји, а не ком
оу жи.

Све у све му, ое ца су би ла
раз ора га на и ве се ла и, ка ко ка -
жу, на у чи ла су мно го то га но -
вог и за ни мљи вог, и то не оо
би ло ко га, не го оо Го спо ои на
Олов ке.

ЈАВ НИ ПО ЗИВ

За зе ле ни је шко ле

ово ри шту и по ста вља ње тар тан
поо ло ге) и грао ског Спорт ског
са ве за (са на ци ја мул ти функ -
ци о нал ног те ре на на Спорт ско-
ре кре а тив ном цен тру „Мла -
оост” по ста вља њем но ве поо -
ло ге и по ста вља њем сто ли ца
на три би на ма и огра ое уз ко -
шар ка шки те рен).

Не оав но је НИС упу тио ши -
рој јав но сти оба ве ште ње у ко -
јем сто ји оа је гла са ње за про -
јек те ко ји ће би ти ре а ли зо ва -
ни у окви ру про гра ма „За јео -
ни ци за јео но 2018” иза зва ло
ве ли ко ин те ре со ва ње и оа је за
по ну ђе не ини ци ја ти ве гла са ло
не ко ли ко ое се ти на хи ља оа гра -
ђа на.

„Ме ђу тим, то ком гла са ња уо -
че не су и не пра вил но сти ко је
су оо ве ле у пи та ње ре гу лар ност
про це са. У же љи оа от кло ни
сва ку сум њу у из бор про је ка та
ко ји ће оо при не ти раз во ју 12
ло кал них за јео ни ца ши ром Ср -
би је, НИС је ре шио оа об у ста -
ви гла са ње на сај ту www.zajed-
nicizajedno.nis.eu и по ни шти
ре зул та те. У скла оу са овом оо -
лу ком, о фи нал ном из бо ру про -
је ка та ко ји ће би ти ре а ли зо ва -
ни оо лу чи ће ко ми си ја ко ју ће
чи ни ти прео став ни ци ком па -
ни је НИС и ло кал них за јео ни -
ца уче сни ца про гра ма. О то ме
ко ји ће се про јек ти по ор жа ти,
јав ност ће би ти оба ве ште на пу -

тем сај та про гра ма ’За јео ни ци
за јео но’”, сто ји у са оп ште њу
Нафт не ин оу стри је Ср би је.

Да поо се ти мо, ове го ои не је
овај пре по зна тљи ви ору штве но
оо го во ран про грам ком па ни је
НИС пре тр пео из ме не, та ко оа
ор га ни за ци је и уста но ве ни су
има ле при ли ку оа се са ме при -
ја ве на кон курс, већ је то ура ои -
ла ло кал на са мо у пра ва. На и ме,
прео став ни ци на шег гра оа оо -
ре ои ли су го ре на ве ое не про јек -
те чи ју ре а ли за ци ју тре ба оа фи -
нан си ра Нафт на ин оу стри ја Ср -
би је. Вре ои ис та ћи оа про грам
„За јео ни ци за јео но” НИС спро -
во ои већ ое сет го ои на с ци љем
по бољ ша ња усло ва жи во та гра -
ђа на из ова на ест гра оо ва и оп -
шти на у ко ји ма ком па ни ја по -
слу је. До са оа је кроз овај про -
грам ору штве но оо го вор ног по -
сло ва ња ком па ни ја уло жи ла ви -
ше оо ми ли јар оу ои на ра за ре а -
ли за ци ју пре ко 900 про је ка та, a
уку пан бу џет про гра ма „За јео -
ни ци за јео но” у 2018. го ои ни је
на ни воу оо 114,5 ми ли о на ои -
на ра. На овај на чин НИС, поо
сло га ном „Бу оућ ност на ое лу”,
на ста вља ак тив но сти на по ор -
шци ло кал ним за јео ни ца ма ши -
ром Ср би је, по себ но ка оа је реч
о мла ои ма.



Сле де ћег пет ка, 2. но вем бра,
од 18 са ти, у До му вој ске би ће
при ре ђен ху ма ни тар ни кон церт
на ко ме ће се пред ста ви ти КУД
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”,
хор „Во кал кидс”, пле сни клуб
„Ба ле ри на” и пле сна шко ла
„BeoDance”.

Уме сто ула зни ца, по треб но
је да оста ви те до бро вољ ни при -
лог, а сав но вац ко ји се са ку пи
би ће до ни ран на шој су гра ђан -
ки Је ле ни Абра мо вић (22), ко -
јој су фи нан сиј ска сред ства по -
треб на за од ла зак у хон дон на
опе ра ци ју ока. Је ле на је сту -
дент ки ња че твр те го ди не на ка -
те дри за не мач ки је зик на Фи -
ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра -
ду, а про бле ме са очи ма има

од ро ђе ња. Нај ви ше му ка за -
да је јој гла у ком, ко ји је у по -
след ње вре ме уз на пре до вао.
Код нас су све мо гућ но сти ле -
че ња ис цр пље не, па су јој ов -
да шњи еми нент ни оф тал мо ло -
зи са ве то ва ли да ра ди да ље ди -
јаг но сти ке и опе ра ци је оде у
хон дон. Ме ђу тим, РФ ЗО ни је
одо брио фи нан си ра ње ле че ња
у том гра ду, па сви тро шко ви
па да ју на по ро ди цу. Је ле на је
у сеп тем бру већ би ла на пр вој
опе ра ци ји, а на ред на је за ка -
за на за 14. но вем бар. Це на јед -
не опе ра ци је и свих пре гле да с
те ра пи јом из но си око 10.000
фун ти.

Уко ли ко же ли те да по мог -
не те Је ле ни да са чу ва вид и
на ста ви нор ма лан жи вот и шко -
ло ва ње, то мо же те учи ни ти и
упла том нов ца на ди нар ски ра -
чун број 200 114757985 19,
отво рен у Бан ци По штан ска
ште ди о ни ца.

Петак, 26. октобар 2018.

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

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ако же ли те да се бу ди те с ле -
пим, уви је ним и на гла ше ним,
а при род ним тре па ви ца ма, он -
да је за вас лиф тинг тре па ви -
ца (lash lift) од лич но ре ше ње.
Ако же ли те да за бо ра ви те на
те шко и сва ко днев но ски да ње
ма ска ре и там не ко лу то ве и
мр ље око очи ју, ова ино ва тив -
на ме то да је пра ва бла го дет
ко ја ће вам све то омо -
гу ћи ти.

Lash lift пред ста -
вља хе миј ско уви ја -
ње и по ди за ње при -
род них тре па ви ца и
њи хо во бо је ње. Уз
лиф тинг тре па ви ца
иде и lash botox, ко ји
ду бин ски не гу је и
хра ни при род не тре -
па ви це. Тре па ви це се
не гу ју ке ра ти ном, ко -
ји по пу ња ва и хра ни дла ку,
чи не ћи је глат ком и пу ни -
јом (баш као код ке ра ти на
за ко су).

Нај бо љи ефек ти се по сти -
жу код осо ба ко је има ју ду ге
и све тле тре па ви це с рав -
ним па дом, ко је не до ла зе

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

Лиф тинг тре па ви ца

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ево јед ноо јед но став ноо и бр зоо слат ки ша

са вр ше ноо за пр ве је се ње да не: ја бу ке са

„ср цем” од ме ке ка ра ме ле, ушу шка не у

„ка пу тић” од ли сна тоо те ста.

Са стој ци (за три осо бе): три ма ње ја бу ке,

три ка ра ме ле, 250 ора ма ли сна тоо те ста,

две ка ши ке ше ће ра, јед на рав на ка ши чи ца

ци ме та, ма ло ли му но воо со ка и јед но ја је

за пре ма зи ва ње.

При пре ма: Ољу шти ти ја бу ке и па жљи во

из ду би ти сре ди ну, али не са свим (оста ви -

ти др шчи цу). Пре ма за ти их ли му но вим со ком и ува ља ти у ме ша ви -

ну ше ће ра и ци ме та. У сре ди ну сва ке из ду бље не ја бу ке ста ви ти по

коц ки цу ка ра мел бом бо не.

Ли сна то те сто тан ко раз ви ти и исе ћи на тра чи це ши ри не је дан

цен ти ме тар. Тра чи це за мо та ти око сва ке ја бу ке, али та ко да се ма -

ло пре кла па ју. На пра ви ти и не ко ли ко ли сти ћа од те ста и но жем ути -

сну ти ша ре, па ста ви ти на врх сва ке ја бу ке.

Тра чи це те ста до бро при ти сну ти да се не би од мо та ле при ли ком

пе че ња. Пре ма за ти уму ће ним ја је том и пе ћи око два де сет ми ну та у

рер ни прет ход но за оре ја ној на 200 сте пе ни. Го то ве ја бу ке по су ти

ше ће ром у пра ху и по слу жи ти док су још то пле уз ку оли цу сла до ле -

да од ва ни ле.

Овај, као и мно ое дру ое сјај не рецеп те може те про на ћи на бло оу 

„La cuisine creative”, који се нала зи на адре си kuhinjica-mignone.blog spot.rs.

Пи ше: Лана Белић

Ја бу ке с ка ра ме лом у
ли сна том те сту

До ступ ност и на чин про из -
вод ње не до зво ље них суп стан -
ци у ве ли кој ме ри од ре ђу ју
њи хо ву по пу лар ност код за -
ви сни ка или „ре кре а тив них”
ко ри сни ка. Зва нич ни по да -
ци го во ре да је ма ри ху а на
нај за сту пље ни ја дро га у Ср -
би ји. Мно ги би ову ин фор -
ма ци ју оправ да ли ма ње штет -
ним деј ством те пси хо ак тив -
не суп стан це ко ја се до би ја
од ин диј ске ко но пље од но -
сно ка на би са.

Да ни је баш све та ко јед -
но став но, го во ри си ту а ци ја с
дро гом „кро ко дил” на дру гом
кра ју све та, за ко ју ка жу да је
нај о па сни ја на све ту. На ста -
ла је као ре зул тат по тра ге за
јеф ти ном ал тер на ти вом хе -
ро и ну, а у кућ ним усло ви ма
пр ви пут је про из ве де на у Си -
би ру. Нај че шће упо тре бља -
ва ни лек за бо ло ве у Ру си ји,
ко де ин, очи глед но је ин спи -
ри сао кре а то ре нар ко ти ка да
ову суп стан цу ис ко ри сте као
по ла зну осно ву за пра вље ње
де зо мор фи на, за бра ње ног
опи о и да ко ји је не ко ли ко пу -
та ја чи од хе ро и на. За из два -
ја ње ко де и на из та бле те и ње -
го во пре тва ра ње у де зо мор -
фин ко ри сте се суп стан це као
што су хло ро во до нич на ки -

се ли на, бен зин, ор ган ски рас -
тва ра чи, цр ве ни фос фор и
јод. Тај на про ши ре но сти „кро -
ко дил” дро ге на те ри то ри ји
бив шег Со вјет ског Са ве за кри -
је се у ње ном ла ком спра вља -
њу, сна жни јем деј ству и мно -
го ма њој це ни од хе ро и на.
По ми њу се број ке од го то во
ми ли он за ви сни ка и три де -
сет хи ља да смрт них слу ча је -
ва го ди шње у Ру си ји услед
пре до зи ра ња и ком пли ка ци -
ја ко је на ста ју по сле ин тра -
вен ског узи ма ња овог нар ко -
ти ка.

Пси хич ка и фи зич ка за -
ви сност је ве о ма из ра же на
због ве ли ког опи о ид ног по -
тен ци ја ла и крат ког деј ства,
што ства ра по тре бу за че -
стим уно сом дро ге. Зам ка се
кри је и у раз ли чи тој кон цен -
тра ци ји ове суп стан це у кућ -
ним при прав ци ма те је опа -
сност од пре до зи ра ња ве ли -
ка. На зи ви као што су „кро -
ко дил” или „зом би” от кри -
ва ју за пра во стра вич не по -
сле ди це ко је на ста ју ин тра -
вен ском при ме ном овог нар -
ко ти ка. Љу ште ње ко же на
ме сту убо да са мо је по чет на
фа за ра за ра ју ћег деј ства на
ме ко тки во, ко је се бу квал но
рас па да и одва ја од ко сти.
Ам пу та ци јом се спа са ва екс -
тре ми тет, али жи вот је и да -
ље угро жен. На и ме, сма тра
се да од пр ве ин јек ци је „кро -
ко дил” дро ге па до смрт ног
ис хо да про тек ну нај ви ше две
го ди не. Иа ко „кро ко дил” дро -
га још увек ни је при сут на у
ве ћој ме ри у Ср би ји, ја сно је
да мо гу ће про ме не у до ступ -
но сти хе ро и на, со ци јал не и
еко ном ске тур бу лен ци је мо -
гу ве о ма ла ко ову дро гу да
ак ту е ли зу ју, што би има ло
не са гле ди ве по сле ди це по
на шу за јед ни цу.

Чу вај те се „кро ко ди ла”

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

до из ра жа ја. хиф тин гом се
при род не тре па ви це по ди -
жу, а спе ци јал ним уви ја чи -
ма при ла го ђе ним об ли ку ока
уви ја ју се на го ре, та ко да
отва ра ју по глед и ства ра ју
за и ста ве ли ку раз ли ку у из -
гле ду ли ца. Трет ман тра је
око сат вре ме на, а за то вре -
ме тре па ви це се по ди жу,
фик си ра ју и хра не ко ла ге -
ном и уљем ар га на. По ред
уви ја ња, по же љи мо же да се
ура ди и фар ба ње тре па ви ца,
па је ма ска ра по сле овог трет -
ма на не по треб на (иа ко је до -
зво ље на). У слу ча ју ко ри шће -
ња ма ска ре, она се мо же ски -
да ти би ло ко јим сред ством.
Очи се, да кле, мо гу тр ља ти
без бо ја зни да ће се не што
по ква ри ти.

Овај лифт ефе кат тра је око
ме сец и по до два, ко ли ки је
жи вот ни ци клус тре па ви це,
од но сно док се уви је не тре па -
ви це не за ме не но вим пу тем

Шта до во ди до кри за
и бро до ло ма ме ђу
парт не ри ма

Ко ли ко зна чи 
пси хо ло шка по др шка

Ка ко у све ту, та ко и код нас, из
го ди не у го ди ну број раз во да
је све ве ћи. По да ци из Ма тич -
не слу жбе гра да Пан че ва го во -
ре да су у пе ри о ду од ја ну а ра
2015. до ма ја ове го ди не скло -
пље на 1.494 бра ка, док по да ци
из Основ ног су да Пан че ва по -
ка зу ју да је у истом том пе ри о -
ду раз ве ден чак 1.381 брак.

Ова по ра жа ва ју ћа ста ти сти -
ка је дан је од раз ло га што је у
на шем гра ду не дав но по кре ну -
то бес плат но Са ве то ва ли ште за
брак и по ро ди цу. Реч је о про -
јек ту „Са чу вај мо по ро ди цу”, ко -
ји ре а ли зу је удру же ње „Пси хо -
ге не за” уз фи нан сиј ску по др -
шку Гра да.

Раз ло зи не ја сни
Пре ма ре чи ма пси хо ло га Ја -
дран ке Гру ји чић Ђу рић, ко ор -
ди на тор ке овог про јек та, број
раз ве де них бра ко ва за бри ња ва,
ка ко са ста но ви шта озбиљ но -
сти пла ни ра ња по ро ди це, та ко
и са ста но ви шта схва та ња бра -
ка као ин сти ту ци је и по ро ди це
као основ не ће ли је дру штва.

Ја дран ка Гру ји чић Ђу рић ис -
ти че да је сто га нео п ход но раз -
ви ја ти аде кват не услу ге ко је би
до при не ле очу ва њу по ро ди це
и за јед ни це. Ка да је реч о раз -

У ПАН ЧЕ ВУ РА ДИ СА ВЕ ТО ВА ЛИ ШТЕ ЗА ПО РО ДИ ЦУ

КО ЛИ КО БРА КО ВА, (СКО РО) 
ТО ЛИ КО И РАЗ ВО ДА

ло зи ма због ко јих се су пру жни -
ци да нас нај че шће ра зи ла зе,
прак са по ка зу је да су они по -
не кад пот пу но не ја сни.

– Пре све га, не по сто ји, као
не ка да, со ци јал ни при ти сак да
се оста не у бра ку. То је с јед не
ста не до бро, али с дру ге стра -
не има мо си ту а ци ју да за јед -
ни це „пу ца ју” све лак ше и бр -
же, по не кад и без не ких ве ли -
ких и ја сних по во да. Баш због
то га да на шње бра ко ве мо же да
одр жи са мо до бра и ква ли тет -
на емо ци о нал на по ве за ност из -
ме ђу парт не ра – на гла ша ва на -
ша са го вор ни ца.

На сре ћу, у да на шњем све ту
ни је та бу ра ди ти на се би и на
од но су са су пру жни ком, а све

је ви ше осо ба ко је су спрем не
да за тра же струч ну по моћ пси -
хо ло га он да ка да се за њом ја -
ви по тре ба.

– Одр жа ти љу бав, по ве ре ње,
ме ђу соб но по што ва ње, ин тим -
ност и бли скост с парт не ром
че сто ни је та ко јед но ста ван за -
да так, као што ве ћи ни из гле да
на по чет ку ве зе. Код зна чај ног
бро ја па ро ва до ћи ће, ка сни је
или пре, до кри зних мо ме на та
и си ту а ци ја у ко ји ма ће по моћ
струч не осо бе би ти ве о ма ко -
ри сна за очу ва ње парт нер ске
ве зе или бра ка – на по ми ње Ја -
дран ка Гру ји чић Ђу рић.

Емо ци о нал но по вла че ње
Ако и по ред свих учи ње них на -
по ра да одр жи те за јед ни цу на
кра ју ипак до ђе до раз во да, па -
ра лел но с фор мал ним про це -
сом окон ча ња бра ка, а не рет ко
и тек по окон ча њу свих фор -
мал но сти, за по чи ње и та ко зва -
ни „емо ци о нал ни про цес раз -
во да”.

– Су шти на овог про це са, ко -
ји је да ле ко ду жи и сло же ни ји
од фор мал ног раз во да, је сте да
се осо ба емо ци о нал но по ву че
из бра ка, да се осло бо ди уве -
ре ња, оче ки ва ња, на да, пла но -
ва и сно ва ко је је ин ве сти ра ла
у парт не ра и за јед ни цу и да их
пре у сме ри од но сно по но во ин -
ве сти ра у се бе. Же не и му шкар -
ци има ју раз ли чи те уло ге и од -
го вор но сти, на раз ли чи те на -
чи не ин ве сти ра ју се бе у брак,
па са мим тим има ју и раз ли -
чи та емо ци о нал на ис ку ства
при ли ком рас ки да ња брач не

за јед ни це – ка же Ја дран ка Гру -
ји чић Ђу рић.

Она ис ти че да, по не пи са -
ном пра ви лу, же не то ком бра -
ка, у ве ли ком бро ју слу ча је ва
(ма да ипак све ма ње у по след -
њих не ко ли ко де це ни ја), свој
иден ти тет под ре ђу ју парт не ру
и од но су с њим. Сто га оне по -
сле раз во да не рет ко мо ра ју да
се но се са ин тен зив ним осе ћа -
јем кри ви це, не си гур но сти, анк -
си о зно сти, без об зи ра на то ко
је ини ци рао пре кид од но са.

– Те же не су углав ном вр ло
све сне свих ових осе ћа ња и по -
треб но им је да их с не ким по -
де ле, те се лак ше од лу чу ју да
по тра же струч ну по моћ пси хо -
ло га или пси хо те ра пе у та. С дру -
ге стра не, му шкар ци ма ко ји се
раз во де нај пре је по треб на по -
моћ да уоп ште при зна ју шта
осе ћа ју, а по том и да иза ђу на
крај с по вре ђе но шћу и ту гом
због гу бит ка до ма и по ро ди це
и бо лом због на пу шта ња де це,
бу ду ћи да ста ра тељ ство углав -
ном при па да мај ка ма, а за тим
и с не до стат ком раз у ме ва ња
њи хо ве уло ге у то ме што брак
ни је ус пео. Вр ло че сто се као
глав не емо ци је код му шка ра ца
ја вља ју бес и осе ћај од ба че но -
сти – ка же Ја дран ка Гру ји чић
Ђу рић.

По тра жи те по моћ
По ред про бле ма са соп стве ним
осе ћа њи ма, кон стру и са њем и де -
фи ни са њем но вих уло га бив ших
парт не ра и су пру жни ка, пси хо -
ло шка по моћ бит на је и при ли -
ком од ре ђи ва ња ста ра тељ ства и
од но са ро ди те ља пре ма де те ту.
Вр ло че сто ро ди те љи, бив ши су -
пру жни ци, по ста вља ју се би пи -
та ња о то ме ка ко по сту па ти с
де цом на кон раз во да бра ка, ка -
ко очу ва ти љу бав и из гра ди ти
на кло ност, ка ко ко му ни ци ра ти
с бив шим су пру жни ком...

Иа ко је го то во не мо гу ће иза -
ћи из ова квог тур бу лент ног раз -
до бља ла га но и глат ко, по др -
шка пси хо ло га и по ро дич ног
пси хо те ра пе у та мо же би ти дра -
го це на у овим кри зним си ту а -
ци ја ма. Уко ли ко за њом има те
по тре бу, у Пан че ву је мо же те
до би ти бес плат но у Са ве то ва -
ли шту за брак и по ро ди цу. Про -
је кат тра је до кра ја го ди не, а
ви ше ин фор ма ци ја мо же те до -
би ти пу тем те ле фо на 061/64-
72-290.

ХУ МА НИ ТАР НИ КОН ЦЕРТ У ДО МУ ВОЈ СКЕ

По мо зи мо Је ле ни да
са чу ва вид

За јед ни це „пу ца ју” све лак ше и бр же

при род ног ци клу са ра ста. За
раз ли ку од екс тен зи ја, код
лиф тин га тре па ви ца не мо ра -
те до ла зи ти на ко рек ци ју сва -
ког ме се ца, што је од лич но за
осо бе ко је ни су у мо гућ но сти
да се увек ор га ни зу ју ка ко же -
ле и одво је вре ме за се бе.



Реч пре лест у нај у жем сми слу
мо же мо од ре ди ти као ду хов -
ну об ма ну, од но сно скре та ње
ду ше с пра вог пу та ка пу ту ла -
жи и гор до сти. Глав ни ју нак у
ро ма ну, Мак сим Ту ма нов, не -
пре ста но је у по тра зи за ле ком
ко ји ће убла жи ти ње го ве уну -
тра шње бо ло ве, за ле чи ти ду -
шев не ра не и омо гу ћи ти му да
бар на тре ну так бу де спо ко јан.
Емил Си о ран би то на звао са -
ња лач ким ста њем его и зма, али
пре би се мо гло ре ћи да Мак -
си мов по глед на свет ву че ка
ни че ов ском пе си ми зму сна ге
– ње го ве ин те лек ту ал не скло -
но сти ка стра шном и не у га си -
ва жеђ за жи во том за пра во про -
ис ти чу из из о би ља сна ге, здра -
вља и ве дри не.

Глав ни ју нак се бо ри са са -
мим со бом док га стра сти

оти ма ју јед на од дру ге, ко -
ви тла ју и оне спо ко ја ва ју. Пре -
ле шћен чо век је пре ва рен чо -
век, јер ла жна ду хов на ста -
ња под се ћа ју на истин ска, па
се чо век у њи ма ла ко за пли -
ће. Мак сим Ту ма нов је ју нак
XXI ве ка – он ва пи за сми -
слом и за ле по том, али исто -
вре ме но је умо ран и ре зиг -
ни ран, јер је ра за пет из ме ђу
стра сти и ра зу ма, спо ко ја и
не спо ко ја. 

ДРУШТВО
Петак, 26. октобар 2018.

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

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка кве ро -
ма не нај ви ше во ли те да чи -
та те. „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 „Цр ни ло тос”
Ми ше ла Би си ја 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:

„О ло то си ма, ко ји сво јим
цве то ви ма хва та ју сун це, иа -
ко им је ко рен у му љу.”
061/2646...

„Нај ви ше во лим ро ма не
ко је до би јем од вас, а не пам -
тим кад сам про чи та ла до -
бар ро ман, та ко да... Че кам!”
063/8009...

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

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

ње да ли сте не ка да пра ви ли
би ланс свог до са да шњег жи -
во та. Они ће осво ји ти по је -
дан при ме рак књи ге „Ква -
драт ни ко рен из жи во та” Му -
ха ре ма Ба зду ља.

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

„Да, го то во у све му је не -
ки ми нус и бла го не за до вољ -
ство, је ди но по пи та њу де це
де бе ли плус – има мо их тро -
је, хва ла дра гом Бо гу.”
064/9694...

„Ни сам пра ви ла би ланс
свог жи во та, пла шим се ре -
зул та та, би ла би то по зи тив -
на ну ла.” 061/2400...

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.

Два чи та о ца ко ји до сре де, 31. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка -
ко би ра те де сти на ци ју на ко ју ће те пу то ва ти?”, на гра ди ће мо
по јед ним при мер ком књи ге „Бу ки ра но” Не бој ше Јо ји ћа.
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 „Дел фи”.

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.

Нај хра бри ји ко ји се усу де да
ис пу не во ди чев зах тев да од -
ло же те ле фо не и ис кљу че на -
ви га ци ју, би ће по себ но на -
гра ђе ни. Уз пре да хе крај ноћ -
не ва тре, ис пу ње не чу де сним
при ча ма о на ро ди ма и под -
не бљи ма, њи хо вој кул ту ри и
исто ри ји, пу то ва ње ће на ста -
ви ти да ље на ју го и сток: пре -
ко кра љев ства од Са бе, Ве -
ли ке Ин ди је и ми ри шља вих
лу ка, све до љу до ждер ских
пле ме на на Па пуи Но вој Гви -
не ји и кра ја све та на остр ву
ко вр џа вих.

Не бој ша Јо јић је ода брао
не ке од на дах ну тих пу то пи -
сних при ча ко је су се мо гле
чу ти у еми си ји „Бу ки ра но”
(чи ји је ко а у тор) на Ра дио
Ла гу ни и на вео да је у овој

књи зи имао на ме ру да чи та -
о це по ве де пу тем кроз ислам,
ву ду, нај ста ри је хри шћан ске
хра мо ве, мр тве пу сти ње и ла -
ви рин те ус ко ме ша них ба за -
ра, бо гат ства мо гу ла и ма ха -
ра џа, ме ђу љу до жде ре, веч -
не пи ра ми де и за бо ра вље не
па ла те, зе мље кра љи це од
Са бе, ма гло ви те пла ни не и
древ не рај ске ба ште.

„Бу ки ра но” 
Не бој ше Јо ји ћа

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗИАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Пре лест” 
Филипa Грбићa

Два чи та о ца ко ји до сре де, 31. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом
на број 1201 по ша љу нај ду хо ви ти ји од го вор на пи та ње: „Ка -
ко за ле чи ти ду шев не ра не?”, на гра ди ће мо по јед ним при -
мер ком књи ге „Пре лест” Филипa Грбићa. 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.

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Де бе ли плус 
и по зи тив на ну ла

Еки па Са ве за за спорт и ре -
кре а ци ју ин ва ли да Пан че во
оства ри ла је сја јан ре зул тат у
над ме та њу у ди сци пли ни „ви -
се ћа ку гла”.

Так ми че ње је одр жа но по -
чет ком ју ла у Ста рој Па зо ви, а
ка ко је ја ка ки ша пре ки ну ла
спорт ски бој пре кра ја, на ста -
вак је усле дио ка да су се сте -
кли усло ви за то. Ипак, из ван -
ре дан ре зул тат пан че вач ке еки -
пе ни је до стиг нут, па је тро феј
ко нач но сти гао у наш град.

Еки па ССРИ Пан че во
осво ји ла је све три злат не
ме да ље. Три јум фо ва ла је у
екип ном над ме та њу с 239
бо до ва, а у по је ди нач ној
кон ку рен ци ји по бе ди ли су
Ми ли ца Дој чи нов, са 65, и
Ми лош Ви до са вље вић, са 69
бо до ва.

Успе ху су до при не ли и Ми -
лан ка Ри стић (48 бо до ва) и
Здрав ко Ан дри јев ски (57 бо -
до ва).

А. Ж.

ЗА ПА ЖЕН УСПЕХ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

Осво је на 
„ви се ћа ку гла”

ПРЕДАВАЊЕ АЛЕКСАНДРА СТАНОЈЛОВИЋА

КУЛТУРА ПРОСТОРА
Један сегмент био је
посвећен примерима
из праксе

Фотографисане 
објекте присутни су
могли критички да
посматрају 
и просуђују

Панчевачки архитекта Алек-
сандар Станојловић један је у
низу предавача који су имали
прилику да говоре о својој
професији у Школи цртања
Дома омладине. Он је на пре-
давању које је одржано у уто-
рак, 16. октобра, љубитељима
архитектуре причао о култу-
ри простора.

Из овог занимљивог преда-
вања могли смо да сазнамо шта
све представља простор који

можемо да дизајнирамо, коли-
ко је важно да велике просто-
ре уређују професионалци и
који параметри су најбитнији
приликом израде објеката. Ста-
нојловић је овом приликом

представио неке своје значај-
не пројекте како у простору,
тако и у виду писаног матери-
јала и дизајна.

Један сегмент предавања био
је посвећен примерима из

праксе, па су тако присутни
могли да виде слике нашег гра-
да и да те фотографисане објек-
те и просторе заједно с преда-
вачем критички посматрају и
просуђују.

Станојловић је истакао да
су неки од архитектонски нај-
лепших градова на свету упра-
во такви само због тога што
људи нису градили шта су они
желели, већ зато што су има-
ли законе по којима је тачно
било прописано шта је дозво-
љено.

Александар Станојловић је
дипломирао на Архитектон-
ском факултету у Београду 1998.
године. Оснивач је и власник
Графичког студија „Жижа”, ау-
тор урбанистичко-саобраћајне
студије „Пешачке зоне у ста-
рим градским језгрима” и уред-
ник веб-сајта plat-for ma.org .

М. Марић

САВЕТОВАЛИШТЕ ЗА МЛАДЕ У ДОМУ ОМЛАДИНЕ

Следи радионица о асертивности
Бесплатни индивидуални раз-
говори с психологом у Савето-
валишту за младе „Моје ме-
сто” биће одржани у суботу,
27. октобра, од 16 до 18 сати, у
Дому омладине. Ово саветова-
лиште почело је да ради кра-
јем септембра у оквиру про-
јекта удружења „Психогенеза”,
уз финансијску подршку Гра-
да, и намењено је младима од
петнаест до тридесет година.

Према речима психолога и
психотерапеута Јадранке Гру-
јичић Ђурић, координаторке
овог пројекта, активности се
реализују сваке суботе и наиз-

менично се одржавају радио-
нице и индивидуални рад с
младим особама. Први наред-
ни термин за радионице је су-
бота, 3. новембар, од 16 до 18
сати. Том приликом ће се го-
ворити о асертивној комуника-
цији.

За учешће на радионицама
или за индивидуалне сусрете с
психологом можете се прија-
вити путем телефона 061/647-
22-90 или имејл адреса psi ho -
ge ne za@g mail.com  или sa ve to -
va li ste @do mo mla di ne pan ce vo.rs .
Учините то на време пошто је
број места ограничен.

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 31. октобра
Због законских измена добро-
вољни даваоци крви од септем-
бра крв више не дају у Служби
трансфузије Опште болнице,
већ сада тај хумани чин оба-
вљају у просторијама Црвеног

крста, у Улици Жарка Зрења-
нина 15, и то само средом, од
9 до 12 сати.

Поред тога, спроводе се и
акције добровољног давалаштва
у школама и компанијама, а

за све њих су сада, уместо Тран-
сфузије, задужени Црвени крст
и Завод за трансфузију крви
Војводине.

Две успешне акције реали-
зоване су у среду, 24. октобра,

у просторијама Црвеног крста
и у Техничкој школи „23. мај”,
а наредна акција у Црвеном
крсту заказана је за среду, 31.
октобар, од 9 до 12 сати.

Д. К.

ПРОМОЦИЈА И ПРОЈЕКЦИЈА ФИЛМОВА

Културни центар добија
нови пројектор

Свечана промоција новог би-
оскопског пројектора Култур-
ног центра Панчева биће одр-
жана у четвртак, 25. октобра,
у 20 сати, у дворани те кул-
турне установе. Програм про-
моције обухвата филмски и
музички део. Улаз је беспла-
тан.

У склопу филмског програ-
ма биће приказана три фил-
ма: „Дунав се улива у Тамиш”
и „Нова јутра старе вароши”
Ивана Ракиџића и „Панчево...
то је кад се вратиш” Томисла-
ва Вагнера.

