
сада већ дуго го ди шња сарад ња у виду,
пре све га, кул тур не раз ме не.

А нашла су се упра во око Стар че ва.
Запра во око оног што су зајед нич ки
изне дри ли њего ви мешта ни срп ске и
хрват ске наци о нал не при пад но сти, а
нека да, до сре ди не про те клог века, и
њихо ве ком ши је Нем ци.

Реч је о стар че вач ким банат ским
игра ма, које су, након годи на пада ња у
забо рав, све тлост дана поно во угле да -
ле пре нешто више од десе так годи на.

У тој „реа ни ма ци ји” изу зет но вред -
не кул тур не башти не са ових про сто -
ра нај ва жни ју ролу имао је Дејан Три -
фу но вић, умет нич ки дирек тор КУД-а
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП” и дуго -
го ди шњи фол клор ни пре га лац у
погле ду очу ва ња и него ва ња поме ну -
тих вред но сти.

– Банат ске стар че вач ке игре карак -
те ри ше нека врста фузи је ути ца ја три -
ју наро да који су нека да били нај број -

ни ји у том месту – Срба, Нема ца и
Хрва та. Оне су спе ци фич не и пре по -
зна тљи ве када је реч о репер то а ру ига -
ра наста лих у реги о ну. Можда и зато
што су нај ду же опста ле на сце ни, и
то, пре све га, захва љу ју ћи извор ној
гру пи која је деве де се тих годи на про -
шлог века функ ци о ни са ла при Дому
кул ту ре. У њој су насту па ли сви тален -
то ва ни мешта ни без обзи ра на наци -
о нал ну при пад ност, а чак је и чуве ни
коре о граф и истра жи вач народ них
ига ра Добри во је Пут ник то забе ле жио
– наво ди Три фу но вић.

Мно ги уче ство ва ли у истра жи ва њу
Њего во инте ре со ва ње за ту мате ри ју
кре ну ло је одав но, још сре ди ном
осам де се тих годи на про шлог века,
када је сара ђи вао с поме ну том извор -
ном гру пом, а први учи тељ фол кло ра
био му је Стар че вац Иви ца Руп так,
који је тада водио КУД „Стан ко Пау -
но вић”.

Политика
Доћи до

чињеница

» страна 4

цена 40 динара

Друштво

Елементарне непогоде

„покосиле”

овогодишњи род

» страна 6

Хроника

Пацијенте препознајем

по слици органа на

екрану ултразвука

» страна 8

Друштво

Ухапшена банда која је

пљачкала поште

» страна 9

Просвета/екологија

Нови кабинети и

савремена опрема

» страна 10

Село

Октобарски дани 

у Опову

» страна 11

Култура

Повратак у ауторске

воде

» страна 12

Спорт

Коначно – пун погодак!

» страна 30
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Два и по века стар че вач ке
като лич ке жупе

Богат про грам зачи њен
фан та стич ним кон цер том
фол кло ра

Када нешто тра је два и по века – нео -
спор но је вред но сва ке пажње. Овог пута
реч је о вели ком јуби ле ју като лич ке
жупе у Стар че ву. Поме ну та вер ска
инсти ту ци ја осно ва на је у тре нут но нај -
ве ћем насе ље ном месту на тери то ри ји
гра да Панчевa још дале ке 1767. годи не.

Тај јуби леј достој но је обе ле жен
про те клих дана – све том мисом у
петак, 22. сеп тем бра, баш на дан Све -
тог Мау ри ци ја, заштит ни ка цркве,
коју су слу жи ли вели ко до стој ни ци
Римо ка то лич ке цркве у Срби ји; затим
нешто рани је отва ра њем при год не
изло жбе о ношња ма нека да шњих
жите ља Стар че ва и, нада све, све ча -
ном ака де ми јом и цело ве чер њим кон -
цер том фол кло ра. Сва ка ко нај у пе ча -
тљи ви ју тежи ну има ле су игре наста ле
на овим про сто ри ма...

Банат ске стар че вач ке игре
Те субот ње вече ри, 23. сеп тем бра,
пред одлич но попу ње ном вели ком
салом Дома кул ту ре, ређа ле су се
играч ке коре о гра фи је, све јед на од
дру ге лепр ша ви ја. Изво ди ли су их, без
диле ме, ван се риј ски игра чи из два
дока за на и више стру ко награ ђи ва на
кул тур но-умет нич ка дру штва. Оба су
слич ног, дакле врхун ског ран га, што
је само јед на од неко ли ко спо на које
их чвр сто везу ју, без обзи ра на уда ље -
ност Загре ба и Пан че ва од пре ко чети -
ри сто кило ме та ра и дру ге раз ли ке.

Поред тога што су, као што је рече -
но, оба успе шна, дру штва „Хор ва ти” и
„Стан ко Пау но вић НИС–РНП” спа ја и

У СВЕ ТЛУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ВЕЛИ КОГ ЈУБИ ЛЕ ЈА

ИГРЕ КОЈЕ СПА ЈА ЈУ НАРО ДЕ
– Мно го касни је, 2003. годи не, у

дого во ру са Саве зом ама те ра Вој во -
ди не ода брао сам стар че вач ке игре
као тему за истра жи ва ње, што сам и
запо чео у сарад њи с дирек то ром Дома
кул ту ре Видо ми ром Јеле си је ви ћем,
игра чи ма мла ђе гене ра ци је Сан дром
и Нико лом Пау ли ћем, као и ста ри јим
као што су Мари ца и Нико ла Радо чај,
и Ката Цве јић. Они су ми пока за ли
неке од наве де них ига ра, а као извор
сам кори стио и сним ке поме ну те
извор не гру пе. Све то сам поно вио
десет годи на касни је пред фести вал
фол клор них тра ди ци ја Вој во ди не,
када је КУД „Стан ко Пау но вић” при -
пре мао при каз поме ну тих ига ра. Тада
је фокус био на ношња ма, обла че њу,
чешља њу..., што је забе ле же но и на
фото гра фи ја ма при ка за ним на недав -
ној изло жби. Том при ли ком сам
открио још неке игре, а у будућ но сти
пла ни рам да наста вим терен ски рад
и обо га ћу јем зада ту тему – наста вља
иску сни коре о граф.

Тру фу но ви ћу се у међу вре ме ну
јавио при зна ти етно лог из Хрват ске,
који је у то вре ме био посве ћен про -
јек ту о суна род ни ци ма ван мати це.

– При хва тио сам позив, па је усле -
ди ла инте ре сант на сарад ња која је
под ра зу ме ва ла неко ли ко одла за ка у
Загреб, при пре ме коре о гра фи ја, а био
сам и на кон цер ту када су поме ну те
игре пре ми јер но пре зен то ва ли „Хор -
ва ти”. Након тога они су госто ва ли на
нашем „Етно гла су” и том при ли ком
су посе ти ли и Стар че во. Оста ли смо у
бли ском кон так ту, па смо радо при -
хва ти ли наступ на кон цер ту пово дом
250 годи на като лич ке цркве у Стар -
че ву, а у пла ну је и наше госто ва ње у
Загре бу – исти че руко во ди лац КУД-а
„Стан ко Пау но вић”.

» Наставак на страни 29
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Млади учествујте
активно
» страна 7

Марков наступ
изнад очекивања
» страна 31

Оба ансамбла на крају наступа

ЈЕСЕН



про цен том у нови јој исто ри ји годи на -
ма непри ко сно ве не Хри шћан ско-
-демо крат ске уни је, њена још непри -
ко сно ве ни ја лидер ка гото во изве сно
наста ви ће да вла да, чиме дефи ни тив -
но ста је на посто ље нај у ти цај ни јих
поли ти ча ра модер ног доба те земље,
уз Кон ра да Аде на у е ра и Хел му та
Кола, њеног поли тич ког оца.

Али неће Анге ли бити нима ло лако
да засну је четвр ти ман дат на месту
кан це лар ке, буду ћи да нема довољ но
посла ни ка у Бун де ста гу да сама води
држа ву. Како су њени доне дав ни коа -
ли ци о ни парт не ри, соци јал де мо кра -
те, на овим избо ри ма оства ри ли нај -
го ри исто риј ски резул тат и, све сни да
их је народ казнио, сами себе спро -
ве ли у опо зи ци ју (таква одлу ка овде
би се гра ни чи ла с науч ном фан та сти -
ком), Мер ке ло ва ће по нео п ход не
гла со ве мора ти чак на Јамај ку.
Нарав но, фигу ра тив но, јер тако зову
потен ци јал ну коа ли ци ју демо хри -
шћа на с либе ра ли ма и „зеле ни ма”.
Но биће и ту при лич но нате за ња, али
наме ће се ути сак да је црно-жуто-
зеле на ком би на ци ја тре нут но једи на
могу ћа у гер ман ском поли тич ком
спек тру.

Међу тим, тео рет ски у власт могу и
два нај ек стрем ни ја чини о ца у немач -
ком пар ла мен ту. За јед не – Леви цу –
то важи услов но. Пита ње је да ли се
при ста ли це леви чар ске иде о ло ги је
могу назва ти екс трем ним. Јар, како
неко ко се зала же за анти ми ли та ри -
зам или анти ка пи та ли зам може бити
тако гру бо ока рак те ри сан и сме штен
у исти кош са заго вор ни ци ма десне
иде о ло ги је.

Или, ултра де сне, попут оне коју
негу ју при ста ше „Алтер на ти ве за
Немач ку”, пар ти је која је први пут од

осни ва ња у Бун де ста гу. И не само то
– први пут да таква опци ја уоп ште
уђе у нај ви ши немач ки дом након
Дру гог свет ског рата. А сви добро зна -
мо шта се дога ђа ло у том суко бу нај -
ши рих раз ме ра у исто ри ји чове чан -
ства, када је као после ди ца слич ног
раз ми шља ња поје ди них (боље рећи,
мно гих) жите ља јед не од нај у ти цај -
ни јих зема ља Евро пе стра да ло пре ко
педе сет мили о на људи.

Није зго рег под се ти ти да се и сво -
је вре ме но Наци о нал со ци ја ли стич ка
пар ти ја поја ви ла у тур бу лент ним вре -
ме ни ма и успе шно заи гра ла на кар ту
узви ше них наци о нал них осе ћа ња,
али с дру ге стра не, и анти се мит ских
наче ла. Врло инди ка тив но је то што
је „Алтер на ти ва за Немач ку” про шле
годи не усво ји ла анти и слам ску плат -
фор му. Можда зато што им је недав -
но само из Сири је ушло мили он
мусли ма на, кад Јевре ја у Немач кој
напро сто нема, наро чи то ако се зна
коли ко су наци сти „добро” оба ви ли
свој мон стру о зни посао.

Дакле, сли чан сце на рио дога ђао се
три де се тих годи на про шлог века
усред тур бу лент них еко ном ских и
поли тич ких гиба ња. Сви зна мо шта
је после било... Или су неки можда
забо ра ви ли?!

Ипак, упр кос несум њи вој ана ло ги -
ји, уте хе ради, осам де сет седам одсто
Нема ца не мисли „алтер на тив но”.
Засад... Али и тих „бак су зних” три на -
ест про це на та и те како тера на опрез.
У сва ком слу ча ју, никад нису суви -
шна под се ћа ња на Аушвиц, Маут ха у -
зен, Тре блин ку...

Јер, ђаво (у овом слу ча ју у обли ку
озло гла ше не сва сти ке) очи глед но не
спа ва...

Ј. Ф.

Буђе ње сва сти ке
Завр ше ни су и тре ћи у низу избо ри
под сло га ном „бити или не бити” за
Европ ску уни ју. И то веро ват но они
нај ва жни ји – у нама при ја тељ ској и
по свим „све то на зо ри ма” узор ној
Немач кој.

Прва импре си ја: након Холан ди је
и Фран цу ске и овог пута је ује ди ње на
Евро па „пре жи ве ла”! Иако не тако убе -
дљи во, с дру гим осво је ним нај ни жим

КОМЕНТАРИ2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Ћуд.

Ових дана изнад града

Снимио Владимир Ђурђевић

Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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АКО СИ СТРПЉИВ У ЈЕДНОМ МОМЕНТУ ЉУТЊЕ, 

ИЗБЕЋИ ЋЕШ СТО ДАНА ТУГЕ.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ Кинеска пословица

Пара лел не реал но сти
Моја дру га ри ца Сла ђа још од пуно лет ства, бла го њој, живи у Швед ској.
Дао бог, те има дру штве них мре жа, па се чује мо сва ки дан. Питам је једа -
ред како им је тамо. Мислим се, мора да је све ску по, сте рил но, па дуги
дани, хлад но, сиво... Као одго вор, сти же линк за „Јутјуб” сни мак „Црно го -
рац у Сток хол му”. Иде момак ули цом – лепом, осун ча ном, нима ло сивом,
сни ма се теле фо ном и при ча. Ште та би било пре при ча ва ти тај говор, па
пре но сим део, у нади да ми аутор, Алекс Алек сић, неће заме ри ти.

Дели он сво је ути ске о Швед ској: „Пре ви ше има ју тих пар ко ва. Кад
дођем у вели ки град, имам нави ку да га оњу шим, да осе тим смог веле -
гра да, да ми мало засмр ди... Али овде – не! Поми ри шеш, а ваздух ко на
Жабља ку. Они никад нису чули за смог, а два мили о на ста нов ни ка! Па то
је ненор мал но! Они не зна ју шта су пра шка сте мате ри је. И нека их, нека
живе у незна њу. Доду ше, живе нај ду же у Евро пи, али шта ће им такав
живот кад стал но нешто ште де? Зна те ли, на при мер, коли ко шуме има -
ју? Пола Швед ске су шуме. Нарав но, има памет них зема ља које им изво -
зе шуме. Посе ку дебла, изве зу, узму им лепе паре, па нек они ште де!
Добро, има ју нај ви ше ком пју те ра по гла ви ста нов ни ка, то им сва ка част.
Бес плат но је и школ ство за децу, и то им сва ка част. Али сра чу на ли су се
они добро, не купу ју више ни књи ге за децу, него им купу ју табле те.
Добре су им и пла те, и пен зи је, и усло ви за осо бе са инва ли ди те том, при -
зна јем им и то. Али да Сток холм има 70 музе ја! Ало, дру же? Седам де -
сет? Рачу нам коли ко је тих дирек то ра музе ја, па сва ки по ’мер це дес’, па
то је тро шак! Међу тим, не можеш их ни ту пре ва ри ти. Знаш шта они
раде? Ти мини стри не дола зе ’мер це де си ма’ на посао, нема ту она затам -
ње на ста кла, па иза ђе овај из ’мер це де са’, па отво ри вра та мини стру,
нека ко да се осе ти она рас кош... Они метро ом иду на посао! Не знам
чему слу те ствар но! А има и неких сме шних ства ри. Реци мо, они с вре -
ме на на вре ме уво зе сме ће! Ја их питам: чекај, где је ваше сме ће? Па
кажу, као, при фа ли нам. При фа ли вам? Питам: коли ко ви има те језе ра?
Кажу, има мо 95.000. Деве де сет пет хиља да језе ра, а нема те сме ће? Па
дођи те код нас, има мо ми језе ра, да поку пи те сме ће да се изме ра чи те!
Па почи сти те и наше реке и ето вам га сме ће, ето вам га џабе! Јер шта
они раде од сме ћа? Пра ве стру ју! Само динар да зара де! Не слу ти то
мени на добро...”

Јесте човек духо вит, али заста не кне дла у грлу, зар не? А ја такве при -
че слу шам сва ко днев но... Дође ми, на при мер, дете први дан из шко ле и,
таман кад ми је лак ну ло што смо књи ге отпла ти ли на рате, доно си спи -
сак: да се купе још три рад не све ске, фру ли ца, шестар и тона при бо ра за
ликов но. Па роди тељ ски динар и оси гу ра ње. Ту су, нарав но, и нове пати -
ке, чизме, гар де ро ба... А где су рачу ни и ста на ри на? Јадам се Сла ђи, а
она се чудом чуди. Њена ћер ка још сре ди ном авгу ста кре ну ла у шко лу.
Првог дана доне ла уџбе ни ке и нови таблет. Коли ко то кошта, питам. И
ствар но не кошта ништа. Посло да вац је у оба ве зи, каже Сла ђа, да на тво -
ју пла ту обра чу на још 33% и то упла ти држа ви за шко ло ва ње дете та. И
тако оно не пла ћа уџбе ни ке, хра ну (кува ну!) коју једе у шко ли, екс кур зи -
је... ма, апсо лут но ништа. И тако све до кра ја факул те та! С пра вом Сла ђу
њена ћер ка пита како је онда то у Срби ји шко ло ва ње бес плат но, а ако
није бес плат но, како је онда оба ве зно. С пра вом се и ми то пита мо. И с
пра вом та иста ћер ка не веру је мај ци кад јој каже да ми овде ради мо за
200 евра. Јер тамо је мини ма лац 1.800 евра, а изнајм ље ни стан од 70 ква -
дра та, са све рачу ни ма, иза ђе око 700 евра. Цене у про дав ни ца ма, твр ди
Сла ђа – као у Срби ји, поне кад и ниже.

И да, Сла ђа је само хра на мај ка. Про шлог месе ца ми јавља како је реши -
ла да не пла ти ста на ри ну. Куку, црна Сла ђо, па како да не пла тиш, уре ђе -
на држа ва, казни ће те. Сла ђа се сме је. Каже, била је мало депре сив на и
мора ла је да путу је да се рас те ре ти, па се истро ши ла. И тако је рекла и
соци јал ној слу жби. И у року од три дана соци јал но пла ти ло све уме сто
ње. Јер дете не може на ули цу, а само хра на мај ка не сме бити тужна. Без
пена ла. Коли ко Сла ђи на мала не може да пове ру је у наше бес плат но
шко ло ва ње, толи ко ја не веру јем коли ко смо дубо ко загли би ли. Имам
још при ме ра са севе ра, али нећу даље. Мало сам депре сив на, али пошто
соци јал но неће да ми пла ти стан, да ми дете не би оста ло на ули ци, идем
да се латим памет ни јег посла. Док Сла ђа не поша ље ави он ску кар ту за
Швед ску. У јед ном сме ру.

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Драгана Кожан



У Бео гра ду је про шлог
викен да одр жан један од
тур ни ра из сери је Европ -
ског џудо купа, на којем се
над ме та ло 237 бора ца из 30
зема ља. ЏК Дина мо је пред -
ста вља ла Анђе ла Ран ђе ло -
вић у кате го ри ји до 63 кг,
али већ у првом колу изгу -
би ла је од Чехи ње Миха е ле
Кули ко ве.

На цере мо ни ји отва ра ња
тур ни ра доде ље не су пла ке -
те за оства ре не врхун ске
резул та те и раз вој џуда у
Репу бли ци Срби ји у кате го -
ри ја ма тре не ра и так ми ча ра.

Из ЏК-а „Дина мо” при -
зна ња су заслу жи ли тре нер
Љубо мир Ста ни шић, так ми -
чар ка Андреа Сто ја ди нов и
вете ран Слав ко Ста ни шић.

У субо ту, 23. сеп тем бра,
нај мла ђи џуди сти „Дина ма”
над ме та ли су се на тур ни ру
у Лаћар ку, у кон ку рен ци ји
са 217 так ми ча ра из Срби је
и Босне и Хер це го ви не.
Наше мале сугра ђа не пред -
во дио је тре нер Алек са Сто -
ја ди нов, а они су поред
десет меда ља заслу жи ли и
пехар наме њен нај бо љој
еки пи мла ђих пио ни ра.

Нај вред ни ја одлич ја зара -
ди ли су Алек са Ђуро вић,
Милош Ђор ђе вић, Мили ца
Секу ло вић, Мате ја Зубо вић
и Огњен Ђури шић. Сре бром
су се оки ти ли Нико ла Митић
и Петар Мљач, а брон зе су
заслу жи ли Дејан Долин га,
Милош Божић и Ђор ђе Јаки -
мов ски. А. Ж.-

АКТУЕЛНО
Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

3

ЏУДО-АКТУ ЕЛ НО СТИ

Нова признања
за „Динамо”

Већи на резул та та
хема то ло шко-
-био хе миј ске 
лабо ра то ри је 
за само сат вре ме на

Дуго чека ње и висо ке
цене више нису 
вали дан изго вор 
за небри гу о здра вљу

Брзи на, ква ли тет и
повољ ни паке ти услу га
у Вука Кара џи ћа 1

Пра ви ла у дана шњем све ту
често су нело гич на: води мо
хипер бр зе живо те, али на
резул тат јед но став не ана ли зе,
као што су крв на сли ка или
пре глед ури на, нерет ко чека мо
макар чети ри сата. Сто га и не
чуди чиње ни ца да ужур ба ном,
модер ном чове ку на попи су
днев них оба ве за ника да нису
пре вен тив не ана ли зе крви,
ури на и сто ли це, јер он за чека -
ње јед но став но нема вре ме на.

Међу тим, изго во ри ма да се
не посве ти мо свом здра вљу
више нема места, јер је у Пан -
че ву већ добро позна то да сва -
ки паци јент већи ну стро го кон -
тро ли са них, суми ра них и
вери фи ко ва них резул та та
хема то ло шко-био хе миј ске ла-
бо ра то ри је у Заво ду за здрав -
стве ну зашти ту рад ни ка „Пан -
че вац” може има ти у рука ма за
само један сат. Било да је реч о
пре вен ти ви или да вам је ана -
ли за хит но потреб на због нару -
ше ног здра вља, у Заво ду „Пан -
че вац” доби ће те је нај бр же.

Ипак, како нагла ша ва mr ph
Ива на Вуко вић, меди цин ски
био хе ми чар из лабо ра то ри је

Од самог отва ра ња, кра јем
про шле годи не, Цен тар за
хит ну и реста у ра тив ну сто ма -
то ло ги ју „Нико дент медик”
исти че се по ква ли те -
ту услу га, савре ме ној
опре ми, про фе си о -
нал ном и љуба зном
осо бљу и при јат ном
амби јен ту.

Осим тога, све
већи број наших
сугра ђа на одлу чу је се
за услу ге ове сто ма -
то ло шке орди на ци је,
којом руко во ди др Ђор ђе
Нико лић, због атрак тив них
цена и могућ но сти пла ћа ња
на одло же но.

Због вели ког инте ре со ва ња
наших сугра ђа на и сугра ђан -
ки, у „Нико ден ту” су одлу чи -
ли да поно во покре ну акци ју

у окви ру које сви они
који ма су нео п ход не
услу ге из обла сти про -
те ти ке оства ру ју пра во
на чак 30% попу ста.

Иско ри сти те ову
при ли ку и зака жи те
пре глед путем теле фо -
на 064/21-75-056. Овај
савре ме ни и модер но
опре мље ни цен тар

нала зи се пре ко пута ста ре
роб не куће, у Ули ци Мак си -
ма Гор ког 2.

Д. К.

АКЦИ ЈА У „НИКО ДЕНТ МЕДИ КУ”

Попуст на 
про те тич ке услу ге

Заво да „Пан че вац”, акце нат
упра во тре ба да буде на пре -
вен тив ним пре гле ди ма.

– Ослу шкуј те свој орга ни зам
и пра ти те рад орга на хема то -
ло шким, био хе миј ским, иму -
но хе миј ским и дру гим ана ли -
за ма, јер ће вас вред но сти
пара ме та ра упо зо ри ти на вре -
ме уко ли ко тре ба да мења те
живот не нави ке, да спре чи те
могу ће инва ли ди те те или
фатал ни исход. Боле сти као
што су реу ма, леу ке ми ја, рак
лим фних жле зда и обо ље ња
витал них орга на – срца, јетре,
бубре га, као и дија бе тес могу
се кон ста то ва ти већ самим
лабо ра то риј ским пре гле дом
крви и ури на. Нагла си ла бих
да малиг не боле сти, међу који -
ма је све чешћа и леу ке ми ја са

брзим смрт ним исхо дом, узи -
ма ју маха. Назна ка леу ке ми је
може се детек то ва ти за само
два де се так мину та од узор ко -
ва ња крви ана ли зом крв не сли -
ке. Чак је дово љан убод јаго ди -
це прста као олак ша ва ју ћа
окол ност, уко ли ко вас непри -
јат ност вене пунк ци је спре ча ва
да се под врг не те про це ду ри –
исти че Ива на Вуко вић.

Пре по ру ка је да се рутин ске,
лабо ра то риј ске ана ли зе, као
што су крв на сли ка и пре глед
ури на, и био хе миј ске ана ли зе,
попут глу ко зе, урее, кре а ти ни -
на, липид ног ста ту са, AST-а,
ALT-а и гво жђа, раде макар јед -
ном годи шње. Сасвим је јасно
да врло често посто ји финан -
сиј ска пре пре ка при одлу чи ва -
њу да се одра де ана ли зе, али

тре ба одмах има ти у виду и
виси ну изда та ка уко ли ко се
поре ме ћај у раду орга на не
детек ту је на вре ме – од цене
меди ка мент не тера пи је до
после ди ца могу ћег губит ка
рад не спо соб но сти. Сто га пре -
у зми те одго вор ност за сво је
здра вље и побри ни те се да га
уна пре ди те већ данас.

А како ни цена више не би
била изго вор да запо ста ви те
оно нај вред ни је што има те –
себе и свој орга ни зам, на
реклам ним стра на ма нашег
листа инфор ми ши те се о паке -
ти ма услу га, попу сти ма и
погод но сти ма, као и о дру гим
нови те ти ма које у Заво ду „Пан -
че вац” може те оче ки ва ти током
окто бра.

Д. Кожан

ЗАВОД „ПАН ЧЕ ВАЦ” У СВЕ МУ ПРВИ

ЈЕФ ТИ НА КОН ТРО ЛА ИЛИ СКУ ПО 
ЛЕЧЕ ЊЕ – ОДЛУ ЧИ ТЕ САМИ

Пла ни нар ско-еко ло шки клуб
„Соко” и ове годи не, четвр ти
пут заре дом, орга ни зу је мани -
фе ста ци ју под нази вом „Дани
аван ту ре” ради про мо ци је
здра вих сти ло ва живо та и
аван ту ри стич ког тури зма, али
и с наме ром да на нај бо љи
начин пред ста ви потен ци ја ле
Пан че ва у обла сти актив ног
тури зма.

Увод ни про грам биће одр жан
у петак, 29. сеп тем бра, када ће
у Народ ној башти, од 16 до 18
сати, мали ша ни моћи да уче -
ству ју у „аван ту ра поли го ну”.

Цен трал ни дога ђа ји ово го ди -
шње мани фе ста ци је биће на
про гра му у субо ту и неде љу, 30.
сеп тем бра и 1. окто бра, а сви ће
бити одр жа ни у пар ку Бару та на.

Држав но првен ство у спорт -
ском пења њу на вештач кој сте -
ни тра ја ће од 9 до 19 сати у
субо ту, а то ће ујед но бити први
пут у нашој земљи да се у
брзин ском так ми че њу кори сти

систем мере ња вре ме на по
свет ским стан дар ди ма. Тог
дана Пан че во ће уго сти ти нај -
бо ље пења че из целе Срби је.
Спорт ско пења ње је про гла ше -
но за нови олим пиј ски спорт,

а пре ми је ру ће има ти на Олим -
пиј ским игра ма у Токи ју 2020.
годи не.

Број на удру же ња и клу бо ви
пред ста ви ће на мно го број ним
поли го ни ма сво је актив но сти,
у који ма ће моћи да уче ству ју
сви посе ти о ци, у неде љу, 1.
окто бра, од 11 до 17 сати.

Спорт ско пења ње, спу шта ње
низ коту ра чу, изви ђач ки поли -
го ни и вешти не, гађа ње савре -
ме ним и тра ди ци о нал ним
луком, ори јен ти ринг и соко -
лар ство само су неке од вешти -
на које ће бити бес плат но
пред ста вље не посе ти о ци ма.

Тог дана први пут ће бити
пуштен и нови зип-лајн у пар -
ку Бару та на, у дужи ни од 50
мета ра. А. Ж.

ЈОШ ЈЕДАН ЗАНИ МЉИВ ВИКЕНД

Дани аван ту ре, четвр ти пут

Све ча ност пово дом обе ле жа -
ва ња 29. сеп тем бра, дана
Спе ци јал не бри га де, биће
при ре ђе на у петак, у 11 сати,
у касар ни „Раст ко Нема њић”.

Како је наја вље но, све ча -
но сти ће при су ство ва ти пред -
став ни ци Мини стар ства од-
бра не и Гене рал шта ба Вој ске
Срби је, коман дант Коп не не
вој ске са сарад ни ци ма, пред -
став ни ци локал не само у пра -
ве, зва ни це из МО и ВС, бив -

ши при пад ни ци једи ни це,
пред став ни ци СПЦ и МУП-а
Репу бли ке Срби је, као и деца
из пан че вач ких врти ћа и
шко ла и при ја те љи једи ни це.

Истог дана биће орга ни зо -
ван и отво ре ни дан, наме њен
гра ђан ству, па ће тако капи је
касар не „Раст ко Нема њић”
бити отво ре не за све посе ти о -
це. Касар на се нала зи на адре -
си Јабуч ки пут б. б.

Д. К.

У ПЕТАК У КАСАР НИ „РАСТ КО НЕМА ЊИЋ”

Обе ле жа ва ње дана 
Спе ци јал не бри га де

Чувај те оно нај вред ни је што има те

Изложбе „Интроспекција / Над-
реализам као одбрамбени меха-
низам сањара” Арпада Пулаија
и „Испод воде – изнад воде /
Људска фигура у покрету”
Милице Јакшић отворене су у
уторак, 19. септембра, у Гале-
рији савремене уметности.

Том приликом је Арпад
Пулаи представио своје скулп-
туре настале у последњих годи-
ну дана, које су начињене од
вуне (техника филц). Овим
скулптурама је хтео да скрене
пажњу савременом друштву на
неке заборављене технике које
опет почињу да живе.

– Бавио сам се интроспекци-
јом, размишљањем о околини
где тренутно живим и радим,
којим проблемима се бавим, а

сама вуна и материјал којим
сам радио наводили су ме на
нешто што је потпуно другачи-
је и неочекивано – рекао је
Пулаи.

У раду младог уметника препо-
знаје се изражена еколошка свест.

– Вуна као природни мате-

ријал не ремети околину, а
опет је функционална у неком
смислу. Радови су декоратив-
ног карактера, а фигуре имају
преносиву поруку. Ја радим и
неке функционалне предмете,
али водим рачуна да су еколо-
шког типа – изјавио је Пулаи.

Милица Јакшић је на изло-
жби представила своје радове
од керамике и порцелана (тех-
ника каменина), који су наста-
ли 2013. године.

– Занимала ме је људска фигу-
ра и од тога сам кренула. Пошто
је тема испод воде, изнад воде,
занимало ме је пливање и то шта
се види. Постоје четири целине –
скок, уметност, слободни и леп-
тир, које су симболичне и разли-
чите и због тога захвалне за раз-
личита тумачења – рекла је
Милица Јакшић. Она је истакла
да је израда ових предмета траја-
ла око годину дана и то је био њен
мастер-рад на Факултету приме-
њених уметности у Београду.

Изложба ће бити отворена до
29. септембра. М. М. В.

ИЗЛОЖБА РАДОВА АРПАДА ПУЛАИЈА И МИЛИЦЕ ЈАКШИЋ

Спој уметничких сензибилитета
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Уоп ште нисам раз ми шљао о томе, јуче сам каснио на тај
саста нак (бео град ског одбо ра СНС-а, прим. нов.). Небој -
ша (Сте фа но вић, прим. нов.) рекао је да они раз ми шља ју
о избо ри ма који тре ба да буду у децем бру. Ја сам рекао да
не мислим да је то баш нај бо ље, али нећу да се про ти вим. 

(Пред сед ник СНС-а Алек сан дар Вучић, 
„Бета”, 25. сеп тем бар)

* * *
Опо зи ци ја нема меди је, новац и пита ње је да ли под ова -
квим усло ви ма опо зи ци ја тре ба да иза ђе на избо ре.
Потреб на је сло га у опо зи ци ји које нема, могу ће је да су
људ ске сује те у пита њу, одсу ство осо бе која има лидер -
ску хари зму да оку пи опо зи ци ју, могу ће је да су у пита њу
и неу ме ре ни апе ти ти…

(Дра ма тург Сини ша Кова че вић, Н1, 25. сеп тем бар)

* * *
Нисам ја њему при шао нена ја вље но, зар неко заи ста мисли
да је то могу ће? Он је мене позвао. Хоћу да кажем да је сјај -
на вест да је пред сед ник САД са оду ше вље њем при хва тио
позив да дође у Бео град. То ће мно го зна чи ти за наше одно -
се и да Срби конач но поч ну да гле да ју САД дру гим очи ма. 

(Иви ца Дачић, шеф срп ске дипло ма ти је, 
„Ало”, 25. сеп тем бар)

* * *
Сма трам да је глав на пору ка то што су гра ђа ни Немач ке
гла са ли за про е вроп ске сна ге. Ми у овом тре нут ку не зна -
мо ко ће бити у новој вла ди, сада ће поче ти коа ли ци о ни
пре го во ри. Оно што могу да кажем, јесте да ће и нова
вла да бити про е вроп ска и још јед на ствар је сасвим јасна
– и нова вла да ће подр жа ти Срби ју на њеном путу ка
Европ ској уни ји. Ја се надам да ћу и убу ду ће сара ђи ва ти
с мојим парт не ри ма у Срби ји. 

(Немач ки амба са дор Аксел Дит ман, 
РТС, 24. сеп тем бар)

* * *
Финан си ра ње нау ке у Срби ји је углав ном од стра не држа -
ве, а потреб но је да посте пе но, нај ве ћим делом, финан -
си ра ње буде од стра не при вре де. То је про цес који се већ
дого дио у нај ра зви је ни јим држа ва ма. Зато су нам ино ва -
ци је и тех но ло шки раз вој од кључ не важно сти у наред -
ном пери о ду. 

(Мини стар за ино ва ци је и тех но ло шки раз вој 
Ненад Попо вић, „Тан југ”, 25. сеп тем бар)

Ма, шта ми ре че!

Посла нич ка гру па Лиге
соци јал де мо кра та Вој во ди не
под не ла је пред лог за допу -
ну днев ног реда сле де ће сед -
ни це Скуп шти не АП Вој во -
ди не, којим се тра жи да се
усво је закључ ци и да се
Покра јин ска вла да оба ве же
да акти ви ра Покра јин ски
штаб за ван ред не ситу а ци је,
да се про гла си ван ред на
ситу а ци ја за тери то ри ју Вој -
во ди не због суше као еле мен -
тар не непо го де, изра ди и
доне се про це на угро же но сти
и план зашти те и спа са ва ња
у ван ред ним ситу а ци ја ма
услед суше, као и да се на
осно ву про це не угро же но сти
у сарад њи с над ле жним репу -
блич ким орга ни ма пред ло же
и пре ду зму мере за зашти ту
пољо при вред ни ка на тери то -
ри ји АП Вој во ди не.

„ЛСВ је при ли ком усва ја -
ња реба лан са буџе та АПВ
инси сти рао на пред у зи ма њу
мера зашти те пољо при вред -
ни ка услед суше као еле мен -
тар не непо го де и свој став је
поно вио и на скуп штин ском
Одбо ру за пољо при вре ду.
Међу тим, кон кре тан пред лог
мера које ће бити пред у зе те
нисмо доби ли ни од Покра -
јин ске вла де ни од над ле жног
мини стар ства, већ се роко ви
за пред у зи ма ње актив но сти
поме ра ју на по две неде ље.
Сма тра мо да је крај њи моме -
нат да се акти ви ра ју меха ни -

зми пред ви ђе ни зако ном и
да Покра јин ски штаб за ван -
ред не ситу а ци је пре ду зме
актив но сти из сво је инге рен -
ци је”, навео је Саша Шућу -
ро вић, покра јин ски посла -
ник ЛСВ-а.

Пре ма мишље њу ЛСВ-а,
потреб но је извр ши ти репро -
грам свих поре ских дава ња
пољо при вред ни ци ма и поно -
во раз мо три ти поли ти ку
дава ња суб вен ци ја, одно сно
пове ћа ти износ сред ста ва
која се доби ја ју по хек та ру
пољо при вред ног земљи шта
за 2018.

Ова стран ка наво ди и да је
током 2017. годи не забе ле -
же на екс трем на суша, са пре -
ко 60 дана с тем пе ра ту ром
изнад 30 сте пе ни и мини -
мал ном коли чи ном пада ви -
на. У поје ди ним дело ви ма

тери то  ри  је
АП Вој во ди -
не пало је
мање од 50
п р о  ц е  н а  т а
пада ви на од
в и ш е  г о  д и  -
шњег про се -
ка. После ди -
це суше су
еви  дент  не ,
наро чи то на
под руч ју АП
Вој  во  ди  не ,
која је усме -
ре на на ра-
тар ске кул ту -

ре, а оне су и нај ви ше по-
го ђе не. Прве, незва нич не
про це не ште те кре ћу се у
распо ну од 600 мили о на па
до јед не мили јар де евра ште -
те на усе ви ма.

Како је ово тре ћа сушна
годи на у пери о ду од послед -
њих пет, јасно је да без про -
гла ше ња еле мен тар не непо -
го де и озбиљ не помо ћи свих
нивоа вла сти пољо при вред -
ни ци у Вој во ди ни неће моћи
да под не су наста ле губит ке,
нити да на ква ли те тан начин
започ ну нову агро е ко ном ску
годи ну.

ЛИГА СОЦИ ЈАЛ ДЕ МО КРА ТА ВОЈ ВО ДИ НЕ

За убла жа ва ње 
после ди ца суше

Проф. др Дани ца 
Гру ји чић: „Циљ
фор ми ра ња 
наци о нал ног 
коор ди на ци о ног тела
је да пока же мо целом
све ту шта су нам 
ура ди ли, али и да ми
доби је мо пре ци зне
подат ке”

Бокан: „Сви ови 
при ме ри тре ба да
нам послу же како
бисмо раз у ме ли
озбиљ ност исто ри је 
и стра хо ту поли ти ке”

– Агре си ја НАТО-а на СРЈ
1999. годи не била је кри ми нал -
на, неза ко ни та и гено цид на:
кри ми нал на и неза ко ни та јер
није посто јао прав ни акт за тај
зло чин, а гено цид на зато што
је циљ пер фид но биран како би
нам зага ди ли живот ну сре ди -
ну и како би чита во јед но поко -
ле ње осе ћа ло после ди це. По-
ред гра до ва, бом бар до ва ли су,
као овде у Пан че ву, хемиј ску
инду стри ју и нафт на постро је -
ња која су била пуна ток сич -
них мате ри ја и што је и изве -
штач УН Бака ри Кан те оце нио
као еко ло шки гено цид – овим
речи ма три би ну у Пан че ву
отво ри ла је 26. сеп тем бра
проф. др Дани ца Гру ји чић,
начел ни ца Кли ни ке за неу ро -
он ко ло ги ју КЦС и члан ини ци -
ја тив ног одбо ра.

Ини ци ја ти ва сто ти нак струч -
ња ка раз ли чи тих про фи ла да
се фор ми ра репу блич ко коор -
ди на ци о но тело и наци о нал на
лабо ра то ри ја како би се испи -
ти ва ле после ди це НАТО агре -
си је по здра вље људи и живот -
ну сре ди ну у Срби ји, доби ла је
подр шку пред сед ни ка Срби је
Алек сан дра Вучи ћа, али и
мини ста ра здра вља и зашти те
живот не сре ди не Зла ти бо ра
Лон ча ра и Гора на Три ва на –
потвр ди ла је Гру ји чи ће ва.

– Овом темом мора ју да се
баве наши еми нент ни струч ња -
ци, не пар тиј ски кадар. Наши
био ло зи, хеми ча ри, лека ри
свих врста, еко ло зи... Када је
Ини ци ја тив ни одбор покре нуо
ову при чу, поче ли су људи да
нам се јавља ју. Тело које ће се
бави ти тим пода ци ма мора да
пре жи ви и све буду ће вла сти и
да ради у кон ти ну и те ту. Они ће
при ку пи ти већ посто је ће, а
расу те подат ке, доћи до нових,
напра ви ти сајт и све пре ве сти
на два де сет јези ка, како би сви
зна ли исти ну, а како се ова кав
зло чин не би више поно вио –
рекла је Гру ји чи ће ва на три би -
ни у Пан че ву, 26. сеп тем бра.

О често поми ња ном оси ро -
ма ше ном ура ни ју му, који је
1999. годи не бачен на 112 лока -
ци ја (10–15 тона, нај ви ше на
Косо ву, у Црној Гори и на југу
Срби је) још увек се спекулише
у јавности и научним кру-
говима,  јер оси ро ма ше ног ура -
ни ју ма има и у при ро ди.

– Да, али у при ро ди је он
обло жен гли ном, а они про јек -
ти ли који нису екс пло ди ра ли,
тако ђе испу шта ју сво је кан це -
ро ге не мате ри је. Да, оси ро ма -
ше ни ура ни јум није на листи

О ПОСЛЕ ДИ ЦА МА НАТО БОМ БАР ДО ВА ЊА

ДОЋИ ДО ЧИЊЕ НИ ЦА

Свет ске здрав стве не орга ни за -
ци је као кан це ро ге на мате ри -
ја, али сви њего ви рас пад ни
про дук ти јесу – одго ва ра док -
тор ка.

Она каже да ако је тачан
пода так који је њена коле ги ни -
ца наве ла – да је у Срби ји нај -
ве ћа сто па обо ле ва ња од
малиг них боле сти код деце у
све ту, јачи доказ од тога и није
потре бан. Каже да као лекар не
веру је у слу чај ност. Зва нич ни
пода ци пока зу ју и да је након
пет годи на за више од 100
одсто пове ћан број малиг ни те -
та, а смрт ност је уве ћа на за 180
одсто.

