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МУП ПОНОВО ПРИ ПРЕ МА АК ЦИ ЈЕ ПО ВО ДОМ ПО ЧЕТ КА ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ

Са о бра ћај ни по ли цај ци ће па зи ти на пр ва ке

РЕЗЕРВИСАНО

Од по чет ка сеп тем бра 
по ја ча на де жур ства 
са о бра ћај не по ли ци је 
ис пред сва ке шко ле

За хва љу ју ћи стал ној 
пре вен тив ној ак тив но сти 
у Пан че ву, већ го ди на ма
ни је стра да ло ни јед но 
де те у са о бра ћа ју

При пад ни ци Ми ни стар ства уну тра -
шњих по сло ва и Упра ве са о бра ћај не
по ли ци је пред у зе ће и ове го ди не ви ше
пре вен тив них ак ци ја по во дом по чет ка
школ ске го ди не с ци љем што ве ће без -
бед но сти пр ва ка и ста ри јих уче ни ка.

У Пан че ву и дру гим гра до ви ма ши -
ром Ср би је у на ред них ме сец да на би -
ће спро ве де на ак ци ја „Шко ла”. То ком
ње ног тра ја ња по ред свих шко ла де -
жу ра ће па тр о ле са о бра ћај не по ли ци -
је, а при мар ни за да так ње них при пад -
ни ка би ће да скре ћу па жњу во за чи ма
на при су ство де це и ти ме до при но се
њи хо вој што ве ћој без бед но сти.

Са о бра ћај ни по ли цај ци ће пре све -
га кон тро ли са ти по шту ју ли во за чи
про пи се о мак си мал но до зво ље ној бр -
зи ни (под се ћа мо, она у бли зи ни шко -
ла не сме да бу де ве ћа од 30 ки ло ме -
та ра на сат), као и то да ли про пу шта -
ју ђа ке ко ји пре ла зе пре ко обе ле же -
них пе шач ких пре ла за.

По ред то га, у фо ку су па жње са о -
бра ћа ја ца би ће и оно на шта ина че
па зе и у дру гим пе ри о ди ма го ди не,
па ће и у на ред них ме сец да на кон -
тро ли са ти да ли во за чи и ли ца ко ја
во зе у ау то мо би ли ма ве зу ју си гур -
но сне по ја се ве, ко ри сте ли то ком
во жње мо бил не те ле фо не и да ли у

раз ре да. За њих ће јед ном ме сеч но
би ти ор га ни зо ва на пре да ва ња на ко -
ји ма ће им ак тив ни и пен зи о ни са ни
по ли цај ци го во ри ти о без бед ном по -
на ша њу у са о бра ћа ју, зло у по тре би ал -
ко хо ла и нар ко ма ни ји, за шти ти од
тр го ви не љу ди ма и по ступ ци ма у слу -
ча ју по жа ра, по пла ва и дру гих не по -
го да. При су ство ђа ка на тим пре да ва -
њи ма би ће и ове школ ске го ди не оба -
ве зно, али не ће би ти оце њи ва ња.

Ина че, шко ле и без бед ност ђа ка пр -
ва ка и ста ри јих уче ни ка ни су у фо ку -
су па жње Ми ни стар ства уну тра шњих
по сло ва са мо по во дом по чет ка школ -
ске го ди не.

То ком ма ја и ју на у свим гра до ви ма
у Ср би ји спро ве де на је ак ци ја „Ма ту -
ра”, то ком ко је су по ли цај ци на пре -
да ва њи ма др жа ним у учи о ни ца ма сред -
њих шко ла го во ри ли нај ста ри јим ђа -
ци ма ка ко да се без бед но по на ша ју на
про сла ва ма ма тур ских ве че ри. Сем то -
га, апе ло ва ли су на њих да на те до га -
ђа је не до ла зе ау то мо би ли ма, да не би
ри зи ко ва ли да иза зо ву не ку са о бра -
ћај ну не сре ћу или да у њој уче ству ју.

Ра ди што ве ћег по пу ла ри са ња ове
ак ци је ме ђу мла ди ма Ми ни стар ство
уну тра шњих по сло ва је сни ми ло два
спо та у ко ји ма је уче ство ва ло не ко -
ли ко мла дих рок му зи ча ра, спор ти -
ста и глу ма ца.

На кон то га МУП је за јед но с ру ко -
вод стви ма шко ла ши ром Ср би је спро -
вео ак ци ју то ком ко је је пре кон тро -
ли са на тех нич ка ис прав ност ве ли ког
бро ја ау то бу са из најм ље них за пре -
воз уче ни ка на екс кур зи је. Део њих је
вра ћен на зад јер су би ли не ис прав ни,
а ме ђу во за чи ма је би ло и оних ко ји
су до шли да во зе ђа ке без об зи ра на
то што су би ли пи ја ни. Због то га су
сви ка жње ни.

М. Гли го рић

По чет ком сва ке школ ске го ди не одр -
жи се и по не ко ли ко хи ља да та квих
пре да ва ња, ко ји ма бу де об у хва ће но не -
ко ли ко де се ти на хи ља да пр ва ка.

Под се ћа мо, већ го ди на ма у зо на ма
шко ла у Пан че ву и у оста лим ме сти -
ма на те ри то ри ји ју жног Ба на та ни је
стра да ло ни јед но де те, што зна чи да
је пре вен тив на ак тив ност пан че вач -
ких са о бра ћај них по ли ца ја ца до бро
осми шље на и да да је до бре ре зул та -
те. Нул ти број стра да лих ђа ка у бли -
зи ни шко ла ујед но је и је дан од глав -
них ци ље ва На ци о нал не стра те ги је за
без бед ност са о бра ћа ја у Ср би ји.

По ред ђа ка пр ва ка, пре вен тив на ак -
тив ност МУП-а по во дом по чет ка
школ ске го ди не и ове го ди не ће об у -
хва ти ти уче ни ке че твр тог и ше стог
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И ове го ди не ће имати заштиту

ау то мо би ли ма има ју спе ци јал на се -
ди шта за пре воз де це. О све му то ме
ће у на ред них ме сец да на ши ром Ср -
би је во ди ти ра чу на ви ше од 1.500 са -
о бра ћај них по ли ца ја ца.

„При о ри тет над при о ри те ти ма” би -
ће без бед ност пр ва ка, па та ко не ће
би ти из не на ђе ње ако се, на при мер,
ви ди са о бра ћај ни по ли ца јац ка ко по -
ма же де ци док пре ла зе ули цу, или
им об ја шња ва ка ко да нај бе збед ни је
до ђу до сво јих шко ла.

Ак ци ја „Шко ла” не ће би ти је ди на
пре вен тив на ак тив ност Упра ве са о бра -
ћај не по ли ци је. Ње ни при пад ни ци ће
и ове го ди не др жа ти ђа ци ма пр ва ци -
ма пре да ва ња на ко ји ма ће слу ша ти
о то ме ка ко тре ба да се по на ша ју и
шта тре ба да ра де ка да су у са о бра ћа ју.



јед ним ве ли ка ном на шег глу ми шта.
Од го ва ра ју ћи на пи та ња но ви на ра
на шег ли ста, го во рио је о то ме за што
је на јед ној по зо ри шној пре ми је ри у
Бе о гра ду у знак про те ста обу као ма -
ји цу „От по ра” и због че га сма тра да
власт мо ра да слу жи на ро ду и да мо -
ра да бу де про мен љи ва, а ни ка ко не
веч на.

ДРУГА СТРАНА2

ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Скачи! Још мало...

Градски базен, ових дана

Снимио Милан Шупица

Петак, 31. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

ПРВИХ ВЕК И ПО

Ва зду шно оде ло, па на
пу сто остр во

Чо век да нас има не у по ре ди во ви ше не го пре сто го ди на. У го то во
сва ком сег мен ту жи вље ња. Ту не ма ди ле ме. Те шко је и на бро ја ти
све што је би ло не за ми сли во и мно гим да на шњим де ве де се то го ди -
шња ци ма. Ови љу ди, ко ји до бро пам те и нај при ми тив ни ју об ра ду
зе мље, ни су ни слу ти ли да им се жи вот мо же то ли ко про ме ни ти на -
бо ље, на ро чи то ка да је реч о тех но ло ги за ци ји.

Јед но од по след њих чу де са је ва зду шно оде ло. Оно нео до љи во на -
ли ку је ска фан дру ко ји је ко ри стио чу ве ни тај ни агент 007 – Џејмс
Бонд у фил му „Thunderball”. Та да, у прет ком пју тер ској ери, то је де -
ло ва ло као ни кад не до сти жна на уч на фан та сти ка.

Су шти на је у то ме да га на ву че те на се бе, упа ли те мо то ре на ру ка -
ма, уз ле ти те и одр жи те се у ва зду ху де се так ми ну та. Ау тор овог џет-
-сју та ка же да њи ме ни је те же упра вља ти не го тр кач ким мо то ром.
Пла ни ра на је се риј ска про из вод ња, а је дан при ме рак ко штао би око
три ста хи ља да евра.

И ето шан се за све оне с „ма ло” де бљим бу ђе ла ром ко ји ма су до -
зло гр ди ле град ска вре ва и не под но шљи ве гу жве у са о бра ћа ју, да за
„три ча ву” сво ти цу европ ске ва лу те се би олак ша ју жи вот.

Па, за ми сли те он да си ту а ци ју: про бу ди те се, опо сли те ју тар њу
гим на сти ку, на хра ни те ка на рин ца, на ву че те (ва зду шно) оде ло и кроз
про зор по ве де те свог љу бим ца у (ва зду шну) шет њу. На кон што се
ова пти ца олак ша и не ком до не се „сре ћу”, вра ти те је у ка вез, у ле ту
по ку пи те ак тен та шну и, по пут ви хор не му ње, про бу ра зи те не ко ли ко
обла ка, мах не те ја ту га вра но ва (ко ји се све че шће мо та ју ову да?!) и
кре не те у пре лет глав них са о бра ћај ни ца за гу ше них ау то мо би ли ма,
пе шач ких зо на и, с по себ ном ин диг на ци јом, оста ви те за со бом оне
ули це ме се ци ма рас ко па не и бло ки ра не због „ра до ва у то ку”. Пре о -
ста је са мо да куц не те ко ле га ма ка ко би вам отво ри ле про зор за јед -
нич ког офи са на тре ћем спра ту и да се, пу ни ела на и сре ће, ба ци те
на по сао...

Да ли баш то ли ко срећ ни?! Упр кос свим бла го де ти ма ко је је чо -
век се би обез бе дио на кон ин ду стриј ске ре во лу ци је сре ди ном де вет -
на е стог ве ка...

Да кле, пи та ње је: да ли су сва та тех но ло шка по ма га ла, иа ко не -
сум њи во ле па и ко ри сна, до вољ на за та ко не у та жи во же ље ну сре ћу?

Мо жда на пр ви по глед, али ка да се освр не те око се бе и ви ди те у
ка квом ме те жу жи ви те и да, ре ци мо, го то во све те ко ле ге јед ни дру -
ги ма ста вља ју кли по ве у точ ко ве, да ве ћи на по сло да ва ца екс пло а ти -
ше за по сле не, да бан ка ри кли јен ти ма гу ле ко жу, а др жа ва на раз не
на чи не те ро ри ше на род, ло гич но је да се над ва ма кон стант но над -
ви ја огро ман облак стре са ко ји вас при ти ска као сте на од ше сна ест
то на.

И он да не тре ба да чу ди што го то во сва ко не рет ко по же ли да се
од рек не свих тих бла го де ти (па и ва зду шног оде ла) и од ле пр ша у
ле пу... и не так ну ту ди вљи ну. И та мо оста не сре ћан до ве ка...

Мно ги ма та кве ми сли па да ју на ум, али ма ло ко се усу ди да то –
не ра чу на ју ћи по вре ме на пла ни на ре ња и кам по ва ња – спро ве де у
де ло.

То ни ка ко не ва жи за Ја пан ца Ма фа су ми ја На га са ки ја. Он је сво -
је вре ме но, ис тра у ми ран сва ко днев ним вр то гла вим тем пом са вре -
ме не ци ви ли за ци је, збри сао на јед но пу сто остр во (Со то ба на ри, код
Оки на ве) и та мо са мо вољ но про вео три де це ни је. Пре из ве сног вре -
ме на не ко га је на шао, али он ни је ни по ми шљао да се вра ти, јер се,
ка ко ка же, у тој џун гли у сва ком тре нут ку осе ћао као у ра ју, имао
све што му тре ба и јед но став но – био у са вр ше ној хар мо ни ји с при -
ро дом.

Ме ђу тим, не дав но су ја пан ске вла сти при сил но пре ба ци ле овог
ви тал ног осам де сет дво го ди шња ка у ци ви ли за ци ју, тач ни је у че ти ри
зи да ста на, ко ји му је до де ли ла ја пан ска вла да. Од мах се раз бо лео
од ја ког ви ру са гри па.

А док је вре ме про во дио на остр ву, био је ап со лут но здрав.
И ни је ни по ми шљао на сва та чу де са, а по нај ма ње на ва зду шно

оде ло. Је ди не ле те ли це ко је je ви ђао би ле су пти це, али не у ка ве зу,
већ оне сло бод не и срећ не...

ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА

Пише: Јордан Филиповић

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

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

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

Идемо. Од 1869.

Кон стант но сма ње ње на та ли те та, као
и од ла зак мла дих ко ји ни су хте ли да
се ви ше ми ре с тим да ра де за цр ка -
ви цу од не ко ли ко сто ти на ма ра ка, не -
го су од ла зи ли на За пад – би ле су са -
мо не ке од те ма у увод ни ку
„Пан чев ца” број 3820, об ја вље ног 17.
мар та 2000. го ди не.

Је дан од тек сто ва био је по све ћен
пр вом ин тер нет ка феу у гра ду, ко ји
се на ла зио на по чет ку Ули це Мак си -
ма Гор ког. Са да, кад го то во сва ка по -
ро ди ца има свој ком пју тер, не ствар -
но де лу је да је пре осам на ест го ди на
сур фо ва ње по ин тер не ту, игра ње
игри ца, сла ње меј ло ва и слу ша ње му -
зи ке би ло мо гу ће са мо у не ко ли ко ин -
тер нет клу бо ва у гра ду.

У дво ра ни Кул тур ног цен тра одр -
жан је кон церт Дра га на Стој ни ћа, по -
зна тог пе ва ча ко га је наш лист пред -
ста вио као „не пре ва зи ђе ног мај сто ра
но стал гич них љу бав них пе са ма и ро -
ман тич них шла ге ра”. По но во је, као
и увек, оду ше вио пу бли ку.

