
тре ба ло да има, по ка за ла са мо не ко -
ли ко сто ти на евра.

И по ред то га што је би ла с ма лим
де те том и што се прав да ла да је по -
шла у го сте на са мо не ко ли ко да на,
ца ри ни ци су би ли не у мо љи ви. На кон
че тво ро днев ног бо рав ка у цен тру са
стран ци ма из дру гих др жа ва де пор -
то ва на је ави о ном на зад у Цр ну Го ру.

Да би ова квих не при јат них до га ђа ја
убу ду ће би ло што ма ње, Мини стар ство
спољ них по сло ва Ср би је пред ла же на -
шим гра ђа ни ма да пре по ла ска на пу то -
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По ли цај ци и гра ни ча ри на
гра нич ним пре ла зи ма 
за пад но е вроп ских др жа ва
по след њих да на све 
че шће од на ших гра ђа на
тра же на увид но вац 
у го то вом

Због по ра ста бро ја из бе гли ца с ра том
за хва ће них те ри то ри ја ко је ових да на у
све ве ћем бро ју по ку ша ва ју да се до мог -
ну за пад не Евро пе, др жа ве шен ген ског
про сто ра су по о штри ле кон тро лу на ае -
ро дро ми ма и гра нич ним пре ла зи ма,
због че га ис па шта ју и на ши др жа вља ни.

Гра ђа ни Ср би је ко ји на ме ра ва ју да
пу ту ју у не ку од др жа ва Европ ске уни -
је мо ра ју да се при пре ме за стро же
кон тро ле на ула зу, као и за мо гућ -
ност да ће их ца ри ни ци пи та ти да ли
има ју код се бе 40 евра по да ну бо рав -
ка, као и ове ре но по зив но пи смо уко -
ли ко су кре ну ли код ро ђа ка.

Они ко ји до ђу не спрем ни на гра -
ни цу, има ће ве ли ке про бле ме, као

СА ВЕТ МИ НИ СТАР СТВА СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА НА ШИМ ГРА ЂА НИ МА

ПРИ ПРЕ МИ ТЕ СЕ АКО ПУ ТУ ЈЕ ТЕ НА ЗА ПАД
ва ње до бро про чи та ју на сај ту Ми ни -
стар ства спи сак свих нео п ход них ме ра
ко јих на ши др жа вља ни мо ра ју да се
при др жа ва ју. Ин тер нет адре са Ми ни -
стар ства је www.mfa.gov.rs, a нео п ход -
не ин фор ма ци је се мо гу на ћи у одељ ку
„Оп ште пре по ру ке пре пу то ва ња”.

Ту је мо гу ће про чи та ти низ ко ри -
сних са ве та о то ме ко ли ко нов ца је
нео п ход но има ти уз се бе и ко ли ко го -
ри ва, хра не, пи ћа и ле ко ва мо же да се
уне се у зе мљу у ко ју пу ту је те. Мо гу ће
је на ћи са ве те о то ме под ко јим усло -
ви ма мо же те да уђе те у не ку др жа ву с
кућ ним љу бим ци ма, ко ји про из во ди
не сме ју да се уно се, ка ква је про це ду -
ра ако вам не ко укра де но вац или до -
ку мен та, ако се раз бо ли те, ако се раз -
бо ли осо ба ко ја је с ва ма у дру штву
или ако умре, ако у тој зе мљи поч не
рат, или се про гла си ван ред но ста ње.

Сва ка ко, нај ва жни ји је део о овла -
шће њи ма по гра нич них по ли ца ја ца и
ца ри ни ка на гра нич ним пре ла зи ма
свих др жа ва у шен ген ском про сто ру.
Као пр во, ва жно је на по ме ну ти да па -
сош сва ког др жа вља ни на Ср би је тре -
ба да је из дат де сет го ди на пре тог
пу то ва ња, а мо ра да ва жи још нај ма -
ње три ме се ца на кон пла ни ра ног по -
врат ка у на шу зе мљу.

М. Глигорић
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ИС ПРАВ КА И ИЗ ВИ ЊЕ ЊЕ

У тек сту „На че тво ро го ди шња ка пао над гроб ни ка мен”, об ја вље ном у про -

шло не дељ ном бро ју „Пан чев ца” (4782), пот кра ле су се две гре шке. Као

пр во, ни смо об ја ви ли да се ин ци дент о ко ме смо пи са ли до го дио услед

па да спо ме ни ка ко ји при па да тој по ро ди ци. На ша су гра ђан ка ко ја нам је

ис при ча ла о том до га ђа ју је, на мер но или слу чај но, за бо ра ви ла да ка же

да се де чак по вре дио на кон што је по ву као по ро дич ни спо ме ник.

Дру го, наш са го вор ник из ЈКП-а „Зе ле ни ло” с ко јим смо раз го ва ра ли

о овој те ми пре зи ва се Ра ко че вић, а не Ра кић, ка ко је у на шем тек сту пи -

са ло. Из ви ња ва мо се због то га. Ре дак ци ја

што се де си ло про шле не де ље с јед -
ном на шом др жа вљан ком ко ја жи ви
у Цр ној Го ри. Она је би ла за тво ре на
за јед но с де ве то ме сеч ном бе бом че -
ти ри да на у јед ном цен тру за ми -
гран те у Бел ги ји због то га што је,
уме сто ми ни мал них 1.000 евра, ко -
ли ко су јој ца ри ни ци ре кли да би



тре ба ло да има, по ка за ла са мо не ко -
ли ко сто ти на евра.

И по ред то га што је би ла с ма лим
де те том и што се прав да ла да је по -
шла у го сте на са мо не ко ли ко да на,
ца ри ни ци су би ли не у мо љи ви. На кон
че тво ро днев ног бо рав ка у цен тру са
стран ци ма из дру гих др жа ва де пор -
то ва на је ави о ном на зад у Цр ну Го ру.

Да би ова квих не при јат них до га ђа ја
убу ду ће би ло што ма ње, Мини стар ство
спољ них по сло ва Ср би је пред ла же на -
шим гра ђа ни ма да пре по ла ска на пу то -
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По ли цај ци и гра ни ча ри на
гра нич ним пре ла зи ма 
за пад но е вроп ских др жа ва
по след њих да на све 
че шће од на ших гра ђа на
тра же на увид но вац 
у го то вом

Због по ра ста бро ја из бе гли ца с ра том
за хва ће них те ри то ри ја ко је ових да на у
све ве ћем бро ју по ку ша ва ју да се до мог -
ну за пад не Евро пе, др жа ве шен ген ског
про сто ра су по о штри ле кон тро лу на ае -
ро дро ми ма и гра нич ним пре ла зи ма,
због че га ис па шта ју и на ши др жа вља ни.

Гра ђа ни Ср би је ко ји на ме ра ва ју да
пу ту ју у не ку од др жа ва Европ ске уни -
је мо ра ју да се при пре ме за стро же
кон тро ле на ула зу, као и за мо гућ -
ност да ће их ца ри ни ци пи та ти да ли
има ју код се бе 40 евра по да ну бо рав -
ка, као и ове ре но по зив но пи смо уко -
ли ко су кре ну ли код ро ђа ка.

Они ко ји до ђу не спрем ни на гра -
ни цу, има ће ве ли ке про бле ме, као

СА ВЕТ МИ НИ СТАР СТВА СПОЉ НИХ ПО СЛО ВА НА ШИМ ГРА ЂА НИ МА

ПРИ ПРЕ МИ ТЕ СЕ АКО ПУ ТУ ЈЕ ТЕ НА ЗА ПАД
ва ње до бро про чи та ју на сај ту Ми ни -
стар ства спи сак свих нео п ход них ме ра
ко јих на ши др жа вља ни мо ра ју да се
при др жа ва ју. Ин тер нет адре са Ми ни -
стар ства је www.mfa.gov.rs, a нео п ход -
не ин фор ма ци је се мо гу на ћи у одељ ку
„Оп ште пре по ру ке пре пу то ва ња”.

Ту је мо гу ће про чи та ти низ ко ри -
сних са ве та о то ме ко ли ко нов ца је
нео п ход но има ти уз се бе и ко ли ко го -
ри ва, хра не, пи ћа и ле ко ва мо же да се
уне се у зе мљу у ко ју пу ту је те. Мо гу ће
је на ћи са ве те о то ме под ко јим усло -
ви ма мо же те да уђе те у не ку др жа ву с
кућ ним љу бим ци ма, ко ји про из во ди
не сме ју да се уно се, ка ква је про це ду -
ра ако вам не ко укра де но вац или до -
ку мен та, ако се раз бо ли те, ако се раз -
бо ли осо ба ко ја је с ва ма у дру штву
или ако умре, ако у тој зе мљи поч не
рат, или се про гла си ван ред но ста ње.

Сва ка ко, нај ва жни ји је део о овла -
шће њи ма по гра нич них по ли ца ја ца и
ца ри ни ка на гра нич ним пре ла зи ма
свих др жа ва у шен ген ском про сто ру.
Као пр во, ва жно је на по ме ну ти да па -
сош сва ког др жа вља ни на Ср би је тре -
ба да је из дат де сет го ди на пре тог
пу то ва ња, а мо ра да ва жи још нај ма -
ње три ме се ца на кон пла ни ра ног по -
врат ка у на шу зе мљу.

М. Глигорић
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ИС ПРАВ КА И ИЗ ВИ ЊЕ ЊЕ

У тек сту „На че тво ро го ди шња ка пао над гроб ни ка мен”, об ја вље ном у про -

шло не дељ ном бро ју „Пан чев ца” (4782), пот кра ле су се две гре шке. Као

пр во, ни смо об ја ви ли да се ин ци дент о ко ме смо пи са ли до го дио услед

па да спо ме ни ка ко ји при па да тој по ро ди ци. На ша су гра ђан ка ко ја нам је

при ча ла о том до га ђа ју је, на мер но или слу чај но, за бо ра ви ла да ка же да

се де чак по вре дио на кон што је по ву као по ро дич ни спо ме ник.

Дру го, наш са го вор ник из ЈКП-а „Зе ле ни ло” с ко јим смо раз го ва ра ли

о овој те ми пре зи ва се Ра ко че вић, а не Ра кић, ка ко је у на шем тек сту пи -

са ло. Из ви ња ва мо се због то га. Ре дак ци ја

што се де си ло про шле не де ље с јед -
ном на шом др жа вљан ком ко ја жи ви
у Цр ној Го ри. Она је би ла за тво ре на
за јед но с де ве то ме сеч ном бе бом че -
ти ри да на у јед ном цен тру за ми -
гран те у Бел ги ји због то га што је,
уме сто ми ни мал них 1.000 евра, ко -
ли ко су јој ца ри ни ци ре кли да би



ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Весник јесени.

У нашем граду, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ко нам „кра де” клин це?
Био сам на ро ди тељ ском са стан ку код си на у шко ли. Има осам го -

ди на и још увек не зна „где је ле во”, али ми слим да је до бар де чак.

Тек се фор ми ра да по ста не свој. „Раз ву чен” је на све стра не, сви га

уче, са ве ту ју, не што му бра не, а он тек от кри ва жи вот...

Као и сва ки ро ди тељ, бри нем за сво је де те. Вре ме у ком од ра ста је

гро зно. Че сто се и по сва ђа мо, те ма је го то во увек ви ше сат но „бу ље -

ње” у екра не. Те ле фо на или та бле та, све јед но. Да, и учи те љи цу мо ра

да слу ша. Кад год са оп шти да ни је био баш нај бо љи на ча су и да ни -

је слу шао „учу”, до би ја укор, а с дру ге стра не, ми слим у се би, за слу -

жио је и на гра ду – за искре ност и хра брост. То му, на рав но, не по ка -

зу јем.

Док че кам да поч не ро ди тељ ски са ста нак, гле дам клин це зе и клин -

це, оне ма ле и оне ма ло ста ри је, ка ко се му ва ју по хо лу шко ле. Углав -

ном су без бри жни, још увек ни су све сни да се дру штво у ко ме жи ве

и не бри не мно го за то ка ква ће им би ти бу дућ ност. Па, мла дост је

чу до. Има вре ме на, бри ну ће. Не ка бу ду де ца што ду же.

Слу шам раз го во ре дру гих ро ди те ља. Оних чи ји су ма ли ша ни ма -

ло ста ри ји, ко ји та ко ђе сто је пред вра ти ма шко ле и че ка ју да поч не

њи хов ро ди тељ ски са ста нак. Углав ном се ја да ју јед ни дру ги ма. Не

сти жу да се до вољ но по све те сво јој де ци. Ра де по два или три по сла

да би „за кр пи ли” цео ме сец. Не ма ју вре ме на за раз го во ре са сво јим

ма ли ша ни ма, пре мо ре ни су по до ла ску ку ћи, па да би „ку пи ли” ма -

ло ми ра и ти ши не, до зво ља ва ју им да још ма ло по гле да ју не што на

„Ју тју бу”, да од и гра ју још ко ју игри цу, да се још ко ји тре ну так за бу -

не тим „хип но ти шу ћим екра ном”. А ка да је та ко, он да сти же и „ре -

зул тат” из школ ских клу па – ма ње је ме ђу соб ног дру же ња, игра ња,

сла би је оце не, нео прав да ни из о стан ци или уко ри. Љу ди су збу ње ни,

не зна ју шта да ра де, пи та ју се где су по гре ши ли, тра же на чин и ре -

ше ње да спа са ва ју сво ју де цу. Уз не ми рио сам се. Раз ми шљам, ко

нам то кра де клин це? Ко нам од у зи ма вре ме на ме ње но њи ма? Да

ли не где гре ши мо док их во ли мо?

„Наш” са ста нак је про шао у нај бо љем ре ду. Учи те љи ца је пр ва ли -

га. Знао сам то и ра ни је. Очи глед но уме с клин ци ма, иа ко зна ју и

они да из не на де. И при јат но и не при јат но. Ипак, сва ка јој част! Бо -

ри се као лав с њи ма – зна зна ње. Уо ста лом, на ис тој смо стра ни. За -

то и по на вљам као па па гај: учи те љи ца мо ра да се слу ша!

Све у све му, за до во љан сам. Иа ко је ја сно да мо ра још мно го да се

ра ди с клин ци ма. До ла зим ку ћи. Ево и ње га на вра ти ма. До че ку је

ме са осме хом. Пи та ме ка ко је би ло на ро ди тељ ском са стан ку, је л’

има не ких про бле ма. Пра ви се То ша! Зна и сам да тог да на ни је био

баш цвећ ка, па смо ма ло по раз го ва ра ли и обе ћао је да ће се убу ду ће

бо ље кон цен три са ти и да ће па жљи во пра ти ти „учи на” пре да ва ња.

Ви де ће мо и то. Али до бар је, по сле свих опе ра ци ја ко је је имао од

свог ро ђе ња, ма од ли чан је.

До шло је вре ме за спа ва ње. За гр лио сам га, по љу био и по крио... А

он да сам се при се тио оне при чи це...

„Та та, пла шиш ли се ти не че га?”

„Не, да со. Ја се не пла шим тих ба ба ро га и ве шти ца, јер оне не по -

сто је. Ма, ја се ни че га не пла шим. Ла ку ноћ.”

Да, не пла шим се ни че га, осим да ћеш ми по ра сти пре вре ме на,

да ћеш се кри ти од ме не. Пла шим се да на ка да се ви ше не ће мо глу -

пи ра ти, ка да ви ше не ћу би ти баш та ко дра ги гост у тво јој со би, ка да

ћеш лу па ти вра ти ма, тра жи ти сво ја пра ва, од ла зи ти без по здра ва,

ина ти ти се и при ча ти је зи ком ко ји не раз у мем. Пла шим се да ћу те

тра жи ти и да не ћу уме ти да те про на ђем, да не ћу би ти уз те бе ка да

ти бу де би ло нај те же и да ме не ће би ти ка да ти бу де би ло нај леп ше.

Пла шим се да ћу ти, ка ко бу деш од ра стао, би ти све ма ње по тре бан,

да ћеш, у же љи да по бег неш од свог „на пор ног” оца, по бе ћи и од се -

бе и да не ћу сти ћи да ти ка жем ко ли ко те во лим...

Да, не пла ши се та та ни че га, осим ових не ко ли ко „сит ни ца”. И то

баш.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Александар Живковић

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.

Зву чи не ве ро ват но, али и то се де ша -
ва ло – да се у Пан че ву одр жи за јед -
нич ка сед ни ца из вр шних ве ћа Скуп -
шти не Пан че ва и Вој во ди не са мо о
јед ној те ми:  по сло ва ње Ра фи не ри је,
„Азо та ре” и „Пе тро хе ми је”.

До ду ше, то се до го ди ло дав но: 1.
мар та 1980. го ди не и ни ка да ви ше.
Би ле су то го ди не ка да је Пан че во,
као ва жан и јак ин ду стриј ски град,
има ло стра те шку ва жност за по кра ји -
ну. О то ме је пи сао „Пан че вац” број
1419.

Да је чи сто ћа на шег гра да је дан од
пан че вач ких про бле ма за сва вре ме -
на, ви ди се и из то га што је то би ла
јед на од те ма увод ни ка тог бро ја на -
шег ли ста. Ње гов ау тор је ока рак те -

ГРАД ИЛИ СРЕД ЊО ВЕ КОВ НА 
КА СА БА?

ри сао наш град као „пр љав и му сав,
по пут не ке сред њо ве ков не ка са бе”.

Та да шњи „Пан че вац” је пи сао и о
не за до вољ ству на ших су гра ђа на ко ји
до ла зе у Оп шту бол ни цу да би по се -
ти ли сво је ро ђа ке ко ји су ле жа ли та -
мо на ле че њу, или ра ди пре гле да. Ме -
ђу њи ма је би ло мно го не за до вољ них,
што су на сво јој ко жи осе ћа ли ле ка ри
и ме ди цин ске се стре. Ау тор тог тек -
ста, у же љи да бу де објек ти ван, на пи -
сао је да се гра ђа ни љу те на за по сле -
не у Оп штој бол ни ци, а да су че сто
са ми пре ви ше не стр пљи ви, не спрем -
ни на че ка ње, нер во зни и на ср тљи ви.

Наш лист је по чет ком 1980. го ди не
пи сао и о од лич ној и из у зет но до бро
по се ће ној три би ни у До му омла ди не
на ко јој је го во рио по зна ти но ви нар
Го ран Ми лић. При чао је о то ме ка кав
је осе ћај би ти но ви нар у Ира ку и Ав -
га ни ста ну и за ин три ги рао при сут не,
с об зи ром на то да су му по ста ви ли
до ста пи та ња. Ми лић се ба ви но ви -
нар ством и дан-да нас, за „Ал Џа зи ру
Бал кан”, и још увек не на ме ра ва да
иде у пен зи ју.

Та да шњи „Пан че вац” пи сао је и о
успе шном по сло ва њу не ка да шње
Основ не при вред не бан ке Пан че во.
Об ја ви ли смо да је тај ко лек тив то -
ком 1979. го ди не оства рио тро стру ко

ве ћу за ра ду од пла ни ра не, што је
успех вре дан па жње.

И та да, пре 38 го ди на, би ла је ак ту -
ел на по ле ми ка на те му тре ба ли ђа ци
да но се школ ске блу зе. „Пан че вац” је
дао свој до при нос об ја вљи ва њем ко -

мен та ра на ту те му, у ко ме смо за у зе -
ли став да ђа ци не тре ба да но се школ -
ске блу зе јер их не во ле, па би њи хо во
обла че ње на си лу има ло са мо кон тра -
е фе кат.

Ау то ри тек сто ва у „Пан чев цу” број
1149 од 1. мар та 1980. го ди не пи са ли
су и о ло шем ста њу у ко ме се на ла зи -
ла ста ра Вај фер то ва пи ва ра. Кон ста -
то ва но је да би она, и по ред то га што
за у зи ма ве ли ки про стор, мо гла да се
уз до бру во љу и до ста нов ца адап ти -
ра, а не да се то го ди на ма од ла же.

„Тре ба ло би бар да је за шти ти мо од
про па да ња док јој не од ре ди мо ко нач -
ну на ме ну. Тре ба ло би и да учи ни мо
све од се бе да та фа бри ка ви ше не жи -
ви у про шло сти, већ да по ста не део
са да шњо сти”, пи са ло је из ме ђу оста -
лог у том тек сту.

М. Глигорић



Све ча но отва ра ње у
пе так, 28. сеп тем бра

Улаз на про гра ме
бес пла тан

Ше сна е сти „Ethno.com” би ће
све ча но отво рен у пе так, 28.
сеп тем бра, у 20 са ти, кон цер -
том во кал ног са ста ва „Бо ја на
и Не бој ша Бр да рић”, ко ји ће
би ти одр жан на сце ни Кул тур -
ног цен тра Пан че ва. 

Не бој ша и Бо ја на Бр да рић од
де тињ ства не гу ју тра ди ци о нал -
ну му зи ку с те ри то ри је Бал ка -
на. Го ди не 2001. по че ли су да
на сту па ју за јед но на ра зним ма -
ни фе ста ци ја ма, кон цер ти ма и
фе сти ва ли ма. По ред са мо стал -
них ду ет ских на сту па, на сту па -
ли су и као чла но ви са ста ва
„Сту по ви”, „За но вет” и „Зла то -
пис”, као и с мно го број ним при -
зна тим му зи ча ри ма, ка ко из ет -
но- све та, та ко и из дру гих му -
зич ких бран ши (Љу ба Нин ко -
вић, Љу би ша Пав ко вић, Ва си -
ли са, Па вле Ак сен ти је вић, На -
род ни ор ке стар РТС-а итд.).

Пре две го ди не су до шли на
иде ју да оку пе во кал ни са став
ко ји ће об ра ђи ва ти тра ди ци о -
нал не ме ло ди је и хар мо ни зо -
ва ти их у умет нич ком ду ху, с
ци љем по пу ла ри за ци је тра ди -
ци о нал не му зи ке и очу ва ња пе -
вач ког на сле ђа. Исте го ди не за -
по чи њу сни ма ње пр вог ал бу ма
во кал ног са ста ва под на зи вом
„Бо ја на и Не бој ша Бр да рић”.
Ал бум је из дат у пр вој по ло ви -
ни 2018. го ди не, а на ње му су
се на шле пе сме за бе ле же не у
Ср би ји, Цр ној Го ри, Бо сни и
Хер це го ви ни и Ма ке до ни ји, у
ори ги нал ним аран жма ни ма.
Во кал ни са став чи не Бо ја на и
Не бој ша Бр да рић, Је ле на Пе -
ћа ра нин и Не ве на Чи плак.

Исте ве че ри од 21.10 пан че -
вач кој пу бли ци ће се пред ста -
ви ти гру па „Бе ло плат но”, ко ју
чи не Да ни је ла Ми ло ше вић (во -
кал, пер ку си је), Ана ста си ја
Осто јић (во кал), Вла ди мир Си -
мић (ла у та, сви ра ле), Си нан
Аћи фо вић (кла ри нет), Пре драг
Ма нов (бу зу ки) и Го ран Ми ло -

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 
КРВНОГ ПРИТИСКА
С НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

dr sc. med. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин.

Заказивање радним данима 7–14 
и суботом 7–12

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

ПО ЧИ ЊЕ ШЕ СНА Е СТИ ФЕ СТИ ВАЛ „ETHNO.COM”

ДВА КОН ЦЕР ТА И МЈУ ЗИКЛ

Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

Дру гог, за вр шног да на фе -
сти ва ла би ће из ве де на је вреј -
ска му зич ка пред ста ва „Јо сиф
и ње го ва бра ћа” (Las coplas de
Yosef Ha-Tsadik). Ово је нај ста -
ри ја за пи са на је вреј ска му зич -
ка пред ста ва. У мју зи клу уче -
ству ју хор „Бра ћа Ба рух”, се -
фард ска му зич ка гру па „Šira
U’tfila”, као и глум ци Ва ња Еј -
дус и Мла ден Ан дре је вић. Би -
блиј ску по е му „Las coplas de
Yosef Ha-Tsadik” на пи сао је
Абра хам То ле до на ла ди ну, у
17. ве ку, у Ис тан бу лу. Нај ве -
ро ват ни је се ра ди о пр вом је -
вреј ском мју зи клу ика да на пи -
са ном, чи ја је ори ги нал на му -
зи ка, на жа лост, из гу бље на. Реч
је о би блиј ској при чи о Јо си -
фу, али сме ште ној у кул тур ни
ми ље се фард ских Је вре ја у вре -
ме Ото ман ске им пе ри је. На -
кон Ис тан бу ла Бе о град је био
пр ви град у све ту где је штам -
па но ово зна чај но де ло, 1861.
го ди не. Иде ја за по нов ну ин -
сце на ци ју овог де ла на ста ла је
из же ље да се ожи ви би блиј ска
по е ма. Ово је нај ста ри ји по -
зна ти је вреј ски мју зикл и ве -
ро ват но пр ви ика да на пи сан.

ше вић (пер ку си је, во кал). Гру -
па „Бе ло плат но” ове го ди не
про сла вља два де се то го ди шњи -
цу по сто ја ња. Основ не од ли ке
му зи ке „Бе лог плат на” су: бал -
кан ски мо дал ни стил, упе ча -
тљи ви жен ски и му шки гла со -
ви, као и сви ра ње на тра ди ци -
о нал ним му зич ким ин стру мен -
ти ма, те ста ре пе сме на ло кал -
ним ди ја лек ти ма. Ре пер то ар
гру пе је ба зи ран на тра ди ци ји
Ко со ва и Ме то хи је, уз из ле те у
обла сти са срод ним и слич ним
му зич ким на сле ђем: југ Ср би -
је, Ма ке до ни ја, Бу гар ска и Грч -
ка. Ин стру мен та ри јум са ста ва
је де лом руч ни рад Вла ди ми ра
Си ми ћа, во ђе гру пе и гра ди те -
ља ин стру ме на та, а то су: ла у -
та, там бу ра, ка вал и двој ни ца.
Гру па је одр жа ла ве ли ки број
фе сти вал ских, кон церт них и
са мо стал них на сту па у зе мљи,
ре ги о ну и ино стран ству, а по -
себ но се из два ја ју ху ма ни тар -
ни кон цер ти у срп ским ен кла -
ва ма на Ко со ву и Ме то хи ји и
тур не је по Ру си ји, ко је су оста -
ле за бе ле же не на ау дио и ДВД
из да њу.

То ле до во оса вре ме њи ва ње би -
блиј ске дра ме, иа ко пу но на -
мер них ана хро ни за ма, ду бо ко
је уко ре ње но у би блиј ској при -
чи о Јо си фу.

Кре а то ри пред ста ве су, пра -
те ћи му зич ка упут ства, по пу -
ни ли де ло ве ко ји не до ста ју дру -
гим се фард ским му зич ким из -
во ри ма, чи ја кул тур на син те за
с дру гим тра ди ци ја ма Бал ка -
на и Ме ди те ра на пред ста вља
јед ну од нај бо га ти јих је вреј -
ских му зич ких тра ди ци ја.

Дра ма тург и ре жи сер пред -
ста ве је Сте фан Са блић, док је
пре вод с ла ди на ра ди ла Дри та
Ту ту но вић. Ком по зи то ри су Сте -
фан Са блић, Не над В. Кхан
(„Esclaviko” и „Ande hay rozas I
flores”) и Алек сан дар Си мић.
На ра тор пред ста ве је Ва ња Еј -
дус. Ја ко ва пре зен ту је Мла ден
Ан дре је вић. Му зи ку у пред ста -
ви из во де хор „Бра ћа Ба рух” и
са став „Shira U’tfila” (пе сма и
мо ли тва). 

Фе сти вал ће тра ја ти два да -
на, а улаз на све про гра ме је
бес пла тан.

М. Марић

ДОБРОВОЉНО ДАВАЛАШТВО КРВИ

Наредна акција 3. октобра
Због законских измена, добро-
вољни даваоци крви од сеп-
тембра крв више не дају у Слу-
жби трансфузије Опште бол-
нице, већ сада тај хумани чин
обављају у просторијама Цр-
веног крста, у Улици Жарка
Зрењанина 15, и то само сре-
дом, 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.

У четвртак, 27. септембра,
реализоване су још две акције:
у Машинској школи и у ком-
панији НИС.

Следећу прилику да дате крв
и тако неком спасете живот
имаћете у среду, 3. октобра, од
9 до 12 сати, у Црвеном крсту.
Седам дана касније, у среду,
10. октобра, упоредо са уоби-
чајеном градском акцијом у
просторијама Црвеног крста,
од 9 до 12 сати, крв ће моћи да
се да и у Техничкој школи „23.
мај”.

Д. К.

РАДИОНИЦА У ШКОЛИ „БРАТСТВО–ЈЕДИНСТВО”

Учење кроз драму
Учесници Дечјег драмског ин-
теркултуралног фестивала – на-
ставници и културни послени-
ци који у свом раду с децом
основношколског узраста при-
мењују и негују драмске методе
– окупили су се у петак, 21. сеп-
тембра, у просторијама Основ-
не школе „Братство–јединство”
на радионици интеркултурал-
ног учења кроз драму, коју је
организовало Удружење умет-
ника „Базаарт” из Београда

Петнаест полазника из Пан-
чева, Старчева, Војловице, Омо-
љице, Банатског Новог Села и
Банатског Карловца имало је
прилику да се на овој радио-
ници упозна с драмским тех-

никама применљивим у редов-
ној настави, као и са садржа-
јем и питањима у вези с пој-
мом интеркултуралности.

Иначе, Дечји драмски ин-
теркултурални фестивал биће
одржан 1. децембра у Култур-
ном центру Панчева. Манифе-
стацију ће организовати ОШ
„Братство–јединство”, у сарад-
њи с Културним центром Пан-
чева, СКПД-ом „Ђетван” и
Удружењем уметника „Базаарт”.
Фестивал је подржао Покрајин-
ски секретаријат за образова-
ње, прописе, управу и нацио-
налне мањине – националне за-
једнице.

Д. К.



је су усту пље ни при хо ди, од но -
сно по ре зи на до бит и за ра де:
они нам го во ре да има мо тренд
ра ста из из ве шта ја у из ве штај.
Из нос до би јен по ре зом на лич -
на при ма ња ве ћи је за се дам
од сто, а по рез на до бит је ве ћи
за 28,26 од сто не го у истом пе -
ри о ду у 2017, а за чак 97 од сто
не го у 2016.

Ово уве ћа ње, пре ма ре чи ма
Јо ва на Ла за ро ва, ука зу је на то
да по сто је из у зет но по вољ на
кре та ња на те ри то ри ји АП Вој -
во ди не, ка ко при вре де, та ко и
за по сле но сти.

– Исто нам по ка зу је и За вод
за ста ти сти ку. Пре три-че ти ри
го ди не сто па не за по сле но сти
би ла је око 28 од сто, а са да је
11,3. Оче ку је мо да ће по зи тив -
ни по ма ци би ти ви дљи ви и
при ли ком до но ше ња бу џе та за
2019. Из ве штај нам по ка зу је и
да је Упра ва за ка пи тал на ула -
га ња спро ве ла 97 од сто пла ни -
ра них јав них на бав ки, те да
она са да спро во ди за и ста ка -
пи тал не про јек те, по пут ре кон -
струк ци је пан че вач ке бол ни -
це. Ја сно је опре де ље ње ове
По кра јин ске вла де да ула же у

све гра до ве у Вој во ди ни, што
пре ње ни је био слу чај – ка же
наш са го вор ник.

Он об ја шња ва да је ва жно то
што се ве ли ки ка пи тал ни про -
јек ти спро во де у Вој во ди ни,
као што су из град ња згра де РТВ
Вој во ди не и по зо ри шта у Су -
бо ти ци, ре кон струк ци ја бол ни -
ца у Сом бо ру и Вр шцу...

– Ин те рес вла де ко ју во ди
Игор Ми ро вић је да се што
ви ше нов ца ула же у здрав стве -
ни си стем. Што се Пан че ва
ти че, по сто ји од лич на са рад -
ња По кра јин ске вла де, по сла -
ни ка и на ше ло кал не са мо у -
пра ве. Пан че во је спрем но ка -
да се ра ди о кон кур си ма ко је
рас пи су је По кра јин ска вла да,
мно го то га је већ за о кру же но
и за вр ше но. Су фи нан си ра ни
су ра до ви у се вер ној ин ду -
стриј ској зо ни, из град ња по -
та ми шког ко лек то ра... Ег зак -
тан је по да так да је за две го -
ди не ова вла да АП Вој во ди не
ви ше нов ца уло жи ла у Пан -
че во не го што је то учи ње но
од 2000. до 2016! – илу стра -
ти ван је Ла за ров.

На кра ју, он об ја шња ва да је
и оно што је до ла зи ло ра ни је
до на шег гра да из Но вог Са да
тро ше но на „Ска дро ве на Бо -
ја ни”, по пут ха ле у Ба гре ма ру
и згра де За во да за јав но здра -
вље.

Про грам ска плат фор ма „Са -
ве за за Ср би ју” пред ста вље на
је 25. сеп тем бра у „Ку пеу”. Го -
во ри ли су чел ни ци тог по кре -
та Зо ран Лу то вац, Си ни ша Ко -
ва че вић, Бор ко Сте фа но вић,
Јан ко Ве се ли но вић и Бо шко
Об ра до вић.

Они су пред ви ше од сто љу -
ди из не ли сво ја ви ђе ња си ту а -
ци је и ат мос фе ре у на шој зе -
мљи да нас, ко ја је, по њи ма,
ло ша и да ле ко од де мо крат -
ске, а он да су на ја ви ли да за
њих по ли тич ка бор ба по чи ње
убр зо на ло кал ним из бо ри ма у
Лу ча ни ма, где ће се „Са вез за
Ср би ју” пр ви пут по ја ви ти као
так мац. Та ко ђе, сма тра ју да се
во ди ме диј ска кам па ња про -
тив њих, те да на бло ка ду ко ју
има ју чак и на јав ном сер ви су,

Град ски већ ни ци са ста ли су се
два пут ове не де ље. На сед ни -
ци одр жа ној 25. сеп тем бра би -
ло је шест та ча ка днев ног ре -
да. Нај пре су усво је не тре ће
из ме не и до пу не Про гра ма по -
сло ва ња ЈП-а „Ур ба ни зам” и
фи нан сиј ског пла на за 2018.
го ди ну тог пред у зе ћа.

Су шти на је у то ме да тре ба
да бу де за по слен још је дан ин -
же њер ге о де зи је у че твр том
квар та лу ове го ди не, као и да,
ка ко је ре че но, „Ур ба ни зам”
има мно го по сла у ве зи са из -
ра дом план ске до ку мен та ци је
у свим ло кал ним са мо у пра ва -
ма у ју жном Ба на ту, па су нео -
п ход не про ме не у по ме ну тим
ак ти ма. ЈКП „Хи ги је на” ме ња
план на бав ке (нео п ход ни су им
по лов ни ау то-сме ћа ри и пут -
нич ки ау то мо би ли), па је за то
од бор ни ци ма по сла та тре ћа из -
ме на про гра ма по сло ва ња и по -
себ ног про гра ма ко ри шће ња
суб вен ци ја из бу џе та Гра да. Из
те ку ће бу џет ске ре зер ве би ће
обез бе ђе но 12 ми ли о на, а 15
ми ли о на ди на ра из кре ди та.

У ав гу сту је ам ба са дор Бу -
гар ске по се тио гра до на чел ни ка

Са шу Па вло ва, а јед на од те ма
би ла је са рад ња са оп шти на ма
и гра до ви ма у тој зе мљи. Пан -
че во је фор мал но збра ти мље -
но с Бе лом Сла ти ном, а са да
се го во ри ло о са рад њи са оп -
шти ном Пер ник, ко ја „па ри -
ра” Пан че ву по ка рак те ри сти -
ка ма. Би ће пот пи сан ме мо ран -
дум о са рад њи, што ни је иден -
тич но бра ти мље њу, већ је пут
ка то ме. По том је да то по зи -
тив но ми шље ње о да ва њу у за -
куп, ван по ступ ка јав ног над -
ме та ња, по слов ног про сто ра у
Ули ци др Жар ка Фо га ра ша 15

клу бу ма лог фуд ба ла „Ди на -
мо” из Пан че ва.

До нет је по зи ти ван за кљу -
чак у ве зи с при ме ном Уред бе
о кри те ри ју ми ма за утвр ђи ва -
ње при ро де рас хо да и усло ви -
ма и на чи ну при ба вља ња са -
гла сно сти за за кљу чи ва ње од -
ре ђе них уго во ра ко ји, због при -
ро де рас хо да, зах те ва ју пла ћа -
ње у ви ше го ди на. Ра ди се о
кон ти ну и те ту у ра ду ло кал не
са мо у пра ве, од но сно о на бав -
ци, то ком 2019. и 2020. го ди -
не, елек трич не енер ги је (30 ми -
ли о на) и го ри ва (31 ми ли он),

као и о услу зи одр жа ва ња во -
зног пар ка Град ске упра ве (11
ми ли о на ди на ра).

Да ни је ла Ер де љан Ми ло ше -
вић, до са да шња пред сед ни ца
Жал бе не ко ми си је, ин тер ног те -
ла у скло пу Град ске упра ве, под -
не ла је остав ку из лич них раз -
ло га, па ће убу ду ће ту функ ци -
ју вр ши ти Ја смин ка Па вло вић.

На дру гој сед ни ци, 26. сеп -
тем бра, го во ри ло се о фи нан -
си ра њу про јек та „Са те лит ски
мо ни то ринг и от кри ва ње цу ре -
ња во де и ми кро ло ци ра ње те -
рен ских гу би та ка на мре жи за
во до снаб де ва ње на те ри то ри ји
гра да Пан че ва и оп шти на Ко -
вин и Ко ва чи ца”. С тим ло кал -
ним са мо у пра ва ма Ре ги о нал на
раз вој на аген ци ја „Ју жни Ба -
нат” тре ба да пот пи ше уго вор
ко ји ће обез бе ди ти до нај сит -
ни јег де та ља „ске ни ра ну” сли ку
те ре на и ко шта ти 120.000 евра.
На кон цу, евен ту ал но от кри ве -
не ру пе би ће „за кр пље не”, што
ће до не ти уште ду Гра ду.

По ло ви ну су ме из дво ји ће Ре -
ги о нал на раз вој на аген ци ја, а
дру гу по ме ну те две оп шти не и
Пан че во пре ко до на то ра.

По вољ на кре та ња
при вре де и 
за по сле но сти

Но вац се ула же у
здрав стве ни си стем

Сед ни ца Скуп шти не АП Вој -
во ди не одр жа на је 18. сеп тем -
бра. Јед на од нај ва жни јих та -
ча ка днев ног ре да би ла је из -
вр ше ње бу џе та за пр вих шест
ме се ци ове го ди не. На тај на -
чин је По кра јин ска вла да под -
не ла ра чу не по сла ни ци ма о то -
ме ка ко је рас по ла га ла нов цем
по ре ских об ве зни ка.

Пан че вац Јо ван Ла за ров,
пред сед ник Од бо ра за бу џет и
фи нан си је Скуп шти не АП Вој -
во ди не, ка же да „ако по сма -
тра мо при хо дов ну стра ну за -
кључ но с 30. ју ном, ви ди мо да
је про јек то ва ни бу џет за 2018.
го ди ну 73,111 ми ли јар ди ди -
на ра” и до да је:

– Мо рам да под се тим да је
бу џет за 2016. го ди ну из но сио
57 ми ли јар ди, што зна чи да
има мо ве ли ко по ве ћа ње. Ова
вој во ђан ска вла да је иза бра на
у ју ну 2016, па је очит ре зул тат
за две го ди не упра вља ња По -
кра ји ном. Оно на осно ву че га
пра ти мо при вред на кре та ња,

Ки на је и у те шким тре ну ци ма 1999. го ди не би ла с на ма, као
и сва ки пут кроз са вре ме ну исто ри ју Ср би је.

(Пред сед ник др жа ве Алек сан дар Ву чић у из ја ви 
но ви на ри ма у Ки ни, 20. сеп тем бар)

* * *
Успе шна, исто риј ска, ре као бих, по се та Ки ни пред сед ни ка
Ср би је Алек сан дра Ву чи ћа отва ра но ве хо ри зон те срп ско-
-ки не ске са рад ње, те пред ста вља зна ча јан до при нос фор ми -
ра њу је дин стве ног евро а зиј ског еко ном ског про сто ра.

(Ам ба са дор Ру си је Алек сан дар Че пу рин на „Тви те ру”, 
20. сеп тем бар)

* * *
Гра ни це на Бал ка ну су бес ко нач но осе тљи ва ствар. Мо жда
ни су нај пра вед ни је, али нај јев ти ни је ре ше ње је да се не ме -
ња ју. До го вор из ме ђу Бе о гра да и При шти не би ду го роч но
био лош за све зе мље у окру же њу.

(Не над Ча нак, пред сед ник ЛСВ-а и по сла ник
у Скуп шти ни Ср би је, „Ин фор мер”, 21. сеп тем бар) 

* * *
Ово је 28. пут да Ал бан ци пре те. То је па то ло шка по тре ба де ла
Евро пе и де ла при штин ских вла сти да Ср би ја не до би ја ни -
шта, не го да крај њи ис ход бу де она кав ка кав су они сми сли ли.

(Мар ко Ђу рић, пред сед ник Кан це ла ри је за Ко со во Вла де
Ср би је, „Ин фор мер”, 21. сеп тем бар)

* * *
Скуп шти на Ср би је одо бри ла је про фе со ру Дра га ну Ми тро -
ви ћу, чла ну Од бо ра Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је, ко -
ји већ има три функ ци је и за ра ђу је ме сеч но 382.909 ди на ра,
да поч не да оба вља и че твр ту, та ко ђе пла ће ну функ ци ју.

(„Блиц”, 20. сеп тем бар)

* * *
На дам се да ће мо ја и Но вак игра ти у ду блу и ра ду јем се што
не ћу мо ра ти да играм про тив ње га. Ка ко ка же она по сло ви -
ца: „Ка да не мо жеш да га по бе диш, ти му се при дру жи”.

(Ро џер Фе де рер у из ја ви но ви на ри ма пред меч на 
ег зи би ци о ном тур ни ру у Чи ка гу)

* * *
Ви де ће мо ка ко ће мо се но си ти с „Ли вер пу лом” и „Па ри Сен
Жер ме ном”. Си гур но ће нам би ти те же, али ми ће мо да ти
све од се бе. Кад смо ком пакт ни, мо же мо да оче ку је мо до бар
ре зул тат.

(Ву ја дин Са вић, ка пи тен „Цр ве не зве зде”, у из ја ви 
но ви на ри ма, 19. сеп тем бар)

* * *
Ја сам пр ву хар мо ни ку до био са че ти ри го ди не. Се ћам се по -
ма ло то га, као кроз сан. Мој отац је био ве ли ки пе вач и го -
спо дин, на слу тио је да у ме ни има не што и да то тре ба да по -
др жи. Баш као што је ура дио отац Но ва ка Ђо ко ви ћа, Ср ђан,
за ње га.