Шта се деси ло у Пан че ву?
Одмах после бом бар до ва ња,
исти че Гру ји чи ће ва, UNEP –
Про грам УН за живот ну сре ди -
ну про гла сио је Пан че во за
град небе збе дан за живот,
зајед но с Новим Садом, Бором
и Кра гу јев цом. У ова чети ри
гра да није било муни ци је са
оси ро ма ше ним ура ни ју мом,
али је НАТО гађао хемиј ске
инду стри је. Осло бо ђе не су тоне
ток сич них мате ри ја, које су
оти шле у тло, ваздух и воду. За
раз ли ку од дру гих бом бар до ва -
них зема ља, попут Ира ка,
Сири је, Либи је и Авга ни ста на,
у који ма је пусти ња, у СРЈ су
гађа не ора ни це и изво ри воде.
Она сма тра да су се држа ва и
прет ход не вла сти пока за ле као
врло нео д го вор не пре ма сво -
јим гра ђа ни ма, а посеб но пре -
ма они ма који су раш чи шћа -
ва ли пору ше на постро је ња у
који ма су биле вели ке коли чи -
не ток сич них мате ри ја и пре -
ма вој ни ци ма. Каже да Срби ја
данас нема подат ке о здрав -
стве ном ста њу тих људи.

– Ток сич не мате ри је су зато
могле лако да уђу у наш ланац
исхра не. Нама данас пре ба цу ју
да уно си мо пани ку и да ће сви
оти ћи из Срби је. Не! Држа ва је
била крај ње нео д го вор на зато
што није зашти ти ла сво је гра ђа -
не. Зар држа ва није могла 2000.
годи не да каже да вода у поје ди -
ним гра до ви ма не сме да се пије
наред них десет годи на и зашто
нам струч ња ци нису рекли на
којим њива ма да се не сеје? Ми
данас не зна мо ни тачан број
жрта ва бом бар до ва ња – рекла је
др Дани ца Гру ји чић.

На пита ње који ће бити сле -
де ћи кора ци када се утвр де

после ди це бом бар до ва ња, док -
тор ка је одго во ри ла:

– Оно што се деси ло у Срби -
ји, мора да зна цео свет. Да
бисте неко га тужи ли, да бисте
ишли у поли тич ку бит ку, мора -
те мате ма тич ки тач но зна ти
шта се деси ло. Након ова квих
пода та ка дола зе еко ном ска, а
затим и прав на пита ња.

Вир ту ел на ствар ност
Филм ски реди тељ, писац и
публи ци ста Дра го слав Бокан
на самом почет ку свог обра ћа -
ња под се тио је и на прет ход на
три бом бар до ва ња земље (Нем -
ци 1941, саве зни ци и Нем ци
1944. и НАТО 1995. Репу бли -
ку Срп ску) и оце нио да су про -
тив Срби је 1999. годи не поно -
во сви били ује ди ње ни. Срби ја
је има ла 2.300 вазду шних уда -
ра током 78 дана, а нена док на -
ди ва ште та је око 100 мили јар -
ди дола ра.

није тако. Он оце њу је да је то
због тога што вели ка већи на
није све сна да је то због вир ту -
ел не ствар но сти.

– Медиј ска импе ри ја је
потвр ди ла да су мртви 1941.
заи ста мртви, а ови касни је и
да нису баш тако мртви. Зато
речи про фе сор ке Гру ји чић не
иза зи ва ју она кве реак ци ја
какве би тре ба ло... Има мо
Орве ло ву сли ку о све ту који
гово ри лаж искре но веру ју ћи
да је исти на – рекао је Бокан.

Он је навео при мер стра да -
ња 310.000 људи у Хиро ши ми
и Нага са ки ју, када су пило ти
одли ко ва ни, а пред сед ни ка
Хари ја Тру ма на, који је наре -
дио бом бар до ва ње, исто ри ја не
пам ти у нега тив ном кон тек сту
као на при мер гене ра ла Фран -
ка или Мусо ли ни ја.

– Немој те грех свог забо ра ва
пре ба ци ва ти на сво ју децу, а све

КОН КРЕТ НИ ПОДА ЦИ

Гошћа Пан че ва је наве ла да је 150 тона пири ле на испу ште но у Топ чи дер ску реку, 165 тона

хло ро во до нич не кисе ли не из Бари ча у Саву, три тоне живе је само из Пан че ва оти шло у

Дунав, а 3,8 мили јар ди кило гра ма земље је услед екс пло зи ја изле те ло из лежи шта, што обја -

шња ва касни ју поја ву кли зи шта, из пого ђе не тра фо ста ни це на Бежа ни ји иза шли су поли хро -

ни бифе ни ли, а један литар тога зага ди мили јар ду лита ра воде. 

– Чиње ни ца је да је на нивоу свет ског уми ра ња од малиг них боле сти тај број у Срби ји три

пута већи. Иму но ло шке боле сти су у неслу ће ном пора сту. Вели ки број мла дих жена има спон -

та не поба ча је узро ко ва не ауто и му ним боле сти ма. После бом бар до ва ња сте ри ли тет код

мушка ра ца уве ћао се за 100 одсто и не веру је мо да је то слу чај но – наве ла је Гру ји чи ће ва.

– Нова власт која је дошла
2000. има ла је дого вор да се о
НАТО бом бар до ва њу не гово -
ри, нашли су кри ви цу у Мило -
ше ви ћу и њего вим одво ђе њем
у Хаг та при ча је била реше на
и ми смо као кре ну ли са инте -
гра ци ја ма. То је исто као што
од 1945. нисмо гово ри ли о
Јасе нов цу да се не би поре ме -
ти ло брат ство и једин ство, па
смо забо ра ви ли на једи ни кон -
цен тра ци о ни логор који не иза -
зи ва сузе и тугу на лици ма
Евро пља на, за раз ли ку од
Аушви ца – рекао је Бокан.

Вели ку уло гу у таквој колек -
тив ној све сти Бокан при пи су је
меди ји ма. Тако се као нај стра -
шни је бом бар до ва ње у нашој
све сти сачу ва ло оно немач ко
1941. иако чиње ни це гово ре да

под оправ да њем да мора те због
деце... Сви ови исто риј ски при -
ме ри тре ба да нам послу же како
бисмо раз у ме ли озбиљ ност
исто ри је и стра хо ту поли ти ке.
И какав је свет ство рен данас. И
не сме мо да буде мо толи ко
наив ни. Тре ба да схва ти мо да
свет ски мир данас зна чи – без -
у слов на капи ту ла ци ја про тив -
ни ка. Када су сви поро бље ни,
јасно је да су сви мир ни... Ми
нисмо та гене ра ци ја која ће
испра ви ти нашу неправ ду, а и
непо во љан је моме нат, али то
не зна чи да тре ба да ћути мо или
да све при хва ти мо како нам се
сер ви ра. И не сме мо да забо ра -
ви мо да нисмо кри ви – пору чио
је Бокан и додао да наш однос
пре ма режи му не сме да пото -
пи наш однос пре ма држа ви.

Три би ну под нази вом „НАТО
бом бар до ва ње СРЈ – узро ци и
после ди це” орга ни зо ва ло је
удру же ње „Лас хен тес”, у чита -
о ни ци Град ске библи о те ке. На
самом почет ку мину том ћута -
ња ода та је почаст свим жртва -
ма бом бар до ва ња.

Страну 

припремила

Марина 
Димитрић
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ЗАКУПЉЕН ПРОСТОРПАНЧЕВАЧКА ЕКС ПО ЗИ ТУ РА КОМЕР ЦИ ЈАЛ НЕ БАН КЕ НА НОВОЈ АДРЕ СИ

ЗАИ СТА НАМА НАЈ БЛИ ЖА
Нове савре ме не 
про сто ри је нала зе 
се у Ули ци гене ра ла
Петра Ара чи ћа 4–6

Од тра ди ци о нал не
инсти ту ци је до 
лиде ра у дома ћем
елек трон ском
бан кар ству

Пан че вач ка екс по зи ту ра Ко-
мер ци јал не бан ке пре се ље на је
про шле неде ље на нову адре су
– у Ули цу гене ра ла Петра Ара -
чи ћа 4–6 (пре ко пута Град ске
упра ве). Нове про сто ри је Ко-
мер ци јал не бан ке отво ри ли су
Вој кан Јан ко вић, дирек тор екс -
по зи ту ре у Пан че ву, и Дејан
Тешић, члан Извр шног одбо ра
бан ке.

Како је под се тио Вој кан Јан -
ко вић, послов ни ца Комер ци -
јал не бан ке у Пан че ву посто ји
још од 2002. годи не и орга ни -
зо ва на је као про дај но-сер ви -
сни цен тар који пру жа услу ге
бан кар ства у свим сег мен ти ма
тржи шта, што под ра зу ме ва
посло ве са ста нов ни штвом,
прав ним лици ма и реги стро ва -
ним пољо при вред ним газдин -
стви ма.

– У пону ди наше бан ке је
широ ка пале та про из во да и
услу га, која сва ком кли јен ту

сте кла више од 4.000 кли је на та
међу физич ким лици ма, а пре -
ко 500 прав них лица и пред у зет -
ни ка тако ђе је сво је пове ре ње
ука за ло упра во Комер ци јал ној
бан ци.

При ли ком отва ра ња нових
про сто ри ја у Пан че ву Дејан
Тешић, члан Извр шног одбо ра
Комер ци јал не бан ке, захва лио
је свим кли јен ти ма на дуго го -
ди шњој сарад њи, напо ме нув -
ши да је миси ја бан ке да се на
тржи шту издво ји кроз кон ти -
ну и ра не ино ва ци је про из во да,

во ди и услу ге усме ре ни су пре -
ма потре ба ма кли је на та и
осми шље ни су у скла ду с нај -
ви шим европ ским стан дар ди -
ма. Током свих ових годи на

расте мо и гра ди мо бан ку за
наше гра ђа не, кли јен те и парт -
не ре – додао је Јан ко вић.

Екс по зи ту ра у Пан че ву је за
пет на ест годи на посто ја ња

у гра ду на Тами шу који су нам
ука за ли пове ре ње – рекао је
Дејан Тешић.

Тешић је додао и то да запо -
сле ни у Комер ци јал ној бан ци
има ју вели ке пла но ве и за
наред ни пери од, како би Пан -
чев ке и Пан чев ци, али и ста нов -
ни ци чита вог јужног Бана та
били у при ли ци да доби ју нај -
бо љу и нај е фи ка сни ју услу гу.

– На кра ју, али не и нај ма ње
бит но, Комер ци јал на бан ка је
увек била добар и ста би лан

Про из во ди и услу ге
Комер ци јал не бан ке
усме ре ни су пре ма
потре ба ма кли је на та
и осми шље ни 
у скла ду с нај ви шим
европ ским 
стан дар ди ма.

Екс по зи ту ра 
у Пан че ву отво ре на је
рад ним дани ма 
од 9 до 17, а субо том
од 9 до 13 сати, 
док је бан ко мат 
досту пан 24 сата.

ДА СВА КИ ТРУД УРО ДИ ПЛО ДОМ

У сарад њи с Мини стар ством пољо при вре де, шумар ства и

водо при вре де, Комер ци јал на бан ка одо бра ва крат ко роч -

не и дуго роч не динар ске кре ди те са суб вен ци јом за ула -

га ња у сто чар ство, ратар ство, воћар ство и повр тар ство, а

кори сни ци су физич ка лица носи о ци комер ци јал них пољо -

при вред них газдин ста ва, пред у зет ни ци, прав на лица и

земљо рад нич ке задру ге с нај ма ње пет чла но ва – упи са ни

у Реги стар пољо при вред них газдин ста ва и у актив ном ста -

ту су.

Про грам суб вен ци је пољо при вред них кре ди та за 2017.

годи ну још увек је у току.... 

ПОНУ ДА ГОТО ВИН СКИХ КРЕ ДИ ТА 

И КРЕ ДИ ТА ЗА РЕФИ НАН СИ РА ЊЕ 

У пону ди Комер ци јал не бан ке су и гото вин ски кре ди ти и

кре ди ти за рефи нан си ра ње, кре и ра ни у скла ду с потре ба -

ма широ ке гру пе кли је на та.

Кре ди ти се одо бра ва ју с про ду же ним роком отпла те до

чак 120 месе ци и мак си мал ним изно сом до 2,5 мили о на

дина ра. Уз ове кре ди те кли јен ти има ју могућ ност оси гу ра -

ња у слу ча ју губит ка посла и смр ти услед незго де.

НАЈ ЛАК ШЕ ДО КРО ВА

НАД ГЛА ВОМ

Комер ци јал на бан ка је кре -

и ра ла нову, повољ ни ју

пону ду стам бе них кре ди та с

деви зном кла у зу лом, оси гу -

ра них код NKOSK и са сни -

же ном камат ном сто пом.

Кре ди ти се одо бра ва ју

на рок до три де сет годи на,

уз могућ ност грејс пери о да

до годи ну дана.

омо гу ћа ва да на нај бр жи и нај -
ква ли тет ни ји начин оба ви сво -
је днев но о пе ра тив не посло ве.
С дру ге стра не пру жа мо им и
аде кват ну подр шку у сег мен ту
кре ди ти ра ња, који нам је под -
јед на ко важан. Нови про стор
смо орга ни зо ва ли тако да у
наред ном пери о ду може мо
још више да се посве ти мо кли -
јен ти ма, и то кроз инди ви ду -
ал ни при ступ, како бисмо на
нај бо љи начин иза шли у сусрет
свим њихо вим потре ба ма и
оправ да ли сло ган бан ке:
„Мени нај бли жа” – иста као је
Јан ко вић.

Он је позвао Пан чев ке и Пан -
чев це да поста ну део вели ке
поро ди це Комер ци јал не бан ке.

– Иза нас је већ 46 годи на
сигур но сти и успе шног посло -
ва ња. Наши бан кар ски про из -

шире ње мре же и уна пре ђе ње
одно са с кли јен ти ма.

– Чиње ни ца да је Комер ци -
јал на бан ка у про те клих пет на -
ест годи на у Пан че ву и око ли -
ни сте кла око 5.000 вер них
кли је на та, пред ста вља ква ли те -
тан доказ да је бан ка „уко ре ње -
на”, да се сро ди ла са овом сре -
ди ном и да оправ да ва наш
сло ган, одно сно епи тет нај бли -
же бан ке сва ком кли јен ту. У
послед ње вре ме спро ве ли смо
вели ки број актив но сти у доме -
ну реор га ни за ци је и модер ни -
за ци је наше послов не мре же и

за крат ко вре ме смо од јед не
тра ди ци о нал не бан ке, која је у
јав но сти често била пре по зна -
та као кон зер ва тив на, поста ли
лиде ри дома ћег елек трон ског
бан кар ства, нуде ћи кли јен ти ма
чита ву лепе зу нових про из во да,
који зна чај но олак ша ва ју њихо -
во посло ва ње. Иде мо у корак с
нај но ви јим тех но ло шким дос-
тиг ну ћи ма, али нијед ног тре -
нут ка не запо ста вља мо ни наше
тра ди ци о нал не кли јен те који су
нам деце ни ја ма вер ни и који и
даље дају пред ност лич ном кон -
так ту са сво јим дуго го ди шњим
бан ка ром. Сигу ран сам да ће
овај нови обје кат још зна чај ни -
је уна пре ди ти наше посло ва ње,
на задо вољ ство свих Пан чев ки
и Пан че ва ца, као и ком па ни ја

парт нер локал ним зајед ни ца -
ма, локал ној сре ди ни, локал -
ној само у пра ви, јав ним пред у -
зе ћи ма и јав ном сек то ру овог
кра ја, тако да Пан че во и убу -
ду ће може да рачу на на још
сна жни ју подр шку наше бан ке
– закљу чио је Тешић.

Екс по зи ту ра у Пан че ву отво -
ре на је рад ним дани ма од 9 до
17, а субо том од 9 до 13 сати,
док је бан ко мат досту пан 24
сата. Послов ни ца нуди и
могућ ност заку па сефа.

Нов, моде ран про стор део је
стра те шког опре де ље ња Комер-
ци јал не бан ке да кли јен ти ма
пону ди нај ве ћу и нај мо дер ни -
ју мре жу екс по зи ту ра и бан ко -
ма та, уз савре ме не бан кар ске
услу ге и про из во де.

Иде мо у корак с нај но ви јим тех но ло шким достиг ну ћи ма, али
нијед ног тре нут ка не запо ста вља мо ни наше тра ди ци о нал не
кли јен те који су нам деце ни ја ма вер ни.

Дејан Тешић, члан Извр шног одбо ра Комер ци јал не бан ке



вред ни ци ма раз ли ка од испла -
ће не аконт не цене до конач не
закључ не.

Цене се фор ми ра ју на тржи шту
Сто чар и пољо при вред ник из
Банат ског Новог Села Аурел
Малај ма ре нагла сио је да има
изу зет но добре њиве, које је
про те клих годи на нађу брио
ква ли тет ним стај ским ђубри -
вом пошто има фар му од 276
кра ва муза ра, али да га је суша
вео ма пого ди ла, јер је при нос
куку ру за стра хо ви то под ба цио:
про сеч но, на њего вим пар це -
ла ма било је све га 300 кило -
гра ма по лан цу, што се ника да
до сада није деси ло. Рад ној гру -
пи за сушу је рекао да му „дође
да оста ви пољо при вре ду”.

Бори вој Нико лин, мла ђи
пољо при вред ник из Уљме, изнео
је пода так да је у том месту род
сун цо кре та испла ћен по аконт -
ној цени од 36 дина ра за кило -
грам, али и да се све гла сни је
гово ри да ће закључ на цена за
сун цо крет ово го ди шњег рода
бити за чети ри дина ра виша. То
је потвр дио и Зоран Сеф ке ри нац,
коор ди на тор Аграр ног фору ма.

Пред став ни ци Мини стар ства
пољо при вре де рекли су да се
цене пољо при вред них про из во -
да фор ми ра ју на тржи шту, али
да су и они чули за ово што је
рече но у вези са испла том цене
сун цо кре та ово го ди шњег рода.

Да би уне ли мало опти ми -
зма у диску си ју, пред став ни ци
Мини стар ства пољо при вре де и
рад не гру пе за сушу обе ћа ли су
да ће се бори ти да аграр ни
буџет за 2018. годи ну буде на
нивоу од пет одсто држав ног
буџе та, како закон о под сти ца -
ји ма и пред ви ђа. Наја ви ли су
изра ду пот пу но новог зако на о
пољо при вред ном земљи шту и
пону ди ли саго вор ни ци ма парт -
нер ство и уче шће у изра ди овог
и дру гих зако на вео ма бит них
за пољо при вред ни ке, што је,
начел но, и при хва ће но.

Пре не та је инфор ма ци ја да је
покра јин ски секре тар за пољо -
при вре ду изра зио спрем ност да
се, у вези са два покра јин ска
фон да, кре ди ти који доспе ва ју
на напла ту ове годи не репро -
гра ми ра ју и про лон ги ра ју за
испла ту дого ди не. Пољо при -
вред ни ци су затра жи ли да се
исто тако посту пи и с кре ди ти -
ма из коме р ци јал них бана ка.

На кра ју раз го во ра држав ни
секре тар Жељ ко Радо ше вић
рекао је да ће већ почет ком ове
неде ље упо зна ти мини стра
пољо при вре де Бра ни сла ва Неди -
мо ви ћа са изне тим зах те ви ма,
као и да ће уско ро бити одр жан
саста нак рад не гру пе за пред ла -
га ње мера за откла ња ње после -
ди ца суше, на коме ће бити одлу -
че но које кон крет не мере ће
Вла да Репу бли ке Срби је доне ти
кроз уред бу или закљу чак.

Додао је да је ове годи не под -
ба ча ју у про из вод њи пше ни це
допри не ла и вео ма ниска
откуп на цена од 17 до 18 дина -
ра за кило грам, што је за чети -
ри до пет дина ра мање од про -
из во ђач ке цене (22,5). Пошто
је жетва сун цо кре та завр ше на,
а одви ја ла се углав ном у авгу -
сту, сада је јасно да је при нос
мањи за 40 одсто у одно су на
више го ди шњи про сек.

– Бер ба куку ру за и жетва су
још у току, али код нас у
јужном Бана ту мно ги су завр -
ши ли тај посао и пот пу но је

ра ту ре вазду ха дању су биле
изнад 35, а ноћу изме ђу 25 и
30 сте пе ни Цел зи ју са.

Рела тив на вла жност вазду ха
била је изу зет но ниска, што је
погуб но за оплод њу куку ру за.
Тако ђе, забе ле же не су врло
мале и неу јед на че не коли чи не
пада ви на. Уз то, 2017. годи на
обе ле же на је дру гим вре мен -
ским непо го да ма: касним мра -
зе ви ма и сне гом усред агро-
роко ва, током апри ла и маја,
олуј ним ветро ви ма, локал ним
попла ва ма, честим поја ва ма
гра да... Ника ко се не сме изгу -

Органска пољо при вре да пред-
ста вља затво рен систем пот -
пу но одво јен од кон вен ци -
о нал не про из вод ње и у
нај ве ћој мери искљу чу је
упо тре бу инпу та ван фар ме.
Ова важна наче ла одре ђу ју
и пита ње про из вод ње и упо -
тре бе семе на и сад ног мате -
ри ја ла у орган ској про из -
вод њи. Пре ма важе ћем
Зако ну о орган ској про из -
вод њи („Слу жбе ни гла сник
РС”, бр. 30/10), мате ри јал
за репро дук ци ју (семе,
расад) у орган ској про из -
вод њи мора бити про из ве -
ден по мето да ма орган ске

про из вод ње. Из тог раз ло га
про из вод ња орган ског семе -
на знат но је ску пља и ком -
плек сни ја од про из вод ње
кон вен ци о нал ног семе на.

У Репу бли ци Срби ји прак -
тич но не посто ји орган ско
опле ме њи ва ње биља ка и
комер ци јал на про из вод ња
орган ског семе на. Ова кво
ста ње успо ра ва раз вој орган -
ске про из вод ње. У мно го -
број ним кон так ти ма са уче -
сни ци ма у систе му орган ске
про из вод ње дошло се до
сазна ња да они кори сте семе
из локал них попу ла ци ја и
хемиј ски нетре ти ра но семе
из кон вен ци о нал не про из -
вод ње.

Наче ло очу ва ња био ди -
вер зи те та у орган ској про из -
вод њи усло ви ло је фаво ри зо -
ва ње упо тре бе локал них
попу ла ци ја. Про из во ђа чи у
орган ској пољо при вре ди често

кори сте семе из локал них
попу ла ци ја, аутох то не или
интро ду ко ва не сор те. Вели -
ка разно ли кост гаје них
локал них биљ них мате ри ја -
ла обо га ћу је пољо при вре ду
и допри но си лак шем успо -
ста вља њу орган ске про из -
вод ње. Локал ни усе ви су
посеб но зна чај ни у орган ској
пољо при вре ди, јер има ју
висок ниво при ла го ђе но сти
на посто је ће еко ло шке усло -
ве (кли ма, земљи ште), на
био тич ке фак то ре (ште то чи -
не, узроч ни ке боле сти) и на
тех но ло ги је орган ске про из -
вод ње.

Међу тим, локал ни биљ ни
мате ри ја ли често нису
доступ ни про из во ђа чи ма
орган ске хра не, а кон зер ва -
ци ја гене тич ких ресур са на
фар ми је ком плек сна и
ризич на због ути ца ја спо ља -
шњих чини ла ца. Мала
газдин ства за про из вод њу
орган ске хра не у нашој
земљи могла би бити пове -
за на у гру па ци ју која би се
бави ла чува њем и одр жа ва -
њем локал них биљ них попу -
ла ци ја и раз ме ном њихо вог
семе на. Ова кав вид чува ња
и одр жа ва ња нази ва се in
situ или on-farm кон зер ва -
ци ја и у све ту доби ја све
више на зна ча ју. Раз вој ова -
квих про гра ма могао би
послу жи ти као модел за про -
из вод њу семен ског мате ри -
ја ла, нео п ход ног газдин стви -
ма за про из вод њу орган ске
хра не у Срби ји.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

6 ДРУШТВО

Орган ско семе

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

САСТА НАК У МИНИ СТАР СТВУ ПОЉО ПРИ ВРЕ ДЕ, ШУМАР СТВА И ВОДО ПРИ ВРЕ ДЕ

ЕЛЕ МЕН ТАР НЕ НЕПО ГО ДЕ 
„ПОКО СИ ЛЕ” ОВО ГО ДИ ШЊИ РОД

Годи не 2012. 
и 2017. с нај ви шим
екс трем ним 
тем пе ра ту ра ма 
од 1848.

Пољо при вред ни ци
тра же знат но ума ње ње
држав них дажби на

Овла шће ни пред став ни ци две -
ју аграр них орга ни за ци ја и
пао ра из јужног Бана та има ли
су 22. сеп тем бра у Бео гра ду
кон струк ти ван саста нак у
Мини стар ству пољо при вре де,
шумар ства и водо при вре де с
пред сед ни ком рад не гру пе
Вла де Репу бли ке Срби је за пре -
гле да ње мера за откла ња ње
после ди ца од суше – држав ним
секре та ром Жељ ком Радо ше -
ви ћем, и њего вим заме ни ком
– помоћ ни ком мини стра пољо -
при вре де др Нена дом Ката ни -
ћем. У саста ву рад не гру пе су
пред став ни ци мини стар ста ва
пољо при вре де, финан си ја и
трго ви не, као и Хидро ме те о ро -
ло шког заво да и Репу блич ке
дирек ци је за роб не резер ве.

Удру же ње „Пан че вач ки рата -
ри” и Асо ци ја ци ја Аграр ни
форум Пан че во, који ма се
касни је при дру жи ло још јед но
удру же ње из Доло ва, зајед нич -
ки су се 15. авгу ста обра ти ли
Репу блич кој вла ди у вези са еле -
мен тар ном непо го дом сушом.

Ниске откуп не цене
Јован Него ван, пред сед ник УО
„Пан че вач ких рата ра”, исцрп -
но и детаљ но је ана ли зи рао
ста ње у нашој пољо при вре ди,
па је про чи тао уса гла ше не
зајед нич ке зах те ве рата ра.

Он је изме ђу оста лог навео
да су од 2013. годи не пот пу но
депре си ра не цене свих основ -
них ратар ских кул ту ра.

– На цени пше ни це од 24
дина ра за кило грам фор ми ра на
је сада шња цена хле ба. Сун цо -
крет је био 55 дина ра за кило -
грам. Куку руз је у току јесе ње
бер бе 2012. годи не био 28 дина -
ра за кило грам. Сада шње цене
основ них ратар ских кул ту ра, као
и у про те клих пет годи на депре -
си ра не су од 40 до 60 одсто.
Пошто се у пољо при вре ди сагле -
да ва ју резул та ти и еко ном ски
ефек ти сред њо роч но, обич но на
пет годи на, има мо у виду само
јед ну ква ли тет но при но сну годи -
ну – 2014, и јед ну нат про сеч но
при но сну када су у пита њу жита -
ри це, наро чи то куку руз – 2016.
Забе ле же но је да су 2012. и 2017.
нај су шни је годи не с нај ви шим
екс трем ним тем пе ра ту ра ма од
1848 – обја снио је Него ван.

УДРУ ЖЕ ЊЕ СЛО ВЕ НА ЦА „ЛОГАР СКА ДОЛИ НА”

Пред ста ва у част јуби ле ја
Позо ри шна пред ста ва сло ве -
нач ког Кул тур ног дру штва
„Гра је на” из Пту ја при ре ђе на
је 23. сеп тем бра у све ча ној
сали МКУД-а „Пете фи Шан -
дор”, у скло пу обе ле жа ва ња
пето го ди шњи це посто ја ња пан -
че вач ког удру же ња Сло ве на ца
„Логар ска доли на”. Коме ди ју
„Господ пле ме ни ти Пра сет -
ник”, фран цу ског коме ди о гра -
фа Моли је ра, режи ра ла је
Татја на Вау по тич Земљич.

При сут не чла но ве Удру же ња
и мно ге дру ге Пан чев це
поздра ви ли су Јосип Вебер,
пред сед ник удру же ња „Логар -
ска доли на”, Кар ло Ранц, пред -
сед ник МКУД-а „Пете фи Шан -

дор”, и Нема ња Ротар, град ски
већ ник за кул ту ру.

Иако је пред ста ва била на
сло ве нач ком, глум ци су се
свој ски потру ди ли да она буде
разу мљи ва и за оне који не раз -
у ме ју тај језик, тако што су уба -
ци ва ли и мно ге рече ни це на
срп ском. Ова ци је након пред -
ста ве „нате ра ле” су ову позо -
ри шну тру пу да наја ви свој сле -
де ћи дола зак када буде
при пре ми ла нови позо ри шни
комад.

Ово је била прва од неко ли -
ко мани фе ста ци ја које ће про -
пра ти ти јуби леј Удру же ња.
Сле де ћа ће бити гастро ном ски
дога ђај „Наши сло ве нач ки спе -
ци ја ли те ти”, која ће бити одр -
жа на 28. окто бра у Пан че ву.

јасно да је под ба чај при но са
куку ру за око 75 одсто. Сво ђе -
ње билан са про из вод ње 2016.
на 2017. годи ну ради се и даље,
али сви пара ме три – при но си
и цене – већ сада ука зу ју на то
да смо ове годи не у ратар ству
дожи ве ли пот пу ни финан сиј -
ски крах. Суб вен ци је пољо при -
вред ни ци ма мање не могу бити
и гото во су пред уки да њем, јер
су нај ни же у Евро пи – све га 17
евра по хек та ру за биљ ну про -
из вод њу. Не види мо излаз из
ове без на де жне ситу а ци је без
зна чај ни је помо ћи држа ве у
овом тешком мате ри јал но тре -
нут ку: једи но пози тив не про -
ме не аграр не поли ти ке у вези
с под сти ца јем ратар ске про из -
вод ње по хек та ру за наред ну
годи ну могу да нас спа су –
казао је Него ван.

Нај ви ше стра да ју „мали”
Пољо при вред ни ци су изне ли
зах тев да аграр ни буџет буде
већи него досад, тј. да испу ња -
ва бар закон ски мини мум од
пет одсто буџе та Репу бли ке.
Освр ћу ћи се на 2017, кон ста -
то ва ли су да су пре жи ве ли дру -
го нај то пли је лето откад посто -
ји мере ње тем пе ра ту ре, да је за
њима вео ма тешка про из вод на
годи на, која ће оста ти забе ле -
же на по екс трем ној суши – од
10. јуна, у шест троп ских тала -
са, дуже од два месе ца тем пе -

би ти из вида да у овом часу до
дуби не од 120 цен ти ме та ра у
земљи шту нема сло бод не воде.

Него ван је, закљу чу ју ћи
изла га ње, рекао:

– С обзи ром на то да су тро -
шко ви про из вод ње код свих
кул ту ра били вели ки, оче ку ју
се и вели ки еко ном ски губи ци
пољо при вре де. Нај ви ше ће
стра да ти „мали” и „сред њи”
пољо при вред ни ци, јер је њихо -
ва егзи стен ци ја директ но веза -
на за мате ри јал ну суп стан цу
соп стве ног капи та ла, који се
убр за но „топи” услед нерен та -
бил не про из вод ње у датим
усло ви ма и без аде кват не под -
сти цај не подр шке држа ве по
моде лу ЕУ. Сто га тра жи мо зна -
чај но ума ње ње држав них
дажби на, пре све га отпис цело -
куп ног изно са накна де за
одвод ња ва ње за 2016. и 2017.
Тако ђе, да се ПИО допри нос
ста ви у ста тус миро ва ња за
целу 2017. годи ну – око 72.000
дина ра по сва ком реги стро ва -
ном газдин ству, да се дизел-
гори во за пољо при вре ду осло -
бо ди 50 одсто држав них
наме та, који су сада 80 дина ра
по литру – акци зе, так са и
ПДВ, и на кра ју да се конач на
цена отку па мер кан тил ног сун -
цо кре та закљу чи на 45 дина ра
по кило гра му до кра ја сеп тем -
бра и затим испла ти пољо при -

Страну 

припремио

Синиша
Трајковић



Град ски већ ни ци су на састан ку одр -
жа ном 22. сеп тем бра пред собом
има ли 15 тача ка днев ног реда. Чак
девет се одно си ло на папи ро ло шко
и фор мал но прав но ускла ђи ва ње
посто је ћих одлу ка због тран сфор ма -
ци је Дирек ци је, а све оне ићи ће на
Скуп шти ну гра да. У пита њу су кри -
те ри ју ми за кате го ри за ци ју општин -
ских путе ва и ули ца, изво ђе ње радо -
ва на укла ња њу мон та жних обје ка та
по осно ву извр шних реше ња, њихо -

вом поста вља њу на повр ши на ма јав -
не наме не...

Инте ре сант но је, на при мер, било
слу ша ти при чу о обез бе ђи ва њу јав -
ног осве тље ња, јер се и овде ради ло
о тех нич ким изме на ма, а није било

пра вог одго во ра на нови нар ско пита -
ње зашто се у скло пу ових изме на
не при ла го ди одлу ка и реал но сти да
је мрак у гра ду већ у 19 сати, одно -
сно због чега се јав но осве тље ње не
укљу чу је рани је. Исти ни на вољу,
ипак јесте: рече но је да то кошта.

Било је гово ра и о изме ни про гра -
ма посло ва ња ЈКП-а „Стар че вац”,
финан сиј ском изве шта ју за 2016.
годи ну ЈКП-а Кача ре во и локал ним
кому нал ним так са ма. Одбор ни ци ма

је упу ће но мишље ње да тре ба дати
сагла сност на одлу ку Над зор ног
одбо ра ЈКП-а „Хиги је на” о усва ја њу
ценов ни ка за услу ге пар ки ра ња на
посеб ним пар ки ра ли шти ма на тери -
то ри ји гра да. С. Т.
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Боле сти срца и крв них судо ва су воде -
ће боле сти у целом све ту и одго вор не
за 17,3 мили о на пре ра них смр ти.
Већи на кар ди о ва ску лар них обо ље ња
може се спре чи ти ели ми на ци јом фак -
то ра ризи ка, као што су упо тре ба дува -
на, непра вил на исхра на и недо ста так
физич ке актив но сти. Свет ски дан
срца ове годи не се обе ле жа ва целе
неде ље, од 25. до 29. сеп тем бра, под
сло га ном „Оја чај те сво је срце”.

Пита ли смо наше сугра ђа не да ли
зна ју шта дово ди до кар ди о ва ску лар -
них про бле ма и како они бри ну о
свом срцу.

ИЛИН КА ДРА ГО ЈЕ РАЦ ПАРО ШКИ,
дипл. прав ни ца у пен зи ји:

– Редов но се кон тро ли шем, имам
добру док тор ку. Пијем неке леко ве,
али се и чувам и тру дим се да се не
пре ма рам. Живим на селу, па сам
цело лето коси ла и гра бу ља ла и
мислим да ми је то баш при ја ло.
Тако ђе, мора се води ти рачу на о
исхра ни. При ме ни ла сам бакин
начин кува ња, па спре мам углав ном
баре но. Ако негде тре ба нека запр -
шка, онда само јед на каши чи ца бра -
шна. Углав ном једем мно го воћа.

ЈОВАН БИО ЧА НИН, пен зи о нер:
– Одла зим редов но код лека ра на

кон тро ле. Имам сво ју тера пи ју и тру -
дим се да више вре ме на про во дим на
чистом вазду ху. Водим рачу на о

исхра ни и не једем масно и сла но.
Тру дим се да уно сим више воћа и
повр ћа, а једи ни про блем су ми цига -
ре те. Кад год имам вре ме на, одла зим
у кућу ван гра да, тамо се увек осе ћам
добро.

СНЕ ЖА НА СТОЈ ЧИЋ, неза по сле на:
– Пијем вита ми не и шетам по

Народ ној башти и кеју. Водим уме -
ре но рачу на о исхра ни. Ништа посеб -
но, јер немам неких тего ба. Чини ми
се да неак тив ност и недо вољ но кре -
та ње дово де до про бле ма, затим лоша
исхра на, која је пуна масно ћа, али и
нер ви ра ње. Сви смо под стре сом, то
је нор мал но у овој земљи. Пре по ру -
чу јем сви ма више физич ке актив но -
сти, шет ње и актив ног дру же ња, јер
то сми ру је.

АЛЕК САН ДАР КАТАН ЧЕ ВИЋ, 
при ват ни пред у зет ник:

– До сада нисам одла зио на пре -
гле де, али би можда тре ба ло пре вен -
тив но то ради ти. Тру дим се да се не
нер ви рам, јер сма трам да од нер во зе
све почи ње. Има доста фак то ра који
ути чу да се јаве кар ди о ва ску лар ни
про бле ми. Поред нер во зе, зага ђе ност
гра да ути че гене рал но на наше здрав -
стве но ста ње не само када је срце у
пита њу. Има мо и све више мла дих
осо ба које су обо ле ле од рака. Пуше -
ње, нездра ва хра на и алко хол су вео -
ма штет ни, јер дола зи до закр че ња

крв них судо ва. Нисмо довољ но оба -
ве ште ни о важно сти срца и о томе
како би тре ба ло да бри не мо о свом
здра вљу. Чини се да су и у нашем гра -
ду и у држа ви неке дру ге ства ри бит -
ни је.

ФЕЛИ ЧИ ЈА КУЛУ ЗИЋ, дома ћи ца:
– Ја не радим ништа посеб но. Не

раз ми шљам о томе. Једи на физич ка
актив ност ми је јур ња ва за децом.
Људи обо ле ва ју јер не воде рачу на о
свом здра вљу. Пуше, једу масну хра -
ну и нер ви ра ју се.

ГОРАН УСКО КО ВИЋ,
рад ник у обез бе ђе њу:

– Ја пијем леко ве, јер сам имао
инфаркт. До овог про бле ма је дошло
због тога што сам дожи вео огро ман
стрес када сам изгу био посао. Ина че,
док то ри кажу да када се човек нер -
ви ра, лучи неку лошу суп стан цу која
нега тив но ути че на орга ни зам, а када
ти је све лепо и раду јеш се, онда се
луче пози тив не суп стан це и немаш
ника квих про бле ма. Нај ва жни ја је
физич ка актив ност, као и да се не
кори сте брза хра на и пре ра ђе ви не јер
оне лоше ути чу на холе сте рол, због
чега наста ју заче пље ња која дово де
до инфарк та. И, нарав но, избе га ва ти
стрес коли ко је то могу ће. 

Анке ти ра ла 

Мир ја на Марић Велич ко вић

А. КАТАНЧЕВИЋС. СТОЈЧИЋ Ф. КУЛУЗИЋ Г. УСКОКОВИЋ

НАША АНКЕТА

КАКО БРИ НЕ ТЕ О СВОМ СРЦУ?

Редов ни пре гле ди и физич ка актив ност

Ј. БИОЧАНИНИ. Д. ПАРОШКИ

ХРОНИКА

већ да су мла ди кате го ри ја у коју се
мно го ула же.

– Поку ша ва мо да оства ри мо актив -
ну кому ни ка ци ју и јако нам је ста ло
до мишље ња и пред ло га акци ја мла -
дих. Град Пан че во од 2007. годи не
има Кан це ла ри ју за мла де као орга -
ни за ци о ни облик кроз који се углав -
ном све одви ја. На тај начин се врши
интер ак ци ја мла дих с послов ном
зајед ни цом и с дру гим уста но ва ма и
инсти ту ци ја ма. Кан це ла ри ја је „сер -
вис” за све оно што је мла ди ма
потреб но. Овај скуп је састав ни део
памет ног и свр сис ход ног про ми шља -
ња о настав ку омла дин ске поли ти ке
кроз неку нову стра те ги ју или реви -
зи ју посто је ће. Све ово што смо ура -
ди ли у прет ход ном пери о ду било је
добро, само тре ба надо гра ди ти сход -
но неким акту ел ним потре ба ма и
тежња ма. Оче ку јем актив ни ји ути цај
мла дих и на ства ра ње локал не поли -
ти ке и све оно што се деша ва у гра ду
Пан че ву у окви ру гра ђан ског дру штва
– рекао је Павлов.

Кон ста ту ју ћи да је иде ја да се мла -
ди људи укљу че у живот гра да тако
што ће доћи на нека места на који ма
могу да дају свој пун допри нос, Ротар
је нагла сио чиње ни цу да је Пан че во
први град у Срби ји који је донео Стра -
те ги ју бри ге о мла ди ма.

– Међу први ма смо отво ри ли Кан -
це ла ри ју за мла де, а сва ке годи не се
из буџе та издва ја ју озбиљ на сред ства
за финан си ра ње про је ка та који се тичу
раз во ја мла дих људи. Непре ста но
ради мо на инте гри са њу мла дих обра -
зо ва них људи у функ ци о ни са ње локал -
не зајед ни це. Пан че во је добро пози -
ци о ни ран град када су мла ди у пита њу
и сада је пери од када ћемо реша ва ти
неке од кључ них про бле ма, а то је
првен стве но неза по сле ност. Тако ђе,
тре ба уса вр ши ти обра зо ва ње и систем
инфор ми са ња – закљу чио је Ротар.

Диску си је и окру гле сто ло ве KОМС
орга ни зу је у окви ру швед ског про јек та
„Глас мла дих у демо крат ским про це -
си ма” и локал ног про гра ма „Мла ди у
фоку су”, који подр жа ва Мини стар ство
омла ди не и спор та Репу бли ке Срби је.

С. Трајковић

Кому ни ка ци ја са 
орга ни за ци ја ма цивил ног
дру штва

У орга ни за ци ји Kровне орга ни за ци је
мла дих Срби је (KОМС), 25. сеп тем бра
у Град ској упра ви одр жан је окру гли
сто под нази вом „Уче ствуј актив но!”.
Моде ри ра ли су га Ненад Мале тин и
Бобан Сто ја но вић из KОМС-а, а при -
су ство ва ли су и гра до на чел ник Саша
Павлов и члан Град ског већа заду жен
за кул ту ру Нема ња Ротар.