Љу би те љи му зич ких де ша ва ња
има ли су при ли ку да ужи ва ју у кон -
цер ту на шег по зна тог буб ња ра Дра го -
љу ба Ђу ри чи ћа и ње го вих ко ле га Ла -
ва Бра ту ше и Уро ша Ше ће ро ва. И они
су се по тру ди ли да по ка жу да с раз -
ло гом спа да ју у буб њар ски врх у Ср -
би ји и да по се ти о ци ма при ре де ве че
за пам ће ње.

„ПАН ЧЕ ВАЦ”, И ПРО ШЛОСТ И БУ ДУЋ НОСТ, ПР ВИХ ВЕК И ПО

По че так кра ја Ми ло ше ви ћа и со ци ја ли ста

„Пан че вац” број 3820 пи сао је и о
про бле ми ма у снаб де ва њу гра ђа на
хле бом. Да би их пред у пре ди ли, при -
ват ни пе ка ри су по че ли да сма њу ју
гра ма жу век ни ко је су ис по ру чи ва ли
на тр жи ште.

О вре ме ну у ко ме смо та да жи ве ли,
све до чи и то што је те ма ан ке те ко ју
смо та да ра ди ли са чи та о ци ма би ла:
„Да ли се не че га од ри че те?”, а сва ки
од уче сни ка  је од го во рио по тврд но.

Део та да шњег „Пан чев ца” по све ти -
ли смо из ја ва ма ло кал них по ли ти ча -
ра, ко ји су та да на ја вљи ва ли ка ко ће
уско ро би ти за вр ше на но ва де по ни ја.
То се за и ста де си ло и она је пу ште на
у рад, али осам на ест го ди на ка сни је! 

„Пан че вац” је те 2000. го ди не об ја -
вио и ин тер вју с та да мла дим, а са да
афир ми са ним глум цем Во ји ном Ћет -
ко ви ћем. На шој та да шњој са рад ни ци
Та њи Бла шкић он је ис при чао ка ко
не мо же да за ми сли свој жи вот без
љу ба ви и ка ко це ни пан че вач ку по зо -
ри шну пу бли ку јер код сва ког глум ца
уме да пре по зна и на гра ди апла у зи -
ма по жр тво ва ност, за ла га ње и пра ву
глу му.

Та да шњи „Пан че вац” је об ја вио
ин тер вју и с Во јом Бра јо ви ћем, још



Сви пан че вач ки ђа ци ко ји ове
го ди не по ла зе у пр ви раз ред
основ не шко ле има ју при ли ку да
се бес плат но оши ша ју у окви ру
ак ци је „Бес плат но ши ша ње ђа ка
пр ва ка”. Ову див ну ак ци ју већ
дру гу го ди ну за ре дом ор га ни зу је
но во сад ски ра дио АС.ФМ, а у њу
се по но во укљу чи ло пан че вач ко
удру же ње „На по ла пу та”.

Ка ко је ис та као Ра де Ма шић,
ко ор ди на тор ак тив но сти у по -
ме ну том удру же њу, ху ма ни -
тар на ак ци ја тра је од по не дељ -
ка, 27. ав гу ста, до су бо те, 1.
сеп тем бра, а сви они ко ји же -
ле да до би ју гра тис фри зу ру,
тре ба да ре зер ви шу свој тер -
мин пу тем те ле фо на 063/296-
426. Д. К.

Улаз на све про гра ме
бес пла тан

Осам оства ре ња 
у кон ку рен ци ји 
за нај бо љи 
ду го ме тра жни 
до ку мен та рац 

Пе ти „Пан че во филм фе сти -
вал” би ће отво рен у сре ду, 5.
сеп тем бра, у 20.30, у дво ра ни
Кул тур ног цен тра Пан че ва, про -
јек ци јом до ку мен тар ног филм -
ског есе ја „4 го ди не у 10 ми ну -
та” на гра ђи ва ног срп ског ре -
ди те ља Мла де на Ко ва че ви ћа.

Овај филм је на кон свет ске
пре ми је ре и осва ја ња на гра де
на филм ском фе сти ва лу „Visi-
ons du Reel” у Ни о ну (Швај -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. К.

АКТУЕЛНО 3

НО ВЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСЛУ ГЕ

За вод „Пан че вац” 
пр ви у све му

НОВА УСЛУГА

24-САТНИ ХОЛТЕР 
КРВНОГ ПРИТИСКА
СА НАЛАЗОМ 
КАРДИОЛОГА

др сц. мед. 

СЛОБОДАНА ТОМИЋА

(Институт „Дедиње”)

Цена: 4.000 дин

Заказивање радним данима 7-14 
и суботом 7-12

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

ПО ЧИ ЊЕ ПЕ ТИ „ПАН ЧЕ ВО ФИЛМ ФЕ СТИ ВАЛ”

„4 ГО ДИ НЕ У 10 МИ НУ ТА” МЛА ДЕ НА 
КО ВА ЧЕ ВИ ЋА ОТВА РА ПАФФ

ри ћем у глав ној уло зи, за тво -
ри ће пе ти ПАФФ про јек ци јом
у дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва у не де љу, 9. сеп тем -
бра, у 20 са ти. Пре про јек ци је
би ће одр жа на до де ла на гра да.

Ре тр о спек ти ва крат ких фил -
мо ва мла дог ау то ра, ко ја се сва -
ке го ди не при ка зу је у окви ру
про гра ма „Све тла бу дућ ност”,
ове го ди не по све ће на је мла -
дој ау тор ки из Бе о гра да Је ле -
ни Га ври ло вић, чи ји су крат ки
фил мо ви прет ход них го ди на
има ли ве о ма за па жен фе сти -
вал ски жи вот у на шој зе мљи и
ино стран ству.

„По ноћ на је за” је јед на од
нај по пу лар ни јих ПАФФ се лек -
ци ја, у окви ру ко је се сва ке фе -
сти вал ске ве че ри при ка зу ју хо -
ро ри с по чет ком тач но у по -
ноћ! И ове го ди не, у из бо ру

Петак, 31. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs

цар ска), апри ла 2018. го ди не,
при ка зан на број ним фе сти ва -
ли ма ши ром све та. До бит ник
је на гра де за нај бо љи срп ски
до ку мен тар ни филм на ово го -
ди шњем Ме ђу на род ном фе сти -
ва лу до ку мен тар ног фил ма
„Beldocs”. На кон фил ма ис пред
Кул тур ног цен тра Пан че ва на -
сту пи ће по зна ти дрим поп бенд
из Бе о гра да – „Би ти па ти би”.

По ред то га што ће отво ри ти
пе ти ПАФФ, филм Мла де на Ко -
ва че ви ћа би ће и део так ми чар -
ског про гра ма „Све ти о ни ци”, у
ко јем ће се, са још осам оства ре -
ња раз ли чи тих филм ских об ли -
ка и жа нр о ва, бо ри ти за на гра ду
за нај бо љи ду го ме тра жни филм.
Не ки од фил мо ва ко ји ће се так -
ми чи ти је су и „Со фи ја Ан ти по -
лис”, филм Вир џи ла Вер ни јеа,
ко ји је свет ску пре ми је ру имао
пре не ко ли ко не де ља на филм -
ском фе сти ва лу у Ло кар ну, „Валд -
хај мов вал цер” ау стриј ске ре ди -
тељ ке Рут Бе кер ман, „Фа бри ка
ни шта ви ла” Пор ту гал ца Пе дра
Пи ња, „Кла сич ни пе ри од” аме -
рич ког ау то ра Те да Фен та, „Мај -
чи” мла дог хр ват ског ау то ра Јо -
си па Лу ки ћа, „Лет њи ко вац”, нај -
но ви је оства ре ње хр ват ског ре -
ди те ља Да ми ра Чу чи ћа,  и „To-
uching Concrete” не мач ког ре -
ди те ља Иље Шта ла, сни ман у Ју -
жно а фрич кој Ре пу бли ци.

Жи ри ко ји ће од лу чи ва ти о
на гра ди „Све ти о ник” за нај бо -
љи ду го ме тра жни филм чи не
по зна та фран цу ска ре ди тељ ка
Ва ле ри Ма са ди јан, за тим Иза -
бел Џу ли јен, по зна та по ра ду
са ско ро свим ре ле вант ним

да ка мла ђег, ко ји је по сле пре -
ми је ре на „Бер ли на лу” при ка -
зан на ве ли ком бро ју фе сти ва ла,
као и швед ски ани ми ра ни хит
„The Burden” ау тор ке Ни ки Лин -
дрот фон Бар, ко ји је по ку пио
де се ти не на гра да ши ром све та.

Ру ски филм „До вла тов”, по -
зна тог ре ди те ља Алек се ја Гер -
ма на мла ђег, с мла дим срп -
ским глум цем Ми ла ном Ма -

ЛЕ ПЕ ВЕ СТИ ИЗ УДРУ ЖЕ ЊА „НА ПО ЛА ПУ ТА”

Бес плат но ши ша ње 
за ђа ке пр ва ке

фран цу ским ре ди те љи ма у по -
след њих два де сет го ди на, и Ве -
тон Нур ко ла ри, осни вач и умет -
нич ки ди рек тор при зрен ског
„До ку фе ста”, јед ног од нај ве -
ћих фе сти ва ла до ку мен тар ног
фил ма на Бал ка ну.

Жи ри так ми чар ске се лек ци је
крат ких фил мо ва „Ра ни ра до -
ви” већ тра ди ци о нал но чи ни ше -
сна ест сред њо шко ла ца и ти неј -
џе ра. Они ће, кроз груп ни рад
са два мен то ра, филм ским ре -
ди те љи ма мла ђе ге не ра ци је Иго -
ром Бе зи но ви ћем (Хр ват ска) и
Ми ки јем По лон ским (Изра ел),
од лу чи ти о на гра да ма за нај бо -
љи крат ки филм (на гра да „Дим -
њак”), ре жи ју, сце на рио, му шку
и жен ску уло гу, ка ме ру и мон -
та жу. Ове го ди не на ПАФФ-у ће
се пр ви пут оку пи ти ме ђу на род -
ни мла ди жи ри ко ји ће чи ни ти

прет ход не го ди не, у ве ли кој са -
ли Кул тур ног цен тра Пан че ва
би ће при ка за ни и фил мо ви
„Зим ска бра ћа”, мно го на гра -
ђи ва ни пр ве нац исланд ског ре -
ди те ља Хил ма ра Пал ма со на;
„Би фе же ље за ра” Го ра на Де -
ви ћа; нај на гра ђи ва ни ји срп ски
до ку мен та рац „Дру га стра на
све га” Ми ле Ту рај лић; „Ћам -
бра” ита ли јан ског ау то ра Јо на -
са Кар пи ња на и „Вој ни ци, при -
ча из Фе рен та ри ја”, ру мун ски
филм мла де срп ске ре ди тељ ке
Ива не Мла де но вић.

Ове го ди не на по чет ку сва ке
фе сти вал ске ве че ри би ће при -
ка зан је дан крат ки ани ми ра ни
филм ко ји је оства рио из у зе тан
успех на свет ским фе сти ва ли ма.
Из ме ђу оста лих, пу бли ка ће мо -
ћи да ви ди и филм „Untravel”
Ане Не дељ ко вић и Ни ко ле Мај -

по ла зни ци ре ги о нал не ин тер -
кул ту рал не филм ске шко ле
„Re:thinking films”, но во на ста ле
за јед нич ке плат фор ме три ју
филм ских фе сти ва ла: „До ку фе -
ста” из При зре на, „Пра во људ -
ски” из Са ра је ва и „Пан че во
филм фе сти ва ла”.

У окви ру се лек ци је „ПАФ -
Фо ра ма”, ко ја пред ста вља пре -
сек фе сти вал ских хи то ва из

бри тан ског ре ди те ља Џу ли ја -
на Ри чард са, у дво ра ни „Апо -
ло” До ма омла ди не Пан че во
би ће пред ста вље но пет но вих
СФ, фан та зи и хо рор оства ре -
ња из це лог све та.

По ред бен да „Би ти па ти би”,
му зич ки про грам чи не ди-џеј
на сту пи сва ке ве че ри у клу бу
„Штаб По гон”, а су бо та је ре -
зер ви са на за ПАФФ ка ра о ке,
на истом ме сту.

„Пан че во филм фе сти вал”
(ПАФФ) је сте ин тер на ци о нал -
ни так ми чар ски фе сти вал ау -
тор ског ду го ме тра жног и крат -
ког фил ма ко ји се од 2014. одр -
жа ва сва ке го ди не то ком пр ве
не де ље сеп тем бра. Ова ма ни -
фе ста ци ја је по све ће на не го ва -
њу и про мо ци ји не за ви сне ау -
тор ске ки не ма то гра фи је. Глав -
на ми си ја фе сти ва ла је да пред -
ста ви, ис тра жи и про ши ри иде -
је и пи та ња шта све ки не ма то -
гра фи ја да нас мо же да бу де и
ура ди, као и да, кроз при су ство
мла дих та лен то ва них ау то ра на
фе сти ва лу, про мо ви ше и пру -
жи по др шку но вој ге не ра ци ји
филм ских умет ни ка.

Пе ти „Пан че во филм фе сти -
вал” ор га ни зу ју филм ски рад -
ни ци и умет ни ци оку пље ни око
исто и ме ног удру же ње гра ђа на,
у са рад њи с Кул тур ним цен тром
Пан че ва и До мом омла ди не
Пан че во, уз по др шку Гра да Пан -
че ва, Ми ни ста р ства кул ту ре и
ин фор ми са ња Ре пу бли ке Ср би -
је и Филм ског цен тра Ср би је.

Улаз на све про гра ме „Пан -
че во филм фе сти ва ла” је бес -
пла тан. M. Mарић



На ме на: ре ша ва ње
стам бе ног пи та ња
или уна пре ђе ње
усло ва ста но ва ња

Над ле жни из Се кре та ри ја та за
јав не слу жбе и со ци јал на пи та -
ња Град ске упра ве са оп шти ли
су да је По кра јин ска вла да до -
не ла од лу ку о до де ли бес по врат -
них сред ста ва по ро ди ца ма у ко -
ји ма се ро ди тре ће или че твр то
де те за ре ша ва ње стам бе ног пи -
та ња или за уна пре ђе ње усло ва
ста но ва ња на те ри то ри ји АП
Вој во ди не за 2018. го ди ну.