Музички програм обухвата
специјалан концерт под нази-
вом „Филмско, балканско-
-медитеранско вече” тамбура-
шког оркестра Љубинка Лази-
ћа, вође контрабасиста Бео-
градске филхармоније, који чи-
не његове колеге, гудачки вир-
туози, уз пратњу лирског со-
прана новосадске оперске при-
мадоне мр Зорице Белић.

Куповину новог биоскопског
пројектора помогли су Нафт-
на индустрија Србије и Филм-
ски центар Србије.

М. М.



Због сталног пораста броја на-
пада на запослене у МУП-у
Синдикат српске полиције сма-
тра да би требало боље зашти-
тити њихове личне податке и
учинити да они што мање буду
доступни проблематичним осо-
бама – предложено је на са-
станку представника Синдика-
та српске полиције и руковод-
ства Министарства унутрашњих
послова који је одржан ових
дана у седишту МУП-а.

Представници ССП-а су том
приликом навели пример да се
на све чешћим суђењима на-
падачима на полицајце, на ко-
ја се позивају и они, дешава да
запослени у правосуђу читају
пред свима комплетне податке
полицајаца, њихове адресе, ста-

тус итд. и да се онда диктирају
у записник и тиме обелодањују
осумњиченим лицима.

– Они касније долазе да пре-
те, пале аутомобиле и на друге
начине нападају на животе, те-
ла и имовину полицајаца и чла-
нова њихових породица. Сма-
трамо да је то проблем који је

руководство МУП-а дужно да
реши, јер треба да штити своје
запослене. Да ли ће то бити
регулисано споразумом мини-
стара полиције и правде или
на неки други начин, оставља-
мо надлежнима на вољу. Ме-
ђутим, битно је да се мора
наћи неки модус у складу са

законом да би се заштитили
лични подаци полицајаца, а
самим тим и они и њихове
породице – истакли су пред-
ставници ССП-а.

Они су навели да су се пред-
ставници руководства МУП-а
у начелу сложили са овом ини-
цијативом и да су истакли да
искључиво од судије који води
неко суђење зависи да ли ће
подаци о полицајцима који су
позвани да учествују у неком
судском процесу бити читани
наглас.

ОВИХ ДА НА У БЕ О ГДА ДУ

По ли цај ци за вр ши ли ва жан курс
Иа ко је по сле до но ше ња За ко -
на о спре ча ва њу на си ља у по -
ро ди ци знат но по ве ћан број
хит них ме ра ко је је по ли ци ја
из ре кла про тив на сил ни ка, број
уби ста ва же на ко ја су по чи ни -
ли њи хо ви парт не ри или срод -
ни ци и да ље се не сма њу је, што
је био по вод за хит ну ре ак ци ју
над ле жних.

Да је ста ње за бри ња ва ју ће,
по твр ђу ју по да ци да су од по -
чет ка ове го ди не па до ју ла у
слу ча је ви ма по ро дич ног на си -
ља уби је не 23 же не, а то ком
це ле про шле го ди не стра да ло
је њих 29. Ови упо зо ра ва ју ћи
по да ци би ли су по вод да Ко -
ми тет прав ни ка за људ ска пра -
ва ових да на ор га ни зу је курс
(тзв. фо кус гру пу) за еду ка ци -
ју при пад ни ка свих по ли циј -
ских упра ва у Ср би ји ко ји су
за ду же ни за спре ча ва ње на си -
ља у по ро ди ци и пру жа ње за -
шти те жр тва ма.

По ла зни ци овог кур са су ана -
ли зи ра ли прав не ак те ко ји се
ти чу зло ста вља ња же на и де -
це, по пут Кри вич ног за ко на,

За ко на о спре ча ва њу на си ља у
по ро ди ци и Ис тан бул ске кон -
вен ци је.

Та ко ђе, они су ди ску то ва ли о
сла бо сти ма ко је се ја вља ју у при -
ме ни За ко на о спре ча ва њу на -
си ља и ана ли зи ра ли при ме ре
из прак се. Ци ље ви ди ску си је и

ме ђу соб не раз ме не ис ку ста ва
би ли су от кри ва ње сла бо сти у
си сте му и по бољ ша ва ње по сто -
је ће прак се.

Осим то га, обу ка кроз ко ју
су про шли, би ла је при ли ка и
да се кроз њи хов ме ђу соб ни
ди ја лог спо зна ју про бле ми до

ко јих нај че шће до ла зи у прак -
си и да по ла зни ци кур са са ми
да ју пред ло ге и су ге сти је ка ко
да се ти про бле ми пре ва зи ђу.

Одр жа ва њем овог кур са по -
че ла је ре а ли за ци ја про јек та Ко -
ми те та прав ни ка за људ ска пра -
ва, ко ји је по кре нут ра ди по др -
шке ци вил ног сек то ра др жа ви
Ср би ји у на по ри ма да за у ста ви
ши ре ње по ро дич ног на си ља и
по мог не жр тва ма тог зла. На
кра ју се по ка за ло да су еду ка -
ци је по ли ца ја ца на ова квим спе -
ци ја ли зо ва ним обу ка ма и кур -
се ви ма ви ше не го до бре при ли -
ке за уна пре ђи ва ње њи хо вих
зна ња ко ја ко ри сте за про це ну
ри зи ка пре не го што из рек ну
хит не ме ре на сил ни ци ма.

Под се ћа мо, при пад ни ци по -
ли ци је са да има ју овла шће ња
да на осно ву За ко на о су зби ја -
њу на си ља у по ро ди ци по хит -
ном по ступ ку уда ље си ле џи је
из по ро ди ца, да им за бра не да
при ла зе жр тва ма и да с њи ма
кон так ти ра ју на би ло ко ји на -
чин, а мо гу да им од ре де и
при твор у тра ја њу од 48 са ти.

Над ле жни др жав ни ор га ни
су ин тен зи ви ра ли бор бу ра -
ди спре ча ва ња да љег па ље -
ња оста та ка усе ва и дру гог
ра сти ња на по љо при вред ном
зе мљи шту. Да би се то ме де -
фи ни тив но ста ло на пут, фор -
ми ра ни су за јед нич ки ти мо -
ви ко је чи не пред став ни ци
Сек то ра за ван ред не си ту а -
ци је МУП-а Ср би је и Упра ве
са о бра ћај не по ли ци је, као и
ин спек то ри Оде ље ња по љо -
при вред не ин спек ци је за по -
љо при вред но зе мљи ште Ми -
ни стар ства по љо при вре де.

Они су за по че ли ак тив ност
оби ла ском пре де ла уз ау то-пу т
Шид –Ши ма нов ци и том при -
ли ком су от кри ли и уга си ли
два по жа ра. У то ку је утвр ђи -
ва ње иден ти те та ли ца ко ја су
их иза зва ла, као и вла сни ка
од но сно ко ри сни ка по љо при -
вред ног зе мљи шта, и про тив
њих ће над ле жни ма би ти под -
не те од го ва ра ју ће при ја ве.

И на ред них да на би ће кон -
тро ли са но да ли вла сни ци
по љо при вред ног зе мљи шта
по шту ју За кон о за шти ти од
по жа ра.

ХРОНИКА
Петак, 26. октобар 2018.
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Шар че вић: де ца већ
го ди на ма у том гра ду
нај ви ше из о ста ју са
ча со ва

Од по чет ка ове 
го ди не у Ср би ји 
под не та че тр де сет
јед на пре кр шај на
при ја ва за бе жа ње 
из шко ле

Ка зне: опо ме не, или
нов ча не у ра спо ну од
5.000 до 100.000 
ди на ра

Мла ден Шар че вић, ми ни стар
про све те у Вла ди Ср би је, из ја -
вио је за „Ин фор мер” да је др -
жа ва ре ше на да пре ду зме све
ме ре ко је су јој на рас по ла га -
њу да би за у ста ви ла бе жа ње
уче ни ка са ча со ва.

Он је ис та као да су од по -
чет ка ове школ ске го ди не про -
тив че тр де сет јед ног ро ди те ља
на те ри то ри ји Ср би је под не те
пре кр шај не при ја ве и да је то
ура ђе но на осно ву но вог За ко -
на о осно ва ма си сте ма обра зо -
ва ња и вас пи та ња због то га што
су де ца тих ро ди те ља нео прав -
да но из о ста ја ла са ча со ва.

До дао је да је че тво ро њих
осу ђе но на пла ћа ње ка зни од
5.000 ди на ра, али да не ки од
тих суд ских по сту па ка још ни -
су по ста ли пра во сна жни, јер
су се они ко ји ма су из ре че не
те ка зне, жа ли ли. Ми ни стар је

МИ НИ СТАД ПДО СВЕ ТЕ О БЕ ЖА ЊУ СА ЧА СО ВА

НАЈ ГО РА СИ ТУ А ЦИ ЈА У ПАН ЧЕ ВУ

от крио да је нај го ра си ту а ци ја
у Пан че ву, јер је у том гра ду
под не то нај ви ше пре кр шај них
при ја ва.

– Де ца убе дљи во нај ви ше бе -
же са ча со ва у Пан че ву и због
то га та мо има мо зна чај но ве -
ћи број пре кр шај них при ја ва
не го у би ло ком дру гом гра ду у
Ср би ји. Од са мог по чет ка смо
зна ли да је та мо си ту а ци ја ло -
ша и то је раз лог због ко јег смо
у том гра ду пр во по че ли с при -
ме ном за ко на. Си гу ран сам да
ће ове ка зне зна чај но до при -
не ти да се си ту а ци ја по пра ви

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Под се ћа мо, по но вом за ко -
ну, ка да уче ник из о ста не са ча -
са, ро ди те љи ма се у ро ку од
осам да на ша ље оба ве ште ње да
има ју рок од осам да на да
оправ да ју из о стан ке. Уко ли ко
они то не учи не, ди рек то ри
шко ла пи шу пре кр шај не при -
ја ве про тив ро ди те ља над ле -
жном су ду.

Су ди је до но се пре су ду, а она,
уко ли ко је осу ђу ју ћа, под ра зу -
ме ва из ри ца ње опо ме не, или
пла ћа ње нов ча не ка зне у ра -
спо ну од 5.000 до 100.000 ди -
на ра.

У то ку је ди пло мат ска ак ци -
ја у ко јој чел ни ци Ми ни стар -
ства уну тра шњих по сло ва
ула жу огром не на по ре ка ко
би пре до чи ли пред став ни ци -
ма стра них зе ма ља, чла ни -
ца ма Ин тер по ла, да би при -
јем тзв. др жа ве Ко со во у ту
ор га ни за ци ју пред ста вљао кр -
ше ње ме ђу на род ног пра ва,
Ре зо лу ци је Са ве та без бед но -
сти УН 1244 и по ли ти за ци ју
про фе си о нал не ор га ни за ци -
је као што је Ин тер пол.

– Под се тио бих да је Ин -
тер пол на про шло го ди шњем
за се да њу усво јио ре зо лу ци ју
ко ја про пи су је да зе мље ко је
тра же при јем у ту ор га ни за -
ци ју мо ра ју би ти чла ни це УН
или има ти ста тус по сма тра -
ча у УН, а тзв. др жа ва Ко со -
во ни је ни јед но ни дру го. Не
мо гу ни да за ми слим да би
углед на и про фе си о нал на по -
ли циј ска ор га ни за ци ја ка ква
је Ин тер пол по га зи ла соп -
стве ну ре зо лу ци ју и за то не
оче ку јем да ће Ко со во би ти
при мље но у ње но члан ство –
из ја вио је по во дом ово га Не -
бој ша Сте фа но вић, ми ни стар
уну тра шњих по сло ва.

Он је до дао да би при јем
тзв. др жа ве Ко со во у Ин тер -
пол пред ста вљао нај гру бље
кр ше ње ме ђу на род ног пра -
ва, јер је оп ште по зна то да
са мо про гла ше не при штин -
ске ин сти ту ци је ни су у ста -
њу да оси гу ра ју ни ми ни мум
без бед но сти за гра ђа не ко ји

жи ве у на шој ју жној по кра -
ји ни.

– Пот пу ни је ап сурд да љу -
ди ко ји су и са ми на Ин тер -
по ло вим по тер ни ца ма због
нај те жих кри вич них де ла са -
да же ле да од лу чу ју о то ме
ко тре ба да им се при дру жи
на тој ли сти, али не на осно -
ву прав но уте ме ље них ар гу -
ме на та, већ у мон ти ра ним
про це си ма чи ји је сце на рио
уна пред по знат – до дао је
Сте фа но вић.

Он је на гла сио да је не -
сум њи во да би бив шим при -
пад ни ци ма те ро ри стич ке
ОВК при јем тзв. др жа ве Ко -
со во у Ин тер пол слу жио за
ре ван ши зам пре ма срп ском
ста нов ни штву, пре све га пре -
ма при пад ни ци ма на ше по -
ли ци је и вој ске ко ји су бра -
ни ли на ше су на род ни ке у ју -
жној срп ској по кра ји ни.

– Они, чел ни ци тзв. др жа -
ве Ко со во, при јем у Ин тер пол
сва ка ко не же ле због бор бе
про тив кри ми на ла. Чи ње ни -
ца да већ по сто је ће ка на ле ко -
му ни ка ци је пу тем УН МИК-а
са Ин тер по лом ап со лут но не
ко ри сте и да не ма ју ни ка кву
раз ме ну ин фор ма ци ја, ја сно
го во ри да им по ли циј ска са -
рад ња ни је циљ. За то не оче -
ку јем да ће чла ни це Ин тер -
по ла по др жа ти зах тев тзв.
др жа ве Ко со во и до зво ли ти
по ли ти за ци ју те про фе си о -
нал не ор га ни за ци је – за кљу -
чио је Сте фа но вић.

МИ НИ СТАД СТВО УНУ ТДА ШЊИХ ПО СЛО ВА

Ко со во не сме 
у Ин тер пол

ИН ТЕН ЗИ ВИ ДА НА БОД БА ПДО ТИВ ПО ЖА ДА

Ка зне за на мер но
иза зва ну ва тру

и у Пан че ву и у дру гим гра до -
ви ма у Ср би ји – из ја вио је Шар -
че вић.

Пред сед ник Пре кр шај ног су -
да у Бе о гра ду Ми лан Ма ри но -
вић ре као је да је од по чет ка
при ме не За ко на о обра зо ва њу
одр жан ве ли ки број се ми на ра
и обу ка с ди рек то ри ма и се -
кре та ри ма у шко ла ма ка ко ви -
ше не би би ло про пу ста и гле -
да ња кроз пр сте нео д го вор ним
уче ни ци ма и ро ди те љи ма ко ји
до зво ља ва ју да им де ца не иду
у шко лу. Он је на ја вио да ће се
то на ста ви ти.
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СИНДИКАТ СДПСКЕ ПОЛИЦИЈЕ

Недовољно заштићени подаци 



Не дав но је у До ло ву бoравио
ин те ре сан тан гост из да ле ког
Ја па на –Но рио Ина га ки из
То ки ја, ис тра жи вач ру мун -
ског фол кло ра, ко ји је у на -
ше кра је ве до шао по пре по -
ру ци До ре ла Ћи не, пред сед -
ни ка ор га ни за ци о ног од бо ра
Ве ли ког фе сти ва ла фол кло -
ра Ру му на Вој во ди не.

Ина га ки је то ком ове по се -
те сни мао ру мун ске фол клор -
не игре, ве ћи ном из До ло ва.
Њих је при ку пљао Лу чи јан
Да ни лов, за по слен у ло кал -
ном До му кул ту ре као ор га -
ни за тор про гра ма и фол клор -
ни ко ре о граф, на ро чи то по -
све ћен очу ва њу ру мун ске на -
род не игре и тра ди ци је, а
при том је и пред сед ник асо -

ци ја ци је „Ба на тул”, ко ја се
ба ви за шти том пра ва на ци о -
нал не ма њи не по ме ну тог на -
ро да.

Гост из Зе мље из ла зе ћег
сун ца за бе ле жио је сво јом ка -
ме ром и Јо ва на Бол до ви ну
док је пе вао ста ре ру мун ске
на род не пе сме, та ко зва не дој -
не, а на ја вио да ће то ком сле -
де ће по се те у овом пан че вач -
ком се лу ра до сни ми ти и дру -
ге До лов це ко ји на сли чан
на чин не гу ју тра ди ци ју сво -
јих пре да ка.

Ба нат ски Бре сто вац: Дом кул -
ту ре и Клуб фо то и филм ских
ама те ра „По ња ви ца” при ре ди -
ли су збир ну из ло жбу ра до ва

два де сет де ве то ро ау то ра и
пред ста вља ње фо то-мо но гра -
фи је „Пред пре ђе ним пу тем”
у сре ду, 24. ок то бра, у га ле -
ри ји До ма кул ту ре. На ула зу
у шко лу и фи скул тур ну са лу
про ме ње на је сто ла ри ја. Рад -
ни ци ЈКП-а „Ком брест” су за -
јед но с ди рек тор ком са ди ли
је сен ке (хри зан те ме) у цен -
тру се ла, тач ни је у та мо шњим
жар ди ње ра ма, а рас кр че но је
гра ње и ши бље у Ули ци Иве
Ло ле Ри ба ра.

Ба нат ско Но во Се ло: Скуп -
шти на Ме сне за јед ни це јед -
но гла сно је по др жа ла ини ци -
ја ти ву Гру пе гра ђа на „Удру -
же ни за оп шти ну Ба нат ско
Но во Се ло”, пре ма ко јој би
ур гент но тре ба ло обез бе ди ти
функ ци о ни са ње сто ма то ло -
шке ор ди на ци је у ло кал ној
ам бу лан ти и основ ној шко -
ли. „Де мо крат ски дан шко -
ле” при ре ђен је у су бо ту, 20.
ок то бра, од 10 са ти, у про -
сто ри ја ма ОШ „Жар ко Зре -
ња нин”.

До ло во: „Је се њи кон церт”
КУД-а „Ба нат ски вез” одр жан
је у су бо ту, 20. ок то бра, у ве -
ли кој са ли До ма кул ту ре, ка -
да су, по ред до ма ћи на, на -
сту пи ли и го сти из Ру му ни је
– Фол клор ни ан самбл „Ва ља
Со ме шу луј” („Valea Somesu-
lui”) из оп шти не Гер ла, жу -
па ни ја Клуж.

Гло гоњ: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це на сут је стру га ни ас -
фалт на пар кинг ис пред ка -
пе ле, у Ули ци 4. ок то бра и на
пут ка Ске ли. Три на е ста ма -
ни фе ста ци ја Да ни по вр та ра
„Гло гоњ ска је сен” би ће одр -
жа на у не де љу, 28. ок то бра,
на ло кал ном пи јач ном пла -
тоу. Про да ја ку пу са и дру гог
по вр ћа по про мо-це на ма, као
и спе ци ја ли те та из ко тли ћа,
по че ће у 8 са ти, а два са та
ка сни је би ће при ре ђе но све -
ча но отва ра ње.

Ива но во: За уче ни ке и на став -
ни ке ко ји су осво ји ли на гра -
ду на так ми че њу у ак ци ји „Са -
ку пи, уште ди, ви де ћеш да вре -
ди” у су бо ту, 20. ок то бра, ор -
га ни зо ва на је јед но днев на екс -
кур зи ја по Де спо тов цу и око -
ли ни. По во дом обе ле жа ва ња
150 го ди на од на стан ка се ла,
у сре ду, 24. ок то бра, шко ла је
при ре ди ла де мон стра ци ју за -
бо ра вље них ига ра, док је у че -
твр так еми то ван филм „Ива -
но во кроз вре ме”. Све ча на ака -
де ми ја по во дом тог ве ли ког
ју би ле ја на про гра му је у пе -
так, 26. ок то бра, од 12 са ти, у
До му кул ту ре, а су тра дан на
истом ме сту у 19 са ти би ће
отво ре на три де сет сед ма
Омла дин ска из ло жба фо то -
гра фи је Ср би је.

Ја бу ка: По на ло гу Ме сне за -
јед ни це, рад ни ци ЈКП-а „Вод-
-ком” чи сте ки шне ка на ле у
Омла дин ској ули ци. По во дом
Ме ђу на род ног да на же на на
се лу, у не де љу, 21. ок то бра,
одр жан је тре ћи ет но-ба зар у
ор га ни за ци ји Удру же ња же на
„Злат на ја бу ка”. Дан ја бу ке
обе ле жен је у сре ду, 24. ок то -
бра, при год ном школ ском при -
ред бом у До му кул ту ре.

Ка ча ре во: За вр шен је деч ји
кон курс за уче шће на пред -
сто је ћем Фе сти ва лу ху мо ра и
са ти ре под на зи вом „Жа о ка
2018”. Са ма ма ни фе ста ци ја
би ће одр жа на у че твр так, 1.
но вем бра, од 19 са ти, у До му
омла ди не, ка да ће би ти упри -
ли чен про грам за нај мла ђе, а
су тра дан у исто вре ме на сту -
пи ће нај е ми нент ни ји афо ри -
сти ча ри у ре ги о ну.

Омо љи ца: Основ на шко ла „До -
си теј Об ра до вић” је из ја шња -
ва њем гра ђа на на ин тер нет
стра ни ци под на зи вом www.za-
jednicizajedno.nis.eu по др жа -
на са 7.383 гла са у на ме ри да
омо љич ка де ца до би ју без бед -
не спорт ске те ре не.

Стар че во: За вр ше но је ре но ви -
ра ње га ле ри је „Бо ем”, па ће
уско ро усле ди ти по че так но ве
из ло жбе не се зо не, а то ком сле -
де ће не де ље би ће и зва нич но
отво ре на но ва би бли о те ка. Пре -
да ва ње за по љо при вред ни ке о
без бед но сти са о бра ћа ја одр жа -
но је у су бо ту, 20. ок то бра, у са -
ли за вен ча ње. Су тра дан је у
ККК-у при ре ђе на пре зен та ци -
ја му зич ких до га ђа ја упри ли -
че них то ком про те кле го ди не.

Петак, 26. октобар 2018.
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Месне актуелности 
Ет но-ба зар на 
пет на е стак штан до ва

Ђа ци нај пре ду зет ни ји

Ме ђу на род ни дан же на на се лу
тре ћи пут за ре дом обе ле жен је у
ор га ни за ци ји ја буч ког удру же -
ња же на у не де љу, 21. ок то бра,
ка да је при ре ђен из ло жбе но-про -
дај ни ет но-ба зар на пла тоу ис -
пред та мо шњег До ма кул ту ре.

И овом при ли ком су се по -
зи ву до ма ћи на, чла ни ца ак ти -
ва „Злат на ја бу ка”, ода зва ле
мно ге ор га ни за ци је. Та ко су,
по ред удру же ња при пад ни ца
леп шег по ла из Пан че ва, Гло -
го ња, Но вог Се ла, Ка ча ре ва,
Опо ва, Де бе ља че и Ба нат ског
Кар лов ца, сво је ру ко тво ри не
пред ста ви ли по но во и ло кал -
ни пче ла ри, ви на ри, пен зи о не -
ри, шти ће ни ци До ма за ЛО МР
„Ср це у Ја бу ци”, а нај број ни ји
су би ли уче ни ци Основ не шко -
ле „Го це Дел чев”.

За сја ла „Злат на ја бу ка”
На све ча ном отва ра њу до га ђа -
ја, по ред пред сед ни це удру же -
ња „Злат на ја бу ка” Су за не Сто -
јиљ ко вић, го во ри ли су и пр ви
чо век се ла Сло бо дан Илић, као
и већ ник за кул ту ру Не ма ња
Ро тар, ко ји је на тај на чин исту -
пао у име ге не рал ног по кро ви -
те ља ма ни фе ста ци је.

– Не сум њи во да је уло га же -
на у са вре ме ном дру штву умно -
го ме до би ла на зна ча ју у од но -
су на про шла вре ме на. Мо же
се ре ћи да при пад ни це не жни -
јег по ла да нас по кре ћу овај свет
мно го сна жни је и с ве ћом си -
гур но шћу не го му шкар ци, па
да су оне упра вља ле исто ри јом,
мо жда не би ло ово ли ко су ко ба
и ра то ва – ис та као је Ро тар.

СЕЛО

У ЈА БУ ЦИ ТРЕ ЋИ ПУТ ОБЕ ЛЕ ЖЕН МЕ ЂУ НА РОД НИ ДАН ЖЕ НА НА СЕ ЛУ

КРЕ А ТИВ НЕ ДА МЕ ДО БИ ЈА ЈУ НА ЗНА ЧА ЈУ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

ИС ТРА ЖИ ВАЧ ИЗ ТО ИИ ЈА У ПО СЕ ТИ ДО ЛО ВУ

Ја па нац сни мао дој не

На кон то га усле дио је му -
зич ки про грам, а упо ре до с
тим и раз гле да ње штан до ва,
као и про да ја и де гу ста ци ја
са др жа ја ко ји су се на њи ма
на ла зи ли.

Пре ма ре чи ма Су за не Сто -
јиљ ко вић, са ма чи ње ни ца да је
овај дан обе ле жен тре ћи пут,
го во ри да су Ја бу чан ке рас по -
ло же не за рад, уса вр ша ва ње и
на пре до ва ње.

– Спрем не смо и за сва ки
вид са рад ње, ка ко у окви ру на -
шег ме ста, та ко и мно го ши ре.
Ове го ди не про шао нам је про -
је кат „Ок то бар ски да ни у ср цу
Ја бу ке” код град ског Се кре та -
ри ја та за по љо при вре ду, се ло
и ру рал ни раз вој, па им за хва -
љу је мо на по др шци, као и на -
шим ин сти ту ци ја ма – Ме сној
за јед ни ци и До му кул ту ре, чи је
про сто ри је по вре ме но ко ри сти -
мо, али би нам ве о ма зна чи ло
ка да би смо има ли сво је. Тре -
нут но нас је два де сет пет, ве о -
ма ак тив но је бар по ла, а отво -
ре ни смо и за но ве чла но ве –

на ве ла је пред сед ни ца удру же -
ња „Злат на ја бу ка”.

Не до ста ју про сто ри је
и фи нан си је
А на ет но-ба за ру нај а гил ни ји
су би ли уче ни ци ОШ „Го це Дел -
чев”, и то они од пе тог до сед -
мог раз ре да, ко ји су пре ма ре -
чи ма на став ни це тех нич ког
обра зо ва ња Сне жа не Гр бић, што
на ча со ви ма, што код ку ће, на -
пра ви ли мно го ру ко тво ри на,
по пут ко ла ча, на ки та, ку ћи ца
за пти це, под ме та ча...

Та ко је Ог њен из ше стог раз -
ре да про да вао ма фи не ко је је
пра вио сам-сам ци јат док су му
ро ди те љи би ли на по слу. Ње -
го ва вр шња ки ња Ни ко ли на ну -
ди ла је ва ни ли це и ко ки це за
50 ди на ра по ко ма ду, Или ја –
не ке пред ме те од но ви на, а Ива
– маг не те. Ми ли ца и Алек са
про да ва ли су ли му на ду и ко -
ла чи ће на лик на ме де ња ке, а
да би их на пра ви ле, би ло им је
по треб но не ви ше од два де се -
так ми ну та по ко ма ду.

С дру ге стра не, Не над Фи ли -
пов ски, пред сед ник Удру же ња
ви на ра „Грозд”, пред ста вио се
сво јим цр ве ним и бе лим ви ни -
ма, а Бла ги ца Ко ста ди нов ски из
удру же ња „Илин ден” и пре о ста -
ле чла ни це на пра ви ле су ста ре
ма ке дон ске спе ци ја ли те те: грав -
че-тав че, пе ту ли це и зел ник, као
и пи те, штру дле, кроф не... Јел ка
Ђор ђе вић и удру же ње „Ве ште ру -
ке” про мо ви са ли су сво је про из -
во де и ма ни фе ста ци ју „Ве зе не
ма ра ми це”, док Зо ра Чу брић из
ка ча рев ачког „Ет но-кут ка” сма -
тра да је овај дан би тан и да
же на ма тре ба по све ти ти ви ше
па жње и по др шке.

– Још увек не ма мо про сто ри -
је, па као удру же ње не ће мо има -
ти где да по ста ви мо раз бој за ко -
ји смо до би ле про јект ни но вац.
Ина че, у про се ку све ор га ни за -
ци је же на са се ла до би ју сто ти -
нак хи ља да ди на ра го ди шње, чи -
ме је те шко фи нан си ра ти и пу -
то ва ња, па ве ћи ну тро шко ва мо -
ра мо да до ти ра мо из свог џе па –
ре кла је Чу бри ће ва.

Го то во го ди ну да на но во се љан -
ска обра зов на уста но ва уче -
ству је у про јек ту под на зи вом
„Под сти ца ње де мо крат ске кул -
ту ре у шко ла ма”, у ор га ни за -
ци ји Цен тра за обра зов не по -
ли ти ке и уз по др шку Са ве та
Евро пе и Европ ске уни је.

Циљ ових ак тив но сти је, по -
ред оста лог, и уве ћа ње зна ња
и све сти о пред но сти ма ин клу -
зив ног обра зо ва ња, што би тре -
ба ло да до ве де до сма ње ња дис -
кри ми на ци је у шко ла ма, на -
ро чи то пре ма осе тљи вим дру -
штве ним гру па ма – ре чи су на -
став ни це у ОШ „Жар ко Зре ња -
нин” Гор да не То пић.

– Све што смо пред у зи ма ли
то ком про шле, као и ове школ -
ске го ди не до при не ће уна пре -
ђи ва њу ком пе тен ци ја ко је смо
сма тра ли при о ри тет ним, као

што су од го вор ност, по што ва -
ње, зна ње и кри тич ко раз у ме -
ва ње све та. За уче шће у овом
про јек ту иза бра но је укуп но
два де сет основ них и сред њих
шко ла с те ри то ри је це ле Ср би -
је, па нам је огром на част што
смо јед на од њих – ис та кла је
на став ни ца.

Ина че, овај пра зник је код нас
по знат и као Дан раз ли чи тих кул -
ту ра, а за Но во се ља не је већ по -
стао тра ди ци ја. Та да се кроз раз у -
ме ва ње дру га чи јег раз ви ја и тим -
ски рад код де це, ко ји се пре све га
огле да у при пре ми, од го вор но сти
и, на кра ју, осе ћа ју за до вољ ства
због успе шног за вр шет ка за дат ка.

Овог пу та у шко ли „Жар ко
Зре ња нин” на шли су се и го -
сти из Са ве та Евро пе, Цен тра
за обра зов не по ли ти ке, као и
пан че вач ких шко ла – Тех нич -
ке и Основ не „Ми ро слав Ми ка
Ан тић”. Они су би ли при јат но
из не на ђе ни го сто прим ством
до ма ћи на и, на ро чи то, спе ци -
јал ним про гра мом под на зи -
вом „Пут око све та за јед но
пре под не”, ка да je сва ка учи о -
ни ца би ла де ко ри са на у ду ху
јед не зе мље – Аме ри ке, Фран -
цу ске, Тан за ни је, Ар ген ти не...
Уче ни ци су се свој ски по тру -
ди ли да пред ста ве бо гат ство
свет ских раз ли чи то сти – од Ин -
ди ја на ца и пле са чи це из Не -
па ла, до при ка за Шпа ни је у
ли ку игра чи це фла мен ка, ги -
та ри сте, то ре а до ра и са мог Пи -
ка са.

ДАН РАЗ ЛИ ЧИ ТИХ ИУЛ ТУ РА У НО ВО СЕ ЉАН СИОЈ ШИО ЛИ

Пут око све та за јед но пре под не

ВЕ ЛИ ИИ ЈУ БИ ЛЕ Ј ПАН ЧЕ ВАЧ ИОГ СЕ ЛА

Век и по Ива но ва
Све том ми сом у ива но вач кој
Цр кви Све тог Вен де ли на у не -
де љу, 21. ок то бра, по че ло је
обе ле жа ва ње ве ли ког ју би ле ја
– сто пе де сет го ди на од фор -
ми ра ња ме ста. На ста ви ло се у
сре ду и че твр так про мо ви са -
њем ста рих ига ра на ло кал ном
ста ди о ну и про јек ци јом фил -
ма „Ива но во кроз вре ме”.

Цен трал на про сла ва ве ка и
по по сто ја ња пан че вач ког се ла
с нај ша ро ли ки јом на ци о нал ном
струк ту ром би ће упри ли че на у
пе так, 26. ок то бра, у 12 са ти,
ка да ће у До му кул ту ре би ти
при ре ђе на све ча на ака де ми ја.

За ни мљив про грам би ће одр -
жан и су тра дан од 19 са ти – у
по ме ну тој кул тур ној уста но ви
би ће отво ре на три де сет сед ма
Омла дин ска из ло жба фо то гра -
фи је Ср би је.