Основ ни циљ је испу њен: раз го ва ра -
ло се о меха ни зми ма путем којих мла -
ди могу актив но да уче ству ју у живо ту
сво је зајед ни це и шко ле, као и о томе
кроз које је инсти ту ци је кре и ра не за
мла де могу ће уна пре ди ти омла дин ску
поли ти ку на локал ном нивоу.

Сто ја но вић је рекао да КОМС кара -
ван обу хва та десет једи ни ца локал не
само у пра ве у Срби ји и додао:

– Оби шао сам их, па имам иску ство
када су у пита њу ком па ра тив не раз -
ли ке изме ђу раз ли чи тих гра до ва или
општи на у нашој земљи. Кара ван је
био осми шљен тако да сам углав ном
раз го ва рао прво са сред њо школ ци ма.
Тако ђе, први пут сам кому ни ци рао и
са орга ни за ци ја ма цивил ног дру штва.
То је добар кон цепт, јер сада има мо
увид у то шта мисле и раде мла ди у
орга ни за ци ја ма. Јед на од важних
актив но сти кара ва на била је да смо
након раз го во ра са сред њо школ ци ма
и упо зна ва ња с њихо вим про бле ми ма
поку ша ли то да адре си ра мо на доно -
си о це одлу ка, да њима пред ста ви мо
доку мент, одно сно да спо ји мо инсти -
ту ци о нал ну бри гу о мла ди ма и нео р -
га ни зо ва не мла де људе.

Гра до на чел ник Павлов је казао да
Град помоћ мла ди ма не засни ва само
на прав ној фор ми или неким оба ве за -
ма из пози тив них закон ских про пи са,

ТРИ БИ НА У ГРАД СКОЈ УПРА ВИ

МЛА ДИ, УЧЕ СТВУЈ ТЕ АКТИВ НО
НА СЕД НИ ЦИ ГРАД СКОГ ВЕЋА

Ску по све тло

Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге организације да пред-
ложе кандидате за Новембарску награ-
ду Града Панчева, која се традицио-
нално додељује поводом Дана града.

Награде се додељују физичком или
правном лицу које има пребивалиште
на територији града Панчева за нај-
вреднија достигнућа у областима:
уметности, науке, архитектуре и урба-
низма, новинарства, образовања, спор-
та, привреде, медицине, социјалног и
хуманитарног рада.

Предлог у писаној форми који
садржи податке о кандидату или гру-
пи за заједничко дело и детаљно обра-
зложење о достигнућу или резултати-
ма рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, пре-
зиме, адресу) доставити на писарни-
цу у Градском услужном центру (улаз
из Улице Петра Драпшина) најкасни-
је до 13. октобра.

Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметно-

сти: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано

на сцени; филмско и радио-телеви-
зијско остварење приказано у био-
скопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом про-
стору намењеном за презентацију дела
ликовног и примењеног стваралаштва,
визуелних и проширених медија;
музичко или музичко-сценско дело
изведено у концертној или позори-
шној дворани;

2. у области науке: научно остварење,
односно рад у друштвеним, хуманистич-
ким, природним и техничким наукама
који као резултат има нова сазнања и

синтезу постојећих у циљу њихове при-
мене, који представља допринос разво-
ју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких
поступака, под условом да је објављено
у научној и стручној литератури, одго-
варајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања;
проналазак који је у смислу одредаба
Закона о патентима признат и уписан у
законом утврђен регистар;

3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности поје-
динца којима је дао значајан допри-
нос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;

4. у области архитектуре и урбани-
зма: изузетно дело у њима или у обла-
сти реконструкције објеката; урбани-
стички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усво-
јени и да је њихова реализација отпо-
чела;

5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прило-
га или емисија, публицистичких радо-
ва о темама од значаја за укупан дру-
штвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређива-
њу рубрике, емисије и програма који-
ма се значајно доприноси информи-
сању грађана Панчева;

6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у орга-
низацији и развоју школства града
Панчева;

7. у области спорта: рад или резул-
тати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос афир-
мацији, развоју и унапређењу спорта;

8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности поје-
динца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, раз-
воју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;

9. у области социјалног и хумани-
тарног рада: рад или резултати изу-
зетне вредности у овој области.

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидатe

ОДБОР НИ ЦИ У КЛУ ПА МА У ПЕТАК

Пред сед ник Скуп шти не гра да Тигран Киш сазвао је 16. сед ни цу локал -

ног пар ла мен та за петак, 29. сеп тем бар. На днев ном реду тре ба да

буду 22 тач ке.

Ради се о тема ма које смо при бли жа ва ли чита о ци ма кроз изве шта -

је са сед ни ца Град ског већа, а међу њима су нај ва жни је гра ђе вин ско

земљи ште, уре ђе ње сао бра ћа ја, поли ти ка упра вља ња људ ским ресур -

си ма, финан сиј ска подр шка поро ди ци с децом... Као и увек, нада мо

се кон струк тив ној при чи опо зи ци је за говор ни цом.



Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Сва ке субо те 
у Заво ду „Пан че вац”
ултра звуч ни пре гле ди
абдо ме на и мале 
кар ли це.

Зака жи те већ 
сада путем теле фо на
21-90-900 
и 21-90-903.

КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Мла да лач ке акне наста ју с
пубер те том услед поја ча не
секре ци је себу ма лој них жле -
зда. Углав ном захва та ју себо -
ре ич не реги је, као што су
лице, гру ди и леђа. Наста ју
услед рада хор мо на, генет ске
пре ди спо зи ци је, дефи ци та
вита ми на А и Е, лоше хиги -
је не и кори шће ња сте ро и да.

Узроч ник је propionibacteri-
um – ана е роб на бак те ри ја која
је нор мал ни ста нов ник фоли -
ку ла дла ке. Ова бак те ри ја сти -
че иде ал не усло ве за свој раз -
вој, што дово ди до запа љен ске
реак ци је на кожи. Акне могу
бити у виду коме до на (там них
мите се ра), папу ла (пот ко -
жних), пусту ла (жућ ка стих),
ноду лар них акни и циста.
После свих ових кожних про -
ме на јавља се неу јед на чен тен,
па и хипер пиг мен та ци ја.

Коме до ни (мите се ри) тре -
ба да се чисте код козме ти -
ча ра хиги јен ским трет ма ном
на месец, два или више у
зави сно сти од потре бе коже.
Тако ђе, папу ле и пусту ле
реша ва виши козме ти чар,
док се за тежак облик ноду -
лар них акни и циста тре ба
обра ти ти дер ма то ло гу, који
ће про пи са ти анти би от ску
тера пи ју или тера пи ју тре ти -
но и ни ма, рети но и ди ма и
бен зо ил перок си дом.

Посто је и при род ни пре па -
ра ти за реша ва ње про бле ма
са акна ма. То су биљ ке које
садр же тани не (ками ли ца,
невен, жал фи ја, уље дрве та
чајев ца и мно ги дру ги). Прво
се тре ба уми ти при род ним
сапу ном на бази актив ног
угља, који чисти поре, а уми -
ва ње тре ба завр ши ти мла ким
чајем од жал фи је. На осу ше -
но лице тре ба нане ти етар -
ско уље чајев ца. Оно заме њу -
је клин да ми цин и то је
једи но етар ско уље које се
може нано си ти нераз бла же -
но на кожу (нај бо ље ноћу пре
спа ва ња).

Акне су хро ни чан про блем
мла дих, па тре ба има ти стр -
пље ња код лече ња, редов но
одр жа ва ти хиги је ну и при др -
жа ва ти се про пи са не тера пи -
је, те ни резул та ти неће изо -
ста ти.

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

Мла да лач ке акне

ЗДРАВА ИСХРАНА

Про ја је увек добра заме на
за хлеб. Сви има ју сво ју вер -
зи ју оми ље ног рецеп та за
про ју. Ми смо и овог пута
поку ша ли да иза ђе мо из
окви ра уоби ча је ног и дамо
нову ноту кла сич ној про ји.

Хељ да има фан та сти чан
слат каст укус који се углав -
ном сви ма допа да, па је није
тешко уве сти у исхра ну. Ове
про ји це су одлич не за дору -
чак, школ ску ужи ну или
пик ник.

Потреб но: шест супе них каши ка хељ ди ног бра шна, шест супе них каши -

ка куку ру зног гри за, белан ца од три јаје та, два деци ли тра јогур та, два

деци ли тра воде, пет супе них каши ка масли но вог уља, кеси ца пра шка

за пеци во, јед на рав на кафе на каши чи ца соли, 100 гра ма мла дог сира,

50 гра ма све же црве не папри ке и лане не семен ке за поси па ње.

При пре ма: Сир и папри ку исе ћи на што сит ни је коц ки це. Све

састој ке, осим сира и папри ке, сипа ти у чини ју за муће ње. Лага но

уму ти ти мик се ром да се раз би ју гру дви це. Уме ша ти коц ки це сира и

папри ке. Пре су ти масу у плех вели чи не 20 х 30 цм или у калу пе за

мафи не. Посу ти лане ним семе ном. Пећи око 30 мину та у рер ни

загре ја ној на 180 сте пе ни.

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

Пи ше: Драгана Јоцовић

Про ји це 
од хељ ди ног бра шна

Од субо те, 30. сеп тем бра, Завод
за здрав стве ну зашти ту рад ни -
ка „Пан че вац” у богат спек тар
сво јих услу га увр сти ће и ултра -
звуч не пре гле де абдо ме на и
мале кар ли це. Савре ме ним
апа ра том мар ке „тоши ба” руко -
ва ће један од нај бо љих дијаг -
но сти ча ра кога Срби ја данас
има – др Љуби ца Лазић, спе -
ци ја ли ста ради о ло ги је, с Прве
хирур шке кли ни ке Кли нич ког
цен тра у Бео гра ду. Коле ге док -
тор ку Лазић с пра вом сма тра ју
непри ко сно ве ним струч ња ком
у чије се нала зе не сум ња, јер
се нема ли број пута деси ло да
на ултра зву ку види нешто што
је про ма кло чак и нај о штри јем
оку спе ци ја ли сте који је пре -
глед радио пре ње.

Док тор ка Љуби ца Лазић бави
се ултра звуч ном дијаг но сти -
ком већ два де сет годи на. Поче -
ла је у Сме де ре ву, где је про ве -
ла две годи не, па још толи ко у
Голуп цу. Потом се вра ти ла у
Сме де ре во и одмах по завр -
шет ку спе ци ја ли за ци је, 2009.
годи не, поче ла је да ради на
Кли нич ком цен тру, где је оста -
ла до данас. Од завр шет ка суп -
спе ци ја ли стич ких сту ди ја дели
је само одбра на рада. Пре гле -
ди код др Љуби це Лазић у
Заво ду „Пан че вац” оба вља ће се
само субо том, а може те их
зака за ти сва ког рад ног дана од
7 до 14 сати, путем теле фо на
Заво да 21-90-900 и 21-90-903.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Шта обу хва та
ултра звуч ни пре глед абдо ме на
и мале кар ли це?

Љ. ЛАЗИЋ: Као што и сам
назив гово ри, ово је пре глед
којим уз помоћ ултра зву ка пре -
гле да мо све орга не сме ште не у
абдо ме ну и малој кар ли ци:
јетру, жуч ну кесу, пан кре ас,
сле зи ну, бубре ге, мокраћ ну
беши ку, јај ни ке, мате ри цу, про -
ста ту... Тако ђе, ја погле дам и
цре ва, иако она нису пред ви ђе -
на за тај пре глед, али поне кад
и ту може да се уочи нешто зна -
чај но. При ме ра ради, акут ни
апен ди ци тис лако се може
уочи ти упра во на тај начин.
Поред тога, радим и пре гле де
вра та и шти та сте жле зде.

• Какве подат ке нам пру жа
ова кав пре глед?

– У дана шње вре ме паци јен -
ти су мало збу ње ни, па би сви
одмах да иду на ске нер или маг -
нет ну резо нан цу, али у прин ци -
пу ултра звуч на дијаг но сти ка
тре ба  да буде при мар на, пре

РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ДР ЉУБИ ЦА ЛАЗИЋ, СПЕ ЦИ ЈА ЛИ СТА РАДИ О ЛО ГИ ЈЕ

ПАЦИ ЈЕН ТЕ ПРЕ ПО ЗНА ЈЕМ ПО СЛИ ЦИ 
ОРГА НА НА ЕКРА НУ УЛТРА ЗВУ КА

је и број акут них пан кре а ти ти -
са, чак и код мла ђих људи, а
њихов глав ни узрок је кон зу ми -
ра ње алко хо ла. На раз вој диге -
стив них, али и оста лих озбиљ -
них боле сти орга ни зма, попут
кан це ра, ути чу и начин исхра -
не и стрес, који је оки дач за
поре ме ћај ауто и му ног систе ма.
Вели ки број паци је на та дола зи
и с под руч ја где је баче но доста
оси ро ма ше ног ура ни ју ма, као и
из гра до ва у који ма је засту пље -
на хемиј ска инду стри ја. Сплет
свих тих фак то ра, уз зане ма ри -
ва ње почет них симп то ма, често
може дове сти до озбиљ них про -
бле ма. Сто га је пре вен ти ва врло
важна, а она под ра зу ме ва не
само здра ве живот не нави ке већ
и, као што сам већ нагла си ла,
редов не и бла го вре ме не пре гле -
де, јер се вели ки број боле сти,
па чак и кар ци но ма, ако се
дијаг но сти ку ју у зачет ку, врло
успе шно лечи.

зра че ња, па може и да се пона -
вља више пута.

• Којим паци јен ти ма се пре -
по ру чу је пре глед?

– По пра ви лу, на такав пре -
глед паци јен те упу ћу ју кли ни -
ча ри. Нарав но, то је слу чај када
посто је пато ло шка ста ња, одно -
сно када се јаве боло ви које
паци јент рани је није осе ћао. С
дру ге стра не, ултра звук може и
тре ба да се ради и пре вен тив -
но, тим пре што посто ји вели -
ки број боле сти које не дају
ника кве симп то ме. Деша ва се,
реци мо, да човек без ика квих
тего ба дође на ултра звук и ми

и оба ве зно погле дам лабо ра то -
риј ске ана ли зе – ком плет ну
крв ну сли ку и био хе ми ју, које
је нео п ход но поне ти са собом.
Пожељ но је и да паци јент
доне се и ста ре нала зе, како би
се могло упо ре ди ти прет ход но
и сада шње ста ње. Захва љу ју ћи
анам не стич ким и лабо ра то риј -
ским пода ци ма и оно ме што ја
видим на ултра зву ку, доби ја мо
ком плет ну дијаг но сти ку и врло
пре ци зан налаз, на осно ву којег
може мо одре ди ти даље кора ке
у слу ча ју да посто ји нека дијаг -
но за или сум ња на одре ђе ну
болест.

• Који фак то ри ризи ка, на
осно ву вашег иску ства, допри -
но се раз во ју обо ље ња диге стив -
ног трак та?

– У послед ње вре ме на Првој
хирур шкој кли ни ци запа жа мо
пораст кан це ра дебе лог цре ва и
пан кре а са, који су често чак пот -
пу но асимп то ма тич ни. Пове ћан

ХРАНА ЗА ДУШУ

Дра ги моји, коли ко нас је у
стал ној потра зи за љуба вљу –
нај ве ћим покре та чем живо -
та? Од детињ ства нам гово -
ре да се љубав заслу жу је: тре -
ба да нау чи мо да се
пона ша мо, мисли мо и гово -
ри мо на одре ђе ни начин да
бисмо били воље ни.

Живи мо ску че но у зони
ком фо ра коју смо гра ди ли
по пра ви ли ма што су их дру -
ги поста ви ли. Уљуљ ка ни у
соп стве не илу зи је, про во ди -
мо дра го це но вре ме чека ју -
ћи да неко при ме ти да заслу -
жу је мо љубав и несе бич но
нам је пода ри (до кра ја
живо та). При том не мења мо
ништа у ста во ви ма и нави -
ка ма што би нам помо гло да
иза ђе мо из ком фор не зоне,
јер би љубав могла да про ђе
поред нас а да је не пре по -
зна мо.

Коли ко пута смо пати ли и,
дубо ко несрећ ни, сле ди ли
нај бо ље наме ре нај ми ли јих
како бисмо доби ли мало
њихо ве љуба ви? А рет ко када
смо били довољ но добри.
Тре ба ло је уло жи ти још тру -
да, јер није лако заслу жи ти
љубав. Пусти ли смо дру ге,
макар то били и нај дра жи,
да нам уре ђу ју живот. Били
смо вео ма истрај ни раде ћи
све што се од нас зах те ва ло
у заме ну за осе ћај да смо
при хва ће ни и воље ни.

Само неки су одма ле на
уче ни где тре ба тра жи ти
љубав, где је неис цр пан
извор те живот не енер ги је и
искон ског покре та ча: у сви -
ма нама, дубо ко уса ђе на,
дата рође њем, тиња искра

без у слов не љуба ви пре ма
себи и сво јој једин стве но сти.
У стал ној трци за при хва та -
њем, при зна њем и љуба вљу,
углав ном про ђе доста вре ме -
на док не поч не мо да се
окре ће мо себи и тра же њу те
мале не искре што се брзо
рас плам са ва.

Љубав пре ма себи раз ви ја
се у тиши ни, све сним откло -
ном од сва ко днев них при ти -
са ка. При хва та ње себе, у
овом тре нут ку, баш таквих
какви јесмо, а не жеља за
при хва та њем од стра не дру -
гих, пут је ка љуба ви из које
наста ју све дру ге. Сва неза до -
вољ ства сами ма собом с вре -
ме ном расту, јер смо сва ко -
днев но затр па ни пра ви ли ма
и рути на ма које нас уда ља ва -
ју од било какве поми сли да
потра жи мо љубав у себи.

Љубав пре ма себи нај бо ље
се раз ви ја кроз захвал ност на
све му што смо дожи ве ли и
што смо поста ли. Сва ко
иску ство је дра го це но, јер
нам пома же да раз у ме мо где
смо забо ра ви ли на себе и
посве ти ли се тра же њу љуба -
ви од дру гих. Када осе ћа мо
пра зни ну у души, тра жи мо
љубав и, по неким уни вер -
зал ним зако ни ма, наи ђе мо
упра во на неко га ко тако ђе
има исту пра зни ну у души и
тра жи љубав. Било да је
парт нер ска, пре ма сви ма и
све му или пре ма живо ту и
посто ја њу, љубав је могу ће
дати само онда када смо
њоме испу ње ни.

Кад заво ли мо себе (често
је за то потреб на и струч на
помоћ), посте пе но, при хва -
та њем све га што смо поста -
ли и мења њем оно га што се
про ме ни ти може, отва ра мо
бес крај не могућ но сти за
изра жа ва ње љуба ви. Из те
мале не искре која тиња у
нама раз ви ја се само по у зда -
ње и вера у себе. Рас плам са -
ва ње љуба ви у нама је једи -
ни начин да буде мо у истој
рав ни с дру ги ма који дају
љубав.

Тра жи ти или дава ти љубав
– одлу ка је, као и увек, на
вама.

Пи ше: Ма ри ја До стић, 
пси хо лог

Љубав

све га због доступ но сти, јер на
овај начин може мо да откри је -
мо разно вр сну пато ло ги ју и да
паци јен та поша ље мо на даљу
ева лу а ци ју дру гим дијаг но стич -
ким апа ра ти ма. Ултра звуч ним
пре гле дом пре све га може мо
откри ти кал ку ло зу жуч не кесе
и бубре га, упа лу жуч не кесе,
пан кре а са и бубре га, као и мно -
ге малиг не боле сти, те сло бод -
ну теч ност у абдо ме ну. Пре глед
је пот пу но без о па сан, јер нема

про на ђе мо нешто сум њи во.
Код здра вих људи добро је на
годи ну дана ура ди ти систе мат -
ски пре глед који обу хва та лабо -
ра то ри ју и ултра звук. Нажа -
лост, људи данас често забо ра ве
на себе, не воде рачу на о пре -
вен ти ви и код лека ра одла зе тек
онда када се јаве први симп то -
ми, а нека да чак и мно го касни -
је, што оте жа ва даље лече ње и
носи вели ки ризик.

• Како се при пре ми ти за ултра -
звук абдо ме на?

– При пре ма зави си како од
орга на који се пре гле да, тако и
од тер ми на када је ултра звук
зака зан. Ако се пре глед ради
пре под не, онда се паци јен ти -
ма пре по ру чу је да не доруч ку -
ју, да не пију кафу и да дан пре
тога не једу воће и маху на сто
повр ће, одно сно нешто што би
могло да ство ри гасо ве. Међу -
тим, то не зна чи да тре ба да
гла ду ју, јер се у том слу ча ју
могу ство ри ти гасо ви гла ди.
Дакле, не тре ба бити на некој
риго ро зној дије ти, већ би ваља -
ло про сто изба ци ти оне ства ри
које нади ма ју. Уко ли ко је пре -
глед зака зан за попо днев не
сате, опет је незгод но да људи
гла ду ју, па им пре по ру чу јем да
ују тру поје ду пар че хле ба,
кифлу или нешто што није
масно или млеч но. Уко ли ко се
пре гле да мокраћ на беши ка,
одно сно ако код жена тре ба
погле да ти и јај ни ке или мате -
ри цу, а код мушка ра ца про ста -
ту, онда је потреб но да попи ју
литар до литар и по теч но сти
сат вре ме на пре пре гле да. Ако
је паци јент здрав, пре глед не
би тре ба ло дуго да тра је: обич -
но се завр ши за пет до десет
мину та. Ја волим с паци јен том
и да попри чам, узмем анам не зу
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Док је била девојчица, Лоли
је сваке године за рођендан
добијала од мајке по један
привезак за наруквицу, уз
поруку о томе колико је
важно чувати породичне
успомене. Много година
касније на Лоли је дошао ред
да настави традицију. Сећа-
ња и приче почињу да бледе
и она схвата да је крајње вре-
ме да се поново повеже са
кћерком и унуком, које је
живот одвео на другу страну.

Привучене неочекиваним
телефонским позивом, Ар-
ден и Лорен, Лолине ћерка
и унука, журе да је посете у
њеној бајковитој брвнари на
језеру. Лоли, као и њена мај-
ка пре ње, разоткрива тајне
које крију привесци, припо-
ведајући једноставне приче
о срећи, љубави и нади. Пре-

ко чаробне наруквице која се
преноси с колена на колено
и спаја покидане нити про-
шлости, три жене ће спозна-
ти да су једна другој највред-
није што имају.

Два читаоца који до среде, 4. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Шта читате када пада
киша?”, наградићемо по једним примерком књиге „Наруквица успо-
мена” Вајоле Шипман. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.

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

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

У про шлом бро ју нашег
листа пита ли смо вас која вас
књи га асо ци ра на сеп тем бар.
„Пан че вац” и изда вач ка кућа
„Вул кан изда ва штво” при -
пре ми ли су по један при ме -
рак књи ге „На мојој стра ни
срца” Симо не Спа ра ко за два
наша чита о ца или чита тељ -
ке који су нај кре а тив ни је
одго во ри ли на то пита ње.

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

„Не знам зашто, али увек
у сеп тем бру имам жељу за
Црњан ским, па тако у шаке
узмем ’Сео бе’ и уз топлу
кафу ужи вам у про стран -
стви ма дале ким.” 064/0541...

„Ова из сеп тем бар ске наг-
рад не игре.” 060/6672...

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

Изда вач ка кућа „Лагу на”
награ ди ће два ауто ра нај кре -

а тив ни јих одго во ра на пита -
ње која лек ти ра из сред ње
шко ле им је оста ла у сећа њу.
Они ће осво ји ти по један
при ме рак књи ге „Лола и
момак из сусед ства” Сте фа -
ни Пер кинс.

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

„То је ’Љубав ник леди Че-
тер ли’. За ’73. годи ну то је била
табу тема.” 064/1792...

„’На Дри ни ћупри ја’ и Ћор -
ка нов мах нит плес по зале -
ђе ној иви ци ћупри је као да
леб ди изнад ње.” 066/3525...

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

НАГРА ДЕ ИЗ ПРО ШЛОГ БРО ЈА

Ћор ка нов мах нит
плес

УСПЕ ШНЕ АКЦИ ЈЕ ПРИ ПАД НИ КА МУП-а ПАН ЧЕ ВО

УХАП ШЕ НА БАН ДА 
КОЈА ЈЕ ПЉАЧ КА ЛА ПОШТЕ

Како саоп шта ва МУП, посто -
је осно ви сум ње да су чла но ви
ове гру пе током послед ње две
годи не про ва љи ва ли у поште,
из којих су изно си ли касе, оби -
ја ли их и узи ма ли новац, а
након тога су их спа љи ва ли. По
нало гу Основ ног тужи ла штва у
Пан че ву, осум њи че ни ма је
одре ђе но задр жа ва ње до 48
сати. Суди ја за прет ход ни
посту пак одре дио им је при -
твор до 30 дана.

Већ наред ног дана, у петак,
22. сеп тем бра, при пад ни ци
МУП-а Пан че во ухап си ли су З.
У. (1979) из Беле Цркве, због

посто ја ња осно ва сум ње да је
извр шио кри вич но дело нео -
вла шће на про из вод ња и ста -
вља ње у про мет опој них дро га.
Зани мљи во је да је З. У. ухап -
шен при ли ком редов не кон -
тро ле сао бра ћа ја на под руч ју
Кови на. У пут нич ком вози лу
којим је осум њи че ни упра -
вљао, сао бра ћај ци су про на шли
више од 200 гра ма амфе та ми -
на. Осум њи че ном је, по нало -
гу тужи о ца, одре ђе но задр жа -
ва ње до 48 сати и он ће у
закон ском року, уз кри вич ну
при ја ву, бити спро ве ден у
тужи ла штво у Сме де ре ву.

Четво ро чла на еки па
лопо ва „пала” у
Банат ском Новом
Селу

Током рутин ске 
кон тро ле сао бра ћа ја
про на ђен амфе та мин

У кући код Беле
Цркве откри ве но 
1,5 кг мари ху а не

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан че -
ву спро ве ли су кра јем про шле
неде ље три успе шне акци је, у
окви ру којих је сло бо де лише -
но шесто ро лица.

Тако је у Банат ском Новом
Селу у четвр так, 22. сеп тем бра,
ухап ше на четво ро чла на групa
с под руч ја Пожа рев ца због
посто ја ња осно ва сум ње да су
њени чла но ви почи ни ли више
десе ти на тешких кра ђа у
пошта ма на тери то ри ји чита ве
Срби је. Ште та коју су при чи -
ни ли, про це ње на је на више
десе ти на мили о на дина ра.
Након интен зив ног опе ра тив -
ног рада чла но ви ове бан де –
И. С. (1998), М. С. (1994), З. Ђ.
(1992) и А. Н. (1992) ухап ше -
ни су у тре нут ку када су из
поште у Банат ском Новом Селу
изно си ли метал ну касу с нов -
цем. Код осум њи че них су про -
на ђе ни алат који су кори сти ли
за про ва лу, рука ви це и фан -
том ке.

При пад ни ци Мини стар ства
уну тра шњих посло ва у Пан че -
ву, по нало гу над ле жног тужи -
ла штва, под не ће кри вич ну
при ја ву у редов ном поступ ку и
про тив три де сет тро го ди шњег
мушкар ца, због посто ја ња
осно ва сум ње да је извр шио
кри вич но дело нео вла шће на
про из вод ња и ста вља ње у про -
мет опој них дро га. Поли ци ја
је, наи ме, током пре тре са куће
осум њи че ног у око ли ни Беле
Цркве про на шла више од јед -
ног и по кило гра ма мари ху а не
спрем не за даљу про да ју.

Д. Кожан

Петоро младих, огорчених
људи суочено је с мефистов-
ском понудом загонетног
човека који нуди излаз из
безнађа, али по цену одуста-
јања од свега у шта верују.

„Хигијена несећања” је
књига која, кроз временске
скокове, приповеда о очеви-
ма, о личном и колективном
(не)сећању, о покушају да се
у насилним траумама нађе
смисао. Изнад свега: о изгу-
бљеном пријатељству које
изнова ниче из крхотина.

Слагалица саткана од
кошмара и стварности у коју
не желимо да поверујемо.
(Дејан Стојиљковић, аутор
романа „Константиново рас-
кршће”)

Марко Шелић Марчело је
један од наших најзанимљи-
вијих и најпопуларнијих
савремених прозаиста. Пише
прозу, новинске колумне и

музику. Објавио је пет сту-
дијских албума, четири књи-
ге (од тога два романа) и сто-
тинак колумни за разне
редакције. Посебну пажњу
јавности скренуо је текстови-
ма својих песама, којима је
завредео бројна признања.

Два читаоца који до среде, 4. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Да ли некада читате
по две књиге у исто време?”, наградићемо по једним примерком књи-
ге „Хигијена несећања” Марка Шелића Марчела. Најбоље одговоре
ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преу-
зети у књижари „Делфи”.

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

У Новом Саду је у неде љу, 24.
сеп тем бра, одр жан Бал кан ски
куп у дре сур ном јаха њу, који
је иза звао вели ку пажњу самих
уче сни ка, али и јав но сти.

Коњич ки клуб Кре мен из
нашег гра да имао је два пред -
став ни ка на том пре сти жном
над ме та њу, а што је нај ва жни -
је, још јед ном је оства рио сја -
јан резул тат. Маша Јоси по вић
осво ји ла је шам пи он ску титу -
лу са грлом Север, док се Ива
Миоч са истим коњем пла си -
ра ла на тре ће место.

Дисци пли на дре сур ног јаха -
ња вео ма је спе ци фич на и

додат но тежа, јер суди је оце -
њу ју став јаха ча у седлу, пра -
вил ну при ме ну деј ства и њихов
ефе кат на коња. Оце њу ју и
крет њу коња, импулс, али и
пода ност, одно сно пажњу, по-
ве ре ње, хар мо ни ју и лако ћу
покре та, што све зах те ва мно -
го тру да и тре нин га.

После овог так ми че ња чла -
но ви КК-а Кре мен уче ство ва -
ће на сај му коњар ства у Новом
Саду и на још јед ном так ми че -
њу, за које се вред но при пре -
ма ју с тре не ром Вишњом
Андрић.

А. Ж.

БАЛ КАН СКИ КУП У ДРЕ СУР НОМ ЈАХА ЊУ

Трофеји за Машу и Иву

„Хигијена несећања” 
Марка Шелића Марчела

„Наруквица успомена” 
Вајоле Шипман

У недељу, 24. септембра,
нешто после 18 сати, испред
куће у којој живим чуо сам
галаму, па сам изашао да
видим шта се дешава. Пред
капијом је лежало и издисало
тешко повређено маче са изу-
бијаном главом.

Недалеко од њега била је
група деце која су викала и
међусобно се свађала. Ту је био
и комшија из суседне зграде,
чији је син плачући понављао:
„Нисам ја, нисам ја!”, а неко-
лико девојчица је викало углас:
„Он је, он је!” Морам да напо-
менем да се ради о деци из
нижих разреда основне школе!

У први мах нисам схватао
шта се заправо дешава, па сам
пришао деци да од њих чујем
како је маче настрадало. За то
време комшија је, без икакве
емотивне или било које друге
реакције на то што се десило,
брзо увео уплаканог сина у кућу.
Деца су ми тада испричала да
се њихов уплакани другар вртео
укруг витлајући мачетом и уда-
рајући њиме о зид куће!!!

Згрожен том чињеницом,
упозорио сам их да је то стра-
шно и да размисле о томе шта
су ми испричала. Деца су ми
неколико пута поновила исту
причу и притом су била све
узнемиренија. Не желим да
истражујем које дете је учини-
ло тај ужасан чин, али сам
згрожен чињеницом да су у тој

групи деце били само основци
из нижих разреда! Шокирала
ме је и реакција родитеља који
се понашао као да је било у
питању непажљиво шутирање
лопте, а не убијање животиње,
и то на тако свиреп начин!

Нисам психолог ни психија-
тар, па не могу да стручно
коментаришем све ово, већ сам,

као лаик, шокиран степеном
бруталности, свирепости и без-
осећајности. Са својих 70 годи-
на, као родитељ и деда, сматрам
да су за овакав поступак одго-
ворни и једини кривци родите-
љи тог детета, јер је у том узра-
сту још увек основни васпитач
породица. Бахато понашање и
непослушност доживео сам
неколико пута управо од мојих
малих комшија. На упозорење
да ћу позвати њихове родите-
ље, они се нису обазирали, јер
знају да ће изостати било каква
васпитна мера породице.

Изношење овог случаја у јав-
ност је мој покушај да апелу-
јем на родитеље чија се деца
понашају агресивно и безоб-
зирно према било коме да
посвете више пажње њиховом
васпитању док је то још могу-
ће. У противном ћемо и даље
читати у штампи о случајеви-
ма вршњачког насиља, насиља
у породици, насиља на спорт-
ским такмичењима...

Име и адреса 

познати редакцији

ПИСМО ЧИТАОЦА

Догађај који треба све да нас забрине



Град ска власт издво ји ла је
600.000 дина ра из буџе та за
изград њу заштит не огра де у дво -
ри шту Основ не шко ле „Брат ство–
је дин ство” у Вој ло ви ци. Захва љу -
ју ћи томе пове ћа на је општа без -
бед ност ђака. Ту обра зов ну уста -
но ву су тим пово дом посе ти ли
мр Татја на Божић, чла ни ца Град -
ског већа заду же на за обра зо ва -
ње, и Нан дор Балог, пред сед ник
Саве та МЗ Вој ло ви ца. Дирек тор -
ка шко ле захва ли ла је Гра ду што
је помо гао да се овај важан про -
је кат реа ли зу је.

– Изград ња огра де у шко ли
мно го зна чи. То је део школ ског

дво ри шта који ми нај ма ње може -
мо да кон тро ли ше мо, буду ћи да

је оно вео ма вели ко. Ова бетон -
ска огра да заи ста ће пове ћа ти
без бед ност деце у кру гу шко ле –
рекла је Ксе ни ја Царе вић, дирек -
тор ка ОШ „Брат ство –је дин ство”.

Мр Татја на Божић овом при -
ли ком је иста кла да је Град за
теку ће одр жа ва ње основ них
шко ла издво јио око десет мили -
о на дина ра. Како је рекла, у скла -
ду са оним што су шко ле иска -
за ле као потре бу, ура ђе ни су
дело ви фаса да, угра ђе на је нова
сто ла ри ја и сани ра ни су кро во -
ви и подо ви у мно гим шко ла ма.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Уна пре ђи ва ње рада

Пове зи ва ње тео ри је 
и прак се

Све ча на доде ла уго во ра дирек -
то ри ма сред њих шко ла које су
доби ле сред ства од Гра да Пан -
че ва на кон кур су у вези с реа -
ли за ци јом мере актив не поли -
ти ке запо шља ва ња „Уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла путем побољ ша ња усло -
ва за изво ђе ње наста ве” у 2017.
годи ни одр жа на је у четвр так,
21. сеп тем бра, у град ској кући.

Све ча но сти су при су ство ва -
ли гра до на чел ник Пан че ва
Саша Павлов, чла ни ца Град -
ског већа заду же на за обра зо -
ва ње мр Татја на Божић и члан
Град ског већа заду жен за рад,
запо шља ва ње и соци јал на
пита ња Милен ко Чуч ко вић.

У корист уче ни ка
Гра до на чел ник је при ли ком
све ча ног обра ћа ња иста као да
је овај про грам помо ћи локал -
не само у пра ве вео ма зна ча јан

– Овим про јек ти ма је подр -
жа на још јед на актив на мера
поли ти ке запо шља ва ња, стра -
те ги је запо шља ва ња гра да Пан -
че ва, а и укљу чи ва ње мар ги на -
ли зо ва них соци јал них гру па у
један про цес запо шља ва ња,
струч не ква ли фи ка ци је и обу -
ке. Про јек ти су оце ње ни пози -
тив но и као врло садр жај ни од
стра не Саве та за запо шља ва ње.
Сред ства су добро фоку си ра на,
добро опре де ље на и у корист
наших мла дих сугра ђа на –
закљу чио је Саша Павлов.

С дру ге стра не, већ ник Чуч -
ко вић је под се тио да је реч о јед -
ној од осам мера које локал на

ГРАД ПОМА ЖЕ ПАН ЧЕ ВАЧ КИМ СРЕД ЊИМ ШКО ЛА МА

НОВИ КАБИ НЕ ТИ И САВРЕ МЕ НА ОПРЕ МА

само у пра ва спро во ди у окви ру
пан че вач ког локал ног акци о -
ног пла на за запо шља ва ње.

– Циљ је да ђаци, када завр ше
сред њу шко лу, буду мак си мал -
но обу че ни и зато смо се опре -
де ли ли за ова кву подр шку шко -
ла ма, са иде јом да каби не ти у
који ма ће деца учи ти буду опре -
мље ни она ко како то доли ку је
савре ме ним шко ла ма. Ово пред -
ста вља меру побољ ша ња кон ку -
рент но сти сред њих шко ла с
циљем уна пре ђе ња пре све га
каби не та за прак тич ну наста ву –
рекао је Чуч ко вић и под се тио да
три пан че вач ке сред ње шко ле
воде пре го во ре с НИС-ом о доби -
ја њу финан сиј ске помо ћи за
потре бе реа ли за ци је дуал ног
обра зо ва ња.

Кон ку рент ни на тржи шту
Локал ним акци о ним пла ном за
запо шља ва ње за 2017. годи ну,

Пово дом обе ле жа ва ња Свет -
ског дана без ауто мо би ла
Град Пан че во је у петак, 22.
сеп тем бра, у скло пу „Европ -
ске неде ље мобил но сти”,
делио покло не нашим суг-ра -
ђа ни ма. Пред став ни ци Оде-
ље ња за сао бра ћај, Коми те -
та за без бед ност сао бра ћа ја,
Секре та ри ја та за зашти ту
живот не сре ди не и Поли -
циј ске упра ве Пан че во
покла ња ли су LED расве ту
за зад њу све тло сну бици кли -
стич ку сиг на ли за ци ју Пан -
чев ци ма који су тог дана

кори сти ли бицикл, с циљем
афир ма ци је алтер на тив них
видо ва пре во за.

У гра ду су била поста вље -
на три пунк та: уз бици кли -
стич ке ста зе у Ули ци осло -
бо ђе ња (пре ко пута ЈКП-а
„Водо вод и кана ли за ци ја”), у
Ули ци 7. јула (код шко ле
„Бра ца Петров”) и на углу
ули ца Жар ка Зре ња ни на и
Вла ди ми ра Жести ћа. Том
при ли ком је поде ље но 80
кома да LED расве те за бици -
кле, а реак ци је сугра ђа на
биле су изу зет но пози тив не.

ОБЕ ЛЕ ЖЕН ДАН БЕЗ АУТО МО БИ ЛА

LED расве та 
на поклон

Покрет гора на и цен тар
волон те ра Пан че во у петак,
22. сеп тем бра, организоваo
je мани фе ста ци ју посве ће ну
зашти ти живот не сре ди не.
Реч је о реа ли за ци ји про јек -
та „Чувај мо озон, чувај мо
наше здра вље”, који је подр -
жао град ски Секре та ри јат за
зашти ту живот не сре ди не.

Том при ли ком је про фе -
сор ка гео гра фи је Бран ка
Мар ко вић одр жа ла пре да ва -
ње о озон ском омо та чу, њего -
вом настан ку, угро же но сти,
штет но сти УВ зра че ња и
начи ни ма зашти те озо нос фе -
ре. Иде ја је била да се мла -
ди ма при бли же пита ње о
важно сти очу ва ња озо на и о
њего вој уло зи и зна ча ју за
здра вље људи. Тог дана је
одр жан квиз за уче ни ке
Пољо при вред не и Еко ном ске
шко ле, који је при ре ди ла
про фе сор ка био ло ги је Миле -
на Јови шић, а побед нич ка
еки па из Пољо при вред не

шко ле про гла ше на је за еко-
-чува ра озон ског омо та ча.

Пре ма речи ма орга ни за то -
ра, основ ни циљ мани фе ста -
ци је био je да се скре не
пажња јав но сти на потре бу
очу ва ња озон ског омо та ча и
ште тан ути цај фре о на из рас -
хлад них уре ђа ја, дезо до ран -
са и лако ва за косу. Да под -
се ти мо, услед оште ће ња
озо на наста ју озон ске рупе, а
оне омогућују несме та н про -
ла з УВ зра че ња, које је штет -
но за наше очи (иза зи ва ката -
рак ту) и за кожу, јер на њој
могу наста ти раз не про ме не,
а нај о па сни ји су мела но ми
одно сно кан це ри коже.

Пору ка чла но ва Покре та
гора на и цен тра волон те ра
јесте да тре ба да кори сти мо
про из во де са озна ком „оzone
friendly”, јер њихо вом упо тре -
бом у атмос фе ру се не испу -
шта ште тан гас који уни шта -
ва Земљин при род ни штит од
космич ког ути ца ја.

ОДР ЖА НО ЕКО-ПРЕ ДА ВА ЊЕ

Рупе у атмос фе ри 
су опа сне

Удру же ње гра ђа на „Нату ра
еко тим” обе ле жи ће у поне -
де љак, 2. окто бра, Свет ски
дан ста ни шта. Цен трал на
мани фе ста ци ја биће одр жа на
у 12 сати у Град ском пар ку.
Реч је о реа ли за ци ји про јек -
та „Упо знај мо ста ни шта –
бри ни мо о њима”, који про -

мо ви ше потре бу очу ва ња
при род ног ста ни шта код
осно ва ца. Тог дана уче ни ци
пан че вач ких основ них шко -
ла так ми чи ће се у раз ли чи -
тим кре а тив ним игра ма, а
нај у спе шни ји могу оче ки ва -
ти награ де.