(По зна ти пе вач Пре драг Жив ко вић То зо вац у ин тер вјуу за
„Срп ски те ле граф”, 22-23. сеп тем бар)

* * *
Дра ги љу ди, хва ла вам од ср ца што сте уз нас. Си ту а ци ја је да -
ле ко од иде ал не, али смо у си гур ним ру ка ма и сви ко ри сте по -
след њи атом сна ге да би Ду ки ју би ло бо ље. Од ср ца за хва љу је -
мо фуд ба ле ру Не ма њи Ма ти ћу, али и ва ма сви ма оста ли ма
јер је Ду ки учи нио не мо гу ће – он вас је ује ди нио и спо јио.

(По ру ка Алек сан дра То до ро ви ћа, оца ма лог Ду ша на ко ји
је у Шпа ни ји на опе ра ци ји, „Блиц”, 22. сеп тем бар)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

НА СЕД НИ ЦИ СКУП ШТИ НЕ АП ВОЈ ВО ДИ НЕ

УСВО ЈЕН ИЗ ВЕ ШТАЈ О ИЗ ВР ШЕ ЊУ 
БУ ЏЕ ТА

КОН КУРС ЗА НО ВЕМ БАР СКУ НА ГРА ДУ

Пред ло жи те кан ди да те
Град ска упра ва по зи ва гра ђа -
не Пан че ва, прав на ли ца и све
дру ге ор га ни за ци је да пред ло -
же кан ди да те за Но вем бар ску
на гра ду Гра да Пан че ва, ко ја се
тра ди ци о нал но до де љу је по во -
дом 8. но вем бра, Да на гра да
Пан че ва.

Нај ви ша град ска при зна ња
до де љу ју се фи зич ком или прав -
ном ли цу ко је има пре би ва ли -
ште на те ри то ри ји Гра да Пан -
че ва за нај вред ни ја до стиг ну ћа
у обла сти ма: умет но сти, на у ке,
ар хи тек ту ре и ур ба ни зма, но -
ви нар ства, обра зо ва ња, спо р та,
при вре де, ме ди ци не, со ци јал -
ног и ху ма ни тар ног ра да.

Пред лог у пи са ној фор ми ко -
ји са др жи по дат ке о кан ди да -
ту и де таљ но обра зло же ње о
до стиг ну ћу или ре зул та ти ма
ра да за ко је се кан ди дат пред -
ла же, као и лич не по дат ке пред -
ла га ча (име, пре зи ме, адре са)
нео п ход но је до ста ви ти на пи -
сар ни цу у Град ском услу жном
цен тру (улаз из Ули це Пе тра
Драп ши на) нај ка сни је до 15.
ок то бра.

Кри те ри ју ми за до де лу Но -
вем бар ске на гра де мо гу се на -
ћи на сај ту Гра да, где је пре ци -
зно опи са но шта се под ра зу ме -
ва под из у зет ним де лом. Ов де
ће мо на ве сти са мо не ке од њих.
У обла сти умет но сти то су, ре -
ци мо, пу бли ко ва но де ло књи -
жев ног и пре во ди лач ког ства -
ра ла штва, де ло из ве де но на по -
зо ри шној сце ни... У обла сти на -
у ке – оства ре ње ко је као ре зул -
тат има но ва са зна ња и син те -

зу по сто је ћих с ци љем њи хо ве
при ме не; ме ди ци не – рад или
ре зул та ти из у зет не вред но сти
по је дин ца ко ји ма је дао зна ча -
јан до при нос раз во ју и уна пре -
ђе њу ме ди ци не и здрав стве не
за шти те љу ди; ар хи тек ту ре и
ур ба ни зма – пла но ви за кон -
цеп ци ју и ме то до ло ги ју, под
усло вом да су усво је ни и да је
њи хо ва ре а ли за ци ја от по че ла;
но ви нар ства – кре а тив ни до -
при нос уре ђи ва њу ру бри ке,
еми си је и про гра ма ко ји ма се
зна чај но до при но си ин фор ми -
са њу гра ђа на Пан че ва; обра -
зо ва ња – ре зул тат вас пит но-
обра зов ног или ин струк тив ног
ра да; спор та – вр хун ски ре зул -
та ти; при вре де – рад ко јим је
дат до при нос афир ма ци ји и
уна пре ђе њу при вре де у Пан -
че ву; со ци јал ног и ху ма ни тар -
ног ра да – ре зул та ти из у зет не
вред но сти...

„СА ВЕЗ ЗА СР БИ ЈУ” У „КУ ПЕУ”

По чи ње по ли тич ка бор ба
за сад, не ма ју од го вор. Обе ћа -
ли су да ће вра ти ти „на ро ду
све оно што му је од у зе то”, по -
пут пен зи ја и пла та, као и да
ће по ни шти ти сум њи ве при ва -
ти за ци је, јер „сло бо да тра жи и
прав ду”.

Од го ва ра ју ћи на пи та ња из
пу бли ке, Лу то вац је ре као да
ће, ако се ис по ста ви да је тач -
но да у не ким оп шти на ма при -
пад ни ци „Са ве за за Ср би ју”
уче ству ју у вла сти, они би ти
ис кљу че ни.

НА СЕД НИ ЦА МА ГРАД СКОГ ВЕ ЋА

Са рад ња с Бу гар ском
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Је сен је зва нич но по че ла и од мах је
до не ла за хла ђе ње. Не би се због тога
ни ко жа лио да са мо дан ра ни је ни је
би ло пре ко три де сет сте пе ни. За два -
де сет че ти ри са та тем пе ра ту ра је па -
ла за ви ше од два де сет сте пе ни, што
осе тљи ви јим ор га ни зми ма мо же да
на не се раз не те го бе. Нај че шће се до -
дат на опре зност са ве ту је кар ди о ва -
ску лар ним бо ле сни ци ма и аст ма ти -
ча ри ма. Ве ћи на љу ди ко ји ре а гу ју на
про ме не вре ме на има про бле ма са
сном, осе ћа ма лак са лост и че сто ме -
ња рас по ло же ње.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка ко
су они ус пе ли да се адап ти ра ју на на -
гло за хла ђе ње.

ВЕ ЛИ МИР СТА МЕН КО ВИЋ, пен зи о нер:
– Под но сим као сва ки млад чо век,

без ика квих про бле ма. Иа ко је би ло
хлад но по след ње три ве че ри, ни смо
се гре ја ли, још је ра но за то. У се зо ни
се гре је мо на чврст огрев. Та ко нам
се нај ви ше ис пла ти.

МА ЈА СТО ЈА НО ВИЋ, би о тех но лог:
– Ве ли ка је про ме на вре ме на. Сме -

та ми тај на гли пре лаз, не мо гу да се
на вик нем та ко бр зо на хлад но ћу.
Ипак, ни сам до шла у ис ку ше ње да
укљу чим не ко гре ја ње, али ако бу де
хлад но у на ред них не ко ли ко да на,
укљу чи ће мо кли ма-уре ђај. Пре ко зи -
ме ко ри сти мо цен трал но гре ја ње.

МАЈ ДА БА ШИЋ, елек тро ни чар:
– Ни сам ме те о ро па та, па про ме не

под но сим са свим нор мал но. Не сме -
та ми. Хлад но је ових да на, али још
увек се ни смо гре ја ли, већ се то пли је
обла чим. По не кад, ка да кре не ово
хлад њи ка во вре ме, укљу чи мо гре ја -
ли цу, док не кре не гре ја ње.

ЈЕ ЛИ ЦА МО ХАН, пен зи о нер ка:
– Про ме не вре ме на под но сим раз -

ли чи то, ма да углав ном то бу де не ка
ко сто бо ља. Чим кре не хлад но, ја поч -
нем да ло жим. Док још ни је ве ли ки
мраз, уба цим јед но др во и то одр жа ва

ле по то пло ту у ку ћи. Пре ко зи ме та -
ко ђе ко ри сти мо огрев.

ДУ ШАН НЕ ДЕЉ КОВ, вој ни 
пен зи о нер:

– По не кад осе тим те го бе, али са да
ми ни је стра шно. Ни смо ни по ми -
сли ли да укљу чи мо не ко греј но те ло.
Ина че, во лим да спа вам у хлад ној
про сто ри ји, па ми за хла ђе ње не пред -
ста вља про блем. Ка да до ђе зи ма, ко -
ри сти мо др ва као огрев.

ВЛА ДИ МИР КА ЛИ НИЋ, 
ин стру мен та лац:

– Ме ни ово вре ме од го ва ра. Тем -
пе ра ту ра до два де сет сте пе ни ми нај -
ви ше од го ва ра. Све пре ко то га ми те -
шко па да. Ја но сим крат ке ру ка ве и
бер му де све док је тем пе ра ту ра до
пет-шест сте пе ни. Мо жда узмем не -
ку тек сас јак ну с вре ме на на вре ме.
Ка да је нај хлад ни је, не бри нем о гре -
ја њу, јер има мо цен трал но.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Ј. МОХАНМ. БАШИЋ Д. НЕДЕЉКОВ В. КАЛИНИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО УСПЕ ВА ТЕ ДА СЕ АДАП ТИ РА ТЕ НА НА ГЛО ЗА ХЛА ЂЕ ЊЕ?

То пли ја гар де ро ба ре ше ње

М. СТОЈАНОВИЋВ. СТАМЕНКОВИЋ

ХРОНИКА

КЊИ ГА О ПУ ТУ ИЗ ЛА СКА ИЗ КРИ ЗЕ

По зи тив на ка дров ска 
се лек ци ја

Ма ги стар еко но ми је Ра до ван Пе ши -
кан, по зна ти пан че вач ки при вред -
ник, ко ји је у сво јој бо га тој ка ри је ри
во дио не ко ли ко ве ли ких по слов них
си сте ма, ме ђу ко ји ма је и Ра фи не -
ри ја наф те Пан че во, об ја вио је књи -
гу „Пут из ла ска из кри зе – по зи тив -
на ка дров ска се лек ци ја”. Он у њој
пи ше о ин те ре су као осно ву за уре -
ђе ње при вред ног си сте ма, др жа ви
по ме ри, ли бе ра ли зму – од иде је до
при ме не, ко ре ни ма кри зе, зна њу и
од го вор но сти...

Пре ма ре чи ма јед ног од ре цен зе -
на та књи ге, др Мла ђе на Ко ва че ви -
ћа, су шти ну из ла га ња у Пе ши ка но -
вим ре фе ра ти ма од ко јих је на стао
овај рад чи не „еска ли ра ње еко ном -
ске и дру штве не кри зе у Ср би ји”,
као и узро ци ко ји су до ве ли до ње.
Уз то, ау тор „ис ти че и не га ти ван
ефе кат дик та та Европ ске уни је и по -
ни зно сти срп ских ин сти ту ци ја при
њи хо вом ис пу ње њу”. Ко ва че вић под -
вла чи и Пе ши ка но во за па жа ње да је
„на ша кри за спе ци фич на, да је по -
че ла пре свет ске и да ће да тра је ду -
же”, те да ау тор, ко га оце њу је као
„же сто ког кри ти ча ра иде о ло ги је нео -

ли бе ра ли зма”, ну ди и ре ше ња овог
про бле ма.

Др Пе тар Ђу кић, дру ги ре цен зент,
ка же да је Пе ши кан спе ци фи чан у
сво јим за кључ ци ма, од ко јих под -
вла чи онај да „не ма пре вла да ва ња
кри зе у Ср би ји с по сто је ћим из бор -
ним и фи нан сиј ским си сте мом”. Тр -
жи шну кон ку рен ци ју Пе ши кан ви -
ди као „тр жи ште про је ка та”, а по -
ли тич ки си стем као „по ли тич ко тр -
жи ште”. Ђу кић ка же да су пред ло зи
ау то ра ме ђу соб но ускла ђе ни и у ве -
ли кој ме ри ори ги нал ни, те да у сва -
ком слу ча ју за слу жу ју раз ма тра ње
на струч ном и те о риј ском пла ну.

Ра до ван Пе ши кан је до бит ник Ок -
то бар ске на гра де гра да Пан че ва,
број них при зна ња при вред них ко -
мо ра... По кре нуо је фор ми ра ње фон -
да за по моћ мла дим и та лен то ва -
ним уче ни ци ма и сту ден ти ма, био
је ди рек тор РЦТ-а „Ми хај ло Пу пин”,
ко ји је и из да вач ове књи ге, и ау тор
је ви ше од 30 ра до ва из ми кро е ко -
но ми је и ма кро е ко но ми је, пре те -
жно из обла сти оп ти ми за ци је и ор -
га ни за ци је ра да.

С. Т.

Мо гу ћа вред ност из ме ђу
30.000 и 100.000 ди на ра

Про је кат удру же ња гра ђа на „Connec-
ting People” у окви ру про гра ма „Мла -
ди су за кон” до био је фи нан сиј ску по -
др шку Ми ни стар ства омла ди не и спо -
р та, па ће та ко „Connecting” и ове го -
ди не би ти Ре сурс цен тар за Ју жно ба -
нат ски и бе о град ски округ, што зна -
чи да ће мо ћи да обез бе ди по др шку
за мла де из тих окру га за ре а ли за ци -
ју њи хо вих иде ја и ини ци ја ти ва.

У ве зи с тим, 20. сеп тем бра рас пи -
сан је кон курс за фи нан си ра ње омла -
дин ских во лон тер ских про је ка та с ци -
љем под сти ца ња ак ти ви зма и во лон -
ти ра ња мла дих, у че му су уче ство ва -
ли Ре сурс цен тар за Ју жно ба нат ски и
бе о град ски округ и Цен тар за гра ђан -
ско де ло ва ње, у са рад њи с кан це ла ри -
ја ма за мла де Пан че ва, Бе ле Цр кве и
Обре нов ца, „Мла дим ис тра жи ва чи ма
Ср би је”, Удру же њем сту де на та с хен -
ди ке пом, ор га ни за ци јом „Ком пас”...

На кон курс се мо гу при ја ви ти удру -
же ња мла дих и не фор мал не омла дин -
ске гру пе са ста вље не од нај ма ње пет
чла но ва с те ри то ри је Ју жно ба нат ског и

РАС ПИ САН КОН КУРС ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ ОМЛА ДИН СКИХ ВО ЛОН ТЕР СКИХ ПРО ЈЕ КА ТА

ПО ДР ШКА ЗА РЕ А ЛИ ЗА ЦИ ЈУ ИДЕ ЈА

ОДР ЖАН СА ЈАМ „АУ ТО-МЕ ХА НИ КА” У ФРАНК ФУР ТУ

При ка за ни по тен ци ја ли АП
Вој во ди не

Про мо ци ја при вре де на ше
зе мље

У Франк фур ту је од 11. до 15. сеп тем -
бра одр жан са јам „Ау то-ме ха ни ка”,
во де ћи свет ски са јам за ау то мо бил -
ску ин ду стри ју, ко ји се од 1971. одр -
жа ва сва ке дру ге го ди не. Овог пу та је
оку пио око хи ља ду из ла га ча из ви ше
од три де сет зе ма ља про из во ђа ча ау -
то мо би ла, ау то мо бил ских де ло ва, ком -
по нен ти и си сте ма. На ње му је по -
тен ци ја ле у сек то ру пра те ће ау то мо -
бил ске ин ду стри је при ка за ла АП Вој -
во ди на, а у уло зи гра да-до ма ћи на за -
јед нич ког на сту па осам гра до ва из
по кра ји не (Но ви Сад, Сом бор, Су бо -
ти ца, Зре ња нин, Срем ска Ми тро ви -
ца, Вр шац и Ки кин да) на овом сај му
по ја ви ло се Пан че во, ко је је пред ста -
вљао гра до на чел ник Са ша Па влов.

Ову по себ ност наш град је за слу -
жио чи ње ни ца ма да је ове го ди не не -
мач ка ком па ни ја „ZF Friedrichshafen
AG”, ли дер у про из вод њи де ло ва за
ау то мо бил ску ин ду стри ју, за по че ла
ре а ли за ци ју ин ве сти ци о ног про јек та
у се вер ној по слов но-ин ду стриј ској зо -
ни у Пан че ву, као и да је овај про је -
кат ре пу блич ка вла да про гла си ла про -
јек том од зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би -
ју. На ступ су при пре ма ли и По кра -
јин ска вла да, Раз вој на аген ци ја Вој -
во ди не, Фа кул тет тех нич ких на у ка,
При вред на ко мо ра Вој во ди не и фир -
ме из сек то ра пра те ће ау то мо бил ске
ин ду стри је.

Пред сед ник По кра јин ске вла де Игор
Ми ро вић бо ра вио је 12. сеп тем бра у
Не мач кој, ка да је по се тио об је ди ње -
ни штанд АП Вој во ди не. Тим по во -
дом је ре као:

– Уче шће на овом сај му пред ста -
вља зна чај не мо гућ но сти за про мо -
ци ју при вре де на ше зе мље и про на -
ла зак по тен ци јал них ин ве сти то ра у

обла сти ау то мо бил ске ин ду стри је, ко -
ја је пре по зна та као је дан од сек то ра
с нај ви ше по тен ци ја ла за раз вој Вој -
во ди не. По кра јин ска вла да је по др -
жа ла мо дел за јед нич ког пред ста вља -
ња при вред ни ка на ме ђу на род ним
сај мо ви ма с пе де сет ми ли о на ди на -
ра. С на ма су и гра до ви Пан че во и
Зре ња нин, ко ји пред ста вља ју по тен -
ци ја ле за но ва ула га ња у ин ду стриј -
ским зо на ма, а чи ју је из град њу и
опре ма ње фи нан си ра ла По кра јин ска
вла да.

Он је по звао ин ве сти то ре да ула жу
у по кра ји ну, јер је, ка ко је ре као, „Ре -
пу бли ка Ср би ја да нас зе мља ста бил -
но сти и еко ном ског раз во ја, а АП Вој -
во ди на си гур но ме сто за ула га ње”.

Ина че, про це ње но је да је сек тор
пра те ће ау то мо бил ске ин ду стри је је -
дан од оних с нај ви ше по тен ци ја ла за
раз вој АП Вој во ди не, јер је у ње му,
са мо у стра ним ком па ни ја ма, за по -
сле но 23.000 и за по след ње две го ди -
не око 12.000 љу ди. Са јам је ис ко ри -
шћен и за про мо ци ју дру гих при вред -
них и ин ве сти ци о них по тен ци ја ла
Вој во ди не. С. Т.

бе о град ског окру га, с тим да не фор мал -
не омла дин ске гру пе мо ра ју у са ста ву
има ти ми ни мал но јед ну пу но лет ну осо -
бу. На ме њен је мла дим љу ди ма што
кроз ак тив но уче шће и во лон тер ско ан -
га жо ва ње же ле да у сво јој ло кал ној сре -
ди ни уре ђу ју јав не про сто ре, ор га ни зу ју
ак тив но сти за ло кал ну за јед ни цу или
еду ка ци ју за ин фор ма ци о не и ко му ни -
ка ци о не тех но ло ги је, уче ству ју у ак ци -
ја ма за шти те жи вот не сре ди не, про мо -
ви шу ме ђу ге не ра циј ску са рад њу, раз у -
ме ва ње, то ле ран ци ју, јед на ке шан се за
све мла де, здра ве и без бед не сти ло ве
жи во та, со ли дар ност и ху ма ност (пре -
ма со ци јал но угро же ним гру па ма, осо -
ба ма са ин ва ли ди те том, ми гран ти ма и
дру гим угро же ним гру па ма).

Под омла дин ским во лон тер ским
про јек ти ма се под ра зу ме ва ју крат ко -
роч не ак тив но сти ко је до при но се по -
зи тив ним про ме на ма у ло кал ној за -
јед ни ци и пру жа ју од го вор на про -
бле ме и по тре бе дру штва, а ре а ли зу ју
их мла ди уз ра ста од 15 до 30 го ди на.
Ак тив но сти су не про фит не и отво ре -
не за све мла де љу де без об зи ра на
по ре кло, пол, на ци о нал ност... Пред -
ло же ни про јек ти тре ба да бу ду спро -
ве де ни у пе ри о ду од 29. ок то бра 2018.

до 1. мар та 2019. го ди не, а вред ност
јед ног про јек та мо же из но си ти из ме -
ђу 30.000 и 100.000 ди на ра.

За ин те ре со ва ни тре ба да по ша љу
по пу њен обра зац за пи са ње пред ло га
иде је омла дин ског во лон тер ског про -
јек та до 4. ок то бра на имејл nvoce-
grad@yahoo.com или по штом на адре -
су: Ра ден ка Ран ко ви ћа 13, 11500 Обре -
но вац, с на зна ком: „Мла ди су за кон –
при ја ва на кон курс”.

Уко ли ко пред лог про јект не иде је
про ђе ад ми ни стра тив ну про ве ру и
ко ми си ја га по зи тив но оце ни, ода -
бра не гру пе ула зе у на ред ну фа зу,
ко ја под ра зу ме ва раз ви ја ње иде је.
На кон до ста вља ња ко нач ног пред -
ло га про јек та ко ми си ја ће ода бра -
ти нај ма ње осам омла дин ских во -
лон тер ских про је ка та, ко ји ће би ти
фи нан си ра ни у Ју жно ба нат ском и
бе о град ском окру гу. Ко нач ни ре -
зул та ти кон кур са би ће об ја вље ни
до 25. ок то бра, а свим ода бра ним
удру же њи ма мла дих и не фор мал -
ним омла дин ским во лон тер ским
гру па ма Ре сурс цен тар ће обез бе -
ди ти тех нич ко-струч ну и фи нан сиј -
ску по др шку.

Текст кон кур са и обра зац за пи са ње
пред ло га иде је омла дин ског во лон -
тер ског про јек та мо гу се пре у зе ти на
сај ту Ре сурс цен тра www.cegrad.org,
на ко ме ће се на ћи и ли ста удру же ња
чи ји ће про јек ти би ти фи нан си ра ни.

С. Трај ко вић



У При вред ној ко мо ри Ср би је у
пе так, 21. сеп тем бра, уру че не су
ди пло ме пр вим ди ги тал ним кон -
сул тан ти ма у Ср би ји, ко ји су
про шли обу ке и усме ну про ве ру
зна ња пред ко ми си јом Wi-Fi цен -
тра за по др шку ма лим и сред -
њим пред у зе ћи ма Ау стриј ске
фе де рал не при вред не ко мо ре.
Ди пло ме су до би ла два де сет два
цер ти фи ко ва на ди ги тал на кон -
сул тан та, ко ји ће по ма га ти ма -
лим и сред њим пред у зе ћи ма у
ди ги тал ној тран сфор ма ци ји по -
сло ва ња, кроз уна пре ђе ње ко -
му ни ка ци је с по тен ци јал ним и
са да шњим куп ци ма, пла ни ра ње
фи нан си ра ња и по ди за ње про -
фи та бил но сти и ква ли те та мар -
ке тин шких ак тив но сти.

Ус по ста вља њем ба зе цер ти фи -
ко ва них ди ги тал них кон сул та -
на та за вр ше на је пр ва фа за про -
јек та ко ји ПКС ре а ли зу је у са -

рад њи с Не мач ком ор га ни за ци -
јом за ме ђу на род ну са рад њу (GIZ)
и Ау стриј ском при вред ном ко -
мо ром (WKO). Цер ти фи ко ва ни

кон сул тан ти ће у на ред на два
ме се ца с нај ма ње две ком па ни је
одр жа ти ра ди о ни це и из ра ди ти
ди ги тал ну ма пу пу та, ка ко би
њи хо ва ди ги тал на тран сфор ма -
ци ја до би ла стра те шки при ступ.

До 2. ок то бра је отво рен по -
зив Цен тра за ди ги тал ну тран -
сфор ма ци ју ПКС-а ком па ни -
ја ма ко је же ле да им цер ти фи -
ко ва ни ди ги тал ни кон сул тан -
ти по мог ну. Ком па ни је се мо -
гу се при ја ви ти пре ко сај та
www.cdt.pks.rs.

Че тр де сет ком па ни ја, ода бра -
них на ак ту ел ном кон кур су, до -
би ће бес плат ну по др шку кон -
сул та на та за из ра ду ди ги тал не
ма пе пу та – до ку мен та ко ји де -
фи ни ше кључ не обла сти и ко -
ра ке за ди ги тал ну тран сфор ма -
ци ју у кон крет ној ком па ни ји,
чи ја је свр ха да се уз мак си мум
ефи ка сно сти и ми ни мум тро -
шко ва уво ђе њем ди ги та ли за ци -
је уна пре ди по сло ва ње.

Од свих хе ми ка ли ја ко је се
упо тре бља ва ју у биљ ној про -
из вод њи, ми не рал ним ђу -
бри ви ма (НПК) при па да нај -
ве ћи део, а из го ди не у го -
ди ну њи хо ва по тро шња све
ви ше ра сте. Ту се ра ди о
сто ти на ма ми ли о на то на тих
хра ни ва у упо тре би. Ре зул -
та ти би о тех но ло ги је иду на -
ру ку та квим трен до ви ма –
хе ми за ци је по љо при вре де,
јер са вре ме ним ви со ко род -
ним сор та ма и хи бри ди ма
за ви со ке при но се тре ба
обез бе ди ти: пот пу ну ис хра -
ну, ком плет ну за шти ту од
ко ро ва, бо ле сти и ште то чи -
на, али и аде кват ну ме ха -
ни за ци ју.

Одав но је по ста вље но пра -
ви ло да зе мљи шту тре ба вра -
ти ти оно што се же твом од -
не се, па се с тог ста но ви -
шта мо ра по сма тра ти и уло -
га ми не рал них ђу бри ва у
биљ ној про из вод њи. С дру -
ге стра не, ка ко се она уно се
у зе мљи ште, по ста вља се пи -
та ње да ли се она ја вља ју и
као чи ни о ци ње го ве кон та -
ми на ци је. Сло же ност овог
про бле ма ле жи у то ме да се
хра ни ва у ми не рал ним ђу -
бри ви ма на ла зе у раз ли чи -
тим об ли ци ма, а зе мљи шни
и кли мат ски усло ви у раз -
ли чи тим под руч ји ма ни су
исти. Услед то га уоп ште ни
кри те ри ју ми и нор ма ти ви
не мо гу би ти сву да при ме -
њи ви, па у том сми слу ни је

јед но став но од го во ри ти на
пи та ње ка да ми не рал на биљ -
на хра ни ва уне та у зе мљи -
ште по ста ју ње го ви за га ђи -
ва чи. Ако се по шту ју прин -
ци пи си сте ма кон тро ле
плод но сти зе мљи шта и сход -
но то ме упо тре бе ђу бри ва,
мно ги про бле ми кон та ми -
на ци је зе мљи шта мо гу се
сма њи ти, па и су зби ти. За -
то при по сма тра њу овог про -
бле ма тре ба одво ји ти кон -
тро ли са ну и не кон тро ли са -
ну упо тре бу ђу бри ва и дру -
гих хе миј ских сред ста ва.

Од свих еле ме на та ис хра -
не би ља ка нај ве ће про бле -
ме жи вот ној сре ди ни ства -
ра ју азот на ђу бри ва, ко ја
исто вре ме но нај ви ше и до -
при но се по ве ћа њу при но са,
па се у нај ве ћој ме ри и ко -
ри сте. Пре те ра на упо тре ба
азо та, ми мо пре по ру ка, за -
га ђу је жи вот ну сре ди ну и до -
во ди до аку му ла ци је ни тра -

та у биљ ка ма. Та да се ни -
тра ти на ку пља ју у при ро ди,
у зе мљи шту и во ди, што иза -
зи ва низ еко ло шких про бле -
ма и ди рект но ути че на здра -
вље љу ди и жи во ти ња, узро -
ку ју ћи по ја ву ра зних обо ље -
ња. У слу ча ју обил ног при -
су ства азо та у зе мљи шту биљ -
ке га „лук су зно тро ше”, што
до во ди до по гор ша ња ква -
ли те та при но са и на го ми ла -
ва ња ни тра та у њи хо вим тки -
ви ма. Овај про блем је на ро -
чи то из ра жен у по вр тар ској
про из вод њи. Ка да је у пи та -
њу при род но окру же ње, из -
ра же но ис пи ра ње NO3 из зе -
мљи шта у под зем ну во ду до -
во ди да ње го вог кре та ња, па
мо же да за га ди ши ро ке про -
сто ре.

По љо при вред на на у ка, те -
же ћи раз во ју ин тен зив не
биљ не про из вод ње, раз ви ла
је си сте ме у ко ји ма се во ди
ра чу на о: би лан су хра ни ва,
ро ко ви ма упо тре бе ђу бри ва
у скла ду с по тре ба ма би ља -
ка, пла ни ра ним при но сом,
кли мат ским усло ви ма, ре -
зер ва ма хра ни ва у зе мљи -
шту, та ко да се хра ни ва не
гу бе у жи вот ној сре ди ни и
да не из ла зе из окви ра на -
ме не њи хо ве упо тре бе. Ме -
ђу тим, ре ша ва ње ових пи -
та ња зах те ва ин тер ди сци -
пли на ран при ступ, јер ни је
до вољ но са мо утвр ди ти са -
др жај од ре ђе них еле ме на та
у зе мљи шту, већ и њи хо во
при су ство у биљ ка ма, за тим
њи хов крат ко роч ни и ду го -
роч ни ути цај на жи вот ну
сре ди ну уоп ште, а за тим на
здра вље чо ве ка и жи во ти -
ња. За све то по ста вља се
пи та ње ка ко ус по ста ви ти
кон тро лу упо тре бе, спре чи -
ти зло у по тре бу, сма њи ти не -
зна ње ко ри сни ка и те жњу
тр го ва ца да се про да ви ше
ђу бри ва.

У но ви је вре ме, с раз во -
јем одр жи вих тех но ло ги ја у
биљ ној про из вод њи, при ступ
овим пи та њи ма све ви ше се
ба зи ра на „ак ти ва ци ји и одр -
жа ва њу при род не плод но -
сти зе мљи шта”, а ма ње на
ди рект ној ис хра ни би ља ка.
По ред кон тро ли са не при -
ме не ми не рал них хра ни ва,
те жи се под сти ца њу при -
род них про це са, одр жа ва -
њу и по ве ћа њу би о ге но сти
зе мљи шта, сма ње њу еро зи -
је, очу ва њу под зем них во да
и слич но. Уво де се но ве тех -
но ло ги је, ко је зах те ва ју при -
ме ну ши рих пло до ре да и са -
вла да ва ње тех но ло ги је по -
кров них усе ва. Раз ви је не зе -
мље све ви ше и ма те ри јал -
но под сти чу про из во ђа че да
прак ти ку ју агро е ко ло шке
ме ре, ко ји ма се чу ва зе мљи -
ште као ре сурс, а све ма ње
под сти чу са му про из вод њу
по љо при вред них си ро ви на.
Та ко се ди рект но под сти чу
прак ти ко ва ње кон зер ва циј -
ске об ра де зе мљи шта, зе ле -
ног уга ра, од мо ра зе мљи -
шта, ор ган ска про из вод ња,
за сни ва ње ли ва да и па шња -
ка, ши ре ње екс тен зив ног
сто чар ства и слич но.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ми не рал на ђу бри ва 
и зе мљи ште

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила

Мирјана 
Марић 

УРУ ЧЕ НИ ЦЕР ТИ ФИ КА ТИ ПР ВИМ ДИ ГИ ТАЛ НИМ КОН СУЛ ТАН ТИ МА У СР БИ ЈИ

Бес плат на по др шка за че тр де сет ком па ни ја

ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈА РАЗ ВОЈ НЕ АГЕН ЦИ ЈЕ СР БИ ЈЕ

О до де ли под сти цај них сред ста ва
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, у са рад њи с
Раз вој ном аген ци јом Ср би је,
ор га ни зо ва ли су пре зен та ци ју
„До де ла сред ста ва под сти ца ја
за при вла че ње ди рект них ин -
ве сти ци ја”. Пре зен та ци ја је одр -
жа на у пе так, 21. сеп тем бра, у
са ли ПКС–РПК Пан че во. Са -
мом ску пу су, по ред су ор га ни -
за то ра, при су ство ва ли на чел -
ни ца Ју жно ба нат ског управ ног
окру га Да ни је ла Лон чар и ди -
рек тор пан че вач ке фи ли ја ле
НСЗ Ђор ђе Лу кач.

Ди рек тор ПКС–РПК Пан че -
во Мар ко Ћу ли брк ре као је да
је овај скуп ор га ни зо ван ка ко
би се при вред ни ци упо зна ли са
усло ви ма кон кур са за суб вен -
ци је и ис ко ри сти ли при ли ку да

по ста ве пи та ња и да ју су ге сти -
је о про бле ми ма с ко ји ма се
су сре ћу код ра зних по зи ва и
кон кур са, ка ко би се то при ла -
го ђа ва ло њи хо вим по тре ба ма.

Пре зен та ци ја је би ла на ме -
ње на свим прав ним су бјек ти ма

са се ди штем у Ре пу бли ци Ср -
би ји. Сред ства су на ме ње на за
оба вља ње но ве по слов не де лат -
но сти, про ши ре ње по сто је ћих
ка па ци те та, про ши ре ње про -
из вод ње на но ве про из вод не
про це се, и то у це ло куп ном

про из вод ном сек то ру и у сек -
то ру услу га ме ђу на род не тр го -
ви не. При сут ни су ин фор ми -
са ни о усло ви ма ко ји су нео п -
ход ни за до де лу под сти цај них
сред ста ва. Ра ди се о сред стви -
ма ко ја се до де љу ју по но во за -
по сле ном рад ни ку, што је не -
кад би ло мо гу ће са мо за стра -
не ин ве сти то ре. Сам по зив је
отво рен до утро шка сред ста ва.

На кон то га је одр жа на и крат -
ка пре зен та ци ја као на ја ва по -
слов ног фо ру ма на Зла ти бо ру
ко ји ор га ни зу ју При вред на ко -
мо ра Ср би је и Раз вој на аген -
ци ја Ср би је у но вем бру за при -
вред ни ке чи та вог ре ги о на ју -
го и сточ ног Бал ка на. Усле ди ла
су пи та ња при вред ни ка, ко ји
су и по за вр шет ку ску па по је -
ди нач но же ле ли да чу ју до дат -
не ин фор ма ци је пред став ни ка
РАС-а.

ДА НИ ЕВРОП СКЕ КУЛ ТУР НЕ БА ШТИ НЕ

УМЕТ НОСТ ДЕ ЉЕ ЊА
Од 28. сеп тем бра 
до 7. ок то бра више
различитих
пре да ва ња и 
кре а тив них
ра ди о ни ца за све 
уз ра сте 

За вод за за шти ту спо ме ни ка
кул ту ре би ће јед на од кул тур -
них ин сти ту ци ја ко је ће ма ни -
фе ста ци јом „Да ни европ ске
кул тур не ба шти не” и у на шем
гра ду обе ле жи ти Го ди ну европ -
ског кул тур ног на сле ђа, чи ја је
те ма „Умет ност де ље ња”. У пе -
ри о ду од 28. сеп тем бра до 7.
ок то бра би ће одр жа на ра зна
пре да ва ња и кре а тив не ра ди о -
ни це за све уз ра сте, с по себ -
ним ак цен том на де ци и омла -
ди ни.

Ма ни фе ста ци ја ће от по че ти
про мо ци јом пу бли ка ци је „Ку -
ће и љу ди – во дич кроз кул -
тур ну исто ри ју гра да Пан че ва”
Ни ко ле Вла ји ћа, ет но ло га-са -
вет ни ка, ко ја ће би ти одр жа на
28. сеп тем бра, од 19.30, у Све -
ча ној са ли На род ног му зе ја
Пан че во. Књи га Ни ко ле Вла -
ји ћа „Ку ће и љу ди – во дич кроз
кул тур ну исто ри ју гра да Пан -
че ва” пред ста вља ре зул тат ду -
го го ди шњег ис тра жи вач ког ра -
да у обла сти кул тур ног на сле -
ђа гра да Пан че ва, ко ји се раз -
ви јао у окви ри ма европ ског
кул тур ног про сто ра. Уз ви део-
пре зен та ци ју, ау тор ће го во ри -
ти о зна ме ни тим лич но сти ма
ко је су ро ђе не или су жи ве ле у
Пан че ву, от кри ва ју ћи њи хов

ути цај и на дах ну ћа и упо зна ју -
ћи при сут не с тра го ви ма ма те -

ри јал не кул ту ре гра да. Зна ме -
ни те лич но сти ко је су пред ста -

вље не у пу бли ка ци ји – Ђор ђе
Вај ферт, И. М. Ко ла рац, Ми -
лош Цр њан ски, Оља Ива њиц -
ки – на да ле ко пре ва зи ла зе ло -
кал ни зна чај, а и сам град ски
про стор. Они су утка ни у европ -
ски кул тур ни слој, а чи та о ци
ће за хва љу ју ћи овој пу бли ка -
ци ји мо ћи да стек ну увид у
кул тур ну ра зно ли кост гра да и
љу ди ко ји су жи ве ли у ње му.

По се ти о ци до га ђа ја до би ће
бес пла тан при ме рак књи ге „Ку -
ће и љу ди – во дич кроз кул -
тур ну исто ри ју гра да Пан че -
ва”.

У сре ду, 3. ок то бра, у 11 са -
ти, у са рад њи са ОШ „Иси до ра
Се ку лић”, За вод за за шти ту спо -
ме ни ка кул ту ре уче ство ва ће у
ства ра њу ве ли ког „европ ског
хер ба ри ју ма” за јед но са  уче -
ни ци ма ви ших раз ре да. Про -
грам ће би ти одр жан у На род -
ној ба шти, ко ја пред ста вља про -
стор про жи ма ња кул тур ног и
при род ног на сле ђа већ два ве -
ка. Уз при чу о исто ри ји, уче -
сни ци ће ис тра жи ва ти биљ не
кул ту ре овог пар ка, а ре зул та -
ти ће би ти пред ста вље ни пу -
тем дру штве них мре жа.

У че твр так, 4. ок то бра, у 12
са ти, би ће ор га ни зо ва на шет -
ња ста рим град ским је згром,
уз струч но во ђе ње кроз кул -
тур но на сле ђе гра да. Тер мин
ће би ти од ре ђен на кнад но, у
скла ду с вре мен ским усло ви -
ма. Уче сни ци ма ће би ти по -
де љен „Илу стро ва ни ка та лог
спо ме ни ка кул ту ре на те ри то -
ри ји гра да Пан че ва”, ре принт
из да ње за „Да не европ ске ба -
шти не 2018”.



Цен тар за ин фор ми са ње, обра -
зо ва ње и пред у зет ни штво
„Облак” пред ста вио је би бли -
о те ку на отво ре ном са со лар -
ним на па ја њем ши рој јав но -
сти у сре ду, 26. сеп тем бра.
Де мон стри ран је на чин функ -
ци о ни са ња овог ко ма да ур ба -
ног мо би ли ја ра, ко ји је по -
ста вљен уз ка фе-га ле ри ју у
На род ној ба шти. Пан че во је
та ко по ста ло пр ви и је ди ни

град у Ср би ји ко ји по се ду је
ова кву би бли о те ку у јав ном
про сто ру, уз прак тич ну упо -
тре бу со лар не енер ги је за пу -
ње ње мо бил них те ле фо на и
дру гих елек трон ских уре ђа ја.

Ре а ли за ци ју овог про јек та
по др жа ли су Град Пан че во,
Град ска би бли о те ка, На род -
ни му зеј Пан че во, Ту ри стич -
ка ор га ни за ци ја Пан че во и
ЈКП „Зе ле ни ло”.

По во дом обе ле жа ва ња Свет -
ског да на жи во ти ња, 4. ок то -
бра, у на шем гра ду на ред них
да на би ће спро ве де не број не
ак тив но сти раз ли чи тих ор га -
ни за ци ја и ин сти ту ци ја. У су -
бо ту, 29. сеп тем бра, чла но ви
Дру штва при ја те ља жи во ти -
ња „Љу бим ци”, у са рад њи са
ОШ „Сте ви ца Јо ва но вић” и
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, ор -
га ни зо ва ће из ло жбе кућ них
љу би ма ца у тим пан че вач ким
основ ним шко ла ма.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, циљ ових ма ни фе ста ци ја
је да се про мо ви шу пра ве
вред но сти о по тре би за шти те
жи во ти ња и за сва ку је по -
хва лу то што се обра зов не ин -
сти ту ци је на овај на чин укљу -
чу ју у еду ко ва ње сво јих уче -

ни ка о зна ча ју ху ма ног и од -
го вор ног од но са пре ма кућ -
ним љу бим ци ма. Тог да на ма -
ли ша ни ће би ра ти нај бо ље и
нај леп ше љу бим це у од ре ђе -
ним ка те го ри ја ма, а уче сни -
ци ће до би ти за хвал ни це.
При пре мље не су и сим бо лич -
не на гра де, ко је ће по бед ни -
ци ма до де ли ти чла но ви удру -
же ња за за шти ту жи во ти ња
„Љу бим ци”. Пр ва из ло жба би -
ће одр жа на у „Сте ви чи ној
шко ли” у 9.30, а дру га у „Бран -
ко вој шко ли” у 11 са ти.

Кре а тив на обу ка о
основ ним пра ви ли ма

Обра зо ва ње и 
вас пи та ње де це 
су шти на ове кам па ње

Ђа ци пр ва ци из пан че вач ких
основ них шко ла тре ћу го ди ну
за ре дом су у при ли ци да ве -
жба ју и уче о без бед но сти у са -
о бра ћа ју и са о бра ћај ним пра -
ви ли ма по мо ћу си му ла ци је на
по ли го ну по себ но из ра ђе ном
за еду ка ци ју нај мла ђих. Ко ми -
тет за без бед ност са о бра ћа ја
Гра да Пан че ва из дво јио је 2016.
го ди не 2,9 ми ли о на ди на ра за
опре ма ње спе ци ја ли зо ва ног по -
ли го на с ци љем да се де ци омо -
гу ћи кре а тив на обу ка о основ -
ним пра ви ли ма у са о бра ћа ју у
кон тро ли са ним и без бед ним
усло ви ма. Ове не де ље је по че -
ла јед но днев на обу ка уче ни ка
пр вих раз ре да свих пан че вач -
ких основ них шко ла, ко ја ће
тра ја ти пет рад них да на. По -
ли гон је по ста вљен у дво ри шту
ОШ „Бран ко Ра ди че вић”, где
ко ор ди на то ри из фир ме „Мо -
дел 5” спро во де ак тив но сти у
окви ру обу ке.