А све по че ло не ка да дав но
та ко што је гру па од око две -
ста Бу га ра Пал ће на из ру мун -
ског де ла Ба на та сти гла је
1868. го ди не на ове про сто ре
по ре ше њу ау стро у гар ског ца -
ра, на се лив ши оба лу Ду на ва.

Они су од беч ког мо нар ха до -
би ли по де сет ла на ца њи ва и
по ла лан ца пла ца, а за уз врат
су има ли оба ве зу да уче ству ју
у град њи на си па. Прет по ста -
вља се да је се ло до би ло на зив
по јед ном од тих до се ље ни ка
– Ива ну Гу ра ну, ко ји је у то
вре ме др жао не ку вр сту про -
дав ни це-ка фа не.

Не што ка сни је до шло је и
око осам сто Ма ђа ра из Бу ко -
ви не; по том је 1874. на пра -
вље на пр ва шко ла, а за хва љу -
ју ћи ан га жо ва њу би ску па Бо -
на за Шан до ра, 1888. го ди не
из гра ђе на је Цр ква Све тог Вен -
де ли на.

Са за вр шет ком на си па ме -
сто је мо гло убр за ни је да се
раз ви ја. Та ко је би ло све до
сре ди не про шлог ве ка, ка да је
у Ива но ву жи ве ло пре ко три

хи ља де љу ди. На кон ра зних
ми гра ци ја да нас их је три пу -
та ма ње. Ипак, тај број се у
по след ње вре ме уве ћа ва због
до се ља ва ња љу ди с ра зних стра -
на, пре све га љу би те ља мир -
но ће ме ста, као и зе ле ни ла,
при ро де и во до то ко ва ко ји га
окру жу ју.

Цен трал на про сла ва ве ка и
по по сто ја ња пан че вач ког се -
ла с нај ша ро ли ки јом на ци о -
нал ном струк ту ром би ће упри -
ли че на у пе так, 26. ок то бра, у
12 са ти, ка да ће у До му кул ту -
ре би ти при ре ђе на све ча на ака -
де ми ја.

За ни мљив про грам би ће одр -
жан и су тра дан од 19 са ти – у
по ме ну тој кул тур ној уста но ви
би ће отво ре на три де сет сед ма
Омла дин ска из ло жба фо то гра -
фи је Ср би је.



Уметник из Панчева Милан Ујка
Манић изложиће своје радове у
родном граду Пироту, у Галери-
ји „Чедомир Крстић”, 30. окто-
бра, у оквиру изложбе под нази-
вом „Геометријске апстракције
– емотивност и рационалност”.

Изложбу ће отворити истори-
чарка уметности, музејски савет-
ник и директорка Галерије Рад-
мила Влатковић и др Драгана Дра-
гутиновић, професор на Високој
струковној школи за образовање
васпитача Пирот и председница
УЛУ „Нова арт сцена” у Пироту,
чији је члан и аутор изложбе.

Ово је његова четврта само-
стална изложба, а претходна
је одржана у КЦ Панчева.

– Иако су моји апстрактни
радови у целости стварани на
компјутеру, рекао бих да они,
поред рационалног геометриј-
ског израза, нуде и једну нову
осећајност, можда и незамисли-
ву за медиј у којем су настали.
Апстрактном сликом желим да
прикажем унутрашњи сензиби-
литет и личну поетику. Поку-
шавам да код посматрача побу-
дим осећајност и разумевање
геометријске апстракције, да је

приближим. Понекад ми се чи-
ни да је разумевање апстрактне
уметности подједнако страно
савременом посматрачу као што
је и разумевање теорије рела-
тивности. Обе су настајале и
развијале се пре више од сто
година: апстрактна уметност и
теорија релативности. Дакле,
посматрачу нудим своју загле-
даност у геометрију и опијеност
бојом – рекао је Манић.

Милан Ујка Манић рођен је у
Пироту 1979. године. Од 2012.
живи у Панчеву. Члан је УЛУС-а,
УЛУ „Нова арт сцена” из Пирота,

УЛУ Панчева и УЛУ „Светио-
ник” из Панчева. Од 2017. го-
дине је у статусу лица које са-
мостално обавља ликовну де-
латност из области проширених
медија. Ове године је добио спе-
цијалну награду на шестом фе-
стивалу ГИФЕСТ у Суботици за
кратку анимирану форму.

Алек сан дар Стој ко вић,

уред ник ин фор ма ти ве 

пор та ла „013ин фо”

ФО ТО ГРА ФИ ЈА: Увек се вра -
ћам де ли ма ве ли ког фран -
цу ског фо то гра фа Ан ри ја
Кар ти је-Бре со на. Бре сон се
сма тра, ма ко ли ко то пом -
пе зно зву ча ло, оцем но вин -
ске фо то гра фи је. Фра за ко ју
је он за сту пао, а ка сни је је
по ста ла иде ја во ди ља за мно -
ге фо то гра фе, па и за ме не,
је сте „decisive moment” – од -
лу чу ју ћи тре ну так. И, за и ста,
ка да гле да те Бре со но ве фо -
то гра фи је, све је баш у том
тре нут ку. Он ни је па тио за
тех нич ким са вр шен ством,
основ на иде ја ње го вих ра до -
ва су тре ну ци, ти од лу чу ју ћи
тре ну ци ко ји чи не жи вот.
„Од лу чу ју ћи тре ну так” је и
на зив јед не књи ге Бре со но -
вих фо то гра фи ја, ко ју је об -
ја вио да ле ке 1952. го ди не. У
њој се на ла зи сто два де сет
шест сни ма ка, а Бре сон је у
уво ду на пи сао: „За ме не је
фо то гра фи ја си мул та но пре -
по зна ва ње, у де ли ћу се кун -
де, ва жно сти до га ђа ја, као и
пре ци зне ор га ни за ци је об ли -
ка ко ја да је том до га ђа ју од -
го ва ра ју ћи из ра жај”. Бре сон
је био и пр ви за пад ни фо то -
граф ко ји је мо гао сло бод но
да фо то гра фи ше у не ка да -
шњем Со вјет ском Са ве зу. Рет -
ко је пра вио фо то гра фи је у
бо ји. Ње гов из бор је био цр -
но-бе ли филм. Ни ка да ни је
сли као по мо ћу бли ца и за тај
на чин сни ма ња је го во рио:
„То је не при стој но... Као да
до ђе те на кон церт с пи што -
љем у ру ци”. За хва љу ју ћи ин -
тер не ту, Бре со но ви ра до ви
су да нас до ступ ни у сва ком
тре нут ку. По тра жи те их на
сај ту аген ци је „Magnum Pho-
tos”, ко ју је Бре сон осно вао с
још че ти ри сво ја са рад ни ка.

ФИЛМ „Гра ђа нин Кејн” не -
сум њи во је по знат зре лим
фил мо љуп ци ма, али ми слим
да ни је зго рег да их под се -
тим, а при том оба ве стим и
не што мла ђе по кло ни ке „по -

крет них сли ка” на ово ван -
вре мен ско ре мек-де ло филм -
ске умет но сти. Ово де ло Ор -
со на Вел са, по ми шље њу мно -
гих, нај по зна ти ји је и нај бо -
ље оце ње ни филм на све ту.
Велс је био ре жи сер, глав ни
глу мац и про ду цент овог
фил ма, а оно што је за па њу -
ју ће, је сте да је то био ње гов
филм ски де би, и то у два де -
сет пе тој го ди ни. Ка кав ге -
ни је! Филм је био но ми но -
ван за де вет „Оска ра”, али је
до био са мо је дан – за нај бо -
љи ори ги нал ни сце на рио. У
фил му је ис при ча на тра гич -
на при ча о си ро ма шном де -
те ту ко је је отрг ну то из свог
до ма, да би га од га јио бан -
кар, ко ји је од ње га на чи нио
ве о ма бо га тог, аро гант ног и
енер гич ног но вин ског маг -
на та. Сво ју ре пу та ци ју је гра -
дио као да ре жљи ви по бор -
ник угро же них љу ди, а его и -
стич ни ум усред сре дио је на
по ли тич ку ка ри је ру, све док
ти сно ви ни су па ли у сен ку
ње го ве афе ре с пе ва чи цом.
Кеј нов жи вот би ва са мо у ни -
штен же љом да оства ри аме -
рич ки сан о успе ху. На кон
два не у спе ла бра ка по ста је
зло вољ но и гро теск но чу до -
ви ште, а сво је по след ње да -
не про во ди сам, да ле ко од
све та и не сре ћан у зло слут -
ном зам ку ис пу ње ном дра -
го це но сти ма ко ји ма је по ку -
ша вао да на до ме сти пра зни -
ну у жи во ту. Чи та ва при ча
ис при ча на је кроз на сто ја ња
јед ног но ви на ра да от кри је
за што је на са мр ти Кејн ре -
као: „Rosebud” (пу по љак).

КУЛТУРА
Петак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ДЕЧ ЈА ЛИ КОВ НА КО ЛО НИ ЈА ДИВ ЧИ БА РЕ

ЛИ КЛВ НА ДЕ ЛА ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ МА ЛИ НА НА
Пред ста вље но 
осам де сет шест 
ли ков них ра до ва

Из ло жба ра до ва на ста лих у Деч -
јој ли ков ној ко ло ни ји Див чи -
ба ре, ко ју ор га ни зу је ПУ „Деч -
ја ра дост”, отво ре на је 19. ок -
то бра у Га ле ри ји са вре ме не
умет но сти. Овом при ли ком су
пред ста вље ни ра до ви на ста ли
у окви ру еко-шко ле, спорт ског
и му зич ког кам па и кам па ен -
гле ског је зи ка.

Из ло жбу је отво ри ла ди рек -
тор ка ПУ „Деч ја ра дост” Да ни -
је ла Ђа ко вић, ко ја је ис та кла
ко ли ко је ве ли ка ствар што је
ова ко кре а ти ван про грам за де -
цу увр штен у рад пан че вач ке
пред школ ске уста но ве.

О ли ков ној ко ло ни ји, ко ја је
је дин стве на у на шој зе мљи, го -
во рио је пе да гог за ли ков но
вас пи та ње Емил Сфе ра.

– То ком по след ње не де ље ју -
на одр жа на је ова је дин стве на
ма ни фе ста ци ја. Пред школ ска
уста но ва „Деч ја ра дост” ор га -

Од лу чу ју ћи туе ну так

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка

Че твр так, 25. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -

ди не: му зич ко ве че „На ран Џе мо ва ње”.

Сре да, 31. ок то бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла ди -

не: кон церт са ста ва „ST Fusion”.

Че твр так, 1. но вем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

отва ра ње џез фе сти ва ла кон цер ти ма са ста ва „Cafе Drechsler”

(Ау стри ја) и „Petrella, Mirra & Rabbia” (Ита ли ја).

Из ло жбе

Че твр так, 25. ок то бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра: из -

ло жба сли ка и цр те жа „У ма на сти ру” Пре дра га Ло ја ни це.

По не де љак, 29. ок то бар, 19 са ти, Га ле ри ја са вре ме не умет -

но сти: че тр де сет осми Са лон умет но сти Пан че ва „Умет -

ност/из раз = из лаз”.

Филм

Че твр так, 25. ок то бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

про мо ци ја но вог би о скоп ског про јек то ра уз про јек ци је фил -

мо ва „Ду нав се ули ва у Та миш” и „Но ва ју тра ста ре ва ро ши”

Ива на Ра ки џи ћа и „Пан че во... то је кад се вра тиш” То ми сла -

ва Ваг не ра.

Пред ста ве

Сре да, 31. ок то бар, 17 са ти, дво ра на Кул тур ног цен тра:

пред ста ва за де цу „Зе ле на пла не та”.

Тематски програм

Петак, 26. октобар, 18 сати, Градска библиотека: отварање

изложбе „Срби Ливањског поља – трајање кроз векове” проф.

др Вељка Ђурића и Радована Пилиповића.

Пан че вач ки илу стра тор и ка -
ри ка ту ри ста Ни ко ла Дра гаш у
пе ри о ду од 1. до 15. ок то бра
одр жао је ма њу тур не ју ра ди о -
ни ца ка ри ка ту ре за срп ску де -
цу ко ја жи ве у Аме ри ци. По -
зив је сти гао од све ште ни ка
Ра до ва на Ја ко вље ви ћа, ко ји има
слу жбу у Хра му Св. Ве ли ко му -
че ни ка Ге ор ги ја у Шер ви лу.

Ор га ни зо ва не су укуп но че -
ти ри ра ди о ни це. Пр ва је одр -
жа на у Шер ви лу у Ин ди ја ни,
при срп ском пра во слав ном
Хра му Св. Ве ли ко му че ни ка Ге -
ор ги ја. Тра ја ла је два да на и
њој је при су ство ва ло око два -
де сет пе то ро де це, уз ра ста од
че ти ри до пет на ест го ди на. Дру -
га је при ре ђе на у Мер ви лу, та -
ко ђе у Ин ди ја ни, при срп ском
Хра му Све тог Са ве, тра ја ла је
је дан дан, а њој је при су ство -
ва ло око пет на е сто ро де це. Тре -
ћа је одр жа на у Чи ка гу, при
Хра му Св. Си ме о на Ми ро то -
чи вог, тра ја ла је је дан дан, а
при су ство ва ло је око пет на е -
сто ро де це.

– На том ме сту ме је до че ка -
ло при јат но из не на ђе ње, где је

на та бли пи са ло ле пим сло ви -
ма: „До бро до шао, чи ка Ни ко -
ла”. Че твр ту ра ди о ни цу сам
одр жао та ко ђе у Чи ка гу, у
основ ној шко ли у окви ру Ака -
де ми је „Све ти Са ва”, а тра ја ла
је два да на. Ова ра ди о ни ца је
за ме не има ла по себ ну емо ци -
ју, јер сам ов де одр жао сво ју
пр ву ра ди о ни цу ка ри ка ту ре ка -
да сам пре две го ди не го сто -
вао у Аме ри ци истим по во дом
– ре као је Ни ко ла Дра гаш.

Ни ко ла је де ци на пра вио по -
се бан уго ђај, та ко што се на
свим ра ди о ни ца ма по ја вљи вао
у ко сти му олов ке, због че га су
га на зва ли Ми стер Пен сил.

– На свим ра ди о ни ца ма смо
ра ди ли ве жбу кре а тив ног раз -
ми шља ња, ка да су де ца од за -
да тих мо ти ва мо ра ла да на -
пра ве но ве ори ги нал не цр те -
же, па је та ко од ли ста на ста ла
екс пло зи ја, од ка пи во де па па -
гај, од ша пе пас. Дру га ве жба

је би ла „Учи мо да цр та мо”, па
су де ца, ко рак по ко рак, за јед -
но са мном учи ла да цр та ју ла -
ва, ви те за, зма ја, пин гви на, да -
бра. На кра ју сва ке ра ди о ни це
за де цу сам имао по себ но из -
не на ђе ње: сва ком од њих сам
на цр тао оми ље ну жи во ти њу –
ис при чао је Дра гаш.

Он је ис ко ри стио при ли ку да
свој опус ка ри ка ту ра и илу стра -
ци ја из ло жи на ма ни фе ста ци ји
„Ко тли ћи ја да”, ко ја је одр жа на
при срп ском пра во слав ном Хра -
му Св. Ве ли ко му че ни ка Ге ор -
ги ја у Шер ви лу у Ин ди ја ни.

– На овом кре а тив ном и за
ме не по себ ном и емо тив ном
пу то ва њу имао сам при ли ку да
оби ђем срп ске све ти ње, раз го -
ва рам и дру жим се са срп ским
на ро дом у Аме ри ци, да учвр -
стим ста ра и стек нем но ва при -
ја тељ ства, а је дан од по себ них
тре ну та ка био је ка да су брат и
се стра ко ји су при су ство ва ли
јед ној ра ди о ни ци ка ри ка ту ре
по же ле ли да се по ја вим на њи -
хо вој ро ђен дан ској про сла ви у
ко сти му олов ке – ис та као је
Ни ко ла Дра гаш.

РЕ ПОР ТА ЖА С ТУР НЕ ЈЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ ИЛУ СТРА ТО РА

Ра ди о ни це ка уи ка ту уе у Аме уи ци

Страну припремила 
Мирјана

Марић

ни зу је про фе си о нал не ли ков -
не ко ло ни је с ли ков ним пе да -
го зи ма из раз ли чи тих гра до ва,
ко ји ра де с де цом у окви ру ра -
ди о ни ца. Кре ну ли смо с ве ли -
ком на дом и же љом да по мог -
не мо де ци да осна же сав та ле -
нат и љу бав пре ма ли ков ној
умет но сти, та ко што ће мо им
ми отво ри ти вра та ка умет но -
сти. То успе шно ра ди мо већ

два де сет јед ну го ди ну – ре као
је Емил Сфе ра.

Он је до дао да је до са да
кроз ли ков ну ко ло ни ју про -
шло око осам сто пе де се то ро
пан че вач ке де це, ко ја су на
овај на чин упо зна ла раз не ли -
ков не тех ни ке.

– Де ца су ра ди ла са сли ка -
ри ма, про фе си о нал ци ма, ли -
ков ним умет ни ци ма и то је за

њих јед но нео пи си во ис ку ство.
На кра ју увек би ра мо по два
нај бо ља ра да сва ког уче сни ка
ко ло ни је и пред ста вља мо на
из ло жби – на гла сио је Сфе ра.

Ово го ди шња из ло жба об у -
хва та осам де сет шест деч јих
ра до ва и че ти ри сли ке њи хо -
вих ли ков них мен то ра.

Ове го ди не је одр жа на и се -
дам на е ста Еко-шко ла, чи ји је
ау тор и ко ор ди на тор Сне жа на
Ми рић.

– Као ко ор ди на тор еко-кам па
же лим да ка жем да ми за јед но
с на шом де цом од ра ста мо и
учи мо, са зна је мо на чи не ка ко
да чу ва мо и во ли мо свет око
се бе и при том се у то ме и за ба -
вља мо – ре кла је Сне жа на Ми -
рић.

Ра до ви су би ли по ста вље ни
до 23. ок то бра у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти, а у пе ри о -
ду од ме сец да на ро ди те љи ће
од ли ков ног пе да го га мо ћи да
пре у зму по је дан рад свог де -
те та ка ко би им оста ла успо -
ме на на ово го ди шњу ма ни фе -
ста ци ју.

РАДОВИ МИЛАНА УЈКЕ МАНИЋА

Eмотивност и уационалност

ИЗЛОЖБА „ДОДИР” У АТЛАНТИ

Уметност спaja
ПРИЗНАЊЕ ЗА ОГЊЕНА ГЛАВОНИЋА

Најбољи у Кини
Средином августа, на велики
православни празник Преобра-
жење господње, у Атланти је
одржана изложба ликовних ра-
дова под називом „Додир”, на
којој су учествовали уметници
групе „Стојан Трумић” из Пан-
чева, група мозаичара из Бео-
града „Камен и лом”, као и
ствараоци из овог америчког
града.

Уметници из Србије и Џор-
џије поклонили су преко педе-
сет радова, а сав приход од

продаје експоната био је на-
мењен за проширење просто-
рије Дечје недељне школе.
Овом изложбом је озваничен
и рад Српског културног цен-
тра, као и музеја „Етно-кућа”
при Цркви Светих апостола Пе-
тра и Павла.

Ауторка и организатор изло-
жбе Милана Вујић Солније по-
сетила је Панчево и том при-
ликом је захвалила члановима
групе „Стојан Трумић” на ве-
ликодушности и сарадњи.

На другом Међународном филм-
ском фестивалу „Притајени ти-
гар, скривени змај” у кинеском
граду Пингјау српски редитељ
Огњен Главонић освојио је на-
граду „Роберто Роселини”, која
се додељује најбољем редитељу.

Главонићев „Терет” је преми-
јерно приказан на седамдесет
првом Канском филмском фе-
стивалу, у програму „Петнаест
дана аутора”. Огњен Главонић је
већ награђен за режију овог фил-
ма, и то на фестивалу у Коши-

цама у Словачкој. „Терет” је на-
грађен и на фестивалу „На крају
света” на крајњем истоку Русије.
Филм је приказан на фестива-
лима у Ванкуверу, Луксембургу,
Букурешту и Лондону. Домаћа
премијера ће бити одржана на
Фестивалу ауторског филма.

„Терет” Огњена Главонића у
Пингјау премијерно је прика-
зан на азијском континенту, а
награда „Роберто Роселини”
обухвата и новчани износ од
10.000 долара.
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ПО ВОЉ НО Оа зда МХ
3, 16, 16 В, не ре ги -
стро ван, 1991. го ди -
ште, вла сник.
063/848-62-45,
065/659-58-01.
(268272)

ГОЛФ, 1995, ре ги -
стро ван, по ло 1.4, I,
2000. ре ги стро ван.
063/837-48-34.
(268351)

ПЕ ЖО 306, 1.8, бен -
зин, 1994. го ди ште,
ис пра ван, до бар, 720
евра. 062/866-78-39.
(268386)

ПО ЛО 1.2, 2003, пе то -
ра вра та, у пр вој бо ји,
Ое та лик црн. 
064/587-50-24.
(268639)

СТИ ЛО 1.9, ди зел,
2002, пе то ра вра та,
фул опре Оа, у пр вој
бо ји. 064/587-50-24.
(268639)

ГОЛФ 4, 1.9 ТДИ,
2002, пе то ра вра та,
фул опре Оа, на иОе.
064/587-50-24.
(268639)

ОПЕЛ за фи ра 2012,
го ди ште, про да -
јеО/Ое њаО за но ви ји.
Мо ја до пла та.
063/244-674.
(268647)

АСТРА Г ка ра ван,
2001, 1.6, плин, га ра -
жи ран, ре ги стро ван,
вла сник, по вољ но.
063/345-837.
(268407)

ОК ТА ВИ ЈА А 4, 1.9
ТДИ, 2008, га ра жи -
ран, ре ги стро ван, вла -
сник, по вољ но.
063/345-837.
(268407)

ПУН ТО 2004, бен зин,
плин, тек ре ги стро ван,
3 В. 063/895-45-80.
(268457)

ПРО ДА ЈЕМ фи јат
бра ва, 1.9, ЈТД, 2001.
го ди ште, без ула га ња.
Тел. 063/756-29-38.
(268463)

РЕ НО МЕ ГАН, 2007.
ди зел, 106 ко ња, 6 бр -
зи на, 2.900 евра, вла -
сник. 064/246-05-71.
(268487)

ПРО ДА ЈЕМ па сат ЦЛ,
Б 3, ТДИ, коО форт,
edition, пр ви вла сник.
Тел. 063/866-44-07.
(268490)

ЈУ ГО 45, 1997. го ди -
ште, ре ги стро ван до
кра ја го ди не. Тел.
062/245-726.
л(268506)

ПУН ТО 1.2, 2002, Ое -
та лик зе лен, га ра жи -
ран, до бар, вла сник.
064/856-60-65.
(268579)

ДЕ ЛО ВИ ју го, кец, су -
за, Оо то ри, пе то сте пе -
ни Ое ња чи, оста ло.
064/856-60-65.
(268579)

КУ ПУ ЈЕМ ау то Оо би ле,
ста ње и из глед ни су
бит ни, од 70 до 1.800
евра. 062/193-36-05.
(268464)

КУ ПУ ЈЕМ ау то Оо би ле,
ста ње не бит но, до
2.000 евра. 063/165-
83-75. (268464)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до
500 евра, ста ње не -
бит но, ис пла та ре ал -
на. 060/135-08-48.
(4787)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи ла,
ка та ли за то ра, про да ја
де ло ва, до ла зиО на
адре су. 069/203-00-
44, 066/409-991.
(269142)

ОТ КУП во зи ла, ала та,
гво жђа, оста ло, про -
да ја де ло ва, до ла зиО
на адре су. 063/782-
82-69, 061/211-59-15.
(269142)

КУ ПУ ЈЕМ ау то Оо би ле
у би ло коО ста њу, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25 .
(268369)

НА ПРО ДА ЈУ трак тор -
ска ро то-фре за ИМТ
1.80 Ое та ра. Тел.
060/632-55-11.
л(268682)

ПРИ КО ЛИ ЦА ки кин -
да, се тво спре Оач 2,1
О, шпа р тач дво ред ни.
063/887-23-82.
(268672)

ТРАК ТОР 533, у до бр -
оО ста њу, ре ги стро -
ван, вла сник.
063/823-29-61.
(268544)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2,
на углу код Пи ва ре.
063/354-221.
(268379)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ га ра -
жу на Те сли, 25 О2, не
че кај снег, лед. Тел.
063/313-848.
(268556)

ГА РА ЖУ из да јеО, ду -
пла, 30 О2, стру ја, гре -
ја ње гра тис. Те сла.
061/295-40-84.
(268563) 

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
ОО, 16 ОО, и све вр сте
ви део ка се та, ква ли -
тет но перс ни Оа ваО на
ДВД. 

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, за Ор зи вач и
по лов ни де ло ви од
веш-Оа ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(266131)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ, 8
ОО , 16 ОО и све вр сте
ви део-ка се та ква ли -
тет но пре сни Оа ваО на
ДВД. 343-563,
063/288-278. 

ПРА СИ ЋИ, ја гањ ци на
про да ју. Вр шиО услу -
жно пе че ње на др ва,
ра жањ. По вољ но.
064/997-79-09.
(267735)

ПРО ДА ЈЕМ два пла -
сте ни ка 5 х 20 О и 8 х
30 О, но ви. 062/885-
41-07. (268211)

ОР МАР-ВИ ТРИ НА,
сто, сто ли це, ко Оо да,
сто ли ћи, гре ја ли це,
ра ди ја тор. 065/353-
07-57. 

ГРЕ ЈА ЛИ ЦЕ, два ка у -
ча, два тро се да, уга о -
на но ва, два те ле ви зо -
ра, 54 екран. По лов ну
кре ку. 064/187-20-13.
(268584)

МЕ СНА ТА пра сад на
про да ју, услу га кла ња
гра тис. 060/444-55-
03. (268617)

КОМ БИ бој лер нов,
пен со ти, 150 до 200
О2, бе ре та бој лер про -
точ ни, ал фа пећ, све
на гас. 064/372-89-73.
(268620)

БУ КВА, храст, ба гре -
Оо ве се че ни це, са
услу жниО се че њеО.
063/364-310, „То пли -
на ММА”. (268623)

ПРО ДА ЈЕМ три пе ћи
на чвр сто го ри во, Оа -
ло ко ри шће не.
064/587-50-24.
(268639)

ПРО ДА ЈЕМ не Оач ког
ов ча ра и са Оо ход ну
ко си ли цу. 063/325-
950. (268655)

КОН ТРА БАС че шки
¾. 063/887-23-82.
(268672)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА
пе ћи, по прав ка, коО -
пен за ци ја, до го вор,
до ла зак. 062/150-68-
54. (268670)

ПРО ДА ЈЕМ Оа ши ну
за пра вље ње па пир -
них џа ко ва, обу ка и
куп ци обез бе ђе ни.
Тел. 064/424-95-10.
(268677)

ПРО ДА ЈА, по ли ца и
два сто ла. Тел.
064/866-23-56.
(268674)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа. 064/303-28-68.
(268684)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер ве ћи, веш-Оа ши -
ну, Оо же за Ое на за
не ис пра ван. 064/129-
73-60. (268687)

НО ВИ ЈИ шпо рет
плин-стру ја, веш-Оа -
ши на, фри жи дер 280
ли та ра, су до-Оа ши на,
кре ка ве со, уга о на
гар ни ту ра, ка уч, дво -
сед, ци пе лар ник,
плин ска бо ца. Тел.
063/861-82-66.
(268552)

ПРО ЗО РИ кров ни 105
х 112, апа рат ЦО 2,
про зо ри др ве ни два
ко Оа да 127 х 160,
про зор ска кри ла  125
х 155, 158 х 163, ча -
Оац па са ра. 
063/752-17-93.
(268403)

НА ПРО ДА ЈУ кре ка
ве со пећ 
и ДВД пле јер. Тел.
065/335-12-73.
(267949)

ПРО ДА ЈЕМ Оо пед то -
Оос ау то Оа тик, веш-
Оа ши ну LG 1000, кон -
цен тра тор за ки се о -
ник, два клуб сто чи ћа,
ЦД пле јер, ри си вер за
са те лит ску ан те ну.
063/736-72-95.
(268410)

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, са ло нит пло че,
пре о ста ло огрев но др -
во, кра ве. 063/711-77-
54. (268419)

ПРО ДА ЈЕМ дво сед,
тро сед и де ло ве жви -
три не, очу ва но, по -
вољ но. Тел. 343-251.
(268443)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер, 5.500 ди на ра,
као нов и бу тан бо цу
1.500 ди на ра.
063/471-737.
(268469)

ПРО ДА ЈЕМ пећ за
ета жно гре ја ње, цен -
трал 23. Тел. 061/697-
38-07. (268357)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
тр пе за риј ски сто и
шест сто ли ца, уОет -
нич ке сли ке – ори ги -
на ле. Зва ти по под не,
013/334-835,
064/258-91-33.
(268355)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на Ое шта ја: сто ли це
од 1.600, сто ло ви од
4.500 ди на ра.
060/600-14-52.
(268396)

КЛИК-КЛАК ле жа је -
ви, но ви, од 12.900,
из бор Ое бла по же љи.
060/600-14-52.
(268396)

ТА ПЕЋ 3.5 кв, Оаг но -
хроО, 150 евра, очу -
ва на. 060/099-33-68,
064/123-17-88.
(268402)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле Оен те. Су до пе ра
3.000 ди на ра, но ва.
371-568, 063/773-45-
97. (268373)

ТА пећ 3 кв, ау то ге не
бо це, ел. Мо тор се -
вер. 013/348-453. (р)

ПРО ДА ЈЕМ но ву пе -

кар ску опре Оу, у по ла
це не. 063/892-38-33.
(268380)

ПРО ДА ЈЕМ ре Оон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, Оон та жа, га ран ци -
ја. 063/898-00-82.
(268392)

ДВО СЕД, фо те ља, та -
бу ре, увоз из Ита ли је,
ско ро нов, по вољ но.
Тел. 063/865-24-32.
(268485)

ПРО ДА ЈЕМ пре о ста ли
пе лет, 200 ди на ра
џак. 063/812-42-09.
л(1268508)

НА ПРО ДА ЈУ ба ли ра -
на де те ли на. 064/222-
01-23. (268509

ПРО ДА ЈЕМ шпо рет,
по ла плин-по ла стру -
ја, плин ска бо ца гра -
тис. 065/691-88-23.
(268511)

ПРО ДА ЈЕМ коО плет -
но ре Оон то ва не ТА
пе ћи свих кв, до ста ва,
Оон та жа, га ран ци ја,
по вољ но. Вр шиО и ре -
Оонт ва ших не ис прав -
них пе ћи. 061/641-30-
36. (268514)

КОМ БИ 600 евра, Оа -
ши не за пе ри о ни цу
пра ње ау та, Оа ши не
за пра ње те пи ха, Оа -
ши не за пра ње ка у ча,
фо те ља. 
063/809-34-18,
065/438-75-39.
(л268517)

ПА РО ДА ЈЕМ: би цикл
тр кач ки, сто ла ри ју др -
ве ну, вра та, про зор,
ел. Шпо рет, ко Оо ду,
коО пју тер ски сто нов,
уга о ну гар ни ту ру,
деч ји рад ни сто, лут ке
за бу тик. По вољ но,
до го вор. 063/819-30-
05. (268496)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
но ве бе ле стар ке, јак -
не, фар Оер ке,д еч ја
ко ли ца, јел ке.
060/143-62-10.
(268534)

ПРО ДА ЈЕМ де бе лу
сви њу и ба гре Оо ве
сту бо ве. 
064/555-41-16.
(268537)

ДР ВА, ја сен, пре о ста -
ла, са пре во зоО, по -
вољ но. 064/122-69-78.
(2684ж532)

ДЕЧ ЈА ко ли ца за бли -
зан це. 063/823-29-61.
л(268544)

ПРО ДА ЈЕМ ко тао на
чвр сто го ри во, тер Оо -
Оонт, 23 кв. Тел. 370-
353. (268549)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер са за Ор зи ва чеО.
064/329-37-84.
(268552)

ПРО ДА ЈЕМ де сет ку -
би ка бу ко вих др ва, ТА
пећ, пећ на др ва и
угаљ. 061/660-80-44,
013/366-474.
(268550)

ЛЦД, ЛЕД те ле ви зо ри
вр хун ског ква ли те та
из ино стран ства, Оо -
же и за Ое на за слу па -
не и не ис прав не.
064/564-14-14.
(268260)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
Ое штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи, ста ро гво -
жђе, аку Оу ла то ре и
оста ло. 066/900-79-
04. (268339)

ТА пе ћи, ис прав не и
не ис прав не ку пу јеО,
до ла зиО од Оах.
064/588-95-48.
(268608)

КУ ПУ ЈЕМ ба кар, Ое -
синг, алу Ои ни јуО, гво -
жђе, аку Оу ла то ре,
фри жи де ре, за Ор зи -
ва че. 061/322-04-94.
(268622)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, веш-Оа ши не,
фри жи де ре, веш-Оа -
ши не, те ле ви зо ре.
064/158-44-10,
063/101-11-47. 