Чла но ви овог удру же ња
наја ви ли су да ће у наред ном
пери о ду на три лока ци је у
Пан че ву поста ви ти таблет
уре ђа је помо ћу којих ће
наши сугра ђа ни моћи да се
боље упо зна ју с пан че вач ким
при род ним ста ни шти ма.

ДАН СТА НИ ШТА

Мани фе ста ци ја 
у пар ку

ма ње каби не та за шива че тек -
сти ла и набав ку маши не за
под руч је рада пољо при вре де –
167.785 дина ра); Машин ска
шко ла (опре ма ње мул ти ме ди -
јал ног про сто ра – 240.000
дина ра); Гим на зи ја „Урош
Пре дић” (набав ка опре ме за
рачу нар ски каби нет –
198.000); Меди цин ска шко ла
„Сте ви ца Јова но вић” (опре ма -
ње каби не та за микро би о ло ги -
ју, фар ма ко ло ги ју и инфек то -
ло ги ју – 200.000 дина ра) и
Еко ном ско-трго вин ска шко ла
(опре ма ње рачу нар ског каби -
не те новом опре мом – 389.748
дина ра).

Шко ле ће, пре ма уго во ру,
сво је про јек те реа ли зо ва ти до
кра ја 2017. годи не, а Гра ду
Пан че ву ће дета љан изве штај
о томе доста ви ти нај ка сни је до
20. јану а ра 2018. годи не.

као јед на од мера актив не
поли ти ке запо шља ва ња, пред -
ви ђе но је и рас пи си ва ње кон -
кур са за доде лу сред ста ва за
„Уна пре ђе ње кон ку рент но сти
сред њих шко ла путем побољ -
ша ња усло ва за изво ђе ње наста -
ве” у 2017. годи ни у гра ду Пан -
че ву. Седам сред њих шко ла
доста ви ло је укуп но осам пред -
ло га про је ка та, од чега је Савет
за запо шља ва ње гра да Пан че ва
дао пози тив но мишље ње за
седам пред ло га про је ка та, чија
укуп на вред ност изно си
1.400.000 дина ра.

Сред ње шко ле с који ма је
локал на само у пра ва пот пи са -
ла уго во ре о пру жа њу помо ћи
на осно ву кон кур са „Уна пре -
ђе ње кон ку рент но сти сред њих
шко ла путем побољ ша ња усло -
ва за изво ђе ње наста ве” јесу:
ШОСО „Мара Ман дић” (опре -

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

Представници локалне самоу-
праве, са чланом Градског већа
задуженим за културу и омла-
дину Немањом Ротаром на
челу, посетили су у уторак, 26.
септембра, ученике панчевач-
ких средњих школа – Машин-
ске, Економско-трговинске и
Техничке. Већник је у поздрав-
ном говору упознао будуће
ђаке трећег разреда с градским
програмом „Култура на пок-
лон”. Како је рекао, он је наме-
њен младима, а заснива се на
идеји да Град Панчево сваком
младом суграђанину/сиграђан-
ки, када напуни осамнаест
година, додели поклон-ваучер
у вредности од 3.000 динара.
Сада ову погодност користи
око сто панчевачких средњо-
школаца, што према речима
Немање Ротара, и није баш
велики број, али он истиче да
је ово тек почетак и да не тре-
ба бити скептик.

– Дошао сам у ове школе да
позовем децу у позориште, на
концерте уметничке музике, на
књижевне вечери и у библио-
теку. Желим да поделим с
њима ту љубав према култури

коју и сам гајим и да их убе-
дим да је то нешто врло важно
и да то треба да прихвате. То
је управо идеја пројекта „Кул-
тура на поклон” – да се деци
покажу праве вредности, нешто
што постоји и што ће трајати.
У овом времену, када смо
„бомбардовани” разним радио
и телевизијским станицама с
разним програмима и садржа-
јима, управо је моменат да се
деци покаже права култура –
рекао је Ротар.

Наши суграђани могу иско-
ристити ваучере за одлазак на

културне садржаје које орга-
низују градске и приградске
установе културе. Ваучерски
кредит моћи ће да се утроши
и на гостујуће представе, кон-
церте, музичке, позоришне,
филмске и друге фестивале,
изложбе, програме у области
књижевности и за чланство у
Градској библиотеци. Нарав-
но, и за све друге културне
програме које организују Кул-
турни центар, Дом омладине,
Народни музеј и друге устано-
ве културе чији је оснивач
Град Панчево. Представници

града истичу да на овај начин
локална власт жели да афир-
мише праве вредности у кул-
тури, да подстакне младе људе
да суделују у културном живо-
ту наше локалне заједнице и
омогући им да се упознају с
културном понудом града у
коме живе и одрастају.

Према речима Мирјане Сав-
ков, координаторком Канцела-
рије за младе, у овом програму
могу учествовати сви млади
који живе у Панчеву или насе-
љеним местима на његовој
територији који у 2017. години
пуне осамнаест година. Заин-
тересовани ђаци могу да се
пријаве и преузму свој ваучер
у Канцеларији за младе (у
Градској управи Панчева). Вау-
чер ће важити годину дана од
дана преузимања. За све детаљ-
није информације доступни су
телефони 013/308-906 и
013/308-907, као и имејл адре-
са kul tu ra na po klon @pan ce vo.rs.

У делегацији локалне само-
управе која је посетила три
средње стручне школе био је и
Мирослав Бирцлин, директор
Народног музеја Панчево.

АКЦИЈА КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА МЛАДЕ И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

Лепше је с културом

НОВА ЗАШТИТ НА ОГРА ДА У ОШ „БРАТ СТВО –ЈЕ ДИН СТВО”

Решен вели ки про блем у Вој ло ви ци



Након што је цело лето заба -
вљао народ у цен тру Стар че ва
и успут про да вао лубе ни це,
дво јац там бу ра ша и енту зи ја -
ста – Нико ла Пољак и Петар
Аћа – одлу чио је да сво је фано -
ве награ ди јед ном истин ском
боем ском вече ри, а богом да но
место за тако нешто је Кре а -
тив ни кул тур ни клуб, годи на -
ма познат по разним суп тил -
ним про гра ми ма.

Каква је тема, таква је била
и публи ка, дакле пре фи ње на
у погле ду избо ра музи ке.
Пре о вла да ва ла је она из злат -
них седам де се тих, а било је
ту и ста ро град ских, маке дон -

ских, дал ма тин ских... Рас по -
ло же ни гости су све то пра -
ти ли апла у зи ма, хор ским
пева њем и поне ким пле сом,
а нису се устру ча ва ли ни да
нару че оми ље не нуме ре.

Да ствар буде пот пу на, дуо
за ову при ли ку назван
„Бостан џи је” у помоћ је
позвао сугра ђа ни на и при ја -
те ља Дар ка Јеши ћа. Овај нада -
ре ни спи са тељ био је заду жен
за смех, па у је музич ким пау -
за ма кази вао урне бе сне анег -
до те о леген дар ним бое ми ма,
а посеб не ова ци је добио је за
врхун ске ими та ци је позна тих
лич но сти.

У НОВО СЕ ЉАН СКОЈ СПОРТ СКОЈ ХАЛИ, 1. ОКТОБРА

У сла ву банат ског хле ба
Тре ћа мани фе ста ци ја под
нази вом „Банат ски хлеб” биће
одр жа на у неде љу, 1. окто бра,
од 12 сати, у спорт ској хали у
Новом Селу.

Реч је о дога ђа ју так ми чар ско-
изла гач ког карак те ра, за који је
већ при ја вље но два де се так удру -
же ња жена. Сва ко од њих доне -
ће по један дома ћи хлеб и при -
том ће има ти оба ве зу да свој
штанд укра си у етно-сти лу. О
побед ни ку ће одлу чи ва ти струч -
ни жири, који ће пред во ди ти
кули нар ски мај стор и позна то
теле ви зиј ско лице Саша Мишић.

У окви ру пра те ћих садр жа ја
биће отво ре на изло жба руко -

тво ри на и при ре ђен богат кул -
тур но-умет нич ки про грам, у

којем ће насту пи ти пре ко сто
педе сет чла но ва локал них дру -
шта ва.

Чла ни це Удру же ња жена
„Ново се љан ке/Boboacele”, при -
ре ђи ва ча поме ну те мани фе ста -
ци је, пред ста ви ле су „Банат ски
хлеб” на кон фе рен ци ји за нови -
на ре одр жа ној у сре ду, 27. сеп -
тем бра, у про сто ри ја ма Тури -
стич ке орга ни за ци је Пан че во.

Сне жа на Баба гово ри ла је о
самој орга ни за ци ји дога ђа ја,
када је и захва ли ла свим
спон зо ри ма, док је Жакли на
Нова ко вић иста кла зна чај
банат ског хле ба за ове про -
сто ре, као и то да посто ји још
неко ли ко кућа које га при пре -
ма ју на ста рин ски начин, а у
његов ква ли тет и укус могли
су се уве ри ти и при сут ни
нови на ри.

Банат ски Бре сто вац: Рад ни -
ци ЈКП-а „Ком брест” оре зу ју
гра ње на бре гу у Ули ци Кути -
на. У току је поста вља ње јав -
не чесме, а биће наста вље но
и бето ни ра ње ста зе у цркви,
за шта је Месна зајед ни ца
наба ви ла мате ри јал. Глу мац
Јови ца Јашин извео је моно -
дра му под нази вом „Била јед -
на земља” у петак, 22. сеп -
тем бра, у Дому кул ту ре. При
кра ју су радо ви на поста вља -
њу инста ла ци ја за каблов ску
теле ви зи ју, а гра ђа ни ће бла -
го вре ме но бити оба ве ште ни
на почет ку при кљу че ња. 

Банат ско Ново Село: Мани фе -
ста ци ја „Банат ски хлеб” биће
одр жа на у неде љу, 1. окто бра,
од 12 сати, у спорт ској хали.
Иду ће неде ље Ново се ља нин
Жељ ко Бого вац изло жи ће
црте же, аква ре ле и скулп ту ре
у гале ри ји Дома кул ту ре.

Доло во: На етно-фести ва лу у
Вар ва ри ну „Долов ке” су осво -
ји ле прво место за штру длу и
дру го за везе не руко тво ри не
„Дома ћи це”; КУД „Банат ски
вез” тако ђе је био дру ги, а
вина ри – тре ћи. У Дому кул -
ту ре тра ју „Дру жи о ни ца” и
драм ска ради о ни ца, а у окто -
бру се оче ку је прва пред ста ва.

Гло гоњ: Про дај на изло жба
књи га изда вач ке куће „Лагу -
на” тра ја ће наред них месец
дана. Нека да шњи дирек тор
основ не шко ле Пре драг
Хаџић покло нио је библи о те -
ци поме ну те уста но ве књи ге
за децу.

Ива но во: Фир ма ЈМД уве де -
на је у посао изград ње пар -
кин га испред гро бља, а уско -
ро кре ћу радо ви. На јав ној
набав ци за наста вак изград -
ње кана ли за ци је нај бо љу
пону ду имао је „Фин нет”.
Месна зајед ни ца од нов ца из
теку ћих тран сфе ра изра ђу је
пешач ке ста зе на рас кр сни -
ца ма.

Јабу ка: ЈКП „Водо вод и кана -
ли за ци ја” оба вља испи ра ње
водо вод не мре же. Ових дана

је завр шен тен дер за набав ку
деч јих моби ли ја ра и уско ро
ће бити поста вље не чети ри
спра ве на игра ли шти ма. На
депо ни ји је инста ли ран
видео-над зор. Бул до жер ће
уско ро бити оспо со бљен за
рад на депо ни ји. Оче ку је се
ско ри наста вак радо ва на
кана ли за ци о ној мре жи.

Кача ре во: Нова дирек тор ка
Дома кул ту ре биће Неве на
Спре мо, дипло ми ра ни кул ту -
ро лог из Пан че ва. На том
месту заме ни ће Зора на Мар -
ко ви ћа, који ће се вра ти ти на
чело локал ног кому нал ног
пред у зе ћа.

Омо љи ца: Књи га афо ри за ма
Зора на Т. Попо ви ћа „Кад
пора стем, бићу вели ки” пред -
ста вље на је у петак, 22. сеп -
тем бра, у Дому кул ту ре.
Изло жба сли ка Ната ли је
Билет њи ко ве из Бело ру си је,
као и деч јих радо ва из те
земље биће отво ре на у уто -
рак, 3. окто бра, у 12 сати, у
гале ри ји Дома кул ту ре.

Стар че во: У току су завр шни
радо ви на рекон струк ци ји
пијач ног и пешач ког пла тоа.
Пово дом 250 годи на римо ка -
то лич ке цркве про те клог
викен да при ре ђе не су све та
миса и све ча на ака де ми ја с
цело ве чер њим фол кло ра -
шким кон цер том. Дан рани је
дуо „Бостан џи је” напра вио је
боем ско вече у ККК-у, где ће
у петак, 29. сеп тем бра, госто -

ва ти бугар ски рок састав. Дру -
ги фести вал еко ло ги је и урба -
не кул ту ре под нази вом „Ring
the Alarm” биће одр жан од 29.
сеп тем бра до 1. окто бра на
дунав ском наси пу у бли зи ни
тако зва не вин чан ске ске ле.

Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs

11

Месне актуелности 

Разно вр стан про грам
за све уку се

Од насту па там бу ра ша
и роке ра, пре ко етно-
-база ра и „Луда ја
феста”, до филм ских
про јек ци ја

Наред них дана, у исто вре ме
као и про шле годи не, биће одр -
жа на инте ре сант на и садр жај -
на мани фе ста ци ја под нази вом
„Окто бар ски дани у Опо ву”.
Број ни про гра ми одви ја ће се у
том месту у пери о ду изме ђу 29.
сеп тем бра и 2. окто бра, а биће
сат ка ни од музи ке, изло жби,
фил мо ва...

Сам старт мани фе ста ци је
посве ћен је четр де се то го ди -
шњи ци успе шног функ ци о ни -
са ња орке стра под нази вом
„Опо вач ки там бу ра ши”. Њима
у част у петак, 29. сеп тем бра, у
Гале ри ји „Јован Попо вић” биће
отво ре на изло жба под сим бо -
лич ним нази вом „Ја сам рођен
тамо на сала шу”, на којој ће
бити ево ци ра ни зани мљи ви
дета љи из рада поме ну тог
саста ва.

Сутра дан, у субо ту, 30. сеп -
тем бра, на ред ће доћи при пад -
ни це нежни јег пола. Том при -
ли ком чла ни це Акти ва жена
Опо во при ре ди ће мини етно-
базар, на којем ће зајед но с
гошћа ма из окол них места
пред ста ви ти сво је руко тво ри не
и дру ге про из во де. Штан до ви
ће бити поста вље ни у цен трал -
ном пар ку, а поче так је зака -
зан за 11 сати. Исте вече ри и

СЕЛО

ПОВО ДОМ ПРА ЗНИ КА ОБЛИ ЖЊЕГ МЕСТА

ОКТО БАР СКИ ДАНИ У ОПО ВУ

При ја вљи ва ње још
увек могу ће

Рет ко се дога ђа да у дана шње
вре ме неко пону ди нешто бес -
плат но. То наро чи то важи за
еду ка ци ју, а посеб но када је
реч о данас живот но важном
позна ва њу стра них јези ка.

Упра во то је про шле годи не
покре ну ла Тања Цве та но вић,
акту ел на дирек тор ка ЈКП-а
„Ком брест” у Бре стов цу.

Ова про фе сор ка руског јези -
ка (енгле ски јој је под Б) у раз -
го во ру са сугра ђа ни ма схва ти -
ла је да посто ји жеља и потре ба
за том врстом обра зо ва ња, али
да је мно ги ма напор но и ску по
да често путу ју у град како би
поха ђа ли нима ло јеф ти не кур -
се ве. Из тог раз ло га она је
дошла на иде ју да Бре стов ча -
ни ма иза ђе у сусрет и позо ве
их на часо ве уче ња почет ног

У БРЕ СТОВ ЦУ НЕШТО НЕСВА КИ ДА ШЊЕ У САДА ШЊЕ ВРЕ МЕ

Бес плат но уче ње руског и енгле ског јези ка

Страну припремио
Јордан

Филиповић

сарад њи с Домом кул ту ре,
при ка зи ва ће мо и руске фил -
мо ве, а упо зна ва ће мо се и с
важним лич но сти ма из раз -
ли чи тих обла сти. С дру ге
стра не, за енгле ски језик
опре де љу ју се махом ста ри ји
људи, који нема ју ника кву
осно ву и хоће да је стек ну
због посла и због савре ме не
тех ни ке – наво ди Цве та но ви -
ће ва.

Про шло го ди шњи курс је тра -
јао неко ли ко месе ци, до почет -
ка пољо при вред не сезо не, јер
у том месту гото во сви има ју
нека кав додир с том при вред -
ном гра ном.

Због тога су кур се ви поче ли
у сре ду, 27. сеп тем бра, а одви -
ја ће се у наред ном пери о ду тим
даном и пет ком, од 19 сати, у
про сто ри ја ма Месне зајед ни -
це, уз напо ме ну да не кошта ју
ништа.

нивоа руског и енгле ског јези -
ка. Ода зва ло се десе то ро људи,
а курс се одви јао два пут недељ -
но. Сед мо ро је учи ло енгле ски
језик, док се тро је одлу чи ло за
руски.

– Жеља ми је била да им
што више при бли жим и исто -

ри ју, кул ту ру, умет ност, тра -
ди ци ју и све дру го што карак -
те ри ше нај ве ћу сло вен ску
земљу. То радим из чисте
љуба ви, а дру же ња са сугра -
ђа ни ма жељ ним те врсте зна -
ња прад ста вља ла су ми пра во
ужи ва ње. У новом циклу су, у

БОЕМ СКО ВЕЧЕ У ККК-у

Бостан џи је

Пози вам све гра ђа не Опо ва, као и нама дра ге
сусе де из Пан че ва и око ли не да ужи ва ју у нашим
про гра ми ма и про ве ре какви смо дома ћи ни.

Зоран Тасић, пред сед ник Општи не Опо во

љуби те љи рок музи ке има ће
сво је тре нут ке, када од 21 сат
на цен трал ном тргу цело ве чер -
њи кон церт буде при ре дио
бенд „Ватре на киша”. Ина че,
тај састав чине пан че вач ки и
опо вач ки музи ча ри.

На истој лока ци ји биће одр -
жа на и два дога ђа ја тре ћег
дана, у неде љу, 1 окто бра. Нај -
пре ће у 10 сати бити отво рен
„Луда ја фест”, који је пре вас -
ход но зами шљен као омаж
попу лар ној вој во ђан ској тикви.
Орга ни за тор је Удру же ње про -
из во ђа ча повр ћа, воћа, цве ћа и
леко ви тог биља „Лала”, што

зна чи да ће на поме ну тој изло -
жби бити места и за дру ге про -
из во де. Уве че ће, тако ђе, на
цен трал ном тргу бити при ре -
ђен про грам наме њен пошто -
ва о ци ма ста ро град ске музи ке.
Поред поме ну тих „Опо вач ких
там бу ра ша”, сви ра ће и „Ковин -
ски бећа ри”, „Банат ски кицо -
ши” из Пан че ва и там бу ра шки
орке стар Основ не шко ле
„Зоран Петро вић” из Саку ла.

И, напо слет ку, на сам Дан
Опо ва нај пре ће, уз при го дан
про грам, бити поло же ни вен -
ци на спо ме ник поги ну ли ма у
осло бо ди лач ким рато ви ма, а

попод не и вече резер ви са ни су
за фил мо фи ле. Прва про јек ци -
ја наме ње на је мали ша ни ма и
поче ће у 16 сати у био скоп ској
сали Дома кул ту ре, када ће
бити при ка зан деч ји ани ми ра -
ни филм у 3D тех но ло ги ји
„Мали биг фут” („The Soon of
Bigfoot”). На истом месту, од
20 сати, на про гра му ће бити
дуго ме тра жни игра ни филм
под нази вом „То”, који је режи -
рао Сти вен Кинг.

Реч ју, за све уку се поне што
и сасвим довољ но раз ло га да
се наред них дана навра ти до
Опо ва.



Изло жба диги тал не гра фи ке
ликов ног и при ме ње ног умет -
ни ка и пре да ва ча ликов них
умет но сти Алек сан дра Пан ти -
ћа отво ре на је у сре ду, 20. сеп -
тем бра, у фоа јеу Кул тур ног
цен тра Пан че ва.

Инспи ра ци ја за гра фи ке које
су изло же не наста ла је 2008.
годи не, али је аутор с вре ме -
ном раз ви јао и мењао моти ве.

– При ја ми рад на диги тал -
ним гра фи ка ма. За мене је то
јед на ства ра лач ка игра, којом
се бавим када желим да се
одмо рим и напу ним кре а тив -

но шћу. Бавим се разним моти -
ви ма, који су често апстракт -
ни. Нису веза ни за виђе но.
Годи на ма се мења ју, али опус
тра је. То су нека фило зоф ска
и меди та тив на раз ми шља ња –
рекао је Алек сан дар Пан тић.

Аутор изло жбе се ства ра лач -
ко-умет нич ким радом актив но
бави од 1996, а пре да вач ким
радом у обла сти ликов них умет -
но сти од 2003. годи не. Од 2010.
годи не анга жо ван је у Цен тру за
ликов но обра зо ва ње „Шума то -
вач ка” као води тељ кур се ва
моза и ка и ико но пи са ња.

Поред редов не изла гач ке
актив но сти у земљи, уче ство вао
је и на неко ли ко међу на род них
изло жби. Неки од њего вих
радо ва су део јав них наци о нал -
них и ино стра них умет нич ких
збир ки и музе ја, међу који ма
истак ну ти је место зау зи ма ју:
„Nord Art” – Музеј савре ме них
умет но сти у Дисел дор фу,
OSTEN, међу на род ни музеј
црте жа и гра фи ке у Ско пљу, и
умет нич ка збир ка Цен трал но -
е вроп ског уни вер зи те та у
Будим пе шти. Носи лац је при -
зна ња за посе бан допри нос про -

фе си о нал ном умет нич ком раду
УЛУ ПУДС-а, као и при зна ња за
посе бан допри нос раду Цен тра
за ликов но обра зо ва ње „Шума -
то вач ка”. Аутор је више моза и -
ка и фре са ка на црква ма СПЦ
у Бра ни чев ској епар хи ји. 

Изло жба ће бити отво ре на до
30. сеп тем бра.

КУЛТУРА
Петак, 29. септембар 2017.

pancevac@pancevac-online.rs
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Културни телекс
РАЗ ГО ВОР С ПОВО ДОМ: ФИЛИП КРУ МЕС, ВИО ЛИ НИ СТА

ПОВРА ТАК У АУТОР СКЕ ВОДЕ
Ком по зи ци је рађе не
спе ци јал но 
за фести вал „Нова”

Савре ме на 
импро ви зо ва на музи ка

На тре ћем фести ва лу „Нова”,
који ће бити одр жан од 3. до 8.
окто бра у Кови ну, Пан че ву и
Бео гра ду, уче ство ва ће вели ки
број ства ра ла ца који ће пред ста -
ви ти свој рад љуби те љи ма нове,
аван гард не умет но сти. Један од
насту па којем се уна пред раду -
је мо, јесте кон церт „Филип Кру -
мес квар те та”, који ће бити одр -
жан 6. окто бра у дво ра ни
„Апо ло”, где ће наш сугра ђа нин,
сја јан вио ли ни ста, после дужег
вре ме на пред ста ви ти сво је
аутор ске ком по зи ци је.

ПАН ЧЕ ВАЦ: Пан чев ци ће на
фести ва лу „Нова” има ти при -
ли ку да конач но слу ша ју аутор -
ску музи ку Фили па Кру ме са?

ФИЛИП КРУ МЕС: Пре све га,
сва ка част еки пи која орга ни зу је
овај фести вал и која на миши ће
успе ва да га тре ћи пут да одр жи.
Делом знам с каквим се поте -
шко ћа ма носе и вео ма ми је дра -
го да су успе ли да све дове ду у
нор ма лу и испли ва ју. Сва ка част
на тру ду, заи ста. С дру ге стра не,
допа да ми се тај моме нат што се
поста вља ју про ду цент ски и што
дају отво рен про стор одре ђе ним
умет ни ци ма. Тако су и мени
дали одре ше не руке и ини ци јал -
ну капи слу да кре нем да раз ми -
шљам у кре а тив ном прав цу.
После толи ко годи на поно во
ком по ну јем. У послед ње вре ме
интен зив но се бавим попра вља -
њем вио ли на и то зау зи ма вели -
ки део мог живо та. Тако ђе, сви -
рам у разним саста ви ма, али ни
у јед ном од тих про је ка та немам
аутор ску уло гу. У гла ви држим
огром не, више ча сов не про гра ме,
али од 1997. годи не, када сам
радио музи ку за пред ста ву „Етно
цир кус”, коју су режи ра ли Дари -
јан Михај ло вић и Ања Суша и у

Двој ник

МОЈ избор МОЈ

Јеле на Ката на, 

дипло ми ра ни фило зоф

КЊИ ГА: Као и сва ко дело
Досто јев ског, тако и „Двој -
ник” гени јал но и гото во
струч но гово ри о раз ли чи -
тим људ ским нара ви ма. Тај
роман се бави уну тра шњом
и лич ном бор бом про та го ни -
сте. Досто јев ски се пита како
бисмо се осе ћа ли да позна -
је мо свог двој ни ка који живи
наш живот, оба вља наше
посло ве, про во ди вре ме с
нашим при ја те љи ма. Могу -
ће је да би неко, двој ник или
ми, тиме могао да буде угро -
жен. Ко? Да ли и какав однос
бисмо могли да има мо са
сво јим двој ни ком? Та и
слич на пита ња тичу се при -
лич но зани мљи ве и тре нут -
но засту пље не теме – теме
кло ни ра ња. Ако кло ни ра ње
буде било могу ће, зани ма
нас који би били раз ло зи за
то, а који про тив тога. Одго -
во ре на то пита ње може мо да
раз мо три мо у „Двој ни ку”. Та
књи га је бит на, јер је Досто -
јев ски у 19. веку поте гао
пита ња и про бле ме који су
пред мет мно гих рас пра ва
наше дана шњи це.

СЕРИ ЈА: Ани ми ра ни аме -
рич ки сит ком „Family Guy”
урне бе сан је и јако сме шан.
Аутор сит ко ма је тален то ва -
ни глу мац и коми чар Сет
Мак фар лан. Он позајм љу је
око пет или шест раз ли чи -
тих гла со ва лико ви ма који су
пот пу но дру га чи ји јед ни од
дру гих. Код тих ани ми ра них
лико ва није при мет но да је
реч о јед ној истој осо би која
им даје гла со ве. Мак фар лан
је, исто тако, један од црта -
ча. У сери ји „Family Guy”
аутор се, изме ђу оста лог,
спр да с раз ли чи тим ситу а ци -
ја ма с који ма се сва ко днев -
но сусре ће мо. Тако ђе, он се

увек освр не на све же вести и
инфор ма ци је из целог све та,
што овај сит ком чини акту -
ел ним. 

ФИЛМ „12” руског режи се ра
Ники те Михал ко ва јесте дра -
ма о два на е сто ри ци људи
који чине поро ту јед ног суд -
ског про це са. Они одлу чу ју о
суд би ни чечен ског деча ка
који је опту жен да је убио
свог очу ха. Како је то на фил -
му, а и у живо ту, обич но слу -
чај, њихо ву одлу ку оте жа ва -
ју мно го број не неве ро ват не
окол но сти. Ипак, свих једа -
на ест чла но ва поро те јед но -
гла сно сма тра да је тинеј џер
почи нио уби ство. Они твр де
да посе ду ју дока зе и гла са ју
да дечак тре ба да буде осу -
ђен. Рад ња фил ма доби ја
заплет када пре о ста ли члан
међу њима гла са у корист
осло ба ђа ју ће пре су де. Нај за -
ни мљи ви ји дело ви фил ма
„12” ипак су они у који ма се
види коли ко су људи под ло -
жни ути ца ји ма око себе.
Запра во, коли ко људи могу
да буду неси гур ни у погле ду
соп стве них и жеља и ста во -
ва. Михал ко вљев „12” је
римејк оства ре ња из 1957.
годи не под насло вом „12
љутих мушка ра ца”.

Страну припремила 

Мирјана Марић
Величковић

Изло жбе
Уто рак, 3. окто бар, 19 сати, био скоп „Вој во ди на”: фести вал
„Нова”, отва ра ње стрип-изло жбе „Живео Каван до ли! – Ход
по бес ко нач ној лини ји”.

Уто рак, 3. окто бар, 19.30, Гале ри ја савре ме не умет но сти:
отва ра ње изло жбе црте жа „Мрач но пошто ва ње ства ри које
дола зе” Сте ва на Мар ку ша.

Пред ста ве
Уто рак, 3. окто бар, 19.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: позо ри -
шна пред ста ва „Хип но за јед не љуба ви” Душа на Кова че ви ћа.

Темат ски про грам 
Сре да, 4. окто бар, 12 сати, Гале ри ја Бате Миха и ло ви ћа:
фести вал „Нова”, ради о ни ца стри па „Гррр! Про грам”, коју
ће води ти Алек сан дар Зограф.

Сре да, 4. окто бар, 19 сати, био скоп „Вој во ди на”: фести вал
„Нова”, раз го вор о Освал ду Каван до ли ју и пре зен та ци ја
МУСИЛ-а са Сер ђом Каван до ли јем и Пје ром Тони ном. 

којој се ужи во сви ра ло, нисам се
латио озбиљ ни јег аутор ског рада.
У том сми слу хва ла орга ни за то -
ри ма што су ми дали ветар у леђа
да са собом пре се чем неке ства -
ри и да ура дим нешто сво је. Још
ми је дра же што је то фести вал
нове музи ке, на коме нема огра -
ни че ња у сми слу сти ла, жан ра и
оста лих ства ри. То ми је посеб -
но дало сло бо ду да маштам шта
бих желео да сви рам.

• Каква ће то музи ка запра -
во бити?

– Пре седам на ест годи на
про вео сам годи ну дана на Кра -
љев ском кон зер ва то ри ју му за

раз ми шља ју ћи шта ћу ура ди ти,
дошао до иде је која ми се мно -
го допа ла, да иско ри стим аван -
гард ни моме нат и да га кон -
фрон ти рам мало дру га чи јем
изра зу, који бисмо могли да
назо ве мо савре ме на импро ви -
зо ва на музи ка.

• Ко чини квар тет?
– Квар тет чине људи с који -

ма дуго сара ђу јем и с који ма
првен стве но ужи вам у кре а тив -
ном про це су. То су Раде Скло -
пић Rаid, кога сам упо знао пре
неко ли ко годи на, када ме је
позвао да сни мим вио ли ну за
Мар че лов албум „Напет шоу”.

бод на и да ће насту пи ти на
кон цер ту. Буб ње ве ће сви ра ти
човек с којим сам имао при ли -
ку да кроз раз не про јек те сара -
ђу јем дужи низ годи на, а то је
Алек сан дар Цвет ко вић, про фе -
сор на џез одсе ку Факул те та
музич ке умет но сти у Бео гра ду.
У цео про цес је укљу чен и мој
дуго го ди шњи дру гар и сарад -
ник Срђан Ђор ђе вић, с којим
сам про вео пуно вре ме на сви -
ра ју ћи по Евро пи. Он неће уче -
ство ва ти на „Новој”, јер те
вече ри насту па с Фил хар мо ни -
јом, али ћемо сигур но зајед но
сви ра ти на неком од наред них
кон це ра та. Не желим да ова
музи ка буде опте ре ће на неким
сти ло ви ма или жан ром.
Желим да пустим сло бо ду и
машту и да напра вим пре та па -
ња раз ли чи тих емо ци ја и
атмос фе ра. Мене више зани ма
игра ње музи ком него да ли је
неко супер тех нич ки пот ко ван
и да ли је пер фект но одсви рао
фра зу. То ми је у овом кон тек -
сту мање важно.

• Какав је осе ћај ком по но ва -
ти после толи ко вре ме на?

– Мно го је добар осе ћај. Тре -
нут но имам вео ма испу њен
пери од у живо ту, али ужи вам да
ком по ну јем. Док пишем јед ну
песму, јавља ми се иде ја за дру -
гу, онда прву сачу вам и иза ђе
нешто нео че ки ва но. Ства ра лач -
ки про цес ми мно го при ја, али
ми је жао што нема мо орга ни -
зо ва ну сце ну, у сми слу да умет -
ни ци могу да рачу на ју на мини -
мум кон це ра та на који ма би
пред ста ви ли сво је иде је. Када
би сце на била орга ни зо ва ни ја,
мислим да би било више људи
који би се упу шта ли у аутор ски
рад. Осим тога, нема мо изда ва -
че који се баве умет нич ком
музи ком и ова ситу а ци ја није
охра бру ју ћа за аутор ско ства ра -
ла штво. Наступ на фести ва лу
„Нова” заи ста је леп повод да се
вра тим у аутор ске воде, да оку -
пим бенд и с нестр пље њем оче -
ку јем тај кон церт.

музи ку, дра му и плес у Антвер -
пе ну, у Бел ги ји. Нај ин те ре сант -
ни ји пред мет био ми је
Contemporаry music impro-
visаtion, а то је савре ме на
музич ка импро ви за ци ја, која
обје ди њу је раз ли чи те сти ло ве,
од аван гар де до нео кла си ци -
зма. Чак ме је тада шња про фе -
сор ка која је пре да ва ла тај
пред мет позва ла да се при дру -
жим њеном саста ву, који је тада
озбиљ но функ ци о ни сао, али та
сарад ња није се наста ви ла јер
сам одлу чио да се вра тим у
Срби ју. Љубав пре ма том зву ку
оста ла ми је до дана шњих дана,
али с дру ге стра на то није моја
једи на љубав. Волим музи ку у
нај ши рем сми слу. Тако да сам,

Раде фено ме нал но вла да
скреч-тех ни ка ма, али с дру ге
стра не, пре неких шест-седам
годи на почео је да сви ра кла -
вир, па ће бити заду жен и за
син ти сај зер, ефек те итд. Кон -
тра бас ће сви ра ти мој при ја тељ
поре клом са ових про сто ра
Вик тор Обшуст, који дуги низ
годи на живи и ради у Лон до -
ну, где је постао и нај мла ђи
члан ора га ни за ци је „Royаl
Society of Musiciаns”. Упо зна -
ли смо се у Антвер пе ну када је
насту пао у јед ном џез клу бу и
тада је при шао мојим дру га ри -
ма, који су га упо зна ли са
мном. Кад год има мо при ли -
ку, засви ра мо зајед но. Дра го
ми је да му је та неде ља сло -

ИЗЛО ЖБА ДИГИ ТАЛ НЕ ГРА ФИ КЕ

Ства ра лач ка игра

У Кул тур ном цен тру Пан че ва у
петак и субо ту, 22. и 23. сеп тем -
бра, одр жан је пет на е сти фести -
вал „Ethno.com”, на којем су ове
годи не насту пи ла чети ри саста -
ва из Срби је и Маке до ни је.

Фести вал је отво ри ла Пје вач -
ка дру жи на Све тла не Спа јић,
која је насту пи ла са Олгом Кра -
со је вић. Публи ка је има ла при -
ли ку да упо зна тра ди ци о нал не
песме из свих кра је ва које је
насе ља вао наш народ, а које је
Све тла на Спа јић при ку пља ла
још од сту дент ских дана. Кри -
стал но чисти гла со ви, пуни емо -
тив ног набо ја, пре не ли су аутен -
тич ност про сто ра где су песме
наста ле и пева не деце ни ја ма.

– Људи сву да желе оно
извор но и то је нека пору ка и
за мла ђе људе који су заин те -
ре со ва ни за етно-музи ку. Сна -
га ове песме је упра во у тој

пове за но сти с тра ди ци о нал -
ним пева чи ма. Ако човек
нешто ради сам, од тога нема
вај де, онда гаји те неки фол кло -
ри зам. Све мора да буде про -
же то, јер ако не види те про -
шлост или нема те кон такт с
про шло шћу, не види те ни
будућ ност. Нити може те доне -
ти нешто ново и ори ги нал но –
рекла је Све тла на Спа јић.

Након тра ди ци о нал них песа -
ма посеб ну енер ги ју донео је
састав сјај них музи ча ра под
нази вом „My People”, који изво -
де аутор ску музи ку већ пет
годи на.

– Наша музи ка је спој
разних пра ва ца, неко наше
иску ство које смо сте кли
бавље њем разним сти ло ви ма,
одно сно реак ци ја на сву музи -
ку коју смо ика да сви ра ли и
слу ша ли. То је музи ка која нас

инспи ри ше, покре ће и узбу ђу -
је. Темат ски је то широ ко.
Бави мо се Бал ка ном, Бли ским
исто ком и север ном Афри ком.
Више нас ком по ну је, па су
нуме ре врло раз ли чи те – рекао
је пер ку си о ни ста и осни вач
бен да Горан Мило ше вић.

Дру ге вече ри насту пио је
Там бу ра шки орке стар Пан че -
ва, под вођ ством про фе со ра
Михај ла Јови ћа, а затим маке -
дон ски састав „Љубој на”, који

је сво јим аутен тич ним насту -
пом пот пу но оча рао публи ку.

– У орга ни за ци о ном сми слу
фести вал је про те као савр ше но
и то су при ме ти ли и изво ђа чи.
Све је функ ци о ни са ло као сат,
од при прем ног пери о да па до
саме реа ли за ци је. Тон, све тло,
сце на, про сто ри је за умет ни ке,
при сут ност у меди ји ма, визу ел -
ни иден ти тет – све је било на
висо ко про фе си о нал ном нивоу.
Уче сни ци су виде ли наш енту -
зи ја зам и узвра ти ли су нам сјај -
ним кон цер ти ма, а публи ка је
то осе ти ла и дожи ве ли смо ова -
ци је у неко ли ко навра та – рекао
је умет нич ки дирек тор фести -
ва ла Филип Кру мес.

Фести вал су ове годи не
финан сиј ски подр жа ли Град
Пан че во и Мини стар ство
културe и информисањa Репу -
бли ке Срби је.

ЗАВР ШЕН ПЕТ НА Е СТИ „ETHNO.COM”

Спој тра ди ци је и љуба ви пре ма музи ци

Јелена Симоновић Коваче-
вић, уметница из Новог Сада,
одржала је први пут соли-
стички концерт у нашем гра-
ду, у среду, 20. септембра, у
Културном центру Панчева.

Љубитељи класичне музике
уживали су у делима: „Токата
у е-молу” (Ј. С. Бах), „Соната
оп. 31 бр. 2” (Л. ван Бетовен),
„Балада бр. 2 у х-молу ” (Ф.
Лист) и „Соната бр. 3 у Ф-дуру”
(Д. Кабалевски).

Јелена Симоновић Коваче-
вић активно се бави камер-
ним и солистичким музици-
рањем. Завршила је Ака-
демију уметносту Новом
Саду, а затим постдипломске
студије на Универзитету у
Сиракузи (Њујорк) и маги-

старске студије клавирске
педагогије на Универзитету
Мисури (Колумбија).

Добитница је награде
„Ајрин Крукер” (Ire ne Cro o -
ker) за врхунске резултате у
пијанистичком извођењу, као
и награда на националним и
интернационалним такмиче-
њима, међу којима су „Mis so -
u ri Music Teac hers Asso ci a -
tion” у Колумбији (САД),
Интернационално такмичење
„Cittа di Mon ca li e ri” у Итали-
ји и Југословенско такмиче-
ње младих пијаниста у Нишу.

Од 2014. године ради на
Академији уметности у Но-
вом Саду као наставник
вештина, а предаје клавир-
ски практикум.

КОНЦЕРТ НОВОСАДСКЕ КЛАВИРИСТКИЊЕ

Вече уз класику



ШКО ДА фа би ја 1,4,
2001, ли му зи на бен -
зин-гас , ате сти ран
кли ма. 063/772-60-03.
(СМС)

ЗА СТА ВА ска ла 55,
2000. го ди ште, ре ги -
стро ван до ма ја 2018.
064/313-88-36. (2482)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6.
063/892-08-35. (2473)

ЗА СТА ВА ска ла 55,
ре ги стро ван до ав гу -
ста 2018, у бес пре кор -
ном ста њу, пр ви вла -
сник. Ве о ма по вољ но.
063/879-60-65.
(248301)

ФИ ЈАТ пун то, 2004,
бен зин/гас , аларм,
фа брич ко ста ње, од -
ли чан. 065/346-20-20.
(248376)

ЈУ ГО 45, 1989. го ди -
ште, на про да ју.
060/458-66-25.
(248428)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен Ц
3, 2004. го ди ште, ре -
ги стро ван, ис пра ван,
по вољ но. 060/000-33-
73. (248437)

ПРО ДА ЈЕМ ју го ин,
2005. го ди ште, ре ги -
стро ван, ста ње со лид -
но. 063/179-36-83.
(248444)

ЈУ ГО ко рал 1,1, 2005,
ре ги стро ван до ма ја
2018, до бар, 650 евра.
062/332-205. (248505)

ВЕК ТРА 1.8, 2001. го -
ди ште, ре ги стро ван до
ма ја 2018, без ула га -
ња. 063/811-18-52.
(248502)

ЗА СТА ВА 101, 2006,
не ре ги стро ван, за ста -
ва пик-ап, 2003, не ре -
ги стро ван, атест ва же -
ћи, форд ескорт ди -
зел, 1995. го ди ште, тек
ре ги стро ван, вла сник.
063/305-082. (248578)

КИА 200. го ди ште, пр -
ва бо ја, ре ги стро ван
до 2018, 500 евра.
065/866-24-44, од ли -
чан. (248577)

ПУН ТО 1.2, 2009. де -
цем бар, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
95.000 км. 064/587-
50-24. (248563)

ГРАН ДЕ пун то 1.3,
мул ти џет ди зел, 2006,
пе то ра вра та, фул
опре ма, вла сник.
064/130-36-02.
(248563)

ПРО ДА ЈЕМ форд КА
2003, има цен трал но,
под и за чи, АБС, кли ма.
062/177-43-22.
(248566)

ПРО ДА ЈЕМ па сат
2005, ка ра ван, ре ги -
стро ван тач но го ди ну
да на, ди зел, фул опре -
ма све сем ко же,
3.650 евра. 060/632-
97-00. (248591)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте во -
зи ла до 3.000 евра.
065/809-11-83.
(248309)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 800 евра. 063/892-
08-25, 064/230-52-21.
(248569)

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.200 евра.
062/193-36-05. (2485)

КУ ПУ ЈЕМ во зи ла до
3.000 евра, ста ње не -
бит но. 063/165-83-75.
(248594)

МО ТО КУЛ ТИ ВА ТОР
ИМТ 506, са опре мом,
до го вор. 064/267-28-
20. (247301)

ВЕШ-МА ШИ НА и по -
лов ни де ло ви од веш-
ма ши на. Тел. 013/252-
05-10, 063/703-76-07.
(248384)

ТРАК ТОР 558, у до -
бром ста њу, ре ги стро -
ван, пр ви вла сник.
063/823-29-61.
(248583)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу иза
Ки не ске роб не ку ће
Шан гај (цен тар), 4.000
ди на ра. 
061/202-13-35. 