По ли гон омо гу ћа ва ре а ли за -
ци ју де сет на став них је ди ни ца,
ме ђу ко ји ма су пре ла зак ули це с
пе шач ким пре ла зом и се ма фо -
ром пре ко две тра ке, као и пра -
вил но пре ла же ње кру жног то ка,
же ле знич ке пру ге итд. Де ча ци и
де вој чи це ће у си му ли ра ним
усло ви ма има ти при ли ку да ве -
жба ју и уче о без бед но сти у са о -

У ви ше од пет сто ти на шко ла
у Ср би ји ове не де ље су скра -
ће ни ча со ви, а у на шем гра ду
се два де сет јед на вас пит но-
-обра зов на уста но ва ода зва ла
по зи ву Уни је про свет них рад -
ни ка, та ко да од по не дељ ка у
тим пан че вач ким шко ла ма
ча со ви тра ју три де сет ми ну -
та. Пре ма ре чи ма Дра ги це Та -
сић, пред сед ни це Уни је про -
свет них рад ни ка Пан че ва, про -
фе со ри и на став ни ци у на -
шем гра ду же ле да др жа ва
про ме ни став и да ис пра ви
не прав ду ко ја је учи ње на пред -
ло же ним за ко ном. Сма тра да
ни је у ре ду да про све та ри ко -
ји по се ду ју сед ми сте пен
струч не спре ме бу ду у ни жем
плат ном раз ре ду од ле ка ра и
кул тур них рад ни ка, ко ји има -
ју исти сте пен струч но сти.

Про све та ри су од лу чи ли да
ра ди ка ли зу ју штрајк на кон

раз го во ра с ре сор ним ми ни -
стром, јер су не за до вољ ни
пред ло гом да са мо раз ред не
ста ре ши не бу ду свр ста не у де -
ве ти плат ни раз ред. За по сле -
ни у про све ти ин си сти ра ју да
сви из ове бран ше бу ду увр -
ште ни у ви шу ка те го ри ју и у
ран гу са оста ли ма у јав ном
сек то ру. Пре ма на ја ва ма, ова -
кав об лик ра ди ка ли за ци је
штрај ка про свет них рад ни ка
тра ја ће до кра ја ме се ца, ка да
пред став ни ци Уни је син ди -
ка та про свет них рад ни ка Ср -
би је оче ку ју са ста нак с пред -
сед ни цом Вла де РС Аном Бр -
на бић, ми ни стром фи нан си -
ја Си ни шом Ма лим, ми ни -
стром др жав не упра ве и ло -
кал не са мо у пра ве Бран ком
Ру жи ћем и ми ни стром про -
све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Мла де ном Шар че ви -
ћем.

ЕКОЛОГИЈА/ПРОСВЕТА
Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ШТРАЈК ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ ШКО ЛА

Бор ба за плат не 
раз ре де

ДРУ ШТВЕ НО ОД ГО ВОР НА АК ЦИ ЈА

Ку пље на маг нет на ре зо нан ца
По кра јин ска вла да у
са рад њи с 
при вред ни ци ма 
обез бе ди ла 
нео п хо дан уре ђај

У Ин сти ту ту за здрав стве ну за -
шти ту де це и омла ди не Вој во -
ди не у Но вом Са ду про шле не -
де ље је одр жа на све ча ност по -
во дом по чет ка ра да маг нет не
ре зо нан це, вред не 100 ми ли о -
на ди на ра. Реч је о нај бо љем
ди јаг но стич ком апа ра ту у на -
шој зе мљи, ко ји ће омо гу ћи ти
ди јаг но сти ку де це и омла ди не
до осам на ест го ди на и но во ро -
ђен ча ди. Ини ци ја ти ва за на -
бав ку овог са вре ме ног ме ди -
цин ског апа ра та за Ин сти тут
за здрав стве ну за шти ту де це и
омла ди не Вој во ди не по те кла је
од фон да ци је „Маг нет за љу -
бав”, чи ји је је дан од осни ва ча
„МК гру па”, а ак ци ји су до при -
нос да ли и НИС и ње го ви по -
слов ни парт не ри. Од лу чу ју ћи
под сти цај за на бав ку маг нет не
ре зо нан це и из град њу мо дер -
ног објек та у ко јем је она сме -
ште на пру жи ла је По кра јин ска
вла да. Да под се ти мо, реч је о
кам па њи по кре ну тој 2015. го -
ди не ка ко би се обез бе ди ла
сред ства за ку по ви ну маг нет не
ре зо нан це за Деч ју бол ни цу у
Но вом Са ду, та ко да ма ли ша -
ни из це ле Вој во ди не до би ју
нај бо љу бри гу и не гу то ком свог
ле че ња. На бав ком овог са вре -
ме ног апа ра та за ди јаг но сти ку
вој во ђан ски Ин сти тут за здрав -
стве ну за шти ту де це и омла -
ди не по стао је је ди на деч ја
здрав стве на уста но ва на те ри -
то ри ји на ше по кра ји не ко ја га
по се ду је. По ред то га, од са да
ће би ти омо гу ће но око 4.000
пре гле да го ди шње уме сто до -
са да шњих 800, та ко да је пе -
ри од че ка ња на пре гле де маг -
нет ном ре зо нан цом знат но

бра ћа ју и о са о бра ћај ним пра ви -
ли ма. Сва ко де те ће на кон за вр -
ше ног прак тич ног де ла до би ти
еду ка тив ни ма те ри јал са основ -
ним пра ви ли ма у са о бра ћа ју и
ди пло му – тзв. пе шач ку до зво -
лу. Пред школ ци и основ ци ће
сте ћи зна ња о пој мо ви ма као
што су: пе шак, ау то мо бил, ули -
ца и вр сте ули ца, али ће и на у -
чи ти ка ко тре ба да се по на ша ју
ка да се кре ћу по ко ло во зу и тро -
то а ру, ка да пре ла зе ули цу у раз -
ли чи тим усло ви ма итд. На у чи -
ће да пре по зна ју ко ји су еле мен -
ти са о бра ћа ја бит ни из аспек та
без бед но сти, а ко ји ни су.

Пре ма ре чи ма гра до на чел -
ни ка Са ше Па вло ва, сва ком ро -
ди те љу је, по ред здра вља, ва -
жна и без бед ност де це, па је
сто га Град из дво јио сред ства ка -
ко би ма ли ша ни ко ји су по шли

СА О БРА ЋАЈ НИ ПО ЛИ ГОН ЗА ДЕ ЦУ

ЕДУ КА ЦИ ЈА МА ЛИ ША НА 
У БЕЗ БЕД НОМ ОКРУ ЖЕ ЊУ

у пр ви раз ред би ли што бо ље
при пре мље ни за уче шће у са о -
бра ћа ју. Ка ко је ре као, Град на
овај на чин же ли да по мог не да
де ча ци и де вој чи це – ко ји су с
по ла ском у шко лу дру штве но
ак тив ни ји, а са мим тим се и су -
сре ћу с но вим иза зо ви ма, као
што је уче шће у са о бра ћа ју –
што бо ље са вла да ју са о бра ћај -
не про пи се и усво је са о бра ћај -
ну кул ту ру. Ка ко је ре као, ло -
кал на са мо у пра ва ће на ста ви ти
да по др жа ва ре а ли за ци ју овог
про јек та, ко ји је ве о ма ва жан
за ге не ра ци је ма ли ша на са чи -
та ве те ри то ри је на шег гра да,
ка ко са да шње, та ко и бу ду ће.

Си ни ша По ло ви на из Оде ље -
ња за са о бра ћај Град ске упра ве
Пан че во ис та као је да је не пре -
ки дан и до бро осми шљен рад
на уна пре ђе њу са о бра ћај ног обра -

зо ва ња и вас пи та ња де це су шти -
на ове кам па ње. Ка ко је ре као,
циљ је да нај мла ђи уче сни ци у
са о бра ћа ју усво је зна ње, фор ми -
ра ју по зи тив не ста во ве, уве жба -
ју ве шти не и, на по слет ку, да се
без бед но по на ша ју у са о бра ћа ју.
Пре ма ње го вим ре чи ма, у по -
след њих не ко ли ко го ди на у зо -
на ма шко ла ни је би ло тра гич -
них не сре ћа у ко ји ма су стра да -
ла де ца. Он сма тра да су Град,
шко ле, по ли ци ја, ме ди ји, као и
ре а ли за ци ја кам па ње за обу ку
ђа ка пр ва ка до при не ли овој по -
зи тив ној ста ти сти ци.

На пан че вач ком са о бра ћај -
ном по ли го ну од 2016. го ди не
па до са да пре ко 2.500 де це сте -
кло је основ на зна ња о без бед -
но сти у са о бра ћа ју. У школ ској
2018/2019. пе шач ку до зво лу до -
би ће још 1.150 ма ли ша на.

БИ БЛИ О ТЕ КА НА ОТВО РЕ НОМ

Док чи таш, пу ниш

скра ћен, а и би ће сма ње но оп -
те ре ће ње оста лих уста но ва ко -
је су услу жно оба вља ле ова кве
пре гле де за по тре бе деч јег ин -
сти ту та.

На све ча ном до га ђа ју НИС
је, као ком па ни ју ко ја је са
сво јим парт не ри ма до при не -
ла да Ин сти тут до би је са вре -
ме ну опре му ко ја ће олак ша -
ти ле че ње де це, пред ста вљао
ге не рал ни ди рек тор Ки рил

мо дер не опре ме за Ин сти тут
у Но вом Са ду.

– НИС ни је са мо ком па ни ја
или бренд. НИС је јед на ве ли -
ка по ро ди ца у ко јој су на ши
за по сле ни, на ши по слов ни
парт не ри, на ши по тро ша чи. У
ср цу це ле те по ро ди це су, на -
рав но, де ца. За то ни ка да ни је
би ло пи та ње хо ће мо ли ми би -
ти у не кој ова квој ак ци ји. Би -
ло је ва жно са мо ка ко да нај -

ове на ме не пр ви пут ство ре ни
усло ви да се цео по сту пак ди јаг -
но сти ке оба ви на Ин сти ту ту, на
јед ном ме сту и на ефи ка сан
на чин.

И пре ове ак ци је НИС је по -
др жа вао рад Ин сти ту та за
здрав стве ну за шти ту де це и
омла ди не Вој во ди не. Та ко је у
мар ту те ку ће го ди не пред став -
ни ци ма Ин сти ту та уру че на до -
на ци ја за на бав ку осам са вре -

Тјур де њев. По ред ге не рал ног
ди рек то ра НИС-а, јав но сти су
се на ску пу обра ти ли Игор Ми -
ро вић, пред сед ник По кра јин -
ске вла де, Ми о драг Ко стић,
пред сед ник „МК гру пе”, и Ја -
дран ка Јо ва но вић При врод ски,
ди рек тор ка Деч је бол ни це у
Но вом Са ду. Обра ћа ју ћи се
при сут ни ма, Ки рил Тјур де -
њев је на вео да је за НИС ве -
о ма зна чај но што је ре а ли зо -
ва на ини ци ја ти ва за на бав ку

бо ље и нај ви ше до при не се мо.
Ве ли ка је сре ћа за све нас ка да
ви ди мо да је мо гућ ност по ста -
ла ствар ност – ис та као је ге не -
рал ни ди рек тор НИС-а.

Игор Ми ро вић, пред сед ник
По кра јин ске вла де, за хва лио је
ком па ни ја ма ко је су уче ство ва -
ле у на бав ци опре ме за Ин сти тут
и на по ме нуо да су на бав ком нај -
са вре ме ни јег апа ра та за маг нет -
ну ре зо нан цу и пра те ће опре ме
и из град њом по себ ног објек та за

ме них ме ди цин ских апа ра та,
а сред ства су при ку пље на за -
јед нич ким на по ри ма НИС-а,
за по сле них у ком па ни ји и по -
тро ша ча. На овај на чин НИС
је пру жио по др шку јед ној од
нај зна чај ни јих здрав стве них
уста но ва у Ср би ји и на ста вио
да до при но си уна пре ђе њу усло -
ва за ле че ње нај мла ђих у на -
шој зе мљи, што је је дан од при -
о ри те та дру штве не од го вор но -
сти НИС-а.

ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ ДА НА ЖИ ВО ТИ ЊА

Две из ло жбе



У окви ру про јек та „Уна пре ђе -
ње на ци о нал ног про гра ма за
ра но от кри ва ње ра ка дој ке у Ре -
пу бли ци Ср би ји”, отво рен је кре -
а тив ни кон курс за нај бо љи сло -
ган и/или по стер, ко ји се ре а -
ли зу је у са рад њи с Ја пан ском
аген ци јом за ме ђу на род ну са -
рад њу (ЈИ ЦА), Ми ни стар ством
здра вља Ре пу бли ке Ср би је и Ин -
сти ту том за јав но здра вље „Др
Ми лан Јо ва но вић Ба тут”.

Кон курс је рас пи сан у су срет
ок то бру као Ме ђу на род ном ме -
се цу бор бе про тив ра ка дој ке, са
иде јом да се по диг не свест јав -
но сти о ва жно сти скри нин га и
ра ног от кри ва ња те вр сте кар -
ци но ма. Так ми че ње је по де ље -
но у две ка те го ри је, сход но жи -
вот ном до бу ау то ра: јед ну ка те -
го ри ју чи не уче ни ци осмог раз -
ре да основ не шко ле, сред њо -
школ ци и сту ден ти, а дру гу чи -
не гра ђа ни ста ри ји од осам на -
ест го ди на. Сво је пред ло ге ау то -
ри мо гу по сла ти у PDF фор ма ту
с на зна че ним име ном и пре зи -
ме ном, го ди ном ро ђе ња и бро -
јем те ле фо на, нај ка сни је до 20.
ок то бра. Ре ше ња за нај бо љи по -
стер тре ба по сла ти на имејл адре -
су konkurs.poster@gmail.com, а
ре ше ња за сло ган на имејл адре -
су: slogan.konkurs@gmail.com.

Струч ни жи ри ће ода бра ти
нај бо ље ра до ве до 31. ок то бра,

а име на по бед ни ка би ће са оп -
ште на на „Феј сбук” стра ни ци
„Pink Ribbon Serbia”, на ко јој
мо же те про на ћи и све ин фор -
ма ци је о овом кон кур су.

Рак дојке представља воде-
ћи узрок оболевања и умирања
од малигних болести у женској
популацији широм планете.

Према подацима Светске здрав-
ствене организације, у свету се
годишње региструје скоро 1,7
милиона оболелих жена, док
од исте болести сваке године
умре преко пола милиона њих.
Србија у овом погледу не зао-
стаје за светским трендовима.
Према подацима Канцеларије
за скрининг, Института за јав-
но здравље Србије, у нашој зе-
мљи годишње 3.600–4.600 же-
на оболи, а 1.600 умре од рака
дојке. Највећи број оболелих
жена и у Србији је старости 50–
65 година, али се тренд пора-
ста броја оболелих спушта пре-
ма млађем годишту.

Петак, 28. септембар 2018.

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

Страну 
припремила 

Драгана
Кожан

ХРОНИКА

За бла го твор но деј ство ки -
се ли на зна ла је и Кле о па тра
још пре мно го ве ко ва, па се
ку па ла у мле ку, тач ни је млеч -
ној ки се ли ни. У ста ром Ри -
му же не су за не гу ко же ко -
ри сти ле та лог за о стао на кон
вре ња ви на (вин ска ки се ли -
на). Да нас се на уч но до ка зу -
је ко зме то ло шко по зи тив но
деј ство воћ них, млеч них и
дру гих вр ста ки се ли на.

Воћ не ки се ли не сна жно
ути чу на па пи лар ни и ре ти -
ку лар ни дер мис, по ве ћа ва ју -
ћи ко ли чи ну ко ла ге на и дру -
гих ме ђу ће лиј ских суп стан -
ци. Ути чу по вољ но на то нус
ко же и сма њу ју зна ке ста ре -
ња. У са ло ни ма и ор ди на ци -
ја ма че сто се ко ри сти ком -
би на ци ја АХА и БХА воћ них
ки се ли на. АХА ки се ли не де -
лу ју на екс фо ли ја ци ју (ски -
да ње из у мр лих ће ли ја на по -
вр шин ском ни воу ко же), а
БХА по вољ но ути чу на про -
ли фе ра ци ју (мно же ње ће ли -
ја де ље њем) и раст мла дих
ће ли ја.

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

Да ли је Кле о па тра
зна ла за ки се ли не?

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Мо ра мо од мах на по чет ку да

вас упо зо ри мо да су ове пра ли не

ве о ма „за ра зне” и да ће те те шко

одо ле ти да про ба те са мо јед ну,

та ко да их пра ви те на соп стве ну

од го вор ност.

Са стој ци: 250 гра ма си ра ри ко та,

250 гра ма си ра ма скар по не, је дан

ва ни лин-ше ћер, 100 гра ма ше ће ра

у пра ху и 100 гра ма ко ко са.

Гла зу ра: 300 гра ма цр не чо ко -

ла де, пет-шест ка ши ка уља и ма ло ко ко са за де ко ра ци ју.

При пре ма: По ме ша ти обе вр сте си ра, до да ти ке си цу ва ни лин-ше -

ће ра и ше ћер у пра ху, те на кра ју уме ша ти ко ко со во бра шно. Ако је

сме са су ви ше ме ка на, сло бод но до дај те још ма ло ко ко са. Ста ви те у

фри жи дер ба рем на по ла са та да се сме са ма ло стег не ка ко би се

лак ше об ли ко ва ла.

Од при пре мље не сме се пра ви те ку гли це же ље не ве ли чи не и ре -

ђај те их на ра ван та њир пре ко це ло фа на. Кад на пра ви те све ку гли -

це, ста ви те их у за мр зи вач на сат-два да се фи но стег ну.

За гла зу ру рас то пи те чо ко ла ду на ла га ној тем пе ра ту ри с ма ло уља,

па спу штај те јед ну по јед ну ку гли цу и ста вљај те их на це ло фан. По -

спи те од мах с ма ло ко ко са пре не го што се чо ко ла да са свим стег не,

а за тим их мо же те пре ба ци ти у па пир на те кор пи це. Чу вај те их на

хлад ном до по слу же ња, а мо же те их и за мр зну ти (ако пре о ста ну).

На по ме на: Пра ли не мо же те пра ви ти са сит ним си ром или не ким

дру гим ко ји обич но ко ри сти те за чиз кејк. Од ове ме ре се мо же на -

пра ви ти око 40 пра ли ни ца. Ужи вај те!

Овај, као и мно ге дру ге сјај не рецеп те може те про на ћи на бло гу 

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

Пи ше: Лана Белић

Пра ли не с ко ко сом

Бол у до њем, сла бин ском де -
лу ле ђа ме ди цин ским реч -
ни ком на зи ва мо лум бал ним
бо лом. Те шко је по ве ро ва ти
да на кон ком плет не ди јаг -
но сти ке мо же мо са мо у пет -
на е стак про це на та са си гур -
но шћу да ка же мо шта су
узро ци лум бал ног бо ла.  На -
су прот то ме, с мно го ви ше
по у зда но сти кон ста ту је мо да
је бол у ле ђи ма нај че шће по -
сле ди ца стре са, мањ ка фи -
зич ке ак тив но сти, пре ду гог
и не пра вил ног се де ња, сла -
бо сти леђ них ми ши ћа, ин -
тен зив ног фи зич ког на по ра,
де бљи не, пу ше ња, осте о по -
ро зе и ге нет ских фак то ра.

Ва жан мо ме нат у ле че њу
лум бал ног бо ла је упо зна ва -
ње па ци јен та с при ро дом са -
мог бо ла и чи ње ни цом да се
он спон та но по вла чи по сле
од ре ђе ног вре ме на, и то без
ика кве те ра пи је. Ово се ко си
са увре же ним ми шље њем у
по пу ла ци ји о спа со но сном
деј ству „кок тел ин јек ци ја” и
по тре би оба ве зног ми ро ва -
ња. У су прот но сти је и с не
та ко дав ним те ра пиј ским про -
то ко ли ма ко ји су се за сни ва -
ли на при ме ни не сте ро ид них
ан ти ре у ма ти ка и ле ко ва ко -
ји иза зи ва ју опу шта ње леђ не

му ску ла ту ре. За па жа ња о
пси хо со ци јал ним фак то ри -
ма, а пре све га оним ве за -
ним за рад ну сре ди ну, ко ји
ути чу на по ја ву и одр жа ва -
ње лум бал ног бо ла, у ве ли -
кој ме ри су про ме ни ли те -
ра пиј ски при ступ.

Да нас се у трет ма ну хро -
нич ног лум бал ног бо ла све
ви ше па жње по све ћу је ме -
то да ма ко је се за сни ва ју на
кон тро ли стре са и соп стве -
них ми сли по ве за них с не -
ла го дом и на пе то шћу. Ум и
те ло не мо гу да се по сма -
тра ју као одво је не це ли не, о
че му нам све до че и би о хе -
миј ски ме ха ни зми. На и ме,
до ка за но је да емо тив ни
стрес и бол по ве ћа ва ју осло -
ба ђа ње адре на ли на и кор ти -
зо ла, ко ји опет са сво је стра -
не по ве ћа ва ју спро во дљи вост
нер ва и до жи вљај бо ли. У
бор би с хро нич ним бо лом у
ле ђи ма мно го ви ше ће по -
мо ћи ве жбе ре лак са ци је, ме -
ди та ци је и пси хо ло шки трет -
ман ко ји ће нам по мо ћи да
се но си мо са ак ту ел ним про -
бле ми ма а да се не вра ћа мо
стал но на тра у ме из про шло -
сти. У том сми слу па ци јен ту
се са ве ту је да из бе га ва че -
сто спо ми ња ње бо ла, јер то
у ње го вим ми сли ма не пре -
кид но по кре ће осе ћа ње не -
ла го де и те го бе. Ка да је ме -
ди ка мен то зна те ра пи ја у пи -
та њу, да ва ње пред но сти од -
ре ђе ним ан ти де пре си ви ма у
од но су на не сте ро ид не ан -
ти ре у ма ти ке иде у при лог
го ре на ве де ним чи ње ни ца ма.
Си стем здрав стве ног оси гу -
ра ња тре ба да се при ла го ди
но вим са зна њи ма у ле че њу
хро нич ног бо ла и да у скла -
ду с тим омо гу ћи до ступ ност
ова квог трет ма на нај ве ћем
бро ју па ци је на та.

Лум бал ни бол

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

Из во ри ки се ли на су углав -
ном при род ног по ре кла, али
мо гу се про из во ди ти и син -
те тич ки. Гли кол на ки се ли на
се екс тра ху је из ше ћер не ре -
пе, тр ске или гро жђа. Има
нај ма њи мо ле кул од свих воћ -
них ки се ли на, па нај лак ше
про ди ре кроз ко жу. Ко ри сти
се за под мла ђи ва ње ко же,
укла ња ње ко ме до на, мр твих
ће ли ја и не чи сто ћа на ко жи.
Де лу је по зи тив но и на не рав -
но мер ну пиг мен та ци ју.

Млеч на ки се ли на се до би -
ја фер мен та ци јом лак то зе
под деј ством млеч но ки се лих
бак те ри ја и до би ја се из јо -
гур та и ки се лог мле ка. Од -
лич на је за овла жи ва ње ко же

Од кар ди о ва ску лар них
бо ле сти у све ту умре
17,5 ми ли о на љу ди
го ди шње

На ве ћи ну фак то ра
ри зи ка мо же мо 
ути ца ти

Oбележавање Свет ског да на ср -
ца, 29. сеп тем бра, би ло је по -
вод да три да на ра ни је, у сре ду,
26. сеп тем бра, на пла тоу ис пред
Град ске упра ве бу де спро ве де -
на ак ци ја пре вен тив них пре гле -
да, ка ко би на ши су гра ђа ни има -
ли при ли ку да на нај јед но став -
ни ји и нај бр жи на чин про ве ре
сво је здрав стве но ста ње.

Бо ле сти ср ца и крв них су до -
ва во де ћи су узрок смр ти код
чак 17,5 ми ли о на љу ди сва ке
го ди не, а про це њу је се да ће до
2030. тај број по ра сти на 23
ми ли о на. Свет ски дан ср ца
уста но вљен је на по чет ку овог
ми ле ни ју ма с ци љем да ука же
на зна чај кон тро ли са ња фак -
то ра ри зи ка ко ји до во де до кар -
ди о ва ску лар них обо ље ња.

За кли њем се да ћу...
Ове го ди не Свет ски дан ср ца
обе ле жа ва се под сло га ном
„Обе ћа вам да… за мо је ср це, за
тво је ср це, за сва на ша ср ца”.
Иде ја је да љу ди ши ром све та
обе ћа ју да ће ути ца ти на че ти -
ри глав на фак то ра ри зи ка: упо -
тре бу ду ва на, не пра вил ну ис -
хра ну, фи зич ку не ак тив ност и
штет ну упо тре бу ал ко хо ла, ка -
ко би тим про ме на ма по зи тив -
но ути ца ли на здра вље ср ца.

Бо ле сти ср ца и крв них су до ва
во де ћи су узрок уми ра ња и у Ср -
би ји и ју жном Ба на ту. Пре ма по -
да ци ма На ци о нал ног ре ги стра
за акут ни ко ро нар ни син дром,
од бо ле сти ср ца и крв них су до ва
(КВБ) то ком 2016. го ди не у Ср -
би ји су умр ле 52.102 осо бе. У

ЈОШ ЈЕ ДАН ВА ЖАН ДА ТУМ У КА ЛЕН ДА РУ ЗДРА ВЉА

ЧЕ ТИ РИ СТВА РИ КО ЈЕ ТРЕ БА 
ДА ОБЕ ЋА ТЕ СВОМ СР ЦУ

За во ду за јав но здра вље Пан че -
во ка жу да се, по сма тра ју ћи по -
след њих пет го ди на, у на шем
окру гу сва ке го ди не акут ни ко -
ро нар ни син дром (ин фарк та ми -
о кар да или не ста бил не ан ги не
пек то рис) ре ги стру је код око 830
осо ба. Од укуп ног бро ја обо ле -
лих, ин фаркт ми о кар да се ди -
јаг но сти ку је код око 96%, а не -
ста бил на ан ги на пек то рис код
4% при ја вље них слу ча је ва АКС.
Од акут ног ко ро нар ног син дро -
ма у Ју жно ба нат ском окру гу го -
ди шње у про се ку умре 165 осо -
ба, и то углав ном од ин фарк та
ми о кар да – 98,6%, а 1,4% од не -
ста бил не ан ги не пек то рис.

Стрес узи ма да нак
У За во ду ис ти чу да од ин фарк -
та ми о кар да у на шем окру гу
че шће обо ле ва ју и уми ру му -

шкар ци не го же не. Ин фаркт се
нај че шће ре ги стру је код му шка -
ра ца по сле 55, а код же на по сле
60. го ди не жи во та.

На жа лост, све је ви ше мла -
дих, на ро чи то оних ко ји се ба -
ве стре сним по сло ви ма, ко ји
до жи ве ср ча ни удар. У по след -
њих пет го ди на у на шем окру -
гу ин фаркт ми о кар да је ди јаг -
но сти ко ван и код осо ба ста рих
20–35 го ди на. Смрт ни ис ход од
ин фарк та ми о кар да нај че шће
се бе ле жи код му шка ра ца по -
сле 60. и код же на по сле 70. го -
ди не жи во та. Ме ђу тим, ре ги -
стру је се и већ у уз ра сту 35–45
го ди на. Охра бру је чи ње ни ца да
је по след њих го ди на за бе ле жен
пад бро ја умр лих, што се мо же
об ја сни ти са вре ме ним ме то да -
ма ле че ња и ра ни јим до ла ском
у бол ни цу (пр ви сат од на стан -
ка симп то ма – „злат ни сат”).

С об зи ром на то да у Ју жно ба -
нат ском окру гу сва ког да на две-
три осо бе обо ле, а сва ког дру гог
да на јед на осо ба умре од ин фарк -
та ми о кар да и не ста бил не ан ги -
не пек то рис, од из у зет ног је зна -
ча ја де ло ва ње на фак то ре ри зи ка

од го вор них за по ја ву бо ле сти ср -
ца и крв них су до ва, усва ја ње
здра вих сти ло ва жи во та, као и
еду ка ци ја ста нов ни ка о то ме ка -
ко да пре по зна ју зна ке и симп -
то ме ср ча ног и мо жда ног уда ра,
ка ко би се што пре ја ви ли здрав -
стве ном си сте му.

Ве ћи на кар ди о ва ску лар них
бо ле сти узро ко ва на је фак то ри -
ма ри зи ка ко ји се мо гу кон тр о -
ли са ти, ле чи ти или мо ди фи ко -
ва ти, као што су: ви сок крв ни
при ти сак, ви сок ни во хо ле сте -
ро ла, пре ко мер на ухра ње -
ност/го ја зност, упо тре ба ду ва -
на, фи зич ка не ак тив ност и ше -
ћер на бо лест. Ме ђу тим, по сто -
је и не ки фак то ри ри зи ка ко ји
не мо гу да се кон тр о ли шу, а то
су: го ди не ста ро сти (ср це с го -
ди на ма сла би), пол (му шкар ци
има ју ве ћи ри зик од обо ле ва -
ња) и по ро дич на исто ри ја кар -
ди о ва ску лар них обо ље ња (ри -
зик је ве ћи ако је пр во сте пе ни
крв ни срод ник имао ко ро нар -
ну бо лест ср ца или мо жда ни
удар пре 55. го ди не у слу ча ју
да је реч о му шкар цу или 65.
го ди не ако се ра ди о же ни).

УЧЕ СТВУЈ ТЕ НА КОН КУР СУ

Кре и рај те сло ган или
по стер на те му ра ка

Здра ве на ви ке су до бит на ком би на ци ја

и за спре ча ва ње на стан ка
фле ка. Са ли цил на ки се ли на
је по струк ту ри аро ма тич на
ки се ли на. Вр ло је рас про -
стра ње на у при ро ди, али се
да нас углав ном до би ја син -
те тич ки. Де лу је као ан ти сеп -
тик и по сле на но ше ња пре -
па ра та са овом ки се ли ном
ко жа по ста је мек ша и има
бо љу тек сту ру.



Ре пу бли ка Ср би ја је вој но не -
у трал на, али је опре де ље на да
на ста ви да во ди ба лан си ра ну
вој ну по ли ти ку и да и да ље
са ра ђу је с парт не ри ма и на
Ис то ку и на За па ду. Нај ви ше
др жав но и вој но ру ко вод ство
сма тра да је то пра ва ме ра са -
рад ње са сви ма ко ји су за ин -
те ре со ва ни за њу, па ће се Ми -
ни стар ство од бра не Ср би је и
да ље за ла га ти за уна пре ђи ва -
ње од но са са свим др жа ва ма
и ме ђу на род ним ор га ни за ци -
ја ма у скла ду с на ци о нал ним
ин те ре си ма и по ли тич ким
при о ри те ти ма Ср би је.

Ово је са мо ма њи део оног
што се чу ло на кон фе рен ци ји
„Са рад ња Вој ске Ср би је са ар -
ми ја ма зе ма ља чла ни ца НА ТО”,
ко ја је одр жа на 20. сеп тем бра
у Бе о гра ду. У име Ми ни стар -
ства од бра не го во рио је пу ков -
ник Ми лан Ран ко вић, на чел -
ник Упра ве за ме ђу на род ну вој -
ну са рад њу.

При јат но је из не на дио све
при сут не оби љем за ни мљи вих
ин фор ма ци ја ко је је из нео у

ис црп ном из ве шта ју. Из ме ђу
оста лог, ре као је да Ми ни стар -
ство од бра не Ср би је тре нут но
има вој ну са рад њу са пре ко 60
др жа ва на све ту.

До дао је да су Вој ска Ср би је
и Ми ни стар ство од бра не у 2017.
го ди ни уче ство ва ли на 25 ве -
жби с дру гим ар ми ја ма, а да је
то ком ове го ди не пла ни ра на
ре а ли за ци ја 36 за јед нич ких ак -
тив но сти.

– У скла ду са из ба лан си ра -
ном од брам бе ном по ли ти ком
Ми ни стар ства од бра не Вој ске

Ср би је, вој на са рад ња на ше зе -
мље је фо ку си ра на на уна пре -
ђе ње од но са с на шим стра те -
шким парт не ри ма. То су Ру -
ска Фе де ра ци ја, ЕУ, САД, Ки -
на и су сед не др жа ве. Ме ђу тим,
са ра ђу је мо и са ору жа ним сна -
га ма Грч ке, Фран цу ске, Ки пра,
Сло вач ке, Шпа ни је, Сло ве ни је
и мно гих дру гих др жа ва – до -
дао је Ран ко вић.

Он је из ја вио и да Вој ска Ср -
би је све че шће ша ље на ме ђу -
на род не вој не ве жбе на ше ме -
ди цин ске ти мо ве, јер су до бро

об у че ни и има ју при лич но рат -
но ис ку ство. До дао је да се за
уче шће у бу ду ћим ме ђу на род -
ним вој ним ми си ја ма при пре -
ма и јед на на ша ин же ње риј -
ска је ди ни ца, као и то да је
ових да на у Ру му ни ји за вр ше -
на пр ва вој на ве жба на ших и
ру мун ских вој них пи ло та, што
је би ло зна чај но за на ше Рат но
ва зду хо плов ство.

Пу ков ник Ран ко вић је до дао
да је Вој ска Ср би је укљу че на и
у мул ти на ци о нал не опе ра ци је
Европ ске уни је и Ује ди ње них
на ци ја. Пре ма ње го вим ре чи -
ма, об у хва ће но је 279 вој ни ка
и офи ци ра.

На кон фе рен ци ји се го во ри -
ло и о за јед нич кој ве жби срп -
ских и аме рич ких па до бра на -
ца, ко ја је одр жа на кра јем про -
шле го ди не, на те ре ни ма у бли -
зи ни Ко ви на.

Она је на ве де на као ви ше
не го до бар при мер са рад ње
срп ске и аме рич ке вој ске, јер
је ис пла ни ра на и ре а ли зо ва на
за са мо две не де ље.

М. Г.

Ау то ри чи је су књи ге про да -
те у ви ше од два де сет се дам
ми ли о на при ме ра ка по де ли -
ће с ва ма са ве те и му др ост и
по ка за ће вам да про ме на ва -
шег жи во та по чи ње по ста -
вља њем пра вог пи та ња.

Чи та ње ове књи ге пр ви је
ко рак да се бе по ве де те пу те -
ви ма о ко ји ма мо жда ни ка -
да ра ни је ни сте раз ми шља -
ли и мо жда ни сте ни зна ли
за њих. Схва ти ће те за што сте
ту где је сте и за што има те то
што има те у овом тре нут ку
свог жи во та. На у чи ће те ка -
ко да по ста ви те при о ри те те
ме ђу сво јим иде ја ма, пре ва -
зи ђе те пре пре ке и из бег не те
да ва ма ма ни пу ли шу дру ги.
Брач ни пар Пиз по мо ћи ће
вам да иза бе ре те соп стве ни
пут, а не онај низ ко ји не ко
дру ги по ку ша ва да вас гур не.

По ка за ће вам ка ко да пре у -
зме те кон тро лу над сво јим
жи во том и по ста не те лич -
ност ка ква же ли те да бу де те.

Нај бо љи дан ва шег жи во -
та је сте онај у ком ће те од -
лу чи ти да је ваш жи вот са мо
ваш – не ма из го во ра или из -
ви ње ња, ни ко га да се на ње -
га осло ни те или ко га мо же -
те да кри ви те. То је дан ка да
ваш жи вот ствар но по чи ње.

ДРУШТВО
Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

9

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју на шег ли -
ста пи та ли смо вас ка да сте
по след њи пут за не ме ли. „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 „Не ма удо ви ца” Сид ни ја
Шел до на и Ти ли Баг шо 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:

„За не ме ла сам оног тре -
нут ка кад ме је по љу био чо -
век ко ји је био и ко ји још
увек је сте мо ја пра ва и је ди -
на љу бав.” 066/2073...

„За не мео сам кад сам ви -
део про шло ме сеч ни из вод из
бан ке. Су пру га се и овог ме -
се ца мал ко за не ла с ци пе ла -
ма.” 063/2534...

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 ка кав тре ба да бу де иде а -
лан жи вот у по ро ди ци. Они
ће осво ји ти по је дан при ме -
рак књи ге „Жи вот у по ро ди -
ци” Је спе ра Ју ла.

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
уто р ка, пре у зму ау то ри сле -
де ћих од го во ра:

„Муж да спре ма ај вар, же -
на ко ла че, ба ба до бру пи цу,
а де ца да му те мик се ром и
све је до бро.” 064/0541...

„По сто ји са мо јед но пра -
ви ло: та шта и све кр ва тре ба
да бу ду на дру гом кон ти нен -
ту. Све оста ло је он да у ре -
ду.” 064/3656...

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, 3. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко -
ја љу бав на при ча је на вас оста ви ла нај ве ћи ути сак?”, на гра ди -
ће мо по јед ним при мер ком књи ге „Енглески пацијент” Мајкла
Ондачија. Нај бо ље 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.

У овом лир ском ро ма ну Мај -
кла Он да чи ја пу те ви че ти ри
сло мље на би ћа укр шта ју се
кра јем Дру гог свет ског ра та
у на пу ште ној ита ли јан ској
ви ли. Бол ни чар ка Ха на, оја -
ђе на све при сут ном смр ћу, оп -
се сив но не гу је свог по след -
њег пре жи ве лог па ци јен та.
Оса ка ће ни ло пов Ка ра ва ђо
по ку ша ва по но во да про на ђе
се бе. По ву че ни ин диј ски ми -
нер Кип тра жи скри ве не бом -
бе у пре де ли ма где ни шта
ни је без бед но. Сва ко га од њих
на раз ли чит на чин оп се да та -
јан стве ни ен гле ски па ци јент
ко ји, из го рео до уна ка же но -
сти, ле жи у со би на спра ту
сам са сво јим успо ме на ма.
Че тво ро љу ди у по чет ку су
са мо стран ци ко ји су се игром

суд би не за те кли на истом ме -
сту. С вре ме ном по чи њу да
де ле сва ко дне ви цу, по ла ко се
збли жа ва ју и јед ни дру ги ма
от кри ва ју кр хо ти не свог жи -
во та. Кроз це лу при чу про -
ве ја ва ју се ћа ња тог без и ме -
ног чо ве ка – на за бра ње ну
љу бав, пла ме ну страст и ру -
ши лач ки гнев – а тај не ко је
ће се раз от кри ти, за у век ће
про ме ни ти све ли ко ве.

„Ен гле ски па ци јент”
Мај кла Он да чи ја

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Од го вор” Ала на 
и Бар ба ре Пиз

Два чи та о ца ко ји до сре де, 3. ок то бра, у 12 са ти, СМС-ом на
број 1201 по ша љу нај ин спи ра тив ни ји од го вор на пи та ње: „Ко -
ме и дан-да нас ду гу је те од го вор?”, на гра ди ће мо по јед ним
при мер ком књи ге „Одговор” Алана и Барбаре Пиз. Нај бо ље
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.

МИ НИ СТАР СТВО УНУ ТРА ШЊИХ ПО СЛО ВА

OТМИЦЕ ДЕ ЦЕ НИ СУ ЧЕ СТЕ
По ли ци ја ре а гу је 
хит но чим до би је 
при ја ву о не стан ку
не ког де те та

По треб но је оце ни ти
да ли је реч о бек ству
од ку ће због не ког 
ба нал ног раз ло га,
или је у пи та њу 
кри вич но де ло от ми ца

При пад ни ци по ли ци је по сту па ју
од мах и хит но у свим слу ча је ви -
ма ка да им се при ја ви не ста нак
не ког де те та – из ја ви ла је ових
да на Би ља на По по вић Ив ко вић,
др жав ни се кре тар у Ми ни стар -
ству уну тра шњих по сло ва.

Она је на гла си ла да је за по -
ли цај це ко ји су ан га жо ва ни на
та квим за да ци ма из у зет но ва -
жно да оце не да ли је у пи та њу
бе жа ње од ку ће због не сла га ња
с ро ди те љи ма или ста ра те љи -
ма, љу ба ви или ло ших оце на,
на пу шта ње со ци јал них уста но -
ва или оно нај стра шни је – кри -
вич но де ло от ми ца.

Пре ма ње ним ре чи ма, у јав -
но сти се то че сто ин тер пре ти ра
на по гре шан на чин, због че га се
ства ра пот пу но ла жна сли ка.
Због то га у ме ди ји ма ис па да као
да је не ста ло ви ше сто ти на де -
ча ка и де вој чи ца, ре кла је она.

Би ља на По по вић Ив ко вић ис -
та кла је да, ка да је реч о кри -
вич ном де лу от ми ца, по ли ци ја

НА ГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Муж да спре ма ај вар

у са рад њи с ту жи ла штвом од -
мах пред у зи ма све хит не ме ре
ко је јој сто је на рас по ла га њу.

– Че сто уз са гла сност ро ди -
те ља или ста ра те ља об ја вљу је -
мо фо то гра фи ју не ста лог де -
те та и ко ри сти мо дру штве не
мре же, као и сва рас по ло жи ва
сред ства јав ног ин фор ми са ња.
Ми има мо не што по пут „Ам -
бер Алер та”, нај по зна ти јег свет -
ског ка на ла на ин тер не ту на ко -
ме се об ја вљу ју ин фор ма ци је о

не ста лој де ци. Ва жно је на по -
ме ну ти да су у Ср би ји от ми це
де це ве о ма рет ке, али да се без
об зи ра на то сви слу ча је ви с
по себ ном па жњом про це њу ју,
ка ко би се утвр дио не по сред ни
ри зик – ис та кла је Би ља на По -
по вић Ив ко вић.

Она је ре кла да и МУП Ср би је
раз ма тра уво ђе ње „Ам бер Алер -
та” и да би се то, ако би та ко би ло
од лу че но, ре а ли зо ва ло у скла ду с
на шим за ко ни ма о за шти ти лич -

но сти и при ват но сти. Би ља на По -
по вић Ив ко вић је до да ла и да
„Ам бер Алерт” под ра зу ме ва да
гра ђа ни бу ду до дат на по моћ по -
ли ци ји у про на ла же њу оте тог ма -
ло лет ног ли ца, а у Ср би ји већ по -
сто ји та ква са рад ња. Уз са гла -
сност ро ди те ља или ста ра те ља об -
ја вљу је се фо то гра фи ја ма ло лет -
не осо бе, као и сви дру ги де та љи
ко ји би по мо гли у ефи ка сном
про на ла же њу де те та.

М. Глигорић

МИ НИ СТАР СТВО ОД БРА НЕ О МЕ ЂУ НА РОД НОЈ СА РАД ЊИ НА ШЕ ЗЕ МЉЕ

Вој ска Ср би је са ра ђу је са сви ма

Свет ски дан ср ца, 29. сеп тем -
бар, Цр ве ни крст Пан че во обе -
ле жи ће под сло га ном „Обе ћа -
вам да... за мо је ср це, за тво је
ср це, за сва на ша ср ца”.