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, лиО, аку Оу ла то -
ре, итд. 061/322-04-
94 (268622)

ГАРАЖЕ

ВОЗИЛА

ПОНУДА

ВОЗИЛА

ПОТРАЖЊА

АПАРАТИ

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

МАШИНЕ

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПРО ПА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ви кен ди цу у Атом ској
ба њи, за се ла око
Пан че ва. 063/471-
737. (268469)

ПРО ПА ЈЕМ ку ћу,
спрат ну, у цен тру По -
ло ва, 150 м2. 069/215-
25-37, 064/060-06-42.
(268470)

ЈА БУ КА, дво соб на, 64
м2, 4 ара пла ца, чвр -
ста град ња, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(268474)

ПВА ГРА ЂЕ ВИН СКА
пла ца, укњи же на,
огра ђе на, 5 ари + 4.5
ара под во ћем.
063/805-63-54.
(268477)

ПРО ПА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу ту,
7 ари, во да, стру ја,
Тел. 060/700-50-72,
063/163-97-17.
(268482)

ПРО ПА ЈЕМ но ву ку ћу,
за вр шни ра до ви, но ва
Ми са, по вољ но, вла -
сник. 064/221-36-12.
(268484)

КУ ЋА, ста ри ја, за
окућ ни цом, 12 ари,
Јо а ки ма Ву ји ћа, ле га -
ли зо ва на. 063/271-
316. (268495)

ПРО ПА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу, у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-00.
(268541)

БА РА КА за ста но ва -
ње, 100 евра, плац 4
ара, 8.000 евра.
069/213-97-37.
(268559

БЛИ У ЗУ цен тра, са -
лон ска ку ћа на 7.8
ара, 95.000; ку ћа на
6.8 ари за ру ше ње,
68.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)

ГОР ЊИ ГРАП, кук ћа
на 5 ари, 50.000, Вој -
ло ви ца, ку ћа 50 м2,
12.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)

ВИ ШЕ по вољ них ку ћа
у се ли ма, Пе бе ља ча,
Ка ча ре во и др. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (268567)

МИ СА, тип ска, 211 м2,
од лич на, без ула га ња,
65.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(268567)

НО ВА МИ СА, три ета -
же, 6 х 10, из вор но,
56.000. (49), „Му -
станг”,
069/226-66-58.
(268567)

МАР ГИ ТА, плац 5.38
ари, 15 ме та ра фронт,
плин, стру ја, во да,
48.000. (49), „Му -
станг”, 
069/226-66-58.
(268567)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа,
укњи же на, 380 м2, ПР,
спрат + ПТК, на 2 ара
пла ца. 064/348-05-68.
(268571)

КУ ЋА са пла цем 6.3
ара у С. Јо ва но вић,
вла сник. 
Тел. 064/136-42.-00.
(268576)

ЈА БУ КА, на про да ју
је дан хек тар зе мље,
по вољ но. Тел.
063/173-23-84.
(268465)

ЦА РА ПУ ША НА 73,
ста ра ку ћа за ру ше ње.
Плац 8 ари, фронт 12
ме та ра, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)

ПРО ПА ЈЕМ укњи же ну
не по крет ност, ба шта,
Но во се љан ски пут,
пр во срп ско по ље.
064/128-22-06.
(267997)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 56 ари, ви кен ди -
ца, воћ њак, стру ја, во -
да, гра ђе вин ско зе -
мљи ште. 064/280-60-
53. (268084)

ПРО ПА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу на Зла ти бо ру за
стан или ку ћу у Пан -
че ву. 066/262-824.
(268302)

КУ ЋА, но ва Ми са, три
ни воа, 2,3 ара пла ца,
укњи же на, 210 м2,
вла сник. 063/826-97-
09. (268322)

ПРО ПА ЈЕМ ку ћу, ста -
ра Ми са, плац 18 ари.
Тел. 064/992-76-27.
(268322)

СТА РИ ЈА ку ћа за ре -
кон струк ци ју, на 4
ара, код На род не ба -
ште. 066/303-999.
(268337)

ЦА РА ПУ ША НА 73,
ста ра ку ћа за ру ше ње.
Плац 8 ари, фронт 12
ме та ра, 51.000 евра.
063/820-53-34.
(267832)

СКРО БА РА, гра ђе вин -
ско зе мљи ште, 124
ара. 063/325-566.
(268661)

ТЕ СЛА, 180, ЕГ,
70.000; Ми са, три ета -
же, 68.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.,
(268602)

КУ ЋА, Омо љи ца,, 65
м2, 6.5 ари, ле га ли зо -
ва на, по моћ ни објек -
ти. 064/961-00-70.
(268607)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(268593)

СТАР ЧЕ ВО, при зем на
тро и по соб на, ре но ви -
ра на, укњи же на, 17
ари, 29.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268593)

ПРО ПА ЈЕМ ку ћу на
пла цу 445 м2, Стре ли -
ште. 064/119-04-31.
(268579)

ПРО ПА ЈЕМ воћ њак,
18 ари, 1/1, огра ђен и
уре ђен, Ку де љар ски
на сип. 063/472-669.
(268586)

КУ ЋА, Ба нат ско Но во
Се ло, 80 м2, 30 ари
плац, нај ви ша ко та у
се лу. 063/751-11-62.
(268615)

ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2,
3.5 ара, од лич на ло ка -
ци ја, 55.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(268629)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је, „Го ца
013”, 063/899-77-00.
(268630)

ЈА БУЧ КИ пут, но ва ку -
ћа, 86 м2, плац 4 ара,
укњи же на. 065/258-
87-77. (268631)

ПРО ПА ЈЕМ плац 33
ара, ши ри на 31 м, са
ку ћом за би знис, Но -
во се љан ски пут 131,.
ши ва ћа ма ши на 3.000
ди на ра. 064/276-08-
08. (268654)

ПО ЛА лан ца зе мље
(ста ри цре пај ски пут).
Плац 8 ари на Ка ра у -
ли. 063/887-23-82.
(268672)

КУ ЋА, мон та жна, но -
ва, усе љи ва, 70 м2, + 3
ара пла ца, 17.000
евра, Ко за рач ка 10-ц,
063/804-07-85.
(268679)

КУ ЋА 100 м2, 4 ара,
пла ца, 25.000 евра,
усе љи ва, Ми са, Ко за -
рач ка 10, до го вор.
063/804-07-85.
(268679)

ПЕО ку ће 65 м2,
13.000 евра, Ко за рач -
ка 2 ара, по се бан
улаз. 063/804-07-85.
(268679)

ПЛАЦ 6 ари, са три
по себ не ку ће, за себ ни
ула зи, ре но ви ра но,
усе љи во, 100 м2 6+ 70
м2 + 60 м2, 171,
49.000, до го вор. Ми -
са, Ко за рач ка.
063/804-07-85.
(268679)

КУ ЋА, Те сла, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис, ин ве сти то ре и
ста но ва ње. 066/001-
050. (265880)

ПРО ПА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Вој ло ви ци уз
мо ју до пла ту.
062/322-298. (268865)

КУ ПУ ЈЕМ ста ри ју ку ћу
у цен тру, по жељ но у
Ули ци Мак си ма Гор -
ког. 064/668-97-86.
(268668)

ПРО ПА ЈЕМ јед но со -
бан стан на Те сли.
064/664-85-31 (СМС)

ПРО ПА ЈЕМ дво со бан
и тро со бан стан на
Стре ли шту. 066/937-
00-13 (СМС)

ПРО ПА ЈЕМ дво со бан
и тро со бан стан на
Ко те жу. 066/937-00-
13 (СМС)

ПРО ПА ЈЕМ дво ри шни
стан за ре но ви ра -
ње,цен тар З. Јо ви на.
Тел. 063/ 894-88-19
(СМС)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но и -
по со бан стан, ВП, ЦГ.
063/845-85-80.
(267810)

ТЕ СЛА, 58 м2, дво со -
бан, ЦГ, лифт, те ра са,
ком плет но ре но ви ран,
ПВЦ сто ла ри ја, де ве ти
спрат, 39.000.
062/844-08-70.
(267839)

ПРО ПА ЈЕМ ста но ве у
Све то за ра Ми ле ти ћа 5
и Вој во де Ра до ми ра
Пут ни ка 22/1. Кон -
такт: Ма ри ја на,
063/693-944. (ф)

У ЦЕН ТРУ, ста но ви у
за вр шној фа зи из -
град ње, 750 евра/ква -
драт. 063/389-974.
(268085)

ПРО ПА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(267956)

ОМО ЉИ ЦА, цен тар,
јед но и по со бан стан,
плац  код ба ње, 7.6
ари. 064/021-19-31.
(и)

ПРО ПА ЈЕМ дво со бан
стан у бли зи ни шко ле,
вр ти ћа и об да ни шта.
063/301-160. (268090)

НО ВА МИ СА, стан 85
м2, сре ђен, про да јем.
063/272-594, 063/225-
928. (268105)

У СА МАЧ КОМ про да -
јем на ме ште ну гар со -
ње ру 065/353-07-57.
(268333)

СТАН, 56 м2, цен тар,
XII спрат, пре ко пу та
Су да, од у век вла сник,
32.000 евра. 064/980-
41-02. (и)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 62 м2, III, ЦГ,
32.000, до го вор.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(268597)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 63 м2, II, ЦГ, те -
ра са, 27.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(268597)

НО ВА МИ СА, нов
дво со бан, 53 м2, I, ЕГ,
33.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(268597)

СО ПА РА, лукс дво со -
бан, 56 м2, III, ЦГ,
пра зан, 44.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (268598)

МИ СА, 2.0, I, 27.000,
улич но, ши ри цен тар,
34, 15.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025. 

ЦЕН ТАР, 3.0, ЕГ, I,
40.000; јед но со бан,
31.000, ТА; 21.000;
гар со ње ра, 24, ЦГ,
19.500. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(268602)

СА МАЧ КИ 17 м2,
12.500; ши ри цен тар
дво ри шни, 38 м2,
16.500. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268593)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
тро со бан, 68 м2,
28.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(268593)

СО ПА РА, дво со бан,
47 м2, 25.000; дво со -
бан, 52 м2, 30.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(268593)

МАР ГИ ТА, тро со бан,
67 м2, 30.000, IV/5,
без лиф та. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (268593)

ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, 29.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (268593)

ПРО ПА ЈЕМ стан у
стро гом цен тру, 37 м2,
ЦГ, III спрат. 063/716-
48-68. (268587)

ПРО ПА ЈЕМ улич ни
стан, Б. Ра ди че ви ћа 2.
Тел. 061/651-76-45.
(268054)
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ПРО ПА ЈЕМ ку ћу, две
ста бе не је ди ни це, у
Вој ло ви ци, ЦГ.
013/348-137, 062/348-
137. (268436)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, ста ра ку ћа за ре -
но ви ра ње, 70 м2,
укњи же но, по моћ ни
обје кат, усе љив, 50 м2.
065/503-70-35.
(268347)

КУ ЋА у из град њи, ура -
ђе на два спра та, Ја бу -
ка, це на 28.000, мо же
за ме на за ау то.
064/597-98-02.
(268349)

ПРО ПА ЈЕМ зе мљу, По -
ло во, ли ва ди це. 319-
754, 061/153-34-61.
(268360)

КУ ЋА, 80 м2, плац 7
ари. 063/738-24-08,
063/217-061. (268399)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про сто -
ри је 27 м2, ле га ли зо ва -
но, на 3 ара, 22.000
евра. 063/771-42-24.
(268370)

ХИТ НО, ку ћа, ста ра
Ми са, 100 м2, 4 ара,
21.000. л065/800-77-
70. (268387)

КУ ЋА на про да ју, Вој -
ло ви ца, Ул. Пољ ска,
12.000 евра. Тел.
064/221-81-05.
(268453)

ГОР ЊИ ГРАП, ку ћа 65
м2, по друм 9 м2, дво -
ри ште 25 м2, усе љи ва,
вла сник. 
064/178-39-55.
(268455)

ПО ЧЕ ТАК Ку де љар ца,
пре ле па, 120 м2, 2.3
ара, 55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-64.
(268456)

ОМО ЉИ ЦА, ле па, но -
ви ја, 94 м2, 5.5 ари,
дво ри ште из ла зи на
По ња ви цу, 27.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)

БЛИ ЗИ НА цен тра, ку -
ћа са два пре ле па ста -
на, 220 м2, 2 ара, про -
да ја, за ме на 
за два ма ња ста на.
(398), „Кров”, 
060/683-10-64.
(268456)

ЦА РА ЛА ЗА РА, 140 м2,
4.5 ара, гас, га ра жа,
28.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)

ПРО ПА ЈЕМ тро со бан
стан, 80 м2, ви кен ди цу
по ред „Зр на”, ве о ма
по вољ но. 
063/807-27-07.
(268467)

КУ ПУ ЈЕМ елек трон ски
от пад, ма ши не, шпо -
ре те, фри жи де ре, те -
ле ви зо ре, по вољ но,
до ла зим. 061/224-48-
09. (268658)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ње, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(268353)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, фри жи де ре, аку -
му ла то ре, ка бло ве и
оста ли ме тал ни от пад.
060/521-93-40.
(268371)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
ста ро пер је, сто ло ве,
сто ли це. 062/148-49-
94. (268392)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре,
сто ло ве, сто ли це, ТА
пе ћи, оста ло по кућ -
ство. 061/149-38-93.
(268392)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
до ла зим на адре су.
Ис пла та од мах.
061/641-30-36.
(268514)

ИВА НО ВО, 60 м2 7,5
ари пла ца, сре ђе на,
укњи же на. 063/372-
428. (266112)

ПРО ПА ЈЕМ плац на
Ба ва ни штан ском пу ту,
16,5 ари, по вољ но.
062/285-41-07.
(268211)

КОМ ПЛЕТ НО ре но ви -
ра на ку ћа, 7. ју ли, ЕГ,
кли ма. 064/424-71-26.
(267905)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа 95
м2, по друм, га ра жа,
шу па (огрев), 3 ара.
064/407-73-77,
063/850-97-19. (и)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска, пре ко пру ге,
по ла под во ћем.
064/113-47-76.
(268059)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
30 ари, до зво ље на
град ња. Брат ства је -
дин ства, дру ги про сек.
366-234. 

ПРО ПА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Ива но ву, 29.
но вем бра бр. 80.
062/415-359. (267511)

КУ ЋА, Омо љи ца, 120
м2, 26 ари, цен трал но,
воћ њак. Тел. 064/959-
93-67. (268428)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОНУДА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ



ЦЕН ТАР, дво со бан, II,
54 м2, ЕГ, 40.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30. 

СО ДА РА, дво со бан, II,
52 м2, ТА, 30.000.
(353), „Пре ми ер”, 352-
489, 063/800-44-30.
(268601)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
IV, 56 м2, ЦГ, сре ђен,
36.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268601)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, III, 56 м2, ЦГ,
28.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268601)

ВЛА СНИК, укњи жен,
ре но ви ран, ком фо ран
стан, 60 м2, иде ал на
ло ка ци ја. 064/195-09-
50. (268656)

ТЕ СЛА, 55 м2, 1.84
ара, 36.000, до го вор.
(242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 346-
392. (268671)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, пре ко пу та
об да ни шта, дво и по со -
бан, ЦГ, 67 м2, две ло -
ђе. 060/077-78-20.
(268669)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Ка ча ре во, укњи -
жен, до го вор. 062/163-
37-26. (268680)

ДВО СО БАН стан, Ко -
теж 1, I спрат, ЦГ, 57
м2 + 6 м2, то тал но ре -
но ви ран. Тел. 063/372-
198, 063/370-997,
060/011-39-51.
(268683)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 56 м2,
III, ЦГ, ре но ви ран,
29.000, до го вор. (242),
„Кварт”, 064/125-62-
67, 346-392. (268271)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 29.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(268629)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 47 м2, ВПР, ЦГ,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (268629)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III спрат, 33.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не”, 064/668-89-15.
(268629)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 74 м2,
тро со бан, 40.000.  „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(268630)

СТА НО ВИ, 40 м2, I
спрат, 1/1, ре но ви ран,
11.000 евра, М. Ку ли -
ћа 32, за јед нич ко дво -
ри ште, хит но, фик сно.
062/858-33-47,
063/804-07-85.
(268679)

ТЕ СЛА, 29 м2, 19.000;
39 м2, 22.000; 25 м2,
20.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(268630)

ЛО КАЛ, нов, 18 м2,
при зе мље, 15.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(268630)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, II, 46 м2, усе љив,
19.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268601)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, I, ЦГ, 35 м2,
25.000. (353), „Пре ми -
ер”, 352-489, 063/800-
44-30. (268601)

КО ТЕЖ 2, 67 м2, V,
40.000, до го вор.(242),
„Ква рт”, 
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

КО ТЕЖ 2, 64 м2, VII,
27.000, до го вор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

ЦЕН ТАР, 30 м2, III,
TА, 20.000, до го вор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

НО ВА МИ СА, 77 м2,
II, 27.000, до го вор.
(242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

ГОР ЊИ ГРАД, 80 м2,
3 ара, гас, 52.000, до -
го вор. (242), „Ква рт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

ТЕ СЛА, 29 м2, X,
19.000, до го вор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. (268271)

ПРО ДА ЈЕМ стан, ду -
плекс, 96 м2, Ла ва
Тол сто ја 20, згра да
Кут ка. 063/479-347.
(268691)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и по -
со бан стан, у цен тру
Пан че ва. 
060/505-54-25.
(268418)

МИ СА, 30 м2, нов,
12.500, 70 м2 + дво ри -
ште, 22.500. 
063/377-835. 
(268423)

СТАН, Те сла, 49 м2, V
спрат, без лиф та и ЦГ.
060/656-59-28.
(268460)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан, Б. Ра ди че ви ћа 2.
Тел. 061/651-76-45.
(268445)

СО ДА РА, 56 м2, Цг,
лифт,  пре тво рен лу
дво и по со бан, 32.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(268451)

КО ТЕЖ 1, 58 м2, ЦГ,
V, лифт, за ре но ви ра -
ње, 36.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(268451)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
ЦГ, III, ПВЦ, лифт,
28.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(268451)

ЦЕН ТАР, но во град ња,
47 м2, II спрат, лифт,
пар кинг, га ра жа, 14
м2, гас, вла сник, укњи -
жен. 063449-798.
(268365)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, јед но -
со бан, 22 м2, ПР,
6.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(268456)

СТРО ГИ цен тар, ре но -
ви ран, че твр ти спрат,
ЦГ, 36.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268474)

СО ДА РА, дво со бан,
52 м2, пе ти спрат,
лифт, 32.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(268474)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пе ти спрат,
лифт, ЦГ, 28.000, до -
го вор. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(268474)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (268474)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан, 48 м2, Ка ра -
ђор ђе ва 13, 38.000
евра. 065/849-71-94.
(268541)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2,
јед но и по со бан, усе -
љив, 22.000, тро со бан
– 103 м2, 43.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(268482)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво со -
бан, 28.000; дво и по -
со бан, 65 м2, 42.000,
до го вор. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(268482)

ХИТ НО, стан, 55 м2, I
спрат, вла сник, ТА
гре ја ње, ПВЦ сто ла ри -
ја, но ви је град ње, не
тре ба ула га ти, 27.000
евра. 063/253-593.
(268486)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, пр ви спрат, усе -
љив од мах. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(268482)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
Ко теж 1, ЦГ, 19.900
евра. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(268482)

ТРО СО БАН, ве ли ка
те ра са, пр ви спрат,
ста ра Ми са, усе љив
од мах. (470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(268482)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
32 м2, ЦГ, лифт. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(268482)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на се -
ље, дво со бан, 61 м2,
II, га ра жа, по друм, ЦГ
гас. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(268488)

НО ВА МИ СА, дво и по -
со бан, 88 м2, III,
30.000. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50..
(268488)

ТЕ СЛА, но во град ња, I,
50 м2, ета жно гре ја ње,
лифт. (188), „UnaDal-
li”, 064/255-87-50.
(268488)

ЦЕН ТАР, гар со ње ра,
17 м2, III, ТА, сре ђе на,
13.500. (188), „Una-
Dalli”, 064/255-87-50.
(268488)

ЦЕН ТАР, ве ћи тро со -
бан стан, функ ци о на -
лан, леп, тер мо изо ло -
ван, два ку па ти ла, без
ула га ња, по вољ но.
060/059-57-57.
(268506)

СТРО ГИ ЦЕН ТАР, 45
м2, јед но и по со бан, VI,
ЦГ, сре ђен, 57.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(268547)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
јед но и по со бан, дво -
стран, ВП, ЦГ, 27.000.
„Олимп”, 351-061,
063/494-898. 
(268547)

НО ВА МИ СА, 50 м2,
јед но и по со бан, I, TA,
25.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(268547)

ТЕ СЛА, 54 м2, дво со -
бан, IV, TA, 26.000.
Олимп”, 351-061,
063/274-951. (268547)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 61 м2,
дво со бан, I, ЦГ,
36.000. „Олимп”, 351-
061, 063/494-898.
(268547)

КО ТЕЖ 2, 65 м2, дво и -
по со бан, III, ЦГ,
42.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(268547)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, но -
во град ња, 56 м2, II,
ЦГ, дво и по со бан,
60.000. „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(268547)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
из вор но ста ње, III,
33.000, дво со бан, VI,
63.000, ком плет но
сре ђен, 42.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (268566)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 43 м2, IX, 24.000;
цен тар, дво ри шни, 50
м2, 15.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(268566)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, хит но,
по вољ но, јед но со бан,
ВП, ЦГ, 20.000; Ко теж
1, 88 м2, V, без лиф та,
леп, ЦГ, 50.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (268566)

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
102 м2, пот кро вље,
ЦГ, III, 52.000; тро и -
по со бан, IV, ЦГ, не ма
лифт, 50.000. „Лајф”,
061/662-91-48. 
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ПАНЧЕВАЦ

СТАНОВИ

ПОНУДА
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ПАКЕТ 1 
• АНАЛИЗА УКУЛНОГ КАЛЦИЈУМА  

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА УРЕЕ  
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА КРЕАТИНИНА   
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара

• АНАЛИЗА УРИНА (физичко-хемијски преглед урина)
Цена: 200 динара

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ЛРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

Петак, 26. октобар 2018.
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ЛРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

ЛОСЕБНА ЛОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ, 
КОРИСНИКЕ ЛЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ЛО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА 

КОМЛЛЕТАН УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ЛАКЕТ: КОМЛЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ЛРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Лрегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”



ОГЛАСИ18 Петак, 26. октобар 2018.

СТРС ЛИ ШТС, ду плекс,
243 м2, стан се на ла зи
на пр вом спра ту, и
има 174 м2 + пот кро -
вље 70 м2. 064/348-
05-68. (268571. 

КО ТСЖ 1, дво ип со -
бан, но во град ња, 60
м2, при зе мље, 39.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (268567)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
37.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(268567)

ТС СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, све тао,
29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(268567)

СТРС ЛИ ШТС, дво со -
бан, 52 м2, ЦГ, II,
27.000; јед но и по со -
бан, II, TA, 19.000.
(49), „Му станг”,
062/226-901. (268567)

ТС СЛА, дво со бан, 53
м2, IV, сре ђен, ТА,
26.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(268567)

ЗС ЛСН ГО РА, дво со -
бан, ТА, III, 22.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(268567)

КО ТСЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 30.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58. (2685)

ТА МИШ КА ПИ ЈА, јед -
но со бан, 39 м2, IV,
ЦГ, лифт, 30.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (268567)

НО ВА МИ СА, од ли чан
јед но и по со бан, 44 м2,
II, ТА, 25.000. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(268567)

СТАН, Стре ли ште, V
спрат, без лиф та, цен -
трал но гре ја ње, 37 м2,
две те ра се, 
од мах усе љив, 
17.500. 
060/744-67-98.
(268568)

КУ ПУ ЈСМ јед но со бан,
јед но и по со бан стан,
но ва Ми са, ку ћа или
згра да, од вла сни ка.
066/370-818. (267773)

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

ПО ТРС БАН јед но и по -
со бан стан на Ко те жу
1 или Ко те жу 2, ис -
пла та од мах. Аген ци ја
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(268629)

АГСН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по треб ни
ста но ви за ре но ви ра -
ње, ис пла та од мах.
064/668-89-15. 

ХИТ НО по тре бан стан
на Те сли, до 25.000,
ис пла та од мах. Аген -
ци ја „Те сла не крет ни -
не”, 064/668-89-15. 

КУ ПУ ЈСМ јед но со бан,
дво со бан стан за ре -
но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (268474)

КУ ПУ ЈСМ на Со да ри
јед но со бан стан, без
по сред ни ка. 060/132-
00-85. (268542)

КУ ПУ ЈСМ тро со бан
стан, на Со да ри, са
ЦГ,  I или II  спрат и
јед но и по со бан 
на Те сли, 
до 26.000. 
062/191-75-35.
(268566)

КУ ПУ ЈСМ стан од
25.000, ис пла та од -
мах, пред ност 
згра да. 
064/199-43-42.
(268400)

КУ ПУ ЈСМ стан до
22.000, да јем ау то
(3.000), оста ло кеш.
064/134-06-30.
(268400)

ЈСД НО СО БАН на ме -
штен за две дру га ри це
(дру га), или за јед ну
за по сле ну осо бу, цен -
тар. 063/124-10-18. 

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ИЗ ДА ЈЕМ нов јед но и -
по со бан пра зан стан у
цен тру Пан че ва.
063870-64-70.
(268421)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, но ва Ми са, за
вој на ли ца, сту ден те.,
063839-56-81,
013/370-398. (268438)

ИЗ ДА ЈЕМ стан пре ко
пу та На род не ба ште.
066/335-578,
066/400-702. (268449)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан са цен трал ним
гре ја њем, на Ко те жу
2. 064/031-24-98.,
(268356)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у згра ди,
без цен трал ног гре ја -
ња, Со да ра. 013/344-
167, 064/950-23-40.
(268361)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан, сам цу/са -
ми ци, ЦГ, ка блов ска,
ин тер нет, по вољ но.
378-093. (268395)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи на ме -
штен стан на Те сли.
Тел. 063849-94-07.
(268470)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Те сла, ЦГ, пра -
зан, 100 евра.
064/246-05-71.
(268487)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, из да јем
јед но со бан на ме штен
стан, са гре ја њем.
Тел. 063/367-274,
063/700-70-99.
л(268498)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан, Сте ва -
на Шу пљик ца.
061/184-25-06.
(268498)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на но -
вој Ми си. 063/700-70-
63. (268499)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но и по со -
бан и дво со бан стан у
лук су, пар кинг, ин тер -
нет, wi-fi, ЦГ, кли ма,
за се бан улаз.
065/283-53-01.
(268504)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ на ме -
ште ну гар со ње ру, ис -
кљу чи во за по сле ни ма,
цен тар, wi-fi, ка блов -
ска, по вољ но.
065/691-88-23. 

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Ја -
буч ком пу ту, пре ко
сер ви са „Пи ва ше вић”.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(268513)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан
стан, дво ри шни, у
цен тру, 40 м2. 252-13-
66, 064/413-61-65.
(268524)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, но ва
Ми са, бли зи на шко ле,
45 м2 + те ра са, ин тер -
нет, ка блов ска, ТА
гре ја ње, 063/255-102.
(268554)

КУ ЋА, пре ле па, два
че тво ро соб на ста на,
дво ри ште, пар кинг,
мир но – Ми ло ра до -
вић. 061/295-40-84.
(268563)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
064/561-56-26.
(268574)

ИЗ ДА ЈЕМ до бру ку ћу
у Стар че ву, на глав -
ном пу ту, 120 евра.
062/129-94-67.
(268567)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту до две осо -
бе, ЦГ, по вољ но.
064/399-27-16
(268069)

КОД „Ави ва” из да јем
ком плет но на ме ште ну
гар со ње ру сам цу, 130
евра. 065/353-07-57. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН и
дво со бан  стан, на ме -
ште но, цен тар, де по -
зит оба ве зан, гре ја ње
ТА. 061/131-79-04.
(268598)

ПРА ЗАН тро со бан
стан, Ми са, тре ћи
спрат, 130 евра.
(300), „Ћур чић”,
063/803-10-52.
(268597)

ТРО СО БАН на ме штен
стан, 60 м2, ЕГ, III, ,
Кра ље ви ћа Мар ка.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(268601)

КУ ЋА, Стар че во, 65
м2, за себ на, дво ри -
ште, опре мље на, 100
евра. 064/305-80-73.
(268606)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен 
дво ри шни стан.
064/187-20-13.
(268583)

ИЗ ДА ЈЕМ 52 м2, стан,
ин тер нет, гре ја ње,
кли ма, на ме штен,
спа ва ћа со ба, ку па ти -
ло, ку хи ња, днев на
со ба, цен тар.
063/776-16-77.
(268627)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан у стро гом цен тру.
Тел. 251-85-45,
063/819-37-33.
(268645)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан,
по лу на ме штен, дво ри -
шни, Бра ће Јо ва но -
вић, из ме ђу две шко -
ле. 064/559-17-43.
(268650)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан на Со -
да ри, по жељ но сту -
ден ти ма. 060/724-17-
25. (268656)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен  тан, ЦГ,
Ко теж 1, ВП. 064/051-
73-55. (268666)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан, но во град ња, ТА,
дво ри ште, 80 евра,
код Хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07.
(268665)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на Стре -
ли шту. Тел. 062/600-
368. (268667)

ДВО СО БАН, Те сла,
из да јем не на ме штен
са гре ја њем. 064/806-
30-71. (268681)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, на ме -
штен, код шко ле на
Ми си, по вољ но.
063/787-31-39.
(268689)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 30 м2 + те ра са
12 м2, Ко теж 2, ку ћа
са дво ри штем, на ме -
штен, 120 евра.
069/413-20-44. 
(и)

ПРО ДА ЈЕМ фир му,
ло кал, на пи ја ци Те -
сла, код Ави ва.
063/106-77-11 (СМС)

ЛО КАЛ из да јем/про -
да јем, 18 м2, из лог,
кли ма, изо ло ван, бли -
зу Мак си ја, но во град -
ња. 063/752-04-00.
(266858)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ ло кал
од 39 м2, цен тар Стре -
ли шта. Тел. 064/267-
71-74. (266309)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
Бра ће Јов но ви ћа, 17
м2, раз ра ђен.
062/885-41-07.
(268211)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ два
ло ка ла на ја буч ком
пу ту, 170 м2, 75 м2,
ви бер. 004176
4250302. (268313)

ЛО КАЛ за из да ва ње,
ви ше на мен ски, по го -
дан и за спорт ске ак -
тив но сти, 140 м2, Ње -
го ше ва 7. 062/821-44-
94. (267999)

КУ ЋУ из да јем, ши ри
цен тар, за по слов не
на ме не. 062/347-667.
(268602)

КУ ПУ ЈЕМ ма га цин 100
– 150 м2, са до брим
при кла зним пу тем.
064/323-91-93.
(268614)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
ло кал на Зе ле ној пи ја -
ци, нај бо ља ло ка ци ја.
063/244.674. (268647)

ИЗ ДА ЈЕ се ло кал, цен -
тар, 130 м2. 063/389-
972. (268657)

ХИТ НО про да ејм ло -
кал 40 м2, код Зе ле не
пи ја це, Ко чи на 1.а,
по ред Ау то пре ма
„Мар ган”. 069/266-
98-20. (268664)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
згра ди, Стре ли ште,
код Смарт бло ка, 16
м2. 064/474-99-11.
(268675)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 80 м2,
цен тар, два ни воа, по -
го дан за здрав стве не
де лат но сти. Угао Ка -
са пи но ви ће ве и М.
Тре бињ ца. 
064/255-79-24.
(268690)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М.
Гор ког 81, улаз у Пе -
пе ља ре. 063/837-48-
34. (268351)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2,
Све тог Са ве 67.
064/668-87-38.
(267968)

ПРО ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, су те рен, 52
м2, Змај Јо ви на 2. Тел.
060/562-62-96.
л(268406)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, ук гао Ка ра ђор ђе ве
15 и Бра ће Јо ва но вић,
13.000 евра. 065/849-
71-94. (268481)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
стро гом цен тру, 25 м2.
066/235-752. (268481)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла
45 и 16 м2, у Ули ци
Ца ра Ла за ра.
063/502-211. (268492)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ по -
слов ни про стор у Ње -
го ше вој, 110 м2. Тел.
063/313-848. (268556)

СА ЛО НУ у Жар ка Зре -
ња ни на (у ра ду 15 го -
ди на), по тре бан фри -
зер са ис ку ством.
Усло ви од лич ни. Тел.
065/555-54-44.
(266939)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад у пи љар ни ци.
062/176-33-63.
(268354)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так”, по тре бан
ко но бар/иц а. Тел.
060/512-59-99.
(268397)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пре хра ни са ис ку -
ством. 062/493-580.
(268376).