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
мо ни то ра, да љин ских.
„Плус”, Д. Ту цо ви ћа
28. 353-463. (248579)

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. (248374)

БЕ ЛИ СЛЕЗ ра сад,
стра не сор те, ква ли -
тет но, по вољ но.
064/324-92-34,
064/035-75-22. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ ка ље ву
пећ, ис прав ну, не ра зи -
да ну и по лов ни на ме -
штај,(ст о, тро сед итд.).
060/424-13-86. (СМС)

ПРА СИ ЋИ и ба ли ра на
де те ли на на про да ју.
Ми ћа, 064/303-28-68
(СМС)

ЋУР КЕ на про да ју.
065/410-97-34 (СМС)

КА ЗАН за ра ки ју, ло -
жи шта, та бар ке, дна,
ме ша чи, лу ле. 331-
586, 063/805-74-60.
(247956)

БА ГРЕ МО ВА и це ро ва
др ва на про да ју.
060/603-32-32.
(248002)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће и
ја гањ це, вр шим пе че -
ње на др ва, ра жањ,
по вољ но. 064/997-79-
09. (246926)

ТВР ДО др во, пре о ста -
ло, пре воз бес пла тан.
065/640-31-49.
(246601)

СВЕ вр сте огрев ног
др ве та. Ме ре ње код
вас ку ћи. 065/501-56-
51. (246600)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(246754)

БЕ ТОН СКИ бло ко ви,
50, 40, 30 ди на ра.
„Лу на плус” Цре па ја.
069/275-73-94. 

ПРО ДА ЈЕМ гроб ни цу
на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу, спо ме -
ник, пло ча – ком плет.
064/317-07-00.
(248245)

ПРО ДА ЈЕМ два те ле -
ви зо ра у бо ји. Тел.
373-201, 373-202.
(248262)

ГРЕ ЈА ЛИ ЦЕ, ра ди ја то -
ри, ком пју тер ски сто -
ло ви, ви три на, ка уч,
ку хи ња, по ли це, ци пе -
лар ник. 065/353-07-
57. (248270)

ПРО ДА ЈЕМ но ву бун -
ду од нер ца са ли си -
цом око вра та.
064/324-07-77.
(248282)

ПЕЋ на чвр сто го ри во,
ТА пећ, III, две плин -
ске пе ћи. Тел.
069/540-63-33.
(248283)

ЦИ ГЛА ма лог фор ма -
та, но ва, 510 ко ма да
3.600 ди на ра, 7. ју ла.
064/409-65-89.
(248305

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, до ста ва,
мон та жа, по вољ но.
063/898-00-82. (2483)

ПРО ДА ЈЕМ ка мин ал -
фа Вра ње, 20.000 ди -
на ра. Тел. 063/386-
431. (248328)

ТА ПЕЋ 2,2 кв, маг но -
хром, ма ло ра ди ла,
це на 150 евра.
066/813-46-32.
(248325)

ИН ВА ЛИД СКА хо да -
ли ца, че ти ри точ ка,
очу ва на, 5.000 ди на -
ра. 066/813-46-32.
(248325)

ПРО ДА ЈЕМ би бер
цреп, ско ро нов, по -
вољ но. Тел. 062/831-
48-18. (248345)

ПРО ДА ЈЕМ хит но, по -
вољ но, ко мо ду, ви три -
ну, ор ман, ме ди ја пан,
ти ко ви на. 
066/944-55-82, 
Пан че во. (248346)

ПРО ДА ЈЕМ ка шу за
џем од шип ка, ба лон 5
ли та ра. 064/979-07-
19. (248355)

ПРО ДА ЈЕМ пла сте ник
ду жи не 30 м, ши ри не
8 м, ви си не 3.5 м. Ми -
ро слав, ви де ти у Сеф -
ке ри ну. 
060/068-43-91.
(248352)

ПРО ДА ЈЕМ: тро се де,
ка у че, за мр зи вач сан -
ду чар, мој ца фо те ље,
гар ни ту ре, ре га ле,
мост-ре гал, сто + сто -
ли це, спа ва ћа со ба
ком плет, ел. шпо рет,
ТА пе ћи, те пи си, аме -
рич ки пла ка ри, ра зно.
063/107-78-66.
(248362)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи, мон та -
жа, до ста ва, го ди ну
да на га ран ци ја.
065/339-44-48.
(248363)

ПРО ДА ЈЕМ пла сте ни -
ке. Тел. 063/199-59-
49. (248370)

ПРО ДА ЈЕМ ре мон то -
ва не ТА пе ћи од 2 до
6 кв, до ста ва, мон та -
жа, га ран ци ја. 335-
974, 335-930,
063/705-18-18.
(248377)

БУ КВА и бри кет у џа -
ко ви ма, про да јем, до -
ста ва. 063/267-328.
(248386)

ПРО ДА ЈЕМ пећ кре ка
ве со, очу ва на, 70
евра. 063/368-924.
(248408)

ПРО ДА ЈЕМ две исте
ка ље ве пе ћи, 133 х 64
х 42. 345-534,
064/246-05-71. (2484)

ПРО ДА ЈЕМ за мр зи вач
410 ли та ра, ма га цин -
ску ва гу, пум пу за во -
ду то мос. 061/195-19-
10. (248430)

ТЕ ЛЕ ВИ ЗОР, те пих,
лу стер, сто чић, кре вет,
ра дио, по вољ но.
064/944-13-25. (2484)

ПРО ДА ЈЕМ це ло ку пан
ин вен тар за про дав ни -
цу, по го дан за рин фу -
зну ро бу. По вољ но.
065/478-25-93. (2482)
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ПРО ДА ЈЕМ те ле му -
шко, ка вез за ко ке но -
си ље. 066/354-791.
(248443)

ПРО ДА ЈЕМ по лов ну
веш-ма ши ну због се -
лид бе, це на 100 евра.
Тел. 064/148-99-95.
(248450)

ПРО ДА ЈЕМ др ве ни сто
за ма са жу и нео ба рок
кре вет у ду бо ре зу.
063/837-48-34.
(248452)

ФРИ ЖИ ДЕР, шпо рет
ел. пећ на угаљ, ТВ,
тро сед, дво сед, фо те -
ља, сто, сто ли це и лу -
сте ри. 064/065-23-30.
(248474)

ВЕШ-МА ШИ НА ари -
стон, пе ре и су ши веш.
065/665-75-10.
(248496)

ПРО ДА ЈЕМ тра фи ку у
цен тру гра да, са ро -
бом, це на 10.000 евра.
Тел. 063/661-717.
(248491)

ВЕШ-МА ШИ НА кан ди
фа во рит, елек трич ни
шпо рет, фри жи дер го -
ре ње 180 л – 240 л mi-
ele, ка уч, ор ман, уга о -
на гар ни ту ра, дво сед,
тро сед, фо те ља, ши ва -
ћа. Тел. 063/861-82-
66. (р)

ПРО ДА ЈЕМ lucynik
ши ва ћу ка би нет ма ши -
ну, но жну. Тел.
064/199-79-24.
(248511)

ПРО ДА ЈЕМ брач ни
кре вет, очу ван, по вољ -
но. Тел. 063/866-59-
58. (248519)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те. Но ва ку хи -
ња, 10.000 ди на ра.
371-568, 063/773-45-
97. (248532)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну го ре ње под га -
ран ци јом. 060/651-25-
55. (2485543)

ПРО ДА ЈЕМ веш-ма -
ши ну ин де сит за пра -
ње/су ше ње ве ша.
063/158-27-50.
(248556)

НА ПРО ДА ЈУ свињ ске
по лут ке. 013/632-145,
060/500-30-91.
(248558)

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.
(248571)

АЛУ МИ НИ ЈУМ СКЕ
огра де и ге лен де ри,
АЛУ и ПВЦ сто ла ри ја.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

КУ ПУ ЈЕМ по лов не ку -
хињ ске уга о не гар ни -
ту ре, плин ске бо це,
пер ја не ја сту ке.
066/900-79-04.
(2148278)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, ку хи ње, гар -
ни ту ре, ТА пе ћи.
062/148-49-94.
(248307)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, веш-ма ши -
не. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(248321)

КУ ПУ ЈЕМ знач ке, ор -
де ње, ме да ље, но вац,
са то ве, пен ка ла. Тел.
013/313-458, 063/199-
60-36, 064/481-14-77.
(248341)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не,
не ис прав не ТА пе ћи
свих ве ли чи на.
065/339-44-48. (2483)

КУ ПУ ЈЕМ ТА пе ћи, ис -
прав не и не ис прав не,
свих ве ли чи на. 335-
930, 063/705-18-18.
(248377)

КУ ПУ ЈЕМ пер је, ста -
рин ски на ме штај, са -
то ве, сли ке, ста ри но -
вац, ста туе, ста ро по -
кућ ство. 335-930, 335-
974, 063/705-18-18.
(248377)

КУ ПУ ЈЕМ ста ре: са то -
ве, но вац, пен ка ла,
књи ге, раз глед ни це,
сит не ан ти кви те те.
013233-35-01,
064/265-82-98. (2484)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, гво жђе, аку -
му ла то ре, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, фри -
жи де ре, те ле ви зо ре.
061/206-26-24. (2484)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
оло во, алу ми ни јум,
ме синг, за мр зи ва че,
веш-ма ши не, те ле ви -
зо ре и оста ло.
061/322-04-94. (2483)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
ба кар, ме синг, алу ми -
ни јум, оло во, за мр зи -
ва че, веш-ма ши не, те -
ле ви зо ре, кре ке ве со.
061/321-77-93.
(246463)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе,
аку му ла то ре,  ме та ле,
за мр зи ва че, веш-ма -
ши не и оста ли от пад.
064/484-13-76. (2483)

КУ ПУ ЈЕМ све вр сте
ста рог гво жђа, веш-
ма ши на, шпо ре та,
фри жи де ре и све
оста ло. 061/627-07-31.
(248415)

КУ ПУ ЈЕМ веш-ма ши -
не, фри жи де ре, шпо -
ре те и ста ро гво жђе.
До бро пла ћам. Злат ко.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до бро пла -
ћам, до ла зак од мах.
061/641-30-36.
(248500)

КУ ПУ ЈЕМ пен ка ла, са -
то ве, ме да ље, ор де ње,
ста ре па ре. 064/867-
48-11. (248520)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи,
свих кв, до бро пла -
ћам, до ла зак од мах.
065/646-65-88.
(248571)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа у
ве о ма до бром ста њу,
од мах усе љи ва, са
цен трал ним гре ја њем,
кли мом... у Бан. Но -
вом Се лу, са по моћ -
ним објек том у ви ду
две про сто ри је, ве ли ке
те ра се, за тим по моћ -
ним објек ти ма у ви ду
пар за тво ре них шу па,
ам ба ра. Иза све га то га
по сто ји и ба шта. Кон -
такт тел. 063/787-31-
94 (СМС)

НА ПРО ДА ЈУ ку ћа,
Стре ли ште, вла сник.
062/816-16-46. (СМС)

ДЕО са лон ске ку ће са
из ла ском на ули цу
Мак си ма Гор ког, ком -
плет но сре ђен, 87м2,
56.000 евра, Тел.
060/034-31-11. (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
обо ду Бе о гра да, Ку мо -
драж, екс клу зив на ло -
ка ци ја, 7 ари х 6.000
евра. Мо же до го вор.
064/572-32-19.
(248268)

НО ВА КУ ЋА у Пан че -
ву, Те сла, 140 м2, П +
2, укњи же но. 
063/776-61-77.
(245475)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ца -
ра Ла за ра. 
061/252-89-96.
(247958)

ВИ КЕН ДИ ЦА, ку ћа на
Де во јач ком бу на ру,
200 м са ас фал та, 100
м2, ле га ли зо ва на.
061/206-30-46. (р)

КУ ЋА на про да ју са 10
ари пла ца, Гор њи
град. 064/133-32-02.
(247332)

ВИ КЕН ДИ ЦА/КУ ЋА на
Де во јач ком бу на ру,
200 м са асфал та, 60
м2, уред на, вла сник.
063/161-95-55.
(246955)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац, 8 ари. Тел.
060/601-60-23.
(247890)

ПРО ДА ЈЕМ плац на
Ку де љар цу. 061/252-
89-96. (247958)

СТРО ГИ цен тар, мо -
гућ ност до град ње,
плац 6,5 ари. 
064/174-54-17.
(248028)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у Ба -
нат ском Но вом Се лу,
Осло бо ђе ња 55, са
12,50 ари пла ца.
25.000 евра. 
069/744-245. 
(247277)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, усе -
љи ву, на Ку де љар цу,
на 9 ари пла ца.
064/040-82-72.
(247169)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
ста рој Ми си, 7 ари, 45
м2 + 40 м2. 064/668-
87-78. (и)

ПЛАЦ 5 и 10 ари, Ми -
са, до зво ље на град ња,
по вољ но. 063/207-819.
(248244)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у До -
ло ву на 29 ари пла ца.
371-274, 064/176-88-
52. (248272)

ЈА БУЧ КИ пут, плац 4
ара, до бар при лаз и
ши ри на пла ца.
069/213-97-37.
(248288)

ПРО ДА ЈЕМ зе мљу за -
на век, у омо љач ком
ата ру. 063/330-966.
(248277)

НА ПРО ДА ЈУ воћ њак
са ора си ма (53 ста -
бла), по вр ши не 52,72
ара, иза стар че вач ке
Шу ми це. 063/838-78-
35. (248285)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву у се -
лу, ком плет на ин фра -
струк ту ра, до зво ље на
град ња. 064/256-35-
40. (248319)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ас фалт, стру ја, во -
да, 18.000. 063/894-
84-23. (248332)

КУ ЋА, Ба ња Вруј ци, 60
м2,  6 ари, про да јем-
ме њам. 
064/955-51-85. 

ПЛАЦ 8.7 ари код Но -
вог гро бља, огра ђен,
стру ја, во да, по моћ ни
објек ти. 063/371-325.
(248340)

ЦЕН ТАР, ку ћа 100 м2,
ма ло дво ри ште,
59.000; 100 м2, 3 ара,
69.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(248343)

МАР ГИ ТА, 240 м2, 4
ара, 62.000; ста ри ја
ку ћа, 4 ара, 35.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(248343)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
но ву ку ћу за јед но со -
бан стан уз до пла ту,
глав ни пут, Стар че во.
065/417-85-79.
(248349)

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

КОД На род не ба ште
ку ћа на 5 ари пла ца.
063/864-09-85,
069/355-28-44.
(248406)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру ку -
ћу, 6 ари, те ле фон, ка -
на ли за ци ја, стру ја.
Вој ло ви ца. 060/048-
44-83. (248409)

КУ ЋА у Стар че ву, 10
ари пла ца. 060/415-
16-13. (248413)

ХИТ НО про да јем ла -
нац зе мље, Вла син ска,
код Ка сар не 5000.
Тел. 062/882-11-32.
(248417)

ПО ВОЉ НО че тво ро -
соб на ку ћа, ЕГ, То по -
ла, ас фалт, усе љи ва.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

КУ ЋА у Ка ча ре ву, 170
м2, од мах усе љи ва.
Це на до го вор.
013/601-472. (248395)

ПРО ДА ЈЕМ плац и ба -
шту од 29 ари у Скро -
ба ри, по ред дру ма.
По сто ји ур ба ни стич ки
план, стру ја, те ле фон
и при мар ни во до вод.
064/949-15-07.
(248479)

КУ ЋА, Омо љи ца, 100
м2 на 5,5 ари, Ми ло ша
Цр њан ског 105, 
21.000 евра, до го вор.
060/617-30-13.
(248482)

НО ВИ СВЕТ, пре ле па
са лон ска 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (248483)

ШИ РИ цен тар, сре ђе -
на, 200 м2, 2 ара,
100.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)

ПРО ДА ЈЕМ њи ву, пут
Омо љи ца-Ива но во,
по ред пу та, ла нац и
че тврт. 063/311-369.
(248433)

ПРО ДА ЈЕМ 75 ари уз
ас фалт у се вер ној зо -
ни. 065/283-53-01.
(248443)

ПЛАЦ на про да ју, на -
се ље Ми са, до зво ље на
град ња. 
064/866-23-36.
(248438)

БА НАТ СКО НО ВО СЕ -
ЛО, ку ћа 100 м2, усе -
љи ва, 16 ари. 062/398-
458. (248460)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, при зем -
на, 139 м2 + ло кал 30
м2, на 7,29 ари, 31.000
евра. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248458)

КУ ДЕ ЉАР СКИ на сип,
Пре спан ска, 88 м2,
тро соб на на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (248458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 200 м2,
три стам бе не це ли не
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248458)

ЦЕН ТАР, ку ћа на 3,7
ари, 64.000; Ми са, на
ве ли ком пла цу, до го -
вор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (248455)

БА ВА НИ ШТАН СКИ,
до пу та, но ви ја, 600
м2, 13,5 ари, укњи же -
на, 25.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(248465)

МРА МО РАК, 98 м2, 17
ари, лет њи ко вац, ЕГ,
за ужи ва ње, 11.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(248465)

ДО ЊИ ГРАД, ку ћа
сре ђе на, са два ста на,
ЕГ, плац 7 ари.
061/224-47-97. (2484)

МАР ГИ ТА, по че так,
100 м2, 1.5 ари, без
ула га ња, усе љи ва,
70.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.

СКРО БА РА, за по че та
ку ћа, плац 78 ари, до
пу та, 13.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 65 м2, 6
ари, ка на ли за ци ја,
16.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на
но вој Ми си, мо же за -
ме на за ма њу.
064/221-36-12.
(248493)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА,
90 м2, 4 ара, 42.000.
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (248503)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
цен тру, 500 м2, стан,
ло ка ли, га ра жа, врт.
062/830-10-73.
(248506)

КУ ЋА 100 м2 + пот -
кро вље, 10 ари пла ца,
по ред пу та, Но во се -
љан ски пут 365, це на
34.000. 013/347-621,
064/364-97-43. 

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу, Вој -
ло ви ца, на 10 ари пла -
ца. Ул. Брат ства Је дин -
ства. 065/543-48-50.
(248522)

БА ВА НИ ШТАН СКИ
пут, ви кен ди ца, 30 ари
до ас фал та, тро фа зна,
бу нар, во ће. 064/493-
00-47. (248536)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
не по крет ност, ба шта,
Но во се љан ски пут, пр -
во срп ско по ље.
064/128-22-06.
(248537)

ТЕ СЛА, ку ћа, 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
мо же за ме на. (238),
„Те сла не крет ни не,
064/668-89-15.
(248539)

ГОР ЊИ ГРАД, ку ћа
три стам бе не је ди ни -
це, 330 м2, 150.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(248539)

ПО ТРЕБ НА ку ћа, цен -
тар, плац нај ма ње 3.5
ара. (238), „Те сла не -
крет ни не, 064/668-89-
15. (248539)

КУ ЋА, га ра жа, воћ -
њак, ба шта 20 ари,
Пе ли стер5ск а 18-е.
065/251-56-89.
(248575)

ПРО ДА ЈА пла це ва,
Пе ли стер ска и Кај мак -
ча лан ска, укњи же ни.
063/894-88-11.
(2148568)

ОМО ЉИ ЦА, плац
211.8 ари, стру ја, во -
да, га ра жа, за по чет
обје кат. 064/260-05-
34. (248586)

КУ ЋА, цен тар, дво ри -
ште, 45.000. (67),
„Мил ка”, 063/744-28-
66. (248600)

ТЕ СЛА, ку ћа, екс тра
ло ка ци ја за при ва тан
би знис и ста но ва ње.
063/329-464,
066/001.050. (2485)

ДО ЛО ВО, хит но плац,
но ва ози да на, 5.000;
Ко ва чи ца, цен тар,
4.50 ара, 8.500. (67),
„Мил ка М”, 063/744-
28-66. (248600)
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КУ ЋА, Стре ли ште, 100
+ 50 м2, 32.000; Мар -
ги та, 4,11 ари, 101 м2,
35.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

КУ ПУ ЈЕМ плац на Ја -
буч ком пу ту, ми ни -
мал но 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)

КУ ПУ ЈЕМ плац или
ста ри ју ку ћу за ру ше -
ње у цен тру гра да, ми -
ни мал но по вр ши не 5
ари. По жељ но др Ка -
са пи но ви ћа, Све то за -
ра Ми ле ти ћа, Бран ка
Ра ди че ви ћа. 064/668-
97-86. (247443)

ТЕ СЛА, тро и по со бан
стан но ви је град ње 61
м2, ЦГ, II спрат у мир -
ној, сле пој ули ци са
зи да ном га ра жом у
дво ри шту. Стан је од -
мах усе љив, са ку хи -
њом и пла ка ром
45.000 евра. 060/628-
46-56 (СМС)

ПРО ДА ЈЕМ стан , 44
м2, у цен тру Пе тров ца
на мо ру, вла сник.
064/572-32-19.
(248268)

ДО ЊИ ГРАД, тро со -
бан, са лон ски, усе љив,
сре ђен, I, га ра жа.
064/153-14-03.
(248110)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Ко те жу 2, 43 м2, сре -
ђен. 069/129-19-87.
(247906)

СТАН на но вој Ми си,
85 м2, про да јем.
063/272-594, 063/225-
928. (248035)

ТЕ СЛА, тро со бан стан,
ЦГ, вла сник. 013/331-
079, 063/770-45-55.
(24893)

ДУ ПЛЕКС, два ку па ти -
ла, тро со бан стан, јед -
но со бан стан, но ва
Ми са, по вољ но.
064/955-86-34.
(247942)

НА ПРО ДА ЈУ сре ђен
дво со бан стан, Ко теж
1. 062/182-14-51. 

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан, 44 м2, ТА, II,
Стре ли ште,
18.500,069/304-78-85,
063/334-751. (246977)

НОВ стан, 65 м2, и га -
ра жу 14 м2, Ул. Та ков -
ска. 063/342-220,
063/701-19-77.
(247410)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2, у
ши рем цен тру, 18.500
евра. 060/034-74-33.
(247419)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Ко -
теж 2, VI спрат, 84 м2,
без по сред ни ка.
065/398-98-99.
(247530)

МИ СА, дво и по со бан,
63,4 м2, II, ТА + ка ље -
ва пећ, те ра са, по -
друм, укњи же но,
30.000. Вла сник.
063/192-84-11.
(248255)

ПРО ДА ЈЕМ стан 56 м2,
Ко теж 2, ЦГ, ви со ки
пар тер, вла сник.
064/208-91-21.
(248284)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со -
бан стан. 062/967-12-
61, 062/967-16-21.
(248303)

СТАН, Ко теж 1, 50 м2,
сре ђен, од мах усе љив,
IV спрат, 30.000 евра.
064/571-17-56.
(248330)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, дво ри -
шни стан, 61 м2, га ра -
жа, укњи жен, 17.000.
061/147-82-23.
(248321)

ПРО ДА ЈЕМ у цен тру
укњи же не ста но ве у
за вр шној фа зи.
060/634-01-26.
(248337)

ТЕ СЛА, 55 м2, дво со -
бан, ТА, 28.700; 73 м2,
тро со бан, ЦГ, 42.900.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(248343)

ЦЕН ТАР, 49 м2, са лон -
ски, сре ђен, 25.000; 64
м2, дво со бан, 42.000.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(248343)

КО ТЕЖ 2, 68 м2, дво и -
по со бан, 44.500; 80
м2, тро со бан, 48.500.
„Го ца”, 063/899-77-00.
(248343)

КО ТЕЖ 1, 57 м2, дво -
со бан, хит но, 29.000;
28 м2, јед но со бан,
17.000.„Го ца”,
063/899-77-00.
(248343)

СО ДА РА, 56 м2, дво -
со бан, хит но, 26.000;
70 м2, тро со бан,
40.000. „Го ца”,
063/899-77-00. (2483)

НО ВА МИ СА, 37 м2,
јед но и по со бан, хит но,
15.800; 68 м2, тро со -
бан, 32.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(248343)

ТЕ СЛА, тро со бан, 66
м2, IV, дво стран, ре но -
ви ран, це на по ви ђе -
њу. 063/827-58-58.
(248351)

ПРО ДА ЈЕМ тро и по со -
бан стан у Дрин ској.
063/817-94-04.
(248412)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 58 м2, ета -
жно гре ја ње, од мах
усе љив, вла сник. Тел.
060/333-56-41.
(248369)

ВЕ ЋИ стан на Ко те жу
2, мо же сва ки до го -
вор. 315-738, 065/331-
57-38. (248378)

ХИТ НО, Со да ра, 56
м2, ЦГ, VI, лифт, ни је
зад њи, 31.000. (679),
„Трем 01”, 
063/836-23-83.
(248361)

СО ДА РА, 75 м2, II, два
лиф та, две те ра се,
усе љив, 41.000. (679),
„Трем 01”, 063/836-
23-83. (248361)

СО ДА РА, 77 м2, ЦГ,
IV, лифт, 48.000, згра -
да жу та фа сад на ци -
гла. (679), „Трем 01”,
063/836-23-83.
(248361)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, леп дво -
со бан, 53 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)

МИ СА, јед но со бан, 37
м2, III, те ра са, 20.500.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(248483)

ДВО СОБ НИ, 55 м2,
Стре ли ште 26.000; Ко -
теж 28.000, цен тар
34.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248393)

ЈЕД НО СОБ НИ, 34 м2,
Стре ли ште, 21.500;
цен тар 15.000. (324),
„Ме диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(248393)

ПРО ДА ЈЕМ до бар дво -
со бан стан на но вој
Ми си. 064/348-01-57.
(248409)

ЈЕД НО СО БАН, нов,
при зе мље, 18.500; до -
го вор, но ва Ми са, вла -
сник. 063/304-222.
(248421)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан 66
м2, I спрат, В. Вла хо -
ви ћа, 37.000 евра.
064/305-92-00.
(248425)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, но ви део, 28 м2, ЦГ,
21.000  евра, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
57 м2, те ра са, ВП, це -
на од 30.000 евра.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

ТРО СО БАН, Те сла, 67
м2, V спрат, од мах
усе љив, по вољ но.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

ДВО И ПО СО БАН, 67
м2, код Та ми ша, ве ли -
ка те ра са, до го вор.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

ЈЕД НО СО БАН, сре ђен,
I спрат, До њи град,
ПВЦ, 22.500, за ме на.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(248426)

СТРО ГИ цен тар, по -
вољ но, Ле њи но ва, ма -
њи дво и по со бан, 55
м2, ЦГ, IV спрат/5,
дво стран, од ли чан
рас по ред. Пра зан и
усе љив од мах, 33.900
евра. Вла сни штво.
061/324-40-85.
(248419)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
ни жа спрат ност, до го -
вор. (188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(248445)

СО ДА РА, дво и по со -
бан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (248445)

НО ВА МИ СА, 47 м2,
но ви ја град ња, код
шко ле, 22.000. (188),
„UnaDalli”, 064/255-
87-50. (248445)

ЦЕН ТАР, про да ја ста -
но ва, 40 – 120 м2, 650
– 850 евра/ква драт, са
ПДВ-ом. 063/323-584.
(248462)

ТЕ СЛА, гар со ње ра, 24
м2, 40.000; дво со бан,
53 м2, 27.000. (097),
„Пер фект”, 064/348-
05-68. (248458)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 59 м2, ТА, 26.000;
дво со бан, 53 м2,
21.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248458)

КО ТЕЖ 2, јед но и по со -
бан, 43 м2, 23.000;
дво и по со бан, 65 м2,
38.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248458)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 51
м2, дру ги спрат, ТА,
33.000. (097), „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(248458)

МАР ГИ ТА, дво со бан,
42 м2, ТА, при зе мље,
дво ри ште, 22.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248458)

МИ СА, дво со бан, 46
м2, 24.500; јед но и по -
со бан, 40 м2, 22.500.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248157)

КО ТЕЖ 2, дво со бан 60
м2, лифт, ЦГ, 35.000.
(097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248458)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
ЦГ, са га ра жом,
43.000; дво со бан, I,
31.000; дво со бан, III,
26.000.  „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
ВП, 20.000; Ко еж 2,
при зе мље, 58 + Т,
30.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА,
дво и по со бан, I, TA,
31.000, Зе лен го ра, леп
јед но и по со бан, до го -
вор. „Лајф”, 061/662-
91-48. (248455)

СО ДРА, тро со бан,
42.000; вој не дво и по -
со бан, 38.000; Стре ли -
ште тро со бан, сре ђи -
ван, 42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(248455)

НА ПРО ДА ЈУ стан, 36
м2, Мар ка Ку ли ћа
32/4. 062/858-33-47. 

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 54 м2,
ВПР, ТА, 24.000.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (248468)

ЦЕН ТАР, хит но, Мак -
си ма Гор ког, 58 м2, II,
TA, 27.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (248468)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво и по -
со бан, 64 м2, VI,
32.000, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(248468)

НО ВО ГРАД ЊА, 103
м2, че тво ро со бан, V,
КЦГ, до го вор. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(248468)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, 55 м2, Ста ри
Та миш, 14.500 евра.
060067-73-33.
(248475)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
V, ЦГ, 62 м2, те ра са,
38.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(248465)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
ЦГ, 38 м2, те ра са,
ПВЦ, 28.000. (49),
„Му станг”, 064/151-
18-93. (248465)

ГЕ ОР ГИ ДИ МИ ТРО ВА,
дво и по со бан, ра ђе но
ку па ти ло,  ЦГ, V.
36.500. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(248465)

СТРО ГИ цен тар, са -
лон ска гар со ње ра, 27
м2, ВПР, ТА, 18.500.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(248465)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 52 м2, VI, ЦГ, уре -
дан, 24.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(248465)

ТЕ СЛА, ве ћи дво со -
бан, ВП, ЦГ, 59 м2, две
те ра се, 33.500. (49),
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(248465)

ТЕ СЛА, дво со бан, 50
м2, I, TA, уре дан,
29.000. (49), 
„Му станг”, 
069/226-66-58.
(248465)

КОД Но ве по ште, гар -
со ње ра, 27 м2, ВП, ТА,
18.500. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(248465)

КО ТЕЖ 2, Ки кинд ска,
дво со бан, 58 м2, при -
зе мље, 30.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58.  (248465)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан, 58 м2,
Ко теж 2, бес пре ко ран,
вла сник, 31.000, без
по сред ни ка. 062/102-
06-72. (248487)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, 32 м2, пр ви
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(248495)

СО ДА РА, вој не згра де,
дво и по со бан, ПР, сре -
ђен, 33.000. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.  (2484)

ЦЕН ТАР, 63 м2, дру ги
спрат, но ви ја град ња,
43.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ПОНУДА
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СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан, 65 м2, IV, лифт,
ЦГ, 33.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
39 м2, при зе мље, ЦГ,
19.000. (677), „Ни -
шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(248495)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
62 м2, III, ЦГ, ре но ви -
ран, 35.000, до го вор.
(336),  „Олимп”,  351-
061, 063/274-951.
(248503)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, дво -
со бан, 60 м2, но во -
град ња, III, ЕГ, пот пу -
но опре мљен, 37.000,
до го вор. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951. (248503)

СТРО ГИ цен тар, тро -
со бан, 68 м2, III, ЦГ,
усе љив, 50.000. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951. (248503)

КО ТЕЖ 2, дво и по со -
бан, 63 м2, ВП, ЦГ,
сре ђен, 35.000. (336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951. (248503)

КО ТЕЖ 2, гар со ње ра,
22 м2, IV , ЦГ, лифт,
усе љи ва, 16.000, до го -
вор.(336), „Олимп”,
351-061, 063/274-951.
(248503)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV, I,
ТА, сре ђен, 25.500,
до го вор.(336),
„Олимп”,  351-061,
063/274-951. 
(248503)

ЦЕН ТАР, 2.0, I,
35.000; Ко теж 2, 2.0,
ВП, 30.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(248512)

СО ДА РА, гар со ње ра,
ЦГ, 19.000; дво и по со -
бан, сре ђен, до го вор.
(338), „Јан ко вић”,
348-025. 
(248512)

КО ТЕЖ 1, јед но со бан,
26.000; ши ри цен тар,
плац са те ме љом,
27.000.(338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(248512) . 

КО ТЕЖ 2, стан дво со -
бан, 63,88 м2, II спрат,
из ван ред на ло ка ци ја,
без са о бра ћаја, окре -
нут ка пар ку. Вре ди
по гле да ти, без по сред -
ни ка. 065/311-40-27,
060/065-46-80.
(248514)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, стро ги цен тар.
063/449-090. (248527)

ПРО ДА ЈЕМ ле по сре -
ђе ну гар со ње ру на но -
вој Ми си, по вољ но,
вла сник. 064/665-86-
51. (248528)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шну
гар со ње ру 24 м2, у
цен тру. Тел. 061/517-
76-88. (248538)

ПРО ДА ЈЕМ два ста на
на Со да ри, вре ди по -
гле да ти. 064/867-48-
61. (248547)

СА МАЧ КИ хо тел, гар -
со ње ра, при зе мље, 18
м2, ЦГ, 12.000. (320),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248127)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 
063/800-44-30.
(248127)

СО ДА РА, јед но со бан,
VI, 35 м2, ЦГ, 22.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489, 
063/800-44-30.
(248127)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 57
м2, ВПР, II, ТА, 31.000.
(320), „Пре ми ер”,
352-489,
063/800-44-30.
(248127)

КО ТЕЖ 1, јед но и по со -
бан, IV, 46 м2, ЦГ,
25.000. (320), „Пре ми -
ер”, 352-489, 
063/800-44-30.
(248127)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Стре ли шту, 39 м2, вла -
сник. 063/161-95-53.
(248545)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Те сли.
063/386-277.
(248541).

ЈЕД НО СОБ НИ, дво -
соб ни, тро соб ни ста -
но ви на свим ло ка ци -
ја ма. (300), „Ћур чић”,
362-816, 063/803-10-
52. (248544)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
79 м2, II, TA, 48.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(248539)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
70 м2, сре ђен, 
43.000. (238), 
„Те сла не крет ни не,
064/668-89-15.
(248045)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 40
м2, ЦГ, ВПР, 24.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(248045)

ТЕ СЛА, јед но со бан, 30
м2, но ви ји, II, 23.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(248045)

КО ТЕЖ 2, тро и по со -
бан, 83 м2, VI, 49.000.
(238), „Те сла не крет -
ни не, 064/668-89-15.
(248045)

ПРО ДА ЈЕМ нај леп ше
ста но ве и ку ће на
свим ло ка ци ја ма, по -
вољ но. „Ве сна 2”,
066/937-00-13.
(248562)

ПРО ДА ЈЕМ гар со ње ру
бли зу цен тра, це на
9.000 евра. Тел.
065/617-74-.54.
(248570)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
Ка пет ни ја, 70 + 7 м2.
Тел. 069/023-07-37.
(248584)

ПОТ КРО ВЉЕ, Ми са,
100 м2, укњи же но, си -
ва фа за са свим при -
кључ ци ма. 065/333-
55-25. (248602)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
за ма њи, тро со бан
стан, Стре ли ште, кин -
дер ја је. 063/213-021,
Зо ран. (248597)

ДВО СО БАН, Стре ли -
ште, VI, 55, 29.500;
Со да ра, III, 56,
28.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

МАР ГИ ТА, јед но со -
бан, нов, ПР, 16.500;
Ми са, два ста на, са мо
33.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

ГАР СО ЊЕ РА, Ко теж
1, III, 17.800; Те сла, II,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

КО ТЕЖ, 48 м2, лифт,
24.500; цен тар, I, 34,
26.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

ТРО СО БАН, цен тар,
II, ЕГ, 78. 42.500; Ко -
теж, II, ЦГ, 74, до го -
вор, Пе пе ља ре, I,
23.000. (67), „Мил ка
М”, 063/744-28-66.
(248600)

КУ ПУ ЈЕМ стан без по -
сред ни ка. 061/646-91-
53. (СМС)

КУ ПУ ЈЕМ тро со бан
стан без по сред ни ка.
Ко теж 1 и 2, Те сла,
цен тар. 063/873-03-
60. (248327)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра,
бр за и си гур на ис пла -
та. (097), „Пер фект”,
064/348-05-68.
(248458)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”,
Жар ка Зре ња ни на 14
ку пу је стан ни же
спрат но сти, бр за ис -
пла та. 345-534,
064/246-05-71.
(248426)

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.
(248495)

АГЕН ЦИ ЈИ „Те сла не -
крет ни не” по тре бан
тро со бан стан на Те -
сли и дво со бан на Ко -
е жу. 064/668-89-15.
(248539)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве на
свим ло ка ци ја ма, бр за
ис пла та. (320), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(248548)

АГЕН ЦИ ЈИ „Мил ка”
по треб не ку ће, пла це -
ви, ста но ви. Бр за ре а -
ли за ци ја. 
063/744-28-66.
(248601)

ИЗ ДА ЈЕМ део ку ће
(стан), 33 м2 или 45
м2, Ја буч ки пут, ТА,
де ли мич но 
на ме штен, 
де по зит. 
Тел. 063/606-270.
(СМС)

СТАНОВИ

ПОНУДА

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ



ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ 

и остварити попусте за услуге:
• Завода за здравствену 

заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
• Стоматолошког центра„Никодент”

(Максима Горког 2)

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

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

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

ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ 
Цена: 3.000 динара

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА , 

НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА

ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

Петак, 29. септембар 2017.

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

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА

СТАЛНА АКЦИЈА

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

Прегледе врши др Љубица Лазић 
из Клиничког центра Србије

Заказивање радним 
данима од 7 до 14 сати 
Тел. 013/21-90-900

САМО СУБОТОМ

ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ 
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ 

МОБИЛНОМ АПАРАТУ

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

• ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

Н
О

В
О

ПАКЕТ 1 
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА
Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2 
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ: 

АST - цена:  80 динара, ALT - цена:  80 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ 
(детектовање скривеног крварења

из дебелог црева)
Цена: 450 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:  
Т3 - цена:  400 динара, Т4  - цена:  400 динара

ПАКЕТ 5 

• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ: 
TSH - цена: 450 дин. fT4 - цена: 450 дин. fT3 - цена: 450 дин.