Те мељ при ли ком ње ног до -
но ше ња би ла је од лу ка о обра -
зо ва њу бу џет ског фон да за про -
на та ли тет ну по пу ла ци о ну по -
ли ти ку. Пра во на до де лу сред -
ста ва има ју по ро ди це у ко ји ма
се по чев од 1. ја ну а ра 2018. па
до да на рас пи си ва ња кон кур са
ро ди тре ће или че твр то де те.

По ро ди цом се сма тра ју
брач не и ван брач не за јед ни це
с де цом, као и јед но ро ди тељ -
ске по ро ди це. Ре до след ро ђе -
ња де те та утвр ђу је се пре ма
бро ју жи во ро ђе не де це мај ке

у мо мен ту при ја вљи ва ња на
кон курс, ко ји рас пи су је По -
кра јин ски се кре та ри јат за со -
ци јал ну по ли ти ку, де мо гра -
фи ју и рав но прав ност по ло -
ва, а укуп на сред ства ко ја се

опре де љу ју за ову на ме ну из -
но се 63 ми ли о на ди на ра.

По кра јин ски се кре тар ће
обра зо ва ти сед мо чла ну ко ми -
си ју за пре глед при ја ва с при -
ло же ном до ку мен та ци јом, у ко -
јој ће би ти струч ња ци гра ђе -
вин ске, елек тро тех нич ке и ма -
шин ске стру ке. Она ће на кон
оце њи ва ња при ја ва пред ло жи -
ти ко ме тре ба до де ли ти но вац.

Све ће би ти вр ло бр зо и ре а -
ли зо ва но по сле за о кру жи ва ња
по ступ ка, па за то сви они ко ји
у за да тим усло ви ма пре по зна -
ју сво ју си ту а ци ју тре ба што
бр же да ре а гу ју и по ша љу сво -
је ге не ра ли је.

Успе шне же не, 
по го то во по ли ти чар ке,
из ло же не де гра ди ра њу
и вре ђа њу

Кру тост у ста во ви ма
ду бо ко уко ре ње на у
мен тал ни код 
у на шем дру штву

Ко ле ги ни це и ко ле ге из но ви -
нар ског удру же ња „Ло кал прес”,
чи ји је и „Пан че вац” члан, ове
не де ље су об ја ви ли ве о ма ин -
те ре сан тан раз го вор с Бран ки -
цом Јан ко вић, по ве ре ни цом за
за шти ту рав но прав но сти. Она
је, го во ре ћи о по ло жа ју же на у
са вре ме ном дру штву, из не ла
мно штво ста во ва ко ји су си -
гур но за ни мљи ви и чи та о ци ма
на шег ли ста.

За то смо, уз уред нич ке и тех -
нич ке из ме не, при ре ди ли овај
текст за пу бли ку нај ста ри јег
жи вог ло кал ног не дељ ни ка на
Бал ка ну.

Бо ље би јој би ло...
Бран ки ца Јан ко вић на по чет -
ку ка же да су „ско ро сва ко днев -
но у ме ди ји ма, на ра зним сед -
ни ца ма, по дру штве ним мре -
жа ма, успе шне же не, по го то во
по ли ти чар ке, из ло же не де гра -
ди ра њу и вре ђа њу”, и то „оп -
ште при хва ће ним ста во ви ма ка -
ко је же ни ме сто у ку хи њи за
шпо ре том и да је сва ки дру -
штве ни ан га жман ње но ’уми -
шља ње’ да је осо ба ’ви со ког
фор ма та’”.

По том до да је:
– Овим пред ра су да ма не ро -

бу ју љу ди у са мо јед ном гра ду

Ка ква де мар ка ци ја? Не по сто ји ни ка ква гра ни ца с Ко со вом,
има мо ад ми ни стра тив ну ли ни ју из бив ше Ју го сла ви је. Што
се ти че из ја ва Ха ра ди на ја, оне не ма ју ве зе с ре ал но шћу. То је
по зо ри ште у ку ћи. Они не пра те де ша ва ња у све ту. Обе ле жа -
ва ју Клин то нов ро ђен дан, а ве ли ке про ме не су се де си ле у
ме ђу на род ној по ли ти ци.

(Иви ца Да чић, ми ни стар спољ них по сло ва Ср би је, 
у из ја ви за „Блиц”, 24. ав густ)

Кри ти ко вао сам Зо ра ну Ми хај ло вић. Ре као сам да ју је опи -
ла функ ци ја и да се од ње обо га ти ла. Све што сам ре као, по -
но вио бих. Је ди но сам се би за ме рио што сам то учи нио јав -
но, а не на на шим стра нач ким ор га ни ма. Све што бу дем
имао убу ду ће да јој ка жем на ра чун ње ног по на ша ња и ра да,
ра ди ћу то на на шим са стан ци ма.

(Дар ко Гли шић, пред сед ник Из вр шног од бо ра СНС-а, 
у ин тер вјуу за „Блиц”, 24. ав густ)

Шта год да пред ло жим, глав на кри ла ти ца мо јих про тив ни ка
је „би ти про тив то га што је Ву чић ре као”, па ма кар то би ло и
про тив на ше зе мље.

(Алек сан дар Ву чић, пред сед ник др жа ве, у обра ћа њу 
но ви на ри ма у Зре ња ни ну, „По ли ти ка”, 24. ав густ)

Искре но, ус пе си ко је сам по сти гао су све у мом ти му из не на -
ди ли. Иа ко део ме не увек ми сли да мо гу да осво јим сва ки
тур нир, до бри ре зул та ти су сти гли ра ни је не го што смо ја и
мој тим оче ки ва ли. Ме ђу тим, кад се освр нем на то где сам
био пре три ме се ца, при лич но је не ве ро ват но да сам до шао
до тле да ме сма тра ју јед ним од фа во ри та за ти ту лу.

(Но вак Ђо ко вић у из ја ви за аме рич ке ме ди је, 
25. и 26. ав густ)

Ле ген дар ни во зач Ми ха ел Шу ма хер, ко ји је већ че ти ри и по
го ди не не по кре тан по сле не сре ће ко ју је пре жи вео у Ал пи ма
на ски ја њу, мо же да се ди у ко ли ци ма, али ре дов но пла че ка -
да гле да кроз про зор – от крио је члан ње го ве по ро ди це. Он је
до дао да је не ка да шњи шам пи он „Фор му ле” и да ље све стан
све га, али да још увек не мо же сам да се по ме ра.

(Је дан од Шу ма хе ро вих ро ђа ка у из ја ви за „Па ри мач”,
25. и 26. ав густ)

Из у зет но ми је ве ли ка част што ћу до би ти на гра ду са име -
ном та квог бар да глу ми шта као што је био Па вле Ву и сић,
пред ово ли ко љу би те ља фил ма. Пр ви пут сам се по ја вио на
овој по зор ни ци у Ни шу пре 42 го ди не, па да нас. Осе ћам се
ча роб но јер др жим на гра ду са име ном и пре зи ме ном чо ве ка
с ко јим сам глу мио у пр вом фил му Жив ка Ни ко ли ћа.

(Ра дош Ба јић у обра ћа њу ни шкој пу бли ци по сле 
уру чи ва ња на гра де „Па вле Ву и сић”)
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КОНЦЕПТ

Страну припремио

Синиша 
Трајковић

БРАН КИ ЦА ЈАН КО ВИЋ, ПО ВЕ РЕ НИ ЦА ЗА ЗА ШТИ ТУ РАВ НО ПРАВ НО СТИ

НЕ СЛАВ НИ ВРХ ДИС КРИ МИ НА ЦИ ЈЕ

во ви ма, за што је то та ко ду бо -
ко уко ре ње но у мен тал ни код
у на шем дру штву, и то не са мо
код му шка ра ца не го и код са -
мих же на? – по ку ша ва да на ђе
од го вор Бран ки ца Јан ко вић.

Она под вла чи да је „по себ на
те шко ћа у то ме што мно ге же -
не још увек че ка ју, ми сле ћи да
ће не ки но ви за кон сам по се -
би ре ши ти пи та ње њи хо вих
пра ва и по зи ци је”. На гла ша ва:

– Че сто чу јем да су оче ки ва -
ња од но вог За ко на о род ној
рав но прав но сти ве ли ка и мно -
го је оних ко ји ми сле да је то
не ки „ча роб ни шта пић” ко ји
ће ре ши ти све про бле ме. На -
рав но да ни је та ко, тим пре
што Ср би ја чи та ву де це ни ју већ

чи ње ни ца је да род на рав но -
прав ност, о ко јој се то ли ко при -
ча, код не ких по чи ње да иза зи -
ва и кон тра е фе кат, а да у прак -
си и на де лу до ње још ни смо
сти гли у пот пу но сти.

– Као по ве ре ни ца за за шти -
ту рав но прав но сти, ва жно је да
на гла сим: све же не ко је се на -
ђу на ме ти увре да, ома ло ва жа -
ва ња, раз ли чи тих вер бал них
на па да са мо за то што су же не,
не ма ју по тре бе да че ка ју не ка -
кве но ве за ко не. По ве ре ник за
за шти ту рав но прав но сти је ту
да пру жи за шти ту сва ко ме ко
се обра ти. Пре по ру ка ко ју ми
да мо по не кад ни је до вољ на, јер
се де ша ва, до ду ше рет ко, да
не ки дис кри ми на то ри од лу че

и од у зи ма ње де ла пра ва од му -
шка ра ца. На про тив! Они су ти
ко ји ко ји тре ба да бу ду но си о -
ци про ме на, да ка жу да да ва ње
пра ва же на ма не зна чи угро -
жа ва ње му шка ра ца. Са мо та ко
мо же мо да пра ви мо на шу зе -
мљу још бо љим ме стом за жи -
вот. А у тој Ср би ји да нас ве ћи -
на же на, го то во сва ко днев но,
су сре ће се с раз ли чи тим пред -
ра су да ма, пре пре ка ма и иза -
зо ви ма у свим сег мен ти ма жи -
во та – од то га да се и да ље ве -
ћин ски сма тра да су по ли ти ка
и би знис ре зер ви са ни са мо за
му шкар це, па до уо би ча је ног
ко мен та ра у са о бра ћа ју ’знао
сам да во зи же на’.

Ми сли те о то ме.

ПЕ ТИ ЦИ ЈА ЗА УВО ЂЕ ЊЕ НО ВЕ ЛИ НИ ЈЕ

Ау то бу сом од 
Гло го ња до Ра фи не ри је

У пе ти ци ји упу ће ној Аген ци ји
за са о бра ћај Град ске упра ве и
ЈКП-у АТП, ко ју је пот пи са ло
пре ко пет сто ти на гра ђа на, тра -
жи се уво ђе ње но ве ау то бу ске
ли ни је град ског пре во зни ка од
Гло го ња до Ра фи не ри је, с по ла -
сци ма на сва ких сат вре ме на.

Ра до мир Ор ло вић, ини ци ја -
тор при ку пља ња пот пи са, ка -
же да је до ку мент пре дат и Ме -
сној за јед ни ци Гло гоњ, због то -
га што су „ви ше од по ло ви не
пот пи са них ста нов ни ци упра -
во тог се ла”. До да је:

– Од свих на се ље них ме ста
Гло гоњ има нај ло ши ји пре воз.
Но ва ли ни ја би ишла прав цем
се вер –југ: Гло гоњ – Ја бу ка –
Ули ца Ра до ми ра Пут ни ка, ста -

ја ли ште код За во да за за по -
шља ва ње у цен тру Пан че ва –
Ули ца ца ра Ду ша на – Ули ца
ца ра Ла за ра – Стре ли ште – Вој -
ло ви ца. Уко ли ко је то тех нич ки
и вре мен ски из во дљи во, ли ни ја
би, евен ту ал но, мо гла би ти про -
ду же на до Стар че ва. До дат на
до бит од уво ђе ња ове ли ни је
би ла би што би се по ве за ле се -
вер на и ју жна ин ду стриј ска зо -
на, као и та што би рад ни ци ма
био омо гу ћен од ла зак на по -
сао без пре се да ња.

Ор ло вић об ја шња ва да ће сви
за ин те ре со ва ни на ста ви ти да
се за ла жу за ову иде ју, те да
оче ку ју „би ло ка кав, по зи ти -
ван или не га ти ван од го вор над -
ле жних”.

ПО КРА ЈИН СКА ВЛА ДА ДО НЕ ЛА ОД ЛУ КУ

Бес по врат на сред ства за тре ће или че твр то де те

јој би ло да гле да му жа и де цу
не го да се пе тља у по ли ти ку”…
Ко ли ко пу та сте чу ли ту ре че -
ни цу? Ипак, то не зна чи да
ства ри тре ба узи ма ти здра во за
го то во и од у ста ти од бор бе и
еду ка ци је.

Бор ба за жен ска пра ва ду го
је тра ја ла и тра је још увек, об -
ја шња ва она, „а о то ме би што -
шта мо гле да ка жу, ре ци мо,
оне ма ло број не пред сед ни це
оп шти на, ди рек тор ке јав них
пред у зе ћа или од бор ни це по
Ср би ји”.

– Иа ко је на пре дак ви дљив и
про пи си по сто је, пред ра су де и
сте ре о ти пи о жен ским пра ви -
ма гр че ви то оп ста ју. По не кад
су то ли ко ја ки да се пи там шта
то ли ко ути че на кру тост у ста -

има За кон о рав но прав но сти
по ло ва, али и кров ни За кон о
за бра ни дис кри ми на ци је, на
осно ву ког ин сти ту ци ја на чи -
јем сам че лу – По ве ре ник за
за шти ту рав но прав но сти, као
цен трал ни ме ха ни зам, ефи ка -
сно шти ти све ко ји су дис кри -
ми ни са ни, укљу чу ју ћи и же не,
ко је су, на жа лост, већ го ди на -
ма у са мом не слав ном вр ху ка -
да је у пи та њу њи хо ва дис кри -
ми на ци ја.

Про ме не у ста во ви ма мо гу ће
Да кле, ни је про блем у за ко ни -
ма, већ у њи хо вој при ме ни, и
ни је про блем у санк ци о ни са њу,
већ у ме ња њу по гле да на уло гу,
ме сто и зна чај укљу чи ва ња же -
на у све сег мен те жи во та. Та ко ђе,

да по њој не по сту пе. Ипак, за -
у век оста не за бе ле же но да је
тај не ко пре кр шио за кон и ни -
кад се не зна ка да ће му то за -
сме та ти – об ја шња ва Бран ки -
ца Јан ко вић.