ПО ТРЕБ НА рад ни ца у
пе ка ри. 062/404-144.
(268414)

ПО ТРЕ БАН по сла сти -
чар. 062/404-144.
(268414)

ПО ТРЕБ НА рад ни -
ца/ко но ба ри ца ка фи -
ћу. Пан че во, Кни ћа -
ни но ва, до бра днев -
ни ца. 062/227-771.
(268416)

ХИТ НО по треб на рад -
ни ца у ми ни мар ке ту,
до ћи лич но. Рад нич ка
1-б, мар кет „Са ша
ЈС”. (268422)

ПО ТРЕ БАН рад ник,
„Зо ки ста кло” д. о. о.
064/131-72-85.
(268431)

АУ ТО-ЦЕН ТРУ „Љу би -
чић” по треб ни са мо -
стал ни алу то ме ха ни -
ча ри. 013344-011,
063/372-231. 
(268447)

ПО ТРЕБ НИ ку ва ри и
ко но ба ри ре сто ра ну у
отва ра њу. CV по сла ти
на nikolicmisa@
hotmail.com или на -
зва ти, 064/128-37-25.
(268049)

КУ ВАР, пи ца-мај стор,
ре сто ран у гра ду.
064/126-83-53.
(268452)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју штам пе. Зва ти
од 9 до 16 са ти.
069/867-72-07.
(268466)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
тра фи ци на ау то бу -
ској ста ни ци. 063102-
86-41, 060/717-33-10. 

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у но во о тво ре -
ној пи це ри ји (fast
food), у цен тру. Тел.
063/691-169. (268520)

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у про дав ни ци у
цен тру. 
069/550-16-61.
(268538)

ПО ТРЕБ НА про дав чи -
ца за рад у пе ка ри и
пи це ри ји. 
063/130-75-40.
(268521)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц, Е
ка те го ри је са ис ку -
ством, оба ве зно да
има АДР и ТА ХО кар -
ти цу. 062/102-77-00.
л(268525)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је, из Пан -
че ва, за стал ни рад ни
од нос. Уну тра шњи са -
о бра ћај. 062/850-00-
52. (268528)

ПО ТРЕ БАН пе кар.
062/404-144. (268414)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
са ис ку ством, за рад у
ме са ри. Кон такт,
063/470-009. (268551)

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ

ПОСАО
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ДР ВО СЕ ЧА, исе ћи ће
мо тор ном те сте ром
сва ко др во ко је вам
сме та. 063/369-846.
(268483)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис,
по прав ка, ин ста ли ра -
ње но вих ком по нен ти,
чи шће ње, бр во, по вољ -
но. 060/351-03-54.
(268501)

ЕН ГЛЕ СКИ свим ув ра -
сти ма, до ла вак, јеф ти -
но, 24 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48.
(268502)

РА ДИМ иво ла ци ју рав -
них кро во ва, га ра жа,
по дру ма. 345-874,
062/235-839. 
(268516)

КОМ БИ пре вов до јед -
не то не. 
064/159-76-86.
(268539)

РА ДИ МО све фи вич ке
по сло ве, ру ше ња кук -
ћа, бе то на, бе то ни ра -
ња, ис ко пи, уто ва ри,
од но ше ње ства ри.
064/122-69-78.
(268532)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру ше -
ња ку ћа, од но ше ње
ства ри, итд. 060/035-
47-40. (268532)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, ва ме на, од -
мах. 013/331-657,
064/495-77-59.
(268548)

ЕСТЕ ТИК СТУ ДИ ЈУ IN
LINE по ре бан фи ви о -
те ра пе ут – ма сер, ма -
ни кир и пе ди кир, са
рад ним ис ку ством. За
при ја ву по треб но је
по сла ти CV на estetik-
studioinline.zaposlenje
@gmail.com 
(268555)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по -
тре бан ау то-ме ха ни -
чар и ау то-елек три чар
са ис ку ством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(267377)

ПО ТРЕБ НИ овбиљ ни и
од го вор ни љу ди ва по -
де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(267453)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ, по -
треб не рад ни це ва рад
ва ро шти љем.
063/897-55-04.
(267552)

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це ва рад
у ку хи њи. 063/897-55-
04. (267552)

ПЕ КА РА „Сми ља нић”
тра жи осо бље ва про -
да ју. CV до не ти у не ку
од на ших по слов ни ца
или mail: pekarasmi-
ljanic@mts.rs. Mob.
064/217-48-56.
(268020)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по тре бан фри вер и
уче ни ца. 064/503-68-
75. (268292)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦИ
„Би бац” по тре бан
рад ник са ис ку ством.
066/001-050. (267882)

ОЗБИЉ НОЈ во до ин -
ста ла тер ској фи ри по -
треб ни фи вич ки рад -
ни ци и во до ин ста ла -
те ри, са ис ку ством.
064/037-40-26.
(268546)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
ва рад  у ће ваб џи ни ци
„Ки фла”. До ћи лич но
на адре су Змај Јо ви на
б.б.  ла ме ла А2/2.
(268590)

СА ЛО НУ по треб на му -
шко-жен ска фри вер ка
са ис ку ством, усло ви
од лич ни. 064/255-57-
31. (268691)

РЕ СТО РА НУ Rojal
Burger у Авив пар ку,
по треб ни ку ва ри и ко -
но ба ри. 063/216-788.
(268629)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством. Пе ри о -
ни ца „Пи о нир”.
013/258-02-17.
(268616)

ПО РЕБ НА рад ни ца ва
при пре му и про да ју
сен дви ча. По чет на
пла та 30.000. Зва ти
по сле 15 сти. 064/555-
33-34. (268582)

ПО ТРЕБ НИ мај сто ри
во до ин ста ла те ри и
рад ни ци, во до ин ста -
ла тер ској фир ми.
064/037-40-26.
(268628)

ПО ТРЕ БАН ко но -
бар/ко но ба ри ца од 18
до 50 го ди на. Ка фић.
060/362-22-21.
(268633)

ПО ТРЕ БАН рад ник ва
одр жа ва ње и чу ва ње
те ни ских те ре на.
060/362-22-26,
060/362-22-66.
(268633)

ФИР МИ SKY LINE  ив
Пан че ва, по тре бан
рад ник са ис ку ством у
обла сти ка блов ских
ин ста ла ци ја. Рад у Бе -
о гра ду. До бра ва ра да.
Зва ти по сле 20 са ти.
064/482-47-60.
(268640)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством у пре -
храм бе ној рад њи, СТР
Pro trade. По вва ти ра -
ди ва ка ви ва ња рав го -
во ра. 063/341-770.
(2568468)

ПО ТРЕБ НЕ по моћ не
рад ни це  и рад ни це ва
при пре му хра ну у ло -
ка лу бр ве хра не.
065/900-50-08.
(268653)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње по треб не мла -
ђе ко но ба ри це. Тел.
064/349-93-43.
(268663)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ  YU-
NIKI  по тре бан рад -
ник вул ка ни вер, са
или бев ис ку ства, до
45 го ди на ста ро сти.
062/309-370. (268673)

ПО ТРЕ БАН рад ник ва
рад у ау то-пе ри о ни ци
у Пан че ву. Зва ти на
013/331-241. 
(ф)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од вов шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка. 064/664-85-31,
013/342-338 
(СМС)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли ва ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76
(26917)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(26917)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја,
ро лет не, ко мар ни ци,
ве не ци ја не ри, тра ка -
сте ва ве се, угра ђу јем,
по пра вљам. 063/882-
25-09. (266286)

ЧА СО ВИ, осно ве
елек тро тех ни ке. Про -
фе сор са ис ку ством.
062/801-97-58.
(267394)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке шпо ре та, бој -
ле ра,  рав вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88.
(267306)

РА ДИМ све фи вич ке
по сло ве, чи стим по -
дру ме, та ва не, фар ме.
064/144-37-65
(268319)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ АЛУ и др -
ве ну сто ла ри ју, си гур -
но сна вра та, ро лет не,
ста кло ре вач ке услу ге.
060/545-34-04. 

ЛО ГО ПЕД, ин ди ви ду -
ал ни рад са де цом.
064/121-17-92.
(268271)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ду -
ше ка, ау то мо би ла.
На та ша, 361-474,
060/361-47-41,
066/361-474. (268146)

ИЗ РА ДА на ме шта ја,
ха ла, бин де ра, га ра -
жа, тен ди, ко ва ни је,
гра ђе вин ска ли ма ри -
ја. 064/068-10-85.
(268342)

ТРА ЖИМ же ну да ме
чу ва у ва ме ну ва бес -
плат но ста но ва ње и
хра на. 013/251-29-75.
(267957)

ЗИ ДА ЊЕ, мал те ри са -
ње, ре но ви ра ње кро -
во ва, бе то ни ра ње,
сти ро пор, ба ва лит фа -
са де. 063/865-80-49.
(268429)

КОМ БИ ЈЕМ пре во вим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (268405)

ЧИ СТИМ шут, та ва не ,
по дру ме, ку пу јем гво -
жђе. 
061/631-51-46.
(268622)

АЛУ ПВЦ сто ла ри ја,
ко мар ни ци, ро лет не,
ве не ци ја не ри, угра ђу -
јем, по пра вљам, ва ме -
на гурт ни. 064/181-
25-00. (268399)

БА ШТЕ орем и кул ти -
ви рам. 063/855-92-70.
(268609)

ТВ и са те лит ске ан те -
не: мон та жа. Ди ги та -
ли ва ци ја ва шег ТВ-а,
ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70.
(268611)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи ви -
ка, хе ми ја, ме ха ни ка,
ча со ви. Тел. 251-19-
81, 063/852-22-43.
(268433)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, ста ре шу пе, га -
ра же, ком плет услу ге,
нај по вољ ни је.
061/321-77-91.
(268622)

МЕ ЊАМ пе ле не, не га
по крет них, не по крет -
них. 061/660-31-84.
(268638)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од вов шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (268635)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР ра ди
но ве ин ста ла ци је, по -
пра вља ста ре, ре мон -
ту је бој ле ре, ел. Шпо -
ре те, ТА пе ћи и от ва ле
ел. Уре ђа је. 060/521-
93-40. (268371)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР-
по вољ ни ра до ви.
060/689-82-23, Љу бо -
мир. (268393)

МОН ТЕ РИ цен трал но
гре ја ња (ета жно, под -
но, уград ња ко тло ва).
064/264-01-66,
064/191-64-97.
(268408)

ЕН ГЛЕ СКИ, ита ли јан -
ски, ла тин ски: ча со ви,
пре во ђе ње, у цен тру.
063/730-69-06.
(268409)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар, 064/157-20-
03. (268439)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА
ре лакс и те ра пе ут ска
ма са жа, мо же и до ла -
вак на адре су.
064/000-55-39.
(268440)

ХЕ МИ ЈА, ча со ви. Тел.
251-92-33, 062/869-
64-45. (268476)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НО
чи стим ста но ве.
061/745-56-90.
(268560)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ,
ив ра да/мон та жа над -
стре шни ца, тен ди,
огра да, га ра жа.
060/4124-29-93.
(268565)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи ви ка, ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња. Про -
фе сор. Цен тар.
013/353-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(268577)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви -
син ски ра до ви, ва ме на
по ло мље ног цре па.
065/535-24-56.
(268578)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
об ра да ПВЦ сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто, пе -
дант но, ква ли тет но.
063/304-476. (268362)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, ру ше ње, од вов
шу та са уто ва ром Ата -
нац ков. 
063/771-55-44. 

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа и сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
013/301-300, 064/771-
24-16. (267934)

ПОСАО

ПОНОДА

ОСЛОГЕ

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ



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

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во-да -
ље. Це на до го вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (267458)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО,
дез ин фек ци о но, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја и те пи ха у ва -
шем ста ну. 066/001-
050.

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (268573)

СЕ ЛИД БЕ „Бом бон -
чић” – Бо рис, ком би -
јем и ка ми о ном, Вој -
во ди на, Ср би ја, са или
без рад ни ка.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-
74.(268573)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић” – Бо рис – ком би -
ји ма, ка ми о ни ма, про -
фе си о нал но, еки па
рад ни ка, све ре ла ци је
по Ср би ји, от куп на -
ме шта ја.  
013/352-536, 
063/253-028, 
064/444-66-74.
(268573)

СЕ ЛИД БЕ и пре воз ро -
бе „Бом бон чић” – Бо -
рис – ком би ји ма, ка -
ми о ни ма, еки па рад -
ни ка, мон та жа, де -
мон та жа, па ко ва ње
ства ри, ку ти је за па ко -
ва ње, фо ли ја за за -
шти ту на ме шта ја. Се -
ли те се без стре са!!!
Бо рис, 013/352-536,
063/253-028, 
064/444-66-74. 
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com
(268573)

СЕ ЛИД БЕ ком би јем И
КА МИ О НОМ Вој во ди -
на, Ср би ја, са или без
рад ни ка. Нај по вољ ни -
је, Иван. 
063/107-78-66.
(268573)

СЕ ЛИД БЕ, ро бе и
ства ри ком би јем и ка -
ми о ном, про фе си о -
нал но, еки па рад ни ка,
све ре ла ци је по Ср би -
ји, от куп на ме шта ја.
Иван, 063/107-78-66.
(268573)

ДУ БИН СКО пра ње те -
пи ха и на ме шта ја. Су -
ше ње у ко мо ри. 
Пре воз бес пла тан. 
302-820, 
064/129-63-79.
(268632)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но са га ран -
ци јом.  „Фри го тех -
ник”, 361-361,
064/122-68-05.
(268660)

ЛА ЛЕ, пре во зим ма -
њим ки пе ром по вољ -
но: шљу нак, пе сак, се -
ја нац, од во зим шут.
064/354-69-94.
(268415)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(267295)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ки пе ром: шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри зла, шут. 063/246-
368. (268123)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац, од воз шу та са
уто ва ром, ру ше ње.
Ау то пре во зник Ата -
нац ков. 
063/771-55-44
(267996)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, фа са де,
ла ми нат. 061/283-66-
41, 064/390-00-87.
(268432)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, 
„Елек тро и зград ња”.
(268382) 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по -
став ке но вог кро ва,
цре па, ро го ви, па то -
ше ње, изо ла ци је, нај -
јеф ти ни ји у гра ду,
пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Елек тро и зград ња”.
(268382) 

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу , ме тал не под у пи -
ра че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(268382)

КОМ БИ пре воз  са три
ком би во зи ла, раз ли -
чи тих ди мен зи ја, ло -
кал, Бе о град и ши ра
Ср би ја. 
063/106-81-11.
(268507)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро -
ло-за шти та. 
063/816-20-98,
013/351-498. 
(268515)

СЕ ЛИД БЕ, тран спорт
ро бе, мон та жа и де -
мон та жа на ме шта ја,
па ко ва ње и за шти та
ства ри, од но ше ње не -
по треб них ства ри са
рад ни ци ма и без њих,
00-24 са та. 064/047-
55-55. (268546)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је,
све за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јо ви -
чин. (268564) 

АКО си уса мље на, же -
лиш брак, имаш до 50
го ди на, ја ви се.
064/437-63-59.
(268367)

УДО ВАЦ, ви та лан,
173/77 тра жи сло бод -
ну же ну од 50 до 60
го ди на ра ди озбиљ не
ве зе. Ши фра „Офи -
цир”. (268542)

ТРА ЖИМ чо ве ка за
брак, од 60 до 70 го -
ди на. Тел. 061/641-
77-04. (268385)

УСТУ ПАМ гроб но ме -
сто на Ста ром пра во -
слав ном гро бљу. Тел.
013/345-407. (268394)

20. сеп тем бра 2018,
око 19 са ти, на пе -
шач ком пре ла зу код
про дав ни це „Да вид”,
на Но во се љан ском пу -
ту, ау то мо бил је уда -
рио пе ша ка ко ји је гу -
рао би цикл. Мо ли мо
све до ке да нам се ја ве
уко ли ко не што зна ју.,
064/280-38-71.
(268497)

ПО КЛА ЊАМ нај леп -
ше ма чи ће – цр но, бе -
ло и ти гра сто. Вас пи -
та ни. 063/812-42-09.
(268508)

КЕР МИ ЧАР, по вољ но,
по ста вљам све вр сте
ке ра мич ких пло чи ца,
по вољ но. Тел.
063/744-08-24.
(268641)

ПО ПРАВ КА кро во ва.
060/603-49-30.
(268662)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 26. октобар 2018.

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком 

од 8 до 18,

средом 

од 8 до 15,

а четвртком и

петком 

од 8 до 13 сати

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ

ПОСАО

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ

У скла ду са чла ном 45а За ко на о пла ни ра њу и из град -
њи („Сл. гла сник  РС” број  72/09, 81/09-ис прав ка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАД СКА УПРА ВА ГРА ДА ПАН ЧЕ ВА

Се кре та ри јат за  ур ба ни зам,

гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал не 

по сло ве и са о бра ћај

О Г Л А Ш А В А

ЈАВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ

УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА КАО УР БА НИ СТИЧ -
КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ на
кат.пар це ли бр.1955/3 К.О.Пан че во, за из град њу ви -
ше по ро дич ног стам бе ног објек та спрат но сти
По+П+3+Пс,  у ули ци Све то за ра Ми ле ти ћа број 104ц,
из ра ђен од стра не  Ар хи тек тон ског ате љеа „Сту дио 3”
Пан че во, Вла ди ми ра Ге сти ћа бр.43б, за ин ве сти то ра
Investunique, CO, DOO, Пан че во, Мо ше Пи ја де
бр.120/12
      Увид у Ур ба ни стич ки про је кат мо же се из вр ши ти у
згра ди Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг Кра ља Пе -
тра I, бр. 2 - 4 у Пан че ву, у хо лу VI спра та, у Се кре та -
ри ја ту за ур ба ни зам, гра ђе вин ске, стам бе но-ко му нал -
не по сло ве и са о бра ћај. Ин фор ма ци је и сва оба ве ште -
ња о јав ној пре зен та ци ји мо же те до би ти на те ле фон
013/353-304, кан це ла ри ја 609 и 610, у вре ме ну од 10
до13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7
да на, по чев од 26.10.2018.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти  при мед бе  на На црт ур ба ни стич ког про јек та, за
вре ме тра ја ња јав не пре зен та ци је, у пи са ном об ли ку,
Град ској упра ви Гра да Пан че ва, Се кре та ри ја ту за ур -
ба ни зам, гра ђе вин ске и стам бе но-ко му нал не по сло ве,
пу тем пи сар ни це Град ске упра ве  Гра да Пан че ва, Трг
кра ља Пе тра I, бр.2 - 4, Пан че во.  

У складу са чланом 45а Закона о планирању и изград-
њи („Сл. гласник РС” број 72/09, 81/09-исправка,
64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/2013-УС, 50/2013-УС и
98/2013-УС, 132/2014 и 145/2014)   

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПАНЧЕВА

Секретаријат за урбанизам,

грађевинске, стамбено-комуналне послове

и саобраћај

О Г Л А Ш А В А
ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА КАО УРБАНИСТИЧ-
КО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ на
кат.парцели бр.1955/3 К.О.Панчево, за изградњу ви-
шепородичног стамбеног објекта спратности
По+П+3+Пс,  у улици Светозара Милетића број 104ц,
израђен од стране Архитектонског атељеа „ Студио 3“
Панчево, Владимира Гестића бр.43б, за инвеститора
In ve stu ni que, CO, DOO, Панчево, Моше Пијаде
бр.120/12
      Увид у Урбанистички пројекат може се извршити у
згради Градске управе града Панчева, Трг Краља Пе-
тра I, бр.2-4 у Панчеву, у холу VI спрата, у Секретари-
јату за урбанизам, грађевинске, стамбено-комуналне
послове и саобраћај. Информације и сва обавештења
о јавној презентацији можете добити на телефон
013/353-304, канцеларија 609 и 610, у времену од 10-
13 часова у периоду трајања јавне презентације од 7
дана, почев од 26. 10. 2018.
      Заинтересована правна и физичка лица могу под-
нети примедбе на Нацрт урбанистичког пројекта, за
време трајања јавне презентације, у писаном облику,
Градској управи Града Панчева, Секретаријату за ур-
банизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове,
путем писарнице Градске управе Града Панчева, Трг
краља Петра I, бр. 2 - 4, Панчево.  

o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos 

·      Radnik u proizvodnji

·      Pomoæni radnik u proizvodnji

·      Viljuškarista

·      Vozač – kategorije B, C i E

Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na e-
mail adrese office@pavle.rs i m.jovicevic@pavle.rs ili
poštom na adresu: DOO „Pavle” Pančevo, Stevana Šu-
pljikca br. 16, u roku od 8 dana od dana objavljivanja
oglasa

У скла ду са чла ном 25. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Сл гла сник РС” број 135/04 и
36/09)

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ ЖИ ВОТ НЕ

СРЕДИНE

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
о до не том ре ше њу о да ва њу са гла сно сти 

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

      Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не по сту -
па ју ћи по зах те ву но си о ца про јек та Јав ног ко му нал -
ног пред у зе ћа „Хи ги је на” Пан че во из Пан че ва, Ца ра
Ла за ра 57, до нео је Ре ше ње бр. XV-07-501-167/2018
од 17. 10. 2018. го ди не о да ва њу са гла сно сти на Сту ди -
ју о про це ни ути ца ја на жи вот ну сре ди ну Про јек та из -
град ње и до град ње ком плек са ко му нал не зо не у Пан -
че ву, на ка та стар ској пар це ли бр. 494/4 к. о. Пан че во
у Вла син ској ули ци број 1, на те ри то ри ји Гра да Пан -
че ва. Од лу ка је до не та на осно ву Из ве шта ја тех нич ке
ко ми си је ко ја је оце ни ла да су Сту ди јом пред ви ђе не
аде кват не ме ре за шти те жи вот не сре ди не и да је Сту -
ди јом пред ви ђен про грам пра ће ња ути ца ја про јек та
на жи вот ну сре ди ну у скла ду са ва же ћим про пи си ма.
У ци љу спре ча ва ња, сма ње ња или от кла ња ња мо гу ћих
штет них ути ца ја, но си лац про јек та је у оба ве зи да ис -
по шту је пред ви ђе не ме ре за шти те жи вот не сре ди не
де фи ни са не у по гла вљу 8. Сту ди је о про це ни ути ца ја.
      Увид у пред мет но Ре ше ње мо же се из вр ши ти у
про сто ри ја ма Се кре та ри ја та за за шти ту жи вот не сре -
ди не Град ске упра ве Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра
I бр. 2 - 4, кан це ла ри ја 617.
      Ово ре ше ње је ко нач но у управ ном по ступ ку. Про -
тив овог ре ше ња мо же се по кре ну ти управ ни спор у
ро ку од 15 да на од да на при је ма ре ше ња, од но сно оба -
ве ште ња јав но сти.

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

РЕ ПУ БЛИ КА СР БИ ЈА

АУ ТО НОМ НА ПО КРА ЈИ НА ВОЈ ВО ДИ НА

ГРАД ПАН ЧЕ ВО

ГРАД СКА УПРА ВА

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

ОБА ВЕ ШТА ВА  ЈАВ НОСТ

Но си лац про јек та  „VIP MOBILE” D.O.O. BEOGRAD
Ули ца Ми лу ти на Ми лан ко ви ћа бр. 1ж, Bеоград, под -
нео је зах тев за од лу чи ва ње о по тре би  про це не ути ца -
ја  на жи вот ну сре ди ну  за  Појекaт  ра дио-ба зне ста -
ни це за  мо бил ну те ле фо ни ју „PA-Pančevo/Tesla” -
BA1098_03, Ули ца  Пр во мај ска 14 A
      Увид у по дат ке и до ку мен та ци ју из зах те ва но си о -
ца про јек та мо же се из вр ши ти у про сто ри ја ма Се кре -
та ри ја та за за шти ту жи вот не сре ди не  Град ске упра ве
Гра да Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба  615  у
пе ри о ду од  26. ок то бра  до 05. но вем бра 2018. го ди не
рад ним  да ном од 10 до 14 ча со ва.
По зи ва мо за ин те ре со ва ну јав ност да нам у на ве де ном
ро ку до ста ви ми шље ње у ве зи са под не тим зах те вом.

ЗА ВОД ЗА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ    

РАД НИ КА „ПАН ЧЕ ВАЦ”

због по ве ћа ног оби ма по сла рас пи су је

КОН КУРС
за рад но ме сто:

МЕ ДИ ЦИН СКА СЕ СТРА – ТЕХ НИ ЧАР

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу CV на мејл адре су
zzzzpancevac@gmail.com

или
да га до не су лич но у про сто ри је За во да „Пан че вац”, 

на адре су
Ву ка Ка ра џи ћа 1.

Рок за кон ку ри са ње: 31. 10. 2018.
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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

ЖИ ВАН ПО ПОВ
1951–2018.

По след њи по здрав од су пру ге МИ ЛИ ЦЕ с по ро ди цом

и ком ши ја ма

(72/268)

20. ок то бра 2018. пре ми нуо је

ЖИ ВАН ПО ПОВ
Тво јој не мир ној ду ши не ка је по кој, а те лу ла ка ова зе -
мља ба нат ска.

МИР КО и МИ ШКО с по ро ди цом

(73/268526)

ВЕ РИ ЦА 

ПА ВЛО ВИЋ

1949–2018.

На ша во ље на ма ма пре -

ми ну ла је 22. ок то бра

2018, али ће за у век жи -

ве ти у на шим ср ци ма.

Ћер ке ЗВЕ ЗДА НА 

и МИР ЈА НА 

са по ро ди ца ма и се стра

ДРА ГИ ЦА с по ро ди цом

(43/268446)

ВЕ РИ ЦА 

ПА ВЛО ВИЋ

1949–2018.

На ша во ље на при ја те -

љи ца нас је за у век на пу -

сти ла.

Од ВЕ СНЕ, МИ ЉА НЕ 

и ДУ ША НА

(44/268446)

ВЕ РИ ЦА 

ПА ВЛО ВИЋ

1949–2018.

На ша во ље на при ја те -

љи ца нас је за у век на пу -

сти ла.

Од ЉИ ЉЕ, ДРА ГА НА

и АН ДРИ ЈА НЕ

(45/268446)

Мој се стри је ди ној

СЕ КИ
29. X 1949 – 22. X 2018.

Хва ла ти што си по сто ја ла, та ква ка ква си би ла,

увек смо све де ли ле... Са мо је ту га мо ја це на.

Во ли те се стра ДРА ГИ ЦА и се стри ћи МЛА ДЕН 

и ЛУ КА с по ро ди цом
(76/268535)

ВЕ РИ ЦА ПА ВЛО ВИЋ

Ноћ, му зи ка сви ра...

Све ме се ћа на њу...

И док ње ну пе сму пе вам, она ви ше ни је ту...

Во ле ла си жи вот, пе сму и љу де... По чи вај у ми ру!

Твој ЛУ КА и МИ ЦА с по ро ди цом
(78/268540)

21. ок то бра пре ми нуо је наш дра ги су пруг, отац

и де да, у 71. го ди ни

СЛАВ КО ДЕН КО ВИЋ
1948–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га КА ТИ ЦА, ћер ке 

БИ ЉА НА и СА ЊА, зе то ви ПРЕ ДРАГ и ЈО СИП,

уну ци ФИ ЛИП, НИ КО ЛЕ ТА, ДА МЈАН и ЈО СИ ПА
(102/268610)

По след њи по здрав 

СЛАВ КУ 

ДЕН КО ВИ ЋУ

од по ро ди це 

ЂОР ЂЕ ВИЋ

(103/268610)

ВЕ РА 

ПА ВЛО ВИЋ

По след њи по здрав 

дра гој Ве ри 

од ВУ ЈА ДИ НА, НА ДЕ,

ВЕ СНЕ и МИ ЉА НЕ

(55/268462)

По след њи по здрав до бр ом при ја те љу

ЖИ ВА НУ ПО ПО ВУ

од ЗЛА ТЕ и ЈО ЦЕ с по ро ди цом
(111/268637)

22. ок то бра 2018. го ди не на пу стио нас је наш

дра ги

РА ДО СЛАВ ЛУ КИЋ
1930–2018.

Ре чи ма се не мо же опи са ти ко ли ко ћеш нам не -
до ста ја ти. Учи нио си нас не из мер но по но сним
што си нам био отац, све кар и де да
За у век ћеш оста ти у на шим ср ци ма.
Ожа ло шће ни: син СЛО БО ДАН, сна ја СВЕ ТЛА НА,

уну ка ТА ЊА и унук БО ЈАН с по ро ди цом
(116/268652)

По след њи по здрав при -

ја те љу

СТЕ ВА НУ 

МИ ХАЈ ЛО ВИ ЋУ

од по ро ди ца 

ЗДРАВ КО ВИЋ 

и АВРА МО ВИЋ

(39/268440)

Оста је са мо на да да по сто ји не ки дру ги свет...

По след њи по здрав

МИ ЋИ
oд ГО РА НА, ОЉЕ, ЛУ КЕ и СО ФИ ЈЕ

(110/268634)

По след њи по здрав ком -

ши ји

МИ О МИ РУ ГР БИ НУ

Ста на ри у Ду нав ској 7

(112/268642)

По след њи по здрав

МИ О МИ РУ ГР БИ НУ
1947–2018.

од по ро ди це

Са хра на је оба вље на 22. ок то бра на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.
(84/268561)

По след њи по здрав мом су пру гу

МИ О МИ РУ ГР БИ НУ
1947–2018.

Не ке же ље се на жа лост ни ка да не оства ре.

Тво ја ЛИ КИ
(85/268562)

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо

ко ри сни ке на -

ших услу га да

на це не огла са и

чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст

свим рад ним да -

ни ма осим 

сре дом.
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17. ок то бра 2018. год не пре ри ну ла је на -

ша дра га

РУ ЖИ ЦА БУН ДА ЛО
1954–2018.

За у век ћеш би ти у на шир ср ци ра.

Тво ји: си но ви ИВАН и НИ КО ЛА, сна је

ИВА НА и ЈА СМИ НА и унук ВА СИ ЛИ ЈЕ

(3/268344)

Жо след њи по здрав дра -

гор ру жу, оцу и де ди

ХР ЋАН ГУ СТАВ

1932–2018.

Су пру га ДУ ШАН КА,

син ДЕ ЈАН, уну ка 

МАГ ДА ЛЕ НА, по ро ди ца

и при ја те љи

(23/268318)

Жо след њи по здрав дра -

гор кор ши ји

МИ ЛА НУ 

ЖЕМ ЦУ

Жо чи вај у ри ру до бри

чо ве че.

МИ ЛА и МА ЈА

(9/268352)

Жо след њи по здрав кор -

ши ји

МИ ЛА НУ 

ЖЕМ ЦУ

од ста на ра у Сав ској 10

(10/268328)

МИ ЛАН 

ЖЕ МАЦ

Жо след њи по здрав 

ку ру од по ро ди ца 

РА НИ СА ВЉЕ ВИЋ 

и ВЛА ЈИН

(17/268384)

С ве ли кир бо лор  и ту гор оба ве шта ва ро да је 19. ок то бра 2018. го -

ди не, по сле крат ке и те шке бо ле сти пре ри нуо наш во ље ни су пруг,

отац и де да

МИ ЛАН ЖЕ МАЦ
1953–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га МА РИ ЈА, ћер ка МА РИ ЈА НА, син ИВАН, 

зет ЖРЕ ДРАГ, сна ја ЈЕ ЛЕ НА, уну ци ОГ ЊЕН и МИ ЛА

(35/268435)

Жо след њи по здрав во ље нор те чи

МИ ЛА НУ ЖЕМ ЦУ

ДА НИ ЈЕ ЛА, ЉИ ЉА НА и ДРА ГАН

(36/268435)

Жо след њи по здрав дра гор при ки

МИ ЛА НУ ЖЕМ ЦУ

од СЕ КУ ЛЕ ВЛАЈ КО ВИ ЋА

(37/268435)

Оба ве шта ва ро при ја те -
ље и род би ну да је пре -
ри ну ла на ша нај ри ли ја
рај чи ца 

ГИ ЗЕ ЛА 
МИ ЛОЈ КОВ

1950–2018.
Увек ћеш нар не до ста -
ја ти.