Кар ди о ва ску лар не бо ле сти
су во де ћи узрок смр ти и ин ва -
ли ди те та у све ту. Да би се то
про ме ни ло, љу ди ши ром  све та

тре ба да обе ћа ју да ће ути ца ти
на че ти ри глав на фак то ра ри -
зи ка (упо тре ба ду ва на, не пра -
вил на ис хра на, фи зич ка не ак -
тив ност и штет на упо тре ба ал -
ко хо ла). Пре ста нак пу ше ња,
пра вил на ис хра на и три де сет
ми ну та фи зич ке ак тив но сти
днев но мо гу да по мог ну у пре -

вен ци ји бо ле сти ср ца и крв них
су до ва.

С ци љем по ди за ња све сти о
зна ча ју пре вен ци је ка да су кар -
ди о ва ску лар не бо ле сти у пи та -
њу, во лон тер ке и во лон те ри Цр -
ве ног кр ста Пан че во у су бо ту,
29. сеп тем бра, од 11 до 13 са ти,
на рас кр шћу Ње го ше ве ули це

и Ули це вој во де Жи во ји на Ми -
ши ћа, у Град ском пар ку, раз го -
ва ра ће са су гра ђа ни ма и су гра -
ђан ка ма и за мо ли ће их да по -
пу не ан ке ту ка ко би се и пу тем
ње до дат но ин фор ми са ли, а за -
ин те ре со ва ни ће мо ћи и да из -
ме ре при ти сак. 

Д. К.

СВЕТ СКИ ДАН СР ЦА

Обе ћа вам да...



ВЕ ЛИ КИ БРОЈ ПАН ЧЕ ВА ЦА ПРИ СУ СТВО ВАО ТРИ БИ НИ ГО РА НА ША РИ ЋА

Хр ват ко ји оду ше вља ва Ср бе

АЛАР МАНТ НО УПО ЗО РЕ ЊЕ МУП-а

Но ва и опа сна дро га у Ср би ји

На ши су гра ђа ни ис пу ни ли су
про шле сре де ве ли ку са лу Град -
ске би бли о те ке до по след њег
ме ста да би ви де ли и чу ли док -
то ра Го ра на Ша ри ћа, хр ват -
ског ин те лек ту ал ца, ко ји иза -
зи ва ве ли ку па жњу јав но сти у
Ср би ји сво јим хра брим из ја -
ва ма у ко ји ма осу ђу је ан ти срп -
ску кам па њу у Хр ват ској.

Су срет Пан че ва ца са Ша ри -
ћем, ко ме због ње го вих из ја ва
у зе мљи у ко јој жи ви сва ко -
днев но пре те смр ћу, ор га ни зо -
ва ло je удру же ње „Лас хен тес”
из на шег гра да. У на ја ви је пи -
са ло да ће он „из не ти но ве и
до са да нео бја вље не до ку мен -
те и пре зен ти ра ти нај но ви ја
знан стве на от кри ћа из ар хе о -
ло ги је, ге не ти ке и хи сто ри о -
гра фи је”. По се ти о ци три би не

су све то мо гли да чу ју, али им
је Ша рић по ну дио и не што ви -
ше – при чу о Ко со ву. Он је из -
ме ђу оста лог из ја вио:

– Сва ки при сто јан чо вјек на
Бал ка ну, без об зи ра на то ко је
је на ци је, тре ба ло би да бу де на
стра ни Ср ба и Ру са. За то што
нас За пад ов де већ 200 го ди на
си лу је. Узми те са мо Ко со во, по -
гле дај те ко ли ко је та мо срп ских
све ти ња. Шта су сту бо ви срп -
ског иден ти те та? Ћи ри ли ца, сла -
ва и ко сов ски за вет. И са да нам
с нај ви ших по зи ци ја вла сти ка -
жу: „Ми је њај мо сви јест. Од рек -
ни мо се се бе. Од рек ни мо се ко -
сов ског за ве та. Бо ље нам је да
се вјеч но раз гра ни чи мо са Ал -
бан ци ма”. Ме ђу тим, се ти те се
слу ча ја Су дет ске обла сти, пред
по че так Дру гог свет ског ра та.

Да ли је спре чи ло тај до са да
нај ве ћи су коб на све ту то што је
За пад дао ту те ри то ри ју Хи тле -
ру? Не, ни је. Или ево још је дан,
на ма бли жи при мер: 1939. го -
ди не је кнез Па вле на на го вор
Ен гле ске до зво лио ства ра ње Ба -
но ви не Хр ват ске. Да ли је то
раз гра ни че ње Ср ба и Хр ва та
спре чи ло стра да ње Ср ба у Дру -
гом свет ском ра ту и у Ја се нов -
цу? Ни је. До кле год Ал бан ци
има ју ве ли ку по др шку на За па -
ду, не ће ста ти и не ће се сми ри -
ти. Ако Ср би ја при зна Ко со во,
то ће би ти је дин ствен при мер у
исто ри ји да је је дан на род из -
дао сам се бе. 

Он је го во рио и о са да шњој
еко ном ској си ту а ци ји у Ср би -
ји и Хр ват ској. Ре као је да су
до са да шња срп ска ру ко вод ства

од 5. ок то бра 2000. го ди не го -
то во буд за што у про це су при -
ва ти за ци је про да ла го то во све
што вре ди у на шој др жа ви, а
да у Хр ват ској ни је та ко.

Пре ма ње го вим ре чи ма, др -
жав ни врх у тој зе мљи је и те
ка ко во дио ра чу на да срп ски ка -
пи тал не уђе у ве ли кој ме ри у ту
зе мљу да не би мо гао да ку пу је
та мо шње фа бри ке и ти ме угро -
жа ва хр ват ску еко но ми ју. Ша -
рић је до дао да Хр ват ска мно го
ви ше во ди ра чу на о за шти ти
сво је при вре де и сво јих на ци о -
нал них ин те ре са не го Ср би ја.

При пад ни ци Слу жбе за бор бу
про тив кри ми на ла (СБОК) ухап -
си ли су кра јем про шле не де ље
Р. А. из Бе о гра да и код ње га –
пр ви пут до са да на те ри то ри ји
Ср би је – за пле ни ли но ву теч ну
дро гу ДМТ (ди ме тил трип та -
мин) или „бож ју дро гу”.

Р. А. је при тво рен под сум -
њом да је по чи нио кри вич но
де ло нео вла шће на про из вод ња
и ста вља ње у про мет опој них
дро га. При ли ком хап ше ња код
ње га су про на ђе на три ли тра
овог нар ко ти ка, ко ји му је по -
штан ском по шиљ ком по слат
из Ко лум би је у Ср би ју. Р. А. је
ухап шен за хва љу ју ћи са рад њи
СБОК-а и срод них по ли циј -
ских слу жби у Не мач кој. Осум -
њи че ном је нај пре од ре ђе но
48-ча сов но за др жа ва ње у при -
тво ру, а он да је спро ве ден уз
кри вич ну при ја ву Ви шем јав -
ном ту жи ла штву.

На ин тер не ту се мо же про -
чи та ти да „бож ја дро га” ин тен -

зив но де лу је на сва чу ла, као и
да су не ка да шње са стој ке те
дро ге узи ма ли вра че ви и ша -
ма ни у уро ђе нич ким пле ме ни -
ма да би па ли у транс.

Та дро га је при ма мљи ва кон -
зу мен ти ма јер су мно ги ко ји

су је на За па ду до са да про ба -
ли твр ди ли ка ко су осе ти ли
да им је под ста кла кре а тив -
ност, да по сто ји до дат на ре -
ал ност осим већ по сто је ће, да
су пре ста ли да се бо је смр ти,
има ли су сре те с не по зна тим

би ћи ма ван по сто је ће ди мен -
зи је итд.

„Бож ја дро га” мо же да се
уди ше у ци га ре та ма и да се
убри зга ва ин јек ци ја ма, а опа -
сно је што по сто ји мо гућ ност
да се пи је као чај. ДМТ је на -
зван и „бож ја дро га” за то што
су они ко ји су га про ба ли по -
сле то га при ча ли да су има ли
су срет с бо гом.

Узи ма ње ДМТ-а у ду жем пе -
ри о ду, по го то во ако су пи та њу
ве ће ко ли чи не те дро ге, мо же
има ти озбиљ не и те шке здрав -
стве не по сле ди це. У том слу -
ча ју мо же до ћи до ин тен зив -
них ха лу ци на ци ја, по ре ме ће -
них схва та ња о вре ме ну, сна -
жног и нео бја шњи вог стра ха,
ја ке тем пе ра ту ре, ири та ци је
плу ћа и до ин тен зив них арит -
ми ја. У нај те жим слу ча је ви ма
нар ко ма ни ко ји су под деј ством
ДМТ-а мо гу из не на да да до -
жи ве сна жан осе ћај гу ше ња, да
пад ну у ко му и да умру.

Пет на ест мла ди ћа – при пад -
ни ка Спе ци јал не бри га де, као
и ми ни стар ста ва уну тра шњих
по сло ва Ср би је и Ре пу бли ке
Срп ске ко ји су про шле не -
де ље као чла но ви би ци кли -
стич ког ти ма из Пан че ва кре -
ну ли до Грч ке да би ево ци -
ра ли успо ме не на сто го ди -
шњи цу про бо ја Со лун ског
фрон та, 23. сеп тем бра су се
успе шно вра ти ли у Ср би ју.
На пла тоу ис пред На род не
скуп шти не у Бе о гра ду до че -
ка ли су их чла но ви по ро ди -
ца, ста ре ши не, при ја те љи,
као и број ни но ви на ри.

Ор га ни за тор овог пу та би -
ло је удру же ње „При ја те љи
72. бри га де”, а пу то ва ње је
тра ја ло де сет да на. Чла но ви
би ци кли стич ког ти ма су за
то вре ме пре шли око 1.000
ки ло ме та ра и об и шли 19 спо -
ме ни ка срп ским вој ни ци ма
из Пр вог свет ског ра та и вој -
нич ких гро ба ља. Сва ко су об -
но ви ли и обе ле жи ли, да би
они ко ји до ђу до њих зна ли
шта пред ста вља ју.

– Пре ла зе ћи сва ки ми ли -
ме тар на шег пу та, осе ћа ли
смо све ве ће по што ва ње пре -
ма тим ју на ци ма. Сву да смо
на сто ја ли да под се ти мо и на
до га ђа је, али и на све оне
ма ле не по зна те љу де ко ји су
чи ни ли хе рој ска де ла. Мо -

ли мо на шу др жа ву да спа се
од за бо ра ва свих оних
1.200.000 на ших су на род ни -
ка ко ји су стра да ли у Пр вом
свет ском ра ту да би смо ми
да нас жи ве ли у сло бо ди. За -
хва љу јем Ми ни стар ству од -
бра не Ср би је, Ми ни стар ству
уну тра шњих по сло ва Ср би -
је, Вој но о ба ве штај ној аген -
ци ји, ми ни стру уну тра шњих
по сло ва Ре пу бли ке Срп ске,
ам ба са дор ки Ср би је у Ма -
ке до ни ји и ге не рал ном кон -
зу лу у Со лу ну на то ме што
су по мо гли овај ма ра тон –
из ја вио је во ђа овог пу та,
пен зи о ни са ни пу ков ник Ми -
о драг Ка пор.

ХРОНИКА
Петак, 28. септембар 2018.
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У наредних шест
месеци месечно
по хиљаду динара
за мобилни телефон

За по сле ни у МУП-у до би ће
од „Те ле ко ма Ср би ја” олак -
ши це у на ред ном пе ри о ду и
мо ћи ће да ко ри сте све услу -
ге те ком па ни је по по вољ ни -
јим це на ма. То им је омо гу -
ће но на кон пот пи си ва ња спо -
ра зу ма о са рад њи, ко ји су па -
ра фи ра ли ми ни стар уну тра -
шњих по сло ва Не бој ша Сте -
фа но вић и ге не рал ни ди рек -
тор „Те ле ко ма” Пре драг Ћу -
ли брк.

Из ме ђу оста лог, сва ко од за -
по сле них у МУП-у у на ред них
шест ме се ци до би ја ће при пејд
кар ти це са по 1.000 ди на ра ме -
сеч но, а мо ћи ће да ра чу на и
на дру ге олак ши це ка да је реч
о ин тер не ту и дру гим услу га -
ма „Те ле ко ма”.

– То је сва ка ко зна чај но за
бу џет при пад ни ка МУП-а и
чла но ве њи хо вих по ро ди ца, али
је то и гест по ве ре ња и до бре
са рад ње из ме ђу Ми ни стар ства
уну тра шњих по сло ва и „Те ле -
ко ма Ср би ја”. На ша до са да шња
до бра са рад ња огле да се у осам -
на ест раз ли чи тих пројекaта и
уго во ра у ве зи с раз во јем мо -
бил не и фик сне те ле фо ни је,
ин тер не та и ин тер не ко му ни -
ка ци је уну тар Ми ни стар ства
ко је раз ви ја мо с „Те ле ко мом
Ср би ја” – из ја вио је ми ни стар
Сте фа но вић.

ПО КЛОН ЗА СВЕ У ПО ЛИ ЦИ ЈИ

ЗА ПО СЛЕ НИ У МУП-у ДО БИ ЈА ЈУ 
ОЛАК ШИ ЦЕ „ТЕ ЛЕ КО МА”

О са рад њи с МУП-ом, ко ја
ће би ти још са др жај ни ја, го во -
рио је Пре драг Ћу ли брк, ге не -
рал ни ди рек тор „Те ле ко ма”. Он
је ис та као да та ком па ни ја при -
пад ни ци ма МУП-а же ли да
омо гу ћи да уште де у кућ ним
бу џе ти ма, а да за уз врат до би ју
нај ква ли тет ни је услу ге.

Овај спо ра зум је по хва лио
Син ди кат по ли ци је „Сло га”.

„Еви дент но је да ће рад ни ци
МУП-а и чла но ви њи хо вих по -
ро ди ца има ти ве ли ке ко ри сти
од овог спо ра зу ма. За по сле ни
у МУП-у вред но ра де у ин те -
ре су гра ђа на, че сто оста ју на
по слу пре ко вре ме но и одво је -
ни су од сво јих по ро ди ца. За то

Страну припремио

Михајло
Глигорић

Ту се мо же про чи та ти и да у
за пад ном све ту др жа ве бри ну
о сво јим по ли цај ци ма и да им
омо гу ћу ју раз не олак ши це, у
ви ду по вољ но сти при пла ћа њу
ре ги стра ци је и по ре за, ку по ви -
не ау то мо би ла и др. На тај на -
чин се сма њу је ко руп ци ја, а за -
по сле ни су мо ти ви са ни ји за
рад.

Син ди кат „Сло га” је за хва -
лио ми ни стру уну тра шњих по -
сло ва, ње го вом по моћ ни ку
Сло бо да ну Не дељ ко ви ћу и дру -
ги ма у МУП-у ко ји су до при -
не ли пот пи си ва њу овог спо -
ра зу ма.

– По др жа ће мо и дру ге по -
год но сти ко је ће нам убу -
ду ће обез бе ди ти чел ни ци
на шег ми ни стар ства,  јер
нам је за јед нич ки ин те рес
по бољ ша ње усло ва ра да и
обез бе ђи ва ње бо љег жи во та
– из ја вио је пред сед ник син -
ди ка та „Сло га” Дра ган Же -
бе љан.

На кон бр зе и ефи ка сне ак -
ци је при пад ни ци пан че вач -
ке по ли ци је ухап си ли су А.
К. (1983) из на шег гра да, не -
да ле ко од ки о ска из ко га је,
уз прет ње про да ва чи ци, украо
но вац.

У мо мен ту кра ђе он је био
ма ски ран, а про да ва чи ци у
ки о ску је пре тио пи што љем.
Кра ђа се до го ди ла у на се љу
Те сла.

По ли циј ска упра ва у Пан -
че ву је са оп шти ла да по сто -
ји осно ва на сум ња да се ухап -
ше ни те ре ти и због по сто ја -
ња осно ва сум ње да је из вр -

шио ви ше дру гих кри вич них
де ла раз бој ни шта ва на те ри -
то ри ји гра да Пан че ва.

Сум ња се да је ухап ше ни
А. К. у по след њих ме сец да -
на на исти на чин из вр шио
још три раз бој ни штва на те -
ри то ри ји гра да. Он је то ком
сва три пу та у при ват ним тр -
го вач ким рад ња ма с ка се узи -
мао сав но вац.

Ухап ше ном је по ли ци ја
нај пре од ре ди ла дво днев но
за др жа ва ње, а ка да је оно ис -
те кло, уз кри вич ну при ја ву
је при ве ден над ле жном ту -
жи ла штву.

УХАП ШЕН ЗА ХВА ЉУ ЈУ ЋИ БР ЗОЈ И 
ЕФИ КА СНОЈ АК ЦИ ЈИ ПО ЛИ ЦИ ЈЕ

Ло пов крао уз прет ње

ЗА ВР ШЕ НА АК ЦИ ЈА УДРУ ЖЕ ЊА
„ПРИ ЈА ТЕ ЉИ 72. БРИ ГА ДЕ”

Обе ле же нагодишњица
про бојаСо лун ског фрон та

ОПО ЗИ ЦИ ЈА ЉУТА

Опо зи ци о ни по ли ти ча ри Са ша Јан ко вић, Вук Је ре мић и Дра -

ган Ђи лас из ја ви ли су по во дом спо ра зу ма МУП-а и „Те ле -

ко ма” да је то до каз да су за по сле ни у МУП-у ка ста

по вла шће них и за хвал них слу жбе ни ка ода них вла сти.

На ово је ре а го ва ла Ка та ри на То ма ше вић, са вет ни ца и

шеф ка би не та ми ни стра уну тра шњих по сло ва. Она је из ја -

ви ла да ће ру ко вод ство МУП-а на ста ви ти да се и да ље бо ри

за за по сле не, јер они то за слу жу ју.

– Сре ћа па се ви ова ко не бо ри те за њих, јер он да не би

има ли ни шта – до да ла је она.

је при род но да им др жа ва уз -
вра ти на не ки на чин”, пи ше у
са оп ште њу тог син ди ка та.



С доласком у Војводину Ма-
кедонци су донели највредни-
је што су имали – језик, култу-
ру, обичаје, традицију, а у скло-
пу тога и аутентичан звук гај-
ди. Зато већ дванаест година
поједини Качаревци, пореклом
из земље нашег јужног суседа,
негују сећање на један од нај-
заступљенијих музичких ин-
струмената у фолклорној тра-
дицији својих предака.

Тако је још једанпут удру-
жење „Вардар – Качарево”, уз
помоћ локалног Дома културе
и Покрајинске и Републичке
владе, у суботу, 22. септембра,
у Дому омладине приредило
сусрет гајдаша – „Сличности и
разлике”.

Манифестацију је, уз прет-
ходну здравицу, отворио Ла-
зар Савић из Сврљига, који је,
свирајући поменути инстру-
мент, направио дивну атмос-
феру за сам почетак. Уводни
говор је одржао председник
Националног савета Македо-
наца у Србији Борче Велич-

ковски, а потом су се ређали
гајдаши интерпретирајући ме-
лодије по сопственом избору,
углавном из својих завичаја.
Учесници су дошли из Скопља,
Штипа, Београда, Новог Сада,
Крагујевца, Лебана, Трговишта,
Јабуке, Качарева... Интересант-
но је да је међу њима била и

једна припадница лепшег по-
ла, која има свега шеснаест го-
дина.

Први пут у дванаест година
било је младих свирача гајди,
попут наведене девојке из Оџа-
ка, што улива оптимизам у оп-
станак тог инструмента. С тим
у вези, у поподневним сатима
је одржан округли сто на тему
како то спровести у дело.

Као и досад, домаћини су се
побринули да учеснике макси-
мално угосте у својим просто-
ријама, а они су узвратили од-
личним музицирањем, па су се
те ноћи, поред гајди, могли чу-
ти и звуци зурли, кавала, тапа-
на, гајди, трубе, кларинета, фру-
ле, хармонике...

Број ни До лов ци су про те кле
су бо те, 22. сеп тем бра, по се -
ти ли Вар ва рин, ка ко би уче -
ство ва ли на та мо шњем де ве -
том Ет но-фе сти ва лу.

Дру ги пут за ре дом су се на
по ме ну тој ма ни фе ста ци ји по -
ја ви ла удру же ња же на „До -
лов ке” и ви на ра и ви но гра да -
ра „Све ти Три фун”, као и Кул -
тур но-умет нич ко дру штво „Ба -
нат ски вез”. На кон ср дач ног
до че ка ко ји су им при ре ди ли
до ма ћи ни, они су ужи ва ли у
го сто прим ству и дру же њу с
љу ди ма из це ле Ср би је и при -
том при ка за ли сво је уме ће
на сту пи ма и про из во ди ма, за
шта су, пре ма од лу ка ма

струч ног жи ри ја, за слу жи ли
и вред не на гра де.

Та ко је „Ба нат ски вез” за у зео
дру го ме сто у ка те го ри ји „нај -
бо ље кул тур но-умет нич ко дру -
штво”, же не су би ле тре ће у ди -
сци пли ни „нај бо љи ко ла чи и
тор те”, а ви на ри су има ли тре -
ће „нај бо ље пи ће”. По је ди нач -
но је на гра ђен и до ло вач ки умет -
ник Жив ко Нов ко вић, ко ји је
осво јио дру го ме сто у ка те го ри -
ји „нај бо љи умет нич ки рад”.

Ба нат ски Бре сто вац: По на -
ло гу Ме сне за јед ни це по ста -
вље не су огла сне та бле на три
локацијe – код цр кве, гро бља
и у цен тру, а на кнад но, ка да
бу де од ре ђе на ло ка ци ја, би -
ће мон ти ра на још јед на. Ура -
ђе не су бан ки не од ри зле у
Ули ци 1. ма ја и у де лу ули ца
Мо ше Пи ја де и Млин ске. Уче -
ни ци дру гог раз ре да ОШ „Ол -
га Пе тров” би ли су у по не де -
љак, 24. сеп тем бра, на Сај му
спор та, а ђа ци пр ва ци су два
да на ка сни је уче ство ва ли у
ак тив но сти ма на са о бра ћај -
ном по ли го ну у град ској шко -
ли „Бран ко Ра ди че вић”.

Ба нат ско Но во Се ло: Бес плат -
ни пре вен тив ни здрав стве ни
пре гле ди (ме ре ње ше ће ра, ма -
сно ће, те ле сне те жи не...) би -
ће спро ве де ни у су бо ту, 29.
сеп тем бра, у Ма лој са ли До -
ма кул ту ре. У ор га ни за ци ји
Удру же ња же на „Но во се љан -
ке/Boboacele”, на ред ног да на
од 12 са ти у спорт ској ха ли
би ће одр жа на ма ни фе ста ци -
ја „Ба нат ски хлеб”.

До ло во: Удру же ња же на „До -
лов ке” и ви на ра и ви но гра -
да ра „Све ти Три фун”, као и
Кул тур но-умет нич ко дру штво
„Ба нат ски вез” уче ство ва ла су
про те кле су бо те, 22. сеп тем -
бра, на де ве том Ет но-фе сти -
ва лу у Вар ва ри ну и по сти гла
за па же не успе хе.

Гло гоњ: За вр ше ни су ра до ви
на из град њи тро то а ра пла ни -
ра ни за ову го ди ну. „Да ни Ру -
му на” одр жа ни су про те клог
ви кен да. Деч ја фол клор на
сек ци ја До ма кул ту ре на сту -
пи ла је у су бо ту, 22. сеп тем -
бра, у Вр ба су, на по кра јин -
ској смо три фол кло ра у ка -
те го ри ји из вор но ства ра ла -
штво, а на ред не су бо те, 29.
сеп тем бра, пред ста ви ће се у
Ја се но ву.

Ива но во: Пре да ва ње на те му
„Пре вен ци ја агре сив ног по -
на ша ња код ма ло лет ни ка”
одр жа но је у уто рак, 25. сеп -
тем бра, у Основ ној шко ли
„Мо ша Пи ја де”. Уче ни ци пр -
вог раз ре да те уста но ве би ли
су на са о бра ћај ном по ли го ну

у „Бран ко вој шко ли”, а у че -
твр так на пре да ва њу Са о бра -
ћај не по ли ци је.

Ја бу ка: Де тек то ри бр зи не кре -
та ња во зи ла (LED дис пле ји с
ра да ром) по ста вље ни су на
две ло ка ци је у Ја бу ци. Се о -

ска де по ни ја по но во је упа -
ље на у пе так, 21. сеп тем бра,
па Ме сна за јед ни ца апе лу је
на не са ве сне ме шта не да то
не ра де, јер на но се огром ну
ште ту, ка ко ма те ри јал ну, та -
ко и по људ ско здра вље.

Ка ча ре во: Су срет гај да ша
упри ли чен је у су бо ту, 22. сеп -
тем бра, у До му омла ди не, а
ор га ни зо ва ло га је Удру же ње
Ма ке до на ца „Вар дар – Ка ча -
ре во”. На тој ма ни фе ста ци ји
су уче ство ва ли умет ни ци из
ра зних де ло ва Ср би је, као и
сту ден ти ет но му зи ко ло ги је из
Ско пља.

Омо љи ца: По на ло гу Ме сне
за јед ни це ко му нал но пред у -
зе ће сре ђу је деч ја игра ли шта
и по пра вља клу пе по крај По -
ња ви це. Око две ста уче ни ка
ни жих раз ре да уче ство ва ло је
на Сај му спор та у Пан че ву.
Удру же ње же на обе ле жа ва
сво ју сла ву у че твр так, 27.
сеп тем бра.

Стар че во: По на ло гу Ме сне
за јед ни це у то ку је из ра да
про јек та за ка пе лу на ри мо -
ка то лич ком гро бљу. Де тек то -
ри бр зи не кре та ња во зи ла по -
ста вље ни су у Ули ци Иве Ло -
ле Ри ба ра. Је се ња се зо на у
Кре а тив ном кул тур ном клу -
бу по че ће у пе так, 28. сеп -
тем бра, свир ком бен да „По -
рив”. Од ред из ви ђа ча „На дел”
имао је за па же не ак тив но сти
про те кле не де ље: две еки пе
су уче ство ва ле на ви ше бо ју у
Но вом Па за ру, а три на ки -
кинд ским „Да ни ма лу да је”.

Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Пре ко две ста
уче сни ка из зе мље 
и ино стран ства

Про те клог ви кен да у Гло го њу
су при ре ђе ни сед ми „Да ни Ру -
му на” у ор га ни за ци ји ло кал ног
Кул тур но-умет нич ког дру штва
„Ве се ли ја”. Том зго дом по ме -
ну то удру же ње ујед но је обе ле -
жи ло осам де се ти ро ђен дан.

Пр вог да на ма ни фе ста ци је,
у су бо ту, 22. сеп тем бра, у про -
сто ри ја ма До ма кул ту ре отво -
ре на је из ло жба на род не но -
шње и ста рих фо то гра фи ја, с
мо ти ви ма из жи во та гло гоњ -
ских Ру му на, ко је су пре све га
чла но ви „Ве се ли је” ску пља ли
по се лу из при ват них ко лек -
ци ја. Има их и чак од пре сто -
ти нак го ди на, као на при мер
јед на ко ја при ка зу је по ро ди цу
Бо а ру у но шњи с кир ва ја из
1903. го ди не, а из ра дио ју је
Те о дор Фи ли пе ску, вла сник
штам па ри је у Зе му ну. У по -
став ци су се на шле и фо то гра -
фи је Та ми ша, сви њо ко ља, шко -
ле и цр кве. За бе ле же ни су и
до га ђа ји пре Пр вог свет ског ра -
та, као и од ла зак чла но ва фан -
фа ра из Гло го ња и Ме си ћа у
бор бу про тив фа ши зма.

Из ло жба је оста ла и у не де -
љу, 23. сеп тем бра, то ком да на,
ка да су јој при до да ти тра ди ци -
о нал ни ко ла чи, по пут штру дли
с ма ком и ро ла та с пек ме зом.

У по по днев ним ча со ви ма на
лет њој сце ни кул тур не уста но -
ве по чео је глав ни про грам, ко -
ји је отво рио пред сед ник КУД-а

СЕЛО

ОДР ЖА НИ СЕД МИ „ДА НИ РУ МУ НА” У ГЛО ГО ЊУ

„ВЕ СЕ ЛИ ЈА” ПРИ РЕ ДИ ЛА ВЕ СЕ ЉЕ 
ЗА НЕ ЗА БО РАВ

Страну припремио

Јордан
Филиповић

НА ДЕ ВЕ ТОМ ЕТ НО-ФЕ СТИ ВА ЛУ

До лов ци успе шни у
Вар ва ри ну

„Ве се ли ја” Идвор јан Кор не ли -
ју. Он је за хва лио го сти ма, апо -
стро фи ра ју ћи зва ни це из Гра -
да Пан че ва и Ам ба са де Ру му -
ни је у Бе о гра ду, чи ји је пред -
став ник про чи тао по здрав но
пи смо ам ба са дор ке Оа не Кри -
сти не По пе. По том је по чео је
кон церт тра ди ци о нал не му зи -
ке, на ко ме су се пред ста ви ли
фол кло ра ши из Кул тур ног цен -
тра из ру мун ске Де те, а фан -
фа ра „Дој на” из Ри ти ше ва из -
ве ла је тра ди ци о нал не ру мун -
ске пе сме. На сту пи ле су и во -
кал не со лист ки ње Фло ри ка Ни -
ко ли из Те ми шва ра (КУД „Лу -
ми на”) и Иси до ра Јо ви ца из

Јан ко вог Мо ста, ко ју је пра тио
ор ке стар КУД-а „Сте а уа” из Ов -
че. То дру штво се пред ста ви ло
хо ром и фол кло ром. Пе ва ле су
и Но во се љан ке Мо ни ка Блаж
и Кри сти на и Те о до ра Мик, ко -
ја, иа ко тек осмо го ди шња ки -
ња, увек на пра ви фе но ме нал -
ну ат мос фе ру. Ху мо ри ста Јо -
нел Ла зар је у ко сти му ба бе за -
сме вао пу бли ку се о ским при -
ча ма, ма ли ша ни из до ма ћег
Кул тур ног цен тра „Ин фи ни -
тум” су ре ци то ва ли, а на кра ју
су сви ра ли и игра ли чла но ви
КУД-а „Ве се ли ја”.

Би ло је укуп но пре ко две ста
уче сни ка, а сви они су на кон

зва нич ног про гра ма на ста ви -
ли дру же ње уз свир ку, иће и
пи ће. Ди ри гент КУД-а „Ве се -
ли ја” До рел Мар ја ну на вео је
да је то тра ди ци ја и за хва лио
сви ма ко ји су им по мо гли при
ор га ни за ци ји ове ма ни фе ста -
ци је.

– Не би смо ус пе ли да све ово
при ре ди мо без по др шке Ми -
ни стар ства за Ру му не из ди ја -
спо ре, по кра јин ских се кре та -
ри ја та за кул ту ру и на ци о нал -
не за јед ни це и Гра да Пан че ва,
као ни без на ших су гра ђа на ко -
ји су уче ство ва ли у из ла га њу
на род них но шњи и при пре ми
ко ла ча – ис та као је Мар ја ну.

Ма ло ко је у око ли ни то ли ко
по сти гао ка да је реч о сви ра њу
не ког ин стру мен та као фру -
лаш Ва са Пе тро вић. Он је већ
го ди на ма по зна то те ле ви зиј -
ско ли це, тач ни је од 2011, от -
кад са успе хом на сту па за ор -
ке стар Ра дио Бе о гра да. На фру -
ли сви ра де вет на ест го ди на,
тач ни је од сво је је да на е сте го -
ди не.

– Би ло је то баш у вре ме
бом бар до ва ња, ка да сам по чео
да играм фол клор и да у па у -
за ма про ба на школ ској фру -
ли ци ски дам ме ло ди је. То су
чу ли Ви до мир Је ле си је вић, та -
да шњи ди рек тор До ма кул ту -
ре у Стар че ву, где сам у то вре -
ме жи вео, и ко ре о граф Зо ран
Ра дој чић, па су од лу чи ли да
ми на ба ве ин стру мент. Не што
ка сни је ме је ко ре пе ти тор Па -
ја Убо вић при мио у ње гов ор -
ке стар, да би смо уско ро кон -
так ти ра ли с ле ген дар ним Бо -
ром Ду ги ћем, па сам се по ја -
вио на еми нент ном фе сти ва лу

„Злат на фру ла”. Та мо сам упо -
знао мно ге фе но ме нал не му -
зи ча ре, а од по ме ну тог ма е -
стра сам као нај мла ђи уче сник
до био на по клон фру лу – се ћа
се Пе тро вић.

Још јед на ва жна лич ност у
све ту тог ду вач ког ин стру мен -
та – Дра ган Јо во вић, ко ји је и
од ли чан пе да гог, на у чио је мла -

дог пан че вач ког умет ни ка све -
му што је нео п ход но.

– По том су ме по зва ли у ба -
ва ни штан ско дру штво, где је
ра дио из ве сни Бра то мир Лач -
ко вић, ко ји је во дио и бе о град -
ски КУД „Рад”. Он ме је по -
звао у ор ке стар и та мо сам се
ка лио до 2010. го ди не, ка да
сам по чео да сви рам и сак со -

фон, ка ко бих мо гао да за ра -
ђу јем, јер је у ко мер ци јал ним
свир ка ма тај ин стру мент све
тра же ни ји. Ипак, кру на мог
успе ха је ула зак у ор ке стар Ра -
дио Бе о гра да 2011. го ди не, на
ини ци ја ти ву ви о ли ни сте Не -
на да Стан ко ви ћа, ко ји ме је
ви део на јед ној пан че вач кој
му зич кој за ба ви. То је од мах
одо брио и чу ве ни Бра ни мир
Ђо кић, па се већ се дам го ди на
та мо во дим као за по слен. Ле -
по сам се ускла дио и не бих то
ни кад ме њао. Про бе и сни ма -
ња за ар хив има мо сва ко днев -
но у Сту ди ју 13 Ра дио Бе о гра -
да, а сви ра мо и на ра зним кон -
цер ти ма и у еми си ја ма по пут
„Ша ре ни це” или „60 на род них
пе са ма” – ис ти че Пе тро вић.

Мо жда је нај ва жни је то што
овај та лен то ва ни мла ди чо век
има пле ме ни ту ду шу, па не из -
о став но уче ству је у свим ху ма -
ни тар ним ак ци ја ма, на ро чи то
ка да је реч о по мо ћи де ци и
обо ле ли ма.

ВА СА ПЕ ТРО ВИЋ, НАЈ У СПЕ ШНИ ЈИ ФРУ ЛАШ ИЗ ОВИХ КРА ЈЕ ВА

Вр сни умет ник пле ме ни те ду ше 

ДВАНАЕСТИ СУСРЕТИ ГАЈДАША У КАЧАРЕВУ

И млади негују традицију



Ти ја на Шур ба то вић, 

сту дент ки ња

СЕ РИ ЈА: Као не ко ме ко пра -
ти огро ман број се ри ја, нај -
те же ми је би ло да ода бе рем
пре по ру ку за ову ка те го ри ју.
Ипак, иа ко во лим раз не жа -
нр о ве, од лу чи ћу се за до бру
ста ру фан та сти ку. Бри тан ска
се ри ја „Цр но огле да ло”, чи ја
је рад ња сме ште на у бли жу
или да љу бу дућ ност, ба ви се
ути ца јем ме ди ја и са вре ме не
тех но ло ги је на наш жи вот.
Се ри ја је ве о ма сме ла и ефект -
на, кон ци пи ра на та ко да на -
те ра на пре и спи ти ва ње. Ни је
ис кљу че но да ће вам иза зва -
ти не ла год ност – ме ни је сте,
ви ше пу та. Све епи зо де су
ура ђе не као ми ни-фил мо ви
и углав ном тра ју из ме ђу че -
тр де сет и де ве де сет ми ну та.

КЊИ ГА: Књи га „Мо ле ку ли”
до ма ћег пи сца Ива на То ки -
на зби р ка је ње го вих при ча
на пи са них у пе ри о ду из ме -
ђу 2009. и 2015. го ди не. Ве -
ћи на тих при ча би ла је пи -
са на за „City Magazine”, где
сам за пра во и са зна ла за ње -
га. Ре дов но сам од ла зи ла по
ча со пис и сво ју пор ци ју ужи -
ва ња, док ко нач но ни су об -
ја вље не у окви ру јед не књи -
ге. Јед на од оми ље них при -
ча из ове зби р ке ми је де фи -
ни тив но „Линд бург”. При че
су крат ке и из у зет но жи во
на пи са не. Ако не ким слу ча -
јем још ни сте от кри ли То ки -
на, са да је сјај но вре ме за то.

МУ ЗИ КА: Ка ко за се ри је, та -
ко ни за му зи ку не по сто ји
не ки жа нр ко ји бих по себ но
из дво ји ла. Во лим баш ра -
зно вр сну му зи ку и увек се
тру дим да се не огра ни ча -
вам, па та ко у об зир до ла зе
нај ра зли чи ти ји спо је ви. Тре -
нут но бих пре по ру чи ла „Зо -
стер”, мо стар ски бенд ко ји
ових да на до ста слу шам. Пр -
ви пут сам их за па зи ла пре
не ко ли ко го ди на ка да сам
чу ла ал бум „Има чи ка да”.
„Зо стер” је за по чео ка ри је -
ру као ре ге бенд, али у по -
след ње вре ме код ње га је
при су тан не што твр ђи звук.
Иа ко сам, ина че, ве ћи фан
ги тар ске му зи ке, кад су они
у пи та њу, не умем да од лу -
чим шта је бо ље. Ако ика да
бу де те у при ли ци да оде те
на њи хов на ступ, ни по што
не про пу штај те, то је не што
по себ но.

КУЛТУРА
Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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ПО ЧИ ЊЕ ФЕ СТИ ВАЛ „НО ВА”

ИН ТЕР НА ЦИ О НАЛ НА ИЗ ЛО ЖБА РА ДО ВА
ЧЕ ТР ДЕ СЕТ ДВО ЈЕ АУ ТО РА

Европ ско на сле ђе у
са вре ме ном 
ау тор ском стри пу и
илу стра ци ји

Улаз на све про гра ме
бес пла тан

Че твр ти фе сти вал „Но ва”, ко ји
ће би ти одр жан у Пан че ву, Ко -
ви ну и Бе о гра ду од 2. до 12.
ок то бра, у ор га ни за ци ји удру -
же ња „Ко му ни кАрт”, по све ћен
је обе ле жа ва њу Го ди не европ -
ског кул тур ног на сле ђа. У окви -
ру фе сти вал ског про гра ма би -
ће отво ре не две из ло жбе и одр -
жа ни два кон цер та, је дан пер -
фор манс и пре зен та ци ја, уз уче -
шће број них го сти ју из Ита ли -
је, Ау стри је, САД, Швед ске и
Ју жне Ко ре је. Улаз на све про -
гра ме је бес пла тан.

Све ча ним отва ра њем ве ли -
ке ин тер на ци о нал не из ло жбе
„Европ ско на сле ђе у са вре ме -
ном ау тор ском стри пу и илу -
стра ци ји” у уто рак, 2. ок то бра,
у 20 са ти, у ста ром би о ско пу
„Вој во ди на” у Пан че ву по че ће
че твр ти фе сти вал „Но ва”.

На из ло жби, ко ја је увр ште -
на у на ци о нал ни про грам Ми -
ни стар ства кул ту ре и ин фор -
ми са ња Ре пу бли ке Ср би је као
део обе ле жа ва ња Го ди не европ -
ског кул тур ног на сле ђа, би ће
пред ста вље ни ра до ви че тр де -
сет дво је ау то ра из два де сет пет
зе ма ља. Го сти све ча ног отва -
ра ња би ће и стрип-цр та чи Ал -
бер то Ко ра ди (Ита ли ја), То мас

Мо ле ку ли

МОЈ избор МОЈ

Културни телекс
Му зи ка
Че твр так, 27. сеп тем бар, 21 сат, фо а је Кул тур ног цен тра:
ве че сал се. 

Пе так, 28. сеп тем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт Не бој ше и Бо ја не Бр да рић (фе сти вал „Ethno.com”).

Пе так, 28. сеп тем бар, 21.10, сце на Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Бе ло плат но” (фе сти вал „Ethno.com”).

Су бо та, 29. сеп тем бар, 20 са ти, сце на Кул тур ног цен тра: је -
вреј ска му зич ка пред ста ва „Јо сиф и ње го ва бра ћа” (фе сти -
вал „Ethno.com”).

Су бо та, 29. сеп тем бар, 21 сат, дво ра на „Апо ло” До ма омла -
ди не: кон церт бен да „Тро ва чи” (Не мач ка).

Те мат ски про грам
Пе так, 28. сеп тем бар, 19 са ти, Град ска би бли о те ка: мул ти -
ме ди јал но пре да ва ње „Dолина кра ље ва – епо ха Не ма њи ћа”.
Уче ству ју Ја ња То до ро вић, пра во слав ни пу бли ци ста, и Дра -
ган То до ро вић, пу бли ци ста и гра фич ки ди зај нер.

Пе так, 28. сеп тем бар, 19.30, Све ча на са ла На род ног му зе -
ја: про мо ци ја књи ге Ни ко ле Вла ји ћа „Ку ће и љу ди” – во дич
кроз кул тур ну исто ри ју гра да Пан че ва. 

Уто рак, 2. ок то бар, 20 са ти, би о скоп „Вој во ди на”: све ча но
отва ра ње ин тер на ци о нал не из ло жбе „Европ ско на сле ђе у са -
вре ме ном ау тор ском стри пу и илу стра ци ји”.

Сре да, 3. ок то бар, 18 са ти, Ка фе-га ле ри ја: отва ра ње стрип-
-из ло жбе и „ГР РР!Про грам”. Из ла жу Ни клас Нен зен (Швед -
ска) и Џо ел Вајт (САД).

Пан че вач ка пу бли ка је има ла
при ли ку да у по не де љак, 24.
сеп тем бра, упо зна бри тан ску
пе сни ки њу Џе нет Са дер ланд
(Janet Sutherland), ко ја је го -
сто ва ла у Град ској би бли о те -
ци. У про гра му су уче ство ва ли
Иван ка Рад ма но вић, књи жев -
ни ца и пре во ди лац, и Ви дак
М. Ма сло ва рић, књи жев ни кри -
ти чар, есе ји ста и књи жев ник.

Ово је ње на пр ва по се та Ср -
би ји, а по зва на је као го шћа
Ме ђу на род них пе снич ких су -
сре та, ко је сва ког сеп тем бра
тра ди ци о нал но ор га ни зу је Удру -
же ње књи жев ни ка Ср би је.