Оства ри ва ње пра ва с јед не и
пред ра су де и сте ре о ти пи с дру -
ге стра не не ме ња ју се че ка -
њем, већ де ла њем и ко ли ко год
не ка сре ди на би ла кон зер ва -
тив на, про ме не у ста во ви ма су
мо гу ће. За ко ни у обла сти за -
шти те људ ских пра ва већ по -
сто је, али је по треб но њи хо во
бо ље раз у ме ва ње и при ме на.

На кра ју, Бран ки ца Јан ко -
вић пот цр та ва:

– Рав но прав ност, успех же на
у по ли тич ком, јав ном и при -
вред ном жи во ту, не зна чи бор бу

Иа ко је на пре дак 
ви дљив и про пи си
по сто је, пред ра су де 
и сте ре о ти пи 
о жен ским пра ви ма
гр че ви то оп ста ју.

или оп шти ни, у са мо јед ном
ре ги о ну, већ је то оп ште ме сто
сву да око нас. И са ме же не о
соп стве ним ква ли те ти ма и на -
прет ку на дру штве ној ле стви -
ци по не кад ми сле на сли чан
на чин као и по је ди ни му шкар -
ци и, уме сто по др шке успе -
шним же нама, у сво јим сре ди -
на ма, скло не су осу ди, не ра зу -
ме ва њу, па чак и под сме ху: „Ма,
шта је она уми сли ла, бо ље би
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Као што нам и вре мен ски усло ви на -
ја вљу ју, ле ту се по ла ко бли жи крај.
Са мо што смо се на ви кли на то пле
да не, сеп тем бар је за ку цао на на ша
вра та. С на ред ним ме се цом до ла зе и
оба ве зе, за вр ша ва ју се го ди шњи од -
мо ри и успо ре ни ри там жи во та и по -
чи ње но ва рад на и школ ска се зо на.
Ро ди те љи оби ла зе књи жа ре и на ба -
вља ју пре о ста ле по треб не ства ри ка -
ко би де ца би ла пот пу но спрем на да
се вра те у клу пе.

Пи та ли смо на ше су гра ђа не ка кве
емо ци је њих ве зу ју за по че так сеп -
тем бра, да ли има ју шко лар це у сво -
јој по ро ди ци и ка ко те ку при пре ме за
шко лу.

ФЛО РИ КА ВРА НЕ ШЕ ВИЋ, тр го вац:
– Ви ше ни је као не ка да ка да сам ја

ра ди ла у књи жа ри. Ра ни је су љу ди
по чи ња ли да на ба вља ју уџ бе ни ке и
пра те ћу опре му за шко лу већ од 15.
ју ла, али се с вре ме ном то по ме ра ло
на крај ав гу ста. Би ле су ве ли ке гу -
жве, док се ни су по ја ви ле дру ге рад -
ње где се мо гу на ба ви ти по треб не
ства ри, осим уџ бе ни ка. Ка да сам ја
по че ла да ра дим, у гра ду је би ло са -
мо че ти ри-пе т књи жа ра. Во лим овај

пе ри од у го ди ни јер ме се ћа на пе ри -
од ка да сам ја ра ди ла.

НА ТА ША РА ДИ ВО ЈЕВ, 
сту дент ки ња и ма ма:

– Имам два шко лар ца. При пре ме
те ку као и сва ке го ди не. Уз бу ђе ни
смо сви ка да поч не да се при бли жа ва
сеп тем бар, па ка ко не де ље од ми чу,
по ла ко ку пу је мо књи ге и при бор. Око
две-три не де ље тра је тај про цес, али
је по след ње не де ље све убр за но. Де -
ца је два че ка ју да кре ну у шко лу и
ви де сво је дру га ре.

СЛА ВИ ЦА МА ЛЕШ, 
еко но ми ста у пен зи ји:

– Мо ја де ца су од ра сла, али имам
уну ке ко ји иду у шко лу. Чи ни ми се да
ни су баш мно го срећ ни што се бли жи
1. сеп тем бар, а кад по гле дам и дру гу
де цу у ком ши лу ку, чи ни ми се да ни је
она ко еу фо рич но као не ка да. Мо жда је
у пи та њу ве ћа упо тре ба ком пју те ра, јер
то да нас де цу збли жа ва. Ра ни је смо
пред крај школ ске го ди не до би ја ли про -
грам о то ме шта би тре ба ло да чи та мо
за сле де ћу го ди ну ка ко би нас не што
ве за ло за шко лу, да се не би смо успа ва -
ли, а ми слим да са да то ни је слу чај.

БО ШКО БА ЈО ВИЋ, пен зи о нер:
– Мој пра у нук је школ ско де те тре -

нут но. Ви дим да је ја ко ра до стан, по -
себ но за то што већ при пре ма ју не ку
при ред бу за пр ва ке. Ро ди те љи га уве -
ли ко спре ма ју за школ ску го ди ну, а
по што је је ди нац, све се сти же на
вре ме. Ка да сам ја био де те, ми се
ни смо ни шта пи та ли. Има ли смо јед -
ну све ску, ују тру смо чу ва ли ов це и
го ве да, па кад за вр ши мо, шче па мо
све ску и пра вац у шко лу.

ЈО ВО МА ЛЕШ, во зач:
– Ста ри ја ћер ка кре ће у шко лу, али

ми при пре ме вр ши мо већ не ко ли ко
ме се ци. Уз бу ђе ње је при сут но, је два
че ка да по но во ви ди сво је дру га ре,
ко ји су јој не до ста ја ли за вре ме рас -
пу ста.

ЛА ЗАР СТО ЈО ВИЋ, сни ма тељ:
– Пр ва асо ци ја ци ја на сеп тем бар

је сва ка ко по че так школ ске го ди не.
До го ди не ће мо има ти ђа ка пр ва ка,
па зна мо шта нас че ка. За пред школ -
ско су при пре ме ма ло јед но став ни је.
Учи по ла ко сло ва, бро је ве, ку пи ли
смо ра нац и оста ли при бор.

Ан ке ти ра ла Мир ја на Ма рић

Б. БАЈОВИЋС. МАЛЕШ Ј. МА ЛЕШ Л. СТО ЈО ВИЋ

НАША АНКЕТА

КА КО ТЕ КУ ПРИ ПРЕ МЕ ЗА ПО ЧЕ ТАК ШКОЛ СКЕ ГО ДИ НЕ?

Уз бу ђе ње пред су срет с дру га ри ма

Н. РАДИВОЈЕВФ. ВРАНЕШЕВИЋ

ХРОНИКА

ЗАШТО ЈЕ ПОРЕСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ 

ПРОШЛЕ НЕДЕЉЕ РАДИО СКРАЋЕНО

Подаци о грађанима 
„на дугме”

Поштовани грађанке и грађани 
Панчева,

Ја сам тужна и несрећна мајка једног
дивног и племенитог детета, добро-
вољног даваоца крви, који се пре осам
месеци преселио на небо. Свакоднев-
но одлазећи до Старог православног
гробља, затекла сам призор како је иш-
чупано цвеће које сам посадила у по-
кушају да уредим његову вечну кућу.

Отишла сам у управу гробља да ис-
причам шта се десило. Веома љуба-
зно ме је примио управник гробља
Жарко Ракочевић и објаснио да ви-
део-надзор који постоји на главном
улазу покрива само део до капеле и
мало удесно и улево до ограде. У Пан-
чеву постоје четири гробља без до-
вољно чувара, а чак и кад ухвате осо-
бе које скрнаве гробна места, не могу
им ништа, јер видео-снимак није ва-
лидан на суду као доказ. Господин
Ракочевић каже да су небројено до-
писа писали разним институцијама у
граду како би се решио овај проблем

који траје годинама, а како чујем у
разговору с мојим пријатељима, ком-
шијама и познаницима, овакве ства-
ри се редовно дешавају.

Моја порука поштеним грађанима,
дамама, гласи да се добро замисле
кад следећи пут купе цвеће на углу
неке улице или испред своје зграде
за 20 динара – зашто оно кошта само
толико, кад исто на пијаци кошта че-
тири-пет пута више. И онда га носе
својој кући срећни што су прошли
јефтиније, а не знају да је украдено с
гробља.

Да ли се наша људскост толико сро-
зала? Заиста је веома жалосно коли-
ко се нехумано односимо не само јед-
ни према другима него живи према
онима који више нису с нама и не
могу да се бране.

Редовна сам читатељка „Панчевца”
и надам се да ћете објавити моје пи-
смо, а као новинари истражити ову
тему. Велики поздрав.

С поштовањем, неутешна мама

Гордана са Содаре

ПИСМО ЧИТАТЕЉКЕ

Колико се људскост срозала

Секретаријат за пореску админи-
страцију града Панчева радио је
прошлог четвртка, 23. августа, са-
мо до 9 сати са странкама, због пре-
бацивања података о корисницима
у јединствени информациони си-
стем.

Градска управа Панчева тиме је
испоштовала одлуку Владе Србије с
једне од њених овогодишњих сед-
ница да се до 31. децембра  подаци
о пореским обвезницима на целој
територији Србије централизују и
обједине у једну базу података.

Та мера грађанима треба да до-
несе знатне олакшице, јер ће им
бити довољан један клик на таста-
тури компјутера и укуцавање ма-
тичног броја па да одмах виде ко-
лико морају да плате за порез на
имовину коју поседују, чак и пре
него што добију писмено решење

локалне пореске управе на кућну
адресу.

Поред тога, грађани ће моћи да
виде имају ли пореске обавезе у не-
ком другом граду на територији Ср-
бије, а планирано је да им у доглед-
но време буде омогућено и да пла-
ћају порез преко интернета.

Важно је напоменути да ће једин-
ствени информациони систем По-
реске управе бити повезан с базама
података других државних органа,
па ће захваљујући томе и њихови
службеници моћи да користе њего-
ве информације.

После тога ће сви који раде у др-
жавној управи моћи да виде плаћа-
мо ли на време порез или не. Остаје
да се види да ли ће с обзиром на то у
месецима који следе и убудуће бити
могуће кашњење у измиривању ове
обавезе. М. Г.

Суд би не обич них љу ди

Смрт, страх, ди сци пли на и
инат – ни шта од то га не би
има ло сми сла да не ма
љу ба ви, об ја шња ва ау тор

Про мо ци ја но вог ро ма на Ву ле та Жу -
ри ћа „По мор и страх” одр жа на је 28.
ав гу ста у „Дел фи ка феу”, у бе о град -
ском СКЦ-у. Пред мно го број ном пу -
бли ком, по ред ау то ра, го во ри ли су
књи жев ни исто ри чар Вла дан Бај че та
и уред ник књи ге Де јан Ми хај ло вић.

Те ма Жу ри ће вог но вог ро ма на је епи -
де ми ја ку ге у Сре му кра јем 18. ве ка,
ко ја је са мо у тој ре ги ји од не ла пре ко
2.500 жи во та за ма ње од го ди ну да на.
Ве што упли ћу ћи исто риј ске до га ђа је и
ли ко ве у рад њу и слу же ћи се ау тен тич -
ном лек си ком и го во ром он да шњег срп -
ског жи вља на гра ни ци Ау стри је и Тур -
ске, Жу рић успе ва да на при вла чан на -
чин, упр кос те шкој те ми, до ча ра вре ме
и оби ча је јед не про ху ја ле епо хе, у ко јој
су се на овим про сто ри ма по ме ша ли
на ро ди, ве ро ва ња, кул ту ре и оби ча ји.

– Ву ле Жу рић овог пу та иде ма ло
да ље у про шлост, чак два ве ка. Тре -
ба ло је ис тра жи ти гра ђу и ући у епо -
ху, у че му је Ву ле из у зет но до бар,
под јед на ко као и у је зи ку ко јим успе -
ва да обо ји ту епо ху. Он је и пра ви
мај стор ди ја ло га – ре као је Де јан Ми -
хај ло вић, уред ник овог из да ња.

Исто ри чар Вла дан Бај че та био је
још екс пли цит ни ји:

– Ау тор при ча при чу о суд би на ма
обич них љу ди, без глав ног ју на ка.
Из дво ји ли би смо че ти ри ли ка, не -
бит них име на – оно што је бит но, је -
сте да они по вре ме но ја шу ко ње. Они
су че ти ри ја ха ча. Ку га се по ја ви ла у
јед ном ма лом ме сту на об рон ци ма
Фру шке го ре. Чуд ним спле том окол -
но сти овај не та ко по зна ти до га ђај
за ин три ги рао је на шег ау то ра. Жу -
рић је ис при чао при чу о Ири гу, о
ко ме је пре ње га го во рио са мо је дан
пи сац, Бо ри слав Ми хај ло вић Ми хиз,
чи ји се отац, из ме ђу оста лог, по ми -
ње у овом ро ма ну.

Наш су гра ђа нин Жу рић го во рио је
на про мо ци ји о ин спи ра ци ји за пи са -
ње књи ге:

– Тра же ћи те му за књи гу за де цу, ја
сам на ба сао на те му за од ра сле. Чи -
та ју ћи књи гу Ра ди во ја Си мо но ви ћа,
све стра ног ле ка ра, о сто го ди шњи ци
ве ли ке ку ге у Сре му, из ра ња ли су ми
ли ко ви, њи хо ва име на и ли ца ко ја су
го во ри ла: „На пи ши ме, на пи ши ме”,
и та ко сам се пре дао тој те ми.

Док је пи сао ро ман, Ву ле ни је знао
ка ко ће се за вр ши ти, јер се при ча, ка -
ко ка же, „пи са ла са ма”.

– Са мо сам жен ски лик про на шао
у дру гом за пи су и тек уво ђе њем тог
ли ка це ли на се за о кру жи ла, јер смрт,
страх, ди сци пли на и инат – ни шта од
то га не би има ло сми сла да не ма љу -
ба ви – об ја шња ва Жу рић.

У из да вач кој ку ћи „Ла гу на”, ко ја
је об ја ви ла текст, ка жу да је „По мор
и страх” ин три ган тан ро ман ко ји,
по пут срод них књи жев них але го ри -
ја као што су Ка ми је ва „Ку га”, Пе -
ки ће во „Бе сни ло” или Са ра ма го во
„Сле пи ло”, ис пи ту је гра ни це људ -
ско сти у не вољ ним вре ме ни ма. На
осно ву де таљ них све до чан ста ва што
су за со бом оста ви ли не мач ки и ма -
ђар ски ле ка ри ко ји су се ба ви ли су -
зби ја њем ку ге у Ири гу, пи сац по ку -
ша ва да ре кон стру и ше це ло куп ну
про це ду ру чи шће ња ва ро ши, уплев -
ши у оно што је фа кат и по ли тич ку
и љу бав ну ин три гу.