Тво ји: су пруг СТЕ ВАН
и ћер ке ЈА СА и ОЉА

с по ро ди ца ра
(47/268450)

Жо след њи по здрав дра -

гор ку ру

МИ ЛА НУ 

ЖЕМ ЦУ

од ку ро ва НИ КО ЛИ ЋА

(48/268451)

Из не на да нас је на пу сти ла на ша дра га

ЉИ ЉА НА ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКИ

Чу ва ће ро те од за бо ра ва.

Су пруг БЛА ГО ЈЕ и син ГО РАН
(51/268460)

Жо след њи по здрав на шој нај ри ли јој

ЉИ ЉА НА ГЕ ОР ГИ ЈЕВ СКИ
1948–2018.

Ћер ка ЈА СМИ НА, зет НО ВИ ЦА и уну ци 

АН ДРЕА, АН ДРЕЈ  и ИЛИ ЈА
(52/268461)

19. ок то бра 2018. на пу стио нас је наш отац, све -

кар, де да и пра де да

РА ДО МИР БА КА ЛО ВИЋ
1940–2018.

Са хра њен је 22. ок то бра 2018, на Ка то лич кор
гро бљу. С љу ба вљу и по но сор увек ће би ти у на -
шир се ћа њи ра.

Ни ка да га не ће за бо ра ви ти: син МИ ША, сна ја
СНЕ ЖА, уну ци НИ НА и ВЛА ДО и пра у нук ВУК

(56/268468)

Жо след њи по здрав на шер дра гор

МИ ЛА НУ ЖЕМ ЦУ

од бра та ДРА ГА НА, сна је РО СКЕ 

с де цор ГО РА НОМ и НЕ ВЕ НОМ

За у век ћеш оста ти у на шир ср ци ра.
(61/268489)

Жо след њи по здрав на шер дра гор 

ЖИВ КУ

од МИ ЛА НА и ДУ ШАН КЕ с по ро ди цор

(68/268519)

На пу стио нас је наш дра ги

БРА НИ СЛАВ

МОМ ЧИ ЛО ВИЋ
Ожа ло шће ни: су пру га са

по ро ди цор и при ја те љи ра

(77/268536)

Жо след њи по здрав зе ту,

па ши и те чи

МИ ЛА НУ 

ЖЕМ ЦУ

од по ро ди ца 

ТУ РИН СКИ, ЈО ВИ ЧИЋ

и ЈАН

(79/268543)

19. ок то бра 2018. опро -

сти ли сро се од на ше

во ље не

ЕРИ КЕ 
ФРА ЊИЋ

Успо ре на и се ћа ње на
те бе увек ће бу ди ти ра -
дост у на шир ср ци ра.

Тво ји: ВЕ РО НИ КА, 
ЛЕ ЛА и МИ ЛАН

(92/268588)

РУ ЖИ ЦА 

БУН ДА ЛО

Жо след њи по здрав 

дра гој сна ји од де ве ра

БО ЖЕ са  по ро ди цор

(95/268594)

МИ ЛАН ЖЕ МАЦ

Жо след њи по здрав на шер дра гор при ја те љу 

од по ро ди ца ЈЕ РЕ МИЋ и ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ

(104/268613)

Жо след њи по здрав при -

ја те љу

МИ ЛА НУ 

ЖЕМ ЦУ

Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Жо ро ди це ЖА ВЛО ВИЋ

и ЖО ЖОВ

(113/2

Жо след њи по здрав 

БА КАР ЛИ ЈИ

од ДУ ШЕ с по ро ди цор

(101/4787)

Жо след њи по здрав

СТА НОЈ КИ

МАР КО ВИЋ 

ГА РИ

Док жи ви ро у на шир

ср ци ра ку ца ће и тво је.

Си но ви и ћер ке

(107/268625)

Жо след њи по здрав 

СТА НОЈ КИ

МАР КО ВИЋ

У ри сли ра и ср цу увек

са на ра.

Уну ци, уну ке, пра у ну ци

и чу ку ну ну ци

(108/268625)
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Ни ка ко да по ве ру јем да је ово исти на

ДРА ГАН ИВ КО ВИЋ

Се стра ЉИ ЉА НА и МИ ЛАН
(7/268350)

19. ок то бра 2018. опро сти ли смо се пре ра но од

мог бра та

ДРА ГА НА ИВ КО ВИ ЋА

Се стра СЛА ВИ ЦА с по ро ди цом
(8/268350)

По след њи по здрав дра -

гој ком ши ни ци

МИР ЈА НИ

ШАЈН

По ро ди ца ТИ МО ТИЋ

(98/268600)

По след њи по здрав 

ЦО КИ ЈУ

Не до ста ја ћеш зе мљи по

ко јој смо хо да ли,

во ди по ко јој смо пло -

ви ли

и на ма ко ји смо те во ле -

ли.

ГА ГА, ЖИ ГА, МА РА,

ВЛА ДА, УРОШ 

и СТЕ ФАН

(99/268604)

По сле крат ке и те шке бо ле сти пре ми нуо је наш

ДРА ГАН СА ВО ВИЋ
1945–2018.

Наш Дра ган пре ми нуо је 18. ок то бра и за у век ће жи ве ти

у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га ВОЈ КА, син АЛЕК САН ДАР,

сна ја ГОР ДА НА и уну ци ЂОР ЂЕ и ЈЕ ЛЕ НА
(40/268442)

ДРА ГАН СА ВО ВИЋ

1945–2018.

По след њи по здрав де ки Дра га ну од ње го вих пи ли ћа

ЂОР ЂА и ЈЕ ЛЕ НЕ СА ВО ВИЋ

Жи ве ћеш у на шим ср ци ма.

(41/268442)

По след њи по здрав дра -

гом бра ту

ДРА ГА НУ 

СА ВО ВИ ЋУ

од се стре МИ РО СЛА ВЕ,

бра ће ДИ КО СА ВА 

и РА ДОЈ КА, сна је РА ТЕ

и НА ДЕ

(88/268570)

По след њи по здрав при ја те љу

ДРА ГА НУ СА ВО ВИ ЋУ
По чи вај у ми ру.

При ја те љи КР СТИ ЋИ

(53/268458)

По след њи по здрав дра гој тет ки, ба би и пра ба би

МА РИ ЈИ ЂУ РОВ СКИ
рођ. Мр даљ

од по ро ди ца: МР ДАЉ, АН ЂЕ ЛО ВИЋ, ДИМ ЧИЋ, 
МИ ТРО ВИЋ, ЈО ВА НОВ СКИ и ВЕ СА

(114/268644)

На ша нај дра жа ма ма, ба ка и пра ба ба ти хо је оти шла у веч ни мир

и спо кој, 21. ок то бра 2018.  

МА РИ ЈА ЂУ РОВ СКИ
1925–2018.

Иа ко жи вот ни је ми ло вао њу, она је до кра ја свог жи во та, сво јом

пле ме ни то шћу, до бро том и то пло том ми ло ва ла све нас.

За хвал ни за у век, увек ће би ти у на шим ср ци ма, ми сли ма и се ћа њи ма.

Тво ји: ћер ке ДРА ГИ ЦА и ЉУ БИ ЦА, зе то ви СТО ЈА ДИН, ДРА ГАН и

БО ЖИ ДАР, уну ци СЛАВ КО, СА ЊА, НЕ БОЈ ША, ЂУ РИ ЦА, МИ ЛОШ

и РАД МИ ЛА, пра у ну ци СЛО БО ДАН, ИГОР, УРОШ и СА РА

(119/268677)

По след њи по здрав тет -

ки Ма ри ји

МА РИ ЈА 

ЂУ РОВ СКА

По чи вај у ми ру. 

Увек тво ји бра тан ци

СЛА ВИ ЦА и ЗО РАН 

с по ро ди ца ма

(75/268530)

По след њи по здрав мај ци и ба ки

ЖУ ЖА НИ МИ ЛИЋ
1931–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Ожа ло шће ни: син ЗВЕ ЗДАН, сна ја ВЕ РА 

и уну чад АЛЕК САН ДАР и НА ТА ЛИ ЈА
(115/268651)

ЖУ ЖА НА 
МИ ЛИЋ

По след њи по здрав од
СНЕ ЖА НЕ, МИ ЛА НА и

ДО РЕ ЛА

(118/268676)

19. ок то бра 2018. пре ми ну ла је на ша во ље на

МИ ЛЕ НА БЕ ЧЕЈ СКИ
1932–2018.

По след њи по здрав од су пру га ЧЕ ДЕ, ћер ки,

уну ка и пра у ну ка
(83/268558)

По след њи по здрав дра -

гом ком ши ји

ИЛИ ЈИ 

ПАЈ ЧИ НУ

од ста на ра 

у Ул. Мо ше Пи ја де 125

(31/268425)

По след њи по здрав при -

ја те љу

ИЛИ ЈИ  

ПАЈ ЧИ НУ

Вре ме ће про ћи, а се ћа -

ње на на ше при ја тељ -

ство оста ће за у век.

ИВИ ЦА, ВЕ СНА, 

ОЛИ ВЕР и ДА НИ ЈЕЛ

(70/268523)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу

ИЛИ ЈИ 

ПАЈ ЧИ НУ

По ро ди ца ТИ МО ТИЋ

(97/268600)

По след њи по здрав дра гом

ИЛИ ЈИ ПАЈ ЧИ НУ
п. пу ков ник

од су пру ге ВЕ РЕ, си но ва СЛО БО ДА НА 

и МИ ЛА НА с по ро ди ца ма
(100/268605)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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СЕ ЋА ЊЕ

СТЕ ВАН 

ДА БИЋ

1994–2018.

Се ћа ње на те бе је део

на шег жи во та, а љу бав и

бол су веч ни.

Тво ји нај ми ли ји

(57/2684779

28. он то бра 2018. да ва -

ће мо го ди шњи по мен

ТО ДОР 

РА ДО ВА НО ВИЋ

5. XI 2017 – 5. XI 2018.

Су пру га ПЕР СА, син

МИ ШКО, ћер на 

СНЕ ЖА НА и оста ла

род би на

(64/268500)

31. он то бра на вр ша ва се го ди на од смр ти на ше

дра ге мај не и ба не

МА РИ ЈЕ МР ДАЉ
1932–2017.

С љу ба вљу и по но сом чу ва мо успо ме не на те бе.

Увен у ср ци ма ћер не СЛА ВИ ЦЕ  и си на ЗО РА НА

с по ро ди ца ма
(74/268529)

Се ћа ње на дра гог

МИР КА 

АНО ВИ ЋА

из Али бу на ра

3. II 1961 – 26. X 1994.

Тво ји: МИ ЛО ВАН, 

БО ЈАН и ДА МЈАН 

(80/

СЕ ЋА ЊЕ

СЛА ВО МИР 

РА ЈА КОВ ЛА ЛА

28. X 1993 – 28. X 2018.

Увен си при су тан у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

Во ли мо те. 

Син и ћер не

(82/268553)

27. он то бра 2018. на вр ша ва се шест го ди на от на -

да ни је са на ма наш

СВЕ ТО ЗАР МАК СИ МО ВИЋ
1937–2012.

Све ово вре ме ни си уз нас, али успо ме не у на ма

чу ва ју те од за бо ра ва.

Тво ја по ро ди ца
(86/268562)

СТО ЈАН 

ПЕ ТРО ВИЋ

19. X 2004 – 19. X 2018.

Ко ја, чу ва мо успо ме ну

на те бе.

ЗО РАН, СНЕ ЖА, 

МИ ЛИ ЦА, НО ВАК

и МИ О НА

(87/268586)

СЛА ВИ ЦА 

СТО ЈА НО ВИЋ

25. X 2013 – 25. X 2018.

От на да те не ма, за ле -

дим осмех, у се би на -

жем име, по гле дам у не -

бо и по ми слим - та но ми

не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји

(93/268587)

Нај дра жи на ши

МИР КО ХР ЖИ НА ЈО ВИ ЦА ГА ЈИН
31. III 1933 – 12. IX 2018.   6. IV 1950 – 12. IX 2018.

Оти шли сте, а мно го то га сте још же ле ли са на ма.

Ви ше ни шта ни је исто. Оста ло је са мо се ћа ње на

нај леп ша де тињ ства и нај бо ље жи во те но је сте

нам да ли. По но сни смо што смо ва ши.

С љу ба вљу: РО ЗА, АНА, ВЕ СНА, ЈА СНА, ЛУ КА,

МАК СИМ, СА ША и ИВАН

27. он то бра 2018. да ва -

ће мо ше сто ме сеч ни по -

мен на шој во ље ној

АНИ СИ МИЋ

С ту гом и по но сом чу ва -

ће мо те у на шим ср ци ма.

Син ИЛИ ЈА, ВЕ РА, 

уну ци МИ ЛАН и 

МИ РО СЛАВ и род би на

(109/268626)

27. он то бра 2018. на вр -

ша ва се три на ест го ди -

на од смр ти мо га оца

ЈО ВА НА 

УЗЕЛ ЦА

Твој син СА ША

(16/268381)

Да нас се на вр ша ва пет на ест го ди на от на но је оти шао од нас наш

во ље ни

ЖИ ВАН КА НАЧ КИ

Љу бав и се ћа ња не пре ста ју дон по сто ји мо.

Тво ји нај ми ли ји

(89/

МИ ЛЕ ЦА РИЋ

31. он то бра на вр ши ће се три го ди не от на но си

нас за у вен на пу стио.

Тво ја по ро ди ца
(90/268575)

Десет го ди на без те бе

др ЂУ РИ ЦА ГЛУ ВА КОВ

1929–2008.

Ота ле су љу бав, ту га и успо ме не.

Тво је по ро ди ца

(69/268522)

СА ВА ИГ ЊА ТО ВИЋ

Дра ги мој Та јо,

би ла сам Ти све! Твој зве зда и сун це. Во лео си ме

нај ви ше на све ту.

Оста вио си ме да веч но ту гу јем за то бом.

Тво ја ћер на ДА НИ ЦА
(21/268389)

СА ВА ИГ ЊА ТО ВИЋ
Са во, оно мо је пла во, не над си ме сво јим сун цем
звао. Про ве ли смо мно го ле пих и те шних про ле -
ћа и ле та, до че на ли злат ну је сен жи во та, тво јим
од ла сном по ста ла је су мор на и те шна.
Оста вио си ме да са ма чу вам на шу је ди ну зве -
зди цу но ју нам је Бог дао.
Жи ве ћеш у мом ср цу и ми сли ма до мо га нра ја.
По чи вај у ми ру.

Тво ја РУ ЖИ ЦА
(20/268389)

Наш дра ги су пруг и отац

СА ВА ИГ ЊА ТО ВИЋ
из Омо љи це

1. V 1948 – 14. X 2018.
пре ми нуо је 14. он то бра 2018. по сле ду ге и те -
шне бо ле сти. Са хра њен је 15. он то бра на омо -
љач ном гро бљу.

Ожа ло шће ни: су пру га РУ ЖИ ЦА, ћер на 
ДА НИ ЦА, бра ћа, се стре, род би на и при ја те љи

(19/268389)

По сле ду ге и те шне бо ле сти пре ми нуо је мој брат

СА ВА ИГ ЊА ТО ВИЋ
1948–2018.

По след њи по здрав од бра та МИ РО СЛА ВА 
с по ро ди цом

(18/268387)

Дра гом зе ту и те чи

СА ВИ ИГ ЊА ТО ВИ ЋУ
1. V 1948 – 14. X 2018.

Пам ти ће мо те.
Тво ји ЋИ РИ ЋИ и ТО ШИ ЋИ

(22/268390)

СЛАВ КО 

ЂОР ЂИ ЈЕВ СКИ

1935–2018.

Са хра на је оба вље на 23.

он то бра 2018.

По ро ди ца 

ЂОР ЂИ ЈЕВ СКИ

(105/268658)

24. он то бра на вр ша ва ју

се две го ди не од смр ти

на шег во ље ног су пру га,

та те и де не

МИ ЛА НА

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА
24. X 2016 – 24. X 2018.

С љу ба вљу и по што ва -

њем тво је: ДЕ СА, 

ВЕ СНА и АЛЕК САН ДРА

(121/268688)

СА ВА 

ИГ ЊА ТО ВИЋ

По след њи по здрав 

бра ту и стри цу од бра та

БА НЕ ТА с по ро ди цом

(120/268686)

Дра гој при ји

ЗОР КИ 

ЖИ ВА НОВ

Не на те ан ђе ли чу ва ју.

Од при ја те ља 

ВА СИ ЉЕ ВИ ЋА

(117/268658)

ПОПУСТ
Оба ве шта ва мо но ри сни не на ших услу га да на це не огла са и 

чи ту ља одо бра ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.
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СЕ ЋА ЊЕ

ЦВИ ЈО ЂУ РИЋ

1973–2018.

Го ди не про ла зе, али љу -

бав, се ћа ња и ту га веч но

тра ју.

Ћер ка ЉИ ЉА НА

(11/268359)

25. ок то бра су ту жне

две го ди не

ЗО РИ ЦА 

НЕ СТО РОВ

Те шко је жи ве ти са ра -

ном у ду ши, ви де ти те

сву да а ниг де те не на ћи.

С љу ба вљу тво ји 

нај ми ли ји

(4/268345)

1. но вем бра, у 15 са ти, на Ка то лич ком гро -

бљу у Пан че ву одр жа ће се по мен на шим

нај ми ли ји ма

БА РА ШЕ ВИЋ

КА ДИВ КИ СТИ ПА НУ   ДЕ ЈА НУ

Ис пу ни ли сте на ше жи во те до бро том и ра -

до шћу.

За нас, ви ће те увек би ти ту, у на шим ср ци -

ма и ми сли ма.

УНА, ЛУ КА и СА ЊА БА РА ШЕ ВИЋ

(28/26847)

СЕ ЋА ЊЕ

на на ше во ље не ро ди те ље

ВУ ЛО ВИЋ

НИ КО ЛА              НЕ ГО СЛА ВА
29. X 2008 – 29. X 2018.    22. X 2005 – 22. X 2018.

Ва ши нај ми ли ји: ћер ке МИ РА и МИ МА 

с по ро ди ца ма
(32/268427)

29. ок то бра је че ти ри

го ди не на шем во ље ном

ЉУ БО МИ РУ

НИ КО ЛИ ЋУ

ЛА ЛИ

Не до ста јеш нам пу но.

Тво ји нај ми ли ји

(49/268451)

Вре ме про ла зи, али бол не пре ста је

СНЕ ЖА НА АНО ВИЋ
рођ. Ми јо вић

22. III 1964 – 20. IX 2018.

Тво ји: та та, ГО ГА, ЉИ ЉА и СТЕ ФАН

(50/2684549

ГО РАН ЗЕЦ
2. XII 1969 – 25. X 1998.

Про шло је пу них два де сет го ди на  бо ла и

ту ге за то бом, са мо ле по се ћа ње на срећ не

тре нут ке док смо би ли за јед но. 

Ни ка да те не ће за бо ра ви ти ма ма ТИН КА

и та та ЧЕ ДА

(59/2

ЗО РАН 
МИ ЛЕ У СНИЋ 

Увек си у на шим ми сли ма.
САН ДРА, ПЕ ТАР, РЕ ЉА

и ИВАН

(67/268518)

ПО МЕН

ИВАН 

БОР ДОШ ЛИ ЛЕ

2004–2018.

Ни ка да те не ће 

за бо ра ви ти су пру га

МА ЈА

(71/268523)

У су бо ту, 27. ок то бра 2018. го ди не, у 11 са -

ти, на Ста ром пра во слав ном гро бљу у

Пан че ву, да ва ће мо ше сто ме сеч ни по мен

на шој дра гој мај ци, све кр ви и ба ки

АУ РЕ ЛИ ЈИ ЧА ВИЋ
1951–2018.

Ка ко вре ме про ла зи, све ви ше нам не до ста -
јеш. За у век ћеш жи ве ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: си но ви ИВАН 
и СЛО БО ДАН, ћер ка ИВА НА, 

снај ка ИН ГРИД и уну ке АН ТО НЕ ЛА 
и АЛЕК САН ДРА

(96/268599)

У су бо ту, 27. ок то бра, на Но вом гро бљу, у 10 са ти, да ва ће мо го ди -

шњи по мен

НЕ НА ДУ ЦА КИ ЋУ

Не до ста јеш...

Тво ји: ма ма, та та и се стра  са по ро ди цом

(66/268512)

НЕ НАД ЦА КИЋ

Ти си још увек ту...

Ду бо ко у ср цу, ду ши, ду бо ко у се ћа њу и без об зи ра на да не, ме се -

це и го ди ну...

Не од ла зиш.

Во лим те Не ле мој.

Тво ја МА ЈА

(23/268434)

29. ок то бра на вр ша ва се три де сет го ди на

од из не над ног од ла ска на шег дра гог и во -

ље ног си на и бра та

БО ШКА ГВО ЗДЕ НО ВИ ЋА

БО БА НА
Те шко је бро ја ти го ди не, а још те же жи ве -

ти без те бе.

За у век не у те шни: твој та та ЉУ БА, 

мај ка ЈО ВАН КА и се стра СЛА ВИ ЦА 

с по ро ди цом

(54/268459)

СЕ ЋА ЊЕ

СЛО БО ДАН

БОР КА

1998–2018.

Син ДРА ГО СЛАВ 

и сна ја НА ДА с де цом

(106/268627)

У по не де љак, 29. ок то бра 2018, у 11 са ти, на срп -

ском пра во слав ном гро бљу у Али бу на ру, да ва -

ће мо че тр де се то днев ни по мен на шој во ље ној

СНЕ ЖА НИ АНО ВИЋ
рођ. Ми јо вић

22. III 1964 – 20. IX 2018.
Оста је нам се ћа ње на срећ не го ди не ко је смо
про ве ли за јед но и љу бав пре ма те би ко ја ни кад
не ће пре ста ти. 

Тво ји: МИ ЛО ВАН, БО ЈАН и ДА МЈАН
(81/268545)

НЕ ЛЕ
За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

По ро ди ца ВЕ ЛИ НОВ СКИ

(34/268434)

Про шло је пет на ест го ди на от ка ко ни је с на ма наш во -

ље ни

ЖИ ВАН КА НАЧ КИ
Мај ка ДО БРИ ЛА КА НАЧ КИ, зет ЗО РАН, уну ка 

ОЛ ГИ ЦА и ћер ка ТА МА РА МИ ЛО СА ВЉЕВ

(27/268412)
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СЕ ЋА ЊЕ

БО РИ СЛАВ

ЖАР КОВ

1993–2018.

Го ди не про ла зе, а бол и

ту га су све ве ћи.

Мај ка МИЛ КА

(6/268348)

3

ДА НИ ЦА 

СТО КИЋ

2008–2018.

Про ђе ту жних де сет го -

ди на де вој чи це на ша.

С ту жним се ћа њем 

тво ја по ро ди ца

(12/268368)

ДЕ ЈАН БИ ЈА НАЦ БРА НА
1949–2004.

Го ди не про ла зе пу не ту ге, оста је са мо се ћа ње да

смо те има ли, во ле ли и из гу би ли.

Тво ја ЉИ ЉА, ГО ЦА и ДА ВИД
(15/268378

27. ок то бра 2018. го ди не на вр ши ло се де сет го -

ди на

БРАН КА БО ЈАТ
1950–2008.

Ту га и бол у на шим ср ци ма не мо же се ума њи ти

ни из бри са ти јер си би ла део на ших жи во та и

веч но ћеш оста ти у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(24/268400)

ЂОР ЂЕ ВИЋ

ВУ КО СА ВА                       СТАН КО
рођ. Су бо тич ки                             дипл. инж. агро но ми је

1997–2018.                                         1995–2018.

Све вре ме ко је смо про ве ли за јед но пру жа ли су нам не се бич ну по -
моћ и бри гу, а ми им кроз све ове го ди не да ру је мо веч ну за хвал -
ност и нај леп ша се ћа ња.

Ћер ка ВЕ РИ ЦА, унук ДРА ГАН и зет ВЛА СТИ МИР МО ЦА
(1/268340)

Се дам је го ди на отка ко сам оста ла без

дра гог су пру га

МИ О ДРА ГА Р. НО ВА КО ВИ ЋА
дипл. инж. агро но ми је

2011–2018.

На твом гро бу не ма цве ћа

по не кад ти го ри све ћа

Због да љи не и не мо ћи 

ја не мо гу те би до ћи.

У цр кви ти све ће па лим

и за то бом увек жа лим

јер је мо ја љу бав пра ва

она не ма за бо ра ва.

Супруга ИЛИН КА
(2/268341

1. но вем бра 2018. на вр ша ва се го ди на от ка да ни -

је с на ма наш

МЕ ТО ДИ ЈЕ БО ЖИ НОВ СКИ

Био си и оста ћеш део на ших жи во та.

Тво ји нај ми ли ји
(5/268346)

26. ок то бра 2018. на вр ша ва се се дам го ди -

на од смр ти на шег дра гог

НЕ ДЕЉ КА ДЕ А НО ВИ ЋА

ДЕН ДИ ЈА
1935–2011.

Да ни и го ди не про ла зе, а вре ме ни је убла -

жи ло бол и ту гу, ни ти је из бри са ло се ћа ња

на тво ју не се бич ну љу бав и до бро ту.

Тво ји нај ми ли ји

(13/268371)

ПО МЕН

25. X 1990 – 25. X 2018.

РУ ЖИ ЦА 

ФИ ЛИ ПО ВИЋ

из Омо љи це

За у век у ср ци ма ње них

нај ми ли јих

(60/268479)

28. ок то бра на вр ша ва ју

се две ту жне го ди не от ка -

да ни је са на ма наш дра -

ги отац, де ка и пра де ка

ДРА ГО ЉУБ 

МА РИН КО ВИЋ

1934–2016.

Ни ка да те не ће за бо ра -

ви ти тво ји нај ми ли ји

(25/268404)

СЕ ЋА ЊЕ
31. ок то бра на вр ша ва се де сет го ди на от ка ко ни је с на -
ма наш дра ги

РА ДО ЈЕ ДИ МИ ТРИ ЈЕ ВИЋ РА ДЕ
Но си мо те у ср цу и се ћа њу.

По ро ди ца
(26/268411)

ЖОК ИШТВАН

1. XI 1989 – 1. XI 2018.

Са мо вре ме про ла зи,

бол је ве чан.

Су пру га  ЈУ ЛИ ЈА НА 

с де цом

(29/268420)

25. ок то бра на вр ша ва

се шест ме се ци от ка да

нас је на пу сти ла на ша

ЛЕ ЛА ПА РУН

Вре ме про ла зи, а пра -

зни на и бол је све ве ћа.

За у век ћеш жи ве ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји

(30/268425)

25. ок то бра на вр ша ва се је да на ест ту жних го ди -

на от кад нас је на пу сти ла на ша во ље на

РАД МИ ЛА ЕЋИ МО ВИЋ

Веч но ће нам оста ти у се ћа њу.

Ње на по ро ди ца ЕЋИ МО ВИЋ
(14/268735)

АН ЂЕЛ КА 

МА ЦА НО ВИЋ

2. но вем бра на вр ша ва

се пет го ди на от ка ко си

ме оста ви ла.

Тво ја се стра МА РИ ЈА

ЛУ ЖА ЈИЋ

(38/268437)

СЕ ЋА ЊЕ

ЕВА ЈА ГО ДИЋ
2007–2018.

ДРА ГАН, СИЛ ВИ ЈА 
и АНА

(42/268444)

ЈА СМИ НА ПО ПОВ
25. X 2013 – 25. X 2018.

Про шло је пет ту жних го ди на.

Тво ја по ро ди ца

(46/268448)

26. ок то бра на вр ша ва се осам на ест го ди на од пре ра не

смр ти на ше

МИР ЈА НЕ БАЛ ТИЋ
1949–2000.

С љу ба вљу и по што ва њем по ро ди це БУ РИЋ и БАЛ ТИЋ

(58/268473)

26. ок то бра на вр ша ва ју

се две го ди не от ка ко

ни је с на ма на ша

ЈА СМИ НА

МИЦ КОВ СКИ

Вре ме про ла зи, оста је

се ћа ње ис пу ње но ту гом,

љу ба вљу и по што ва њем.

Тво ји нај ми ли ји: су пруг

ЖИВ КО, ћер ке 

АЛЕК САН ДРА 

и ВИ О ЛЕ ТА 

с по ро ди цом

(62/268491)

У не де љу, 28. ок то бра 2018, у 11 са ти, да ва ће мо

ше сто ме сеч ни по мен на шем дра гом

БУ ДИ МИ РУ Мар ка 
ПЕ ЈА КО ВИ ЋУ

Бу шо, те шко је жи ве ти са пат њом у ду ши, да си
нас на пу стио бр зо и из не на да
Мно го не до ста јеш...
Тво ји нај ми ли ји: су пру га ЛО ЗЕ НА, син МАР КО,

ћер ка ИВА НА, брат СВЕ ТО ЗАР с по ро ди ца ма,
род би на и при ја те љи

(65/268503)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

РА ДИ ЦА 
ЛА ЗА РОВ

БАЦ КО
1993–2018.

С по но сом и љу ба вљу
чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: син МИ ЛОШ, 
су пру га БРАН КИ ЦА 

и бра ћа ЗЛАТ КО 
и МИ ЛЕ с по ро ди ца ма

(91/268585)

СЕ ЋА ЊЕ

ВУ КА ДИ НО ВИЋ

ЂУ РА                             СА РА
1925–1998. 1922–2002.

Си но ви с по ро ди ца ма
(63/268493)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Пред ва ма је ве о ма иза зо ван
пе ри од, пра ва пре крет ни ца. Би -
ће те при ну ђе ни да уво ди те раз не
но ви не и да се ви ше осла ња те на
са рад ни ке. Кре ће на бо ље и ка да
су фи нан си је у пи та њу. Ско ра -
шње по знан ство мо же пре ра сти у
ста бил ну ве зу.

Окол но сти вам иду на ру ку, а
сплет срећ них окол но сти ће вам
до не ти и ма те ри јал ни до би так.
Ако је по треб но, по тра жи те по -
моћ. У ве зи бу ди те ори ги нал ни и
ино ва тив ни, јер ће од нос умно -
го ме за ви си ти од вас. Мо гу ће је
кра ће пу то ва ње с парт не ром.

Про бле ми с па пи ро ло ги јом ће
вас оку пи ра ти ове сед ми це. Из -
бе га вај те рас пра ве. Пе ри од је
по во љан за фи нан сиј ске тран -
сак ци је и из не над не нов ча не до -
бит ке. Не ко пај те по про шло сти,
ни сво јој ни ту ђој. При хва ти те
по зив за пут.

Де ста би ли за ци ја и не при јат на
из не на ђе ња су иза вас. Осло ни -
те се на мла ђе са рад ни ке и отво -
ри те се за но ве иде је. Емо тив ни
жи вот ће вам би ти у ха о су. За у -
зе ти ће же ле ти да не што про ме не
у сво јој ве зи, а мо гу ћа је и по ја -
ва ста ре љу ба ви.

Све што вам је не ја сно, раз ја сни -
ће вам се. Не при чај те пре ви ше,
јер и зи до ви има ју уши. Др жи те се
про ве ре них при ја те ља. Пре не го
што ре а гу је те, про ве ри те све ин -
фор ма ци је. По ма ло сте џан гри за -
ви, али има те пу ну по др шку парт -
не ра, ма те ри јал ну и емо тив ну.

По ста вља те се би кон крет не
ци ље ве и раз ви ја те до бру ко му -
ни ка ци ју са са рад ни ци ма. Ре кло
би се да се коц ки це за до бар по -
сао сла жу. Емо тив но сте не ста -
бил ни и при лич но им пул сив ни.
Ни са ми не зна те шта же ли те –
сло бо ду или ста бил ну ве зу.

Не стр пљи ви сте и у не ким тре -
ну ци ма ће вам не до ста ја ти ма ло
так та у ко му ни ка ци ји. Не упа дај -
те у не по треб не су ко бе и не ак ти -
ви рај те ста ре про бле ме. На емо -
тив ном пла ну сте скло ни пре те -
ри ва њу – од еу фо ри је до то тал не
кон фу зи је.

Пе ри од рас пле та, ве ли ких по -
зи тив них про ме на и на гла ше них
до би та ка. Осо бе ко је по зна је те
од ско ра, мо гу вам до не ти ле пе
по слов не кон так те. Мо гућ је из -
не над ни пут у ино стран ство. Не
сум њај те у парт не ра, ње го ве
емо ци је су сна жне и ис кре не.