Џе нет Са дер ланд је сту ди -
ра ла ен гле ску књи жев ност на
Уни вер зи те ту у Кар ди фу (Велс)
и аме рич ку по е зи ју на Уни вер -
зи те ту у Есек су. Ау тор је три ју
збир ки по е зи је, ко је је об ја вио
„Ширс ман букс”: „Па ље ње ср -
жи” (2006), „Џе ла тов врт”
(2009) и „Ске лет ни мај мун”
(2014). Че твр та збир ка, под на -
сло вом „На ше га здин ство”, у
са рад њи са истим из да ва чем,

пла ни ра на је за по че так 2019.
го ди не.

До бит ни ца је сти пен ди је „Хо -
тор нден” за 2018. го ди ну, а
2017. го ди не је осво ји ла пр ву
на гра ду на фе сти ва лу по е зи је
у Кен ту и Са сек су.

Ње не пе сме су об ја вље не у
пре сти жним ан то ло ги ја ма,
књи жев ним ча со пи си ма и на
ин тер не ту. Пре во ђе на је на
пољ ски, пор ту гал ски, ита ли -
јан ски, срп ски, сло ве нач ки и
ма ла ја лам ски. Жи ви и ра ди у

Ис точ ном Есек су у Ве ли кој Бри -
та ни ји.

– Те ме мо је по е зи је су успо -
ме не и за бо рав, ста ре ње, свет
при ро де, не ху ма ност чо ве ка
пре ма чо ве ку. Ин спи ри шу ме
при че дру гих, древ не при че,
са вре ме не анег до те, иде је о то -
ме шта зна чи би ти чо век. Че -
сто су то сит ни це ко је сам ви -
де ла, се ћа ња и оно што се чи -
ни да зна че ства ри ко је су пре -
о ста ле – ка же Џе нет Са дер -
ланд о свом ства ра ла штву.

То ком бо рав ка у Ср би ји књи -
жев ни ца ће по се ти ти и гра до ве
и ме ста ко ји ма је дав не 1846. и
1847. го ди не, у пра ско зор је исто -
риј ских до га ђа ја у Евро пи и на -
до ла зе ће опа сно сти од Ото ман -
ске им пе ри је, пу то вао њен чу -
кун де да Џорџ Деј вис, као при ја -
тељ и пра ти лац гла сни ка Кра -
љев ског ка би не та Ве ли ке Бри та -
ни је, го спо ди на Га ча. Ре зул тат
тих пу то ва ња су два ру ком пи са -
на и илу стро ва на днев ни ка у ко -
ји ма је Џорџ Деј вис сва ко днев но
до ку мен то вао сво ја за па жа ња у
ве зи с пу то ва њи ма и бе ле жио, с
мла да лач ким ен ту зи ја змом, сво -
ју оча ра ност пре де ли ма, ми шље -
ња љу ди ко је је упо знао, опи се
ло кал них оби ча ја и ути ске о то -
ме ка ко је из гле да ло пу то ва ти по
Ср би ји и Евро пи у то вре ме.

ЏЕ НЕТ СА ДЕР ЛАНД У ГРАД СКОЈ БИ БЛИ О ТЕ ЦИ

Го сто ва ње бри тан ске пе сни ки ње

и ра ју ћи та ко сво је вр стан хи -
брид ни ин стру мент.

Го сто ва ње ита ли јан ске те а -
тар ске тру пе „Laminarie” би ће
на про гра му у пе так, 5. ок то бра,
од 21 сат, у ста ром би о ско пу
„Вој во ди на” у Пан че ву. Ова
углед на тру па из Бо ло ње пред -
ста ви ће се пер фор ман сом „Den-
tro le cose”, ко ји је ин спи ри сан
умет но шћу Џек со на По ло ка,
Вар ла ма Ша ла мо ва и Кон стан -
ти на Бран ку ши ја. Тру па „Lami-
narie” го во ри ће о свом ра ду на
по себ ној пре зен та ци ји у Бе о гра -
ду, 7. ок то бра, од 18.30, у „Ма -
га ци ну” у Кра ље ви ћа Мар ка.

По след њег да на фе сти ва ла
„Но ва”, у не де љу, 7. ок то бра, у
21 сат, у На род ном му зе ју Пан -
че во на про гра му ће би ти спе -
ци јал ни кон церт ау стриј ско-
иран ског са ста ва „Gabbeh”, ко -
ји ће пу бли ку по ве сти на не -
сва ки да шње му зич ко пу то ва -
ње од древ не Пер си је до мо -
дер ног Бе ча. Ин тер на ци о нал -
ни трио „Gabbeh” пред во ди
Иран ка с ка над ским па со шем,
во ка лист ки ња Гол нар Схаyхар.
Ње на зе мља ки ња по ме сту ро -
ђе ња, Mona Matbou Riahi, сви -
ра кла ри нет, а Ау стри ја нац Ma-
nu Mayr – кон тра бас.

Фе сти вал „Но ва” се ове го ди -
не одр жа ва уз по кро ви тељ ство
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, ин фор ми са ње и од но се с
вер ским за јед ни ца ма, а уз по -
др шку Ау стриј ског кул тур ног
фо ру ма и Ита ли јан ског ин сти -
ту та за кул ту ру у Бе о гра ду.

Страну припремила 
Мирјана

Марић

УСПЕСИ НА ТАКМИЧЕЊИМА ЗА КАРИКАТУРЕ

Признања за наставника и ђака
Панчевачки илустратор и кари-
катуриста Никола Драгаш осво-
јио је треће место за карикатуру
на педесетој „Шабачкој чивија-
ди”. На конкурс је пристигло
двеста радова педесетак аутора
из Србије и региона. Тема ово-
годишњег конкурса била је, као
и сваке године, Србија. На овом
конкурсу Драгаш је два пута био
трећи и једном други.

„Шабачка чивијада” се одр-
жава сваке године у септембру
пред малогоспојински „Шабач-
ки вашар”. Ова културно-тури-
стичка манифестација настала
је 1968. године под слоганом
„Белосветски вашар хумора и
сатире”. Њен циљ је неговање

изворног хумора народа на под-
небљу Мачве, Посавотамнаве и
Поцерине и града Шапца. Ма-
нифестација одсликава дух Шап-
чана и њихову спремност на ша-
лу и доскочицу, како на туђи,
тако и на сопствени рачун.

Велики успех је остварила и
полазница Школе карикатуре
Дома омладине Панчево Ања
Атанацков (15), која је освоји-
ла специјално признање на Ме-
ђународном конкурсу за кари-
катуру „Чаковец 2018” у Хр-
ватској. Тема је била „Компју-
терско размишљање”. На кон-
курс је пристигао сто тридесет
један рад од сто једанаест ау-
тора из шест држава.

ДВОРАНА „АПОЛО”

Концерт групе
„Тровачи”

Дом омладине Панчево у са-
радњи с „Гете институтом”
из Београда организоваће
концерт бенда „Тровачи” у
дворани „Аполо” у суботу, 29.
септембра.

Бенд „Тровачи” чине че-
тири диселдорфска музича-
ра југословенског порекла,
појачана немачком дувачком
секцијом. Бенд окупљен око
екс „Балканајзера” Данка Ра-
бреновића повезују двадесе-
тогодишње искуство живота
у Немачкој, динамични бал-

кански ска, реге и панк. Тај
спој музичких стилова под-
лога је за симпатичне, духо-
вите и аутоироничне стихо-
ве на српском, немачком и
енглеском језику.

У саставу су Данко Рабре-
новић (вокал и гитара), Бо-
рис Рабреновић (гитара и
пратећи вокал), Александар
Глишић (бубњеви), Атила
Ђембер (бас и пратећи во-
кал), Свен Хајлман (труба) и
Петер Паул Хајнен (тром-
бон).

Фа ци нек (Ау стри ја), Ни клас
Нен зен (Швед ска), Џо ел Вајт
(САД) и број ни до ма ћи ау то -
ри, по пут Алек сан дра Зо гра фа
(се лек то ра стрип-про гра ма),
Ане Пе тро вић, Бо ри са Ста ни -
ћа, Да ни ла Ми ло ше ва Wosto-
ka, Дар ка Да цо ви ћа, Дра га не
Ку пре ша нин, Кејт Во зниц ки,
Вла да на Ни ко ли ћа и дру гих.
Из ло жбу ће отво ри ти го спо дин
Јо ха нес Ир шик, пред сед ник
кла сте ра EUNIC Ср би ја.

Дру ге фе сти вал ске ве че ри, у
сре ду, 3. ок то бра, у 18 са ти, у
Ка фе-га ле ри ји би ће отво ре на
из ло жба стри по ва дво ји це ино -
стра них стрип-цр та ча: Ни кла -
са Нен зе на из Швед ске и Џо е -
ла Вај та из САД. На кон отва ра -
ња Са ша Ра ке зић (али јас Алек -
сан дар Зо граф) одр жа ће по се -
бан „ГР РР!Про грам”, на ме њен

го сти ма и мла дим стрип-ау то -
ри ма из Ср би је.

У че твр так, 4. ок то бра, про -
грам фе сти ва ла „Но ва” се ли се
у Ко вин, ка да ће од 20 са ти у
Цен тру за кул ту ру би ти одр -
жан кон церт Ива на Ву ко са вље -
ви ћа (Ср би ја) и Il Hoon Сoon-a
(Ју жна Ко ре ја). Иван Ву ко са -
вље вић, мла ди ком по зи тор из
Ко ви на, и ју жно ко реј ски пи ја -
ни ста Il Hoon Сoоn су свој за -
јед нич ки рад пр ви пут пред -
ста ви ли на пре сти жном фе сти -
ва лу „Rewire”, на ко ме су на -
сту па ле и свет ске ве ли чи не
аван гард не му зи ке Ло ри Ан -
дер сон, Матс Гу стаф сон и дру -
ги. Том при ли ком су пред ста -
ви ли про је кат ко ји ће мо слу -
ша ти на фе сти ва лу „Но ва”, у
ко ме је елек трич на ги та ра по -
ста вље на уну тар кла ви ра, кре -
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ГОЛФ 5, 2.0 ди зел,
2005. го ди ште, екс -
тра. 062/504-504.
(266597)

РО ВЕР 45, хеч-бек,
2004, БМВ мо тор,
ре ги стро ван, пер -
фек тан, 1.800.
061/150-05-03.
(266736)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же -
ну га ра жу, Ко теж 2,
на углу код Пи ва ре.
063/354-221.
(266907

ПУН ТО 2009, гас, ку -
ка, му зи ка, га ра жи -
ран, пр ви вла сник.
064/240-93-84.
(266941)

ПУН ТО 1.3, мул ти џет
ди зел, 2005, пе то ра
вра та, фул опре ма.
064/587-50-24.
(266958)

ПО ЛО 1.4, ТДИ, ди -
зел, 2007, пе то ра
вра та, фул опре ма, у
пр вој бо ји. 064/587-
50-24. (266958)

ФИ ЈАТ бра во 1.9
мул ти џет 2007, фул
опре ма, на име.
064/587-50-24.
(266958)

ПУН ТО 1, 1.1, 1996,
тро је вра та, ре ги -
стро ван до кра ја го -
ди не. 064/587-50-24.
(266958)

ПЕ ЖО 307, 1.6 бен -
зин, 2001, де цем бар,
пе то ра вра та, фул
опре ма, пр ва бо ја,
156.000 км, на име.
064/587-50-24.
(266958)

АСТРА Г ка ра ван,
2001, 1.6, са пли ном,
ре ги стро ва на.
063/345-837.
(266963)

ОК ТА ВИ ЈУ А 4, 1.9
ТДИ, 2008, ре ги стро -
ван, вла сник.
063/345-837.
(266963)

КА МИ ОН ри вал
иве ко  1998. го ди -
ште, не ре ги стро ван,
1300 евра, про да јем.
062/465-777.
(266975)

РЕ НО ме ган 2007,
ди зел, 106 кс, шест
бр зи на, 2/3 вра та,
кли ма, вла сник.
064/246-05-71.
(266686)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
шко да ок та ви ју 2.0
ТДИ, ка ра ван, 2008.
го ди ште. 064/888-42-
88. (267010)

ПРО ДА ЈЕМ пе жо
307, 2005. 063/801-
24-45. (267015)

ФИ ЈАТ пун то 1,3,
мул ти џет, ди зел, ре -
ги стро ван, од ли чан,
2004. го ди ште.
061/110-24-85
(267182)

ПРО ДА ЈЕМ за ста ву
101, 2005. го ди ште,
ре ги стро ван, по вољ -
но. 062/193-36-05.
(267198)

ПЕ ЖО 106, 1998, 1.0
мо тор ре ги стро ван
ду го, од лич но ста ње,
850 евра. 069/641-
124. (267162)

НАЈ ПО ВОЉ НИ ЈИ от -
куп свих вр ста во зи -
ла, ка та ли за то ра,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
069/203-00-44,
066/409-991.
(260599)

ОТ КУП во зи ла, ала -
та, гво жђа, оста ло,
про да ја де ло ва, до -
ла зим на адре су.
063/782-82-69,
061/211-59-15.
(260599)  

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле  у би ло ком ста њу,
90 до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25.
(2671767)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле у би ло ком ста њу
од 70 до 2.000 евра.
062/193-36-05.
(267198)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би -
ле, ста ње не бит но, до
2.000 евра.  063/165-
83-75. (267198)

ПРО ДА ЈЕМ рас ту ри -
вач  за ђу бре, др ља чу
са 4 кри ла, по вољ но.
069/617-059.
(267159)

ИЗ ДА ЈЕМ мон та жну
га ра жу, ло ка ци ја 11
Дрин ска, га ра жно
ме сто бр. 36 (II зо -
на). 069/369-69-93.
(267046)

КИ НО-ФИЛ МО ВЕ 8
мм, 16 мм и све вр -
сте ви део-ка се та ква -
ли тет но пре сни ма -
вам на ДВД. 
343-563, 
063/288-278.
(266190)

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

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

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим
услу жно пе че ње на
др ва, ра жањ. По вољ -
но. 064/997-79-09.
(265878)

ПРО ДА ЈЕМ очу ван
шпо рет ал фа 90 Х,
де сни и бен зин ски
мо тор за ме ша ли цу.
064/319-35-67.
(266874)

ТВ ЛЦД 22 м2, 80
евра, ТА пећ, 3.5 кв,
150 евра. 060/099-
33-68. (266932)

ОГРЕВ пре о ста ли,
стај ско ђу бре кра ве,
би бер цреп, са ло нит
пло че. 063/711-77-
54. (266903)

ОР МАР, ду шек, сто,
сто ли це, ви три не, ко -
мо де, ход ник ве ша -
ли ца, гре ја ли це.
065/353-07-57.
(266902)

ПРО ДА ЈЕМ две кре -
ка ве со пе ћи, ка мин
ал фа плам, кру њач-
пре кру пач. 060/036-
62-05. (266910)

ДВА КА У ЧА клик-
клак, две фо те ље,
сто чић, ор ма рић за
обу ћу, пећ ал фа
плам. 063/325-566.
(266822)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи свих кв, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја, по вољ но.
061/641-30-36.
(266894)

ПРО ДА ЈЕМ ком плет -
но ре мон то ва не ТА
пе ћи као но ве, ком -
пен за ци ја, до го вор.
До ста ва, мон та жа,
га ран ци ја. 062/150-
68-54. (266923)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње, елек -
трон ку, но ви ји тип,
са га ран ци јом.
013/361-361,
064/122-68-05.
(267117)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи – 2, 3,
4 и 6 кв, до ста ва,
мон та жа, га ран ци ја.
064/366-57-87, 335-
930. (267133)

ПРЕ ПЕ ЛИЧ ЈА ја ја,
сме де ре вац, сто чић
за ТВ, соб ни сто чић
ма си ван. 061/150-
05-03. (267076)

НО ВИ ЈИ шпо рет
плин-стру ја, веш-ма -
ши на го ре ње, кан ди,
фри жи де ер 280 л,
су до-ма ши на, уга о на
гар ни ту ра, ку хињ са -
ки рад ни ви се ћи, чи -
ви лук са ци пе лар ни -
ком, ле жа ји. Тел.
063/861-82-66.
(267082)

ПРО ДА ЈЕМ то мо сов
мо тор за ча ма ца, 3,5
кв, има пло вид бе ну
до зво лу. Тел.
064/178-38-92.
(267091)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну, шпо рет, фри -
жи дер, за мр зи вач,
кре вет, ре гал.
060/344-32-34.
(267093)

ПРО ДА ЈЕМ ин ва лид -
ска ко ли ца. Тел.
060/752-18-20. 

ПРО ДА ЈЕМ пећ „тер -
мо монт”, за цен трал -
но гре ја ње, за 100
м2. Тел. 063/831-48-
74. л(266941)

ПРО ДА ЈЕМ тру пац
ора ха ду жи не 215
цм, преч ни ка 60 цм.
064/848-85-21.
(266969)

ПРО ДА ЈЕМ ло вач ке
пу шке, му ља ру за
гро жђе, ва гу 200 кг,
про зо ре и вра та.
064/271-58-12.
(266972)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста -
ва, мон та жа, га ран -
ци ја, по вољ но.
063/898-00-82.
(266974)

РАС ПРО ДА ЈА ко ка
но си ља у пу ној но си -
во сти са фар ме „Да -
бић” у Пан че ву, по
це ни од 200 ди на ра
ко мад. Упис вр ши мо
за 13. ок то бар 2018.
013/377-901. 

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
тр пе за риј ски сто са
шест сто ли ца, до бро
ста ње. 064/323-94-
80. (266967)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за -
риј ски сто и че ти ри
сто ли це. 060/362-78-
71. (266981)

ПРО ДА ЈЕМ вра та са
про зо ром од алок си -
ра ног алу ми ни ју ма,
ди мен зи је 240 х 150
и др ве на га ра жна
вра та. 064/393-14-
75. (266984)
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КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај,
сли ке, са то ве, пен ка -
ла, стри по ве, играч -
ке, би жу те ри ју и
оста ло. 063/705-18-
18, 335-974, 335-930.
(267133)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, аку -
му ла то ре, алу ми ни -
јум, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо -
ре, шпо ре те.
061/206-26-24.
(207183)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу -
ми ни јум, оло во, веш-
ма ши не, за мр зи ва че,
те ле ви зо ре, до ла зим.
061/321-77-93.
(267183)

КУ ПУ ЈЕ МО ме тал ни
от пад, гво жђе, алу -
ми ни јум, оло во, ме -
синг, веш-ма ши не,
за мр зи ва че, фри жи -
де ре. 061/322-04-94.
(267183)

ПРО ДА ЈЕМ ле пе ку -
ће на свим ло ка ци ја -
ма. „Ве сна”,
066/937-00-13.
(СМС)

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. (4783)

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

ПРО ДА ЈЕМ но ву и
ста ру ку ћу, Ули ца
Осло бо ђе ња 38-а.
013/320-144,
063/116-77-76. 

КУ ЋА, Ста ри Та миш,
про да ја/за ме на за
стан у Пан че ву, 350
м2, дво ри ште, по -
друм, пот кро вље, по -
моћ ни објек ти, 
га ра жа. 
062/844-33-04.
(266149)

СТА РА ку ћа са ве ли -
ким пла цем, Син ђе -
ли ће ва 89, 11 ари,
вла сник, 1/1 у фрон -
ту 19,5 ме та ра, Це на
51.000 евра. Тел.
063/820-53-34.
(265720)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ку ћу у Ива но ву, 29.
но вем бра бр. 80.
062/415-359.
(266231)

КУ ЋА, 7. ју ла, ком -
плет но сре ђе на.
064/424-71-26.
(266493)

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)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 062/976-
85-76. (265278)

СТА РА ку ћа за ру ше -
ње, Ца ра Ду ша на 73.
8 ари, вла сник, 1/1, у
фрон ту 12 ме та ра,
це на 51.000 евра.
Тел. 063/820-53-34.
(265780)

ПРО ДА ЈЕМ воћ њак
пре ма Ива но ву, 12
ари, са објек том це -
на по до го во ру. Тел.
060/308-97-78.
(266047)

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.
(265475)

ПРО ДА ЈЕ се ку ћа у
из град њи у Ба нат -
ском Но вом Се лу,
200 м2, це на 25.000
евра. Тел. 063/193-
63-59. (265831)

ИВА НО ВО, ку ћа на
3.5 ара пла ца, Вој во -
ђан ска 71. 013/629-
343, 063/763-62-12.
(266795)

МРА МО РАК, хит на
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
069/255-87-86.
(266652)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, 56 ари, гра ђе -
вин ско зе мљи ште са
ви кен ди цом, по моћ -
ним про сто ри ја ма,
во да, стру ја.
064/280-60-53.
(266591)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, ле -
га ли зо ва ну на Ку де -
љар цу, на 9 ари пла -
ца. 064/040-82-72.
(266636)

МИ СА, ку ћа ПР +
спрат, од лич на ло ка -
ци ја, код бол ни це,
шко ле, са мо 55.000.
(67), „Мил ка”,
063/744-28-66.
(266848)

КУ ЋЕ, цен тар, лукс,
код На род не ба ште,
бли зи на бол ни це,
103 м2, 227, 65.000,
дво ри ште. (67),
„Мил ка”, 063/744-
28-66. (266848)

КУ ЋУ, по че так Вој ло -
ви це, пре ле па, уњи -
же на, вре ди по гле да -
ти, ПР + ПК, 40.000.
(67), „Мил ка”,
063/744-28-66.
(266848)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ,
плац до пу та, 32.90,
укњи же на, иде а лан
за би ло ко ји би знис.
(67), „Мил ка”,
063/744-28-66.
(266848)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, ку ћа,
хит но, три ста на,
одво је но, пре ко пу та
„Ави ва”, лукс, дво ри -
ште, те ра се. (67),
„Мил ка”, 063/744-
28-66. (266848)

СЕ ЛО БРЕ СТО ВАЦ,
но ва укњи же на,
16.000, са мо, Вла ди -
ми ро вац, 10.000,
Стар че во, до пу та,
26.000. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66.
(266848)

КУ ЋА, ши ри цен тар,
пре ле па, ПР + дво ри -
ште, ло кал, га ра жа,
сре ђе на, 36.000.
(67), „Мил ка”,
063/744-28-66.
(266848)

ВИ КЕН ДИ ЦА, До ло -
во, плац, воћ њак 25
ари, по вољ но, при ко -
ли цу пут нич ку. 313-
716. (266898)

ПРО ДА ЈЕМ улич ну и
дво ри шну ку ћу, Син -
ђе ли ће ва 38. По вољ -
но за ин ве сти то ре.
(266933)

КУ ЋА, Омо љи ца, 120
м2, 26 ари, воћ њак,
гре ја ње. 064/959-93-
67. (266717)

ПРО ДА ЈЕМ плац 7.5
ари са свом ин фра -
струк ту ром, по вољ -
но. 060/332-74-04,
065/849-09-38.
(266911)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про -
сто ри је 27 м2, све ле -
га ли зо ва но, на 3 ара,
22.000 евра.
063/771-42-24.
(266928)

ПРО ДА ЈЕМ плац 15
ари у Ба нат ском Но -
вом Се лу. 064/195-
15-65. (266888)

НО ВА КУ ЋА, цен тар,
са ле пим дво ри штем,
за би знис, ужи ва ње,
196 м2, вла сник,
125.000 евра, до го -
вор. 063/232-757.
(266763)

МИ СА, гра ђе вин ски
плац на про да ју, 7
ари. 064/169-02-56.
(67065)

ПРО ДА ЈЕМ у Ули ци
Мил ке Мар ко вић,
Те сла, дво ри шно две
стам бе не је ди ни це,
са око два и по ара
пла ца. 064/326-38-
37. (266893)

КУ ЋА, Гор њи град,
220 м2, ком плет но
сре ђе на, у мир ном
де лу гра да. 064/640-
42-80. (267049)

ОМО ЉИ ЦА, плац
11.5 ари, га ра жа,
обје кат, 200 м2, во да,
стру ја. 064/260-05-
04. (267064)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3.8 ари.
063/301-360.
(267050)

КУ ЋА, Ца ра Ду ша на,
90 м2, 2 ара, 86 м2

пла ца, 50.000 евра.
Зва ти од 18 до 20 са -
ти. 064/832-13-35.
(267073)

ПРО ДА ЈЕМ но ву ку -
ћу, за вр шни ра до ви,
но ва Ми са. Вла сни -
штво, 1/1. 064/221-
36-12. (267058)

ЦЕН ТАР, ку ћа 120
м2, 5 ари, 75.000; Ко -
теж 1, 3.5 ара, 160
м2, 105.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(266949)

МАР ГИ ТА, ку ћа 160
м2, 2.5 ара, 55.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (266949)

НА ПРО ДА ЈУ укњи -
же ни гра ђе вин ски
пла це ви, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(266949)

УСЕ ЉИ ВА ку ћа, 65
м2, 6.5 ари, по моћ ни
објек ти, ле га ли зо ва -
на. 064/961-00-70.
(266956)

КУ ЋА, ста ри ја, Осло -
бо ђе ња 44, 3.2 ара,
про да је вла сник.
062/465-777.
(266975)

ПРО ДА ЈЕМ два гра -
ђе вин ска пла ца,
огра ђе на, укњи же на,
5 ари + 4.5 ара под
во ћем. 063/805-63-
54. (266986)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа са
5 ари пла ца, Ца ра
Ду ша на бр. 109. Тел.
063/864-09-85.
(266989)

ПРО ДА ЈЕМ плац у
Мра мор ку, 7,29 ари,
по вољ но. Ни ко лић.
Тел. 063/808-57-35.
(266988)

КУ ЋА у То по ли, сре -
ђе на, са дво ри штем,
22.000. (926), „Ку по -
ла”, 065/328-66-94.
(267002)

ПРО ДА ЈЕМ че ти ри
лан ца зе мље на ма -
лом На де лу.
063/241-7589.
(267004)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту 30
ари, на Ја буч ком пу -
ту, Ка ра у ла 2, дру га
дуж од пу та. Тел.
343-847. (267007)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у
Вој ло ви ци. 013/232-
21-30, 063/162-50-
00. (267013)

ВОЋ ЊАК 18 ари,
1/1, Ку де љар ски на -
сип, огра ђен, уре ђен.
063/472-669.
(267106)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Син ђе ли ће вом на се -
љу и ку ћу на Но во се -
љан ском пу ту.
063/894-84-23.
(267085)

ХЕК ТАР гра ђе вин -
ског зе мљи шта, се -
вер на зо на, ин фра -
струк ту ра ком плет на,
са мо 15.000 евра.
063/894-84-23.
(267085)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2,
за ре но ви ра ње, 15
ари, 18.000. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (267081)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле -
пе ку ће на 7 ари,
тро фа зна, ка на ли за -
ци ја, 38.000, фик сно.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(267081)

ВИ ШЕ по вољ них ку -
ћа у се ли ма: Де бе ља -
ча, Ка ча ре во, и др.
(49), „Му станг”,
062/226-901.
(267081)

НО ВА МИ СА, три
ета же, 6 х 10, из вор -
но, 57.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (267081)

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.
(267105)

КУ ЋА у из град њи, Ја -
бу ка, Ни ко ле Те сле
34, на углу. Ози да но
при зе мље, спрат са
пу ном ци глом, до
пла ца до ве де на стру -
ја, во да, гас, те ле -
фон ска ли ни ја.
013/262-42-70. 

ПРО ДА ЈЕМ део ку ће
у цен тру гра да, по -
вољ но. 064/548-29-
29. (267111)
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БАЛ КОН СКА вра та,
255/140, про зор
170/100, пре град на
алу ми ни јум ска огра -
да за те ра се 385/160,
цре во за ва здух 25 м,
жен ски би цикл R06.
062/893-07-09.
(267181)

БА ЛИ РА НА де те ли на,
пра си ћи на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-68.
(267202)

ПО ЛО ВАН на ме штај,
на про да ју. По зив на
060/752-22-28.
(267204)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер 140 – 300 ли та ра,
веш-ма ши ну.
064/129-73-60,
013/346-790.
(267205)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи, пер је, ста ро
гво жђе и оста ло.
066/900-79-04. (2668)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, нај бо ље пла -
ћам, до ла зак од мах.
061/641-30-36.
(266894)

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

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ТА пе ћи, сто -
ло ве, сто ли це, оста ло
по кућ ство. 061/149-
38-93. (266974)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не, те ле ви зо ре.
064/158-44-10,
0673/101-11-47.
(266957)

КУ ПУ ЈЕМ гво жђе, ба -
кар, ме синг, ста ре
сла ви не, аку му ла то -
ре, веш-ма ши не,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, оста ли ме тал ни
от пад. 
060/521-93-40.
(267134)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи,
ис прав ност ни је 
бит на. 
064/366-57-87, 
335-930.
(267133)

НА ПРО ДА ЈУ ја рац,
две ко зе и ја ри ћи.
Тел. 065/961-92-14.
(266995)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ и
ком пју тер ски пи са ћи
сто. По вољ но. Тел.
064/483-50-90.
(267011)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе од
1.950 евра, за објек те
од 70 до 400 м2.
062/118-26-81.
(267016)

ШАР ПЛА НИН ЦЕ ста -
ре три ме се ца, про -
да јем. Тел. 063/833-
33-86. (267031)

ПРО ДА ЈЕМ ка шу од
шип ка за џем, 5 ли та -
ра 600 ди на ра.
064/979-07-19,
063/864-70-44.
(267032)

ПРО ДА ЈЕМ аква ри -
јум за ри би це, ха у бу
за ко су, два бра ни ка
и ин стру мент та блу за
ју га и две шта ке.
065/417-50-35.
(267037)

ПРО ДА ЈЕМ кра ву.
Тел. 060/313-87-86.
(267038)

ПРО ДА ЈЕМ де сет ку -
би ка бу ко вих др ва,
две пе ћи на чвр сто
го ри во и ТА пећ. Тел.
061/660-80-44,
013/366-474.
(267067)

ПРО ДА ЈЕМ пет ста -
ба ла ора ха од 60 го -
ди на. 013/400-468.
(267060)

ПРО ДА ЈЕМ два по -
крет на из ло га, 50
евра ко мад, хит но.
Тел. 062/821-44-94.
(267055)

ПРО ДА ЈЕМ пар кет,
нов, ја сен, 28 м2.
066/346-690.
(267151)

ПРО ДА ЈЕМ ма 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.
(267154)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер са за мр зи ва чем,
го ре ње 90 евра.
064/329-37-84.
(267169)

ПРО ДА ЈЕМ по вољ но,
су до пе ре, рад не еле -
мен те, ку хи ње.
060/180-10-20,
013/371-568.
(267180)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУПОПРОДАЈА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА



ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Вој ло ви ци, две стам -
бе не је ди ни це, ЦГ.
013/348-137,
062/348-137.
(267097)

БЛИ ЗУ цен тра са лон -
ска ку ћа на 7.8 ари,
ку ћа на 4 ара,
68.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267083)

ЦЕН ТАР, дво ри шни
51 м2, 14.000, дво ри -
шна ку ћа-стан, 50 м2,
25.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267083)

БЛИ ЗИ НА цен тра,
ку ћа за би знис, 550
м2, 10 ари, 160.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(267109)

ЦА РА ЛА ЗА РА, 140
м2, 4 ара, при зем на
ку ћа, 82.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(267109)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, сре ђе -
на, 120 м2, 2 ара,
55.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (267109)

ТЕ СЛА, 180, ЕГ,
80.000; Ми са, три
ета же, 68.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(267178)

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.
(267123)

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.
(267123)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
пар це лом у Ско ре -
нов цу. 
064/366-92-92,
063/160-50-78.
(267138)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва
ку ћа, 170 м2, 3 ара,
хит но. 063/784-71-
34, 063/771-75-96.
(267139)

ГОР ЊИ ГРАД, 5 ари
пла ца, са ста ри јом
ку ћом, вла сник, 1/1.
065/357-81-38.
(267144)

СО ДА РА, max, 58 м2,
ЦГ, лифт, ком плет но
на ме штен, 150 евра.
064/320-05-42.
(267142)

СТА РА МИ СА, 100
м2, 4 ара, 20.000
евра. 065/800-77-70.
(267158)

КУ ЋА 104 м2, на 4.66
ари пла ца, по вољ но,
Стар че во, окрет ни ца,
глав ни пут. 061/187-
24-22. (267165)

ПЛАЦ, 40  ари са ку -
ћом, стру ја, во да, га -
ра жа, на Ка ра у ли.
064/205-53-32.
(267166)

ЦЕН ТАР, 6 ари, Б. Јо -
ва но вић, 75.000
евра. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266959)

ТЕ СЛА, ку ћа 90 м2,
3.5 ара, од лич на ло -
ка ци ја, 55.000 евра.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267206)

ИМАМ ста но ве и ку -
ће на Ко те жу 1 и 2,
Те сли, цен тру и оста -
лим ло ка ци ја ма.
066/937-00-13.
(СМС)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
стан на Те сли, јед но -
со бан, ви со ко при зе -
мље. 065/428-48-61.
(266855)

ТЕ СЛА, тро со бан +
тр пе за ри ја + 3 те ра -
се, дво стран, ЦГ, 80
м2, 52.000 евра, вла -
сник. 013/331-079.
(265635)

МИ СА, 34 м2, 13.500,
66 м2, 23.500.
063/377-835. 

ТРО СО БАН стан, 77
м2, др Си ни ше Стан -
ко вић 1/8, II спрат,
Стре ли ште. 
311-019,
066/311-019.
(266214)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри -
шни стан до ули це,
Жар ка Зре ња ни на,
вла сник. 
061/382-88-88.
(266689)

НО ВА МИ СА, стан
85 м2, сре ђен, про да -
јем. 063/272-594,
063/225-928.
(266681)

СО ДА РА, 73 м2, ЦГ,
по ред об да ни шта,
35.000. 
060/077-78-20.
(266796)

ТРО СО БАН, ши ри
цен тар, ПР, 25.500;
Стре ли ште, пре ко пу -
та „Авив пар ка”, пре -
леп, укњи жен, вре ди.
(67), „Мил ка”,
064/744-28-66.
(266848)

ХИТ НО ма њи дво и -
по со бан, 42 м2, III,
укњи жен, са мо
17.500. (67), 
„Мил ка”, 
063/744-28-66.
(266848)

ДВО РИ ШНИ, цен тар,
17.000; До њи град,
14.500; Гор њи град,
18.000. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66.
(266848)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
Гор њи град, I, 53 м2;
Гор њи град, 18.500.
(67), „Мил ка”,
063/744-28-66.
(266848)

ЈЕД НО СО БАН, Ми са,
I, 35, 19.500; Тип
Стан ко, 18.500. (67),
„Мил ка”, 063/744-
28-66. (266848)

ЗЛА ТИ БОР, апарт -
ман, I, 36 м2, од кру -
жног ле во 5 ми ну та,
пре ле по ме сто, до го -
вор, Го лу бац, рај, ПР
+ ПК, по ред Ду на ва,
до го вор. (67), „Мил -
ка”, 063/744-28-66. 

ЦЕН ТАР, но во град -
ња, 47 м2, II спрат,
лифт, пар кинг, га ра -
жа, 14 м2, гас, укњи -
жен, вла сник.
063/449-798. 

БРАН КА РА ДИ ЧЕ ВИ -
ЋА 2, дво ри шни стан
на про да ју. 061/651-
76-45. (266900)

ПАН ЧЕ ВО, Со да ра,
Сав ска 10, екс тра
дво со бан, стан без
ула га ња, III спрат,
лифт, од мах усе љив,
вла сник. 063/637-
673. (266906)

МЛА ДОСТ, 83 м2,
ТА, ВПР, две те ра се,
укњи жен, 42.000
евра. 063/262-675.
(267062)

ПРО ДА ЈЕМ но во и -
згра ђе ни не за вр шен
тро со бан стан,
40.000 евра. Тел.
341-789. 
(267054)

СТАН, Те сла, V
спрат, над град ња,
без лиф та и ЦГ.
063/779-72-94.
(267052)

ЦЕН ТАР, стан, дру ги
спрат, дво со бан, ЦГ,
кли ма ти зо ван, 64 м2.
064/394-06-58.
(266938)
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ЦЕН ТАР, дво ри шни
стан, 50 м2, 20.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (266949)

ТЕ СЛА, 39 м2,
19.000, хит но, 40 м2,
дво со бан, 22.000.
„Го ца”, 063/899-77-
00. (266949)

СО ДА РА, 64 м2, дво -
и по со бан, 39.000,
тро со бан 70 м2,
44.000.  „Го ца”,
063/899-77-00.
(266949)

СТРО ГИ цен тар, 30
м2, ЦГ, IV, без ула га -
ња, 25.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (266959)

СО ДА РА, дво со бан
пре тво рен у дво и по -
со бан, ЦГ, VIII, ни је
зад њи, 32.500. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (266959)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, ЦГ,
V, Ра до ва згра да,
Осло бо ђе ња, по треб -
но ре но ви ра ње,
32.000. (679), „Трем
01”, 063/836-23-83.
(266959)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37, ЦГ,
ПР, леп, без ве ћих
ула га ња, 21.000.
(679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(266959)

ПРО ДА ЈЕ МО чет вро -
со бан и дво со бан
стан у цен тру, за ме -
на за ау то. 
060/312-90-00.
(266963)

ПРО ДА ЈЕМ или из да -
јем згра ду, 1.650 м2,
мо же и за ме на.
060/312-90-00.
(266963)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА,
25.000. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, ЕГ, га ле ри ја,
те ра са, од ли чан,
28.500. (300), „Ћур -
чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
58 м2, IV, ЦГ, лифт,
усе љив, 32.500.
(300), „Ћур чић”, 
362-816, 
063/803-10-52.
(266991)

НО ВА МИ СА, 54 м2,
I, TA, те ра са, нов
стан, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 62 м2, III, ЦГ, те -
ра са, 32.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(266991)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, II спрат, 27.000.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(267002)

ПО ВОЉ НО тро со -
бан, ве ли ка те ра са, I
спрат, ста ра Ми са,
28.000 евра. (470),
„Ди ва”,  345-534,
064/246-05-71.
(267010)

СО ДА РА, дво со бан,
пр ви спрат, ЦГ, одр -
жа ван, усе љив.
(470), „Ди ва”,  
345-534, 
064/246-05-71.
(267010)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
ве ли ка те ра са, од
31.000 евра.  (470),
„Ди ва”,  
345-534, 
064/246-05-71.
(267010)

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)

СИН ЂЕ ЛИ ЋЕ ВО на -
се ље, дво со бан, 61
м2, III, га ра жа, по -
друм, ЦГ, гас. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (267017)

НО ВА МИ СА, дво и -
по со бан, 68 м2, ЦГ,
II, 35.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50.(267017)

ТЕ СЛА, но вот град ња,
I, 50 м2, ета жно гре -
ја ње, лифт. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50.(267017)

ТЕ СЛА, но ви ја град -
ња, че тво ро со бан,
110 м2, 65.000 евра.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-
50.(267017)

ТЕ СЛА, 32 м2, јед но -
со бан, 24.000; тро и -
по со бан, 45.000.
(324), „Ме диа”, 315-
703, 064/223-99-20.
(267018)

КО ТЕЖ, 57 м2, дво -
со бан, 28.000; дво и -
по со бан, 44.000, до -
го вор. (324), „Ме -

диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(267018)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 40 м2,
јед но и по со бан, усе -
љив, 22.000. дво со -
бан, 27.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(267018)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
стро гом цен тру, 37
м2, ЦГ, III спрат.
063/716-48-68.
(267042)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 45 м2,
ВП, ЦГ, јед но и по со -
бан, дво стран, ПВЦ,
27.500. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/494-898.
(267075)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, 38 м2,
IV, ТА, сре ђен, јед -
но и по со бан, 23.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267075)

ЦЕН ТАР, 45 м2, VI,
ЦГ, ма њи дво со бан,
37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(267075)

НО ВА МИ СА, 50 м2,
јед но и по со бан, ТA, I,
сре ђен, 25.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(267075)

ТЕ СЛА, 54 м2, IV, ТА,
од ли чан рас по ред,
25.000. (336),
„Олимп”, 
351-061, 
063/274-951.
(267075)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 70
м2, тро со бан, II, ЕГ,
но ви ја град ња, од ли -
чан, 62.000. (336),
„Олимп”, 
351-061, 
063/494-898.
(267075)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
IV, ЦГ, 24.000; јед но -
со бан, но ви ји, ЦГ,
при зе мље, 27.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (267082)

ТЕ СЛА, дво со бан,
леп, III, ЦГ, 35.000;
тро и по со бан, сре ђен,
ЦГ, IV, без лиф та,
50.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III, 33.000; Стре ли -
ште, тро со бан, I,
52.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)

СО ДА РА, тро со бан,
III, ТА, ПВЦ, 39.000;
тро со бан, V, ЦГ, сре -
ђен, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(267082)

ГОР ЊИ ГРАД, дво и -
по со бан, но во град -
ња, 60 м2, при зе мље,
39.000. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901.
(267081)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49), „Му -
станг”, 
062/226-901.
(267081)

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



ПАКЕТ 1 
• КРВНА СЛИКА (еритроцити,  хемоглобин,  
леукоцити и тромбоцити) и гвожђе

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
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

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара
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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,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе 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”
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ТЕ СЛА, дво со бан, 61
м2, VII, ЦГ, све тао,
29.000. (49), „Му -
станг”, 062/226-901.
(267081)

КО ТЕЖ 1, ма њи дво -
и по со бан, 62 м2, II,
ЦГ, из вор но, 35.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(267081)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2,
32.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-
58. (267081)

ГОР ЊИ ГРАД, Кут -
ков, дво со бан, 57 м2,
I, плин, 38.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (267081)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, IV, сре ђен, TA,
27.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (267081)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15, те ра -
са, II, ТА, 29.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(267081)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан са га ле ри -
јом, 16 м2, 11.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(267081)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, дво со -
бан, 38 м2, ТА, III,
22.500.  (49), „Му -
станг”, 064/151-18-
93. (267081)

СТРО ГИ цен тар, 53
м2, ре но ви ран, че твр -
ти спрат, ЦГ, 36.000.
(677), „Ни шић”, 
362-027, 
064/206-55-74.
(267105)

ТЕ СЛА, дво со бан, 53
м2, ТА, дру ги спрат,
28.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(267105)

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.
(267105)

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.
(267105)

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.
(267105)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но со бан, 37 м2, III,
29.900, нов, јед но и -
по со бан, I, 40 м2, 850
евра/м2. (398),
„Кров”, 
060/683-10-64.
(267109)

ЦЕН ТАР, 1.0, 31 м2,
22.000; Со да ра, 2.0,
ТА, 25.000 (338),
„Јан ко вић”, 
348-025. 
(267118)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, 34,
ТА, 15.000, Осло бо -
ђе ња, део ку ће, 55,
25.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(267118)

ПРО ДА ЈЕМ јед но и -
по со бан стан у цен -
тру Пан че ва.
060/505-54-25.
(267122)

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

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

ЦЕН ТАР, ма њи дво и -
по со бан, 49 м2, III,
но во град ња, 34.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68. 