ПАКЕТ 6 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара,  fPSA - цена: 750 динара

УСКОРО



ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру у цен тру.
064/128-38-95. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен јед но со бан
стан на Со да ри. ЦГ.
069/168-41-79. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу.
061/252-89-96.
(247958)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан у Жар -
ка Зре ња ни на, Пан че -
во. 063/555-770
(247898)

ИЗ ДА ЈЕМ сам цу на ме -
ште ну со бу. Упо тре ба
ку хи ње и ку па ти ла.
013/321-408. (248047)

ИЗ ДА ЈЕМ ма њи стан,
цен тар Те сле, на ду же.
064/440-56-05.
(248243

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 35 м2, у Ка ра -
ђор ђе вој ули ци.
063/755-81-09.
(248260)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, дво со -
бан, Но во се љан ски
пут, 70 евра, ма га цин
за раз не де лат но сти.
064/137-48-67.
(248264)

ДВО СО БАН на ме штен,
ку ћа, Ми са – рад ни ци -
ма, сам ци ма, 90 евра
па ро ви ма. 066/373-
521. (248266)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан на Ми си.
064/234-15-21. (и)

ПРИ МАМ на стан са -
ми цу или уче ни цу.
Тел. 062/850-31-95.
(248276)

ИЗ ДА ЈЕМ стан пре ко
пу та На род не ба ште.
066/400-702, 066/335-
578, 013/331-951.
(248290)

ПО ЛУ НА МЕ ШТЕН јед -
но и по со бан стан, Ко -
теж 1, 45 м2, 130 евра.
301-165. (247893)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан јед -
но со бан стан на Стре -
ли шту. Тел. 063/884-
92-62, 061/175-87-71,
063/248-665. (248308)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
га р со ње ру у Са мач ком
хо те лу. 
064/351-11-73.
(248299)

ИЗ ДА ЈЕМ тро со бан
стан. 064/334-03-01.
(248315)

ИЗ ДА ЈЕМ стан.
060/462-13-01.
(248326)

ИЗ ДА ЈЕМ стан у цен -
тру Стре ли шта.
060/142-22-11.
(248359)

СТУ ДЕН ТИ МА из да јем
на ме штен стан код
Сто ма то ло шког фа -
кул те та. 
063/864-07-97.
(248354)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу са за -
јед нич ком упо тре бом
ку хи ње и ку па ти ла.
060/031-07-26.
(248365)

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же, од
1. ок то бра, дво со бан
на ме штен стан.
013/346-938, 
064/047-59-70
(248500)

ИЗ ДА ЈЕМ по лу на ме -
штен стан, Гор њи
град. 064/187-20-13.
(248489)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у ку -
ћи, ТА, Стре ли ште, 90
евра. 061/202-29-69.
(248499)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан дво -
со бан стан на Стре ли -
шту. Тел. 064/493-00-
55. (248466)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан,
но ва Ми са. 065/372-
52-50. (248469)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан у цен -
тру гра да. 062/823-55-
67 (248398)

ЈЕД НО И ПО СО БАН
стан и гар со ње ра, ТА,
на ме ште но, цен тар,
за се бан улаз. 061/131-
79-04 (248404)

ЈЕД НО СО БАН, на ме -
штен, у ле пом дво ри -
шту, цен тар, за јед ну
осо бу. 063/124-10-18
(248423)

ИЗ ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан, на ме штен
ком плет но, опре мљен
у фу лу, при зе мље,
цен тар гра да.
063/311-369 (248433)

СТАН 40 м2, Ко теж 1,
у пот пу но сти на ме -
штен са цен трал ним
гре ја њем. 063/832-39-
15 (248434)

НА МЕ ШТЕ НИ: јед но -
со бан плус јед но и по -
со бан, но во град ња,
дво ри ште, 80 евра,
код хо те ла „Та миш”.
064/122-48-07
(248446)

ПО ВОЉ НО из да јем
ма њи, на ме штен стан.
Ужи цен тар. 063/810-
92-39 (248453)

НА МЕ ШТЕН јед но соб -
ни стан, ЦГ, Те сла, из -
да је се сам цу, са ми ци.
065/450-92-60
(248454)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу, ши ри
цен тар, 150 м2, по -
слов но-стам бе не на -
ме не. 062/347-667.
(248508)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру  на Те сли,
ЦГ, лифт. 
061/154-55-80.
(248501)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
стан на Те сли, по вољ -
но. 063/173-64-93.
(248520)

ИЗ ДА ЈЕ се јед но со бан
на ме штен стан (2-3
осо бе), 
Кни ћа ни но ва 103.
064/224-16-25.
(248524)

ДВО СО БАН не на ме -
штен стан, цен тар
Пан че ва код глав не
Ау то бу ске ста ни це, ТЦ
„Атри јум”, 54 м2.
063/771-61-82.
(248533)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, но ва Ми са.
060/163-88-58.
(248547)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан, ТА,
бли зу  „Авив пар ка”.
Тел. 064/396-16-61.
(248552)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 50 м2,
Ко теж 1, опре мљен.
065/665-75-10.
(248553)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
не на ме штен стан, Ко -
теж 1, ЦГ, 57 м2.
063/164-61-70.
(248554)

ИЗ ДА ЈЕМ пра зан стан
на но вој Ми си.
065/237-04-97.
(248585)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Те сли.
Тел. 064/163-56-08.
(248587)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
гар со ње ру на Со да ри
у при зе мљу. 061/286-
69-95. (248588)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
на ме штен стан у стро -
гом цен тру, на ду же.
Тел. 063/819-37-33.
(248555)

ИЗ ДА ЈЕМ стан 28 м2,
Ца ра Ла за ра 10, сам -
цу. 060/752-22-28.
(248596)

ИЗ ДА ЈЕМ/ПРО ДА ЈЕМ
гар со ње ру, 25 м2, ТА,
кли ма, по лу на ме ште -
на, Сте ва на Срем ца,
Стре ли ште. 061/677-
50-85. (248598)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2 у
цен тру Стре ли шта.
064/267-71-74. 
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ два ло ка ла,
Ја буч ки пут, 170 м2 и
70 м2. 
063/759-12-47.
(245301)

ИЗ ДА ЈЕМ ма га цин-ха -
лу, 200 м2, ста ра Ми -
са. 063/301-653.
(247431)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА -
ЈЕМ/МЕ ЊАМ по слов -
ни про стор, Ули ца Ла -
ва Тол сто ја 6, Пан че -
во. 063/212-882.
(248256)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 45 м2,
у цен тру Пан че ва.
060/333-52-60. (2482)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал на Зе -
ле ној пи ја ци. Тел.
063/808-58-16. (2482)

МА ЊА ха ла, зи да на
на 5 ари, мо гу ћа пре -
на ме на у стан.
069/213-97-37.
(248288)
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ИЗ ДА ЈЕМ поп ту но
опре мљен ло кал за
фри зе ре. Ц. Ду ша на
60. 064/329-37-84.
(248313)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, пар -
кинг, бли зу ау то бу ске
ста ни це и бол ни це.
064/283-48-35.
(248295)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал као
по слов ни про стор.
064/866-24-95.
(248322)

ЦЕН ТАР, елек тро тех -
нич ка шко ла, из да јем
но ве ло ка ле 70 или 28
м2 за ор ди на ци ју/кан -
це ла ри ју. 
Тел. 063751-07-79, од
17 до 20 са ти.
(248335)

ПРО ДА ЈЕМ бу тик вен -
ча ни ца са ин вен та ром
и за ли ха ма. 
063/865-80-38.
(248357)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Вој -
во де Пе тра Бо јо ви ћа
18. 063/771-15-68.
(248353)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, из у -
зет но про мет но, код
пчи ја це и три шко ле.
060/351-03-56.
(248399)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ЦГ,
кли ма, 50 м2, С. Са ве
67. 064/668-87-38.
(248412)

МА ГА ЦИН 360 м2, из -
да јем, То по ла, иде а -
лан за пе лет. 013/343-
652, 013/313-100.
(248381)

ПРО ДА ЈЕМ/ИЗ ДА ЈЕМ
без по сред ни ка, ло кал
21 м2, у при зе мљу, Ка -
ра ђор ђе ва 15, и ло кал
46 м2, У Ца ра Ду ша на
22-а. 013/312-189,
064/440-20-89.
(248394)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, М.
Гор ког 81, улаз у Пе -
пе ља ре. 063/837-48-
34. (248452)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, стро -
ги цен тар Пан че ва.
063/258-603. (248510)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал у
Стар че ву. 060/633-65-
44. (248589)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор, цен тар Пан -
че ва, код глав не ау то -
бу ске ста ни це, ТЦ
„Атри јум”, 54 м2.
064/771-61-82.
(248531)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 70, 20
м2, код три шко ле, Б.
Јо ва но вић 70, про мет -
но, пар кинг, по вољ но.
060/324-03-20.
(248550)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал, по -
ред шко ле, у Ба нат -
ском Кар лов цу, по -
вољ но. Тел. 063/367-
75, 066/345-023.
(248559)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, цен тар,
ло кал 16 м2, из да јем ,
нов, из ло зи, ме тал ни
ша ло ни. 065/966-66-
61. (248665)

ПО ТРЕБ НЕ же не за
рад фир ми за чи шће -
ње. 064/557-76-
81.(СМС)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб не рад ни це и
во зач. До ћи лич но по -
сле 17 са ти.

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем и у ку хи -
њи. Ло кал у Бра ће Јо -
ва но вић. 
063/897-55-04. 

ХА ЛО ЛЕ СКО ВАЦ по -
треб не рад ни це за рад
за ро шти љем. Ло кал у
цен тру. 
063/834-88-10. 

ПО ТРЕБ НЕ ис ку сне
рад ни це за рад на ин -
ду стриј ским ши ва ћим
ма ши на ма. 
064/042-99-92. 

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца у Стар че ву.
063/555-770. (247898)

СА ЛО НУ у цен тру
Пан че ва по тре бан
фри зер са ис ку ством,
усло ви од лич ни.
065/555-54-44. (2481)

STAR CITY ECPRESS
из Стар че ва тра жи два
во за ча Д ка те го ри је.
Тел. 069/631-222.

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
са ис ку ством, за рад у
ка фи ћу у Пан че ву.
Зва ти на те ле фон
013/331-241. (ф)

ПРЕД У ЗЕ ЋУ „Set reci-
klaža” d. o. o. по тре -
бан бра вар са про фе -
си о нал ним ис ку ством
за ЦО2 и елек тро за ва -
ри ва ње. При ја ве 
сла ти на 
info@setreciklaza.rs (ф)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад на ши ва ћим ма -
ши на ма. 069/238-07-
65. (248297)

СТО ЛАР СКА ра ди о ни -
ца „На ме штај Ко мо -
ви”, са се ди штем на
Пан че вач ком пу ту, 6
км од Пан че ва по тре -
бан сто лар-мон та жер.
064/128-88-80, 
info@komovi.rs
(248306)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством у ра ду са
мо тор ним те сте ра ма.
064/648-24-51. 

ПО ТРЕ БАН рад ник са
ис ку ством у ра ду са
ба ге ром и во зач ки пер
ка ми о на. 064/648-24-
51. (248311)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад на ин ду стриј ским
ши ва ћим ма ши на ма.
062/511-310. (248324)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
ши ве ње на ин ду стриј -
ским ма ши на ма, на
ду же. 064/062-22-79.
(248339)

РЕ СТО РА НУ „Ру сти ко”
по треб на ку вар-иц а,
до ћи лич но. Бра ће Јо -
ва но вић 12. (248350)

ПО ТРЕ БАН во зач за
раз воз и па ко ва ње
штам пе Б или Ц ка те -
го ри је. По сао је ноћ -
ни. 069/867-72-07.
(248429)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це Ка феу „Па ци фи -
ко”, Бра ће Јо ва но ви ћа
9, до ћи лич но  од 11
до 14 са ти. (248441)

АУ ТО-СЕР ВИ СУ „Scan
Auto” по тре бан ау то-
ме ха ни чар са ис ку -
ством. 064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)

ПО ТРЕБ НЕ рад ни це за
рад у про из вод њи за -
мр зну тог пе ци ва, са
или без ис ку ства. Тел.
060/693-30-99.
(248482)

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „По пај”
по треб ни пи ца-мај -
стор и рад ни це за па -
ла чин ке. До ћи лич но.
(248490)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
ро шти љем на ћу му ру,
за по по днев ни рад.
Ће ваб џи ни ца „Код ва -
ше тет ке”. Ис пла та
днев на. До ћи лич но
пре под не од 2. ок то -
бра. (248551)

КРО ЈАЧ КОМ са ло ну у
цен тру Бе о гра да, по -
треб на рад ни ца.
060/363-60-59, Љи ља -
на. (248513)

ПО ТРЕБ НИ мон те ри
са ис ку ством.
060/548-72-96. (2485)

ФИР МИ по тре бан са -
мо стал ни књи го во ђа
са ис ку ством.
013/403-639. (248573)

ПО ТРЕ БАН рад ник/ца,
за рад у тра фи ци или
про дав ни ци. 063/265-
457. (248592)

ШЉУ НАК пе сак, се ја -
нац, од воз шу та ма лим
и ве ли ким ки пе ром.
064/664-85-31,
013/342-338. (СМС) 

МО ЛЕР СКО-ГИП САР -
СКИ ра до ви, мај сто ри
из Ко ва чи це. 060/066-
08-60. (СМС)

ХИ ДРО И ЗО ЛА ЦИ ЈА
Пан че во, ма шин ски
се че мо вла жне зи до ве.
Га ран ци ја. 
060/691-01-13.
(243955)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би на, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76.
(246610)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР, по прав -
ке бој ле ра, шпо ре та,
ин ди ка то ра, раз вод -
них та бли и ин ста ла -
ци ја. Ми ћа, 064/310-
44-88. (247244)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ и АЛУ сто -
ла ри ју, си гур но сна
вра та, ве не ци ја не ри,
ко мар ни ци, ро лет не,
ста кло ре зач ке услу ге.
060/545-34-04. 
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СВЕ што се по ква ри
ваш до мар по пра ви.
За вр шни ра до ви у гра -
ђе ви нар ству: стру ја,
во да, мо ле рај.
065/334-31-75,
061/614-88-32.
(247019)

ГИП САР СКИ и мо лер -
ски ра до ви. Мај стор
Не ша. 069/444-23-76.
(247413)

МЕ ДИ ЦИН СКЕ се стре,
да ва ње те ра пи је, ку па -
ње и не га бо ле сни ка.
063/737-59-60.
(247995)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, кре че ње, бе -
то ни ра ње, сти ро пор,
фа са де, по вољ но.
063/865-80-49.
(247884)

ПРО ФЕ СОР КА срп -
ског је зи ка тра жи по -
сао. 064/322-46-79.
(248265)

МА ТЕ МА ТИ КА, ча со -
ви (основ ци, сред њо -
школ ци), ис ку сна ди -
пло ми ра на про фе сор -
ка ма те ма ти ке. По -
вољ но. Цен тар. 343-
370. (248271)

СТО ЛАР СКЕ услу ге:
ку хи ње, пла ка ри, по -
прав ке и пре прав ке.
371-274, 064/176-88-
52. (248227)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, пен зи о не -
ри ма по пуст. 
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(248281)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. 
063/771-55-44.
(248287)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
чи сто, пе дант но, ква -
ли тет но. 
063/304-476. 
(248291)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(248297)

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.
(248301)

ТВ И СА ТЕ ЛИТ СКЕЕ
АН ТЕ НЕ, мон та жа, ди -
ги та ли за ци ја, ва шег
ТВ-а, IPTV, ан те не
плус. 064/866-20-70.
(248304)

СТО ЛАР СКЕ и бра вар -
ске услу ге. Алек сан -
дар. 064/157-20-03.
(248342)

ПРЕ ВОЗ ства ри, ро бе
и се лид бе ком би јем.
061/616-27-87, Јо ца.
(2148342)

ПРЕ ВОЗ ро бе ком би -
јем, ло кал 800 ди на ра.
060/720-72-70.
(248353)

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.
(248375)

ИЗ ВО ЂЕ ЊЕ свих гра -
ђе вин ских ра до ва.
064/866-25-76.
(248388)

ЕН ГЛЕ СКИ свим уз ра -
сти ма, до ла зим, јеф ти -
но, 23 го ди не ис ку -
ства. 013/251-78-97,
063/782-51-48. (2484)

ЧУ ВА ЛА бих ста ри је
осо бе, ге рон то – не го -
ва те љи ца. 063/856-48-
85. (248410)

ВР ШИМ се лид бе, чи -
стим ста но ве, по дру -
ме, та ва не, дво ри шта
и оста ло, по вољ но.
061/627-07-31. 

КЕ РА МИ ЧАР, ква ли -
тет но, по у зда но, по -
вољ но. 063/318-780-
(248383)

ПО ПРАВ КА, сто ла ри -
ја, бра ва ри ја, са ни та -
ри је, мон та жа бој ле ра,
шпо ре та, гре ја ча. Сло -
бо дан. 063/865-80-74. 

МА ШИН СКО це па ње
др ва. Бран ко,
064/000-61-59, Бо јан,
064/130-64-87.
(248420)
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ДР ЖИМ ча со ве не -
мач ког – основ на и
сред ња шко ла, по вољ -
но. 062/867-44-82.
(248381)

ВР ШИМ се лид бе, са
рад ни ци ма, 1.000 ди -
на ра ту ра. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)

ЧИ СТИМ шут, ру шим
ста ре објек те, чи стим
по дру ме и та ва не, по -
вољ но.  Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(248484)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња, ка на ли за ци о -
них це ви ма шин ским
пу тем. 062/640-741.
(248486)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
по прав ка ста рих, мон -
та жа но вих це ви, мон -
та жа са ни та ри ја, од гу -
ше ња. 062/382-394.
(248427)

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.
(248440)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
адап та ци је ку па ти ла,
сла ви не, од гу ше ње ка -
на ли за ци је од мах.
061/193-00-09.
(248447)

СЕ ЛИД БЕ, ком би пре -
воз. 065/665-75-10.
(248496

ЧИ СТИ МО шут, та ва -
не, по дру ме. 
061/321-77-93.
(248463)

ЗА МЕ НА по ло мље ног
цре па, чи шће ње олу -
ка. 065/535-24-56.
(248471)

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.
(248507)

ХО БЛО ВА ЊЕ, фу го ва -
ње, по прав ка и ла ки -
ра ње пар ке та.
065/543-21-53.
(248516)

ЧУ ВАР ва шег има ња и
рад на фар ми.
062/170-20-55.
(248515)

АЛУ-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.
(248518)

КО ШЕ ЊЕ тра ве, ко ро -
ва, оса чи цом, три ме -
ром, трак то ром, та ру -
пи ра ње, ора ње ба шти,
кул ти ви ра ње. 064/867-
48-11. (248520)

ОЗБИЉ НА же на чу ва -
ла би и не го ва ла ста -
ри ју осо бу. 065/624-
76-23. (248528)

ВР ШИ МО услу жно
кла ње пи ли ћа са пре -
во зом. Тел. 064/1565-
15-53, 362-076.
(248531)

РУ ШЕ ЊА ку ћа, бе то -
на, бе то ни ра ња, уто -
ва ри, оба ра ње ста ба -
ла, итд. 064/122-69-
78. (248542)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве, ру ше ња, оба -
ра ње ста ба ла, ко ше ње,
бе то ни ра ње. 060/035-
47-40. (248542)

НА ТА ША,  пра ње те -
пи ха, ду бин ско пра ње
на ме шта ја, ау то мо би -
ла. 361-474, 060/361-
47-41, 066/361-474.
(248482)

ЧУ ВА ЛА бих де цу или
по моћ у ку ћи, по у зда -
на по ро дич на же на
сред њих го ди на, ин те -
лек ту а лац. 060/317-
73-53. (248561)

МА СА ЖА, ре лакс, те -
ра пе ут ска, ме ди цин -
ски пе ди кир, кур је
очи, ура сли нок ти.
061/308-95-86.
(248576)

СЕР ВИС ро лет ни, ро -
ло-ко мар ни ка, АЛУ и
ПВЦ сто ла ри је, за ме на
гурт ни и ста ка ла.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ ра до ви, гипс,
по вољ но, про ве ри те,
пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06.
(248560)

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.
(243004)

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.
(24535)

СВЕ ГРА ЂЕ ВИН СКЕ
ра до ве, ра ди мо ква ли -
тет но, по вољ но. Зи да -
ње, бе то ни ра ње, по -
прав ка ста рих, но вих
кро во ва, раз не фа са -
де. 013/664-491,
063/162-53-89.

КИ ПЕР пре воз до два
ку би ка, пе сак, шљу -
нак, шут, 1.300 ди на -
ра. 062/355-154.
(247875)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла,
су до пе ре, адап та ци је,
по прав ке, за ме на.
013/331-657, 064/495-
71-59, 063/777-18-21.
(247032)

ПРЕ ВОЗ ма лим ки пе -
ром, шљу нак, пе са ка,
се ја нац, ри зла, шут,
уто вар. 063/246-368.
(248172)

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. (248153) 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће ње
дим ња ка, ко тло ва и
ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(247504)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро бе
ка ми о ном, еки па рад -
ни ка, по вољ но. Вук.
064/176-91-85,
063/278-117, 
013/365-051. 

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.
013/235-39-21,
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248280)

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. 013/235-
39-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(248280)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о -
но пра ње те пи ха, бес -
пла тан пре воз.
066/001-050, 063/329-
464. (248235)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ра зних елек тро у ре ђа -
ја, ре монт аку ба те ри -
ја, ЦО 2 апа ра та.
063/800-01-96.
(248293)

КРО ВО ВИ, пре прав ке,
пра вље ње но вих, по -
да шча ва ње, изо ла ци ја
кро во ва. Нај по вољ ни -
ји ма те ри јал, до го вор.
064/929-19-46.
(248314)

ЛИ МА Р СКИ ра до ви,
из ра да, мон та жа ли -
ма ри је, пре прав ка
ста ре, кро во по кри вач -
ки ра до ви. Нај јеф ти -
ни је. 064/929-19-46.
(248314)

ДУ БИН СКО 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, 063/329-
464. (248235)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ске ске -
ле, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(248299)

СЕ ЛИД БЕ  „Бом бон -
чић”  Бо рис, све ре ла -
ци је по Ср би ји с ком -
би ји ма, ка ми о ни ма,
еки па рад ни ка, ку ти је,
фо ли ја за за шти ту на -
ме шта ја, 0-24, сва ког
да на и не де љом. Бес -
пла тан до ла зак и про -
це на по сла. Пла ћа ње
мо гу ће че ко ви ма и
пре ко ра чу на. Бо рис.
013/352-536, 063/253-
028, 064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
, www.selidbe-bom-
boncic.com (248362)

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.
(248362)

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.
(248362)

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. bombon-
cicb@gmail.com ,
www.selidbe-bombon-
cic.com
(248362)

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. (248094)

(248362)

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.
(248362)

ДУ БИН СКО 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, 063/329-
464. (248235)

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. (248400)

РО ЈАЛ МГ: ПВЦ сто ла -
ри ја, 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. 
(248407)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
од гу ше ње ку па ти ла и
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, ба те ри ја,
вен ти ла и са ни та ри ја,
све за во ду, 0-24, пен -
зи о не ри ма екс тра по -
пуст, до ла зим од мах.
013/348-139, 
064/493-44-63,
061/631-51-41.
(248485)

ЛА ЛЕ – пре во зим ки -
пе ром, по вољ но, гра -
ђе вин ски ма те ри јал,
огрев на др ва, угаљ.
064/354-69-94.
(248448)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, шпо ре те, бој ле -
ре, по пра вља мо ква ли -
тет но са га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(248571)

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, 062/832-36-45.
(248560)

МАР КИ ЗА, ПВЦ сто ла -
ри ја, ро лет не, ко мар -
ни ци, ве не ци ја не ри,
хар мо-вра та, уград ња
и по прав ка. 013/352-
967, 065/886-85-95,
063/886-85-95.
(248501)

АУ ТО ПЕ РИ О НИ ЦА
„Би бац”, ан ти бак те -
риј ско и дез ин фек ци о -
но пра ње те пи ха, бес -
пла тан пре воз.
066/001-050, 
063/329-464. 
(248235)

НА ЂЕ НА жен ка не -
мач ког ов ча ра у Стар -
че ву, ста ра шест го ди -
на. Вла сник не ка се ја -
ви на те ле фон
013/603-281. 

ПО ТРЕБ НА же на до
60 го ди на за по моћ у
ку ћи и не гу чо ве ка од
85 го ди на, по мо гућ -
ству да има во зач ку
до зво лу, пла та по до -
го во ру. 
063/196-52-21.
(248535)

ИЗ ДА ЈЕМ апарт ман на
Зла ти бо ру, ба зен,
СПА, ин тер нет, ка -
блов ска. 
063/719-98-30.
(248382)
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ГРАД ПАНЧЕВО 

На основу чланова 18. и  19. Закона о јавном информисању и медијим („Службени гласник РС”, бр.83/14, 58/15 и 12/16-аутентично тумачење), члана 95-97. Уредбе о правилима за доделу државне поноћи („Службени гласник РС”

бр.13/10, 100/11, 91/12, 37/13, 97/13 и 119/14) чланова 54. и 98. став 2. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева” бр.25/15-пречишћен текст и 12/16), чланa 4. Правилника о суфинансирању пројеката за  остварива-

ње јавног интереса  у области јавног информисања („Сл. гласник Републике Србије”  број 16/16 и 8/17), Акционог плана града Панчева за развој јавног информисања за период 2015-2017.године и Одлуке о буџету града Панчева за

2017. годину,  градоначелник града Панчева, расписуjе

К О Н К У Р С
за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години

                                                                                                                                                                                     I  НАМЕНА СРЕДСТАВА И ИЗНОС

Према Одлуци о буџету града Панчева за 2017. годину, средства у износу од 24.915.238,00 динара, намењена су за Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја из области јавног информисања  у 2017. го-

дини.  

Намена конкурса је суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног информисања, који доприносе истинитом, непристрасном, правовременом и потпуном информисању свих грађана града Панчева; заштити и

развоју људских права и демократије; унапређивању правне и социјалне државе; слободном развоју личности и заштити деце и младих; развоју културног и уметничког стваралаштва; развоју образовања, укључујући и медијску пи-

сменост као део образовног система; развоју науке, спорта и физичке културе; заштити животне средине и здравља људи; и осталих медијских садржаја који доприносе задовољавању потреба грађана за информацијама и садржаји-

ма из свих области живота, без дискриминације, имајући пре свега у виду особе са инвалидитетом и националне мањине.

Садржаји намењени деци морају поштовати етичке норме и све законске прописе  из области заштите права детета. 

Mедијски садржаји који буду предложени у пријави на Конкурс града Панчева уз уважавање критеријума наведених у претходном ставу треба да обезбеде информисање и укључивање грађана у развој локалне заједнице тако што

ће омогућити:

– да се обезбеди јавни интерес грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева за производњу и објављивање следећих медијских садржаја: општи информатвини медијски садржаји, садржаји из области политике,

културе, образовања, комуналне политике, религије, економије, социјалне заштите, заштите животне средине, цивилног сектора, мањинских група, деце, омладине, спорта, културе, разоноде и све друге садржаје који су битни за

живот грађана; 

– да се обезбеди правовремено информисање грађана Панчева и насељених места на територији града Панчева у случају елементарних непогода, несрећа и свих ситуација које могу изазвати поремећај у уобичајеном животу гра-

ђана (временске непогоде, загађење и слично);

–  процесе јавних слушања и јавних расправа у поступку израде и доношења oдлука Скупштине града Панчева, које директно утичу на квалитет живота, стандард и уважавање људских и мањинских права сваког члана локалне за-

једнице;

–  презентовање информација од јавног значаја из делокруга рада органа града Панчева;

– да се обезбеди правовремено и потпуно информисање као и едукацију грађана о партиципативном буџетирању, током процеса израде  и доношења Одлуке о буџету града Панчева за 2018. годину; 

– презентацију и праћење имплементације свих пројеката финансираних из буџета града Панчева, путем Конкурса,  за организације цивилног друштва;

– презентовање руралног развоја у насељеним местима са територије града Панчева, промоције и едукације пољопривредника, значаја удруживања, али и садржаја из културе, здравства, бриге о маргиналним групама;

– презентовање спортских и културних догађаја, као и културног и индустијског наслеђа са територије града Панчева, са циљем очувања и прављења архивске грађе о локалним актерима и темама.

                                                                                                                                                                                                 II  ПРАВО УЧЕШЋА

На Конкурсу може учествовати: 

1.    издавач медија чији је медиј уписан у Регистар медија, који се води у Агенцији за привредне регистре;

2.     правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који има доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на конкурсу немају издавачи медија који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговореном предвиђеном року и прописаној форми поднела наративни и финансијски изве-

штај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом на једном конкурсу. 

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу с једним пројектом за сваки медиј.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 7.000.000,00 динара 

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

Учесник конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на кон-

курсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.                                            

                                                                                                                                                                             III  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА 

       Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

       1) Мера  у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни  интерес у области јавног информисања:

2) Mера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1) овог члана, посебно се оцењује:

1.    Значај пројекта са становишта:

·       остваривање јавног интереса у области јавног информисања;

·       остваривање намене конкурса;

·       усклађивање пројеката са реалним проблемима, потребама и приоритетима циљних група;

·       идентификованих и јасно дефинисаних потреба циљних група,

·       заступљености иновативног елемента у пројекту и новинарско истраживачог приступа.  

2.    Утицај и изводљивост са становишта:

·       усклађености планираних активности са циљевима, очекиваним резултатима и потребама циљних група;

·       степен утицаја пројеката на квалитет информисања циљних група;

·       мерљивост индикатора који омогућавају праћење реализације пројекта;

·       разрађеност и изводљивост плана реализације пројекта;

·       степен развојне и финансијске одрживости пројекта (позитивни ефекти пројекта настављају се након што се оконча подршка)..

3. Капацитети са становишта:

·       степен организованих и управљачких способности предлагача пројекта

·       неопходни ресурси за реализацију пројекта;

·       стручних и професионалних референци предлагача пројекта, које одговарају предложеним циљевима и активностима пројекта.

4. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

·       прецизности и разрађености буџета пројекта, који показује усклађеност предвиђеног трошка са пројектним активностима;

·       економске оправданости предлога буџета у односу на циљ и пројектне активности.

На основу критеријума из става 1. тачка 2) овог члана посебно се оцењује:

1.  да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна слу-

жба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије);

2.   доказ о томе да су након изрицања казне или мере предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

Специфични критеријуми за оцењивање пројеката су:

1.    општи информативни и специјализовани медијски садржаји од значаја за живот и рад грађана као и презентовање рада органа локалне самоуправе на територији града Панчева;

2.    актуелност теме; 

3.    допринос у  очувању српског националног и културног идентитета и jезика;

4.    допринос очувању националног и културног идентитета  националних мањина које живе на територији града Панчева; 

5.    допринос предложеног пројекта унапређењу и равноправности положаjа  осетљивих  и маргиналних друштвених група;

6.    пројекти који доприносе медијској оригиналности и разноврсности;

IV  РОКОВИ

Пријаве на Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. години, подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања у недељном листу „Панчевац”,  односно најкасни-

је до   19. 10. 2017. године 

Конкурсна комисија је дужна да образложени предлог о расподели средстава достави градоначелнику Града Панчева.

Решење о расподели средстава доноси се најкасније у року од 90 дана од дана закључења конкурса.

Период имплементације пројеката је најкасније до 31. 12. 2017. године, а рок за подношење извештаја је до 31. 01. 2018. године.

V  ДОКУМЕНТАЦИЈA

Учесник конкурса је обавезан да попуњен образац за учешће на Конкурсу достави  у пет примерка. Образац се преузима са сајта града Панчева (може се преузети овде): Образац  1 и 2 (пријава  и буџет). 

Учесник Конкурса је обавезан да приложи и копије следећих докумената у једном примерку:

1.    решење о регистрациjи правног лица или предузетника у Агенциjи за привредне регистре;

2.    решење о регистрацији из Регистра медија односно Регистра јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;

3.    потврда Народне банке Републике Србије да нема евидентиране основе и налоге у принудној наплати ( да нема блокаде рачуна)

4.    доказ о техничкој опремљености за реализацију понуђених медијских садржаја (изјава одговорног лица или попис основних средстава)

5.    дозвола за емитовање радио и/или ТВ програма издата од Регулаторног тела за електронске медије;

6.    оверена изjава/сагласност медија (или више њих) да ће програмски садржаj бити емитован/објављен у том медију (обавезно само за правна лица и предузетнике регистроване за продукциjу телевизиjског и радиjског програма);

7.    визуелни приказ предложеног медијског садржаја (трејлер, примерак новина, џингл и сл);

8.    потписана изјава учесника на конкурсу о томе да ли му је и у ком износу додељена државна помоћ мале вредности (de minimisдржавна помоћ) у текућој фискалној години, и у предходне две фискалне године

9.    доказ о уплати Градске административне таксе у износу од 118,22 динара на рачун број: 840-742241843-03, број модела: 97, позив на број: 02-226, намена Тарифни број 1. Одлуке о градским административним таксама („Слу-

жбени лист града Панчева” бр. 16/08, 26/09, 25/10, 38/12,  24/13, 29/14, 14/15, 37/15 и 38/16).

VI  ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, регистрована најмање три године пре датума расписивања Конкурса, да предложе чланове конкурсне комисије. Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду ко-

мисије да се писаним путем обрате граду Панчеву – Секретаријату за јавне службе и социјална питања. 

       Уз предлог за чланове комисије доставити доказ да је удружење регистровано најмање три године пре датума расписивања овог Конкурса, као и биографије предложених кандидата. 

Предлоге слати до закључења Конкурса. 

VII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања у 2017. годинии и Образац 1 (Пријава за пројектно суфинансирање из области  јавног информисања и Буџет пројекта а/ ) за

пријаву обjављују се и могу се преузети  на сајту града Панчева, где су видљиви и доступни све време трајања Конкурса. 

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном конкурсу, биће обjављено на интернет страници града Панчева  , и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријаве слати на адресу: 

Градска управа града Панчева, 

Трг Краља Патра I, број 2 - 4, 

26000 Панчево, 

са назнаком за: КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКОГ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

Додатне информациjе се могу добити у Градској управи града Панчева, у Секретаријату за јавне службе и социјална питања радним даном од 8 до 15 сати, у канцеларији број 204 или на телефоне:  013/308-795  и 013/308-906. 
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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.

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

ЉУ БО ДРАГ МИЉ КО ВИЋ
1944–2017.

С по што ва њем од су пру ге ВЕ РЕ
(9/248274)

По след њи по здрав на -
шем при ја те љу

ЉУ БО ДРА ГУ
МИЉ КО ВИ ЋУ

од ЗА РЕ ТА и ЦА ЦЕ

Пам ти ће мо те веч но.
(10/248275)

ЉУ БО ДРАГ МИЉ КО ВИЋ
1944–2017.

За у век во љен, ни кад за бо ра вљен де да Љу бо.

Тво ји БУ ЛА ЈИ ЋИ
(53/248461)

25. сеп тем бра пре ми нуо је наш

СТЕ ВАН ВИ ТО ЛИЋ

1932–2017.

Ис пра ћај ће би ти оба вљен 2. ок то бра, у

13.30, на Но вом гро бљу у Бе о гра ду.

Хва ла ти за све и по чи вај у ми ру.

Ћер ка НЕ ЛА, зет БА РО и уну ке ИВА 

и МАР ТИ НА с по ро ди ца ма

(77/248540)

                                                                             HIP –PE TRO HE MI JA a.d. PAN ČE VO 
li der u obla sti pro iz vod nje pe tro he mij skih pro iz vo da u Sr bi ji 

po zi va ener gič ne i mo ti vi sa ne kan di da te, sprem ne na pro fe si o nal ni raz voj 

da kon ku ri šu na po zi ci ju 

IN ŽE NJER SLU ŽBE  – RAD NA JE DI NI CA ELEK TRO SNAB DE VA NJE 
Lo ka ci ja: Pan če vo
Broj iz vr ši la ca: 1
Od go vor no sti:
Uče stvu je u kon tro li dnev nih iz veš ta ja/rad nih li sta ko ji se od no se na odr ža va nje elek tro o pre me, in sta la ci ja, ure đa ja i

obje ka ta, vr še nju teh nič ko – teh no loš kih pro ce na i de ter mi ni sa nju neo p hod nih ak tiv no sti, sa ci ljem obez be đi va nja  i

una pre đi va nja nji ho ve rad ne funk ci je. 

Uče stvu je u de fi ni sa nju op ti mal nih re sur sa za iz vo đe nje ak tiv no sti, kre i ra nju na lo ga za re a li za ci ju uslu ga ili na bav ku

neo p hod nih re zer vnih de lo va, raz ma tra nju i ko men ta ri sa nju pri spe lih po nu da i da va nju od go va ra ju će teh nič ke sa gla -

sno sti. 

Uče stvu je u sa gle da va nju mo gu ćih opa sno sti pri li kom re a li za ci je po je di nih kri tič nih ak tiv no sti i pred la ga nju od go va ra -

ju ćih pre ven tiv nih me ra za spre ča va nje po vre đi va nja ili oš te će nja zdra vlja za po sle nih.

Uče stvu je u obez be đi va nju neo p hod nih do zvo la za rad, pri pre mi i us kla đi va nju po treb ne do ku men ta ci je, za spr o vo đe -

nje ak tiv no sti iz do me na pre ven tiv nog i ko rek tiv nog elek tro o dr ža va nja u skla du sa va že ćom za kon skom re gu la ti vom i

stan da r di ma.

Zah te vi:
-     VSS/ VII – dipl./ma ster inž. elek tro teh ni ke i ra ču na r stva – smer ener ge ti ka

-     Po že ljan je po lo žen struč ni is pit iz pr o ti vek splo ziv ne zaš ti te

-     Po zna va nje en gle skog je zi ka - sred nji ni vo

-     Ak tiv no ko riš će nje ra ču na ra (MS Of fi ce, in ter net) 

Po sto ji mo guć nost za poš lja va nja pri prav ni ka

Rad se od vi ja u pr voj sme ni

Uko li ko sma tra te da ste pra va oso ba za ovu po zi ci ju, po šalj te svo ju bi o gra fi ju i pro prat no pi smo naj ka sni je do 12. 10.

2017. go di ne na sle de ću e-mail adre su: 

hr@ hip-pe tro he mi ja.rs 

Bi će kon tak ti ra ni sa mo oni kan di da ti ko ji uđu u uži iz bor. 
Va ša pri ja va bi će tre ti ra na na stro go po ver ljiv na čin

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-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 ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА НИ -

СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

КАТ. ПАР. БРОЈ 5711/1, 5709 и 5710 КО ПАН ЧЕ ВО,

ЗА ПЛА НИ РА НУ ИЗ ГРАД ЊУ  ВИ ШЕ ПО РО ДИЧ НИХ

СТАМ БЕ НО ПО СЛОВ НИХ ОБЈЕ КА ТА СПРАТ НО СТИ

П+1+Пс и П+2+Пк У УЛИ ЦИ  ЖАР КА ФО ГА РА ША

БРОЈ 20 и 22 ПАН ЧЕ ВО,  из ра ђен од стра не ДОО

„AMBER PRO”,  Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка  1, ТЦ

Тру бач, под бро јем про јек та 01/2017, за ин ве сти то ра

ДОО  „AMBER PRO”,  Ул. Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка

1, ТЦ Тру бач.

      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, број 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 и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  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  013/308-

905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 9 до 15 са ти, у пе -

ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7 да на, по чев

од  29. 09. 2017. го ди не.

      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, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

У скла ду са чла ном 63. став 2. За ко на о пла ни ра њу и

из град њи („Слу жбе ни гла сник РС” број 72/09, 81/09 –

ис прав ка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-

УС, 98/13-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
АВ НУ ПРЕ ЗЕН ТА ЦИ ЈУ 

      УР БА НИ СТИЧ КОГ ПРО ЈЕК ТА ЗА ПО ТРЕ БЕ УР БА -

НИ СТИЧ КО-АР ХИ ТЕК ТОН СКЕ  РАЗ РА ДЕ ЛО КА ЦИ ЈЕ

за из град њу ви ше по ро дич ног стам бе ног објек та са 8

ста но ва, спрат но сти  П + 2, у Ули ци Иве Кур јач ког број

67, кат. пар це ла број 1579/1 к.о. Пан че во,  из ра ђе ног

од стра не „Art Royal inženjering” Ул. Трг Сло бо де број

1, Пан че во  број УП-а 25/17, за ин ве сти то ра Сла ђа на

Шу пи ца, Ули ца Ка ра ђор ђе ва  број 34, Пан че во.

      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, број 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 и стам бе но-ко му -

нал не по сло ве.  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

013/308-905,  кан це ла ри ја 610, у вре ме ну од 8.30 до

15 са ти у пе ри о ду  тра ја ња  јав не пре зен та ци је  од  7

да на, по чев од  29. 09. 2017. го ди не.

      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, Трг кра ља Пе тра I, број 2 - 4, Пан че во.

DOO „PAN LEDI”
Рит ска бр. 14, Пан че во

ОГЛА ША ВА ПО ТРЕ БУ 
ЗА МЕ ХА НИ ЧА РИ МА КО ЈИ ЋЕ ОДР ЖА ВА ТИ 

И СЕР ВИ СИ РА ТИ КА МИ О НЕ

Сви за ин тре со ва ни се мо гу ја ви ти на те ле фон

064/824-17-16 или 064/862-71-57, у ин тер ва лу од 8 до

16 са ти.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 29. септембар 2017.24

С ве ли ком ту гом у ср цу оба ве шта ва мо вас да је 20. сеп тем бра, из -

не на да, пре ми нуо наш во ље ни

СА ВА КР ЧА ДИ НАЦ

Хва ла ти за све што си учи нио за нас. Во ле ће мо те и но си ти у ср цу

за у век.

Су пру га ВЕ РА, си но ви НИ КО ЛА и ЈО ВАН, сна хе МИ МА и СА ШКА

и ње го ви уну ци МА ТЕ ЈА, ЛУ КА и ЛА ЗАР

(23/248334)

ДУ ШАН
БОГ ДА НО ВИЋ

По след њи по здрав оцу,
та сту и де ди

од ЉИ ЉА НЕ, ЖЕЉ КА,
СА ШКЕ и ИВА НА

(24/245356)

По след њи по здрав 

ДУ ША НУ 

БОГ ДА НО ВИ ЋУ

од си на ЈО ВА НА, сна је

ДУ ШИ ЦЕ, уну ка 

МИ ЛО ША,  сна је 

ДА НИ ЈЕ ЛЕ, уну ке 

МА РИ НЕ и пра у ну чи ћа

(27/248360)

Дра ги ку ме

СА ВА КР ЧА ДИ НАЦ
Вре ме ни ка да не ће из бри са ти се ћа ње на тво ју до бро ту
и по ште ње.

Тво ји ку мо ви ЈО ВА и МИ ЛАН КА

(40/248839)

По след њи по здрав зе ту, шо го ру и те чи

СА ВИ КР ЧА ДИН ЦУ

од сва је НА ДЕ и шо го ра НИ ЏЕ с де цом

(46/248430)

Пре ста ло је да ку ца ср це на шег

СА ВЕ КР ЧА ДИН ЦА
Оста је у се ћа њу сва је ЗО РИ ЦЕ и шо го ра НИ КО ЛЕ 

с де цом МИ ТОМ и БО БОМ

(47/248432)

По след њи по здрав 

ДУ ША НУ 

БОГ ДА НО ВИ ЋУ

од су пру ге МИ ЛИ ЦЕ

(28/248364)

По след њи по здрав на -

шем дра гом Рај ку

РАЈ КО 

СИ МЕ У НО ВИЋ

1933–2017.

Би ла нам је част има ти

ро ђа ка тво је ве ли чи не.

По чи вај у ми ру, увек

ћеш би ти у на шим ср -

ци ма и ни кад те за бо ра -

ви ти не ће мо.

СТА НОЈ КА, ДРА ГАН и

ДЕ САН КА с по ро ди цом

(55/248467)

По след њи по здрав нај бо љем су пру гу на

све ту

РАЈ КУ СИ МЕ У НО ВИ ЋУ

1933–2017.