С. Трај ко вић

ПРО МО ВИ САН НО ВИ РО МАН ВУ ЛЕ ТА ЖУ РИ ЋА

ПО МОР И СТРАХ

ГРОЗНИЦА ЗАПАДНОГ НИЛА И ДАЉЕ ТРАЈЕ

Повећава се број инфицираних
Број оболелих и умрлих од грознице
Западног Нила стално расте. Судећи
према подацима Института за јавно
здравље Србије „Др Милан Јовано-
вић Батут”, до уторка, 28. августа, на
територији наше државе пријављено
је 213 оних који су се заразили том
болешћу, као и 21 умрли.

Највише оних које су комарци ује-
ли и аутоматски инфицирали том бо-
лешћу има на територији Београда
(108), а потом на територији Јужно-
бачког (36) и Јужнобанатског округа
(32). У свим другим деловима Србије
је повољнија ситуација.

Ова потенцијално опасна болест,
која најтеже последице оставља код
старијих од педесет година, а посеб-
но код оних који су већ оболели од
неке хроничне болести (зато што им
је то ослабило имунитет), први пут се
појавила 2012. године.

Годину дана касније Јужнобанат-
ски округ је био у врху листа оболе-
лих и умрлих, а најгоре је било 2014.
године, када је у Панчеву први пут у
Србији проглашена ванредна ситуа-
ција због превеликог броја комараца.

У периоду од 2012. до 2017. године
на територији Србије су регистрована
574 случаја оболелих од грознице За-
падног Нила, као и 61 смртни исход.

У питању је сезонско обољење, од-
носно болест која је највише засту-

пљена у периоду највеће активности
комараца. С обзиром на искуства на-
ше земље и околних држава, први
оболели се региструjу углавном у дру-
гој половини јула, а највећи број бо-
лесних се пријављује током августа.

Међутим, ако је судити према прог-
нозама метеоролога да ће се све до
краја октобра сунчани и топли дани
смењивати с кишама, постојаће сви
услови да број комараца превазиђе
све досадашње максимуме и да ти
досадни инсекти почну да се повлаче
тек почетком новембра.

Подсећамо, већина особа (80%) ко-
је уједу заражени комарци инфици-
рани вирусом Западног Нила нема
никакве симптоме и знаке те боле-
сти. Код мањег процента оболелих
(приближно 20%) симптоми подсе-
ћају на обољење слично грипу, с на-
глом појавом повишене телесне тем-
пературе, главобољом, боловима у ми-
шићима и зглобовима, умором, бла-
гим пролазним осипом и лимфаде-
нопатијом.

Међутим, код изузетно малог про-
цента оболелих који спадају у нају-
гроженије категорије ова болест мо-
же да остави изузетно тешке после-
дице, као што су губитак памћења и
координације покрета руку и ногу,
депресија, сталан умор итд.

М. Г.



При вред на ко мо ра Ср би је –
Ре ги о нал на при вред на ко мо ра
Срем ског управ ног окру га, у
са рад њи са оп шти ном Ста ра
Па зо ва, при ре ди ће 27. и 28.
сеп тем бра Ре ги о нал ни са јам
при вре де у спорт ском ком плек -
су ба зе на у Но вој Па зо ви.

Ре ги о нал ној при вред ној ко мо -
ри Ју жно ба нат ског управ ног окру -
га је, у скла ду с до са да шњом са -
рад њом, упу ћен по зив да уче ству -
је на овој са јам ској ма ни фе ста -

ци ји. Пред ви ђе но је да се на јед -
ном, за јед нич ком штан ду пред -
ста ве при вред ни по тен ци ја ли ју -
жног Ба на та. По ред на сту па на
за јед нич ком штан ду, за ин те ре со -
ва ни мо гу уче ство ва ти у по слов -
ним су сре ти ма с ци љем по ди за -
ња ко мер ци јал не ак тив но сти.

Ко мо ра по зи ва при вред ни ке из
на шег ре ги о на да да ју до при нос
уче шћем на овој ма ни фе ста ци ји.
Сво је уче шће мо гу по твр ди ти нај -
ка сни је до 10. сеп тем бра, на имејл
адре се rpkpancevo@pks.rs или
zoran.cernoh@pks.rs. Све до дат -
не ин фор ма ци је у ве зи са овом
ма ни фе ста ци јом мо гу се до би -
ти по зи вом на бро је ве те ле фо -
на РПК Пан че во: 013/343-255
и 343-841.

У про шлом бро ју „Пан чев -
ца” пи са ли смо о то ме ко -
ли ко је вре ме на по треб но
за раз град њу по је ди них вр -
ста от па да. По ме ну ли смо
да се ре ци кла жом јед не то -
не ста рог па пи ра са чу ва се -
дам на ест ста ба ла у при ро -
ди. По ред то га, ште ди мо на
утро шку елек трич не енер -
ги је и во де по треб не за ње -
го ву про из вод њу. С тим у
ве зи по је ди не др жа ве не би
слу чај но про мо ви са ле и до -
ти ра ле ре ци кла жу као та -
кву. И у на шој др жа ви, пре
све га на ло кал ном ни воу,
пр во је за по че то се лек то ва -
ње от па да, ко ји би се ка сни -
је ре ци кли ра ли. Ово је пре
све га зна чај но због то га што
се не план ском и нео р га ни -
зо ва ном по тро шњом при -
род них ре сур са, па чак и об -
но вљи вих, без об зи ра на њи -
хо ву оп ти мал ну упо тре бу,
они мо гу за у век ис цр пе ти.

На пр вој свет ској кон фе -
рен ци ји о за шти ти при род -
не сре ди не, одр жа ној 1992.
го ди не у Рио де Жа не и ру,
пред ста вљен је но ви пут ка
раз во ју ци ви ли за ци је, а то
је пут очу ва ња пла не те од -
но сно стра те ги ја одр жи вог
раз во ја. Пре ма стра те ги ји
одр жи вог раз во ја, је ди ни ис -
пра ван пут је онај ко ји не ће
угро зи ти оп ста нак бу ду ћих
ге не ра ци ја. Да кле, чо ве чан -
ство би мо ра ло ра ди ти и по -
на ша ти се у скла ду са зах -
те ви ма при род ног окру же -
ња, мак си мал но ште де ћи
при род не ре сур се, ка ко би
бу ду ћа по ко ле ња мо гла да
их ко ри сте. Упра вља ње при -
род ним ре сур си ма има циљ
да што ви ше ра све тли об -
но вљи ве ре сур се, а да исто -
вре ме но на пра ви раз ли ку у
на чи ну га здо ва ња из ме ђу
об но вљи вих и нео б но вљи -
вих ре сур са. Сто га је бит но
уве сти ре ци кла жу, или ре -
ци кли ра ње от па да. У пи та -
њу је по нов на пре ра да от -
пад них ма те ри ја ла у про из -
вод ном про це су за пр во бит -
ну или дру гу на ме ну, осим
у енер гет ске свр хе. То укљу -
чу је са ку пља ње, из два ја ње,
пре ра ду и из ра ду но вих про -
из во да из ис ко ри шће них си -
ро ви на или ма те ри ја ла. Иа -
ко ма те ри ја ли као што су
па пир и не по врат на ста кле -
на ам ба ла жа од но сно сло -

мље но ста кло ни су при хва -
тљи ви за ди рект но по нов но
ко ри шће ње, мо гу ће је по -
но во их ис ко ри сти ти по ступ -
ци ма ре ци кли ра ња (за нео -
р ган ски и по је ди ни ор ган -
ски от пад) од но сно ком по -
сти ра ња (за ор ган ски от пад).
Сто га су ком по сти ра ње и ре -
ци кли ра ње ве о ма ва жни по -
ступ ци у упра вља њу от па -
дом. На рав но, овај ко рак не
мо же за ме ни ти пр ва два
(пре вен ци ју и по нов ну упо -
тре бу) те уз то тре ба оси гу -
ра ти да под сти ца ји за ре -
ци кли ра ње не де лу ју не га -
тив но на пре вен ци ју ства -
ра ња от па да и ње го ву по -
нов ну упо тре бу. Тре ба обра -
ти ти па жњу на то да се не -
ки ма те ри ја ли не мо гу
ефект но ре ци кли ра ти, од -
но сно не мо гу се ре ци кли -
ра ти у ма те ри ја ле истог ква -
ли те та, нпр. ре ци кли ра ње
ау то мо бил ских гу ма, али

мо гу се ко ри сти ти за не што
дру го, као што је, при ме ра
ра ди, слу чај с гра ну ла ти ма
за деч ја игра ли шта од ста -
рих гу ма. Пре ра да ма те ри -
ја ла у ма те ри ја ле ни же вред -
но сти, од но сно ка да се од
ма те ри ја ла не до би ја но ви
про из вод истог ква ли те та,
на зи ва се ни жи ма те ри јал -
ни опо ра вак (engl. down-
cycling).

Но ви је сту ди је из Сје ди -
ње них Аме рич ких Др жа ва
до ка за ле су да 90% ста нов -
ни штва сма тра да је ре ци -
кли ра ње ве о ма ва жно за за -
шти ту жи вот не сре ди не. Ве -
ћи на ис пи та них не ре ци -
кли ра јер ни су упо зна ти с
ло кал ним про гра ми ма за
одво је но при ку пља ње. Исто
та ко, сви они се сла жу да
би ре ци кли ра ли ако би за
то би ли про пи сно на гра ђе -
ни или суб вен ци о ни ра ни, те
ако би се оси гу ра ло ре дов -
но од во же ње ре ци кла на та.
Слич не сту ди је спро ве де не
су и у ве ли ком бро ју европ -
ских др жа ва, у ко ји ма је до -
нет сли чан за кљу чак – да је
ре ци кла жа мо гу ћа са мо ако
је гра ђа ни ма до сту пан и до -
вољ но ја сан си стем при ку -
пља ња одво је но при ку пље -
ног от па да. По пра ви лу то
зна чи да гра ђа ни одва ја ју
оне вр сте ма те ри ја ла за ко -
је по сто је кон теј не ри за
одво је но при ку пља ње.

ЗАПИСИ О ОДРЖИВОМ РАЗВОЈУ

Петак, 31. август 2018.

pancevac@pancevac-online.rs
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Ре ци кла жа от па да

Др Владан Угреновић Др Владимир Филиповић

Страну припремила
Мирјана 

Марић 

ДВА НА Е СТИ РЕ ГИ О НАЛ НИ СА ЈАМ ПРИ ВРЕ ДЕ У НО ВОЈ ПА ЗО ВИ

При ја вљи ва ње до 10. сеп тем бра

ОДР ЖАН КОН ЦЕРТ У КУЛ ТУР НОМ ЦЕН ТРУ

На ступ ан сам бла из Санкт Пе тер бур га
На пла тоу Кул тур ног цен тра
Пан че ва у су бо ту, 25. ав гу ста,
одр жан је кон церт омла дин -
ског ан сам бла „Ро си ја ноћ ка”
из Санкт Пе тер бур га и ан сам -
бла сло вен ских ига ра „Ро ма -
шка” из Пан че ва.

Ка ко је ис та као Алек сан дар
Но си хин, ру ко во ди лац ан сам -
бла и де кан Фа кул те та за ко -
ре о гра фи ју у Санкт Пе тер бур -
гу, овај ан самбл пр ви пут го -
сту је у Ср би ји и ње го ви чла -
но ви су оду ше вље ни го сто -
прим ством, при ро дом и кул -
ту ром. Он је ре као да су за
вре ме свог бо рав ка об и шли два
фе сти ва ла у на шој зе мљи и го -
сто ва ли у ви ше гра до ва, али
да су им се Пан че во и Бе о град
нај ви ше до па ли. На ре пер то а -
ру у Пан че ву би ле су тра ди ци -
о нал не игре Ру си је, али они
из во де и игре из Ср би је. Овај
ан самбл има ти ту лу за слу жног
ко лек ти ва Ру си је.

Пан че вач ко удру же ње „Ро ма -
шка” се овом при ли ком пред -
ста ви ло сти ли зо ва ним и ка рак -
тер ним ру ским деч јим игра ма.

Град ски већ ник за кул ту -
ру и омла ди ну Не ма ња Ро -
тар уго стио је пред став ни ке

ан сам бла у Град ској упра ви
Пан че ва, а овом при ли ком
је уго во ре на са рад ња два ју

ан сам ба ла ко ја се од но си на
уса вр ша ва ње ига ра из Ср би -
је и Ру си је.

КУЛ ТУР НИ ЦЕН ТАР ПАНЧЕВА

КОНКУРС ЗА ИЗЛАГАЊЕ

У ГАЛЕРИЈСКИМ ПРОСТОРИМА
Пред ност има ју 
ино ва тив ни про јек ти

Кул тур ни цен тар Пан че ва рас -
пи сао је кон курс за ау тор ске,
са мо стал не и груп не из ло жбе,
мул ти ме ди јал не про јек те и про -
гра ме ко ји ће би ти ре а ли зо ва -
ни у 2019. го ди ни.

На кон кур су пред ност има ју
ино ва тив ни про јек ти ко ји до са -
да ни су ре а ли зо ва ни у овим га -
ле риј ским про сто ри ма. Мо ле се
умет ни ци ко ји су из ла га ли у Кул -
тур ном цен тру Пан че ва у пе ри о -
ду кра ћем од пет го ди на да се не
ја вља ју на кон курс. По жељ но је
да се про је кат ко јим се кон ку ри -
ше не из ла же у дру гим га ле риј -
ским про сто ри ма те ку ће го ди не.

Умет ни ци ма ће би ти обез -
бе ђе ни: је дан од га ле риј ских
про сто ра (Га ле ри ја са вре ме не
умет но сти Пан че во, Га ле ри ја
Ми ло ра да Ба те Ми ха и ло ви ћа
или фо а је Кул тур ног цен тра
Пан че ва); струч на по моћ при
по став ци; пи-ар ак тив но сти;
до ступ на тех нич ка опре ма (два -
де сет по ста ме на та, два пла зма
те ле ви зо ра и два про јек то ра),
као и ка та лог и пла ка ти.