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 26.500; дво -
со бан 61 м2, 29.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(267123)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, II, ЦГ, те -
ра са, 26.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(267152)

ЈЕД НО СО БАН, Те сла,
ЦГ, 32 м2, 24.000
евра, усе љив. (470),
„Ди ва”. 345534,
064/246-05-71.
(267168)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, I, 32 м2, TA,
20.000, до го вор.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(267120)

ЦЕН ТАР, дво и по со -
бан, II, 58 м2, ТА,
34.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (267120)

НО ВА МИ СА, дво со -
бан, II, 46 м2, ТА,
19.500. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (267120)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, I, 39 м2, ЦГ,
25.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (267120)

СО ДА РА, тро со бан,
V, 68 м2, ЦГ; 45.000,
до го вор. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (267120)

ПРО ДА ЈЕМ стан у
цен тру гра да, од 32
м2, у за вр шној фа зи.
060/634-01-26.
(267182)

ТЕ СЛА, 34 м2, IV
спрат, лифт, 24.000.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267206)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, 45 м2, ВПР,
ЦГ, 23.000. „Те сла
не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267206)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
III спрат, 33.000.
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(267206)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но -
со бан, ВПР, 37 м2,
21.000. (353), „Пре -
ми ер”, 063/800-44-
30. (266720)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан у Ка ча ре ву, по -
моћ ни објек ти, 10
ари зе мље, укњи жен
062/163-37-26.
(267196)

КУ ПУ ЈЕМ стан на Те -
сли, до 22.000 евра,
вла сник. 063/304-
943. (266924)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”,
Жар ка Зре ња ни на
14, пот пу на прав на
си гур ност, ку пу јем
стан у згра ди. Ис пла -
та од мах. 345-534,
064/246-05-71. 

ХИТ НО ку пу јем дво -
со бан, јед но и по со -
бан, ТА или ЦГ, Со -
да ра, Те сла, Ко теж,
кеш. 063/836-23-83,
„Трем 01”. 
(266959)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ку по ла”
по треб ни ста но ви.
(926), „Ку по ла”,
065/328-66-94.
(267002)

КУ ПУ ЈЕМ 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.
(267105)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф”
по треб ни ста но ви и
ку ће у Пан че ву за
по зна те куп це.
061/662-91-48,
062/191-75-35.
(267083)

КУ ПУ ЈЕ 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.
(267123)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве
на свим ло ка ци ја ма,
бр за ис пла та.  (353),
„Пре ми ер”, 
063/800-44-30.
(267120)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Со да ри.
065/809-45-52.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, до две
осо бе, по вољ но.
062/856-91-34.
(2665654)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан
у ку ћу на Стре ли шту.
063/101-28-16.
(266853)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на но вој Ми си.
063/839-56-81,
013/370-398.
(266865)

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. (266856)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на но вој
Ми си, 90 евра, плус
де по зит. 063/281-
891. (266895)

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.
(266904)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан код Сто ма то ло -
шког фа кул те та. Тел.
063/864-07-97.
(266908)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, II, ЦГ, пра зан,
Вој во ђан ски бу ле вар
14, Ко теж 1. Тел.
352-677. (266914)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла.
Тел. 060/031-07-26.
(260921)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Ми си у су те ре ну, 100
евра, ура чу на то гре -
ја ње. 064/142-20-63.
(266915)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру,
по лу на ме ште но, Сте -
ва на Срем ца 80.
Стре ли ште. 061/166-
40-38. (266912)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
атрак тив ној ло ка ци -
ји, стро ги цен тар гра -
да, 72 м2, пар кет,
цен трал но гре ја ње,
лифт, ка блов ска те -
ле ви зи ја, ин тер фон,
кли ма, мо же се из да -
ти и фир ма ма. На ла -
зи се у Змај Јо ви ној
ули ци, од мах усе љив.
013/343-223,
063/702-29-10. 

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ
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ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 110
м2, Тр жни цен тар
„Тру бач”, по го дан за
ви ше де лат но сти.
063/194-81-95,
064/148-85-39.
(267095)

ИЗ ДА ЈЕМ опре мљен
ло кал, ве о ма про мет -
на ули ца, Ми ло ша
Тре бињ ца, код 
СУП-а. 
065/543-21-41.
(267079)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
код Ма лог Мак си ја
на Те сли. 
По вољ но. 
065/205-92-33.
(267102)

ГА РА ЖЕ из да јем, ду -
пла стру ја, гре ја ње
гра тис, зи да на, Те -
сла, 30 м2. 06125-16-
43. (267090)

ИЗ ДА ЈЕМ кан це ла ри -
ју 15 м2, у Ње го ше -
вој, „Пан про јек то ва”
згра да. 063/314-907.
(267074)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у ста рој
„Утви” за сме штај
рад ни ка, кан це ла ри -
ја, ма њи ма га цин.
Тел. 063/233-558. 

ИЗ ДА ЈЕМ сре ђен са -
лон за ма са жу, мо же
на про це нат.
060/362-22-21. 

ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво -
со бан, 64 м2 +8 м2

те ра са. Ин фор ма ци је
– тел. 063/319-133.
(266968)

ИЗ ДА ЈЕМ у стро гом
цен тру јед но и по со -
бан и по лу на ме штен
стан, 170 евра. (300),
„Ћур чић”, 063/803-
10-52. (266991)

АГЕН ЦИ ЈИ „Ћур чић”
по треб ни ста но ви за
из да ва ње. (300),
063/803-10-52.
(266991)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу на
Со да ри за сту ден те и
уче ни ке. Тел.
064/439-40-89.
(267005)

ПО ЛУ НА МЕТ ШЕ НА
гар со ње ра у цен тру,
дво ри шни стан за
сам це. Тел. 063/733-
02-53. (266998)

ГАР СО ЊЕ РА 32 м2,
на ме ште на, пот кро -
вље, на Ко те жу 2.
Тел. 062/246-906.
(267000)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
у Са мач ком хо те лу, I
спрат, Син ђе ли ће ва
21-б. 060/629-41-50.
(267014)

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи на ме штен стан,
ужи цен тар. 063/810-
92-39. (267103)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, Ко теж 2, на ме -
штен, кли ма, ЦГ,
063/271-248.
(267080

СТАН, тро со бан, дво -
ри шни, пар но гре ја -
ње, на ме штен, пра -
зан, мир но, цен тар.
061/225-16-43.
(267090)

НА МЕ ШТЕ НА гар со -
ње ра за сам ца или
са ми цу, де по зит оба -
ве зан. 064/866-21-
13. (267051)

СТАН 25 м2, уче ни -
ци-са ми ци, ком плет -
но на ме штен, кли ма,
ка блов ска, код Хо те -
ла „Та миш”.
013/400-468.
(267060)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан (IV спрат, по лу -
на ме штен), Ко теж 1.
064/131-44-08.
(267063)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Ми си.
061/132-54-21.
(1267059

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ стан,
пре ко пу та На род не
ба ште, на ме ште на.
Тел. 066/400-702,
066/335-578.
(267044)

ИЗ ДА ЈЕМ со бе за
сме штај рад ни ка.
Тел. 063/233-558.
(266292)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, на ме штен, Те -
сла, ВП, ЦГ, ка блов -
ска. 060/079-74-80.
(266954)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру, све но во,
но ва згра да, ЦГ по
по тро шњи, Осло бо -
ђе ња 72.
064/320-84-32.
(267100)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
дво ри шни стан, на -
ме штен, у Мар ги ти.
064/187-20-13.
(267108)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, но ва Ми са, гре -
ја ње, на ме штен, 100
евра. Тел. 060/301-
51-13. (267115)

ИЗ ДА ЈЕМ стан на
Со да ри, III спрат,
ТА. 062/612-22-20.
(2671569

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на ме ште ну, Жар ка
Фо га ра ша 37-а.
060/400-34-74.
(267160)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, Стре ли ште.
064/157-29-00,
063/742-38-80.
(267170)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ на -
ме ште ну гар со ње ру и
ло кал, 28 м2, цен тар,
пар кинг. 065/691-88-
23. (267174)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, Те -
сла, 47 м2, дво со бан,
ТА, СББ, ин тер нет.
064/151-84-95.
(267188)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 52
м2, Змај Јо ви на 2.
Тел. 060/562-62-96.
(266812)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у Тр -
жном цен тру, у цен -
тру гра да. 
По вољ но. 
063/206-996.
(266838)

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)

ЛО КАЛ 18 м2 и 20
м2, је дан до дру гог,
при зе мље, цен тар,
улаз из Ње го ше ве,
ле га ли зо ва но, вла -
сник, про да јем.
062/706-060. (4782)

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 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
15 и Б. Јо ва но вић,
13.000 евра.
065/849-71-94.
(266905)

ЦЕН ТАР, ло кал – део
ку ће, уре ђен уго сти -
тељ ски обје кат, код
Гим на зи је, про да јем.
064/394-06-58.
(266938)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, 46 м2 и 16 м2, у
Ули ци Ца ра Ла за ра.
Тел. 063/502-211.
(266944)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у цен тру, за
све на ме не, 100 и
210 м2. 060/312-90-
00. (266966)

ИЗ ДА ВА ЊЕ са ле на
сат, за спорт ске ак -
тив но сти. 060/312-
90-00. (266966)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Стре ли шту са два
ула за. 060/157-00-
15. (266992)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ла 40
м2, Вој во ђан ска 33.
064/319-76-67.
(267008)

ЛО КАЛ раз ра ђен, 25
+ 8 м2, упо треб на,
вла сник, Ж. Зре ња -
ни на 32, за ме на.
345-534, 064/246-05-
71. (267010)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 18
м2, Тр жни цен тар
„Тру бач”, В. Ра до ми -
ра Пут ни ка 1.
013/347-000,
064/440-34-82. 

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка -
ла, Ца ра Ду ша на 2.
Тел. 063/239-588. 

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ЛОКАЛИ
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РУ ШЕ ЊЕ ста рих
обје ка та, ко па ње ка -
на ла, шах ти, сеп тич -
ких ја ма. Ко ше ње
тра ве, кр че ње пла це -
ва, ви кен ди ца, лу па -
ње и се че ње бе то на,
лу па ње ку па ти ла, од -
воз тог шу та.
061/171-51-45,
063/882-72-60.
(266918)

УСЛУ ЖНО се чем и
це пам др ва, на ди зел.
063/833-12-14.
(266922)

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.
(266883)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ва шег ТВ-а,
ИПТВ и ан те на плус.
064/866-20-70.
л(266877)

МА ТЕ МА ТИ КА, фи -
зи ка, хе ми ја, ме ха ни -
ка, ча со ви. 
Тел. 251-19-81,
063/852-22-43.
(266884)

ПРО ФЕ СИ О НАЛ НА
МА СА ЖА. Мо же до -
ла зак и на адре су.
064/000-55-39.
(267041)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер -
вис, по прав ка, уград -
ња но вих ком по нен -
ти, чи шће ње, бр зо,
по вољ но. 
060/351-03-54.
(267022)

СВЕ вр сте зи дар ских
и те сар ских по сло ва
оба вљам: бр зо, ква -
ли тет но. Па ја,
064/953-25-39.
(266996)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, чи -
шће ња по дру ма, од -
но ше ње ства ри, итд.
060/035-47-40. 

РА ДИ МО све фи зич -
ке по сло ве: ру ше ња
ку ћа, бе то на, бе то ни -
ра ња,  оба ра ње др ве -
ћа, итд. 064/122-69-
78. (266990)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го -
ва ње, ла ки ра ње пар -
ке та као и брод ских
по до ва. 060/643-21-
53. (266970)

ОРЕМ и кул ти ви рам
ба ште. 063/855-92-
70. (266943)

РА ДИМ изо ла ци ју
рав них кро во ва, га -
ра жа, ку па ти ла.
013/345-874,
062/235-839. (26694)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ -
ВАЧ, из ра да/мон та -
жа тен ди, над стре -
шни ца, огра да, га ра -
жа,. 060/424-29-93.
(267081)

ХИТ НО ло кал, 40 м2,
из да јем код Зе ле не
пи ја це, Ко чи на 1-а,
по ред Ау то пре ма
„Мар ган”. 069/266-
98-20. (267191)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на
Ко те жу 2, 20 м2. Тел.
060/362-22-25.
(267148)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
опре мљен са лон ле -
по те, мо же и пра зан,
цен тар. 063/734-82-
31. (267157)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45
м2 и кан це ла риј ски
про стор, „Зве зда”,
Сте ва на Шу пљик ца
88, 063/278-250.
(271184)

ИЗ ДА ЈЕМ ло ка ле 15
и 30 м2, у про ла зу
Вој во де Пут ни ка 29.
063/278-250.
(271184)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по тре бан пи ца-мај -
стор и рад ни це за па -
ла чин ке. 063/820-87-
61. (266314)

ПЕ РИ О НИ ЦИ „Би -
бац” по тре бан рад -
ник. 077/001-050.
(4783)

РЕ СТО РА НУ „Royal
burger” у Авив пар ку,
по треб ни ку ва ри, ко -
но ба ри и по моћ ни
рад ни ци. 063/216-
788. (266109)

ПО ТРЕ БАН во зач Б
ка те го ри је за ди стри -
бу ци ју но ви на. Зва ти
од 9 до 15 са ти.
069/867-72-07.
(266879)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
же на за чу ва ње и во -
ђе ње ау ти стич не де -
вој чи це у шко лу. Ан -
га жо ва ност у про се -
ку че ти ри са та днев -
но. Тел. 065/246-18-
08. (2656823)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
за рад на шал те ру и
на ро шти љу, Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04.
(265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад у ку хи њи, Ће ваб -
џи ни ци „Ха ло Ле ско -
вац”. 063/897-55-04.
(265745)

ПО ТРЕБ НЕ же не са
ис ку ством за рад на
ин ду стриј ским ши ва -
ћим ма ши на ма.
062/471-951. 

ЛИ МАР СКОЈ рад њи
по треб ни рад ни ци:
ли мар, по моћ ник ли -
ма ра, уче ни ци за
прак су. 060/571-55-
22. (266901)

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 ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју и бра ва ри ју.
Мо же и без ис ку ства.
063/663-464.
(266951)

BEDEM ENERGY SO-
LUTIONS по тре бан
то чи лац на га сној
ста ни ци. При ја ве на
060/763-13-03. iva-
na.milosavljevic@
bedemes.com.
(266997)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
или рад ник за рад у
мар ке ти ма „Бом бон -
чић”. За све ин фор -
ма ци је зва ти на
064/444-66-74.
(267021)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње по треб не ко -
но ба ри це. Тел.
064/349-93-43.
(267039)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
у про дав ни ци. Тел.
064/169-32-35.
(267066)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це
из ме ђу 35 – 40 го ди -
на, за рад у ло ка лу
бр зе хра не, на при -
пре ми са ла та и про -
да ји. Тел. 065/900-
50-08. (267061)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло -
ну по треб на му шко-
жен ска фри зер ка.
Усло ви од лич ни.
064/255-57-31.
(267018)

ПО ТРЕ БАН рад ник –
„Зо ки ста кло”.
064/131-72-85.
(267078)

ПО ТРЕ БАН рад ник
за рад у пе ри о ни ци
те пи ха и ау то мо би ла.
Да мир, 061/551-95-
31. (267124)

ПО ТРЕБ НА ко но ба -
ри ца, го ди ште 
не бит но.
060/362-22-21.
(267127)

ПО ТРЕ БАН до мар на
те ни ским те ре ни ма.
060/362-22-21.
(267121)

РЕ СТО РА НУ ROYAL
BURGER у Авив пар -
ку по треб ни ку ва ри и
ко но ба ри. 063/216-
788. (267128)

POCO-LOCO по треб -
ни ку ва ри, по сла сти -
ча ри, шан ке ри и осо -
бље за рад у про да ји.
064/874-03-01.
(267208)

ГРИЛ БУМ по треб не
же не за рад на ро -
шти љу. 
064/323-92-77.
(267208)

НО ВОМ ре сто ра ну
по тре бан шеф ку хи -
ње, ку вар и пи ца-
мај стор. 
061/155-20-70.
(267203)

ПО ТРЕ БАН озби љан
и од го во ран рад ник.
Усло ви од лич ни.
060/707-67-25
(267247)

ТР МА МА КИ ФЛА И
КИ ФЛИ ЦЕ због про -
ши ре ња по сло ва ња
по треб ни рад ни ци у
про да ји и про из вод -
њи ки фли ца. Кон -
такт. 063/356-189,
060/693-30-99.
(267149)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ по -
треб ни мла ђи по моћ -
ни рад ни ци, обез бе -
ђе на струч на обу ка.
066/908-66-58.
(267153)

ТРА ЖИ се во зач за
рад и раз воз у пе ка -
ри. Тра жи се же на са
ис ку ством ко ја зна
да пра ви ме ки ке, ва -
ни ли це, ма фи не,
про је, пи те раз не,
итд. 060/309-64-55
(267155)

ТРА ЖИ се пе кар да
зна да пе че и пра ви
све од пе ци ва.
060/309-64-55.
(267155)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри и ани ма то ри за
рад у игра о ни ци
„Остр во са бла гом”
Авив. 061/201-75-02.
(267264)

ПО ТРЕ БАН по сла -
сти чар. 062/404-144.
(267173)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца у пе ка ри.
062/404-144.
(267173)

ПО ТРЕБ НИ ко но ба -
ри. Ре сто ран „Зве -
зда”, Сте ва на Шу -
пљик ца 88. 
063/278-250.
(267184)

ПО ТРЕБ НО ви ше во -
за ча ки пе ра и ма ши -
ни ста у уто ва ри ва чу.
064/648-24-51.
(267185)

ПО ТРЕ БАН по моћ ни
рад ник у штам па ри -
ји, са или без ис ку -
ства, Б ка те го ри ја, 25
– 45 го ди на.
063/295-789.
(267196)

ПО ТЕ БАН рад ник за
рад у ау то-сер ви су,
вул ка ни зер. 062/309-
370. (267179)

КА ФЕУ „ПА ЦИ ФИ -
КО” по треб на ко но -
ба ри ца. 061/236-32-
87, 060/319-05-77.
(267199)

ШЉУ НАК,  пе сак се -
ја нац од воз шу та ма -
лим ки пе ром, до два
ку би ка. 064/664-85-
31, 013/342-338
(СМС)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње на ме -
шта ја, ду ше ка. На та -
ша, 060/361-47-41,
066/361-474, 361-
474. (265483)

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

ПЕ ЧЕ ЊЕ пра си ћа,
јаг њи ћа, ја ри ћа и ке -
те ринг пе че ња.
062/219-120,
065/626-83-70.
(266817)

ПО ПРА ВЉА МО,
угра ђу је мо ПВЦ, АЛУ
и др ве ну сто ла ри ју,
ро лет не, ко мар ни ци,
си гур но сна вра та,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04.
(266666)

АЛУ и ПВЦ сто ла ри -
ја, ро лет не, ко мар ни -
ци, ве не ци ја не ри,
тра ка сте за ве се,
угра ђу јем, по пра -
вљам. 063/882-25-09.
(266286)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ха ла, бин де ра, га ра -
жа, тен ди, ко ва ни је,
гра ђе ви ска ли ма ри ја.
064/068-10-85.
(2662308)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88.
(264945)

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.
(265747)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, 
бој ле ра, 
ко тли ћа. 
063/836-84-76
(265747)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

ЛОКАЛИ

ПОСАО

ПОНУДА



ЕН ГЛЕ СКИ свим уз -
ра сти ма, до ла зим,
јеф ти но, 24 го ди не
ис ку ства. 013/251-78-
97, 063/782-51-48.
(267028)

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
(267035)

ЕН ГЛЕ СКИ, ита ли јан -
ски, ла тин ски, ча со ви,
пре во ђе ње. 063/730-
69-06. (267172)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти -
ла, вен ти ли, сла ви не,
од гу ше ње ка на ли за -
ци је од мах. 061/193-
00-09. (267171)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ и спре ма -
ње ста но ва, пе гла ње
ве ша. 061/412-44-50.
(267175)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ња ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку -
па ти ла, сер вис, по -
вољ но. 013/377-930,
063/115-71-67.
(267161)

ЧИ СТИ МО та ва не,
по дру ме, шут, ра ди мо
све по сло ве нај по -
вољ ни је. 061/321-77-
93. (267183)

ЧИ СТИ МО шут, по -
дру ме, та ва не, ста ре
шу пе и дво ри шта.
061/631-51-46.
(267183)

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

ЗА ВА РИ ВА ЊЕ алу ми -
ни ју ма, про хро ма,
инокс, че ли ка, гу са,
ТИГ и РЕГ тех ни ка ма.
065/913-74-28.
(267086)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, ви -
син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(267192)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви,
гипс, ла ми нат, по вољ -
но, про ве ри те.
061/141-38-02.
(267110)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
по вољ но, пе дант но.
063/304-476.
(267116)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (266920)

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. (266196)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, тра -
жи по сао. 064/120-
77-64. (267077)

ШЉУ НАК, пе сак, се -
ја нац, од воз шу та ма -
лим ки пе ром до два
ку би ка. 065/334-23-
38. (267087)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
за ме не, по прав ке, по -
вољ но, од мах.
013/331-657,
064/495-77-59.
(267101)

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.
(265747)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76
(265747)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар. 
064/157-20-03.
(267023)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на.
От куп бе ле тех ни ке.
Јо ван, 
061/616-27-87.
(267023)

ОГЛАСИ marketing@pancevac-online.rs 21Петак, 28. септембар 2018.

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.

У скла ду са чла ном 45a. 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
ИЗ ЛА ГА ЊЕ  НА  РА НИ ЈАВ НИ УВИД  

Из ме не и до пу не Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је  
под руч ја „ Ма ли Рит”  у Пан че ву

Из ла жу се на ра ни јав ни увид Из ме не и до пу не
Пла на  де таљ не  ре гу ла ци је   „Хи по дром” у Пан че ву  (у
да љем тек сту План).
      Ра ни јав ни увид Пла на, одр жа ће се у тра ја њу од 15
да на и то по чев од 05. 10. 2018.
На ве де ни план ски до ку мент, би ће из ло жен на ра ни
јав ни увид,  у згра ди Град ске  упра ве Гра да Пан че ва,
ул. Трг кра ља Пе тра I бр. 2 - 4,  у  хо лу на ше стом спра -
ту,  као  и у кан це ла ри ји 609, сва ког рад ног да на  од 9
до 15 са ти.  Све ин фор ма ци је у ве зи са огла сом мо гу
се до би ти  пу тем те ле фо на 013/353-304.
План ће би ти до сту пан јав но сти и у ди ги тал ном об ли -
ку, у тра ја њу  ра ног јав ног уви да, на зва нич ној  ин тер -
нет стра ни ци Гра да Пан че ва.
      За ин те ре со ва на прав на и фи зич ка ли ца мо гу под -
не ти  при мед бе  у  то ку  тра ја ња ра ног  јав ног  уви да,
ис кљу чи во 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.  Еви ден ти ра не  при мед бе  и  су ге сти је  мо -
гу ути ца ти  на  план ска  ре ше ња.

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. 5621/2 К.О. Пан че во, за пла ни ра ну из -
град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та спрат но -
сти По+П+3+Пк и по моћ ног објек та -га ра же, спрат -
но сти Су+0  (су те рен са кров ном те ра сом на ме ње ном
за пар ки ра ње) у ули ци Ца ра Ла за ра бр. 39-41, из ра ђен
од стра не ДОО „Ме га Мо ду лор” Пан че во, Све тог Са ве
бр. 29, за ин ве сти то ра ДОО „Кут ко” Пан че во, Вој во де
Ра до ми ра Пут ни ка 27/1.

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
013/331-130, кан це ла ри ја 609 и 610, у вре ме ну од 10
до 13 са ти у пе ри о ду тра ја ња јав не пре зен та ци је од 7
да на, по чев од 28. 09. 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 скла ду са чла ном 29. За ко на о про це ни ути ца ја на
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни 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
ГРAДСКА УПРА ВА

СЕ КРЕ ТА РИ ЈАТ ЗА ЗА ШТИ ТУ
ЖИ ВОТ НЕ СРЕ ДИ НЕ

об ја вљу је

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ  ЗА  ЈАВ НОСТ

Се кре та ри јат за за шти ту жи вот не сре ди не је 25. 09.
2018. го ди не на осно ву зах те ва носиoца про јек та
„Messer Tehnogas” а. д. Бе о град из Бе о гра да, Ба њич ки
пут бр. 62, до нео ре ше ње број: XV-07-501-196/2018
ко јим је утвр ђе но да за про је кат Пу ни о ни це спе ци јал -
них га со ва и ди стри бу тив ни цен тар хе ли ју ма на кат.
пар це ли бр. 15379/1 к.о. Пан че во, Ул. Спољ но стар че -
вач ка бб, на те ри то ри ји Гра да Пан че ва,  ни је по треб на
про це на ути ца ја на жи вот ну сре ди ну.
Увид у  ре ше ње из прет ход ног ста ва мо же се оба ви 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, Пан че во, Трг
кра ља Пе тра I бр. 2 - 4, со ба 617,  рад ним да ном од 10
до 14 са ти.
      На до не то ре ше ње за ин те ре со ва на јав ност мо же
из ја ви ти жал бу По кра јин ском се кре та ри ја ту за ур ба -
ни зам и за шти ту жи вот не сре ди не, Но ви Сад, у ро ку
од 15 да на од да на  ње го вог об ја вљи ва ња, а пре ко овог
ор га на.  

o b j a v l j u j e

O G L A S

za prijem u radni odnos 

1.    Diplomirani mašinski inženjer
2.    Vozač – kategorije B, C i E

      Zainteresovani kandidati mogu dostaviti svoj CV-i na
e-mail adrese aoffice@pavle.rs 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.

ОБА ВЕ ШТЕ ЊЕ
КО РИ СНИ ЦИ МА УСЛУ ГА ЈКП 

„ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” ПАН ЧЕ ВО

Оба ве шта ва ју се ко ри сни ци услу га ЈКП „Во до вод и
ка на ли за ци ја” Пан че во, да ако има ју при мед бе на
об ра чун, од но сно на  из нос јул ског ра чу на за 2018.
го ди ну, за во ду и ка на ли за ци ју, а с об зи ром на то
да је це на во де по ве ћа на да на 30. 06. 2018. го ди не,
мо гу под не ти пи сме ни зах тев за ко рек ци ју јул ског
ра чу на. 
   Зах тев се мо же под не ти на шал те ру за ре кла ма -
ци је у шал тер са ли ЈКП „Во до вод и ка на ли за ци ја”
Пан че во, до кра ја ок то бра 2018. го ди не.
ЈКП „ВО ДО ВОД И КА НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА” ПАН ЧЕ ВО

Пред у зе ће „Циљ” д. о. о. Пан че во, Но во се -

љан ски пут 17, рас пи су је кон курс за при јем у

рад ни од нос до по врат ка рад ни це са по ро диљ ског:
      Књи го во ђа-ад ми ни стра тор – 1 из вр ши лац
      Нај ма ње ССС – еко ном ског сме ра
      Нај ма ње 5 го ди на рад ног ис ку ства.
      Кон такт осо ба Ми лан Дам ња но вић, тел.
063/245-224. 
      За ин те ре со ва ни мо гу да се ја ве од 9 до 16 са ти,
сва ким рад ним да ном осим не де ље.

„BEOKOM” d. o. o. BEOGRAD, 
Ul. ČIKA MIŠE ĐURIĆA 67,

za rad u Pančevu traži:

POMOĆNI RADNIK – VIŠE  IZVRŠILACA
MEHANIČAR ZA TERETNA VOZILA  -1 IZVRŠILAC

Prijave dostaviti lično od 08 do16 sati na adresu: Prvo-
majska 10-a Pančevo ili mejlom na
beoplex@yahoo.com najkasnije do 05. 10. 2018.

Informacije  na telefon 013/365-000.

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕТ у Пан че ву

РАС ПИ СУ ЈЕ КОН КУРС 
за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са 

1)   За из бор јед ног НА СТАВ НИ КА (сва зва ња) за ужу
на уч ну област Кли нич ка ме ди ци на.

      Усло ви: док то рат из обла сти ме ди цин ских на у ка,
здрав стве на спе ци ја ли за ци ја из ин тер не ме ди ци не,
као и оста ли усло ви пред ви ђе ни За ко ном о ви со ком
обра зо ва њу („Сл. Гла сник Ре пу бли ке Ср би је” бр.
88/2018) и Ста ту том Сто ма то ло шког Фа кул те та.
Рад ни од нос се за сни ва на од ре ђе но вре ме од пет (5)
го ди на, из у зев за на став ни ка иза бра ног у зва ње ре дов -
ног про фе со ра.
      При ја ве са би о гра фи јом и до ка зи ма о ис пу ње но -
сти усло ва из кон кур са до ста вља ју се у ро ку од 8
(осам) да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са на адре су:
Сто ма то ло шки фа кул тет, Пан че во, Ул. Жар ка Зре ња -
ни на бр. 179.
                 Све до дат не ин фор ма ци је мо гу се до би ти 

на те ле фон: 013/235-12-92.

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

(265850)

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.
(265724)

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)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер -
вис кли ма уре ђа ја.
Овла шће ни сер вис
„Фри го Пе ђа”,
064/771-24-16,
013/301-300.
(25066111)

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.
(265390)



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. (266878)

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. л(266893)

МО ЛЕР СКО-ФА РАР -
СКИ ра до ви, ла ми -
нат. 064/317-10-05.
(266929)

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.
(267021)

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.
(267021)

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.
(267027)

ВЕШ-МА ШИ НЕ,
фри жи де ре, за мр зи -
ва че, кли ме, по пра -
вља мо ква ли тет но с
га ран ци јом.  „Фри го -
тех ник”, 
361-361, 
064/122-68-05.
(267110)

ИЗ ДА ЈЕМ ка фић за
жур ке. 
060/362-22-21.
(267127)

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.
(266961)

РА ДИ МО зи да ње, бе -
то ни ра ње, оправ ка
ста рих но вих кро во -
ва, раз не изо ла ци је.
013/664-491,
063/162-53-89.
(267141)

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. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com (267021)

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.(267021)

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.
(267021)

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. bom-
boncicb@gmail.com,
www.selidbe-bom-
boncic.com (267021)

АН ТИ БАК ТЕ РИЈ СКО
и дез ин фек ци о но
пра ње на ме шта ја у
ва шем ста ну.
066/001-050.  

(4782)

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”.
(267141) 

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”.(267141)

ТЕ ПИ СИ, ква ли тет но
пра ње, ак циј ска це на
у Ау то пе ри о ни ци
„Би бац”, бес пла тан
пре воз. 066/001-050.
(4782)

СЛО БО ДАН, 45 го ди -
на, же ли по знан ство
да ме до 55 го ди на.
062/141-17-94 (СМС)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом до зво лу за
УМЧ бр. 51586/11,
из да ту 1. апри ла
2011, у Пан че ву на
име Вла ди мир Ра до -
ва но вић. 
(267071)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом до зво лу за
УМЧ бр. 51583/11,
из да ту 1. апри ла
2011, у Пан че ву, на
име Мирј ка на Пе ци -
ко за. (267070)

ОГЛА ША ВАМ не ва -
же ћом пло вид бе ну
до зво лу бр. 342-24-
8/04. Из да ту 27. 5.
2004, у ЛК Бе о град,
на име Жар ко Нин -
ко вић, Кур су ли на 41,
Бе о град, ре ги стар -
ског бро ја 
„БГД-П-1244”. 
(267072)

ТРА ЖИМ же ну од 60
до 70 го ди на.
061/189-43-01.
(267033)

ТРА ЖИМ же ну до 50
го ди на, ра ди бра ка.
064/437-63-59.
(267143)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман у
цен тру Зла ти бо ра,
по вољ но. 
063/709-44-97.
(266599)
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ПОПУСТ

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

ва мо по пуст свим рад ним да ни ма осим сре дом.

УСЛУГЕ

РАЗНО

ТУРИЗАМ

СНЕ ЖА НА АНО ВИЋ
1964–2018.

За у век ћеш би ти у на шим ср ци ма.

Тво ји: та та, ГО ГА, ЉИ ЉА и СТЕ ФАН

(37/266964)

По след њи по здрав на -

шој ми лој

СНЕ ЖИ 

АНО ВИЋ

Увек ћеш би ти у на шим

ср ци ма.

По ро ди це 

МР ВА ЉЕ ВИЋ и БИ САК

(67/267048)

По след њи по здрав нај -

дра жој

СНЕ ЖИ 

АНО ВИЋ

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

ИВА НА ВЕ МИЋ 

с по ро ди цом и 

РУ ЖИ ЦА МИ ЛУ ТИ НО ВИЋ

(68/

20. сеп тем бра 2018. го ди не тра гич но је на стра да ла на ша љу бав

СНЕ ЖА НА АНО ВИЋ
22. III 1964 – 20. IX 2018.

Ка да уме сто ра до сти и сре ће смрт из не на ди и не ста ну сва на да ња
и сно ви, твој лик и љу бав ко ју си нам не се бич но пру жа ла во ди ће
нас да ље.

Успо ме ну на те бе са по но сом за у век чу ва ју тво ји: МИ ЛО ВАН, 
БО ЈАН и ДА МЈАН

(70/267056)

По след њи по здрав дра -

гој ко ле ги ни ци

СНЕ ЖА НИ

АНО ВИЋ

од СУ ЗА НЕ и ДРА ГИ ЊЕ

(79/267107)

По след њи по здрав на шој дра гој

СНЕ ЖА НИ АНО ВИЋ

од стри ца БРАН КА МИ ЈО ВИ ЋА с по ро ди цом

(84/267129)

СНЕ ЖА НА АНО ВИЋ

По след њи по здрав од ко ле га СКН ПАН ЧЕ ВО

(100/ф)

По след њи по здрав ком -

ши ји

ВЕЉ КУ

од ста на ра 

у Ка ра ђор ђе вој 2-б

(82/267114)

По след њи по здрав

ЈЕ ЦИ

од по ро ди це

ТРАЈ КО ВИЋ

(86/267125)

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

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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На пу стио нас је наш во -

ље ни су пруг, отац, де да

и пра де да

АДАМ БА ЛОГ

1941–2018.

Пре ми нуо је 20. сеп тем -

бра 2018. Са хра на је

оба вље на 21. сеп тем бра

2018, на вој ло вач ком

гро бљу.

По след њи по здрав од

су пру ге ЕСТИ

(10/26

По след њи по здрав

АДА МУ 

БА ЛО ГУ

од ћер ке ЈО ЛИ КЕ, зе та

ГА ШЕ и уну ка 

САН ДРЕ и НЕ ВЕ НЕ

(11/266896)

По след њи по здрав

АДА МУ 

БА ЛО ГУ

од си на ЕР ВИ НА 

и сна је ТА ЊЕ

(12/266896)

По след њи по здрав

АДА МУ 

БА ЛО ГУ

од уну ке ВИ О ЛЕ ТЕ,

зе та МА КИ ЈА 

и пра у ну ке МИ ЛИ ЦЕ

(13/266896)

По след њи по здрав

АДА МУ 

БА ЛО ГУ

од уну ке СНЕ ЖЕ, зе та

МИ ХАЈ ЛА и пра у ну ка

АЛЕК СЕ

(14/266896)

По след њи по здрав

АДА МУ 

БА ЛО ГУ

од при је ИРЕ НЕ

(15/266896)

По след њи по здрав 

ЈЕ ЛИ ЦИ 

СТА ЈИЋ

од бра та ПЕ РЕ

с по ро ди цом

(30/266946)

По след њи по здрав дра гој ма ми, ба ки, све кр ви и

та шти

ЈЕ ЛИ ЦИ СТА ЈИЋ

Син АЛЕК САН ДАР, сна ја СА ЊА, 

ћер ка АЛЕК САН ДРА, зет ЖЕЉ КО 

и уну ци МА ТЕ ЈА и АН ДРЕЈ
(31/266946)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци и ба ки

КА ТИ НАЂ

20. XII 1937 – 24. IX 2018.

Мај ко, ба ко, хва ла ти за

сву љу бав што си нам

да ла.

Твој син МИ ША, ћер ка

МА РИ ЈА НА, уну ци 

ТО МИ СЛАВ, ИГОР, 

НИ КО ЛА и БРАН КО 

и зет ГО РАН

(44/266985)

По след њи по здрав во -

ље ној мај ци

КА ТИ НАЂ

Ма ма оста ћеш веч но

во ље на.

Тво ја ћер ка МА РИ ЈА НА

(45/266985)

Дра гој ку ми

ЈЕ ЦИ

по след њи по здрав од

НО РЕ и СА ШЕ с де цом

(56/267011)

По след њи по здрав

НЕ НА ДУ ЗЛА ТА НО ВИ ЋУ
1979–2018.

Не ма ре чи да се опи ше ту га. Ви ше те не ма ме ђу на ма, али жи ве -

ћеш у на шем се ћа њу...

Тво ји дру га ри из раз ре да: СНЕ КИ, КРИ ЛЕ, ЈО ВАН ЧИЋ, ПИ КАЦ,

ПО ПА, ОР БАН, СА МАР ЏИ ЈА, ЦИ МИ, БО РА, МУ ШКИ ЊА, 

МАН ЧИЋ, ЛИ САЦ, ЧО ЛО ВИЋ, СА ВА, ПЕ ШЕВ СКИ, ДИ МЕ, 

ПЕ ТР ОВ, МО ЈИН, ЖИ ВА НО ВИЋ, БОР КО ВИЋ, ДАР КО, 

МИЉ КО ВИЋ, ПА УН, КР ЛЕ, НЕ ГО ВА НО ВИЋ, ЖИВ КОВ и ДЕН ЧИЋ

(65/

НЕ НАД ЗЛА ТА НО ВИЋ
Ве ру је мо да си оти шао на не ко леп ше, мир ни је ме сто.

У на шем си ср цу,  ми сли ма за у век.

ОЉИ ЦА и ћер ка ТЕ О ДО РА

(66/7267047)

По след њи по здрав дра -

гом при ја те љу, ку му

НЕ НА ДУ 

ЗЛА ТА НО ВИ ЋУ

КА ЈА и ДРА ГАН ВАР ДА

и по ро ди це ЖИВ КОВ 

и МА РИН КО ВИЋ

(88/2671299

22. сеп тем бра 2018. пре ми нуо је наш во ље ни

НЕ НАД ЗЛА ТА НО ВИЋ
1979–2018.

По след њи по здрав од мај ке МА РИ ЈЕ, бра та СЛА ВИ ШЕ

и ћер ки МА РИ ЈЕ и ТЕ О ДО РЕ
(40/266976)

25. сеп тем бра 2018, ста ло је  ср це, у 87. го -

ди ни на ше дра ге и во ље не

ДРА ГИ ЦЕ ДИ ЗИ ЈЕ
1932–2018.

Би ћеш увек у на шим ср ци ма и се ћа њи ма.
Не ка те Бог и ан ђе ли чу ва ју.

Са хра на ће би ти оба вље на 27. сеп тем бра
2018. у 14 са ти, на пра во слав ном гро бљу у
Стар че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка БИ ЉА НА, 
уну ка ИВА НА, пра у ну ци МАР КО, 
ХЕ ЛЕ НА и СТЕ ФАН и зет МИ ЛАН

(97/267150)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да је

на ша дра га

МА РИ ЈА ЋИ ТИЋ
1944–2018.

пре ми ну ла 22. сеп тем бра 2018. го ди не.

Са хра на је одр жа на 25. сеп тем бра 2018,

на гро бљу Ле шће, пар це ла 36-а

(99/и)

По след њи по здрав дра гој мај ци

ЈЕ ЛЕ НИ БО ГУТ

од ћер ки ИВА НЕ и СА ЊЕ с по ро ди ца ма
(85/267

Дра гој

ЈЕ ЛЕ НИ БО ГУТ

1952–2018.

По след њи по здрав од

СЛА ВИ ЦЕ, ИГО РА,

ИВА НА и СЛО БО ДА НА

(29/266941)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

По след њи по здрав на -

шем дра гом

НЕ НА ДУ 

ЗЛА ТА НО ВИ ЋУ

По ро ди ца ПО ЉАК

(98/267163)
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ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ЂОР ЂЕ ДЕ МИ ЈА НЕН КО
1. VI 1940 – 23. IX 2018.

По след њи по здрав на шем дра гом су пру гу, оцу и

де ди. Цео жи вот си био бо рац, али са зад њом

бит ком ни си мо гао да се из бо риш.

Веч но за хвал ни за све тво ји: су пру га ЉИ ЉА НА,

син ЗО РАН, сна ја МИЛ КА и уну ци КА ТА РИ НА 

и НИ КО ЛА
(90/267139)

ЂОР ЂЕ ДЕ МИ ЈА НЕН КО
За у век за хвал ни за све што си нас на у чио и на свом

вре ме ну ко је смо про ве ли са то бом.

Во ле те тво ји уну ци КА ТА РИ НА и НИ КО ЛА

(91/267131)

ЂОР ЂЕ 

ДЕ МИ ЈА НЕН КО

Хва ла ти што си ми био

отац.

ЗО РАН

(92/267131)

Осмех твој ће мо сву да тра жи ти

СТЈЕ ПАН ПА ВИЋ
1962–2018.

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 ко ју смрт не пре ки да жи ве ћеш

веч но у ср ци ма на шим.

За у век тво ји: су пру га ВЕ СНА, син МА РИО, унук МА ТЕО

и сна ја АЛЕК САН ДРА

Са хра на ће се оба ви ти у че твр так 27. сеп тем бра, у 15 са -

ти, на Но вом гро бљу.
(93/267135)

По след њи по здрав

СТЈЕ ПА НУ ПА ВИ ЋУ
1962–2018.

С ве ли ком љу ба вљу и ту гом за у век ћеш жи ве ти у на шим

ми сли ма и се ћа њи ма.

Брат ЉУ БА, сна ја ЉИ ЉА, МА ЈА и МИ МА

(94/267136)

По след њи по здрав на шем при ја те љу

СТЈЕ ПА НУ ПА ВИ ЋУ

од по ро ди це РИ СТИЋ

У на шим ср ци ма ће мо чу ва ти успо ме ну на твој

дра ги лик и пле ме ни тост.
(103/267177)

СТЈЕ ПАН ПА ВИЋ
Био си нам ве ли ки при ја тељ. Хва ла ти на то ме.

ЈО ЦА, КО СТА, ЦВЕ ЈА и СА ЛЕ

(106/267189)

ДЕ БЕ ЛИ
За што, за што, за -

што...???