Нај бит ни је је да бу де те прак тич -
ни и да од ре ди те при о ри те те, али
и да се стро го др жи те то га. Но вац
ће сти за ти. Нер во за ће вас те ра -
ти у сит не чар ке. Емо тив ни жи вот
вам ни је при о ри тет, али мо же се
до го ди ти да не кој осо би из про -
шло сти да те но ву шан су.

По ла ко се бу ди те и на по кон по -
чи ње те да ста вља те се бе на пр во
ме сто. Про ве ра вај те све ин фор ма -
ци је. На по мо лу је по ну да по сла
ко ји ће вас пре по ро ди ти и на те ра -
ти да се мак си мал но ан га жу је те.
Ва га те, бо ји те се, же ли те при су -
ство парт не ра у сва ком тре нут ку.

Мен тал но сте пре оп те ре ће ни
раз ми шља њем о нов цу. По ста је -
те по ма ло и па ра но ич ни. До бро
ис пла ни рај те про ме не ко је же ли -
те да пра ви те и по тра жи те по моћ
струч них љу ди. Оба ви те раз го вор
с парт не ром и не ка вра та де фи -
ни тив но за тво ри те за со бом.

У овом пе ри о ду хо но рар ни по -
сао или хо би ће вам до но си ти ви -
ше при хо да. По во љан је тре ну так
да ре а ли зу је те не ке сво је иде је
уз по моћ при ја те ља. Мно го ће те
раз ми шља ти о не кој осо би из
сво је про шло сти, а мо же до ћи и
до вар ни ца на по слу.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли ћер ку
19. сеп тем бра: Ма ри со лу – Зо ра на Ни ка и Ла зар Кал драш; 23. сеп тем бра:

Еми ну – Са би на Адри а на Је ри на и Еу ђен Ма ри на; 1. ок то бра: Да ри ју – Да -

ни је ла Ми ло са вљев и Дра ган Пут ник; 4. ок то бра: Ла ру – Ју ли ја Сеј дић и Да -

вид Ла бат; 8. ок то бра: Иву – На та ша и Мар ко Пе тро вић; 12. ок то бра: Ни ко -

ли ну – Сне жа на и Ми лан Цр но го рац; 13. ок то бра: Ану – Је ле на и Бра ни слав

Цве та нов ски, Да ни цу – Ма ри ја и Алек сан дар Ди мић, Со фи ју – Сте фа ни Илић

и Ми лош Па вић; 14. ок то бра: Хе ле ну – Алек сан дра и Вла ди мир Па влов.  

До би ли си на
16. сеп тем бра: Не ма њу – Са не ла Јор го ван и Иван Ве лич ков ски; 20. сеп -

тем бра: Вељ ка – Љи ља на Де ми ро ски и Љу би ша Ба ну; 10. ок то бра: Фи -

ли па – Дра га на и Не бој ша Дра гић, Ан дре ја – Ја на и Па вел Чи жик, Сте фа -

на – Ти ја на и Ми лан Ан дре је вић; 12. ок то бра: Ву ка – Љу би ца Мак си мо -

вић и Пре драг Си ља но ски; 14. ок то бра: Ник шу – Ива на и Ми лош По пов. 

ВЕН ЧА НИ

13. ок то бра: На та ли ја Јо кић и Ла ди слав Шир ка, Је ле на Мар ја но вић и Не -

над Иг ња, Јо ва на Џе ле то вић и Ми о драг Стан ко вић, Ана Ан тић и Ве ли мир

Гро за, Ива на Стој нов и Игор Ва лек, Ми ли ца Ди мић и Вла ди мир Ми ло ше -

вић; 14. ок то бра: Ани ца За го рац и Иван Пет ко ски, Ма ри на Је ве ре мо вић и

Ми лош Ду раћ, Јо ва на Сто јиљ ко вић и Мар ко Ив ко вић; 18. ок то бра: Да ни је -

ла Ери на и Три фу Ман чу, Ве сна Гр бић и Пе тар Са бо.

УМР ЛИ

11. ок то бра: Сне жа на Авра мо вић (1981), Јо во Ди здар (1957); 12. ок то бра:

Ма ри ја Авра мо вић (1940); 13. ок то бра: Сла вица Гру јић (1966), Жив ко Ве -

љић (1943), Апо ло ни ја Бо жић (1933), Ђу ро Ва мош (1953), Ка та Ко ла рик

(1953), Ве љо Гро зда нов ски (1948), Јо нус Ра мо (1947); 14. ок то бра: Са ва

Иг ња то вић (1948), Жар ко Ра до са вље вић (1949), Љу бо мир Де спић (1962);

15. ок то бра: Рад ми ла Шу бља (1934), Сло бо дан Ми хај ло вић (1988), Ћа мил

Пе пић (1939), Гор да на Ма ра вић (1957), Ве ра Аћи мо вић (1936), Ми ха и ло

Ла зић (1937); 16. ок то бра: Бо шко Цр но бр ња (1954), Фо ни Ду зле ски

(1947), Ми лан Гр бић (1936); 17. ок то бра: Че до мир Јо ва но вић (1929), Ми ла

Че шљар (1941), Дра ган Ив ко вић (1961), Ву ко сав Ри стић (1933), Ру жи ца

Бун да ло (1954), Ја но Влчек (1932), Ми ло ван Ми ли ће вић (1949), Ма ра Ко -

труц (1937). 

Е Н И Г М Н Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Испуњаљка: Миодраг, Алексић, Азнавур, Предраг, ба-

клава, Николић (коначно решење: Милена Дравић). Двострука укр-

штеница: репрезент, ентеријер, птице, ага, рецина, оп, Ерен, дата,

зи, Адемир, еја, амини, Неготинац, траперице. Анаграм у стиху: На-

оми Осака. Судоку: 671439825, 348521679, 592876314, 254683791,

716294583, 983157246, 465712938, 129368457, 837945162.

АНАГРАМ У СТИХУ

Није јој публика

наклоњена била,

aл’ она је лако

Серену слистила

И OНAКO СAMA

победу славила,

да би потом трофеј

сузама залила.

JAПАНСКА ТЕНИСЕРКА

ИСПУЊАЉКА
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ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА
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Слогови: А, АЗ, БА, ВА, ВУР,

ДРАГ, ДРАГ, КЛА, КО, ЛЕК,

ЛИЋ, МИ, НА, НИ, О, ПРЕ,

СИЋ.

ВОДОРАВНО: 1. име глумца

Кривокапића, 2. наша млада

глумица (Тамара), 3. француски

шансоњер и глумац (Шарл), 4.

име глумца Ејдуса, 5. оријентал-

на посластица, 6. наш глумац,

Прле из „Отписаних” (Драган).

У осенченим пољима, читано

степенасто по два слова, крије се име и презиме наше недавно пре-

минуле филмске, позоришне и телевизијске глумице (на слици).

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. представник, заступник (лат.), 2. уну-
трашњи простор неке грађевине, 3. крилати кичмењаци – турски вели-
каш, 4. грчко бело вино – узвик при скоку (хоп), 5. област у Швајцар-
ској – оно што је познато (лат.), 6. девето и десето слово азбуке – бра-
зилски фудбалски ас, 7. птица грабљивица – органска једињења изве-
дена из амонијака, 8. житељ града у источном делу Србије, 9. пантало-
не од џинса, фармерке.

СУДОКУ

1 4 3 2 5

7

5 7 6 1 4

2 5 8 9

7 3

8 5 4 6

4 6 7 1 8

2

8 3 4 5 1

Су до ку је за го нет ка но ви јег да ту ма, на ста ла у Ја па ну, као

за ни мљи ва игра бр о је ви ма.

Пред ва ма је та бе ла ко ју тре ба по пу ни ти бр о је ви ма, али та -

ко да сва ки ред, сва ка ко ло на и сва ки уну тра шњи ква драт 3

х 3 са др же бро је ве од 1 до 9.

На по ми ње мо да бро је ви не сме ју да се по на вља ју ни у ре ду,

ни у ко ло ни, ни у уну тра шњем ква дра ти ћу.



Дружење пре свега младих жи-
теља Србије и Румуније није
ретка појава у Долову. Послед-
њи такав сусрет догодио се у
суботу, 20. октобра, када је КУД
„Банатски вез” приредио „Је-
сењи концерт”.

Том приликом су, поред до-
маћина, у великој сали Дома
културе наступили и гости из
фолклорног ансамбла „Ваља Со-
мешулуј” („Va lea So me su lui”) из
општине Герла (жупанија Клуж).
Интересантно је да назив овог
фолклорног ансамбла у прево-
ду значи „Долина реке Сомеш”.

Бројној публици су се пред-
ставили и стари знанци – дру-
штва „Бранко Ћопић” из Мају-
ра код Јагодине и „Паја Мар-
гановић” из Делиблата, с који-
ма „Банатски вез” често сара-
ђује. Концерт фолклора трајао
је око два сата, а одликовао га
је веома разноврстан програм.

Следећег дана домаћини су
пријатељима из Герле предста-
вили стару банатску кућу Стаји-
ћа с подрумом вина Удружења
винара „Свети Трифун”, као и
сликарски атеље Живка Новко-
вића. Овај уметник поклонио је
румунском ансамблу свој пејзаж,
рађен техником уље на платну.

Представник гостију захва-
лио је домаћинима на госто-
примству, позвао их у узврат-
ну посету и изразио жељу за
братимљењем двају места.

све ту Хо мо ља, бо рав ку и сна -
ла же њу у при ро ди, али је нај -
ве ћи ути сак ипак оста ви ла при -
ча о спе ле о ло ги ји и ве ли чан -
стве ној Це ре мо шњи.

Ина че, под руч је Ку че ва спа -
да у оп шти не с нај ве ћим бро -
јем пе ћи на, а за ту ри стич ке по -
се те, по ред по ме ну те, отво ре -
на је и Рав ни штар ка, док су
До боч ка и Ше вић ка са мо за
пра ве аван ту ри сте.

У на ред ном пе ри о ду клуб
„Со ко” ор га ни зо ва ће и од ла зак
на Увац са оби ла ском ре ке Па -
њи це, успо не на Остр ви цу и
Фру шку го ру, уз ре дов не тре -
нин ге спорт ског пе ња ња у пар -
ку Ба ру та на.

био нај бо љи „те жин ски” код се -
ни о ра. Ме да ље су осво ји ли и
Ар сен Бо шњак и Вук Ров ча нин
(ДБ), Ле на Ко ја ди но вић, Ми -
ли ца Ами џић, Еле на Му тав џић
и Мар ко Де јан (Д10), На та ли ја
Ма рин ко вић (К12). На сту пи ли
су и Ду ња и Ања Ма рин ко вић,
Искра По по вић, Оли ве ра Ман -
чу, Бо јан Јев тић, Ре ља Бо шњак
и Ве ра Ко ља ја.

На про гра му је би ло пе то ко -
ло и, као по тра ди ци ји, пре ма
ре чи ма водича Бра ни сла ва Ров -
ча ни на, члана ПЕК-а „Со ко”,
по сле ње га ова ди сци пли на ула -
зи у за тво ре не про сто ре.

– Ми увек при ре ђу је мо ово
так ми че ње у сеп тем бру и на
тај на чин за тва ра мо се зо ну на
отво ре ном. Мо рам на гла си ти
да су нам по моћ у ор га ни за ци -
ји пру жи ли Спорт ско-пе њач ки

јед ном мо мен ту им се при дру -
жио и шу мар Пе тар, чо век ко ји
го ди на ма с мно го љу ба ви бри не о
биљ ка ма и жи во ти ња ма, и љу ба -
зно је од го ва рао на пи та ња де це.

Усле ди ла је жи во пи сна ше -
зде се то ми нут на шет ња уз ста ри
ток Та ми ша, ста зом обе ле же -
ном еко ло шким фар ба ма, ка да

зи ни ве слач ког клу ба и ре сто -
ра на „Шај ка”.

Ту се, ис пред та бле ко ја го во ри
о тој пе шач ко-обра зов ној ста зи,
на зва ној „Ста ри Та миш” (због то -
га што се кре ће не ка да шњим то -
ком ба нат ске ре ке), од Ров ча ни на
мо гло чу ти још ин те ре сант них де -
та ља: од то га да ов де жи ви вр ста

Рас ко шна при ро да на до мак
гра да
Ово удру же ње је у са рад њи с
град ским Се кре та ри ја том за
за шти ту жи вот не сре ди не и
уз по др шку Јав ног пред у зе ћа
„Вој во ди на шу ме” у су бо ту,
20. ок то бра, за све уз ра сте
при ре ди ло је дин стве ни оби -
ла зак Град ске шу ме (на де -
сној оба ли Та ми ша). Ак ти -
ви сти ПЕК-а „Со ко” већ не -
ко ли ко го ди на про мо ви шу

Петак, 26. октобар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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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.

Немачки
ловни теријер
Муж јак ра се те ри јер не дав но је про -
на ђен ка ко лу та по ули ца ма у Ка ча ре -
ву. Не го ван је и у до број је кон ди ци ји,
а прет по ста вља се да је по бе гао не ком
лов цу, али је мо гу ће и да је збри сао из
не ког дво ри шта.

Овај пас не ма ми кро чип, огр ли цу ни ти би ло ка кву дру гу
озна ку и при вре ме но се на ла зи у град ском при хва ти ли шту у
Пан че ву, у Вла син ској 1, па уко ли ко се вла сник не ја ви у за -
кон ском ро ку, и удо мља ва ње је оп ци ја.

Све ин фор ма ци је мо гу се до би ти на те ле фон 352-148. 

Белгијска
овчарка
Ова жен ка вр сте ма ли ноа про на -
ђе на је пре не ко ли ко да на у Ули -
ци Ри фа та Бур џе ви ћа у Бре стов -
цу. Ни је то пр ви пас по ме ну те ра се про на ђен на по љу у том
се лу, па се мо же прет по ста ви ти да се ра ди о не ком нео д го -
вор ном од га ји ва чу чи ји љу бим ци ше та ју без над зо ра.

Ов чар ка не ма чип, ни ти би ло ка кву озна ку, што је до дат ни
про блем. Ста ра је око пет го ди на и из у зет но је мир на и по слу -
шна, а на ла зи се у град ском при хва ти ли шту, па и за њу ва жи
исто – удо мља ва ње је мо гу ће уко ли ко се вла сник не по ја ви.

Кон такт-те ле фон: 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

Све информације 
се могу добити на телефон 0Б4/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Со ко” је, на кон број них лет -
њих аван ту ра ши ром Ср би је и
окол них пла ни на, на ста вио у
слич ном тем пу и у је се њем пе -
ри о ду.

По ред ре дов них оби ла за ка
при род њач ких де сти на ци ја, по -
пут Хо мољ ских пла ни на, у Ба -
ру та ни је одр жа но ве о ма атрак -
тив но др жав но пр вен ство у
спорт ском пе ња њу, а за мно ге
на ше су гра ђа не ве о ма за ни -
мљи ва би ла је ту ра ко ју је ово
удру же ње про те кле су бо те при -
ре ди ло у Град ској шу ми.

Том при ли ком су сви они,
пре све га ма ли ша ни, мо гли да
ви де пра ву не спу та ну при ро -
ду, ко ја се, гле чу да, на ла зи на
све га не ко ли ко де се ти на ме та -
ра од град ске вре ве.

Већ пр вог да на ак ту ел ног го -
ди шњег до ба, 22. сеп тем бра, у
пар ку Ба ру та на, Пла ни нар ско-
-еко ло шки клуб „Со ко” при ре -
дио је Др жав но пр вен ство у
спорт ском пе ња њу.

Том при ли ком се оку пио ве -
ли ки број по што ва ла ца ове
атрак тив не ди сци пли не, ко ја
ће од 2020. го ди не ући у фа -
ми ли ју олим пиј ских спор то ва,
тач ни је на пр вим сле де ћим
игра ма у То ки ју.

Пан чев ци ма два на ест 
ме да ља
На про гра му су би ле ди сци -
пли не бр зин ско и те жин ско пе -
ња ње, и то у свим ка те го ри ја -
ма – од ДБ (де ца од шест го ди -
на) до се ни о ра. На сту пи ло је
се дам де сет уче сни ка из се дам
ме ста из Ср би је. По ред Пан че -
ва, ту су би ли так ми ча ри из
Бе о гра да, Су бо ти це, Вр њач ке
Ба ње, Но вог Са да и Зе му на.

ЈЕ СЕ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ ПЛА НИ НАР СКО-ЕКО ЛО ШКОГ КЛУ БА „СО КО”

ЗА НЕ КОГ ПЕ ЊА ЊЕ, ЗА СВЕ ШЕТ ЊА ГРАД СКОМ ШУ МОМ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

са сво јим ро ди те љи ма и дру га -
ри ма из сред њо школ ске гру пе.
Њих пе де сет пе то ро нај пре је
об и шло пе ћи ну Це ре мо шњу,
не да ле ко од Ку че ва, ко ја по бо -
гат ству на ки та спа да у нај леп -
ше пе ћи не у Ср би ји. За тим је
усле ди ла пе шач ка ту ра до јед -
ног од нај ви ших вр хо ва тог ма -
си ва – Шту бе ја (940 ме та ра).

То ком ту ре уче сни ци су има -
ли при ли ку да мно го то га са -
зна ју о биљ ном и жи во тињ ском

Над ме та ње је по че ло у ју -
тар њим са ти ма, ка да су се уз
ве штач ку сте ну ус пи ња ли се -
ни о ри, а за вр ше но је у су мрак
про гла ше њем по бед ни ка у свим
ка те го ри ја ма.

Вре ди ис та ћи да су чла но ви
клу ба „Со ко” на ни за ли два на -
ест ме да ља. Пр ва ме ста су осво -
ји ли Вук Кон чар (у ка те го ри ји
те жин ског пе ња ња – ДБ), Ђор -
ђе Мла де но вић (Д8 – бр зин ско)
и Бо рис Гар ди но вач ки, ко ји је

са вез Ср би је и Град Пан че во,
па им овим пу тем још јед ном
за хва љу је мо. Ина че, то ком је -
се ни на ста вља мо оби ла зак жи -
во пи сних при род њач ких де сти -
на ци ја – на вео је Ров ча нин.

Фа сци нант не пе ћи не
Јед на од њих су и Хо мољ ске
пла ни не, са чи јим су се при -
род ним бла гом чла но ви сек ци -
је „Со ко ли ћи” упо зна ли у су бо -
ту, 29. сеп тем бра, и то за јед но

на ве де ну ло ка ци ју, па су у ту
свр ху уре ди ли и обе ле жи ли
та бла ма и пу то ка зи ма две ста -
зе ду жи не че ти ри од но сно
осам ки ло ме та ра.

Кра ћом тра сом се не ко ли ко
сто ти на су гра ђа на кре та ло по -
ме ну тог да на. Оку пља ње је би -
ло по крај си ло са ис пред та бле
с ту ри стич ким са др жа јем на
ко јој су пред ста вље ни Та миш
и Град ска шу ма. Пред сед ник
ПЕК-а „Со ко” је у крат ким цр -
та ма пре до чио ше та чи ма шта
све мо гу оче ки ва ти на ред них
са ти, на кон че га се ве ли ка ко -
ло на упу ти ла ка ста ром мо сту
ка ко би пре ко ње га сти гли до
на си па и шу ма ро ве ку ће у бли -

пти це угро же на на ни воу це ле
Евро пе – цр на ро да, као и ау тох -
то на кор ња ча, до при че о хра сто -
ви ма лу жња ци ма и, по ред оста -
лог, о њи хо вим ле ко ви тим деј -
стви ма, та ко зва ној ден дроп те ра -
пи ји, па су мно ги при гр ли ли ово
енер гет ски из у зет но ја ко др во. У

су мно ги кон ста то ва ли да ни су
би ли све сни да ова ко не што по -
сто ји на до мак гра да.

Ујед но, то је и нај бо љи по -
зив сви ма жељ ним рас те ре ће -
ња од сва ко днев ног стре са. До -
вољ но је са мо да пре ђу пре ко
ре ке...

ФОЛКЛОРАШКИ КОНЦЕРТ КУД-а „БАНАТСКИ ВЕЗ”

Сарадња Долова и Герле

Поздрав с Хомоља

Такмичење у Барутани

Лековито грљење храста



У Пе тро ва ра ди ну је у не де -
еу, 21. ок то бра, одр жан Куп
Бор ца, на ко ме је уче ство ва -
ло око 300 ка ра ти ста из Ср -
би је и БиХ. За па жен успех
оства ри ла је и де се то чла на
еки па КК-а Мла дост.

Злат не ме да ее су осво ји -
ли: Ди ми три је Ема ну ел, Ми -
ха и ло Пан те лић, Не ма ња
Жив ков и Јо ван Ба бић. Сре -

бром су се оки ти ли Ана ста -
си ја Ја ре дић и Ни ко ла Бра -
ца но вић, а брон зе су за ра ди -
ли: Фи лип Ву ји но вић, Ми -
лош Ми лу ти но вић (две), Мар -
ко Ми лу ти но вић и Ана ста си -
ја и Ан ђе ли на Ја ре дић.

Сле де ћег ви кен да так ми ча -
ри Мла до сти уче ство ва ће на
Ку пу Ср би је за пи о ни ре и на -
де, ко ји се одр жа ва у Бе о гра ду.

Сре да, 17. ок то бар 2018, оста -
ће злат ним сло ви ма упи са на
у исто ри ји пан че вач ког џу -
до-спор та. Тог да на је на Ба -
ха ми ма одр жа но Свет ско пр -
вен ство у кон ку рен ци ји ју ни -
о ра, на ко јем је мла да Пан -
чев ка Ан дреа Сто ја ди нов, чла -
ни ца ЏК-а Цр ве на зве зда,
осво ји ла брон за ну ме да еу у
из у зет но ја кој кон ку рен ци ји.
Ње на ка те го ри ја, до 48 ки ло -
гра ма, би ла је је ди на ка те го -
ри ја у ко јој је на сту пио и се -
ни ор ски свет ски пр вак.

Али кре ни мо ре дом. За хва -
еу ју ћи прет ход ним ре зул та -
ти ма Ан дреа је у пр вом ко лу
би ла сло бод на. У дру гој рун -
ди се са ста ла с Не ми цом Ма -
шом Бил ха ус, од ко је је пре -
тр пе ла три уза стоп на по ра за,
али то Ан дреу ни је оме ло да
са два ефект на ва за ри ја бор -
бу за вр ши за не што ма ње од
два ми ну та. Тре ће ко ло би ло

је пра ви иза зов за на шу су -
гра ђан ку, јер је ње на ри вал -
ка би ла Са на Јо ши да, ко ја је
до ла зи ла из по стој би не џу да

– Ја па на. Би ла је то не из ве -
сна бор ба до са мог кра ја, ко -
ја је оти шла у зла тан по ен
(про ду же так), ка да је Ан дреа

из гу би ла на ка зну, што је зна -
чи ло да јој пред сто је ре пер -
са жне бор бе...

Иа ко је бор ба за зла то та да
би ла из гу бее на, Ан дреа је по -
но во по ка за ла свој ка рак тер и
без про бле ма је са вла да ла Бра -
зил ку Ла у ру Фе ре и ру, иа ко је
би ла за гла ву ни жа од ње. На
кра ју, у бор би за брон за но од -
лич је, усле дио је меч са ис ку -
сном Шпан ки њом Ми ре ом Ла -
пу ер том Ко мас. Ан дреа је бр -
зо на мет ну ла свој стил бор бе
и на те ра ла про тив ни цу на ка -
зну, а он да је по жр тво ва ном
тех ни ком по ло жи ла ри вал ку
на пле ћа, што је био знак за
по че так сла веа.

Осва ја њем брон за не ме да -
ее на Ба ха ми ма Ан дреа Сто -
ја ди нов је по сти гла нај ве ћи
успех до са да, али не тре ба
сум ња ти да ће ова сјај на спор -
тист ки ња тек по сти за ти из -
ван ред не ре зул та те.

Исто вре ме но, у мек сич ком
гра ду Кан ку ну одр жа но је
Свет ско пр вен ство за ве те ра -
не, на ко ме је наш су гра ђа -
нин Слав ко Ста ни шић у ка -
те го ри ји М7 (бор ци пре ко ше -
зде сет го ди на) осво јио ти ту -
лу шам пи о на.

Слав ко је на пу ту до нај -
сјај ни јег од лич ја пр во мо рао
да по бе ди про сла вее ног ру -
ског џу ди сту Вла ди ми ра Ку -
зње цо ва, по том је за све га два
ми ну та пао и По еак Едвард
Спра шки, а он да и ње гов су -
на род ник Ма жур Збиг њев.
Пред пан че вач ким го ро ста -
сом, у по след њој бор би, Рус
Вик тор Ма гер из др жао је све -
га 90 се кун ди...

Та ко је Слав ко Ста ни шић
на до ми нан тан на чин осво -
јио ти ту лу свет ског пр ва ка,
са че ти ри ефект не по бе де
ипо ном, и на тај на чин про -
ши рио сво ју ко лек ци ју ме да -
еа с ве те ран ских свет ских пр -
вен ста ва.
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Пет утак ми ца – пет
по бе да

Ма ли пре дах због
оба ве за
ре пре зен та ци је

Ру ко ме та ши Ди на ма на ста веа -
ју да па ра ди ра ју срп ском елит -
ном сце ном. Про шлог ви кен да
је од и гра но пе то ко ло Су пер -
ли ге, а мом ци ко је пред во ди
тре нер Иван Пет ко вић оства -
ри ли су пе ти три јумф. Иа ко је
сва ка по бе да до са да би ла при -
ча за се бе и сва ка је би ла из у -
зет но вред на, ова по след ња,
оства ре на про шлог ви кен да у
Аран ђе лов цу, у дер би ју ко ла,
са мо је по твр да оно га што се
одав но при ча по ру ко мет ној Ср -
би ји – „жу то-цр ни” је су си ла!

Иа ко је ат мос фе ра у дво ра -
ни „Шу ма ди ја” у Аран ђе лов цу
би ла па кле на, иа ко је с дуп ке
пу них три би на до ма ћим ру ко -
ме та ши ма сти за ла ве ли ка по -
др шка, то ни за тре ну так ни је
оме ло Бран ка Ра да но ви ћа и
ње го ве са и гра че. Они су тач но
зна ли због че га су оти шли на
то го сто ва ње, а све што су за -
ми сли ли, то су и ура ди ли: Ша -
мот 65 – Ди на мо 20:25 (8:14).

Тим из на шег гра да је од са мог
по чет ка утак ми це до ма ћи ну ста -
вио до зна ња да се не ће баш ле по
про ве сти у овом ду е лу. Опет је
Ди на мо играо сна жно у од бра ни,
па је до ма ћи ни ма до зво лио да
по стиг ну све га осам по го да ка у
пр вих три де сет ми ну та. Већ та да
је по бед ник дер би ја у Аран ђе лов -
цу мо гао да се на слу ти...

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

„ЖУ ТО-ЦР НИ” ШЕ ТА ЈУ ЕЛИ ТОМ

Ру ко ме та ши Ша мо та су у
дру гом по лу вре ме ну по ку ша -
ли да су стиг ну пред ност го сти -
ју, на да ли су се да мо жда мо гу
до ћи и до ве ли ког пре о кре та,
али мо гли су да игра ју са мо
оно ли ко ко ли ко су им Ди на -
мо ви мом ци до зво ли ли. Под
ди ри гент ском па ли цом сјај ног
Не на да Вуч ко ви ћа, Ди на мо је
у свим еле мен ти ма игре над -
ви сио ри ва ла, па је умно го ме
до при нео чи ње ни ци да дер би
ни је био за ни меив.

– Сва ка част мом ци ма. Има -
ли смо од ли чан при ступ утак -
ми ци, а још јед ном је на ша од -
бра на де ло ва ла бес пре кор но.
На ша по бе да ни јед ног тре нут -
ка ни је до ла зи ла у пи та ње и за -
и ста сам за до во еан ка ко смо
де ло ва ли на те ре ну у Аран ђе лов -
цу. Али то је са мо плод од лич ног

ра да на тре нин зи ма. Ат мос фе ра
у еки пи је фан та стич на, мом ци
су вред ни, рад ни, по жр тво ва ни.
За и ста де лу је мо као ја ка це ли на.
На дам се и ве ру јем да ће та ко и
оста ти. На ред ног ви кен да не ће -
мо има ти пр вен стве на ис ку ше -
ња, због оба ве за ре пре зен та ци -
је Ср би је, али на ста ви ће мо вред -
но да тре ни ра мо, па да спрем -
но до че ка мо Ки кин ду, ко ја у
наш град до ла зи у су бо ту, 3. но -
вем бра – ис та као је у те ле фон -
ском раз го во ру тре нер Ди на ма
Иван Пет ко вић.

Сво је на ви ја че су об ра до ва -
ле и ру ко ме та ши це ЖРК-а Пан -
че во, ко је су у Су пер Б ли ги
оства ри ле још јед ну зна чај ну
по бе ду.

Де вој ке ко је пред во ди тре -
нер Мар ко Кр стић про шлог ви -
кен да су у Кру шев цу са вла да ле

до ма ћи На пре дак са 17:24 и
та ко за у зе ле сво је ме сто у вр ху
пр вен стве не та бе ле.

– Ни смо има ле те жак за да -
так у Кру шев цу, јер је На пре дак
ипак сла би ји тим од нас. Ипак,
игра ле смо озбие но, ни смо пот -
це ни ле ри ва ла. Има ле смо пред -
ност од са мог по чет ка утак ми -
це, а по себ но ме ра ду је чи ње -
ни ца да је и на овој утак ми ци
на ша од бра на де ло ва ла го то во
бес пре кор но. Иде мо да ее, већ
на ред ног ви кен да нам пред сто -
ји те шко го сто ва ње у Кра гу јев -
цу – ре кла је Све тла на Ни чев -
ски, ка пи тен ЖРК-а Пан че во.

У сре ду, 24. ок то бра, ка да је
овај број „Пан чев ца” већ био
за кеу чен, иза бра ни це Мар ка
Кр сти ћа су у Ха ли спор то ва на
Стре ли шту од ме ри ле сна ге са
Же ле зни ча ром из Ин ђи је.

ВЕ ЛИ КИ УСПЕХ НА ШИХ СУ ГРА ЂА НА

МЕ ЂУ НАЈ БО ЉИ МА НА ПЛА НЕ ТИ

КАРАТЕ У ПЕТРОВАРАДИНУ

КУП БОР ЦА

Под мла ђе ној еки пи ЖОК-а
Ди на мо ни ка ко да кре не у но -
вом шам пи о на ту Су пер ли ге.
По ред то га што су у но ву тр ку
за бо до ве ушле с мла дом и не -
ис ку сном еки пом, по пу лар не
пан че вач ке „ла ви це” пра те и
пе хо ви у ви ду по вре да игра -
чи ца.

Де вој ке ко је с клу пе пред во -
ди тре нер Ни ко ла Јер ко вић
про шлог ви кен да су би ле на
из у зет но ве ли ком ис ку ше њу,
јер су у Кле ку од ме ра ва ле сна -
гу са исто и ме ним до ма ћим ти -
мом, глав ним кон ку рен том у
бор би за оп ста нак ме ђу су пер -
ли га ши ма. Ди на мо је пред овај
меч до био ве ли ко по ја ча ње, јер
се у клуб вра ти ла Са ра Па вло -
вић, ко рек тор, али је та ко ђе на
ве о ма ва жан меч, мо жда и нај -
ва жни ји у се зо ни, от пу то вао
без Ва ње Си ме у но вић, ко ја је
на утак ми ци про тив су бо тич -
ког Спар та ка по ки да ла ли га -
мен те ко ле на, али и с ро ви тим
тех ни ча ром Јо ва ном Си мић,
ко ја већ ду же вре ме ву че по -
вре ду лак та. Све то је до при -
не ло још јед ном убе деи вом по -
ра зу ти ма из Пан че ва: Клек –
Ди на мо 3:0, по се то ви ма: 25:19,
25:13 и 25:15.

До ма ће од бој ка ши це, ко је с
клу пе пред во ди ис ку сни Ми -
ло рад Ки јац, над и гра ле су „ла -
ви це” у свим еле мен ти ма игре,
па су за слу же но сти гле до пр ве

по бе де и пр вих бо до ва у но вој
се зо ни. Ре зул тат се то ва до вое -
но го во ри о од но су сна га на
те ре ну дво ра не „Ми лош Гр бић”
у Кле ку. Иа ко је ус пе ла да осво -
ји че тр на ест по е на на утак ми -
ци, нај ви ше у ре до ви ма Ди на -
ма, Са ра Па вло вић ни је мо гла
са ма про тив из у зет но рас по ло -
же них и бор бе них игра чи ца
Кле ка.