На кон курс је нео п ход но под -
не ти кон цепт умет нич ког про -
јек та и тех нич ки опис (ди мен -
зи је ра до ва, ма те ри јал, тех нич ки,
ма те ри јал ни и људ ски ре сур си)
ду жи не до две хи ља де ка рак те ра
(Word) и ви зу ел ну до ку мен та ци ју

(до де сет ре про дук ци ја ра до ва
ко ји се пред ла жу за из ло жбу с
на зна че ним ди мен зи ја ма, тех -
ни ком и го ди ном на ста ја ња).
Ма те ри јал мо же би ти на фо то -
гра фи ја ма или на CD-у (JPG
фор мат, ре зо лу ци ја 300dpi). До -
ста вља се пре ко WeTransfer-a. Та -
ко ђе тре ба по сла ти рад ну би о -
гра фи ју и кон такт-по дат ке (адре -
са, те ле фон и имејл).

Умет ни ци се оба ве зу ју да ће
ре а ли зо ва ти про је кат ко ји је

при хва ћен на кон кур су. Уко -
ли ко ау то ри знат но про ме не
одо бре ни про је кат, га ле ри ја за -
др жа ва пра во да не при хва ти
из ме не. Ау то ри су ду жни да
нај ка сни је не де љу да на по за -
вр шет ку из ла гач ког тер ми на
по диг ну сво је ра до ве из про -
сто ра га ле ри је.

До ку мен та ци ја се до ста вља
на сле де ћи на чин: с на зна ком
ЗА КОН КУРС на имејл panart-
@panet.rs или по штом на адре -

су: Га ле ри ја са вре ме не умет но -
сти Пан че во, Вој во де Жи во ји -
на Ми ши ћа 1, 26000 Пан че во.

Кон курс на до ку мен та ци ја се
не вра ћа. Про јек те раз ма тра
Умет нич ки са вет Га ле ри је са -
вре ме не умет но сти Пан че во и
да је пред ло ге по про сто ри ма.
Са вет има пра во да од ре ђе ни
број тер ми на да умет ни ци ма
по по зи ву.

Кон курс је отво рен до 30.
сеп тем бра.



НИС је у по не де љак, 27. ав гу ста,
ше сту го ди ну за ре дом, за по чео
ис пла ту ди ви ден ди сво јим ак -
ци о на ри ма. Нафт ни ги гант је у
ту свр ху из дво јио 6.948.003.644
ди на ра, што је 73 од сто ви ше од
из но са ис пла ће ног на име ди ви -
ден де про шле годинe. На осно -
ву од лу ке Скуп шти не ак ци о на -
ра НИС-а од 21. ју на, вла сни ци -
ма ак ци ја ком па ни је НИС на
име ди ви ден де би ће ис пла ће но
25 про це на та не то до би ти ко ју
је та ком па ни ја оства ри ла у про -
шлој го ди ни. Ру ско-срп ски нафт -
ни ги гант је у 2017. за ра дио
27.790.460.000 ди на ра.

Ки рил Тјур де њев, ге не рал ни
ди рек тор НИС-а, из ја вио је по -
во дом ис пла те ди ви ден де да је
је дан од основ них ци ље ва Стра -
те ги је раз во ја НИС-а да се до
2025. го ди не оства ре но ве вред -
но сти за ак ци о на ре, за по сле не
и за јед ни цу у ко јој та ком па -
ни ја по слу је.

– По зи тив ни фи нан сиј ски ре -
зул та ти у 2017. го ди ни омо гу -
ћи ли су нам да ак ци о на ри ма

ис пла ти мо знат но ве ћи нов ча -
ни из нос на име ди ви ден де не -
го го ди ну да на ра ни је. У овој
го ди ни фо ку си ра ни смо на раз -
вој стра те шких про је ка та НИС-а
ко ји ма по ста вља мо те ме ље да -
љег раз во ја и обез бе ђу је мо про -
фи та бил ност ка ко би смо и у
иза зов ним вре ме ни ма за енер -
гет ски сек тор оста ли си гу ран
из вор при хо да за све на ше ак -
ци о на ре – ре као је на кра ју свог
из ла га ња пр ви чо век НИС-а.

Пра во на ис пла ту ди ви ден де
има ју сви ак ци о на ри ко ји су
би ли упи са ни у Цен трал ном
ре ги стру, де поу и кли рин гу хар -
ти ја од вред но сти као вла сни -
ци ак ци ја на дан одр жа ва ња
де се те ре дов не сед ни це Скуп -
шти не ак ци о на ра НИС-а. Гра -
ђа ни ма Ср би је ко ји по се ду ју
ак ци је НИС-а би ће ис пла ће но
36,22 ди на ра по ак ци ји, што је
из нос ко ји се до би је ка да се од
бру то вред но сти ди ви ден де по

ак ци ји (42,61 ди на ра) од би је
по рез од 15 од сто ко ји је НИС
ду жан да об ра чу на и упла ти за
ове ак ци о на ре при ис пла ти ди -
ви ден ди. Ис пла та ма њин ским
ак ци о на ри ма оба вља се пре ко
Цен трал ног ре ги стра хар ти ја
од вред но сти, на ра чу не ко је
ко ри сте за тр го ва ње ак ци ја ма
или на ра чу не ко је су до ста ви -
ли при ли ком при ја вљи ва ња за
бес плат не ак ци је. НИС има
2.099.432 ак ци о на ра, а ком па -
ни ја „Га спром њефт” је вла -
сник 56,15 по сто ак циј ског ка -
пи та ла НИС-а, док 29,8 про це -
на та ак ци ја по се ду је Ре пу бли -
ка Ср би ја. Оста так при па да гра -
ђа ни ма, за по сле ни ма, бив шим
за по сле ни ма и дру гим ма њин -
ским ак ци о на ри ма. Ре пу бли ци
Ср би ји ће на име ди ви ден де из
до би ти за 2017. го ди ну у бу џет
би ти упла ће но 2.075.622.325
ди на ра. Вре ди ис та ћи да Ре пу -
бли ка Ср би ја оства ру је и при -
ход на осно ву по ре за ко ји се
упла ћу је при ли ком ис пла те ди -
ви ден де ак ци о на ри ма.

Халогене сијалице биће од 1.
септембра забрањене у ЕУ, а
уместо њих домове и улице
осветљаваће ЛЕД расвета, ко-
ја троши пет пута мање енер-
гије. Европска комисија про-
цењује да ће избацивање ха-
логенки спречити емисију ви-
ше од 15 милиона тона угље-
ника годишње и да ће се знат-
но умањити рачуни потроша-
ча за утрошак електричне
енергије.

Процењује се да ће потро-
шачи уштедети 124 евра го-
дишње захваљујући преласку
на ЛЕД сијалице, које трају

много дуже од халогених –
очекивани радни век ЛЕД-а
је скоро десет пута дужи (од
петнаест до двадесет година).
Халогене сијалице неће не-
стати у трену, преостале за-
лихе ће моћи да се продају, а
из забране су изузете ниско-
напонске сијалице, попут оних
за рерне.

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

Ма њи број де ча ка и
де вој чи ца у 
на се ље ним ме сти ма

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

– Ове го ди не је из дво је но 8,7
ми ли о на ди на ра за ре а ли за ци -
ју ра до ва у основ ним шко ла ма
и око два ми ли о на ди на ра за
уре ђе ње обје ка та пан че вач ких
сред њих шко ла – ре кла је мр
Та тја на Бо жић за „Пан че вац”.

До са да су ра до ви за вр ше ни у
ве ћи ни пан че вач ких основ них
и сред њих шко ла, а још увек се
ра ди у Ма шин ској шко ли Пан -
че во (уре ђе ње при ла за објек ту)
и ОШ „Иси до ра Се ку лић” (уре -
ђе ње то а ле та). Но вац је из дво -
јен за са на ци ју пе шач ких ста за

Ко ми си ја за бор бу про тив нар -
ко ма ни је у шко ла ма, ко ју је
Вла да Ср би је осно ва ла по чет -
ком ју ла, ор га ни зо ва ла је 50
ти мо ва ко ји ће то ком но ве
школ ске го ди на оби ла зи ти
основ не и сред ње шко ле с ци -
љем да се основ ци и сред њо -
школ ци еду ку ју о штет но сти
упо тре бе пси хо ак тив них суп -
стан ци. План Ко ми си је је да
ви ше од 300 пре да ва ча раз ли -
чи тих про фи ла про ђе то ком
сеп тем бра спе ци ја ли зо ва ну
обу ку и да до кра ја школ ске
2018/2019. одр же пре да ва ња
у свих 1.700 шко ла у Ср би ји.

По че так обу ке ових мо бил -
них ти мо ва по чео је 27. ав гу -
ста у Бе о гра ду, Кра гу јев цу,
Но вом Са ду и Ни шу. У овај

ам би ци о зан еду ка тив ни про -
грам укљу че ни су сви ин сти -
ту ти и за во ди за јав но здра -
вље на те ри то ри ји Ср би је –
укуп но њих 24. У ти мо ви ма
ко ји ће раз го ва ра ти с де цом
и ука за ти им на све опа сно -
сти упо тре бе пси хо ак тив них
суп стан ци би ће ле ка ри, пси -
хо ло зи, пе да го зи, со ци јал ни
рад ни ци, али и за по сле ни у
по ли ци ји, суд ству, ту жи ла -
штву, као и пред став ни ци
Кан це ла ри је за мла де.

Ве ли ки део пре да ва ња би -
ће по све ћен и ква ли тет ном
про во ђе њу сло бод ног вре ме -
на и зна чај ној уло зи спо р та у
одва ја њу де це од ри зич ног
по на ша ња ко је би мо гло да
во ди у нар ко ма ни ју.

Пот пред сед ник По кра јин ске
вла де и по кра јин ски се кре -
тар за обра зо ва ње, про пи се,
упра ву и на ци о нал не ма њи -
не – на ци о нал не за јед ни це
Ми хаљ Њи лаш уру чио је про -
шле не де ље уго во ре у вред -
но сти 100 ми ли о на ди на ра за
ин ве сти ци је у обла сти обра -
зо ва ња у 2018. го ди ни. Укуп -
но 37 уста но ва – основ них и
сред њих шко ла, пред школ -
ских уста но ва и до мо ва уче -
ни ка – до би ло је сред ства на
осно ву кон кур са По кра ји не
за ре кон струк ци ју, адап та ци -
ју, са на ци ју и ин ве сти ци о но
одр жа ва ње обје ка та. Пот пред -
сед ник Њи лаш је ре као да је
ово на ста вак по сла По кра јин -
ске вла де на об но ви шко ла,
вр ти ћа и до мо ва уче ни ка ши -
ром Вој во ди не, ко ји се од ви ја

уз пу ну ко ор ди на ци ју и у са -
рад њи с ло кал ним са мо у пра -
ва ма.

– План је да по пра ви мо и
оса вре ме ни мо уста но ве обра -
зо ва ња и вас пи та ња у ко ји ма
уче и бо ра ве де ца, на кон че га
сле ди њи хо во опре ма ње.
Сред ства ко ја су до де ље на из -
дво је на су ре ба лан сом по кра -
јин ског бу џе та и усме ре на су
пре ма при о ри те ти ма за уста -
но ве с нај ве ћим по тре ба ма –
ис та као је Њи лаш.

Број зах те ва је био ве ћи од
пла ни ра них сред ста ва и нај -
ве ћи број сти гао је из основ -
них шко ла. На овом кон кур -
су је за са на ци ју и ре кон струк -
ци ју 19 уста но ва основ ног
обра зо ва ња у Вој во ди ни укуп -
но одо бре но 70 ми ли о на ди -
на ра.

ПРОСВЕТА/ЕКОЛОГИЈА
Петак, 31. август 2018.
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НИС ЗА ПО ЧЕО ИС ПЛА ТУ ДИ ВИ ДЕН ДИ ВЛА СНИ ЦИ МА АК ЦИ ЈА

Ви ше нов ца гра ђа ни ма, за по сле ни ма и др жа ви

Страну припремиo 

Зоран
Станижан

АК ЦИ ЈА ДР ЖА ВЕ

Стоп нар ко ма ни ји

ПО ДР ШКА ШКО ЛА МА

Адап та ци ја 
и ре кон струк ци ја

ЈКП „ХИ ГИ ЈЕ НА” РЕ А ЛИ ЗУ ЈЕ ЕКО-КАМ ПА ЊУ

Це гер као на гра да
Ста кло и пла сти ка
угро жа ва ју жи вот ну
сре ди ну

У Ср би ји се го ди шње
утро ши ви ше од 
ми ли јар ду ПЕТ бо ца

ЈКП „Хи ги је на” у са рад њи с
при вред ним дру штвом „Еко -
стар ПАК” ре а ли зу је у на шем
гра ду ак ци ју „От пад од вој, по -
клон освој”, с ци љем да афир -
ми ше ре ци кли ра ње пла стич -
них бо ца и алу ми ни јум ских
кон зер ви. Пан чев ци ће би ти у
при ли ци да се то ком сеп тем -
бра ота ра се ста кле них фла ша
и те гли и пла стич не ам ба ла -
же. Уме сто да ови не по треб ни

ар ти кли за вр ше на де по ни ји,
ова еко-кам па ња омо гу ћи ће да
се они ре ци кли ра ју.

Пре ма ре чи ма ор га ни за то -
ра, основ на иде ја ни је са мо да
се по диг не свест гра ђан ства о
по тре би раз во ја ре ци кла же, већ
и да се сма њи упо тре ба пла -
стич них ке са. На и ме, сва ко ко
бу де до нео те гле, ли мен ке или
пла стич не бо це, до би ће на по -
клон плат не ну тор бу. Ор га ни -
за то ри ис ти чу да им је же ља
да овом ак ци јом омо гу ће Пан -
чев ци ма да са ста кле ним ам -
ба ла жним от па дом по сту пе на
од го во ран на чин и да за то бу -
ду на гра ђе ни еко-це ге ри ма ко -
је ће мо ћи да ко ри сте уме сто
ке са.