Хва ла ти на све му што си учи нио за нас,

био си на ша зве зда во ди ља. За у век ћеш

би ти у на шим ср ци ма.

Тво ја не у те шна су пру га ИКО НИ ЈА

(56/248470)

По след њи по здрав на шем нај бо љем та ти,

све кру, де ди и пра де ди

РАЈ КУ СИ МЕ У НО ВИ ЋУ

1933–2017.

С љу ба вљу и ту гом чу ва ју га од за бо ра ва

ње го ви: син ЗО РАН, сна ја ТА ТЈА НА,

уну ка ЈЕ ЛЕ НА, унук ВЛА ДАН и пра у ну ка

МИ О НА

(57/248470)

По след њи по здрав дра гом и нај бо љем

оцу, све кру и де ди

РАЈ КУ СИ МЕ У НО ВИ ЋУ

1933–2017.
Не по сто је ре чи ко ји ма се мо же опи са ти

бол и ту га ко ју осе ћа мо. 

Био си део нас. Оста вио си не из бри сив

траг у на шим ср ци ма.

Тво ји не у те шни: син ГО РАН, 

сна ја ВЕ СНА, унук МИ ЛОШ и уну ка АНА

(58/248470)

26. сеп тем бра 2017, у 96. го ди ни, пре ми нуо је

наш дра ги

РА ДО ВАН СРЕ ДО ЈЕ ВИЋ

1922–2017.

За у век ће би ти у на шим ср ци ма.

Ћер ка СВЕ ТЛА НА, зет ПЕ ТАР и уну ци 

АЛЕК САН ДРА и НЕ БОЈ ША
(75/248529)

По след њи по здрав при ја те љу

РА ДО ВА НУ

Пам ти ће мо га по пле ме ни то сти и до бро ти.

По ро ди ца КО СТИЋ
(76/2485)

По след њи по здрав ћер ки

ЂУР ЂЕВ КИ КО ВА ЧЕ ВИЋ БЕ БИ

1947–2017.

од мај ке КА ТИ ЦЕ
(63/248494)

По след њи по здрав мај ци

ЂУР ЂЕВ КИ КО ВА ЧЕ ВИЋ БЕ БИ

1947–2017.

од си на БО ЈА НА и ћер ке СНЕ ЖА НЕ 

с по ро ди ца ма
(64/248494)

По след њи по здрав

ЂУР ЂЕВ КИ
КО ВА ЧЕ ВИЋ БЕ БИ

од ком ши ја из ула за у
Мо ше Пи ја де 124

(52/248455)

26. сеп тем бра 2017, у 66. го ди ни, пре ми нуо је

наш

НО ВИ ЦА МИ ЛИ ЋЕ ВИЋ
1952–2017.

Са хра на ће се оба ви ти 28. сеп тем бра 2017, у 14 са -
ти, из ка пе ле на пра во слав ном гро бљу у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га СЛАВ КА, син ЗО РАН,
ћер ка ИВА НА, зет МИ ЛУ ТИН, уну ци МА ТЕ ЈА 

и МИ НА и оста ла род би на
(79/248561)

По след њи по здрав дра -

гој се стри, сва сти ки и

тет ки

ВЕ РО НИ ГА ГЕС

1958–2017.

Од АН ЂЕЛ КЕ, 

ДРА ГА НА, ДУ ША НА,

МИ ЛИ ЦЕ и МА РИ НЕ

(83/248580)

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

По след њи по здрав

ЉУ БО ДРАГУ
МИЉ КО ВИЋУ
од по ро ди ца АН ДРИЋ 

и БУ ЧЕ ВАЦ
(61/248478)
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Про шло је осам го ди на

од смр ти на шег до брог

и во ље ног

АН ДРЕ ЈЕ 

ПА ВЛО ВИ ЋА

1934–2009.

Се ћа ња не бле де, љу бав

и бол не пре ста ју. Увек

си у на шим ми сли ма.

Су пру га СПА СА, ћер ка

ЕМИ ЛИ ЈА, уну ка 

СИ МО НА и зет ГО РАН

(14/248286)

Че тр де сет да на је про шло

МА ЦО
Ту го, на ша веч на.

Тво ја те ка и твој ГО ГА

(35/248380)

Про шле су три го ди не од смр ти на шег оца и де де

ЂУ РИ ЦЕ МИ ЛУ НО ВА ЂУ КЕ
Во ли мо те и у ср цу чу ва мо.

Син ПРЕ ДРАГ и уну ци МАР КО и СТЕ ФАН

(60/248476)

Се ћа ње на су пру га

ПЕ ТРА
ЛЕ ПЕ ДА ТА

28. IX 2013 – 28. IX 2017.
Су пру га РУ ЖИ ЦА

(20/298317)

Последњи поздрав великом борцу

ДУ ШАН КИ ТРАЈ КО СКИ

1967–2017.

ЗОРАН ПЕШЕВСКИ с породицом

(87/ф)

Последњи поздрав

ДУ ШАН КИ ТРАЈ КО СКИ

1967–2017.

Колектив ауто-центра „Зоки”

(87/ф)

По што ва ном

ВУ ЈА ДИ НУ ЛА ЗИ ЋУ

по след њи по здрав.

Ко лек тив „Про ба нат-Из град ња” д.о.о.

(80/ф)

27. сеп тем бра 2017. го ди не пре ми нуо је наш во -

ље ни су пруг, отац, де да и пра де да

ЈО ВАН ВЕ СЕ ЛИ НО ВИЋ
5. V 1931 – 27. IX 2017.

С ве ли ком љу ба вљу и по што ва њем су пру га 

ДУ ШАН КА и син СЛО БО ДАН с по ро ди цом
(81/248577)

По след њи по здрав дра -
гом де ди

ЈО ВА НУ 
ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋУ

Уну ка НА ТА ША и зет
МИ ЛАН
(82/248577)

По след њи по здрав де ки

ЈО ВА НУ 

ВЕ СЕ ЛИ НО ВИ ЋУ

од уну ка МИ ЛО ША 

и уну ке СА ЊЕ 

с по ро ди цом

(84/248581)

ТУ ЖНО СЕ ЋА ЊЕ

МИ ТА КО СА РА
30. IX 2010 – 30. IX 2017.

Са мо ми зна мо ко ли ко

нам не до ста јеш.

Ту гу је за то бом су пру га

МАР ГИ ТА, син ТИ БОР,

сна ја АНИ ЦА, уну ке

НА ТА ЛИ ЈА 

и КА ТА РИ НА

(86/248600)

По сле ду ге и те шке бо ле сти, 23. сеп тем бра 2017.

пре ми нуо је

ВУ ЈА ДИН ЛА ЗИЋ
1955–2017.

Са хра на је оба вље на 25. сеп тем бра, у 13 са ти, на
Но вом пан че вач ком гро бљу.
По след њи по здрав, ожа ло шће ни: су пру га ВЕ РА,
фа ми ли ја, при ја те љи и ком ши је. 
Бол и ту га су низ мер ни, ан ђе ли не ка те чу ва ју
„ла не мо је”.

Тво ја ЧУПА
(71/248529)

По след њи по здрав на шој дра гој

НА ДИ ТА ДИЋ

Тво је ко ле ге из  Елек тро о др жа ва ња 

Ра фи не ри је наф те Пан че во

(65/248497)

По след њи по здрав ма ми

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Мај ко за у век ћеш оста -

ти у на шем ср цу.

Ћер ка ВЕ РА 

с по ро ди цом

(66/248516)

По след њи по здрав ма ми

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

Мај ко, оста ћеш увек у

мом ср цу и ми сли ма.

Ћер ка ПЕ ТРИ ЈА 

с по ро ди цом

(67/248516)

По след њи по здрав мај ци

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

од ћер ке МИ ЛИ ЦЕ 

с по ро ди цом

(68/248517)

По след њи по здрав мај ци

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

од си на МИ ЛЕ 

с по ро ди цом

(69/248517)

По след њи по здрав мај ци

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

од си на ДРА ГО ЉУ БА 

с по ро ди цом

(70/248517)

По след њи по здрав во -

ље ној за о ви и тет ки

МИЛ КИ 

ЈО ВА НО ВИЋ

С љу ба вљу 

и по што ва њем снај ка

ЂУ КА с по ро ди цом

(85/85/248590)

Ту жна ср ца ја вља мо свим ро ђа ци ма, при ја те љи ма и по зна ни ци ма

да је 21. сеп тем бра 2017, у 77 го ди ни, пре ми нуо наш дра ги

МИ ЛУ ТИН ЂОР ЂЕ ВИЋ
1940–2017.

Са хра на је оба вље на 23. сеп тем бра 2017, у 15 са ти, на Но вом гро -

бљу у Пан че ву.

Ожа ло шће ни: су пру га ЉИ ЉА НА, ћер ка БИ ЉА НА с по ро ди цом,

син МИ ЛАН с по ро ди цом и оста ла род би на и при ја те љи

(36/248385)

Дра гом ком ши ји

МИ ЛУ ТИ НУ

ЂОР ЂЕ ВИ ЋУ

Ком шо мој, при ја те љу

мој. По чи вај у ми ру.

Тво је ком ши је ЈО ВА 

и МИ ЛАН КА

(39/238390)

С ту гом се опра шта мо од на ше

МИР ЈА НЕ АН ЂЕЛ КО ВИЋ

Брат ЗЛАТ КО са си но ви ма ГОЈ КОМ и ВЕ СЕ ЛИ НОМ

(43/248411)

РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати
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28. сеп тем бра 2017.

про шло је се дам го ди на

от ка ко ни је с на ма наш

во ље ни су пруг и та та

ДУ ШКО 

СА ВУ ЛОВ

1946-2010.

С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо те у на шим

ср ци ма.

Не у те шне: су пру га 

БО ЖА НА и кћер ка 

ВЕ СНА с по ро ди цом

(17/248333)

ОПА ЛИЋ

РО САН ДА                         ТО МО
1997–2017.                                   2003–2017.

Успо ме не на Вас ни ка да не бле де.
Ва ша ЗВЕ ЗДА НА

(41/248392)

СЕ ЋА ЊЕ

БЕ ЉИН

МИ ЛО РАД                      СУ ЗА НА
2001–2017. 2009–2017.

Чу ва мо успо ме ну на вас.
Син ЗО РАН и ДУ ШИ ЦА

(42/248403)

На шем дра гом

ДУ ША НУ
АЛИМ ПИ ЋУ

У су бо ту, 30. сеп тем бра
2017. го ди не, у 10 са ти,
на Ста ром пра во слав -
ном гро бљу да ва ће мо
јед но го ди шњи по мен.

Су пру га КА ТИ ЦА 
и бра ћа ЈО ВАН и МИ ЛЕ

с по ро ди цом

(45/248422)

У су бо ту, 30. сеп тем бра, у 12 са ти, да ва ће мо го -

ди шњи по мен на шем

ЛА ЗА РУ ЈА ДРА НУ

Су пру га ВЕ РИ ЦА и де ца СА ЊА, СА ША, 

СНЕ ЖА НА и ДА НИ ЈЕ ЛА с  по ро ди ца ма
(51/248451)

СЕ ЋА ЊЕ

4. X 1997 – 4. X 2017.

ТИ ХО МИР 

ЂО КО ВИЋ

Су пру га ЈЕ ЛИ СА ВЕ ТА 

и ћер ке ДРА ГА НА 

и ДА НИ ЈЕ ЛА 

с по ро ди ца ма

(59/248472)

25. VIII 2017 – 3. X 2017.

че тр де сет да на

СЛА ВИ ЦА ЂОР ЂЕ ВИЋ МА ЈА
Хва ла ти на све му сто си учи ни ла за нас. Смрт је
са мо пре кид ово зе маљ ског жи во та. Твој жи вот
ће увек би ти при су тан у на ма. Са да ка да ту гу је -
мо за то бом и да ље бу ди та ко до бра на не ком
дру гом ме сту. Јер, ово зе маљ ски жи вот је крат ко -
тра јан, а рај је ве чан. Пу но те во ли мо.

Уну ка КРИ СТИ НА, унук МАР ТИН 
и ћер ка СИН ТИ ЈА

(62/248450)

СЕ ЋА ЊЕ

ДО БРЕ 

НИ КО ЛОВ

4. X 1991 – 4. X 2017.

Вре ме нам не пру жа

уте ху...

Не до ста јеш нам.

Тво ја по ро ди ца

(72/248523)

ВЛА ГО ЈА 
СТА МЕН КОВ СКИ

2010–2017.

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

(73/

8. ок то бра 2016. на пу -

стио нас је су пруг и

отац

СА ША 
СТО ЈА НО ВИЋ

ШОК
Је ди но, во ље но на ше...
Не до ста јеш нам нео пи -
си во....

Су пру га ЈА СМИ НА и
ћер ке ДУ ЊА и НЕ ВЕ НА

(74/248526)

СЕ ЋА ЊЕ

ОЛ ГА 

ЦВЕТ КО ВИЋ

2007–2017.

Тво ји: су пруг, си но ви,

снај ке и уну ци

(78/248549)

Пет на ест го ди на је про шло, а се ћа ње на те бе и да ље не

бле ди

ДЕ СИ МИР ПО ПО ВИЋ

За у век тво ји: АН ДРЕ ЈА, МА ТЕ ЈА, ИРЕ НА и ДРА ГАН
(11/ф-1281)

27. сеп тем бра на вр ши ло се осам го ди на от ка ко ни је с на ма

МИ ЛОШ БЕ ГО ВИЋ

Ро ђо, не до ста јеш нам.

(44/248412)

СЛО БО ДАН

ША ЈИН БО ЋА

1946–2014.
Три го ди не је про шло, а

бол не про ла зи. За у век

ћеш оста ти у на шим ср -

ци ма.

Тво ја БРАН КА с де цом

и уну ча ди ма

(8/242273)

СЕ ЋА ЊЕ

3. ок то бра би ће две го ди не от ка да је умро мој

дра ги су пруг, мој Ше ри

ПЕ ТАР МАР ТИ НО СКИ

Су пру га МИ ЦА с де цом
(33/248373)

IN MEMORIAM

ЧЕ ДО МИР МИ ЛО СА ВЉЕ ВИЋ

20. III 1932 – 2. X 2012.

Са нај ве ћом љу ба вљу чу ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ја по ро ди ца
(48/248435)

У су бо ту, 30. сеп тем бра, у 10 са ти, на гро бљу Ко -

теж да је мо ше сто ме сеч ни по мен на шој мај ци

ЈУЛ КИ ДА ВИ ДО ВИЋ

Ње на де ца
(50/248449)

IN MEMORIAM

СР ЂАН СЕ ГЕ ДИН ЧЕВ

У су бо ту, 30. сеп тем бра 2017, у 11 са ти, на Ста -

ром пра во слав ном гро бљу, да ва ће мо ше сто -

месчни по мен.

Ње го ви нај ми ли ји
(29/248366)

У су бо ту, у 11 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо

ше сто мес че ни по мен

ЕСТЕР СО КО ЛОВ

1943–2017.

Не до ста јеш.

Тво ји нај ми ли ји
(31/248370)

30. сеп тем бра 2017, у 11

са ти, да је мо го ди шњи

по мен по што ва ном и

во ље ном

ПАН ТИ 

МИ ЛИ КИ ЋУ

У чи јим ће мо очи ма, са да

ту жни, да се са кри је мо.

По ро ди ца

(49/248439)

МИ ЛЕ БУ КУР

29. IX 1957 – 29. IX 2017.

У су за ма и на да на шњи

дан, на дан ка да си ро -

ђен, си не мој.

Тво ја мај ка РО СА

(54/248464)
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30. де цем бра је го ди шњи по мен на шем

СЛО БО ДА НУ 

СТЕ ФА НО ВИ ЋУ

С љу ба вљу и по што ва њем но си мо те у ср -

ци ма и чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји нај ми ли ји

(1/248004)

У че твр так, 28. сеп тем -

бра 2017. би ће три го ди -

не отка ко ни је с на ма

ВЛА ДИ МИР

КО ВА ЧЕ ВИЋ

ПИ ЖОН

Не ка те на ше ми сли за -

гр ле, не ка те по љу бе су -

зе на ше, а успо ме не и

бес крај ну љу бав ко ју си

нам пру жио оста ће

трај но у на шим ср ци ма.

Тво ји: ФИ ЛИП

и ЈЕ ЛЕ НА

(2/248246)

Го ди на за го ди ном...

три.

Се ћа ње на во ље ног си на

ВЛА ДИ МИ РА

КО ВА ЧЕ ВИ ЋА

ПИ ЖО НА

2014–2017.

По до бр о ти те пам ти мо,

с по но сом спо ми ње мо и

чу ва мо од за бо ра ва.

Тво ји: ма ма и та та

(3/248246)

2014–2017. 

ВЛА ДА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Ни кад за бо ра вљен, за у -

век у ср цу!

Тво ји: УГЉЕ ША 

и ИРЕ НА

(4/248246)

2014–2017. 

ВЛА ДА 

КО ВА ЧЕ ВИЋ

Ти жи виш у сва ком на -

шем да ну!

Ба бе ЖИ ВА НА 

и МИ ЛИ ЦА

(5/248246)

У че твр так, 28. сеп тем -
бра 2017.  би ће три го -
ди не отка ко ни је с на ма

ВЛА ДИ МИР
КО ВА ЧЕ ВИЋ

ПИ ЖОН
Вре ме ни је учи ни ло
сво је. Пат ња, бол и ту га
оста ју у на ма.

По ро ди ца 
МИ ЛО ВА НО ВИЋ

(6/248246)

Про шле су три го ди не

од смр ти мо је тет ке 

РАД МИ ЛЕ 

НО ВА КО ВИЋ

Се ћа ње на њу чу ва ју

по ро ди це 

НИ ШКА НО ВИЋ 

и МАЈ СТО РО ВИЋ

(7/248248)

МИ О ДРАГ А. БО ГО ЈЕ ВИЋ
2014–2017.

Жи виш у на ма.
Тво ји: су пру га НА ДЕ ЖДА и си но ви ПРЕ ДРАГ 

и БРА НИ СЛАВ

(12/248279)

СЕ ЋА ЊЕ

СА ВО КУ ЗМА НО ВИЋ
2. X 2003 – 2. X 2017.

Жи виш у на шим ми сли ма и сно ви ма.
С не из мер ном љу ба вљу и ту гом тво ја по ро ди ца

(13/248284)

3. ок то бра 2017. го ди не на вр ша ва се шест ту -

жних ме се ци от ка да си ме на пу стио

АЛЕК САН ДАР КОП ЧОК 

ШАН ДОР

Знао си ко ли ко сам те во ле ла, али ни кад не ћеш

са зна ти ко ли ко ми не до ста јеш.

Тво ја су пру га ИЦА
(16/248298)

Се ћа ње на бра та, се стру и сна ју

МИ РО СЛА ВА           ПА УН               ОЛ ГА

28. III 2017. 2007. 2005. 

Про ла зе да ни и го ди не, са мо ту га и бол оста ју.

Ожа ло шће ни: се стра и за о ва ЗО РА, се стра ГРО ЗДА и оста ла род би на

(18/248310)

СЕ ЋА ЊЕ

ЈЕГ ДО МИР 

ЈЕ ШО 

ДР ЧЕ ЛИЋ

27. IX 1981 – 27. IX 2017.

С љу ба вљу и по но сом чу -

ва мо успо ме ну на те бе.

Тво ји нај ми ли ји

(21/248320)

Хва ла ти за успо ме не

РИ СТИ ВО ЈЕ

КО РА ЊИЋ

1927–2016.

По ро ди ца КО РА ЊИЋ 

и по ро ди ца БИ ЖИЋ

(22/248331)

СЕ ЋА ЊЕ

4. ок то бра на вр ша ва ју се две го ди не од смр ти

на шег дра гог

ДУ ША НА МИ ШКО ВИ ЋА

2015–2017.

За у век ћеш би ти у на шем се ћа њу и на шим ср ци ма.

Тво ја по ро ди ца
(15/248287)

Осам го ди на ни си с на ма а и да ље нам не до ста јеш

СТА НИ МИР ЛЕ МА ЈИЋ

Тво ја по ро ди ца

(19/248316)

БО РИС НИ КО ЛОВ СКИ
5. X 2008 – 5. X 2017.

Увек ћеш би ти с на ма.
Тво ји: су пру га МИЛ КА, син РИ СТО и кћи МА РИ НА 

с по ро ди ца ма

(25/248358)

Се ћа ње на на ше дра ге ро ди те ље

МИ ЛИ ШИЋ

ГОЈ КО                    СТА НА
1998–2017.                          2015–2017.

С по но сом успо ме ну на њих чу ва ју и увек их се

ра до се ћа ју њи хо ва де ца.

Син СА ВО и БО ГО ЉУБ и ћер ка ВА СИ ЛИ ЈА 

с по ро ди ца ма
(26/248360)

СЕ ЋА ЊЕ

Про шло је че тр на ест го -

ди на от ка ко ни си с на -

ма ми ла ћер ки це

СО ЊА 
ПЕТ КОВ СКИ

Се ћа ња на те бе оста ју
веч на.

Отац ИЛИ ЈА, мај ка 
ЉУ БИН КА, брат 

МИ РО СЛАВ и син СР ЂАН
(30/248368)

Про шло је го ди ну да на от кад нас је на пу сти ла

на ша дра га

РА ДИН КА ТЕ КИ ЈА ШКИ
Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће мо го -

ди шњи по мен на шој дра гој мај ци, се стри и ба ки

да ва ти у су бо ту, 30. сеп тем бра 2017. го ди не, у 11

са ти.

С љу ба вљу и ту гом ње ни нај ми ли ји
(32248372)

Стал но си у на шим ср ци ма и на шим ми сли ма

ГУ ТЕ ША

КА ТИ ЦА                   ИЛИ ЈА

1930–2015. 1923–1999.

Не из мер но за хвал не за све што сте нам по да ри -

ли и че му сте нас на у чи ли.

Ћер ке МА ЦА и МИ РА с по ро ди ца ма
(34/248379

СЕ ЋА ЊЕ

НИ КО ЛА 

ТО ДО РОВ 

ШИ ШКОВ

По сле два де сет пет го ди -

на, тво јим од ла ском, пра -

зни на оста ла је за у век.

Су пру га с де цом

(37/248386)

У су бо ту, 30. сеп тем бра, у 11 са ти, на гро бљу Ко -

теж да је мо го ди шњи по мен на шој дра гој

МИ ЛЕ НИ ШО ЛЕ ВИЋ

Ма ма, мно го ми не до ста јеш.

Тво ји во ље ни: син ЗО РАН и се стра РА ДА 

с по ро ди цом
(38/248389)
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Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Про бај те да на ђе те вре ме на и
по све ти те се се би ма ло озбиљ ни -
је. Пре кон тро ли ши те сво је здрав -
стве но ста ње. По ја ча на нер во за
мо же би ти узрок на пе тих од но са
са са рад ни ци ма, али и из вор
свaђе с парт не ром и уку ћа ни ма.

Има те иде је ко је ове сед ми це
мо гу да се ре а ли зу ју и до не су
зна чај ну еко ном ску до бит. Из ву -
ци те из наф та ли на сво је ста ре
пла но ве и по ла ко кре ни те да их
ре а ли зу је те. Парт нер ски од но си
су као клац ка ли ца, али ви сте
већ на то на ви кли.

На по кон се за вр ша ва пе ри од
не ста бил но сти – и фи нан сиј ске и
емо тив не. Ула зи те у јед ну са свим
но ву фа зу. Не ка ко осе ћа те да вам
се сна га вра ћа и да сте спрем ни
за ак ци ју. Упу сти те се у по сло ве
ко ји до ла зе из ино стран ства или
зах те ва ју са рад њу са стран ци ма.

Ко ли ко год да сте у пра ву, ово
ни је баш нај бо љи тре ну так да то
до ка зу је те. По тро ши ће те сво је
жив це, а не ће те се по ме ри ти с ме -
ста. Бри га око ста ри јих чла но ва
по ро ди це. Озбиљ но схва ти те сво -
је здрав стве не про бле ме, по го то -
во ако су у пи та њу гла во бо ље.

Ово је вре ме ка да се ја вља ју ва -
ше ста ре бољ ке – про бле ми са
згло бо ви ма. Бу ди те што ак тив ни -
ји. Сти ца јем окол но сти отво ри ће
вам се шан се за но ве по сло ве,
али и за об но ву не ких уго во ра на
ко је сте већ за бо ра ви ли. Парт -
нер ски од но си су ста бил ни.

Ова сед ми ца до но си ка кву-та кву
ста би ли за ци ју. Бу ди те се из ма -
ло ду шно сти, ски да те сво је ма ске
и кре ће те у ак ци ју. По ра ди те на
од но си ма с ко ле га ма и са рад ни -
ци ма, с парт не ром, али и са уку -
ћа ни ма. Љут ња и бес ни ка да ни -
су до бри са вет ни ци.

Ни шта ни је не мо гу ће ако се за и -
на ти те и раш чи сти те свој парт нер -
ски ста тус до кра ја. При лич но сте
то ле рант ни, али по сто је и гра ни це
пре ко ко јих не же ли те да пре ђе те.
Це ло куп на си ту а ци ја мо же иза -
зва ти ма ње здрав стве не про бле -
ме, али не ма раз ло га за па ни ку.

Ако има те би ло ка кав здрав -
стве ни про блем, по се ти те ле ка -
ра. Ду го пла ни ран и оче ки ван
су срет са осо бом с ко јом мо же те
оства ри ти са рад њу, мо гао би се
ре а ли зо ва ти ове сед ми це. Бу ди -
те са мо у ве ре ни и мир ни. Пу сти -
те парт не ра да вам по мог не.

Ово је сед ми ца ка да ће те на ма -
ло гру бљи на чин би ти на у че ни да
се не ме ша те у ту ђе ства ри, ма кар
то би ли и нај до бро на мер ни ји са -
ве ти и ис кре не же ље с ва ше стра -
не. Тру ди те се да др жи те је зик за
зу би ма. Емо тив но сте пра зни.
Дру жи те се и на пу ни те ба те ри је.

Већ ду же вре ме се вр ти те укруг.
Бу ди те од луч ни и ста ви те тач ку
на све. Пе ри од је по во љан да по -
ста ви те сво је усло ве без стра ха
од по сле ди ца. Бри не те се да не
оста не те без по др шке па рт не ра,
али му ипак не до вољ но по ка зу -
је те осе ћа ња.

Парт нер, ро ђак или бли зак при -
ја тељ по мо ћи ће вам да раз ре ши те
сво је по слов не не до у ми це. Ни ка -
кво по нов но за ду жи ва ње ни је по -
вољ но, ре ор га ни зуј те се са оним
чи ме рас по ла же те. По ро ди ца је и
да ље ваш нај бо љи, ако не и је ди ни
пра ви осло нац и по кре тач.

Ана ли тич ни сте и ве ли ки сте де -
та љи ста, а то вас по не кад до во ди
у не за вид не си ту а ци је. Пу сти те
љу де да жи ве она ко ка ко во ле.
Раз ми шља те о ста рој љу ба ви, пу -
шта те фил мо ве у сво јој гла ви. Пре -
се ци те то јед ним те ле фон ским по -
зи вом и на по кон ре ши те ди ле му.

Бик
(21. 4 – 20. 5)

Шкорпија
(23. 10 – 21. 11)

Близанци
(21. 5 – 21. 6)

Стрелац
(22. 11 – 21. 12)

Рак
(22. 6 – 22. 7)

Јарац
(22. 12 – 20. 1)

Лав
(23. 7 – 22. 8)

Водолија
(21. 1 – 18. 2)

Девица
(23. 8 – 22. 9) Рибе

(19. 2 – 20. 3)
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ИНФО/ЗАБАВА

РО ЂЕ НИ

До би ли бли зан це – си но ве
15. сеп тем бра: Фи ли па и Ни ко лу – Не вен ка До ма зет Жи ва нић и Да ни јел Жи ва нић.

До би ли ћер ку
1. сеп тем бра: Ла ну – Ива на Алб и Ва ња Ли ња ко вић; 5. сеп тем бра: Те о до ру –
Дра га на Ве лич ков ски; 8. сеп тем бра: На ђу – Ана Циц ка и Јан ко Хрк; 11. сеп тем -
бра: Не ве ну – Ива на То ма ше вић и Сла ђан Илић; 12. сеп тем бра: Ду њу – На та ша и
Ми ле На ва ла, Еле ну – Ан дри ја на и Ср ђан Жи ва нов; 14. сеп тем бра: Ан ге ли ну – Зо -
ра на Пе три чић и Вла дан Ми ја то вић, Ма ри ју – Мир ја на и Ду шан Ми ло са вље вић; 17.
сеп тем бра: Не ду – Ми ли ца и Ми ро слав Ми ло шев ски, Те о до ру – На та ша и Да ни јел
Ми тро вић, Иву – Ми ља на и Дра ган Ђор ђе вић. 

До би ли си на
21. ав гу ста: Фи ли па – Алек сан дра и Бо јан Ве ли нов ски; 24. ав гу ста: Мар ти на – Вла ста
и Мар тин По љак; 27. ав гу ста: Але на – Адри ја на Кре чуљ и Мла ден Мун ћан; 5. сеп тем -
бра: Ва си ли ја – Ма ри ја Бу ба ло и Јо ван Да бић, Ми ло ша – Сне жа на Ко ва чев и Ми о драг
Ђор ђе вић; 6. сеп тем бра: Вла сти ми ра – Пер са Бу дак и Хри сти ан Ге о рг Бран ко Бу дак;
11. сеп тем бра: Ан дре ја – Је ле на Сто ја но вић и Дар ко До дић; 13. сеп тем бра: Мак си ма
– Адри а на Са ли хи и Го ран Си мо но вић, Алек су – Је ле на и Са ва Дра гић, Ми хај ла – Ива -
на Се му но вић и Дра го слав Је шић, Ву ка – Зо ра на и Мар ко Је мо вић, Ми хај ла – Са ња и
То пли ца Ри стић; 14. сеп тем бра: Сре те на – Ма ри ја на и Алек сан дар Илић; 15. сеп тем -
бра: Ми хај ла – Ми ре ла и Сло бо дан Ми ле тић, Раст ка – Не ве на Гли го ри је вић Бу гар чић и
Бо рис Бу гар чић, Пе тра – Та ма ра и Сте ван Жи вој нов; 16. сеп тем бра: Ми хај ла – Ја сна
Мар ков Кр ча ди нац и Ми ро слав Кр ча ди нац, Сте фа на – Са ња и Де јан Гр гић, Да ви да –
Та ма ра и Ро берт Ђер фи; 18. сеп тем бра: Фи ли па – На ди ца и Ми лан Миљ ко вић.  

ВЕН ЧА НИ

16. сеп тем бра: Ми ља на Ла за ре вић и Ми лош Ђур ко вић, Ели за бе та Ја ку бов и Иван
Пет ко вић, Мир ја на Ми ло ва но вић и Мар ко Јо ва но вић, Дра га на Аћи мов и Ма ти ја Па -
ра у шић, Јо ва на Јо ва но вић и Не над Ра до је вић; 17. сеп тем бра: Ма ри ја на Ми лић и
Слав ко Ву ков, Би ља на Ве ља нов ски и Мар ко Да кић; 21. сеп тем бра: Ми ле на Му тав -
џић и Иван Бо гут, Ве ри ца То до ров и Вла ди мир Са кић, Ива на Мар ко вић и Ерик По -
пов; 23. сеп тем бра: Ма ја Ла ку шић и Вла ди мир Илић, Не ве на Ан то ни јев и Мар ко
Коц ка, Јо ва на Јо ва нов ски и Мак са Шкр бић.

УМР ЛИ

14. сеп тем бра: Вик то ри ја Руд њан (1936), Ђу рађ Бун чић (1934); 15. сеп тем бра:
Ануш Пет ко вић (1944), Зо ри ца Ри стић (1973), Ан ђел ко Ву јић (1932), Нов ка Ми лен -
ко вић (1949); 16. сеп тем бра: Би сер ка Ња гул Ла пић (1949), Зу за Га јан (1947); 17.
сеп тем бра: Је ле на Бо го је вић (1936); 18. сеп тем бра: На ди ца Јо ва нов ски (1958),
Ко са на Ан кић (1924), Мир ја на Ан ђел ко вић (1949), Бу дим ка Стој ков (1956); 19. сеп -
тем бра: Љу бо драг Миљ ко вић (1944), Јо ван Пе јо вић (1973), Ђур ђа Ми шље но вић
(1955), Ђор ђе Илић (1938); 20. сеп тем бра: Ко са на Ђу ри шић (1929), Ду шан Бог да -
но вић (1939), Са ва Кр ча ди нац (1951); 21. сеп тем бра: Ду ши ца Ву ле та (1929), Ђур -
ђев ка Кон стан ди нов (1942), Ми лу тин Ђор ђе вић (1940).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com, 063/636-053

РЕШЕЊА – Квадрат 7 х 7: злотвор, лутрија, отпоран, трого-
ди, вировит, ојадити, ранитин. Укрштеница: преслаба, ре-
кламер, Екрем, ст, сват, ете, Тин, скиф, ај, етида, тетрапак,
имигрант. Анаграми: (1) Дивна Љубојевић, (2) аналептик,
(3) тениски лакат. Судоку: 156379248, 873142596,
942856731, 684715329, 219463875, 537928614, 721584963,
495637182, 368291457.

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. зликовац, душма-

нин, 2. игра на срећу, 3. издржљив, истрајан, 4. ко-

ји имају три године, 5. пун вртлога, вирова (о води),

6. унесрећити, нанети јад, 7. лек за гастрообољења.
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КВАДРАТ 7 х 7

СУДОКУ
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МИНИ-УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО: 1. исувише слаба, 2. стручњак за реклами-
рање, 3. муслиманско мушко име – старији (скр.), 4. гост
на свадби – плесна фигура у кадрилу, 5. име песника Ује-
вића – врста спортског чамца, 6. узвик бола – музичка
композиција, 7. врста амбалаже, 8. усељеник, досељеник.

УСПРАВНО: 1. прекинути, 2. подушје у католичкој цр-
кви уз пригодну музику, 3. део телевизора – лична заме-
ница, 4. масовна спортска манифестација – мерна једи-
ница за рад, 5. немачки фудбалер (Филип) – филмска
звезда, 6. део коњске опреме – тим, 7. безочан, безобра-
зан, 8. рукотворина (лат.). ВИДИ

ВЕЋ
НАЈБОЉУ

АНАГРАМИ

(2) СРЕДСТВО ЗА ЈАЧАЊЕ

(3) ПОВРЕДА РУКЕ

(1) И  ГЛАС  И  СТАС

ПЛАКАТИ НE треба

aкo снага слаби,

oдмах добро средство

зa jaчање зграби!

Са тренингом хитно

ЛЕКА КАНИ СТАТИ,
због повреде руке

мора мировати.
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сред ње шко ле 1972. годи не
одсе лио у Загреб, како би сту -
ди рао. Ностал ги ја му никад
није дава ла мира, па је до
данас у непре кид ном кон так ту
с род ним местом, а поред тога
што га редов но посе ћу је како
би видео род би ну и при ја те ље,
већ годи на ма пише за „Стар -
че вач ке нови не” рубри ку под
нази вом „Црти це из про шло -
сти”, у којој се бави ста рим
добрим вре ме ни ма.

А када је реч о поме ну тим
игра ма из Стар че ва, оне су
њему и те како позна те.

– Па, ја сам их у мла до сти
играо не само на фол кло ру већ
и на свад ба ма. Про сто рече но,
део су мог бића. Поред тога,
дони рао сам КУД-у „Хор ва ти”
ношњу моје мај ке Маг да ле не,
коју они при ка зу ју куд год да
иду – наво ди Рука ви на.

Све у све му, игре које изво -
де дру штва из Загре ба и Пан -
че ва, а одне дав но и стар че вач -
ки КУД „Нео лит” резул тат су

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.

Чоко лад ни
Пре леп мла ди муж јак поја вио
се ниот ку да у насе љу Котеж 2,
али га дру ги пси у том кра ју
не при хва та ју, па ће се тешко
укло пи ти у ту сре ди ну.

Одлич но се сна ла зи у ста ну
и могао би без про бле ма да
буде кућ ни пас. Сви који би
себи да улеп ша ју живот са
овом вели ком мазом, али и одлич ним чува ром, могу се јави -
ти на кон такт-теле фон 062/204-573.

Шар пла ни нац
Овај муж јак про на ђен је
почет ком месе ца у Новом
Селу, без микро чи па или
огр ли це. Ради се о вео ма
вели ком шар пла нин цу, па је
неја сно како је неко могао
да га пусти да се кре ће без
над зо ра.

Вла сник тре ба хит но да га
пре у зме у град ском при хва -
ти ли шту, а уко ли ко се нико
не јави у закон ском року, може бити удо мљен. Миран је и
послу шан, па сва ко ко је заин те ре со ван за овог лепо та на, тре -
ба само да окре не теле фон 352-148.

АК ЦИ ЈА „ПАН ЧЕВ ЦА” И УДРУ ЖЕ ЊА „ЉУ БИМ ЦИ”

На кон усва ја ња мо гу ће је оба ви ти бес плат ну 
сте ри ли за ци ју удо мље не жи во ти ње. Све информације 

се могу добити на телефон 064/21-74-880 
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.

» Наставак са стране 1

Пре ма Три фу но ви ће вим речи -
ма, у поме ну ти стар че вач ки
репер то ар спа да ју обред не игре
као што су „Фиц ко” и „Ора”.
Обе су биле засту пље не на свад -
ба ма – прва је има ла еко ном -
ску функ ци ју, то јест сва ко ко
је пле сао с мла дом, морао је да
јој оста ви неки новац, а дру га
је изво ђе на на кра ју све ча но сти
уз песму „Лаке, лаке, про ла ке”.

– Ту су још и паров не игре
позна те као „Ерде љан ка”,
„Сиро ти ца”, „Дуба” или „Мађа -
рац”. Нажа лост, једи но ову
послед њу сам видео „у ствар -
но сти” на јед ној свад би ста ро -
се де ла ца из Пан че ва. Посто је
и игре у затво ре ном и отво ре -
ном колу, као на при мер „Седи
голуб на јели”, „Тар ли та”, „Ал’
су лепе стар че вач ке секе”... –
набра ја Три фу но вић.

Кул ту ра спа ја
Те нуме ре су у поме ну тој вече -
ри обе ле жа ва ња вели ке годи -
шњи це като лич ке цркве изве -
ли чла но ви КУД-а „Хор ва ти”
из Загре ба. Њихов пред сед ник
и умет нич ки руко во ди лац Гор -
дан Маслаћ каже да је сарад -
ња спон та но кре ну ла пре
отпри ли ке пет годи на.

– Од тада, кад год насту па -
мо, мал те не пле ше мо стар че -
вач ке игре. У њима има ути ца -
ја дру гих наро да, што се
раз ли ку је од нашег репер то а -
ра, углав ном засно ва ног на
панон ско-алп ској зони. С дру -
ге стра не, на овим про сто ри ма
може мо при ме ти ти и неке пле -
со ве из Поса ви не и Кор ду на,
које су са собом доне ли Хрва -
ти – напо ми ње Маслаћ.

Један од оних који су дали
допри нос том пома ло несва ки -
да шњем, а тако људ ском спо ју
два ју дру шта ва јесте и Вин ко
Рука ви на, нека да шњи Стар че -
вац, који се након завр ше не

У СВЕ ТЛУ ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊА ВЕЛИ КОГ ЈУБИ ЛЕ ЈА

ИГРЕ КОЈЕ СПА ЈА ЈУ НАРО ДЕ

нин ској обла сти – Томо Вук -
шић и Лади слав Немет, сур -
чин ски жуп ник Мар ко Кља јић,
као и мно ги дру ги све ште ни ци.
Сви они иста кли су зна чај који
данас има муче ни штво Све тог
Мау ри ци ја и нагла си ли коли -
ко је бит но да хри шћа ни сва -
ко днев но сле де његов при мер.

Про сла вље ни пан че вач ки афо -
ри сти чар Зоран Т. Попо вић,
добит ник број них награ да у тој
лите рар ној обла сти, про те кле
неде ље госто вао је у два села
како би деци пред ста вио тре ће
изда ње књи ге „Кад пора стем,
бићу вели ки”.

Нај пре је уто рак, 19. сеп тем -
бра, насту пио у Дому кул ту ре
у Доло ву, а буду ћи да је поме -
ну то дело наме ње но мали ша -
ни ма и њихо вим роди те љи ма,
у публи ци је било и одра слих
људи, који ма су се вео ма допа -
ле Попо ви ће ве саже те сати -

рич ке мисли. Сто га се Долов -
ци нису устру ча ва ли да их
награ де апла у зи ма и сме хом.
Неки од инте ре сант ни јих афо -
ри за ма били су: „Ја се не сва -
ђам с роди те љи ма. Нису мој
ниво”; „Деда је одра стао на
селу. Он је кра ву видео ужи во”;
„Нико не пуши у мојим годи -
на ма. Ја сам чудо од дете та”.

На овај начин позна ти спи -
са тељ про мо ви ше и фести вал
хумо ра и сати ре за одра сле,
као и за децу – под нази вом
„Мала жао ка”, који се сва ке

јесе ни при ре ђу је у Кача ре ву, а
чији је Попо вић идеј ни тво рац
и селек тор. Због тога је око
десе то ро деце заин те ре со ва не
за так ми че ње након књи жев не
вече ри вред но ради ло на ски -
ци ра њу афо ри за ма на тему
„Здра ва хра на – брза хра на”, с
који ма би уче ство ва ли на кон -
кур су за поме ну ту мани фе ста -
ци ју.

Истим пово дом пан че вач ки
афо ри сти чар је у петак, 22.
сеп тем бра, госто вао у Дому
кул ту ре у Омо љи ци, пред тако -
ђе вели ким бро јем деце. И
њима се сви де ла ова лите рар -
на фор ма, па ће и они, уз
помоћ сво јих учи те ља, при пре -
ма ти сво је радо ве за уче шће на
пред сто је ћем фести ва лу.