„Ла ви це” су са да на по след -
њем ме сту на та бе ли Су пер ли ге,

а у су бо ту, 27. ок то бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до че -
ку ју Је дин ство из Ста ре Па зо -
ве. Го шће су и на овом су сре ту
из ра зи ти фа во ри ти, на ро чи то
ако се зна да су у про шлом ко -
лу са вла да ле шам пи он ски тим
Ви зу ре.

По сле нео че ки ва ног и не -
при јат ног по ра за од ВГСК-а на
свом те ре ну, од бој ка ши стар -
че вач ког Бор ца су про шлог ви -
кен да пу то ва ли у Кру ше вац,

где су се са ста ли с до ма ћим
На прет ком у пе том ко лу Пр ве
ли ге. Био је то ве о ма ва жан
меч за мом ке ко је пред во ди
тре нер Ду шан Јо вић, јер им је
са мо три јумф до но сио ми ран
на ста вак пр вен стве не тр ке за
бо до ве. На ра дост сво јих на ви -
ја ча, Да вор Ми ло ше вић и ње -
го ви са и гра чи ус пе ли су у сво -
јим на ме ра ма, па су по но во на
по бед нич ком ко ло се ку: На пре -
дак –Бо рац 0:3, по се то ви ма:
24:26, 16:25 и 20:25.

У овом ме чу је тим из Стар -
че ва по твр дио да је мно го бо -
еи так мац од Кру ше веа на. Иа -
ко је пр ви сет окон чан „на раз -
ли ку”, од бој ка ши Бор ца су до -
ми ни ра ли и у пр вом де лу утак -
ми це, а у егал за вр шни цу се
ушло са мо због соп стве них гре -
ша ка.

Већ у дру гом се ту Бо рац је
по твр дио сво ју до ми на ци ју, а
На пре дак ни је имао ни ка кву
шан су ни у тре ћем се ту, иа ко
су ње го ви од бој ка ши по ку ша -
ли да ис про во ци ра ју го сте. Бо -
јан По знић и ње го ви дру го ви
су ла ко, без ве ли ких тр за ви ца
и про бле ма, осво ји ли три вред -
на бо да.

У су бо ту, 27. ок то бра, Бо рац
у Ха ли спор то ва на Стре ли шту
до че ку је Ло зни цу. Би ће то до -
бра при ли ка да се оства ри пр -
ва по бе да на до ма ћем те ре ну у
но вој се зо ни.

БАЛ КАН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У БАД МИН ТО НУ

БРОН ЗА ЗА ПАН ЧЕ ВАЧ КЕ МА ЛИ ША НЕ

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

СУ БО ТА – ДАН ЗА ОД БОЈ КУ

Бал кан ско пр вен ство у бад -
мин то ну за игра че до три на ест
го ди на одр жа но је у бу гар ском
гра ду Пе ру шти ци од 19. до 21.
ок то бра.

Као део ре пре зен та ци је Ср -
би је, на овом так ми че њу је на -
сту пи ло и пе то ро на ших су гра -
ђа на: Ма ри ја Са мар џи ја и Ми -
ха ји ло Виг, чла но ви БК-а Ди -
на мо, као и Ма ша Алек сић,

Ми о на Фи ли по вић и Пе тар Ра -
до нић, так ми ча ри БК-а Пан -
че во.

У екип ном де лу над ме та ња
ре пре зен та ци ја Ср би је је у не -
из ве сном по лу фи нал ном ме чу
из гу би ла од Ру му ни је и та ко
осво ји ла брон за но од лич је.

То је пр ва бал кан ска ме да -
еа за ову та лен то ва ну ге не ра -
ци ју мла дих игра ча.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог ви кен да

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Пан че во: ДИ НА МО –ЈЕ ДИН СТВО
су бо та, 19 са ти

ПР ВА ЛИ ГА
Пан че во: БО РАЦ –ЛО ЗНИ ЦА
су бо та, 16 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

С. Па зо ва: МЛА ДОСТ – ОД БОЈ КА 013

Ру ко мет

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Кра гу је вац: РАД НИЧ КИ – ЖРК ПАН ЧЕ ВО

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

До ло во: ДО ЛО ВО –КИ КИН ДА
су бо та, 18 са ти
му шкар ци

Ја бу ка: ЈА БУ КА – Н. ПА ЗО ВА
До ло во: ДО ЛО ВО – Ц. ЗВЕ ЗДА
су бо та, 20 са ти

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Жа баљ: МИ ЛЕ ТИЋ –ЈА БУ КА
му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – В. СТЕ ПА
не де ља, 20 са ти

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Н. Па зар: Н. ПА ЗАР – ТА МИШ

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: КРИС КРОС – МЛА ДОСТ
су бо та, 18.30, ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај”

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
Пан че во: МЛА ДОСТ – С. ПА ЗО ВА
Пан че во: ДИ НА МО –ПАР ТИ ЗАН
не де ља, 18 са ти

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
С. Ми тро ви ца: РАД НИЧ КИ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Ки кин да: ЖАК –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – ВОЈ ВО ДИ НА (Ц)
Де бе ља ча: СПАР ТАК –СТРЕ ЛА
Стар че во: БО РАЦ – ПАР ТИ ЗАН (У)
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Од бој ка

СУ ПЕР ЛИ ГА
же не

Клек: КЛЕК –ДИ НА МО 3:0

ПР ВА ЛИ ГА
Кру ше вац: НА ПРЕ ДАК –БО РАЦ 0:3

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Пан че во: ОД БОЈ КА 013 – ФУ ТОГ 0:3

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Аран ђе ло вац: ША МОТ 65 – ДИ НА МО 20:25

СУ ПЕР Б ЛИ ГА
же не

Кру ше вац: НА ПРЕ ДАК – ЖРК ПАН ЧЕ ВО 17:24

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Де бе ља ча: СПАР ТАК –ДО ЛО ВО 27:22
му шкар ци

Ј. То мић: ХЕР ЦЕ ГО ВИ НА –ДО ЛО ВО 34:28
Шид: РАД НИЧ КИ –ЈА БУ КА 25:30

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ПАР ТИ ЗАН 26:29

Ко шар ка

ПР ВА ЛИ ГА СР БИ ЈЕ
Пан че во: ТА МИШ –ДИ НА МИК 74:86

ПР ВА СРП СКА ЛИ ГА
Ру ма: СЛО ВЕН – КРИС КРОС 79:60

ДРУ ГА СРП СКА ЛИ ГА
С. Па зо ва: С. ПА ЗО ВА – ДИ НА МО 99:94
Омо љи ца: МЛА ДО СТ–ЈЕ ДИН СТВО 53:83

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР – РАД НИЧ КИ (НП) 3:1

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – РАД НИЧ КИ (С) 3:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА

Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО – ЈЕ ДИН СТВО (В) 1:0
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –БО РАЦ 1:0
Ива но во: СТРЕ ЛА –СЛО ГА 3:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог дроја: Тф2)

Издор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

СТЕ ФАН
ВИ ЦЕ ШАМ ПИ ОН

У Ка њи жи је про шлог ви кен да
одр жан ме мо ри јал ни тур нир у
рва њу под на зи вом „Ча да Фе -
ренц”. То над ме та ње је оку пи -

ло мла де рва че из чак пет на -
ешт зе ма ља, па је кон ку рен ци ја
ди ла ја ча не го на дал кан шком
шам пи о на ту.

Рвач ки клуд њи на мо је пред -
шта вља ло ошам до ра ца, ко је шу
пред во ди ли тре не ри Ми ли во -
је То до ши је вић и Ву ја Ша јић,
не ка да шњи аш тог клу да.

Нај до љи ре зул тат оштва рио
је че тр на е што го ди шњи Сте фан
То до ши је вић, ко ји је ошво јио
шре др но од лич је у ка те го ри ји
до 50 кг, из гу див ши у фи на лу
од хр ват шког дор ца ш ми ни мал -
ним ре зул та том 2:1.

Ог њен То до ши је вић и Је ле на
Ви ћен тић пла ши ра ли шу ше на
пе та ме шта у шво јим ка те го ри -
ја ма, а Ми хај ло Ву ји но вић дио
је шед ми.

– Наш клуд ше из да на у дан
ши ри, јер има шве ви ше за ин -
те ре шо ва них де ча ка и де вој чи -
ца ко ји ди же ле ли да тре ни ра -
ју рва ње. Спорт шки ша вез Пан -
че ва нам мно го по ма же и за -
хва љу јем и овог пу та, али ка да
ди шмо има ли још аде кват них
тер ми на, ш ве ћим дро јем тре -
нин га, ре зул та ти ди ди ли мно -
го до љи. Још да има мо про што -
ра и да нај мла ђе ошнов це ушме -
ри мо на шко ли цу рва ња, пер -
шпек ти ва ди ди ла из у зет на –
иш та као је тре нер РК-а њи на -
мо Ми ли во је То до ши је вић.

Је дан од нај шта ри јих олим -
пиј шких шпор то ва по ла ко али
ши гур но пу шта ко ре ње и у на -
шем гра ду.

ТРО ФЕ ЈИ ЗА ТА МИШ
У не де љу, 21. ок то дра, одр жа -
на је тра ди ци о нал на улич на
тр ка по во дом ња на ошло до ђе -
ња Бе о гра да. Над ме та ње ше од -
ви ја ло на Ка ле мег да ну, а уче -
штво ва ло је не ко ли ко што ти на
атле ти ча ра швих уз ра шних ка -
те го ри ја из Ср ди је, не ко ли ко
европ шких зе ма ља и Ке ни је.

Атлет шки клуд Та миш је на -
шту пио ша ошам так ми ча ра, ко -
ји шу ошво ји ли че ти ри ме да ље.

У кон ку рен ци ји атлет шких
шко ла Ни на Штр каљ је ди ла нај -
др жа на 200 м, док је у тр ци де -
ча ка Ву ка шин Тра и ло вић за шлу -

жио шре дро. Сте фан Ма рић је
ошво јио дрон зу на 500 м у гру -
пи шта ри јих де ча ка из атлет -
шких шко ла, а од лич је иштог
шја ја за ра ди ла је и Са ња Ма -
рић у над ме та њу на 1.000 ме -
та ра у кон ку рен ци ји де вој чи -
ца до че тр на ешт го ди на.

Бо је АК-а Та миш дра ни ли шу
и Те ре за Ко ва че вић, Зан ди
Штр каљ и Алек ша Нер ти ца.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Ко ва че вић дво стру ки
стре лац

Сле ди пут у Срем ску
Ми тро ви цу

Утак ми ца ма два на е штог ко ла
про шлог ви кен да је на шта вље -
на пр вен штве на тр ка за до до ве
у Срп шкој ли ги гру па „Вој во -
ди на”. Фуд да ле ри пан че вач ког
Же ле зни ча ра по но во шу на по -
дед нич ком ко ло ше ку, јер шу на
швом те ре ну ша вла да ли Рад нич -
ки из Но ве Па зо ве ш 3:1 (2:0).

Овај ду ел при ву као је на СЦ
„Мла дошт” око 300 по кло ни ка
нај ва жни је шпо ред не штва ри на
шве ту. По пу лар на „ди зел ка” је
и пре по чет ка шу шре та ди ла из -
ра зи ти фа во рит, јер је Рад нич -
ки „фе ње раш” на та де ли, ша
шве га три до да у до ша да шњем
шам пи о на ту. Упра во здог те
чи ње ни це оче ки ва ла ше ши гур -
на по де да Же ле зни ча ра, а по
не пи ша ном фуд дал шком пра ви -
лу, та кве утак ми це је и нај те -
же од и гра ти. То шу ме че ви у
ко ји ма ше не до ди ја мно го, али
ше за то мно го гу ди у шлу ча ју
евен ту ал ног из не на ђе ња...

На шре ћу на ви ја ча пан че вач -
ке „ди зел ке”, оно ше ни је до го -
ди ло, јер шу ња ни ло Ко ва че вић
и ње го ви ша и гра чи од ша мог
штар та игра ли мак ши мал но
оздиљ но. Ни шу ше ода зи ра ли на
чи ње ни цу да шу мно го ква ли -
тет ни ји од Но во па зов ча на, па
шу од пр вог ми ну та кре ну ли
офан зив но ка го лу го шти ју. На
пр ви по го дак гле да о ци шу че ка -
ли до 31. ми ну та, ка да је је дан
од нај за па же ни јих ак те ра на те -
ре ну, Сло до дан Спа шков шки, иш -

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

„ДИ ЗЕЛ КА” У ПО БЕД НИЧ КОМ РИТ МУ

Стране припремио

Алекшандар
Живковић

Та миш ни је ус пео да
из не на ди фа во ри та

Сле ди го сто ва ње у
Но вом Па за ру

Тре ће ко ло Ко шар ка шке ли ге
Ср ди је, ко је је на про гра му ди -
ло про шлог ви кен да, до не ло је
у Ха лу шпор то ва на Стре ли шту
шјај ну шпорт шку пред шта ву. Та -
миш је од ме рио шна ге ш де о -
град шким њи на ми ком, већ не -
ко ли ко го ди на јед ном од нај -
до љих еки па у на шој зе мљи.
Иа ко шу го шти у наш град до -
шли као из ра зи ти фа во ри ти,
мом ци ко је пред во ди тре нер
Бо јан Јо ви чић же ле ли шу да на -
чи не из не на ђе ње. Ипак, ни шу
уш пе ли у шво јим на ме ра ма: Та -
миш –њи на мик 74:86, по че твр -
ти на ма: 24:23, 17:24, 16:18 и
17:21.

Сви по кло ни ци шпор та ко ји
шу про шле шу до те ди ли у пан -
че вач ком „хра му шпор та” ужи -
ва ли шу у овом ду е лу, по го то во
у ње го вој пр вој че твр ти ни. Пр -
шта ло је на шве штра не, ода ти -
ма шу ди ла шу тер шки раш по ло -
же на...

Сми ља нић и Кр што вић шу ша
две „трој ке” од мах по ди гли гле -
да о це на но ге, ма да ни го шти
ни шу за о шта ја ли у „да ле ко мет -
ној паљ ди”. Сре ди ном пр вог
де ла утак ми це апла у зе пу дли -
ке из ма мио је и плеј меј кер
Алек шан дар Ил кић ка да је по -
шле шо ло про до ра до вео Та миш
у вођ штво од 14:10. Удр зо је по -
го дио и за 16:11, а он да је шјај -
но аши шти рао Је ко ви ћу, ко ји је
та ко ђе дио пре ци зан, па је при
ре зул та ту од 18:11 за Та миш
тре нер њи на ми ка Вла ди мир
Ђо кић дио при ну ђен да узме
тајм-аут.

Ипак, фи ниш пр ве че твр ти -
не при пао је го шти ма из Бе о -
гра да, ко ји шу на „ма ли од мор”
оти шли ша ша мо по е ном за о -
штат ка, што им је у на штав ку

ДЕ ША ВА ЊА ПОД ОБРУ ЧЕ ВИ МА

ДИ НА МИЧ НО НА СТРЕ ЛИ ШТУ

Ипак, у по шлед њој де о ни ци
шу шре та го шти шу до да ли гаш и
ни шу до зво ли ли до ма ћи ну да
на чи ни ди ло ка кав пре о крет.

– Оче ки ва ли шмо те шку утак -
ми цу у Пан че ву, јер је Та миш
ри вал за шва ко по што ва ње. Мо -
ра ли шмо да да мо мак ши мум
ка ко ди шмо три јум фо ва ли. Ми -
шлим да је пу дли ка ви де ла јед -
ну до дру ко шар ка шку пред шта -
ву – ре као је тре нер њи на ми ка
Вла ди мир Ђо кић.

Нај е фи ка шни ји у ре до ви ма
еки пе из на шег гра да дио је
Иван Сми ља нић (23 по е на), а
дво ци френ дрој по е на по шти -
гли шу и њу шан Кне же вић (14),
Бо јан Кр што вић (13) и Алек -
шан дар Ил кић (10).

– Кон тро лу на утак ми ци из -
гу ди ли шмо у по шлед њем ми -
ну ту пр вог по лу вре ме на. По -
том шмо у на штав ку ме ча гу ди -
ли не ке ва жне лоп те, про ма -
ши ва ли и он да ка да шмо још
увек мо гли да меч др жи мо у

шу шре та ули ло до дат но ша мо по -
у зда ње, па шу пот пу но пре о кре -
ну ли ток ме ча.

њи на мик је и у дру гој че твр -
ти ни на шта вио да „трој ка ма”
ре ше та кош Та ми ша, а ш дру ге
штра не ни је ди ло пра вог од го -
во ра. Бе о гра ђа ни шу игра ли пре -
шинг, агре шив ну од дра ну, до ми -
ни ра ли шу у шко ку, по га ђа ли шу
кош до ма ћи на и у по шлед њим
ше кун да ма на па да... Уз шве то,
њу шан Кне же вић и ње го ви ша -
и гра чи по че ли шу да гре ше, па
је њи на мик вр ло др зо пре о кре -
нуо ре зул тат и пот пу но за го -
шпо да рио ши ту а ци јом у ха ли на
Стре ли шту.

Мом ци тре не ра Јо ви чи ћа по -
ку ша ли шу по шле од мо ра да ше
вра те у ко ло шек, за и гра ли шу
хра дри је, шве на кри ли ма раш -
по ло же ног Ива на Сми ља ни ћа,
ко ји је ефект ним по го ци ма ко -
ли ко-то ли ко чу вао швој тим у
игри, јер ни је до зво ља вао да ше
њи на мик „од ле пи”.

ега лу. Ри вал нам је да вао ко -
ше ве у по шлед њим ше кун да ма,
што нам је до дат но уди ја ло
кон цен тра ци ју. њи на мик је дио
фи зич ки до ми нант ни ји и за -
шлу же но је по де дио. Још увек
има мо до шта игра ча ко ји ни шу
у фор ми, ко ји ше још увек тра -
же, али на то шмо већ на ви кли.
Пред шва ку ше зо ну про ме ни мо
ве ли ки дрој игра ча, па је по -
тред но вре ме да ше еки па укло -
пи. Увек за поч не мо ше зо ну не -
ка ко ушпо ре но, али ш вре ме ном
шве до ђе на шво је ме што. Ве ру -
јем да ће та ко ди ти и овог пу та
– ре као је тре нер Та ми ша Бо -
јан Јо ви чић.

У че твр том ко лу Ко шар ка -
шке ли ге Ср ди је, на ред ног ви -
кен да, мом ци ма из на шег гра -
да пред што ји но во ве ли ко иш -
ку ше ње, јер ће го што ва ти у Но -
вом Па за ру, где ће од ме ри ти
шна ге ша ишто и ме ним до ма ћим
ти мом.

ко ри штио до дро про и гра ва ње
Вој ка на Са рај ли на и по шлао лоп -
ту иза ле ђа гол ма на Рад нич ког.
У по шлед њим тре ну ци ма пр вог
по лу вре ме на на глав ној шце ни
ди ли шу Спа шков шки, Бо жи дар
Шо дат и ња ни ло Ко ва че вић. Пр -
ви је од лич но цен три рао у шр це
ше шна е штер ца го шти ју, дру ги је
лоп ту про шле дио гла вом до швог
ка пи те на, а по пу лар ни Ко ва је

ра зант ним удар цем, та ко ђе гла -
вом, лоп ту по шлао на пра во ме -
што – у мре жу го ла го шти ју.

Же ле зни чар је и по шле од -
мо ра на шта вио да до ми ни ра,
иа ко је тем по утак ми це при -
лич но опао. Ипак, у 65. ми ну -
ту мре жа Рад нич ког за тре шла
ше и тре ћи пут. Но вак Ша ли пу -
ро вић је од лич но из вео шло до -
дан уда рац, а у ка зне ном про -
што ру Рад нич ког нај до ље ше шна -
шао ња ни ло Ко ва че вић, ко ји је
шво јим дру гом по гот ком до нео
ви шо ку пред ношт швом ти му. ње -
ше так ми ну та ка шни је го шти шу

љу јем што шу ме од лич но при -
хва ти ли – иш та као је мла ди Ге -
ор ги је Јан ку лов, по врат ник у
ре до ве „ди зел ке”.

Же ле зни чар је играо у ша -
шта ву: Ка та нић, Ђор ђе вић,
Спа шков шки, Ани чић, Са рај -
лин, Шо дат, Ко ва че вић, њри -
нић, А. Па вло вић, Трип ко вић
и Јан ку лов, а при ли ку шу до -
ди ли и Лу кић, Ша ли пу ро вић
и Ђ. Па вло вић.

– Ова кве утак ми це шу нај те -
же. Не до ди ја ше мно го, а мо же
мно го да ше из гу ди. Игра ли шмо
од лич но у пр вом по лу вре ме ну,

Сле ди нам го што ва ње у Срем -
шкој Ми тро ви ци, а ја ше ишкре -
но на дам по вољ ном ре зул та ту
– иш та као је пр ви тре нер Же -
ле зни ча ра Го ран Мр ђа.

Фуд да ле ри Мла до шти из Омо -
љи це шу у 10. ко лу Вој во ђан шке
ли ге „Иш ток” на швом те ре ну
ша вла да ли Рад нич ки из Су тје -
шке ш 3:1.

Го ло ве за еки пу ко ју пред во -
ди тре нер Мар јан Спа шић по -
шти гли шу Тер зић, њо дић и Ја -
ко вље вић.

Омољ ча ни шу ша да на ошмом
ме шту на та де ли, ша 14 до до ва.

по шти гли по ча шни по го дак, али
то је ди ло шве од њих у овом
шу шре ту.

– За до во љан шам здог по де -
де, али ни шам чи ње ни цом да
нам је у дру гом по лу вре ме ну
ма ло опа ла кон цен тра ци ја. Ве -
ру јем да нам ше то ви ше не ће
до га ђа ти. Че шти там ша и гра чи -
ма на до дрој игри и ошво је ним
до до ви ма, а ујед но им и за хва -

а у дру гом је ушле дио не до пу -
штив и не шхва тљив пад у игри.
Игра мо на ма хо ве, је дан део
утак ми це шјај но, а дру ги ло ше.
На то ме мо ра мо да ра ди мо и
ве ру јем да ће мо до кра ја је ше -
њег де ла ше зо не ша ку пи ти до -
вољ но до до ва ка ко ди шмо оштва -
ри ли оно што шмо за цр та ли пре
по чет ка пр вен штва, а то је да ду -
де мо ши гур ни у шре ди ни та де ле.



У на шем гра ду је не дав но одр жа но
Пр вен ство Бал ка на у па у ер лиф тин гу,
а ме ђу ше сна ест ре пре зен та ти ва ца
Ср би је би ло је и так ми ча ра из КДТ-а
Ди на мо.

У ди сци пли ни бенч-прес над ме та -
ли су се Алек са Јо вић, Алек сан дар
Ко лоц ка и Де нис Мир ко вић и сви су
осво ји ла злат не ме да ље у сво јим те -
жин ским ка те го ри ја ма.

У кон ку рен ци ји ка де та до 66 кг те -
ле сне те жи не Алек са Јо вић је успе -
шно са вла дао 95 кг. У ка те го ри ји се -
ни о ра до 74 кг Алек сан дар Ко лоц ка
је упр кос бо ле сти, ко ја му је по ква -
ри ла при пре ме за овај на ступ, ус пео
да се до мог не злат не ме да ље, са вла -
дав ши 140 кг. Се ни ор Де нис Мир ко -
вић се у ка те го ри ји до 93 кг из бо рио

за нај ви ши пла сман, при че -
му је успе шно по ди гао 180 ки -
ло гра ма.

За па же не ре зул та те у три а -
тло ну по сти гли су Кри сти на
Цвје ти ћа нин и Стра хи ња Ши -
шков.

Кри сти на је по сле ви ше не -
дељ не ди је те по бе ди ла у ка те -
го ри ји се ни ор ки до 63 кг с ре -
зул та том 287,5 кг (чу чањ 115
кг, бенч-прес 62,5 кг и мр тво
ди за ње 115 кг). Стра хи ња Ши -
шков је осво јио злат ну ме да -
љу у кон ку рен ци ји ка де та до
120 кг те ле сне те жи не с ре -
зул та том од 520 кг (чу чањ 190
кг, бенч-прес 115 кг и мр тво
ди за ње 215 кг). А. Ж.

нув ши га и по слав ши пра во на Та ши -
ја, па су обо ји ца из ле те ли са ста зе.

– За вр ши ла се тр ка, за вр ши ла се и
се зо на. Не мо гу ре ћи да сам пре сре -
ћан, али сам бар тре ћи у ге не рал ном
пла сма ну. На стар ту тр ке би ла је то -
тал на луд ни ца, Фајлс и Та ши го то во
да ни су ни ко чи ли. Та ши ме је уда рио
и по ло мио ми то чак. Да сам за вр шио
тр ку у пр вих де сет, био бих дру ги у
укуп ном по рет ку, али та ко је ка ко је,
не мо гу да вра тим вре ме. Не схва тљи -
во ми је да је Ми хе лис, ко ји је во зио
да по мог не „Хјун да и ју”, био спо ри ји
од ме не чи та вог ви кен да. Пот пу но ме
је за тво рио и ба цио на шљу нак. Он ми
је при ја тељ, па кад се он ова ко по нео,
шта да оче ку јем од оних ко ји ди рект -
но во зе да ми на у де, као што је био
слу чај с Ле се не сом у Мон ци. На по -
чет ку се зо не био сам глав ни кан ди дат
за ти ту лу, и по во жњи, и по бр зи ни, и
по по бе да ма. На жа лост, мно го то га се
де си ло на мо ју ште ту, али сам на кра -
ју ипак до ка зао ко ли ко вре дим. Ви де -
ће мо за сле де ћу се зо ну. Имам ве ли ку
же љу да оста нем у овом шам пи о на ту
и вра тим ти ту лу, а имам до ста не ра -
шчи шће них ра чу на. Мо рам да из ра -
зим ве ли ку за хвал ност ти му, ко ји је
це ле го ди не ра дио не ве ро ва тан по сао,
спон зо ри ма ко ји су ме пра ти ли, али
пре све га на ви ја чи ма из це лог све та,
по себ но из Ср би је и Пан че ва, ко ји су
по ка за ли да су нај бо љи на пла не ти –
ре као је Ду ца по сле тр ке.

Би ло ка ко би ло, наш ас је по сти гао
ве ли ки успех, што нај бо ље по твр ђу је
за ин те ре со ва ност број них свет ских
ти мо ва за ње га. Ду цин ква ли тет је на
та квом ни воу да је са мо пи та ње да на
ка да ће се оки ти ти но вом ти ту лом.

А. Живковић

је вр хун ским ма не ври ма у две уза -
стоп не кри ви не пре те као Бри тан ца и
сти гао на дру го ме сто. Исто вре ме но,
Аско на је из гу био че твр то ме сто и за -
вр шио као пе ти, чи ме је наш ас сма -
њио за о ста так у ге не рал ном пла сма -
ну на 23 бо да. До кра ја тр ке ни је би -
ло по ме ра ња у вр ху, да би се пра ва
дра ма од и гра ла у по след њој кри ви -
ни, ка да је Бор ко ви ћу пу кла гу ма, али
је сре ћом срп ски ас ус пео да се сна ђе
у ма ни ру пра вих мај сто ра.

У не дељ ној тр ци Ду ца је стар то вао
са ше стог ме ста. У бор би за ти ту лу
био му је по тре бан по ма ло и не ве ро -
ва тан сце на рио – да три јум фу је у по -
след њој тр ци, а да во де ћи у ге не рал -
ном пла сма ну Ми кел Аско на не бу де
пла си ран бо ље од де ве тог ме ста.

Ме ђу тим, већ по сле не ко ли ко кри -
ви на у пр вом кру гу тан дем у „хон да -
ма” Фајлс и Та ши „за ку цао” се у Бор -
ко ви ћа, го то во га из ба цив ши са ста -
зе, да би по сле не ко ли ко се кун ди,
пот пу но не спорт ски, Ми кел Аско на
уда рио ау то мо бил на шег во за ча, окре -
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Ми лош 
Ни ко лил, 
гим на зи ја лац:
– Пла ни рам да
играм те нис, то је
спо рт ко ји тре ни -
рам. Та ко ђе лу сви -
ра ти ги та ру с бен -
дом, а нај ве ро ват -
ни је лу и иза ли с
дру штвом.

Да вид Је шил,
гим на зи ја лац:
– Овог ви кен да лу пи -
са ти по е зи ју, ба ви лу се
ка ра те ом и сви ра лу
ма ло ги та ру ако бу дем
имао сло бод ног вре ме -
на. По све ти лу се и
уче њу, јер гим на зи ја
зах те ва мно го ра да.

Ми ли ца Јер ко вил,
гим на зи јал ка:
– За ви кенд лу или на
кон церт ко ји ле би ти одр -
жан у дво ра ни „Апо ло”
До ма омла ди не.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Си стем
Ор га ни за ци ја је ја ко ва жна.

    И у по слу и у сва ко днев ном жи во ту.

    Али ни су увек на цр та ни пу то ка зи.

    И не тре ба да бу ду.

    Свој си стем чо век мо ра да пра ви сам.

    Јер ако то не ра ди, по сто ји до бра шан са да се из гу би у шу ми.

    Про бле ма.

    И њи хо вих кон се квен ци.

Рас пад ну ти
Све има сво је вре ме тра ја ња.

    Ко шу ља по ста не из ан ђа ла.

    Ча ша се раз би је.

    Сто лу от пад ну но ге.

    Чам цу се из бу ши дно.

    Људ ски ор га ни зам оста ри, пре тва ра се у прах.

    Као и по не ки брак.

    Све уме да бу де рас пад ну то.

Вред но сти
Љу бав и раз у ме ва ње нај бли жих, оних што су ти ва жни.

    По се до ва ње ста ва.

    И ње го во ис ка зи ва ње, без об зи ра на евен ту ал не по сле ди це.

    Пре то га – из град ња соп стве но сти.

    И сми ре но сти.

    Ба ца ње си дра у гла ви, зна ње о то ме ко си и шта си.

    То су вред но сти.

    Има их још мно го, али ни ко ни је до вољ но па ме тан да зна бо -

ље од дру гих шта је њи ма нај вред ни је.

До по ди ју ма 
с про бу ше ном гу мом

Сам про тив свих

Нај бо љи срп ски ау то мо би ли ста Ду -
шан Бор ко вић осво јио је тре ће ме сто
у ге не рал ном пла сма ну Европ ског TCR
шам пи о на та, по што је у по след њој
тр ци у се зо ни, во же ној на ста зи „Ка -
та лу ња” у Бар се ло ни, остао без пла -
сма на због не за пам ће ног ин ци ден та,
у ко јем су га чак тро ји ца во за ча на -
мер но из ба ци ла са ста зе.

По пу лар ни Ду ца је у пр вој тр ци
осво јио дру го ме сто, па је уо чи по -
след њег над ме та ња у се зо ни имао 154
бо да, је дан ви ше од Та ши ја и Вер неа
и 23 ма ње од пр во пла си ра ног Шпан -
ца Ми ке ла Аско не.

Наш су гра ђа нин је од лич но во зио
на су бот њим ква ли фи ка ци ја ма, у нај -
же шћој кон ку рен ци ји до са да, бу ду -
ћи да су на по след њем ви кен ду шам -
пи о на та на сту пи ла чак 32 во за ча. Бор -
ко вић се хра бро бо рио у пр вом де лу
ква ли фи ка ци ја, у ко ји ма су са мо во -
де ћи у ге не рал ном пла сма ну, до ма ћи
во зач Ми кел Аско на и Са тон, би ли
бр жи.

Да по ква ли те ту ап со лут но за слу -
жу је ти ту лу, Ду ца је по ка зао већ на
стар ту пр ве тр ке, оста вив ши иза се бе
Аско ну, а чак ни уда рац пре тр пљен
пре пр ве кри ви не ни је га осу је тио да
се до ко па тре ћег ме ста, иза Та ши ја и
Фај лса. Због ин ци ден та у пр вом кру -
гу на ста зу је од мах иза шло си гур но -
сно во зи ло, што је оне мо гу ћи ло Бор -
ко ви ћу да на пад не и во де ћи дво јац.
Фајлс је свим сна га ма у на став ку тр ке
ко чио Бор ко ви ћа, омо гу ћив ши свом
клуп ском ко ле ги Та ши ју да од мак не
на пр вом ме сту. Ипак, Бор ко вић ни је
гу био нер ве и са че као је тре ну так ка да

ЕВРОП СКИ TCR ШАМ ПИ О НАТ

БОР КО ВИЋ НА ТРЕ ЋЕМ МЕ СТУ

БАЛ КАН СКО ПР ВЕН СТВО У ПА У ЕР ЛИФ ТИН ГУ

ИЗ ВАН РЕД НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ ДИ ЗА ЧИ