Да под се ти мо, у Ср би ји се
ре ци кли ра са мо 31 од сто ста -

кле ног ам ба ла жног от па да, а
оста так за вр ши у при ро ди или
на де по ни ја ма. Гра ђа ни че сто
за не ма ру ју чи ње ни цу да је ста -
кло ма те ри јал ко ји је ве чан, да
се не раз гра ђу је и да због сво -
јих фи зич ких осо би на на но си
ште ту жи вот ној сре ди ни уко -
ли ко се по гре шно од ла же. Ста -
кло ко је се од но си на де по ну је
чест је узроч ник по жа ра, јер у
лет њим ме се ци ма по ве ћа ва ути -
цај сун че вих зра ка и омо гу ћа -
ва да за па љи ви ма те ри јал бук -
не и иза зо ве ка та стро фал не по -
сле ди це по жи вот ну сре ди ну и
здра вље љу ди. С дру ге стра не,
у Ср би ји се го ди шње утро ши
ви ше од ми ли јар ду и две ста
ми ли о на ПЕТ бо ца. Ва жно је
ис та ћи да пла сти ка и алу ми -
ни јум ко је не ре ци кли ра мо за -

вр ша ва ју на де по ни ја ма и у жи -
вот ној сре ди ни и да про цес раз -
гра ђи ва ња тра је од сто до хи -
ља ду го ди на. Ор га ни за то ри на -
по ми њу да ре ци кла жа јед не
алу ми ни јум ске кон зер ве мо же
са чу ва ти до вољ но енер ги је за
рад ком пју те ра од три са та, ТВ-
а два са та, а си ја ли ца од 60 ва -
ти мо же го ре ти чак 20 ча со ва.

„Еко стар ПАК”, ЈКП „Хи ги -
је на” и Удру же ње мла дих „Ја -
бу ка” ор га ни зу ју ак ци ју при -
ку пља ња ам ба ла же сва ког ви -
кен да до кра ја сеп тем бра на
пла тоу ис пред управ не згра де
Зе ле не пи ја це, у тер ми ну од 8
до 12 са ти. Сви Пан чев ци ко ји
до не су де сет ПЕТ бо ца или пет
алу ми ни јум ских ли мен ки до -
би ће це гер за ку по ви ну из ра -
ђен од ре ци кли ра не пла сти ке.

у дво ри шту ОШ „Ђу ра Јак шић”
(500.000 ди на ра), ко тлар ни це у
ОШ „Ва са Жив ко вић”, то а ле та
„Иси до ри не шко ле” (900.000) и
ста ре згра де ОШ „Бран ко Ра ди -
че вић” (500.000) итд. 

Ка да је реч о сред њим шко -
ла ма, Еко ном ска је до би ла но -
вац за ре па ра ци ју школ ског на -
ме шта ја (560.000), Ма шин ска
за уре ђе ње школ ских при ла за,
а Ме ди цин ска за об но ву то а -
ле та (80.000).

– По је ди не обра зов не уста -
но ве су из соп стве них сред ста -
ва уре ди ле сво је згра де, та ко
да ће де ца има ти од лич не усло -
ве за рад. То се пре те жно од -
но си на ђа ке пр ва ке, њих 1.127,
ко ји ће пр ви пут се сти у ђач ку
клу пу – ре кла је Бо жи ће ва и
до да ла да је у основ не шко ле

упи са но 50 уче ни ка ма ње, а да
је раз лог ма њи број де ча ка и
де вој чи ца у на се ље ним ме сти -
ма. Нај ве ћи број пр ва ка има ју
основ не шко ле „Све ти Са ва”
(117), „Ми ро слав Ми ка Ан тић”
(117) и „Ва са Жив ко вић” (108).

У пан че вач ке вр ти ће и ја -
сли це упи са на су 2.654 ма ли -
ша на, ко ји су раз вр ста ни у 120
вас пит них гру па. Ка да је реч о
ли сти че ка ња, мр Та тја на Бо -
жић ка же да у овом мо мен ту
166 де ча ка и де вој чи ца ни је
рас по ре ђе но.

– Сма трам да сва де ца тре ба
да има ју под јед нак трет ман и
да овај мо дел бо до ва ња мо жда
и ни је нај срећ ни је ре ше ње, али
ста тут је та кав и мо ра да се по -
шту је. Град је про шле го ди не
по кре нуо про грам суб вен ци о -

ни са ња бо рав ка де це у при ват -
ним вр ти ћи ма и та да је три де -
се то ро ма ли ша на до би ло при -
ли ку да по ђе у пред школ ску
уста но ву. Од ове школ ске го -
ди не ука за ла се при ли ка да
Град суб вен ци о ни ше бо ра вак
још де се то ро ма ли ша на у при -
ват ним вр ти ћи ма. Спрем ни смо
да оства ри мо са рад њу и са оста -
лим при ват ним вр ти ћи ма у гра -
ду, они ма ко ји ис пу ња ва ју за -
кон ске про пи се. Циљ нам је да
се, у скла ду с мо гућ но сти ма,
сма ње ли сте че ка ња – до да ла
је чла ни ца Град ског ве ћа.

У сред њим шко ла ма су упи -
са на два оде ље ња ви ше не го ла -
ни и ове школ ске го ди не пан -
че вач ке струч не шко ле и ло -
кал на гим на зи ја има ће око 1.600
уче ни ка пр вог раз ре да.

ОД 1. СЕПТЕМБРА

ЕУ забрањује халогенке

У ПО НЕ ДЕ ЉАК, 3. СЕП ТЕМ БРА, ПО ЧИ ЊЕ ШКОЛ СКА 2018/2019.

СА НА ЦИ ЈЕ ЗА ВР ШЕ НЕ У ВЕ ЋИ НИ ШКО ЛА



До бра вест за све оне ко ји су
то ком рад ног ве ка има ли бе -
не фи ци ра ни рад ни стаж гла си
да ће им до кра ја го ди не би ти
уки ну ти ка зне ни по е ни за пен -
зи је. То је на ја вио Зо ран Ђор -
ђе вић, ми ни стар за рад, за по -
шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на
пи та ња.

Пре ма ње го вим ре чи ма, овој
ка те го ри ји ста нов ни штва ће се
сма њи ва ти по треб не го ди не жи -
во та за пен зи ју сра змер но го -

ди на ма ста жа. Ђор ђе вић је об -
ја снио да ако се, на при мер,
за по сле ном на го ди ну да на ра -
чу на 18 ме се ци ста жа, за 12
го ди на ра да на та квом ме сту
он ће има ти 18 го ди на ста жа.
За тих шест бе не фи ци ра них
го ди на ума њи ће му се број го -
ди на жи во та нео п ход них за
пен зи ју. Ова кви усло ви, пре -
ци зи рао је ми ни стар, ва жи ће
за ва тро га сце, по ли ци ју, вој -
ску, ру да ре...

Пра во ће мо ћи да оства ре
сви, без об зи ра на то да ли су
већ у пен зи ји или још че ка ју
на њу. Ва жно је на гла си ти да
се раз ли ка не ће упла ћи ва ти ре -
тро ак тив но, већ од тре нут ка
ка да се усво ји уред ба.

Петак, 31. август 2018.
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КО ЗМЕ ТИ ЧАР СКО ЋО ШЕ

Страну 

припремила 

Драгана

Кожан

ХРОНИКА

Ак тив не суп стан це су ве о ма
ва жне у про це су под мла ђи -
ва ња ко же. Оне ус по ста вља ју
на ру ше ну де ге не ра тив но-ре -
ге не ра тив ну рав но те жу. Циљ
је да се у ко зме тич ке про из -
во де угра де суп стан це ко је ће
бло ки ра ти не га тив но де ло ва -
ње днев них до за зра че ња и
на па де сло бод них ра ди ка ла
та ко што ће се фи бро бла сти
(ће ли је ко же у дер ми су) под -
ста ћи на по ја чан рад и та ко
што ће се успо ри ти ен зим -
ска раз град ња ко ла ге на и ела -
сти на.

По сто је три гру пе ак тив -
них суп стан ци ко је се ко ри -
сте за пре вен ци ју ста ре ња,
кон ти ну и ра ну не гу и ре ге не -
ра ци ју ко же. За пре вен ци ју
ста ре ња нај бит ни је су фо то -
за штит не суп стан це и хва та -
чи сло бод них ра ди ка ла (ан -
ти ок си дан си, ен зи ми и по -
ли фе но ли). За кон ти ну и ра ну
не гу нај бит ни ји су емо ли јен -
си и ху мек тан си. Емо ли јен -
си су сред ства за вла же ње ко -
же. Ва жни са стој ци емо ли јент -
них пре па ра та су суп стан це по

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

Суп стан це ко је 
успо ра ва ју ста ре ње

ЛАНИНА КУХИЊИЦА

Ре цепт ко ји сле ди мо же те
ис про ба ти за ве че ру или као
по слу же ње за го сте. Пи ро -
шке се бр зо на пра ве, нај у ку -
сни је су док су још то пле,
али не ће сме та ти ни ако оста -
ну за ка сни је... При јат но!

Са стој ци: 350 гра ма бра шна, 150 гра ма ку ва ног кром пи ра, 20 гра -

ма ква сца, ка ши чи ца со ли, 50 гра ма ма сла ца, два жу ман це та и де -

ци ли тар и по мле ка.

На дев: 150 гра ма пра шке шун ке, де ци ли тар и по ки се ле па вла -

ке, би бер и сец ка ни пер шун.

При пре ма: За ме си ти те сто од бра шна, ку ва ног и про па си ра ног

кром пи ра, па до да ти со, жу ман ца, ма слац, при пре мље ни ква сац и

то пло мле ко. Док се те сто ма ло од ма ра, при пре ми ти на дев: шун ку

исец ка ти на коц ки це, за чи ни ти би бе ром, до да ти сец ка но пер шу но -

во ли шће и па вла ку, те све до бро из ме ша ти.

Раз ви ти те сто де бљи не по ла цен ти ме тра, па из ре за ти пра во у га -

о ни ке ди мен зи ја 8 x 4 цен ти ме тра. На сре ди ну сва ког пра во у га о ни -

ка по ду жи ни ста ви ти на дев, об ли ко ва ти пи ро шку и од ло жи ти на та -

њир. Та ко учи ни ти и са остат ком те ста.

Кад су све пи ро шке на пра вље не, спу шта ти јед ну по јед ну у за гре -

ја но уље и крат ко пр жи ти док ле по не по ру ме не са свих стра на. Из -

ва ди ти на ку хињ ски па пир да се упи је ви шак уља. По слу жи ти их док

су још то пле уз јо гурт или ки се ло мле ко.

Пи ро шке се мо гу пу ни ти и не ким дру гим на де вом по же љи: си -

ром, мле ве ним ме сом, пе чур ка ма, по вр ћем...

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

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

Пи ше: Лана Белић

Пи ро шке

Ако ових да на има те ки ја ви -
цу, се кре ци ју, свраб и осе ћај
за пу ше но сти но са, или мо -
жда оте жа но ди са ње и гу ше -
ње, ве ли ка је ве ро ват но ћа да
је ам бро зи ја про у зро ко ва ла
ва ше те го бе. Ова биљ ка по -
ти че из Аме ри ке, а по ја ви ла
се у на шим кра је ви ма сре ди -
ном про шлог ве ка. У по ле ну
ам бро зи је на ђе на су 52 је ди -
ње ња ко ја иза зи ва ју алер ги -
ју, од ко јих је шест по себ но
опа сно. Мо гу ћи раз ло зи за
све уче ста ли ју по ја ву по лен -
ских алер ги ја ле же у удру же -
ном де ло ва њу по ле на са ок -
си ди ма сум по ра, азо та и угље -
ни ка у ва зду ху, уз по ја ча но
деј ство УВ зра ка. Бор бу са
алер ге ни ма оте жа ва чи ње ни -
ца да јед на биљ ка ам бро зи је
про из во ди 1–8 ми ли јар ди зр -
на ца по ле на, а да их стру ја -
ња ва зду ха раз но се не ко ли ко
сто ти на ки ло ме та ра.

Мо жда се фар ма це ут ска
ин ду стри ја не би са гла си ла с
кон ста та ци јом да је нај бо ља
ме ра про тив по лен ске алер -
ги је спре ча ва ње ам бро зи је да
цве та и да до не се се ме. Не -
ка да су ста ни шта ове биљ ке

би ла углав ном за пу ште на гра -
ђе вин ска зе мљи шта, те ре ни
по ред пу те ва, пру га и пар це -
ла. Да нас је ам бро зи ја на ста -
ни ла мно ге по љо при вред не
пар це ле, а раз ло зи за то ле -
же у нео д го ва ра ју ћој и не -
бла го вре ме ној об ра ди зе мљи -
шта, не пра вил ном пло до ре -
ду од но сно ро та ци ји усе ва,
као и при ме ни нео д го ва ра -
ју ћих хер би ци да. По ред еду -
ка ци је ста нов ни штва, ан га -
жо ва ња ме ди ја, ло кал не са -
мо у пра ве, јав них пред у зе ћа
и еко ло шких по кре та, ну жне
ме ре за су зби ја ње ам бро зи је
су пре све га њен мо ни то ринг
и ма пи ра ње. У по љо при вред -
ној про из вод њи су ве о ма ва -
жне ка ко ме ха нич ке, та ко и
хе миј ске ме ре за су зби ја ње
ко ро ва. Ам бро зи ју је по треб -
но су зби ја ти од ју на па све
до сеп тем бра, до кле је она
при сут на на од ре ђе ним ло -
ка ли те ти ма.

Та ко зва ни алер гиј ски се -
ма фор је на чин днев ног из -
ве шта ва ња о ко ли чи ни по -
ле но вих зр на у ва зду ху од -
ре ђе ног под руч ја. Зе ле на бо -
ја по ка зу је ни ске кон цен тра -
ци је по ле на, на ко је ре а гу ју
са мо из у зет но осе тљи ве осо -
бе. Жу та бо ја по ка зу је уме -
ре но ви со ке кон цен тра ци је
по ле на, ко је обич но иза зи -
ва ју алер гиј ске ре ак ци је, док
цр ве на бо ја упо зо ра ва на ви -
со ке кон цен тра ци је по ле на,
ко је мо гу узро ко ва ти ве о ма
ја ке алер гиј ске ре ак ци је. Ко -
ли ко је алер ге ност по ле на
ам бро зи је ве ли ка, го во ре упо -
ла ма ње вред но сти кон цен -
тра ци је по ле на ам бро зи је на
алер гиј ском се ма фо ру у од -
но су на дру ге по ле не.

Бор ба са ам бро зи јом

ХИТНА ПОМОЋ

Пи ше: 
др Мирослав Тепшић

име ну ху мек тан си, ко ји при -
вла че мо ле ку ле во де из ду -
бљих сло је ва ко же, ве зу ју их
и одр жа ва ју у по вр шин ском
сло ју. За ре ге не ра ци ју ко же
нај по треб ни је су ал фа и бе та
хи дрок си ки се ли не, ви та мин
Ц, ви та мин А и ба кар-пеп -
ти ди.