Оста ло је још мно го то -

га не до ре че ног. Увек

ћеш би ти у на шим 

ср ци ма!!! Во ле ће мо те

увек и за у век.

СА ЛЕ, ЈА СМИ НА

и АН ДРЕ ЈА

(105/267179)

Спа вај мир но до бри

наш

СТЈЕ ПА НЕ

Тво је оде ље ње IV-5 из

Гим на зи је

(104/267178)

По след њи по здрав

ВЛА ДИ МИ РУ 

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1955–2018.

Ни све су зе све та, ни све ре чи уте хе, не

мо гу да убла же бол ко ји осе ћам.

Мно го је ле пих успо ме на да те веч но пам -

тим и да те ни кад не за бо ра вим.

С љу ба вљу и бо лом тво ја ма ма ВЕ ЛИН КА

(101/267177)

По след њи по здрав мом бра ту

ВЛА ДИ МИ РУ СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ
1955–2018.

Ожа ло шће ни брат ВО ЈА са си но ви ма 

НИ КО ЛОМ и ИЛИ ЈОМ 
(102/267175)

По след њи по здрав Еми -

ном та ти

ВЛА ДИ МИ РУ

СТА НО ЈЕ ВИ ЋУ

Ње но II-3

(57/267020)

По след њи по здрав на шем дра гом та ти, де ки и

та сту

СЛАВ КУ ЖАР КО ВУ
1939–2018.

Хва ла ти за све див не да не ко је смо про ве ли за -

јед но.

С љу ба вљу: ћер ка ЈА СМИ НА, уну ке ОЉА 

и ИВА НА, унук МИ ХАЈ ЛО и зет СЛАВ КО
(48/266994)

По след њи по здрав во ље ном стри цу

СЛАВ КУ ЖАР КО ВУ

од ТО МЕ с по ро ди цом
(74/267069)

По след њи по здрав дра гом де ки

СЛАВ КУ ЖАР КО ВУ

од ње го ве уну ке ОЉЕ и зе та ВЛА ДЕ

(49/2669949

22. сеп тем бра 2018. пре ми нуо је наш дра ги су пруг и отац

СЛАВ КО ЖАР КОВ
1939–2018.

Ожа ло шће ни: су пру га РУ ЖИ ЦА, син ЗЛА ТО МИР 
и ћер ка ЈА СМИ НА

(50/266994)

По след њи по здрав ком -

ши ји

СЛАВ КУ
По ро ди ца ШТР БАН

(77/267093)

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 сатиПо след њи по здрав ко -

ле ги

ЂОР ЂУ 

ДА МЈА НЕН КУ

на став ник

од пен зи о не ра ОШ

„Бра ца Пе тр ов”

(107/267195)
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ДРА ГАН 

ТО МА ШЕ ВИЋ
24. IX 2006.

Ду нав нам те је узео,

али не из на ших ср ца и

се ћа ња

Се стра и зет са де цом

(38/266971)

29. сеп тем бра 2018. одр -

жа ће мо ше сто ме сеч ни

по мен на шем дра гом

ЖИ ВО РА ДУ

СРЕЋ КО ВИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји

(42/266980)

2. ок то бра 2018. го ди не

на вр ша ва се де вет го ди -

на од смр ти на шег дра гог

АН ДРЕ ЈЕ 

ПА ВЛО ВИ ЋА

1934–2009.

Во ле ли смо те, во ли мо

те и во ле ће мо те док по -

сто ји мо.

Су пру га СПА СА, ћер ка

ЕМИ ЛИ ЈА, уну ка 

СИ МО НА и зет ГО РАН

(41/266978)

ЂУ РА ЂЕ ВИЋ

ДРА ГА НА                СЛА ВО ЉУБ
1973–1997. 1950–2014.

Вре ме, оно и да ље иде.
АН ГЕ ЛИ НА, ГОР ДА НА и ЈЕ ЛЕ НА

(46/266987)

СЕ ЋА ЊЕ

СО ЊА 
ПЕТ КОВ СКИ
рођ. Гли го ров ски

1972–2003.
Пет на ест го ди на ни си
са на ма ми ла кће ри.
За у век ћеш би ти у на -
шим ср ци ма.

Мај ка ЉУ БИН КА, отац
ИЛИ ЈА, брат 

МИ РО СЛАВ и син СР ЂАН
(51/267001)

Го ди не про ла зе, се ћа ња

оста ју

СВЕ ТО ЗАР

АНО ВИЋ

29. IX 2002 – 29. IX 2018.

Успо ме не чу ва ју син

МИ ЛО ВАН и уну ци 

БО КИ и ДА ЧА

(71/267056)

Про шло је шест ме се ци

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни

ТРАЈ ЧЕ 

СИ МЈА НОВ СКИ

Успо ме ну на ње га чу ва ју

си но ви МИ РО СЛАВ и

БЛА ГО ЈЕ с по ро ди ца ма

(72/267056)

Го ди на да на, ми ла мо ја

ДУ КИ

Не, не ве ру јем!

Ка ко ми не до ста јеш..

Тво ја ИЧ КА

(76/267083)

У сре ду, 3. ок то бра

2018. на вр ши ће се че тр -

де сет да на од смр ти на -

шег

ТО МИ СЛА ВА

ТО МИ ЋА

1947–2018.

По мен ће се да ва ти у

Жи то ра ђи. Увек ће мо те

се се ћа ти.

Тво ји: син СА ША 

и ћер ка ДА НИ ЈЕ ЛА 

с по ро ди ца ма

(78/267095)

Дра гом бра ту

СЛО БО ДА НУ

МИ КИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо успо ме не

на те бе.

Се стра СЛО БО ДАН КА 

с де цом НЕ БОЈ ШОМ 

и НА ТА ШОМ

(52/266994)

СЕ ЋА ЊЕ

ПЕ ТАР ЛЕ ПЕ ДАТ
28. IX 2013 – 28. IX 2018.
По чи вај у ми ру.

Су пру га РУ ЖИ ЦА
(47/266993)

Во ље ној су пру зи

ИЛО НИ КО ЧИЋ
1944–2018.

по след њи по здрав од су пру га СТО ЈА НА

(3/266811)

Ми ла на ша

ИЛО НА КО ЧИЋ
1944–2018.

По след њи по здрав од си на СА ШЕ, 

сна је НА ДИ ЦЕ и уну ка ДЕ ЈА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА
(4/266811)

Ми ла на ша

ИЛО НА КО ЧИЋ
1944–2018.

По след њи по здрав од ћер ке ВЕ РИ ЦЕ,

зе та ДРА ГА НА и уну ке МА РИ ЈЕ ПАН ТЕ ЛИЋ
(5/266891)

23. сеп тем бра 2018. го ди не пре ми нуо је

наш дра ги

ИЛИ ЈА ЈО ВА НОВ
1927–2018.

Ожа ло шће ни: син ЂУ РИ ЦА, сна ја АНА,

уну ци ЈА СНА, КСЕ НИ ЈА, ОЛ ГА, 

ДИ МИ ТРИ ЈЕ, унук РАСТ КО с по ро ди цом

и уну ка ЈЕ ЛЕ НА с по ро ди цом

(83/267119)

25. сеп тем бра ста ло је ср це на шег дра гог

и во ље ног

МИР КА ЈУР ЈЕ ВИ ЋА
1949–2018.

Би ћеш увек у на шим ср ци ма. Не ка те ан -

ђе ли чу ва ју.

С љу ба вљу су пру га ДРА ГИ ЦА, ћер ке 

ГОР ДА НА и ЉИ ЉА НА, уну ци ГО РАН 

и СА ША, зе то ви ЖЕЉ КО и ЗО РАН, се стра

РАН КА с по ро ди цом и оста ла род би на

(96/267147)

СО ЊА ВЕЉ КО ВИЋ

По след њи по здрав во ље ној Со њи од ћер ке АЛЕК САН ДРЕ, си на

АЛЕК САН ДРА, сна је БИ ЉА НЕ, уну ка МИ ХАЈ ЛА и уну ке ИВЕ

За у век у на шим ср ци ма.

(18/266902)

По след њи по здрав

СО ЊИ

од МО МИ РА

(19/266909)

24. сеп тем бра 2018, у
74. го ди ни, пре ми нуо је
наш дра ги

ТО МИ СЛАВ 
ЈО ВИЋ

Ожа ло шће ни: су пру га
ДРА ГА НА, син МИ ЛЕН,

ћер ка МИ ЛЕ НА, сна ја
БИ ЉА НА, зет ЈО ЦА 

и уну ци АЛЕК САН ДРА,
АЛЕК СА, ВЛА ДИ МИР 

и НИ КО ЛА
(1/266879)

По сле крат ке бо ле сти

пре ми нуо је наш

МИ О МИР 
МАК СИ МО ВИЋ
11. I 1935 – 19. IX 2018.

Ожа ло шће на ћер ка
БРАН КА, зет ДРА ГАН,

уну ке ТИ ЈА НА 
и ЖЕ ЉА НА и си но ви ца

ГО ЦА с по ро ди цом

(95/267140)

С по што ва њем и ве ли ком за хвал но шћу опра шта мо се

од на ше

КА ТИ ЦЕ НАЂ
1937–2018.

ГО ГА и БО БА РА ЛЕ ВИЋ
(73/267068)

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.

Опро сти ли смо се од на ше

нај ста ри је ком ши ни це

РУ ЖЕ
ВУ ЈА НО ВИЋ

Ста на ри у Ду нав ској 3
(34/266956)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

28. сеп тем бра 2018.  на -
вр ши ло се осам го ди на
от ка ко ни је са на ма во -
ље ни су пруг и та та

ДУ ШКО 
СА ВУ ЛОВ

1946–2010.
Жи ве ћеш веч но у на -
шим ср ци ма.

Су пру га БО ЖА НА 
и ћер ка ВЕ СНА 

с по ро ди цом
(108/267207)



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
Петак, 28. септембар 2018.

26

ЖУ ТИЋ

eк. БРАН КО             СО ФИ ЈА
фи нан сиј ски                         1997–2018.

ин спек тор СДК-а

2001–2018.

ДЕ ЈАН и МА ЈА
(8/266890)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈО ВА НО ВИЋ

ЈА ЊА                          МИ ЛАН КО

1939–2007. 1935–2013.

Вре ме про ла зи, оста је се ћа ње ис пу ње но ту гом, љу ба вљу и по што -
ва њем.

Ва ша ћер ка АНА
(17/266757)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је с на ма мој та та и Ми кин де ка

СЛО БО ДАН МИ КИЋ

Че тр де се то днев ни по мен одр жа ће мо у по не де љак, 1. ок то бра

2018, у 12 са ти, на гро бљу Ко теж.

По зи ва мо род би ну и при ја те ље да та да бу ду са на ма.

СВЕ ТЛА НА и МИ ЛА НА

(24/266914)

ПО МЕН

МИ О ДРАГ КО СТИЋ

Че тр де се то днев ни по мен дра гом нам по кој ни ку одр жа ће се 1. ок -

то бра, у 11 са ти, на Но вом гро бљу.

По ро ди ца КО СТИЋ

(33/260593)

3. ок то бра 2018. на вр -

ша ва се два де сет го ди -

на от ка да ни је с на ма

МИ ЛИ ВОЈ 
ВИ ШЊИЧ КИ

1940–1998.
Чу ва мо те од за бо ра ва.

Тво ји: су пру га РА ДА,
син ИВИ ЦА и кћер ка

БЕ БА с по ро ди ца ма

(35/266960)

Се ћа ње на на ше дра ге

МИ ЛИ ШИЋ

СТА НА                         ГОЈ КО
1921–2015. 1914–1998.

Чу ва ће мо успо ме ну на њих док смо жи ви.
По ро ди ца

(39/266913)

30. сеп тем бра на вр ша ва се го ди ну да на от ка ко ни је са

на ма

ДУ ШАН МИ ХАЈ ЛО ВИЋ
Успо ме ну на ње га чу ва ју ћер ка ВЕ РА с по ро ди цом

(53/267002)

30. сеп тем бра на вр ша ва

се го ди ну да на от ка ко

ни је с на ма

ДУ ШАН

МИ ХАЈ ЛО ВИЋ

Не у те шна 

су пру га ЉУ БА

(54/267002)

У су бо ту, 29. сеп тем бра  2018, у 11 са ти, на Ста -

ром гро бљу, да ће мо го ди шњи по мен на шем дра -

гом

ДРА ГА НУ СТАН КО ВИ ЋУ

Тво ји нај ми ли ји: РА ДИ ЦА, НА ЂА, ТИ НА, 

ТЕА и ДА РИО
(58/267024)

4. ок то бра 2018. го ди не на вр ша ва се пет го ди на од

смр ти на ше

МИЛ КЕ АР БУ ТИ НЕ
рођ. Ма тић

Се ћа ња на те бе тра ју и тра ја ће.
По ро ди ца ПЕ РО ВИЋ

(60/267025)

СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЉИН

МИ ЛО РАД                    СУ ЗА НА
2001–2018. 2009–2018.

Ни смо вас за бо ра ви ли.
Син ЗО РАН и ДУ ШИ ЦА

(61/267029)

У на шим ср ци ма, у на шим ми сли ма, увек и за у век

ГУ ТЕ ША

ИЛИ ЈА                     КА ТИ ЦА
1923–1999. 1930–2015.

Њи хо ва де ца, ве ли ка и ма ла
(62/267030)

МИ ЛАН КОР БА
29. VIII 2018 – 7. X 2018.

7. oк т обра 2018. го ди не да ва ће се че тр де се то днев ни
по мен на шем оцу.

Ожа ло шће ни: син БРА НИ СЛАВ и ћер ка ЉИ ЉА НА 
с по ро ди ца ма

(63/267036)

Про шло је шест ме се ци без на ше дра ге

МИР ЈА НЕ ВУЧ КО ВИЋ

Бо ли сва ки дан без ње и сва ка ми сао на бу ду ће

да не у ко ји ма не ма ње. Бо ли и ту га  и не ис пла ка -

не су зе ко је пра те успо ме ну на њу.

По мен је 29. сеп тем бра 2018, у 12 са ти.

Тво ји ЗО РА НА и ВЛА ДА
(26/266926)

26. сеп тем бра на вр ша ва ју се че ти ри го ди не без

на шег дра гог

БОГ ДА НА ПЕ ТРО ВИ ЋА

С љу ба вљу и ту гом чу ва мо га од за бо ра ва.

Ње го ви: ЗО РИ ЦА, БРА НИ СЛА ВА, ДРА ШКО, 

СР ЂАН, АЛЕК САН ДРА, СО ФИ ЈА, МИ РО СЛАВ 

и МИ ЛОШ
(32/

2. ок то бра 2018, у 10.30,  да ва ће мо че тр де се то -

днев ни по мен, на Пра во слав ном гро бљу

МИ ЛА НИ БА РА ЛИЋ

Ка ко да жи ви мо без те бе, Го спо де по мо зи нам.

Породица и сви ко ји су те во лели
(75/267081)

Оба ве шта ва мо род би ну

и при ја те ље да ће се че -

тр де се то днев ни па ра -

стос оба ви ти 28. сеп тем -

бра на Пра во слав ном

гро бљу у Омо љи ци, на -

шем

ЈО СИ ПУ 

ЛУ КИ ЋУ

1947–2018.

Су пру га ЦИ ЦА, син

МИ ЛО РАД и кћер ка

РА ДА с по ро ди ца ма

(81/267113)

Про шло је де вет го ди на от ка ко ни си с на ма

СТА НИ МИР ЛЕ МА ЈИЋ
1937–2009.

Не до ста јеш нам.
Тво ја по ро ди ца

(89/267130)

4. ок то бра на вр ша ва ју се три го ди не од смр ти на шег
дра гог

ДУ ША НА МИ ШКО ВИ ЋА
2015–2018.

Мно го нам не до ста јеш.
Тво ја по ро ди ца

(43/266982)
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Тро го ди шњи по мен

ДРА ГАН ГА ЧИЋ
1965–2015.

Био је наш стуб си гур но сти и по др шке, при мер упор но -

сти, ста бил но сти и успе ха. 

За у век ће жи ве ти у на шим ми сли ма и ср цу. Веч на му

сла ва и хва ла.

Су пру га ТА ЊА и син СА ВА
(2/ф)

Ду шо на ша!

РА ДО МИР 

ГЛУ МАЦ

Три ту жне го ди не...

увек у на шим ср ци ма.

ИРЕ НА, ИВИ ЦА 

са МА ЈОМ, ЗЛАТ КО 

са ЈА ДРАН КОМ 

и РАТ КО

(6/266887)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕГ ДО МИР 

ДР ЧЕ ЛИЋ 

ЈЕ ШО

27. IX 1981 – 27. IX 2018.

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(16/266897)

25. сеп тем бра на вр ши ло се два де сет го ди на от -

ка ко ни је с на ма наш

СА ВА ПАН ЧЕ ВАЧ КИ 

У век ћеш оста ти у на шим успо ме на ма и ср ци ма.

Су пру га САВ КА, син СЛА ВО ЉУБ 

и уну ци МЛА ДЕН, ВЛА ДИ СЛАВ и АН ЂЕ ЛА
(20/266909)

У че твр так, 27. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се де вет го ди на от ка ко

ни је са на ма наш во ље ни Ро ђа

МИ ЛОШ БЕ ГО ВИЋ

У на шим си ср ци ма, при чи, се ћа њу.

По ро ди ца

(21/266953)

У су бо ту, 29. сеп тем бра 2018, у 10.30, да је мо че тр де се -

то днев ни па ра стос на шем

СПИ РИ ЈО ВА НО ВИ ЋУ
Тво ји нај ми ли ји: ћер ка ЉИ ЉА НА, зет ДЕ ЈАН и уну ке

СА ЊА, МА РИ НА, МА ЈА и СИ МО НИ ДА

(22/266915)

У су бо ту, 29. сеп тем бра 2018, у 10.30, да је мо че тр де се -

то днев ни па ра стос на шем оцу

СПИ РИ ЈО ВА НО ВИ ЋУ
5. V 1926 – 23. VIII 2018.

Тво ји нај ми ли ји: син СЛО БО ДАН, сна ја ИВА НА
и уну ка ВУ КИ ЦА

(23/266917)

Про шло је осам на ест

го ди на от ка ко ни је с на -

ма на ша дра га

МАГ ДА ЛЕ НА

ПЕ ШИЋ

Успо ме ну на њу чу ва ју

ње ни нај ми ли ји

(25/266922)

У че твр так, 27. сеп тем бра на вр ши ће се че тр де -

сет да на од смр ти

МИ ЛИ ЦЕ МАК СИ МО ВИЋ

То га да на у 11.30, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

по мен.

Тво ји нај ми ли ји
(7/266899)

У су бо ту, 29. сеп тем бра да ва ће мо јед но го ди шњи по -

мен на шем

ДРА ГА НУ МИ ТИ ЋУ
Успо ме ну на ње га чу ва ју ње го ви нај ми ли ји.

По ро ди ца МИ ТИЋ

(9/266891)

БЛА ГО ЈА 
СТА МЕН КОВ СКИ

2010–2018.
Те шко је жи ве ти с пат -
њом у ду ши, ви де ти те
сву да, а ниг де те не на -
ћи. Не до ста јеш...

Тво ји: су пру га НА ДА,
ћер ке ВЕ РИ ЦА 

и ЉИ ЉА и уну ци 
ВЛА ДАН и ДА ЛИ БОР

(27/266923)

НИ КО ЛА 

ТО ДО РОВ 

ШИ ШКОВ
1. ок то бра на вр ша ва се

два де сет шест го ди на

от ка ко ни си са на ма.

Са мо се ћа ња на те бе

оста ју за у век.

Су пру га са де цом

(28/266934)

СЛО БО ДАН

ША ЈИН БО ЋА

4. X 2014 – 4. X 2018.

Док је нас би ћеш у на -

шим ср ци ма, при ча ма и

се ћа њу.

Тво ја БРАН КА 

с нај ми ли ји ма

(36/260962)

У уто рак, 2. ок то бра, у 11 са ти, на Ка то лич ком

гро бљу обе ле жа ва мо че тр де се то днев ни по мен

на шој стри ни и ба би

МА РИ ЈИ СКРО БАН
рођ. Сфе ра

Стри на, се ћа ња на те бе не ће из бле де ти, би ла си
уз нас и ми уз те бе.
По чи вај у ми ру са тво јим Па јом.

По ро ди ца ПЕ РО ВИЋ
(59/267025)

30. сеп тем бра на вр ша ва ју се две го ди не од смр -

ти на шег во ље ног

БРАН КА ЈО ВА НО ВИ ЋА
1954–2016.

Оста ћеш за у век у на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји
(64/267040)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ТА КО СА РА
2010–2018.

Пам ти ће мо те по до бр о -

ти и чу ва ти од за бо ра ва.

За у век ожа ло шће ни:

су пру га МАР ГИ ТА, син

ТИ БОР, сна ја АНИ ЦА 

и уну ке НА ТА ЛИ ЈА

и КА ТА РИ НА

(69/267053)

У сре ду, 3. ок то бра 2018

на вр ша ва се че тр де сет

да на от ка да са на ма ни -

је на ша

ДРА ГИ ЦА 

МА ТИ ЈА ШЕ ВИЋ

То га да на одр жа ће се

по мен, у 11 са ти, на гро -

бљу Ко теж. Ту жни да ни

про ла зе, љу бав и се ћа -

ња не бле де, мно го нам

не до ста јеш.

Тво ја по ро ди ца

(87/4783)

Про шло је че тр де сет да на от ка ко ни је с

на ма

ЖИ ВО РАД ТО ПА ЛО ВИЋ

Жи ве ћеш веч но у на шим ср ци ма, а тво ја

до бр о та ће нас увек, увек гре ја ти.

Тво ји нај ми ли ји

(80/267111)

Се ћа ње на дра ге ро ди те ље, де ку и ба ку

СИ МИЋ

ЖИВ КО              ДУ ШАН КА
2. X 1979 – 2018.    14. IV 2009 – 2018.

МИ ЛЕ ВА                ЧЕ ДА
16. XI 1972 – 2018. 8. II 1979 – 2018.

Жи ве у се ћа њи ма оних ко ји не мо гу и не ће ни ка да
да их за бо ра ве.

Кћер ка и уну ка ЈЕ ЛА с по ро ди цом
(55/267067)
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Хитна помоћ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
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Дом здравља  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
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Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Не ка ко сте упа ли у ко ло те чи ну,
ус по ри ли сте, па вам по је ди не
ства ри из ми чу кон тро ли. Чу вај те
до ку мен та, па жљи во во зи те. Не -
мој те од мах од у ста ја ти. По све ти -
те се парт не ру, на пра ви те не ку
ма лу лу дост. Сло бод ни, не уле ћи -
те пре бр зо у но ву ве зу.

Окре ну ти сте се би и сво јим
пла но ви ма. По ста ви ли сте се би
ви со ке ци ље ве и хра бро иде те ка
њи ма. Опу сти те се у кру гу по ро -
ди це, с парт не ром, при ја те љи ма.
Дај те се би сло бо ду да бу де те све
што по же ли те. Мо гу ћа пре хла да
не ће вас спре чи ти да ужи ва те.

Пу ни сте иде ја и рад ног ела на.
Ипак, ма ло успо ри те. То што не ке
ства ри по жу ру је те, не зна чи да ће се
оне и ре а ли зо ва ти. Све у сво је вре -
ме. По ма ло сте ро ман тич ни, сет ни,
спрем ни да по ле ти те на кри ли ма
љу ба ви, без об зи ра на то да ли сте
у ве зи или сте сло бод ни. Ужи вај те.

Стра стве ни сте, им пул сив ни,
има те по тре бу да уго ди те се би. Све
што сте од ла га ли, био то пут или
не при ја тан раз го вор, мо ра ће те да
оба ви те. Чу вај те сво је ства ри, не
ула зи те у кон флик те са са рад ни ци -
ма. Мо гу ће су ју тар ње гла во бо ље и
ма њи сто мач ни про бле ми.

По не кад ствар но зна те да бу де те
не за си ти. Тро ши те и оно што не -
ма те, а пред сто је вам не пла ни ра -
ни из да ци. Не зна те тач но ни шта
ни где, али ни с ким би сте би ли.
Оста ни те код ку ће и про бај те да
сре ди те ми сли. За у зе ти про во де
ле пе тре нут ке с парт не ром.

Из не над ни нов ча ни до би ци ће
са мо по пра ви ти ва ше рас по ло же -
ње. При у шти те се би оно што же ли -
те, ма кар то би ла не ка круп на ску -
па ствар. Умор ни сте од по слов них
оба ве за и осе ћа те да вам је по -
треб на па у за. По зо ви те при ја те ље,
на пра ви те жур ку, ски тај те...

Ове не де ље ће те се ба ви ти про -
шло шћу и на ћи ће те сна ге да то
на по кон ствар но оста не про шлост.
По но во ће би ти ак ту ел на са рад ња
са ста рим парт не ри ма. Бу ди те
флек си бил ни и скло пи ће те ви ше
не го до бар по сао. Уно си те ви ше
ви та ми на и је ди те ре дов ни је.

Чи ни вам се да се не по ме ра те
с јед ног ме ста, али све иде по
пла ну. Ма ње при чај те, ни су сви
љу ди ис кре ни. Криј те сво је иде -
је, да се дру ги не око ри сте. Ни је
баш нај бо ље вре ме за раш чи -
шћа ва ње љу бав них за вр зла ма.
Пу сти те, ре ши ће се са мо.

По пра ви те или за вр ши те од нос
с парт не ром, са мо не одр жа вај те
ва тру без пла ме на. Ис кр сну ће
мно го оба ве за, пу то ва ња и но вих
по сло ва, али и пла но ва ко је ће те
мо ра ти да од ло жи те. На пе тост
по пу шта кра јем сед ми це у ве се -
лом дру штву.

Тру ди те се да по ка же те сви ма и
се би да мо же те ре ши ти све по ста -
вље не за дат ке. Па зи те шта пот пи -
су је те, ва ши са рад ни ци су не ис кре -
ни. Не пла ни ра ни тро шко ви. Осе ћа -
те ве ли ку не жност пре ма осо би ко -
ја вам је бли зак при ја тељ. Про бај -
те, во ли те, не ће вас то уби ти.

На пе та не де ља на по слов ном
пла ну. Ко ли ко год да сте у пра ву,
не ре а гуј те ис хи тре но у раз го во -
ру са са рад ни ци ма, јер ће те на -
и ћи на ти хи бој кот. Из бе га вај те
аван ту ре и за по чи ња ње но вих
ве за. Ако сте за у зе ти, по све ти те
се пот пу но парт не ру.

Хва та вас пра знич на еу фо ри ја, а
ту су и на пе тост у ве зи с парт не -
ром и по ја ва но ве осо бе у ва шем
жи во ту. Ма њи не спо ра зу ми с ко -
ле га ма ре ша ва ће се у хо ду. По ве -
ди те ма ло ви ше ра чу на о сво јим
же ља ма и о свом здра вљу.

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
16. ав гу ста: Алек сан дру – Дра га на Шти ка вац и Алек сан дар Но ва ков; 20. ав гу ста: Са ру

– Да ни је ла Јон; 23. ав гу ста: Ста шу – Ми ле на Ма то вић; 25. ав гу ста: Та ма ру – Есма Аса -

нов; 27. ав гу ста: Ка ро ли ну – Ву ко са ва Ђу кић и Пе ри ца Ер де љан; 1. сеп тем бра: Ан ђе ли ју

– Ели за бе та Стан чуљ и Ра ма Но ва ков, 8. сеп тем бра: Ма шу – Ма ри на Не дељ ков и Но ви -

ца Алић; 12. се птем бра: Ду њу – Алек сан дра и Са ша Ман чић, Елу – Ме ла ни и Да ни ел Ку -

куч ка; 13. сеп тем бра: Со фи ју – Је ле на и Игор Ко ма ро ми, Ла ру – Све тла на и Мар ко Илић;

14. сеп тем бра: Алек сан дру – На та ша и Ти бе риу Омо р јан, Уну – Та ма ра Пе шов ски и Де -

јан Ђу ка но вић; 16. сеп тем бра: Лен ку – Ма ри ја и Гој ко Ло ја ни ца; 17. сеп тем бра: Ири ну

– Ива на и Ма рин Лац ку; 18. сеп тем бра: Ми лу – Сла ђа на и Де јан Па вло вић.

До би ли си на
18. ав гу ста: Ма те ја – Ма ри ја на Ко вач и Ја нош Ли бер; 4. сеп тем бра: Стра хи њу –

Зо ра на Ми хај лов и Стје пан Сто ја но вић; 9. сеп тем бра: Мла де на – Дра га на Сав ков

и Де јан Дра ку лић; 10. сеп тем бра: Ја сми на – Ма ри ја То нев ски; 12. сеп тем бра: Јо -

ва на – Је ле на Ган Јон и Дра ган Јон, Ива на – Ире на Чех и Јан ко Стре хов ски; 13. сеп -

тем бра: Ни ко лу – Ани та и Не над Стру гар, Алек су – Бо ја на и Не над Шко ро, Ми ха и -

ла – Ми ли ца Уско ко вић и Иван Ко ва че вић, Ву ка ши на – Сла ђа на Ву ле тић и Бо јан

Ста мен ко вић; 14. сеп тем бра: Лу ку – Ма ри ја и Ни ко ла Бо рак, Лу ку – Ма ја Ра дој -

чин и Алек сан дар По пов, Алек сан дра – Ма ри на и Бра ни слав Ћо сић, Мар ка – Ма -

ри ја Ста ни шић и Вла да Мла де нов ски; 15. сеп тем бра: Ре љу – Јо ва на и Са ша Му -

тав џић; 18. сеп тем бра: Алек сан дра – Со ња Спа сов ски и Де јан Ми лин.

ВЕН ЧА НИ

15. сеп тем бра: Ја сми на Ра да нов и Вла ди мир Чи ка ра, Ан ђе ли ја Ро гић и Ми лан

Илић, Алек сан дра Кун да ко вић и Ђу рађ Ра до ји чић, Ни ко ле та Ву ко вић и Дра го слав

Ла зић, Алек сан дра Цвет ко вић и Ог њен Ра шко вић; 16. сеп тем бра: Алек сан дра Ву -

ла но вић и Ђу ро Да бић, Не ве на Ми ле у снић и Ни ко ла Ср да нов; 20. сеп тем бра: Је -

ле на Кр ча ди нац и Зо ран Шту лић, Дра га на Ке кић и Ми о драг Су бић, Ива на Ка за ков

и Да вид Па нић; 21. сеп тем бра: Би ља на Ива нов ски и Мар ко Мо ми ров; 22. сеп тем -

бра: Ве сна Ми ла но вић и Ђор ђе Ла за ре вић, Сла ђа на Ђор ђе вић и Бра ни мир Ерор,

Дра га на Де ја но вић и Ни ко ла Ље ва ја, Да ни е ла Бејк ман и Го ран Кир бус, Бо ја на

Дроб њак и Жељ ко Га јан, Ма ри ја Ве се лић и Урош Ми тро вић.

УМР ЛИ

11. сеп тем бра: Сто јан ка Ра де ка (1945); 12. сеп тем бра: Мир ко Хр жи на (1933), На да

Кар бу нар (1927); 14. сеп тем бра: Са ве та Пур кар (1929), Рад ми ла Мом чи ло вић

(1944); 15. сеп тем бра: Ми ле ва Че ча рић (1933), Ми лош Мар ко вић (1936), Ду шан Па -

вло вић (1947), Ми хал Ко лај, Ста ни ша Јо си мов (1983); 16. сеп тем бра: Љу бен Де спи -

нић (1956), Ко ста Јо си мов; 17. сеп тем бра: Ева Ђем бер (1928), Зо ри ца Жи ва нов

(1957), Ду ши ца Ди ми три јев ски (1939), Сто јан Ва цић (1928); 18. сеп тем бра: Ми ле на

Ка ла ба (1935), Бран ко Ус тић (1957), Ма ри ја Чор тан (1932); 19. сеп тем бра: Ва са Ца -

ран (1955); 20. сеп тем бра: Со ња Вељ ко вић (1959), Адам Ба лог (1941), Је ли ца Ста -

јић (1950), Сло бо дан ка Дра ми ћа нин (1945); 21. сеп тем бра: Ђу ро Ве њар ски (1954).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА – Укрштеница: јута, Увац, Лир, Ирак, ј, го, ескалатор,
продубити, Ибро, Ив, д, ди, насамо, аспиратор, Ули, ак, ни, рапир,
Че, уверавати, санитарац. Анаграм:Бојана Стефановић. Судоку:
374168259, 165429783, 298375416, 621934578, 753812694,
849756132, 536287541, 987641325, 412593867.Укрштени слогови:
галантерија, Малта, „Зана”, нико, ми, Радиша Илић, ма, Раде, јата,
Ани, натурализам.

УКРШТЕНИ СЛОГОВИ
ВОДОРАВНО: 1. фино понашање, учтивост (фр.), 2. европска острвска

држава – београдски музички поп састав, 3. ниједна особа – лична за-

меница, 4. име и презиме некадашњег главног и одговорног уред-

ника „Панчевца”, 5. узвик нестрпљења (ама) – име књижевника Дра-

инца, 6. скупови птица – име француске глумице Жирардо, 7. књижев-

ни и филозофски правац с краја 19. века.

УСПРАВНО: 1. једно од имена египатског државника Насера – старо-

индијски еп, 2. група од 14 хемијских елемената – тетоважа, 3. симбол

телура – корпа, котарица – симбол радијума, 4. мантија свештеника –

узори, замисли, 5. име и презиме наше глумице („Истине и лажи”) –

војник у Турској царевини.
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ВОДОРАВНО: 1. индијска конопља, 2. река у Србији, 3. Шекспиров

јунак (краљ), 4. држава у Азији, 5. симбол јода – наг, 6. покретне сте-

пенице, 7. учинити дубљим, 8. муслиманско мушко име – име глум-

ца и певача Монтана – ознака за Немачку, 9. симбол дидима – у че-

тири ока, 10. упијач мириса, 11. име немачког фудбалера Хенеса –

дивљи першун – ауто-ознака Ниша, 12. врста мача – надимак Ернеста

Геваре, 13. убеђивати, 14. хигијеничар.

УСПРАВНО: 1. археолошки локалитет на Пелопонезу (позориште!),

2. наше женско име, 3. скуп страних дипломата – НБА кошаркаш

(Скоти), 4. град у Мађарској – језеро у Северној Америци, 5. симбол

лутецијума – роман Лајоша Зилахија, 6. име и презиме оперске пе-

вачице пореклом из Војловице (на слици) – ауто-ознака Ваљева, 7.

утицање, увирање – град у Црној Гори – драж, 8. румунски музички

инструмент – валута неке земље, 9. симбол актинијума – путање ко-

јима лете авиони – инфрацрвени (скр.).
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ним чла но ви ма и го сти ма,
пред сед ник Зо ран Кан дић одр -
жао са др жа јан го вор. По де ље -
не су и за хвал ни це свим при -
ја те љи ма бри га де.

Усле дио је кул тур но-умет -
нич ки про грам, у окви ру ко -
јег су на сту пи ли гу слар Ми -
ла дин Кар ли чић, глу мац
Ми ро слав Жу жић и број ни

ан сам бли КУД-а „Стан ко Па -
у но вић”.

На по слет ку су при пад ни ци
Удру же ња и њи хо ви го сти на -
ста ви ли дру же ње и јед ни дру -
ги ма по же ле ли да се у истом
са ста ву и рас по ло же њу ви де
по но во до го ди не, ка да ће 51.
бри га да сла ви ти 51. ро ђен дан.

ле Ри ка но ви ћа. То де ло сим -
бо ли зу је на шу про шлост, ра -
то ве и стра да ња, с по ру ком
да тре ба да те жи мо ми ру, сло -
бо ди, кул ту ри...

Ис пред ње је у че твр так, 20.
сеп тем бра, по че ла све ча ност у
окви ру обе ле жа ва ња ве ли ког
ју би ле ја. По том су отво ре не две
из ло жбе – јед на је би ла по све -

ће на уни фор ма ма и од ли ко ва -
њи ма вој них ли ца из пу ка ко -
јем при па да и бри га да, а дру га
– ра до ви ма ткач ке ра ди о ни це
Ка та ри не Ман дић.

На кон то га је упри ли че на
све ча на сед ни ца удру же ња, ко -
ја је по че ла срп ском хим ном
„Бо же прав де”, да би, пред број -

Удру же ње спорт ских ри бо ло -
ва ца „Хе рој Мар ко Ку лић” при -
ре ди ло је са др жај но дру же ње
у су бо ту, 22. сеп тем бра, по во -
дом из у зет но вред ног ју би ле ја
– пе де се то го ди шњи це по сто ја -
ња. Иа ко је сам ро ђен дан те
ор га ни за ци је тек за не ко ли ко
ме се ци (15. де цем бра), ње но
ру ко вод ство од лу чи ло је да чла -
но ве и при ја те ље оку пи у ово,
то пли је до ба го ди не.

Том зго дом при ре ђе на је све -
ча на сед ни ца, ка да је Бран ко
Ву ка ди но вић, пред сед ник
удру же ња, под се тио да су га
1968. го ди не осно ва ли удру -
же ње „Ша ран” и Син ди кат же -
ле зни це.

– Не ка ко оп ста је мо већ пу -
них по ла ве ка, иа ко је не ка да
би ло ду пло ви ше чла но ва од
са да шњих око две ста, па нам
је јед на од став ки у ста ту ту да
под мла ди мо дру штво. Има ли
смо и про стор у вла сни штву,
из ко јег смо при вре ме но исе -
ље ни у са да шњи, до ду ше ве о -
ма атрак ти ван обје кат, а већ
из ве сно вре ме га за ку пљу је мо
од ЈКП-а „Хи ги је на”. Же ља нам
је да га одр жи мо у бес пре кор -
но функ ци о нал ном ста њу и ми -
слим да у то ме успе ва мо, на -
ро чи то ако се зна да је, ка да
смо у ње га ушли, био сме тли -
ште и јав ни ве-це. С тим у ве -
зи, има мо уго вор с Ди рек ци -
јом да нам се из гра ди нов обје -
кат, што се из на ма не ја сног
раз ло га ни је до го ди ло, па смо
у не кој вр сти не бра ног гро жђа.
Спрем ни смо за све вр сте до -
го во ра, али се с дру ге стра не
вр ло бр зо сме њу ју ти ту ла ри, па
не успе ва мо ни че сти то да их

уве де мо у ма те ри ју. Но до кле
год је ова кво ста ње, ра до ће мо
и све срд но по др жа ва ти све оне
ко ји код нас же ле да одр жа ва ју
сво је ма ни фе ста ци је, по пут „Еко-
ре га те”, „Да на Ду на ва”, пли ва -
ња за ча сни крст... – ис та као је
Ву ка ди но вић.

По том је пред ста вље на књи -
га „Та миш и По та миш је”, сво -
је вр сна ен ци кло пе ди ја којa са
ба ви пре ле пом ба нат ском ре -
ком и ње ним окру же њем, де -
таљ но опи су ју ћи окол на ме ста,
као и та мо шње зна ме ни те лич -
но сти, по пут Оље Ива њиц ки,
ина че ро ђе не у Ру ској бол ни -
ци у Пан че ву. На пре ко две ста
стра на, уз пе де се так ау тен тич -
них фо то гра фи ја, об ра ђе ни су
и фло ра и фа у на, а на ро чи то
ри бо лов, што је био и је дан од
раз ло га због ко јих је де ло про -
мо ви са но баш по во дом овог ве -
ли ког ју би ле ја.

По ред то га, под сво до ви ма
згра де „Мар ка Ку ли ћа” Град -
ска би бли о те ка Пан че во при -
ка за ла је део оно га што по се -
ду је на те му ри бо ло ва и на у ти -
ке. Та уста но ва, пре ма ре чи ма
ње ног за по сле ног Го ра на Тра -

и ло ви ћа, као по клон за го ди -
шњи цу, чла но ви ма удру же ња
да ва ће по пуст на чла на ри ну до
кра ја го ди не. На спра ту, у про -
сто ру где су ка би не, на де сет
па ноа мо гла се ви де ти из ло -
жба гра ђе из Исто риј ског ар -

хи ва, у име ко јег је Мар јан Да -
кић на вео да је реч о ши ро ком
ди ја па зо ну по да та ка – од би о -

гра фи је са мог Мар ка Ку ли ћа,
истин ског хе ро ја из Дру гог свет -
ског ра та, пре ко ин фор ма ци ја
о по пла ви из 1988, до до ку ме -
на та о фор ми ра њу есна фа ри -
ба ра из 1802. го ди не.

За то вре ме чла но ви удру -
же ња – Јо ва, Здрав ко, Тр ба,
Зенг и дру ги, под буд ним оком
пред сед ни ка ор га ни за ци о ног
од бо ра про сла ве Све то ми ра Не -
дељ ко ва, при пре ма ли су ри бљу
чор бу и пр жи ли ри бу, што су,
по том, у сласт по је ли за јед но с
број ним го сти ма.

По се бан пе чат све му да ла су
де ца из ор га ни за ци је осо ба са
ин те лек ту ал ним по те шко ћа ма
„На по ла пу та”, ко ја су по ма -
га ла у ку ва њу, а мо гла су да
на у че и ка ко се во зи ча мац, да
при су ству ју шко ли пе ца ња, као
и ми ни-так ми че њу у спорт ском
ри бо ло ву. Они су се, с дру ге
стра не, пре ма ре чи ма мла ђа -
ног Не ма ње Јо ви ћа, пред ста -
ви ли уни кат ним руч ним ра до -
ви ма у тех ни ци де ку паж, као

и на ки том, а спе ци јал но за ову
при ли ку на пра ви ли су са то ве
и по слу жав ни ке с ри бо ло вач -
ким мо ти ви ма.

За слу гом те ор га ни за ци је по -
кре ну та је ини ци ја ти ва, за ко ју
је до би је на са гла сност с над -
ле жних ме ста у Ми ни стар ству
од бра не и Гра да Пан че ва, да
се по крај До ма вој ске по ста -
ви скулп ту ра „Мо ли тва”, рад
пан че вач ког умет ни ка Ни ко -

Петак, 28. септембар 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

29ФОТО-РЕПОРТАЖЕ

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.

Бркица
Ова цр на жен ки ца, слич на те ри је ру,
оста вље на је не по крет на у гај би ис пред
град ског при хва ти ли шта. Ни је мо гла да
ста не на зад ње но ге, али је би ла ве о ма
жи вах на и ни је се пре да ва ла. Ле че на је
и из ле че на, та ко да са да трч ка ра и при -
ла зи сва ко ме.

Ку ца је ми кро чи по ва на, вак ци ни са -
на, сте ри ли са на и спрем на за удо мља -
ва ње, па у град ском при хва ти ли шту не стр пљи во че ка не ког
од го вор ни јег вла сни ка, ко ји је не ће као сме ће из ба ци ти на
ули цу.