Наред ни Попо ви ћев наступ
зака зан је за четвр так, 28. сеп -
тем бар, у Град ској библи о те ци.

годи на касни је. Баш у то вре -
ме зида на је прва црква, која
је спа ље на 1788. након упа да
Тура ка у Банат, а вер ни ци су
мора ли да избег ну чак на север
Мађар ске. Нова црква изгра ђе -
на је 1793. годи не, и то у част
Све тог Мау ри ци ја, хра брог
хри шћан ског вој ни ка.

Страну припремио
Јордан 

Филиповић

КУД „Станко Пауновић” Доња Јасеница

ЗОРАН Т. ПОПО ВИЋ ПРО МО ВИ САО САТИ РУ ПО СЕЛИ МА

Афо ри зми за децу

овог пута бази ран на игра ма из
цен трал не Срби је, што је
целом дога ђа ју дало пот пу ну
шаро ли кост.

Пре тога, на сам дан Све тог
Мау ри ци ја, у петак, 22. сеп тем -
бра, одр жа на је све та миса пред
око сто педе сет вер ни ка, а при -
су ство ва ли су и број ни гости из
окол них места. Уче шће у про -
по ве ди ма узе ли су и биску пи у
Босни и Хер це го ви ни и зре ња -

зајед ни штва, што је овим дога -
ђа јем про ду бље но.

Све ти Мау ри ци је
Про грам цен трал не про сла ве
био је разно вр стан, па је КУД
„Хор ва ти” при ка зао сплет
поме ну тих стар че вач ких ига ра
и дру ге игре из тако зва не
панон ске зоне, а завр шио је
тема ма из свог кра ја. Игра чи
КУД-а „Стан ко Пау но вић” изве -
ли су стан дард ни репер то ар,

Поме ну том сла вљу при су -
ство ва ли су стар че вач ки пра -
во слав ни паро си, пред став ни -
ци Месне зајед ни це Стар-
че во, град ски већ ник за кул -
ту ру Нема ња Ротар, док су
Амба са ду Репу бли ке Хрват -
ске пред ста вља ли опу но мо ће -
ни мини стар Иван Сабо лић и
гене рал ни кон зул у Субо ти ци
Вели мир Пле ша. Међу висо -
ким зва ни ца ма били су и
пред сед ни ци Хрват ског наци -
о нал ног већа Репу бли ке
Срби је – Дар ко Сарић Лукен -
дић, и Удру же ња банат ских
Хрва та из Зре ња ни на – Горан
Кау рић.

Като лич ка жупа у Стар че ву
осно ва на је дав не 1767. годи -
не, а њен заштит ник на почет -
ку био је Све ти Ама део. Хрва -
ти се масов но досе ља ва ју седам

Када више није задо во ља ва ла
потре бе вер ни ка, сру ше на је, да
би на том месту ново зда ње
поче ло да ниче 1863. годи не.
Сада шњи фор мат доби ла је пре
тач но сто педе сет годи на, па је
поме ну ти јуби леј самим тим
дво стру ког карак те ра. Осли ка на
је 1926. годи не, а сре ди ном про -
шлог века ста ри барок ни торањ
заме њен је бетон ским, док је
нешто касни је обно вљен и кров.
Црква је 2001. годи не доби ла
нова зво на, а недав но је пот пу -
но заме њен кров ни покри вач.

Жупа данас бро ји око чети -
ри сто вер ни ка, жуп ник је Чаба
Чипак, који про по ве да на хрват -
ском јези ку, а заштит ник цркве
и даље је Све ти Мау ри ци је, чији
се дан, као што је рече но, про -
сла вља 22. сеп тем бра.

Фото Алекса Денчић

Старчевачке игре

Јован Јованов, фрулаш

КУД „Хорвати”, група певача

Игре из Пчиње

Миса у цркви Светог Мауриција



У Буди са ви крај Новог Сада у
субо ту, 23. сеп тем бра, одр жа -
но је Првен ство Вој во ди не у
бад мин то ну за јуни о ре и сени -
о ре. Наш град су и на том так -
ми че њу пред ста вља ла два
клу ба – Дина мо и Пан че во, а
што је нај ва жни је, наши
сугра ђа ни су и овог пута
пости гли запа же не резул та те
и осво ји ли пре гршт меда ља.

Бад мин тон клуб Пан че во
бога ти ји је за два на ест одлич ја.
Нај у спе шни ји су били Ната ли ја
Боха ре вић, Сања Перић и Сте -
фан Мија то вић, који су заслу -
жи ли нај вред ни је тро фе је.

Мио на Фили по вић, Анђе ла
Вит ман, Сте фан Мија то вић и
Михај ло Бор ка зара ди ли су
вице шам пи он ске титу ле, док
су Софи ја Паре жа нин, Маша
Алек сић и Петар Радо нић
осво ји ли брон за на одлич ја. У
жен ском дублу, у над ме та њу
сени ор ки, Сања Перић и Анђе -
ла Вит ман тако ђе су заслу жи ле
брон зу, баш као и пар који су
чини ли Сте фан Мија то вић и
Михај ло Бор ка.

– Из тур ни ра у тур нир при -
ме ћу је мо напре дак наших
игра ча. Кроз њихо ву бад мин -
тон тех ни ку испо ља ва се

струч ност и вре дан рад који се
оства ру је у нашем клу бу. Врло
сам задо во љан како су игра ли
– рекао је тре нер БК-а Пан че -
во Иван Кова че вић.

Фан та стич ни су били и чла -
но ви Бад мин тон клу ба Дина -
мо. Прва ци Вој во ди не у кон -
ку рен ци ји мушких паро ва
поста ли су Мило рад Миси мо -
вић (који је до тро фе ја сти гао
у пару са Иго ром Бје ла ном из
Новог Сада) и Софи ја Кара но -
вић у кон ку рен ци ји мешо ви -
тих паро ва (с Мар ком Буба -
лом из зре ња нин ског Бана та).

У над ме та њу игра ча до три -
на ест годи на Миха ји ло Виг
осво јио је шам пи он ски пехар,
а Мари ја Самар џи ја била је
тре ћа. Миха ји ло Виг је, поред
уче шћа у сво јој ста ро сној
кате го ри ји, осво јио и брон зу у
гру пи деча ка до пет на ест
годи на. Вељ ко Цука нић је
зара дио сре бро у кон ку рен ци -
ји игра ча до пет на ест годи на и
брон зу у над ме та њу мома ка
до седам на ест годи на.

Овај тур нир је одр жан под
покро ви тељ ством Бад мин тон
саве за Вој во ди не и Срби је.

Захук та ла се јесе ња сезо на у
кара теу, па нај бо љи бор ци у
нашој земљи нема ју вре ме -
на за пре дах. Чла но ви сени -
ор ске репре зен та ци је Срби -
је недав но су се вра ти ли из
Истан бу ла, где су бора ви ла
на зајед нич ким при пре ма -
ма с наци о нал ним селек ци -
ја ма Тур ске и Ира на. Бора -
вак у гра ду на Бос фо ру
иско ри сти ли су и за уче шће

не пре сти жном међу на род -
ном тур ни ру, на којем се
над ме та ло око 1.000 бора ца.
У Истан бу лу су били нај бо -
љи сени о ри Дина ма Сло бо -
дан Бите вић и Нико ла Јова -
но вић, као и мла ђа сени ор -
ка Тама ра Живић.

Сло бо дан Бите вић је насту -
пио у кате го ри ји пре ко 84 кг,

у кон ку рен ци ји 98 так ми ча -
ра. Боба је у првом колу био
сло бо дан, у дру гом је савла -
дао одлич ног так ми ча ра из
Казах ста на, у тре ћем колу је
био бољи од рива ла из Маке -
до ни је, а потом је у чуд ном
мечу изгу био од бор ца из
Еква до ра.

Нико ла Јова но вић се над -
ме тао у кате го ри ји до 75 кг, у
кон ку рен ци ји 158 так ми ча ра,

али је већ у првом колу изгу -
био од так ми ча ра из Мађар -
ске. Тама ра Живић је у кате -
го ри ји до 61 кг стар то ва ла
побе дом над так ми чар ком из
Инди је, али је у сле де ћем
колу пре тр пе ла пораз од
свет ске прва ки ње из Аустри -
је. То је био њен деби у сени -
ор ској кон ку рен ци ји.

Тре нер Пре драг Сто ја ди -
нов иста као је да так ми ча ри
још нису у жеље ној фор ми и
да ће наступ на тур ни ру у
Салц бур гу за две неде ље бити
нови вели ки испит за репре -
зен та тив це.

Наш глав ни град недав но је
уго стио нај бо ље стре ли ча ре у
земљи, који су одме ра ва ли сна -
ге на послед њем, али и нај ва -
жни јем ово го ди шњем так ми -
че њу на отво ре ном – на Првен -
ству Срби је. Као и увек, кон ку -
рен ци ја је била заи ста вели ка, с
обзи ром на то да овај спорт има
све већу попу лар ност, па је
самим тим сва ка осво је на
меда ља мно го вред ни ја.

Стре ли чар ски клуб Пан че -
во и овог пута је пока зао да
зау зи ма сам врх овог спор та у
Срби ји, а посеб но раду ју
одлич ни резул та ти мла дих
так ми ча ра.

Вели ки успех оства рио је
Јован Шпе хар у кон ку рен ци -
ји ста ри јих пио ни ра. Он је у
року од месец дана два пута

обо рио држав ни рекорд, па
му је при па ла и титу ла шам -
пи о на Срби је. Сјај ни су били
и Лазар Андре ев и Ана Вели -
ми ров, који су тако ђе осво ји -
ли нај вред ни ја одлич ја у сво -
јим гру па ма. Ива Јакоб се
оки ти ла сре бром, а њен брат
Урош заслу жио је брон зу.

За успе хе мла дих стре ли -
ча ра под јед на ко су заслу жни
и њихо ви тре не ри: Фор го,
Дуле, Иви ца и Вуја.

У екип ном над ме та њу сени -
ор ски тим СК-а Пан че во осво -
јио је титу лу вице шам пи о на у
гађа њу олим пиј ским сти лом,
а над ме та ли су се Дејан Јакоб,
Дра ги ша Јев тић и Дејан Фор -
го. У гађа њу ком па унд сти лом
сени ор Сте фан Жикић осво јио
је брон за ну меда љу.

СПОРТ
Петак, 29. септембар 2017.
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Дина мо 1945 донео
бодо ве из Митро ви це

Желе зни чар над ви сио
Црве ну зве зду

Шесто коло Срп ске лиге гру -
па „Вој во ди на”, које је оди -
гра но про шлог викен да,
конач но је доне ло радост
свим покло ни ци ма нај ва жни -
је ства ри на све ту у нашем
гра ду. Оба пред став ни ка
нашег гра да у тре ћем ран гу
так ми че ња оства ри ла су вред -
не побе де и тако обра до ва ла
сво је сим па ти зе ре.

Дина мо 1945 госто вао је у
Срем ској Митро ви ци, где је
одме рио сна гу с дома ћим Рад -
нич ким, еки пом која се нала -
зи на заче љу првен стве не
табе ле, без осво је ног бода у
доса да шњем току шам пи о на -
та. Мом ци које пред во ди тре -
нер Алек сан дар Сте ва но вић
били су апсо лут ни фаво ри ти и
пре почет ка овог дуе ла, а што је
нај ва жни је, ту уло гу су и оправ -
да ли: Рад нич ки – Дина мо 1945
0:1.

Пан чев ци су игра ли у саста -
ву: Чан ко вић, Каран фи лов ски,
Дашић, Неду чић, Кукољ, Јан -
ко вић, Јова нић, Тошић, Јован -
чић, Велич ко вић и Тер зић, а
при ли ку су доби ли и Сто ја нов -
ски, Мир ко вић и Скок на.

Дуел у Срем ској Митро ви ци
пра ти ло је око 200 гле да ла ца,
а дома ћи Рад нич ки, пока за ло
се, није био досто јан ривал ни
овог пута. Да на голу није
имао рас по ло же ног чува ра
мре же Шљи во виц ког, побе да
Пан че ва ца могла је да буде и
убе дљи ви ја

Једи ни пого дак на утак ми -
ци, али вре дан три бода,
пости гао је Тер зић у послед -
њим мину ти ма првог полу вре -
ме на.

Пан че вач ки „брзи воз” после
шестог кола има скор од три
побе де и три пора за, па сада
зау зи ма деве то место на табе -
ли, са девет бодо ва. При ли ку за
попра вља ње сал да има ће већ
иду ћег викен да, када ће у Пан -
че ву госто ва ти Бач ка 1901 из
Субо ти це, још један тим са

ИЗМЕ ЂУ ДВА ГОЛА

КОНАЧ НО – ПУН ПОГО ДАК!

леђа немоћ ног гол ма на Ново -
са ђа на. Био је то пого дак за
вели ко сла вље на тере ну и на
три би на ма, али и гол који је
ски нуо „камен са срца” сви ма
они ма који воле „Жељу”. Гости
су изјед на чи ли у 33. мину ту,
из оправ да но досу ђе ног једа -
на е стер ца, али тај пого дак није
пре се као дома ћи на. „Дизел ка”
је наста ви ла да игра у свом
рит му, па је само чети ри
мину та касни је Мар ко Јова но -
вић, лепим шутом са два де се -
так мета ра, поно во довео свој
тим у вођ ство.

Већ почет ком дру гог полу -
вре ме на нави ја чи ма су откло -
ње не све бри ге око побед ни ка

(ако их је уоп ште и било). У
48. мину ту Дејан Сав ков је
иско ри стио про и гра ва ње Спа -
сков ског и тако поста вио
кона чан резул тат: Желе зни -
чар – Црве на зве зда 3:1.

– Сва ка част мом ци ма.
Дали су све од себе, оста ви ли
су срце на тере ну и савла да -
ли су одлич ног рива ла. Иако
смо поно во игра ли неком -
плет ни, успе ли смо да се
издиг не мо изнад про бле ма и
осво ји мо јако важне бодо ве –
рекао је после утак ми це
Ненад Стој чић, тре нер Желе -
зни ча ра.

НАД МЕ ТА ЊЕ НАЈ БО ЉИХ СТРЕ ЛИ ЧА РА

ПАН ЧЕВ ЦИ ВИЦЕ ШАМ ПИ О НИ

Иако у доса да шњем току
првен ства Жељ ко Стај чић и
њего ви саи гра чи нису оства -
ри ли оче ки ва не резул та те,
нај ви ше због повре да стан -
дард них игра ча, које су мно го
поре ме ти ле ритам и рад тима,
они нису кло ну ли духом, већ
су с мно го опти ми зма ушли у
овај вео ма важан дуел. Испла -
ти ло се. Гости из Новог Сада
нису има ли ни нај ма њу наду
да могу оства ри ти повољ ни ји
исход, јер су фуд ба ле ри Желе -
зни ча ра „везли” по тере ну, а
да су има ли и мало више кон -
цен тра ци је, Црве на зве зда је
могла да пре тр пи и убе дљи ви -
ји пораз.

Стране припремио

Александар
Живковић

КАРА ТЕ ТУР НИР У ИСТАН БУ ЛУ

ПО ФОР МУ НА БОС ФОР

заче ља табе ле, који је у доса да -
шњем току првен ства саку пио
само један бод.

Фуд ба ле ри Желе зни ча ра су
још јед ном пока за ли да су
пра ви миље ни ци спорт ског
Пан че ва. Они су на СЦ-у
„Мла дост” уго сти ли Црве ну
зве зду из Новог Сада, а тај
дуел пра ти ло је око 800 гле да -
ла ца. Попу лар на „дизел ка” им
није оста ла дужна, на нај бо љи
начин је узвра ти ла на ука за но
пове ре ње, па је сигур ном и
лепом игром дошла до зла та
вред них бодо ва: Желе зни чар –
Црве на зве зда 3:1 (2:1).

Ненад Стој чић је пове ре ње
за овај сусрет покло нио еки пи
у саста ву: Јев тић, Ђор ђе вић,
Агић, Теки ја шки, Спа сков ски,
Сав ков, Јова но вић, Стај чић,
Кова че вић, Ани чић и Симо но -
вић, а игра ли су и Шобат, Ста -
ној ко вић и Целин.

Дома ћи су од самог почет ка
утак ми це кре ну ли офан зив но
ка голу гости ју, с вели ком
жељом да што пре постиг ну
пого дак. И успе ли су. Већ у
шестом мину ту капи тен Жељ -
ко Стај чић иско ри стио је
добар цен тар шут Спа сков ског,
па је гла вом послао лоп ту иза

„Дизел ка” сада зау зи ма
десе то место на табе ли, са
шест бодо ва, а већ наред ног
викен да поно во ће бити на
вели ком иску ше њу, јер путу је
у Бач ки Јарак на мег дан с
дома ћим тимом Мла до сти.

Шеста рун да оди гра на је и у
Вој во ђан ској лиги „Исток”. Фуд -
ба ле ри Мла до сти из Омо љи це
госто ва ли су у Пер ле зу, где су од
дома ће Вој во ди не 1928 изгу би -
ли са 2:0. Омољ ча ни сада има ју
скор од две побе де, два реми ја
и два пора за, па са осам бодо ва
зау зи ма ју десе то место на табе -
ли. Иду ћег викен да у месту
надо мак нашег гра да госто ва ће
ЖАК из Кикин де.

ОДЛИЧ НИ РЕЗУЛ ТА ТИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИХ БАД МИН ТОН ИГРА ЧА

СЈАЈ НИ УТИ СЦИ ИЗ БУДИ СА ВЕ



Првен ство Вој во ди не у кара теу
за каде те, јуни о ре и мла ђе
сени о ре, у ката ма и бор ба ма,
одр жа но је 23. сеп тем бра у
Банат ском Новом Селу. Так ми -
че ње је орга ни зо вао КСВ, а кон -
ку рен ци ја је била вео ма јака.

Чла но ви КК-а Мла дост из
Пан че ва пости гли су запа же не
резул та те на овом так ми че њу.
Тим кадет ки ња у ком су биле
Јова на Нова ков и Анђе ли на и
Ана ста си ја Јаре дић постао је
шам пи он у бор ба ма.

Сре бр на одлич ја су заслу жи -
ли јуни ор Срђан Јокић и каде ти
Мило рад Петро вић, Ана ста си ја
Јаре дић и Јова на Нова ков.
Брон за ма су се оки ти ли Анђе ли -
на Јаре дић и Филип Секу лић.

– Сви так ми ча ри су има ли по
неко ли ко побе да, што обе ћа ва

добар наста вак сезо не. Нада мо
се успе ху на пред сто је ћим так -
ми че њи ма. Посеб но похва љу -
јем тим кадет ки ња, које су
оства ри ле одли чан резул тат –
рекао је први човек КК-а Мла -
дост Тихо мир Маки тан.

Сви осва ја чи меда ља пла си -
ра ли су се на Првен ство Срби -
је, али и на Школ ски држав ни
шам пи о нат, јер је ово био ква -
ли фи ка ци о ни тур нир и за то
так ми че ње. Добри резул та ти
су про из вод рада тре нер ског

тима КК-а Мла дост, који чине
Миљан Жива ље вић и Милош,
Јеле на и Тихо мир Маки тан.

Нај мла ђи кара ти сти Мла -
до сти били су вео ма успе шни
на Купу Вој во ди не у Инђи ји, а
осва ја чи меда ља избо ри ли су
пла сман на Куп Срби је.

Прво место осво јио је ката-
тим пио нир ки у саста ву:
Мили ца Дра ги че вић, Нађа
Штр бац и Мили ца Ама но вић,
а у бор ба ма су три јум фо ва ле
Тара Ђур ђе вић и Деја на Ива -
но вић. Сре бр на одлич ја су
заслу жи ле Мили ца Дра ги че -
вић и Нико ли на Иса и ло вић, а
брон за ма су се оки ти ли: Ката -
ри на Петро вић, Мла ден Голе -
мо вић и Ната ли ја Гаври ло вић.
Лука Ста ној ко вић се пла си рао
на четвр то место.

На главном терену ФК-а Рад
на Бањици, у изванредним
условима, прошлог викенда је
одржан меморијални турнир у
рагбију „Бошко Стругар”.

Надметали су се најмлађи
рагбисти, а за јајастом лоптом
је јурило преко 100 играча из
девет екипа. Пионири РК-а

Динамо 1954 освојили су прво
место, а петлићи из нашег
града били су други.

Популарни панчевачки
„дивљи вепрови” учествоваће
за десетак дана на првом тур-
ниру за млађе категорије, у
оквиру државног првенства,
које се одржава у Београду.

СПОРТ
Петак, 29. септембар 2017.
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СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Овог викенда

Рукомет

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Вршац: МЛАДОСТ–ЈАБУКА

Долово: ДОЛОВО – МЛАДОСТ ТСК

недеља, 16.30

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

мушкарци

Н. Пазова: Н. ПАЗОВА – ОРК ПАНЧЕВО

жене

Јабука: ЈАБУКА–ОБИЛИЋ

Долово: ДОЛОВО–НАФТАГАС

Кошарка

ПРВА СРПСКА ЛИГА

Футог: МЛАДОСТ – КРИС КРОС

ДРУГА СРПСКА ЛИГА

Шид: ПАРТИЗАН–ДИНАМО

Качарево: ЈЕДИНСТВО–ОПОВО

субота, 19 сати

Б. Н. Село: БНС–ЛОКОМОТИВА

субота, 19 сати

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ДИНАМО 1945 – БАЧКА 1901

субота, 15.30

Б. Јарак: МЛАДОСТ–ЖЕЛЕЗНИЧАР

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Омољица: МЛАДОСТ–ЖАК

недеља, 15.30

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Б. Н. Село: СЛОГА – ЈЕДИНСТВО (К)

Б. Црква: БАК–ЈУГОСЛАВИЈА

Старчево: БОРАЦ–ДОЛИНА

Црепаја: ВОЈВОДИНА–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Опово: ОМЛАДИНАЦ–ГЛОГОЊ

Панчево: МУНДИЈАЛ–МЛАДОСТ

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Делиблато: ОМЛАДИНАЦ–ДОЛОВО

Ковин: КОЛОНИЈА – С. ТАМИШ

Мраморак: ПРОЛЕТЕР–БУДУЋНОСТ

Прошлонедељни
резултати

Рукомет

СУПЕР Б ЛИГА

жене

Панчево: ПАНЧЕВО–МИНАКВА 23:33

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”

Апатин: АПАТИН–ДОЛОВО 29:19

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”

Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – РАДНИЧКИ 29:23

Фудбал

СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”

Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР – Ц. ЗВЕЗДА 3:1

С. Митровица: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945 0:1

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”

Перлез: ВОЈВОДИНА–МЛАДОСТ 2:0

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА

Иваново: СТРЕЛА – ВОЈВОДИНА (С) 1:1

Баранда: РАДНИЧКИ–БОРАЦ 1:1

Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–СЛОГА 0:2

Качарево: ЈЕДИНСТВО – ЈЕДИНСТВО (В) 2:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”

Сефкерин: ТЕМПО–МУНДИЈАЛ 0:2

Војловица: МЛАДОСТ–ОМЛАДИНАЦ 1:0

Глогоњ: ГЛОГОЊ–УНИРЕА 2:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”

Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–КОЛОНИЈА 2:1

С. Тамиш: С. ТАМИШ – ОМЛАДИНАЦ 3:0

Долово: ДОЛОВО–ЈЕДИНСТВО 3:0
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Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сц5)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

Жесто ка 
кон ку рен ци ја

Нај бо љи у срп ској
репре зен та ци ји

Првен ство Евро пе у шаху за
так ми ча ре до осам на ест годи -
на одр жа но је у Руму ни ји. Чак
49 зема ља Ста рог кон ти нен та
посла ло је на оба лу Црног
мора пре ко 1.100 сво јих нај бо -
љих мла дих шахи ста, који су
сна ге одме ра ва ли пуних два -
на ест дана.

Деве то го ди шњи Пан че вац
Мар ко Мила но вић, више стру -
ки кадет ски првак Срби је,
про шле годи не је осво јио дру -
го место на том так ми че њу.
Ипак, буду ћи да се овог пута
над ме тао у гру пи с рива ли ма
ста ри јим од себе, такав успех
није био реа лан. Без обзи ра на
то, наш мла ди сугра ђа нин је и
овог пута пре ма шио оче ки ва -
ња љуби те ља шаха у Пан че ву и
оства рио је одли чан резул тат.

Од укуп но девет на ест чла -
но ва кадет ске репре зен та ци је

ПРВЕН СТВО ЕВРО ПЕ ЗА ШАХИ СТЕ ДО ОСАМ НА ЕСТ ГОДИ НА

МАР КОВ НАСТУП ИЗНАД ОЧЕ КИ ВА ЊАЗЛА ТО ЗА МИО НУ,
СРЕ БРО ЗА МАРИ ЈУ

Чла но ви Атлет ског клу ба
Дина мо били су вео ма актив -
ни про шлог викен да, јер су
уче ство ва ли на два зна чај на
так ми че ња.

У Кру шев цу, на Првен ству
Срби је за мла ђе пио ни ре,
Дина мо су пред ста вља ли
Стра хи ња Стев шић, Мари ја
Мрке ла и Лана Анђе лов ски. У
трци на 800 м Стра хи ња Стев -

шић је зау зео четвр то место, а
у над ме та њу на 600 м уче ство -
ва ле су Мари ја Мрке ла и Лана
Анђе лов ски. У сјај ној трци
Мари ја је осво ји ла сре бр ну
меда љу. Мла да и тален то ва на
атле ти чар ка је дру ги пут ове
годи не успе ла да осво ји сре -
бро на држав ном првен ству.
Први пут је то оства ри ла на
Првен ству Срби је у дво ра ни у
фебру а ру ове годи не.

У неде љу, 24. сеп тем бра, на
ста ди о ну Вој не ака де ми је одр -
жа но је Отво ре но првен ство
Бео гра да за јуни о ре и јуни ор -
ке. Сјај на Мио на Бркић, иако
још увек пио нир ка, побе ди ла
је у трци јуни ор ки на 3.000 м.

Иду ћег викен да у Бео гра ду
ће бити одр жа но екип но
Првен ство Срби је за сени о ре и
сени ор ке. Дина мо ће има ти
пред став ни ке и у мушкој и у
жен ској кон ку рен ци ји.

ДВЕ БРОНЗЕ
У организацији Атлетског
савеза Србије, прошлог викен-
да у Крушевцу је одржано
појединачно државно првен-
ство за млађе пионире. АК
Тамиш из нашег града предво-
дио је тренер Зоран Коцић, а
његови ученици освојили су
две медаље.

Јелена Васиљевић је у брзом
ходању у надметању на 600 м
освојила бронзано одличје с
резултатом од два минута и 57
секунди, а у истом надметању

дечака Алекса Нертица је
такође трећи стигао на циљ.
Талентована Сања Марић овог
пута није имала спортске
срећe. Она је у финалној трци
на 600 м била у водећој групи
атлетичарки до самог циља, а
онда је, испред саме циљне
линије, пала и остала без пла-
смана.

Надметањем у Крушевцу
завршена су појединачна
државна првенства по катего-
ријама за 2017. годину. Чла-
нови АК-а Тамиш ове сезоне
су освојили четрнаест медаља,
што је највећи успех од осни-
вања клуба 2011. године.

ВЕСТ ПО ВЕСТ

Срби је, са 5,5 пое на, само 1,5
мање него про шле годи не,
Мар ко је поно во био један од
наших нај бо љих игра ча. Тре ба
напо ме ну ти да је он то пости -
гао уз изу зет но тежак жреб
(већи на про тив ни ка била је са
зна чај но већим ФИДЕ реј тин -
гом), па је захва љу ју ћи побе -

да ма над таквим шам пи о ни ма
из дру гих зема ља наш мла ди
сугра ђа нин зара дио седам де -
сет нових реј тинг пое на, нај -
ви ше у репре зен та ци ји Срби је.

Да ће се о овом Мар ко вом
успе ху још дуго при ча ти,
доказ је и њего ва пар ти ја про -
тив прва ка Фран цу ске, так ми -

Кара ти сти и кара тист ки ње
Дина ма наста вља ју да нижу
успе хе на гото во свим так ми че -
њи ма на који ма уче ству ју, а
овог пута забли ста ли су каде ти,
јуни о ри и мла ђи сени о ри на
Првен ству Вој во ди не, одр жа -
ном у Банат ском Новом Селу.
Мла ди бор ци Дина ма осво ји ли
су десет меда ља и тако допри -
не ли да њихов клуб буде међу
нај у спе шни ји ма на тур ни ру.

Нај вред ни је тро фе је заслу -
жи ли су мла ди репре зен та тив -
ци Срби је, каде ти Дар ко Спа -
сков ски и Нико ла Ива но вић у
кате го ри ја ма до 57 кг и до 70
кг, те јуни ор ка Јана Кој чић у
кате го ри ји до 53 кг и еки па
каде та у бор ба ма (Дар ко Спа -
сков ски, Нико ла Ива но вић и
Милош Сте фа но вић), као и
јуни ор Урош Петро вач ки у
кате го ри ји до 61 кг. Сре бр на
одлич ја су зара ди ли: јуни ор ка
Мари ја Анто ни је вић, мла ђа
сени ор ка Тама ра Живић, јуни ор

Урош Петро вач ки и кадет
Милош Сте фа но вић. Иако су
оста ли без тро фе ја, на Првен -
ство Срби је пла си ра ли су се и
каде ти Ана Живој но вић и
Алек сан дар Зде шић.

Тре не ри Кара те клу ба Дина -
мо задо вољ ни су насту пом сво -
јих мла дих и тален то ва них
так ми ча ра, који  ће нову про -

ве ру има ти већ наред ног
викен да на међу на род ном тур -
ни ру у Рије ци.

Док су се њихо ви мало ста ри -
ји дру го ви над ме та ли на покра -
јин ском шам пи о на ту, нај-
мла ђи так ми ча ри Дина ма уче с-
тво ва ли су на Купу Вој во ди не
у Инђи ји. Поле тар ци, пио ни -
ри и наде клу ба из нашег гра да

осво ји ли су чак осам на ест
меда ља.

Злат на одлич ја су заслу жи -
ли: Павле Мило шев, Ђор ђе
Ивко вић и Бори во је Весин.
Сре бром су се оки ти ли: Андреа
Кука, Алек сан дра Сто ил ков -
ски, Лука Сте па нов, Горан Обу -
ћи на, Сте фан Стој ко вић, Дани -
јел Стан ков ски и Дејан
Кркљуш, а брон зе су осво ји ли:
Ката ри на Шаре нац, Јеле на
Милен ти је вић, Мили ца Гагић,
Јова на Сто ил ков ски, Вишња
Тон чев, Мате ја Сте па нов, Ог-
њен Чеке ре вац и Симон Дан гу -
бић. Одлич но су ради ли и Тео -
до ра Гагић, Вања Чеке ре вац и
Лука Бог да нов, који су се тако -
ђе пла си ра ли у Куп Срби је.

Тре не ри ових мла дих бора -
ца има ју раз ло га да буду задо -
вољ ни, посеб но насту пом
деби та на та, који су вео ма
успе шно наста ви ли тра ди ци ју
прет ход них гене ра ци ја Кара те
клу ба Дина мо.

ча ра са ско ро 400 пое на већим
ФИДЕ реј тин гом. Беле фигу ре
и толи ка пре моћ у реј тин гу
нису Фран цу зу биле довољ не
ни за реми про тив нашег Мар -
ка, који је так тич ким уда ри ма
и изван ред ном стра те ги јом
црним фигу ра ма мати рао
фран цу ског шам пи о на.

АКТИВ НО СТИ КК-а ДИНА МО

ТОР БЕ ПУНЕ ОДЛИЧ ЈА

ПОКРА ЈИН СКИ ШАМ ПИ О НАТ У КАРА ТЕУ

ДОБАР ПОЧЕ ТАК СЕЗО НЕ

НОВИ УСПЕХ ПАНЧЕВАЧКИХ РАГБИСТА

ТРОФЕЈ ЗА „ДИВЉЕ ВЕПРИЋЕ”



Про шлог викен да је стар то -
ва ла нова првен стве на трка
за бодо ве у Супер Б лиги за
руко ме та ши це. Вољом жре-
ба девој ке из ЖРК Пан че ва
су већ у првом колу за про -
тив ни ка има ле нај ве ћег
фаво ри та првен ства и еки -
пу која је по мно ги ма већ
виђе ни пут ник у виши ранг
– Мина кву из Новог Сада.

Иако су у ново првен ство
ушле осла бље не, девој ке
које пред во ди тре нер Мар -
ко Крстић нису желе ле да
се пре да ју без бор бе. Тру ди -
ле су се, поку ша ва ле на све
начи не да пари ра ју јачим и
иску сни ји гошћа ма, али за
изне на ђе ње нису има ле
сна ге: ЖРК Пан че во –
Мина ква 23:33 (9:15).

– Мина ква је изу зет но јак
и ква ли те тан тим. Мислим

да ће се без про бле ма пла си -
ра ти у Супер А лигу. Добро
смо запо че ли утак ми цу и
пове ли с 5:1, али онда су
усле ди ли мину ти с нешто
сла би јим про цен том шута,
што су гошће зна ле да казне.
Мина ква је заслу же но побе -

ди ла, али сви су се сло жи ли
да је резул тат ипак пре ви -
сок. Шта је – ту је, иде мо
даље, а шан су ћемо тра жи ти
у дуе ли ма са себи рав ним
еки па ма. Оче ку је мо госто ва -
ње у Кра ље ву, где ћемо поку -
ша ти да савла да мо Мета лац

и осво ји мо прве бодо ве –
рекао је тре нер Пан чев ки
Мар ко Крстић.

Запа же ни је од оста лих у
редо ви ма пора же ног тима
биле су Мари ја на Трбо је -
вић и Све тла на Ничев ски.

Иду ћег викен да жен ска
руко мет на репре зен та ци ја
Срби је, коју као селек тор
пред во ди наш сугра ђа нин
Љубо мир Обра до вић, игра
ква ли фи ка ци о не утак ми це
за Европ ско првен ство
наред не годи не у Фран цу -
ској, па због тога неће бити
првен стве них иску ше ња.
Девој ка ма ЖРК Пан че ва
пау за ће добро доћи да се
још боље при пре ме за
госто ва ње у Кра ље ву 7.
окто бра, када ће поку ша ти
да осво је прве бодо ве у
Супер Б лиги. А. Ж.
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Филип 
Мил те но вић, 
гим на зи ја лац:
     
– Наред ног викен да 
ћу ићи у Теми швар 
са шко лом и код дру га
на рођен дан. Виде ћу
се с још неким 
дру га ри ма и учи ћу 
за шко лу.

Нађа Жунац,
гим на зи јал ка:
     
– У субо ту идем 
на јед но днев ну 
екс кур зи ју у Руму ни ју.
Оста так викен да 
ћу учи ти за неке 
кон трол не.

Михај ло Ђокић,
гим на зи ја лац:
     
– Тре ни рам фуд бал 
и ове субо те ћу има ти
утак ми цу. У неде љу 
ћу учи ти и можда 
ћу иза ћи да се видим
с дру га ри ма, 
ако будем имао 
вре ме на.

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µВ. Ђурђевић ?С. Трајковић

Води
Вешти це хода ју по води. Ако про пад ну и кре ну да се даве – онда

нису вешти це, а мора ју да пазе на свој personality.

    Нека да су их спа љи ва ли, на кеца, а оне данас узи ма ју раз ли -

чи те појав не обли ке, није их тако лако пре по зна ти. Могу да

изгле да ју као весе ле ком ши ни це или добре баке. Их, ова при ча

може на раз ли чи та места да води...

    Демо не је, зато, јед но став но про ва ли ти: то је онај (об)лик

коме вешти ца држи гла ву испод повр ши не воде и не да му да

дише. Да води.

Чврст пут
Ута бан. Закључ ци ма, кора ци ма, схва та њи ма, про ла зом вре ме на...

    Тврд. Чврст.

    Уме ју поне кад да га смек ша ју капи. Суза. Крви. Кише.

    Зна да се сакри је иза коро ва који, опет он зна, тре ба посе ћи.

    Али има пра вац. И смер. И зна раз ли ку изме ђу пра ва ца и

сме ро ва.

    Када мора да ода бе ре, man got to do what man got to do. Тако

поста је чвр шћи.

Дале ко
Мотор не иде по шина ма, а ни воз по асфал ту.

    Оно ме за упра вља чем није нео п ход но да оде дале ко да би то

ука пи рао.

    Довољ но је да се поме ри с пола зне тач ке. Move any mountain!

    Када бисмо поре ди ли тешку, тужну сва ко дне ви цу са чвр стим,

осми шље ним путем, дале ко би то од реал ног било.

    Дале ко било: не бити наво ђен, мисли ти сво јом гла вом.

Тени сер ке из наше га 
гра да до титу ле сти гле 
као аут сај де ри

Вели ком бор бе но шћу 
до вред ног тро фе ја

Про шлог викен да на тере ни ма Тени -
ског цен тра „Новак” у Бео гра ду одр -
жа но је екип но Првен ство Срби је за
тени сер ке до осам на ест годи на. Међу
нај бо љим тимо ви ма у нашој земљи
нашла се и жен ска еки па Дина ма,
коју су сачи ња ва ле: Сацу ки Така му ра,
Еми ли ја Кој чић, Ана Вил чек, Мила -
на Вулин, Ната ли ја Ђукић и Ања
Мило ше вић. Добром и у пра вом сми -
слу тим ском игром девој чи це из
Дина ма напра ви ле су фено ме на лан
резул тат, јер су успе ле да три јум фу ју
на тур ни ру и осво је титу лу екип ног
шам пи о на наше земље.

Девој ке које пред во ди тре нер Мла -
ден Вуко вић у четврт фи на лу су побе -
ди ле Сло бо ду из Чач ка, а у
полу фи на лу су савла да ле фаво ри зо ва -
ну еки пу ТАЖ-а из Ниша, у којој игра
јед на од нај бо љих јуни ор ки у Срби ји –
Тео до ра Ристић. У вели ком фина лу
дина мов ке су одме ри ле сна гу с глав -
ним фаво ри том, Спар та ком из Субо -
ти це, за који је на првој табли игра ла
јед на од нај бо љих свет ских јуни ор ки –
Анђе ла Скро бо ња.

Прво изне на ђе ње на овом сусре ту
начи ни ле су Еми ли ја Кој чић и Ана
Вил чек, које су про тив Анђе ле Скро -
бо ње и Миле Мејић пре о кре ну ле ско -
ро изгу бљен меч у дублу, у коме су
губи ле сет и с 0:3, али су на кра ју ипак

ВЕЛИ КИ УСПЕХ ЈУНИ ОР КИ ТК-а ДИНА МО

ПАН ЧЕВ КЕ НАЈ БО ЉЕ У СРБИ ЈИ

три јум фо ва ле, добив ши меч у супер
тај-бреј ку са 10:6. Усле ди ли су сингл-
дуе ли у који ма је Ана Вил чек у дра -
ма тич ном мечу савла да ла три годи не
ста ри ју Милу Мејић. Ната ли ја Ђукић
је изгу би ла од Анђе ле Видо вић, али је
осво ји ла први, зла та вре дан сет, који
је уз побе ду Кој чи ће ве зна чио сигур -
ну титу лу за Дина мо. После осва ја ња
првог сета тај меч и није имао вели ки
резул тат ски зна чај. Еми ли ја Кој чић је
доне ла сигур ну побе ду сво јој еки пи,
побе див ши у три сета нај бо љу игра чи -
цу Спар та ка – Анђе лу Скро бо њу.

Ово је изу зет но зна ча јан резул тат за
Дина мо, пого то во због тога што су све

С РУКО МЕТ НИХ ТЕРЕ НА

ПРЕ ЈА КЕ НОВО СА ЂАН КЕ

девој чи це вео ма мла де и у овом саста -
ву могу да игра ју још неко ли ко годи на.
Поред тим ског тре не ра Мла де на Вуко -
ви ћа, за овај успех под јед на ко су заслу -
жни и тре не ри Вла ди мир и Бојан
Здрав ко вић и струч њак заду жен за кон -
ди ци ју дево ја ка, Небој ша Злат ко вић.

Еми ли ја Кој чић је непо сред но пре
овог так ми че ња уче ство ва ла на међу -
на род ном ИТФ тур ни ру за так ми ча ре
до осам на ест годи на у Тира ни, где је
у пару са Шве ђан ком срп ског поре кла
Мајом Раден ко вић осво ји ла тур нир у
кон ку рен ци ји дубло ва, без ијед ног
изгу бље ног сета.

А. Жив ко вић

Чланови новооснованог Ат-
летског клуба Панонија из
нашега града, предвођени
тренером Сашом Стојило-
вићем, наставили су да
нижу успехе. Они су про-
шлог викенда учествовали
на митингу у Шапцу, где су
у веома јакој конкуренцији

постигли завидне резулта-
те. Троје атлетичара освоји-
ло је три медаље.

Катарина Њари окитила
се сребрним одличјем у
бацању вортекса, а Дамјан
Чикић заблистао је у трци
на 100 м, у којој је поставио
и нови лични рекорд, који

сада износи 12,73 секунде.
Ана Драгојевић је такође
освојила сребрну медаљу у
трци на 300 м, поставивши
нов лични рекорд од 44,45
секунди.

Истог дана на Отвореном
првенству Београда за мла-
ђе јуниоре Стојиловићеви

атлетичари, наши суграђа-
ни – чланови АК-а Парти-
зан 1945, на стадиону Војне
академије освојили су још
две медаље. Урош Остојин
је зарадио сребро у трци на
1.500 м, а Марко Стојило-
вић заслужио је бронзу у
бацању копља. А. Ж.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У ШАПЦУ

ТРИ УЧЕСНИКА – ТРИ МЕДАЉЕ