Кон такт-те ле фон: 352-148.

Вижлица
Из у зет но дру же љу би ва жен ка ко ја
под се ћа на ма ђар ску ви жлу про -
на ђе на је не дав но у цен тру гра да.
С об зи ром на то да јој је реп исе -
чен, прет по ста вља се да је до не -
дав но има ла вла сни ка, ко јег је не -
мо гу ће про на ћи, јер ова ку ца ни је
обе ле же на ми кро чи пом.

Ако је не ко пре по зна или же ли
да је удо ми, мо же да кон так ти ра с град ским при хва ти ли -
штем.

Пас ће би ти сте ри ли сан и ми кро чи по ван, а све дру ге ин -
фор ма ци је мо гу се до би ти на 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 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

Удру же ње ко је оку пља не ка да -
шње при пад ни ке 51. ме ха ни -
зо ва не бри га де, фор ми ра не
1968. у Пан че ву, при ре ди ло је
ве ли ку про сла ву по во дом пе -
де се то го ди шњи це од на стан ка
у че твр так, 20. сеп тем бра, у До -
му вој ске.

Реч је о фор ма ци ји ко ја је
два де сет де вет го ди на функ ци -
о ни са ла, плод но са ра ђи ва ла с
на ро дом и ње го вим пред став -
ни ци ма и та ко, на нај бо љи на -
чин, чу ва ла тра ди ци је На род -
но о сло бо ди лач ке бор бе 12. вој -
во ђан ске бри га де пар ти зан ске
вој ске.

За вре ме свог по сто ја ња 51. ме -
ха ни зо ва на бри га да два пут је
би ла нај бо ља у ЈНА, и то 1978.
и 1988. го ди не, ви ше пу та је
би ла без прем ца у Пр вој ар ми -
ји и но во сад ском и кра гу је вач -
ком кор пу су, а 1975. го ди не
до би ла је Ок то бар ску на гра ду
Пан че ва.

Њен пр ви ко ман дант био је
пу ков ник Ми ле Узе лац, а мо -
жда нај по зна ти ји Енес Та со,

ПЕ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ОД НА СТАН КА 51. МЕ ХА НИ ЗО ВА НЕ БРИ ГА ДЕ

ОЧУ ВА ЊЕ ЈЕД НЕ СВЕ ТЛЕ ТРА ДИ ЦИ ЈЕ

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

ко ји је, за јед но с дру гим при -
пад ни ци ма те бри га де, за вре -
ме рат них ви хо ра у Хр ват ској
де ве де се тих го ди на про шлог
ве ка по ка зао на де лу шта зна -
че вој нич ка хра брост, по све ће -
ност и част. Ова је ди ни ца из -
не дри ла је че ти ри ге не ра ла, од
ко јих је нај по зна ти ји Жи во та
Па нић, не ка да шњи на чел ник
Ге не рал шта ба.

На осно ву од лу ке др жав ног
и вој ног вр ха 1997. го ди не бри -
га да је уга ше на, а по след њи и
ујед но пр ви ко ман дант 51. мо -
то ри зо ва не бри га де, ко ја је на -
ста ви ла те све тле те ко ви не, био
је Зо ран Кан дић, ак ту ел ни
пред сед ник Удру же ња за не го -
ва ње тра ди ци ја 51. ме ха ни зо -
ва не бри га де.

– При пад ни ци ове бри га де
би ли су ен ту зи ја сти и за љу бље -
ни ци у свој по сао и са истим
жа ром су 2002. го ди не фор ми -

ра ли по ме ну то удру же ње. За
то вре ме успе шно ра ди мо, са -
ра ђу је мо са свим ре ле вант ним
струк ту ра ма и обе ле жа ва мо све
ва жни је ра то ве из на ше исто -
ри је. На да мо се да ће то на ста -
ви ти и по ко ле ња ко ја до ла зе –
ис та као је Кан дић.

ЈУ БИ ЛЕЈ ПАН ЧЕ ВАЧ КОГ УДРУ ЖЕ ЊА СПОРТ СКИХ РИ БО ЛО ВА ЦА

По ла ве ка „Мар ка Ку ли ћа”

„Молитва” Сви команданти

Председник удружења Зоран Кандић



У Срем ској Ми тро ви ци је
про шлог ви кен да одр жа но
фи на ле Ку па Ср би је у атле -
ти ци за пи о ни ре, на ко ме су
чла но ви Ди на ма има ли мно -
го успе ха и осво ји ли че ти ри
тро фе ја.

Нај ви ше се ис та као Алек са
Жи ва нов, ко ји је три јум фо -
вао у ба ца њу ко пља, а за слу -
жио је и брон зу у ба ца њу ди -
ска, док је у ба ца њу ку гле био
че твр ти. По ред свих ба цач -
ких ди сци пли на, био је и тре -
ћа из ме на у шта фе ти ко ја је
за у зе ла ше сто ме сто (Да ни ло
Бу ла то вић, Ог њен То пић,
Алек са Жи ва нов и Ан дре ја
Бо жа нић). Сјај на је би ла и

Ма ри ја Mркела, ко ја је тр ку
на 300 м окон ча ла за 43 се -
кун де, што је био тре ћи ре -
зул тат по вред но сти, па она
са да во ди на ранг-ли ста ма
АСС-а у две ди сци пли не – на
300 и на 600 ме та ра. Иа ко су
по сти гли лич не ре кор де, Стра -
хи ња Стев шић и Ан дре ја Бо -
жа нић оста ли су без од лич ја.

Нај пер спек тив ни ја мла да
сприн тер ка Ди на ма Ни на Кр -
сма но вић по вре ди ла се у тр -
ци на 60 м, али је и без ње
жен ска шта фе та ус пе ла да се
до мог не брон за ног од лич ја.
Тр ча ле су: Ла на Ан ђе лов ски,
Ан ђе ла Бро шћанц и Ана ста -
си ја и Ма ри ја Мр ке ла.

По ред то га што има ју мо -
гућ ност да пра те утак ми це
Свет ског пр вен ства и у му -
шкој и у жен ској кон ку рен -
ци ји, љу би те љи од бој ке у
на шој зе мљи од на ред ног
ви кен да мо ћи ће да при су -
ству ју и ме че ви ма до ма ћих
шам пи о на та.

Од бој ка ши це Ди на ма кре -
ћу у но ву тр ку за бо до ве у
Су пер ли ги, али с још мла -
ђим ти мом не го што су има -
ле про шле го ди не. Под вођ -
ством тре не ра Ни ко ле Јер -
ко ви ћа, по пу лар не „ла ви це”
вред но ра де још од 6. ав гу -
ста, али већ са да је ја сно да
ће има ти мно го про бле ма
да очу ва ју су пер ли га шки ста -
тус.

– Иа ко смо има ли сјај не
при пре ме и па кле но ра ди -
ли, из ве сно је да смо ми, уз
Клек, глав ни кан ди да ти  за
ис па да ње из ли ге. Је дан тим
ће ди рект но у ни жи ранг, а
дру ги ће у ба раж. Има мо
вр ло млад и не ис ку сан тим,
јер смо оста ли без Са ре Па -
вло вић, Ја не Ћук, Да ше Ми -
ха и ло вић..., а до шла нам је
са мо мла да Ма ри на Ра ни -
са вље вић. На Зве зди ном тур -

ни ру у Бе о гра ду смо из гу -
би ли од до ма ћег ти ма и
Спар та ка, а осво ји ли смо
тур ни ре Рад нич ког и Сме -
де ре ва, где смо од ме ри ли
сна гу са еки па ма из ни жег
ран га. Зна чи, ја чи смо од
пр во ли га ша, а сла би смо за
су пер ли га ше. Пред сто ји нам
те жак по сао – ре као је тре -
нер ЖОК-а Ди на мо Ни ко ла
Јер ко вић.

По пу лар не „ла ви це” у су -
бо ту, 29. сеп тем бра, у Ха ли
спор то ва на Стре ли шту до -
че ку ју фа во ри зо ва ни Тент
из Обре нов ца.

У го ди ни ка да про сла вља
ве ли ки ју би леј – 40 го ди на
по сто ја ња, Од бој ка шки клуб
Бо рац из Стар че ва во ди ће
же сто ке окр ша је у дру штву
пр во ли га ша.

Оно што је за на ви ја че
овог клу ба нај ва жни је, је сте
по да так да је „ко стур” еки -
пе од про шле се зо не остао
на оку пу и да ће Бо рац по -
но во игра ти за па же ну уло гу
у шам пи о на ту.

Мом ци ко је пред во ди тре -
нер Ду шан Јо вић у пр вом
ко лу Пр ве ли ге го сту ју у Фу -
то гу.

Ди на мо у су бо ту 
до че ку је Оби лић

По бе ди ли и Ја бу ка,
До ло во и ОРК 
Пан че во

Ру ко ме та ши Ди на ма су у но ву
пр вен стве ну тр ку за бо до ве у
Су пер ли ги Ср би је ушли баш она -
ко ка ко су при жељ ки ва ли и њи -
хо ви на ви ја чи – по бе дом. Мом -
ци ко је пред во ди тре нер Иван
Пет ко вић су, во љом жре ба, у
пр вом ко лу пу то ва ли у Ко сто -
лац на мег дан до ма ћем Ру да ру,
ри ва лу ко ји им ни ка ко „не ле -
жи”. Иа ко су го сто ва ли у гра ду
где ни ка да до са да ни су по бе -
ди ли, пан че вач ки „жу то-цр ни”
су игра ли хра бро и ди сци пли -
но ва но, а так тич ки из ван ред но.
До ма ћи ну је је ди но пре о ста ло
да пру жи ру ку бо љем ри ва лу:
Ру дар –Ди на мо 23:29 (12:17).

Од са мог по чет ка утак ми це
го сти су на мет ну ли свој ри там
игре, а по се бан тон сво јим раз -
и гра ним са и гра чи ма да вао је
гол ман Де јан Зла та но вић. Сјај -
ним ин тер вен ци ја ма пот пу но
је не у тра ли сао на па де Ру да ра
и пра вио је осет ну раз ли ку на
те ре ну. Већ по сле пр вих три -
де сет ми ну та игре по бед ник је
мо гао да се на слу ти.

Од ли чан при ступ утак ми ци Пан -
чев ци су има ли и у дру гом по лу -
вре ме ну. Ни је би ло опу шта ња,
игра ло се мак си мал но озбиљ но,
па про тив ник у та квом од но су сна -
га ни је имао ни нај ма њу шан су да
на чи ни не ка кво из не на ђе ње.

Ди на мо је играо у са ста ву:
Де јан Зла та но вић (14 од бра -
на), Ни ко ла Ра до ва но вић (две
од бра не, је дан сед ме рац), Вељ -
ко Ми ло ше вић (пет го ло ва),
Алек сан дар Пи ли по вић (три),

С РУ КО МЕТ НИХ ТЕ РЕ НА

УСПЕ ШНА СУ ПЕР ЛИ ГА ШКА ПРЕ МИ ЈЕ РА

ја вао овог ду е ла. Че сти там мом -
ци ма на за ла га њу, на по жр тво -
ва но сти и бор бе но сти. Спро ве -
ли су у де ло све оно што смо се
до го во ри ли и што смо ра ди ли
на тре нин зи ма. По себ но ме ра -
ду је и чи ње ни ца да смо у кон ти -
ну и те ту игра ли до бро свих ше -
зде сет ми ну та. Иде мо да ље, сле -
ди нам ду ел са Оби ли ћем, по
мом ми шље њу, ти мом за сам врх
та бе ле. То је еки па ко ја има мно -
го ис ку сних игра ча и сва ка ко да
мо же мо оче ки ва ти ве о ма те жак
по сао. Ипак, ве ру јем у мом ке,
на дам се да ће и на ви ја чи до ћи

Ми лош Па вло вић, Ми љан Бу -
њев че вић (два), Бран ко Ра да -
но вић, Јо ван Сто ја но вић (два),
Иван Ди ми три је вић (три), Ла -
зар Па вло вић, Лу ка Јо ва но вић
(је дан), Иван Дис тол (је дан),
Дар ко Ми лен ко вић (осам), Ми -
лош Ба ру џић, Урош Па вло вић
и Не над Вуч ко вић (три го ла).

– Из у зет но сам за до во љан ка -
ко су мом ци игра ли на пре ми је -
ри но ве су пер ли га шке тр ке. Има -
ли смо до бар при ступ утак ми -
ци. Ру дар нам не ле жи, у Ко -
стол цу ни смо ни ка да до сад по -
бе ди ли, па сам се ма ло и при бо -

да нас по др же и да ће мо при ка -
за ти још јед ну до бру пар ти ју –
ре као је тре нер ру ко ме та ша Ди -
на ма Иван Пет ко вић.

Не тре ба сум ња ти да ће у су -
бо ту, 29. сеп тем бра, Ха ла спор -
то ва на Стре ли шту би ти до бро
по пу ње на. Пан чев ке и Пан чев -
ци су се уже ле ли ру ко ме та...

По бе да ма су стар то ва ли и ру -
ко ме та ши Ја бу ке и До ло ва у Пр -
вој ли ги гру па „Се вер”, као и
мом ци из ОРК Пан че ва, ко ји су
у дру гој рун ди Дру ге ли ге „Се -
вер” на свом те ре ну убе дљи во
са вла да ли Сен ту с 32:21.
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Осма улич на тр ка у Круп њу,
под сло га ном „Тр ча њем до
здра вља”, одр жа на је у пе так,
21. сеп тем бра. Уче ство ва ло је
око 200 атле ти ча ра из свих кра -
је ва Ср би је, а ма ни фе ста ци ју
је све ча но отво рио ди рек тор
АСС-а Сло бо дан Бран ко вић.

Атлет ски клуб Па но ни ја из
на шег гра да је на овом так ми -
че њу на сту пио с три так ми -
чар ке и све три су осво ји ле
ме да ље.

Ана Дра го је вић је у тр -
ци де вој чи ца из сед мих раз -
ре да три јум фо ва ла у над -
ме та њу на 800 м. Успех по -
пу лар них „Па нон ки” на -
ста ви ла је Ка та ри на Ња ри,
ко ја је у гру пи де вој чи ца
из осмих раз ре да за слу жи -
ла брон за но од лич је, та ко -
ђе у тр ци на 800 м. Ми љи
Осто јин је у са мом фи ни -
шу из ма кло сре бро у тр ци
атле ти чар ки пр вих и дру -
гих раз ре да сред њих шко -
ла, али брон за ко ју је осво -
ји ла по сле све га два ме се -
ца тре ни ра ња сва ка ко ће
јој би ти под стрек за да љи
рад. У гру пи де ча ка из тре -
ћих и че твр тих раз ре да
сред њих шко ла до ми ни рао
је њен брат Урош Осто јин,
ко ји ће уско ро по ста ти атле ти -
чар Па но ни је. Он је до злат не
ме да ље сти гао чак 200 ме та ра
пре дру го пла си ра ног.

Тре нер Са ша Сто ји ло вић
ни је крио за до вољ ство овим
успе хом, ко ји сва ка ко до при -
но си про мо ци ји ве ли ког
атлет ског так ми че ња ко је ће
27. ок то бра би ти одр жа но у
на шем гра ду. У ор га ни за ци ји
АК-а Па но ни ја, а уз по др шку
Атлет ског са ве за Ср би је,
Спорт ског са ве за Пан че ва и
Гра да Пан че ва, на Ко те жу 2
(на по ља ни код роб не ку ће

„Сим по”) би ће одр жа но по је -
ди нач но и екип но Пр вен ство
Ср би је у кро су, као и над ме -
та ње за ве те ра не.

УЛИЧНА ТРКА У КРУПЊУ

ТРИ ОДЛИЧЈА ЗА „ПА НОН КЕ”

ПО ГЛЕД ПРЕ КО МРЕ ЖЕ

КРЕ ЋУ И „ЛА ВИ ЦЕ” И БО РАЦ

АК ТИВ НО СТИ АК-а ДИ НА МО

АЛЕК СА У ГЛАВ НОЈ УЛО ЗИ

КАДЕТСКО ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У РАГБИЈУ

ДОБАР СТАРТ „ВЕПРИЋА”

Рагбисти Динама 1954 освоји-
ли су први турнир у оквиру Пр-
венства Србије за кадете, па су
тако још једном потврдили да
ће и ове сезоне бити главни кан-
дидати за титулу шампиона.

Популарни панчевачки
„дивљи веприћи” иза себе
су оставили Победник и Цр-
вену звезду из Београда,
ГРК Вршац и Панонију из
Руме.

КАРАТЕ-АКТУЕЛНОСТИ

СКУПЉАЊЕ БОДОВА ЗА ТОКИО
Сениорска репрезентација Ср-
бије у каратеу наступила је 15.
и 16. септембра у Берлину на
једном из групе турнира Пре-
мијер светске лиге. То прести-

жно надметање, као једно од
најјачих на планети, окупило
је велики број најбољих кара-
тиста који су почели да се бо-
ре за бодове за наступ на Олим-
пијским играма у Токију.

Слободан Битевић, најбољи
српски каратиста, учествовао је
у категорији преко 84 кг, у кон-
куренцији 68 такмичара. Иако
је одлично започео меч, с ми-
нималних 2:1 поражен је од так-
мичара из Француске, који по-
том није успео да се домогне
финала, па је Боби пропала шан-

са за реперсаж. Тренер Предраг
Стојадинов истиче да нико из
репрезентације Србије није до-
шао до медаље, што је резултат
мањка контролних мечева и на-

порних физичких и специфич-
них припрема на Копаонику и
Златибору, а да ће се форма бру-
сити на наредним турнирима.

Већ наредног викенда репре-
зентативци Србије путују у Ри-
јеку, на велико међународно
надметање, а у изабраном ти-
му наше земље наступиће и
чланови КК-а Динамо, и то:
Слободан Битевић, Александар
Здешић, Никола Ивановић,
Дарко Спасковски, Урош Пе-
тровачки, Јана Којчић и Тама-
ра Живић.

У СУБОТУ, 29. СЕПТЕМБРА

СЕЋАЊЕ НА ВЕСНУ БАТАЊСКИ
Женски кошаркашки клуб Та-
миш из нашег града и ове годи-
не ће организовати меморијал-
ни турнир „Весна Батањски” у
знак сећања на прерано преми-
нулу кошаркашицу из Панчева.

Такмичење ће бити одржа-
но у суботу, 29. септембра, на
терену у центру града, у тр-
жном центру поред Суда, у
Улици војводе Радомира Пут-
ника.

Надметаће се три екипе
девојчица, рођених 2003. и
2004. године, из Панчева,
Опова и Вршца, као и вете-
рански тимови из нашег гра-
да и Опова.

Турнир почиње у 10 сати, а
организатори позивају љубите-
ље кошарке, као и Веснине дру-
гове и другарице да им се при-
друже и евоцирају успомене на
некада сјајну кошаркашицу.
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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 –ТЕНТ
су бо та, 16.30

ПР ВА ЛИ ГА

Фу тог: ФУ ТОГ –БО РАЦ

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Пан че во: ДИ НА МО –О БИ ЛИЋ
су бо та, 19 са ти

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
му шкар ци
Ја бу ка: ЈА БУ КА – Ц. ЗВЕ ЗДА
су бо та, 19 са ти
До ло во: ДО ЛО ВО –РАД НИЧ КИ
су бо та, 16.30
же не

До ло во: ДО ЛО ВО –РА ВАН ГРАД
су бо та, 18.30

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
му шкар ци

Ри ђи ца: ДАЛ МА ТИ НАЦ – ОРК ПАН ЧЕ ВО
же не

Сен та: СЕН ТА –ЈА БУ КА

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Пан че во: ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР –СР БО БРАН
не де ља, 15.30

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Н. Ко зар ци: СЛО БО ДА –МЛА ДОСТ

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Се ле уш: ВОЈ ВО ДИ НА –СТРЕ ЛА
Б. Н. Се ло: СЛО ГА – ПАР ТИ ЗАН (У)
Де бе ља ча: СПАР ТА К–ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА
Пот по рањ: ПОТ ПО РАЊ –ЈЕ ДИН СТВО
Гај: ПАР ТИ ЗАН –БО РАЦ

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Са мош: ПО БЕ ДА –ГЛО ГОЊ
Вој ло ви ца: ВОЈ ЛО ВИ ЦА 2018 – ОМЛА ДИ НАЦ
Пан че во: МУН ДИ ЈАЛ –СЛА ВИ ЈА

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
Вој ло ви ца: МЛА ДОСТ – С. ТА МИШ
До ло во: ДО ЛО ВО –ЈЕ ДИН СТВО
Б. Бре сто вац: БУ ДУЋ НО СТ–О МЛА ДИ НАЦ

Про шло не дељ ни 
ре зул та ти

Ру ко мет

СУ ПЕР ЛИ ГА
Ко сто лац: РУ ДАР –ДИ НА МО 23:29

ПР ВА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
му шкар ци

Б. Кар ло вац: Б. КАР ЛО ВАЦ – ЈА БУ КА 28:32
Те ме рин: МЛА ДОСТ –ДО ЛО ВО 28:32
же не

Те ме рин: ТЕ МЕ РИН –ДО ЛО ВО 27:25

ДРУ ГА ЛИ ГА „СЕ ВЕР”
му шкар ци

Пан че во: ОРК ПАН ЧЕ ВО – СЕН ТА 32:21
же не

Ја бу ка: ЈА БУ КА –ГРАД НУ ЛИ ЦА 21:11

Фуд бал

СРП СКА ЛИ ГА „ВОЈ ВО ДИ НА”
Вр шац: ВР ШАЦ –ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР 0:2

ВОЈ ВО ЂАН СКА ЛИ ГА „ИС ТОК”
Омо љи ца: МЛА ДОСТ – РАД НИЧ КИ (К) 2:1

ПР ВА ЈУ ЖНО БА НАТ СКА ЛИ ГА
Стар че во: БО РАЦ –ПОТ ПО РАЊ 0:1
Ка ча ре во: ЈЕ ДИН СТВО –СПАР ТАК 2:1
Ја бу ка: ЈУ ГО СЛА ВИ ЈА –СЛО ГА 4:1
Ива но во: СТРЕ ЛА –ДО ЛИ НА 1:1

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПАД –СЕ ВЕР”
Идвор: ПО ЛЕТ –МУН ДИ ЈАЛ 6:4
Ко ва чи ца: СЛА ВИ ЈА – ВОЈ ЛО ВИ ЦА 2018 3:1
Гло гоњ: ГЛО ГО Њ–У НИ РЕА 0:2

ДРУ ГА ЈБ ЛИ ГА „ЗА ПА Д–ЈУГ”
С. Та миш: С. ТА МИШ – БУ ДУЋ НОСТ 0:4
Ко вин: КО ЛО НИ ЈА –ДО ЛО ВО 4:3
Ду бо вац: ЈЕ ДИН СТВО –МЛА ДОСТ 11:3
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Же сто ка 
кон ку рен ци ја на 
Ади Ци ган ли ји

Два зла та, сре бро
и брон за

У пе так и су бо ту, 21. и 22. сеп -
тем бра, на ре гат ној ста зи на
Сав ском је зе ру одр жа но је нај -
зна чај ни је и нај ја че до ма ће так -
ми че ње у ве сла њу – Пр вен ство
Ср би је. За ти ту ле др жав них пр -
ва ка во ди ле су се бор бе у свим
ди сци пли на ма.

На дво днев ном так ми че њу на
Ади Ци ган ли ји уче ство ва ле су
222 по са де из 14 срп ских клу -
бо ва: Бе ге ја 1883, Цр ве не зве -
зде, Чу ру га, Да ну би ју са 1885, Га -
ле ба, Гра фи ча ра, Па ли ћа, Је дри -
на из Ви ше гра да, Пар ти за на, Пи -
ро та, Са ве, Сме де ре ва, Сре бр ног
је зе ра, Зре нек са и Та ми ша.

Ве слач ки клуб Та миш је на -
сту пио у нај ја чем са ста ву, пред -
во ђен пер ја ни цом пан че вач ког
и срп ског ве сла ња – Ми ло шем
Ста но је ви ћем. У наш град су
по сле овог над ме та ња сти гла
че ти ри вред на тро фе ја: две злат -
не ме да ље, сре бро и брон за.

У тр ци ски фо ва за ла ке ве -
сла че ви ђе на је пот пу на до ми -
на ци ја пан че вач ких ве сла ча
Ми ло ша Ста но је ви ћа и Ми хај -
ла Ата нац ко ва. Они су у фи -
нал ној тр ци по сле пр вих пет -
сто ме та ра из би ли на че ло тр -
ке и си гур ним за ве сла ји ма до
са мог ци ља за др жа ли су убе -
дљи ву пред ност. Ми лош је по -
стао шам пи он, а Ми хај ло ви -
це шам пи он Ср би је у ски фу за
ла ке ве сла че.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У ВЕ СЛА ЊУ

СЈА ЈАН УСПЕХ ТА МИ ШАЗЛАТ НА МИ ЛИ ЦА
Пр вен ство Ср би је за мла ђе пи -
о ни ре у џу ду одр жа но је про -
шлог ви кен да у Зре ња ни ну. У
кон ку рен ци ји 204 так ми ча ра
из 62 клу ба Ди на мо је за ра дио
че ти ри тро фе ја.

Ми ли ца Се ку ло вић је осво -
ји ла злат ну ме да љу, Ма те ја Зу бо -

вић се оки тио сре бром, а брон зе су
за ра ди ли Ђор ђе Ја ки мов ски и Ми -
лош Сто ја но вић.

Так ми чар ка ЏК-а Пан че во
Ни на Ал би ја нић за у зе ла је тре -
ће ме сто.

ПРА ВИ 
УЛ ТРА МА РА ТОН ЦИ

Пр вен ство Ср би је у ул тра ма -
ра то ну, у тр ча њу на два на ест и
на шест са ти, одр жа но је про -

шлог ви кен да у на шем глав -
ном гра ду.

У кон ку рен ци ји так ми ча ра у
ди сци пли ни ул тра ма ра тон на
шест са ти на ша су гра ђан ка Сла -
ђа на Де чер мић из До ло ва осво -
ји ла је брон за ну ме да љу, јер за
на ве де но вре ме пре шла 53,16
ки ло ме та ра.

Члан АК-а Ди на мо Ми ха ил
Шу ља та ко ђе се оки тио брон -
зом, пре тр чав ши 70 ки ло ме та -
ра за шест са ти.

СТИ ГЛЕ И ПР ВЕ 
МЕ ДА ЉЕ

Ме мо ри јал ни тур нир у кик-
-бок су „Бо јан Тер зић” одр жан
је у не де љу, 23. сеп тем бра, у
Мла де нов цу. КБК Срп ска Спар -
та из на шег гра да пред ста вио
се на том так ми че њу са два
бор ца, ко ји су ус пе ли да осво је
две злат не ме да ље.

У сво јим ка те го ри ја ма су три -
јум фо ва ли Ми хај ло Пет ко вић и
Ни ко ла Кр сте ски, а сво ју пр ву

тре нер ску ме да љу за слу жио је
и њи хов „учи тељ”, шам пи он
на ше зе мље у кик-бок су, Ог -
њен Дра го је рац.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Би лан су ме да ља осво је них
на Пр вен ству Ср би је Ми лош
Ста но је вић је до дао и злат ну
ме да љу у дубл-ску лу за ла ке
ве сла че, као и брон за ну ме да -
љу у че твер цу без кор ми ла ра,
ко ји је ве слао у ком би на ци ји с
так ми ча ри ма Цр ве не зве зде и
Гра фи ча ра.

– По сле пе ха ко ји сам имао
на не дав но за вр ше ном Свет -
ском пр вен ству, где сам због
ја ког ви ру са је два из др жао тр -
ке до кра ја да бих остао у пла -
сма ну, др жав ни шам пи о нат ми
је био до бра при ли ка да по -
пра вим свој ово го ди шњи скор.

Ми хај ло Ата нац ков и ја смо у
ла ком ски фу оства ри ли од лич -
ну тр ку и осва ја њем зла та и
сре бра по ка за ли да Пан чев ци
до ми ни ра ју у овој ди сци пли -
ни – ре као је Ми лош Ста но је -
вић.

Тре нер Та ми ша Ми лан Сми -
лић, ко ји је од мах по сле др -
жав ног пр вен ства бра нио ди -
плом ски рад на Фа кул те ту за
спорт и фи зич ку кул ту ру у Бе -
о гра ду, за до во љан је на сту пом
сво јих так ми ча ра.

– Број осво је них ме да ља по -
ка зу је да смо вр ло успе шно на -
сту пи ли на Пр вен ству Ср би је.

По ред Стан че та и Ми хај ла, из -
дво јио бих че твр то ме сто у дубл-
-ску лу за ју ни о ре ко је су за у зе -
ли Ла зар Мла де нов и Иг њат
Ра до ва но вић, а исти пла сман
оства рио је и наш ка дет ски че -
тве рац-скул ко ји су чи ни ли:
Бо јан Си мић, Мла ден Угре но -
вић, Ми лош Бо шков и Лу ка
Ан ђел ко вић: Од ових мо ма ка
сле де ће го ди не мо же мо оче -
ки ва ти ре пре зен та тив не ре зул -
та те – ис та као је тре нер ВК-а
Та миш Ми лан Сми лић.

Клуб из на шег гра да је у укуп -
ном пла сма ну за у зео ше сто ме -
сто.

Сед мо ко ло Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на”, ко је је од и гра но
про шлог ви кен да, вра ти ло је
осме хе на ли ца свим љу би те -
љи ма нај ва жни је спо ред не ства -
ри на све ту ко ји ма су бо је пан -
че вач ког Же ле зни ча ра бли зу
ср ца. На кон што је на свом те -
ре ну пре тр пе ла по раз од зре -
ња нин ског Рад нич ког, по пу лар -
на „ди зел ка” је на про гра му
има ла не у год но го сто ва ње у Вр -
шцу, где је у су сре ту са исто и -
ме ним до ма ћим ти мом тра жи -
ла шан су за „брејк”. Мом ци ма
ко је пред во ди тре нер Го ран Мр -
ђа ни је би ло ни ма ло ла ко, али
ус пе ли су у сво јој на ме ри: Вр -
шац –Же ле зни чар 0:2 (0:2).

Ју жно ба нат ски дер би је
оправ дао оче ки ва ња за љу бље -
ни ка у фуд бал. Би ла је то ве о -
ма до бра фуд бал ска пред ста -
ва, у ко јој је тим из на шег гра -
да по твр дио да је у овом тре -
нут ку ипак бо љи ри вал.

Већ у 22. ми ну ту гле да о ци
на Град ском ста ди о ну у Вр -
шцу мо ра ли су да уста ну са
сво јих места и да апла у зом по -
здра ве мај сто ри ју мла дог Ни ко -
ле Ра ди са вље ви ћа, ко ји је лоб-
удар цем са вла дао гол ма на Вр -
шца и до вео Же ле зни чар у то -
ли ко же ље но вођ ство. Са мо
осам ми ну та ка сни је фуд ба ле -
ри „ди зел ке” су ду пли ра ли сво -
ју пред ност, а овог пу та је у
цен тру па жње био ис ку сни вук

и ве ли ки фуд бал ски зна лац Да -
ни ло Ко ва че вић. Иа ко још увек
не до вољ но спре ман, ис цр пљен

ви ру сом, по пу лар ни Ко ва је за
не што ви ше од по ла са та, ко -
ли ко је про вео на те ре ну, умно -
го ме до при нео јед ном од нај -
ва жни јих три јум фа свог ти ма
од по чет ка се зо не.

Бур но је би ло и у фи ни шу
пр вог по лу вре ме на, ка да је глав -
ни су ди ја Не бој ша Зељ ко вић
из Цр вен ке до су дио не по сто је -
ћи је да на е сте рац за Вр шча не.
Евен ту ал ни по го дак с бе ле тач -
ке у пот пу но сти би вра тио до -
ма ћи на у меч, али он да је за -
бли стао гол ман Же ле зни ча ра
Бра ни слав Ка та нић, ко ји је сјај -
ном ин тер вен ци јом са чу вао сво -
ју мре жу, али и до дат но мо ти -
ви сао сво је игра че да три јум -
фу ју у овом ва жном ду е лу.

По жр тво ва ном и бор бе ном
игром у дру гом по лу вре ме ну
фуд ба ле ри Же ле зни ча ра су зна -
лач ки са чу ва ли сте че но вођ -
ство, осво ји ли три ве ли ка бо да
и по но во се вра ти ли на по бед -
нич ки ко ло сек.

– Сва ка част мом ци ма! Игра -
ли су му дро, так тич ки од лич -
но. Ово је би ла ве о ма ва жна
утак ми ца за нас и још ва жни ја
по бе да. Ус пе ли смо да се трг -
не мо по сле по ра за од Рад нич -
ког на свом те ре ну. На ста ви ли
смо да тре ни ра мо, да ве ру је мо
у оно што ра ди мо и ус пе ли смо
да вра ти мо „брејк” у Вр шцу,
ка ко се сад то по пу лар но ка -
же. Сле ди нам ду ел са Ср бо -

бра ном на на шем те ре ну. То
ни је ри вал од ко га би смо мо -
ра ли да стре пи мо, али сва ка ко

мо ра мо мак си мал но озбиљ но
да уђе мо у ду ел јер са мо та ко
мо же мо да оства ри мо свој циљ.

Не сме да бу де опу шта ња, јер
би то мо гло ску по да нас ко -
шта. И у том ме чу ће мо има ти
мно го ка дров ских про бле ма.
Са рај лин не ће игра ти због цр -
ве ног кар то на, Ко ва че вић још
увек ни је до вољ но фи зич ки
спре ман, а Ка та нић и Си мо -
но вић са ама тер ском ре пре -
зен та ци јом Ср би је пу ту ју на
тур нир у Не мач ку. Шта је, ту
је. Мо ра мо да зби је мо ре до ве

и од и гра мо нај бо ље што мо -
же мо – ре као је тре нер Же ле -
зни ча ра Го ран Мр ђа.

„Ди зел ка” је у Вр шцу игра ла у
са ста ву: Ка та нић, Дри нић, Агић,
Ани чић, Шо бат, Ко ва че вић, А.
Па вло вић, Си мо но вић, Трип ко -
вић, Ста ној ко вић и Ра ди са вље -
вић, а ве ли ки до при нос зна чај -
ној по бе ди да ли су и Са рај лин,
Ђ. Па вло вић и Ша ли пу ро вић.

У не де љу, 30. сеп тем бра, Же -
ле зни чар на свом те ре ну до че -
ку је Ср бо бран. Утак ми ца се игра
на СЦ-у „Мла дост”, од 15.30.

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧАР ВРА ТИО „БРЕЈК”

Стране припремио

Александар
Живковић

ТРЕ ЋИ ТРИ ЈУМФ ОМОЉ ЧА НА

Утак ми ца ма ше стог ко ла про шлог ви кен да је на ста вље на пр -

вен стве на тр ка за бо до ве у Вој во ђан ској ли ги „Ис ток”. Фуд -

ба ле ри Мла до сти су у Омо љи ци са вла да ли Рад нич ки из

Ко ви на са 2:1, а оба го ла за до ма ћи на по сти гао је Пе ште рац.

Мла дост је та ко оства ри ла тре ћу по бе ду, па са да за у зи ма

пе то ме сто на та бе ли, с је да на ест бо до ва.

ГЛО ГОЊ ЦИ ОБЕ ЛЕ ЖИ ЛИ СЛА ВУ

Пр ви пут у ду гој исто ри ји клу ба (осно ван 1935. го ди не) ФК

Гло гоњ је обе ле жио сла ву. Чел ни ци тог спорт ског ко лек ти -

ва иза бра ли су да то бу де Ма ла Го спо ји на, па је 21. сеп тем -

бра у про сто ри ја ма ФК-а Гло гоњ одр жа на пра ва све ча ност.

Уз пред сед ни ка клу ба Са шу Ве се ли но ви ћа, тре не ра пр ве

еки пе Стој че та Цвет ко ви ћа и оста ле до ма ћи не, слав ски ко -

лач су пре ре за ли све ште ни ци Вла ди мир Пет ко вић и Жи ка

Ми тро вић.

Ка ко ка жу чел ни љу ди тог спорт ског ко лек ти ва, Ма ла Го -

спо ји на ће се убу ду ће тра ди ци о нал но про сла вља ти у Гло го -

њу, а на пр вом обе ле жа ва њу клуп ске сла ве би ли су бив ши

и са да шњи игра чи, спон зо ри, при ја те љи клу ба, као и ро ди -

те љи де це ко ја тре ни ра ју у мла ђим ка те го ри ја ма клу ба.

Пр ви тим ФК-а Гло гоњ тре нут но се так ми чи у Дру гој ју -

жно ба нат ској ли ги, али ви ше од два де сет го ди на по нос овог

клу ба су и се лек ци је пе тли ћа и пи о ни ра.



У су бо ту, 22. сеп тем бра, одр жан је
тур нир у бенч-пре су под на зи вом „Тро -
феј Бе о гра да”, на ко ме су уче ство ва -
ли так ми ча ри из: Ср би је, БиХ, Хр -
ват ске, Ма ке до ни је, Цр не Го ре, Ма -
ђар ске и Швед ске, ме ђу ко ји ма је био
и ве ли ки број де во ја ка, што је из у зет -
но зна чај но за овај спорт.

И овог пу та чла но ви Клу ба ди за ча
те го ва Ди на мо по сти гли су за па же не

ре зул та те. Алек сан дар Ко лоц ка је у
се ни ор ској кон ку рен ци ји, у ка те го -
ри ји до 74 кг те ле сне те жи не, осво јио
пр во ме сто, са са вла да них 142,5 кг.
Стра хи ња Ши шков се так ми чио у ка -
те го ри ји ка де та до 120 кг те ле сне те -
жи не, при че му је успе шно по ди гао
117,5 кг и та ко ђе осво јио злат ну ме -
да љу. Так ми ча ре је пред во дио пред -
сед ник клу ба Фи лип Вла јић. А.Ж.

Спорт ског са ве за Пан че ва Сло бо -
дан Би те вић. Он је за хва лио сви ма
ко ји су уче ство ва ли у ор га ни за ци ји
ове ма ни фе ста ци је, као и го сти ма
ко ји су до шли да уве ли ча ју Са јам
спор та у Пан че ву, а по себ но ди рек -
тор ки „Деч је ра до сти” Да ни је ли Ђа -
ко вић. Клин це и клин це зе су по -
здра ви ли и не ка да шњи ис так ну ти
спорт ски асо ви, пред сед ник Са ве за
за школ ски спорт Ср би је Жељ ко Та -
на ско вић и пред сед ник Са ве за за
школ ски спорт Вој во ди не Ми ха ил
Ду даш, а Са јам спор та у гра ду спор -
та зва нич но је про гла сио отво ре -
ним гра до на чел ник Пан че ва Са ша
Па влов.

Про мо ци ја раз ли чи тих спорт ских
ди сци пли на на јед ном ме сту још јед -
ном се по ка за ла као од лич на иде ја.
Уко ли ко би ло ко од ма ли ша на ко ји
су у по не де љак, 24. сеп тем бра, об и -
шли штан до ве у Ха ли спор то ва од лу -
чи да тре ни ра би ло шта од оно га што
су ви де ли – Са јам спор та је ис пу нио
сво ју ми си ју.

А. Живковић

пи та чи ма, учи те љи ма и пра ти о ци ма,
има ли су при ли ку да по ка жу сво је уме -
ће и са зна ју но ве ве шти не у 33 спорт ске
ди сци пли не. За то је и сло ган под ко јим
је одр жа на ова ма ни фе ста ци ја био пун
по го дак: „Са јам спор та у гра ду спор та”!

Го сте и уче сни ке је нај пре, у име
до ма ћи на, по здра вио пред сед ник
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Ва ња Пе тров,
гим на зи јал ка:
– Пре ко да на ћу
учи ти и ма ло ћу се
од ма ра ти, а уве че
ћу иза ћи с дру -
штвом.

Ан ђе ла Гру јић,
гим на зи јал ка:
– За ви кенд ћу ићи с
дру га ри цом на пи ће.
Про ве шћу вре ме у уче -
њу и ве жба њу у те ре -
та ни.

Урош Ђо ро вић, 
гим на зи ја лац:
– Идем на жур ку по во дом
осам на е стог ро ђен да на.
Не ко вре ме ћу про ве сти у
уче њу, по се ти ћу се конд -
хенд рад њу, по пи ћу не где
ка фу и ићи ћу на књи -
жев но ве че.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Лед
Зна се шта се ставља на отекло колено.

    Или, далеко било, чело.

    Познат је и лек против топлог пића.

    Коцкице...

    Свима је знано да када је телу вруће, његов власник има тен-

денцију да га расхлади.

    Па макар то било и у Тамишу.

’Лад
Када је неко лењ, каже се да хвата ’лад.

    Или кривину.

    Уме то да буде и корисно.

    Рекапитулација и регенерација.

    Па – реинтеграција.

    Или миграција.

    ’Лад може да буде решење и када се човек умори.

    Или птица.

Луд
Исте је боје као они у Лондону.

    Само, није на спрат.

    Превози путнике од тачке „а” до тачке „б”.

    Као свуда у свету.

    Његов власник није луд.

    Јер, панчевачки градски превоз је неисплатив и није самоо-

држив.

    Па мора да троши паре пореских обвезника.

    Као нигде на планети.

Представљене

33 дисциплине

Продефиловало преко

2.000 малишана

ЈОШ ЈЕДНА ЛЕПА МАНИФЕСТАЦИЈА У ОРГАНИЗАЦИЈИ СПОРТСКОГ САВЕЗА

СА ЈАМ СПОР ТА У ГРА ДУ СПОР ТА

По не де љак, 24. сеп тем бар – дан ка да
се Пан че во још јед ном по ка за ло као
град с ве ли ком спорт ском ду шом, ко -
ји во ди ра чу на о сво јим нај мла ђим
ста нов ни ци ма... Ха ла спор то ва би ла
је пре ма ла да при хва ти све ма ли ша -
не из на шег гра да ко ји су при су ство -
ва ли дру гом Сај му спор та, ко ји су ор -
га ни зо ва ли Град Пан че во и Спорт ски
са вез Пан че ва, у са рад њи са Са ве зом
за школ ски спорт Пан че ва и Са ве зом
за пред школ ски спорт, спорт ску ани -
ма ци ју и ре кре а ци ју.

У „хра му спор та” на Стре ли шту вр ве -
ло је од деч је гра је. Ка ко и не би ка да је
ха лом про де фи ло ва ло пре ко 2.000 ма -
ли ша на, што пред шко ла ца, што мла ђих
осно ва ца. Сви они, за јед но са сво јим вас -

ТРО ФЕЈ БЕ О ГРА ДА У БЕНЧ-ПРЕ СУ

АЛЕК САН ДАР И СТРА ХИ ЊА НАЈ БО ЉИ