АХА ки се ли на ак ти ви ра
син те зу ко ла ге на и ела сти на
и по ве ћа ва де бљи ну ко же, ко -
ја се ста ре њем ис та њу је. У
овом слу ча ју трет ма ни воћ -
ним ки се ли на ма да ју нај бо -
ље ре зул та те. Ви та мин Ц по -
ма же син те зу ко ла ге на и де -
лу је као ан ти ок си данс. Нај -
бо љи унос је ме зо те ра пи јом.
Ви та мин А ак ти ви ра син те зу
ко ла ге на и ела сти на и по ве -
ћа ва де бљи ну ко же. Кре ме с
ре ти но лом (ре тин А) до бар
су из бор, али се ко ри сте ис -
кљу чи во но ћу ка ко не би до -
шле у кон такт са сун цем.

Ба кар-пеп ти ди об на вља ју
за штит ну ба ри је ру у ко жи,
по ве ћа ва ју са др жај ко ла ге на,
ела сти на и про те о гли ка на,
по ве ћа ва ју ми кро цир ку ла ци -
ју и ак ти ви ра ју укла ња ње
оште ће них про те и на.

Крв ће се да ва ти 
са мо сре дом, 
од 9 до 12 са ти

Би ће ор га ни зо ва не 
и до дат не ак ци је

До бро вољ ни да ва о ци кр ви из
Пан че ва од по не дељ ка, 3. сеп -
тем бра, ви ше не ће мо ћи да да -
ју крв на ста рој и до бро по зна -
тој адре си – у Слу жби тран -
сфу зи је пан че вач ке Оп ште бол -
ни це. Од са да ће се овај ху ма -
ни чин оба вља ти ис кљу чи во у
про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста, у
Ули ци Жар ка Зре ња ни на 15, и
то са мо сре дом, у пе ри о ду од 9
до 12 са ти. По ред то га, би ће
спро во ђе не и ак ци је до бро вољ -
ног да ва ла штва у шко ла ма и
ком па ни ја ма, али за њих ће,
уме сто Тран сфу зи је, би ти за -
ду же ни Цр ве ни крст Пан че во
и За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не.

Ова ко ре ни та про ме на је трај -
на и пред ста вља ре зул тат по -
чет ка при ме не За ко на о тран -
сфу зи о ној ме ди ци ни усво је ног
у ма ју про шле го ди не.

Но ве уло ге
О то ме шта да ва о це, али и па -
ци јен те ко ји ма крв жи вот зна -
чи оче ку је од на ред ног ме се -
ца, ви ше ре чи је би ло на кон -
фе рен ци ји за но ви на ре при ре -
ђе ној у про сто ри ја ма пан че -
вач ког Цр ве ног кр ста у сре ду,
29. ав гу ста. 

О овој ва жној те ми го во ри -
ли су prim. dr sc. med. Са ња
Бог да но вић, в. д. ди рек то ра За -
во да за тран сфу зи ју кр ви Вој -
во ди не, Зо ри ца Бје лић, са рад -
ни ца за од но се с јав но шћу у
по ме ну том за во ду, др Сло бо -
дан Ову ка, ди рек тор Оп ште
бол ни це Пан че во, др Рад ми ла
Ра и лић Ри стов ска, ше фи ца од -
се ка ба зич не тран сфу зи је у Слу -
жби за тран сфу зи ју кр ви ОБ
Пан че во, Је ле на Шу ћур Ми -
лић, са рад ни ца Цр ве ног кр ста
Вој во ди не, и Ми ли ца То до ро -

РЕ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА СЛУ ЖБЕ ТРАН СФУ ЗИ ЈЕ КР ВИ

НО ВА АДРЕ СА И ТЕР МИ НИ 
ЗА ДО БРО ВОЉ НО ДА ВА ЛА ШТВО

јом и оку пља њем да ва ла ца ба -
ви ће се Цр ве ни крст Пан че во,
а крв ће при ку пља ти по кра јин -
ски За вод за тран сфу зи ју.

Одр жа ти и уна пре ди ти
– За вод за тран сфу зи ју кр ви
Вој во ди не до са да је при ку -
пљао крв на те ри то ри ји Ју жно -
бач ког окру га, а са да пре ра ста
у уста но ву ко ја ће би ти је ди на
овла шће на за ску пља ње кр ви
на те ри то ри ји по кра ји не. Пу -
на при ме на За ко на по чи ње 1.
ја ну а ра сле де ће го ди не, а у овом
пре ла зном пе ри о ду пре у зи ма -
мо сук це сив но по сло ве ве за не
за при ку пља ње је ди ни ца кр ви,
њи хо ву пре ра ду и те сти ра ње

Она је на гла си ла да у овом
пре ла зном пе ри о ду сва ко тре -
ба да до при не се да се по сто је -
ћа мре жа до бро вољ них да ва -
ла ца кр ви одр жи и да се с вре -
ме ном уна пре ди.

Пе ри од при ви ка ва ња
Иа ко крв ви ше не ће мо ћи да
се да је сва ко днев но, ис ку ство
слу жби ко је су већ пре шле на
овај но ви „ре жим” по ка зу је да
се да ва о ци до бро ор га ни зу ју,
да си стем функ ци о ни ше и да
кр ви има до вољ но. Уз то, у слу -
ча ју да се ја ви по тре ба, За вод
за тран сфу зи ју сва ка ко оста -
вља мо гућ ност да се ор га ни зу -
ју до дат не, ван ред не ак ци је, ка -
ко у пре по днев ним, та ко и у
по сле по днев ним тер ми ни ма.

– Ова кав на чин при ку пља ња
кр ви по др жа ва и за го ва ра чи та ва

Европ ска уни ја. Слу жба за тран -
сфу зи ју је за јед но с Цр ве ним
кр стом де це ни ја ма ра ди ла на
ви со ко про фе си о на лан на чин и
има ла ве ли ки број да ва ла ца у
свим ме сти ма у ју жном Ба на ту.
Да ће мо све од се бе да тај број
да ва ла ца не пад не. Оно што је
бит но за гра ђан ство Пан че ва,
је сте да ова ре ор га ни за ци ја не -
ће ни на ко ји на чин угро зи ти
функ ци о ни са ње Оп ште бол ни -
це, од но сно ле че ње и трет ман
свих па ци је на та. Ни ко не ће би -
ти ус кра ћен за крв ко ја му тре -
ба, без об зи ра на ди јаг но зу –
ис та као је др Сло бо дан Ову ка,
ди рек тор Оп ште бол ни це.

Пре ма ре чи ма др Рад ми ле Ра -
и лић Ри стов ске, ше фи це од се ка
ба зич не тран сфу зи је, ре ак ци је
да ва ла ца на но во на ста ле окол -
но сти су раз ли чи те, али ве ћи на
њих же ли да на ста ви с да ва њем.

– Нај ви ше при мед би је би ло
на кра ће рад но вре ме и до ступ -
ност да ва ња кр ви. Ми зна мо
да по кра јин ски за вод у окви ру
ре фор ми ко је се де ша ва ју раз -
ви ја сво је ка па ци те те у бро ју
ле кар ских еки па и во зи ла за
тран спорт, а оче ку је се и ку по -
ви на тран сфу зи о мо би ла. Ка ко
се ка па ци те ти бу ду по ве ћа ва -
ли, та ко ће и до ступ ност и вре -
ме ко је ће би ти на рас по ла га -
њу до бро вољ ним да ва о ци ма кр -
ви би ти ве ће у сва ком гра ду у
Вој во ди ни, па и у Пан че ву. По -
ру ка свим да ва о ци ма је да на -
ста ве с да ва њем кр ви, ка ко би
је би ло до вољ но за све оне ко -
ји ма је по треб на у ле че њу. Та -
ко ће одр жа ти кон ти ну и тет и
ви ше де це ниј ску тра ди ци ју ове
ху ма не ми си је у на шем гра ду
– ис та кла је др Рад ми ла Ра и -
лић Ри стов ска.

Ина че, Слу жбу за тран сфу -
зи ју кр ви, као оде ље ње у окви -
ру Оп ште бол ни це Пан че во,
осно ва ли су 1968. го ди не на -
ши по зна ти ле ка ри др Јо ван
Ми ла но вић, хи рург, и ње го ва
су пру га др Љи ља Ми ла но вић,
ко ја је би ла и пр ва на чел ни ца
Тран сфу зи је. Слу жбу је по том
ве о ма пре да но во ди ла др Је ле -
на Пе шић, а са да то чи ни др
Све тла на Дроб ња ко вић.

НА ЈА ВА ИЗ МИ НИ СТАР СТВА РА ДА

Без ка зне них по е на за
оне с бе не фи цијама

АК ЦИ ЈЕ У СЕП ТЕМ БРУ И ОК ТО БРУ

На са стан ку ко ји је с пред став ни ци ма по кра јин ског За во да

за тран сфу зи ју одр жан пре ме сец да на, до го во ре но је да ће

да ва о ци у Пан че ву крв мо ћи да да ју сре дом, од 9 до 12 са -

ти, у про сто ри ја ма Цр ве ног кр ста. Пр ва ак ци ја би ће одр жа -

на већ иду ће сре де, 5. сеп тем бра, а на ред не ће се

ре а ли зо ва ти 12, 19. и 26. сеп тем бра, а по том 3, 10, 17, 24.

и 31. ок то бра. 

За сеп тем бар су за ка за не и ак ци је на те ре ну: у пе так, 7.

сеп тем бра, у Авио-ин ду стри ји (8.30–10 са ти) и у Ка ча ре ву

(10.30–12 са ти), по том 21. сеп тем бра у Гим на зи ји (9–12 са -

ти) и 27. сеп тем бра у Ма шин ској шко ли (11–13 са ти) и у ком -

па ни ји НИС (8.30–10.30).

вић, се кре тар ка Цр ве ног кр ста
Пан че во.

Но ви за кон раз ли ку је две вр -
сте тран сфу зиј ских уста но ва:
овла шће ну тран сфу зиј ску уста -
но ву и бол нич ку бан ку кр ви.
Овла шће на тран сфу зиј ска уста -
но ва пре у зи ма по сло ве про мо -
ци је, ор га ни зо ва ња ак ци ја да -
ва ња кр ви, при ку пља ња, те сти -
ра ња и про из вод ње про ду ка та
од кр ви у са рад њи с Цр ве ним
кр стом. Бол нич ка бан ка ба ви
се по сло ви ма у ве зи с кли нич -
ком тран сфу зи јом. Упра во то
ће убу ду ће би ти уло га пан че -
вач ке Тран сфу зи је. Мо ти ва ци -

од до са да шњих слу жби за тран -
сфу зи ју кр ви при оп штим бол -
ни ца ма у Вој во ди ни. До са да
смо про шли две фа зе. Пр ва је
по че ла 1. ја ну а ра, ка да смо пре -
у зе ли по сло ве слу жби из бол -
ни ца у Вр ба су, Ки кин ди, Сен -
ти и Вр шцу, а дру га 1. ма ја, ка -
да смо об у хва ти ли и слу жбе из
Срем ске Ми тро ви це и Зре ња -
ни на. Сле де ћа, тре ћа фа за кре -
ће од 1. сеп тем бра, пре у зи ма -
њем по сло ва од слу жби из Пан -
че ва и Сом бо ра – об ја сни ла је
Са ња Бог да но вић, в. д. ди рек -
то ра За во да за тран сфу зи ју кр -
ви Вој во ди не.

Не ма бо ја зни од не ста ши це



Након бродолома доброћуд-
ни научник Чарлс пронала-
зи бебу увијену у Бетовенову
симфонију, у кутији за вио-
лончело, како плута Ламан-
шем. Сви мисле да је Софи
сироче и да је једина прежи-
вела бродолом, али она ве-
рује да је њена мајка жива.
Иако јој говоре да је то гото-
во немогуће, „готово немо-
гуће” за Софи значи да је
ипак могуће. Никада не тре-
ба одбацивати могућности.

Када центар за децу без ро-
дитељског старања одлучи да
је смести у сиротиште, Софи
и Чарлс беже од куће и крећу
у потрагу за њеном мајком.
Једини траг који имају одве-
шће их у Париз, где ће Софи
упознати кровошетаче – де-

чаке и девојчице бескућнике
који живе на скривеним ме-
стима на крововима града.

ДРУШТВО
Петак, 31. август 2018.

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

У прошлом броју нашег ли-
ста питали смо вас у ком гра-
ду бисте волели да живите.
„Панчевац” и издавачка ку-
ћа „Вулкан издаваштво” при-
премили су по један приме-
рак књиге „Тангерина” Кри-
стине Манган за два наша
читаоца или читатељке који
су најкреативније одговори-
ли на то питање.

Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:

„У Амстердаму. Некако ми
тамо ваздух има оно нешто...”
064/1121...

„Не бих мој град, мој Та-
миш, мој парк, моју Народ-
ну башту, моје мирне улице
и добре комшије мењао ни
за какав Рим, Лондон или
Барселону.” 064/2024...

Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкре-
ативнијих одговора на пита-

ње на шта их асоцира реч
психо. Они ће освојити по
један примерак књиге „Аме-
рички психо” Брета Истона
Елиса.

То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори сле-
дећих одговора:

„На једну особу које смо
се вероватно сви сетили кад
смо прочитали ово питање,
али нам је било глупо да на-
пишемо, јер ко би то обја-
вио.” 064/2903...

„Асоцира ме на читав тим
људи на чијем челу су мој
садашњи шеф и мој бивши
муж.” 060/0443...

С добитницима ћемо кон-
тактирати наредних дана, ка-
ко бисмо њихове податке про-
следили спонзорима. Нова
наградна питања потражите
на страницама овог броја
„Панчевца”.

Д. К.

Два читаоца који до среде, 5. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Како успевате да савладате бес?”, наградићемо по једним
примерком књиге „Бесни” Миодрага Крстића. Најбоље од-
говоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награ-
де се могу преузети у књижари „Делфи”.

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

Иван Тимотијевић, врсни де-
тектив и оперативац, зауста-
вио је многе завере против
краља и поретка, али не и
ону која је тријумфовала у
Марсељу 1934. године. За-
што је краљ Александар иг-
норисао прецизне информа-
ције и напета уверавања да
га атентатори спремно чека-
ју? Каква је улога усташа, бу-
гарских и мађарских нацио-
налиста, италијанских фа-
шиста и самог нацистичког
врха у злочину који је про-
менио историју? Откуд уби-
цама чешки пасоши, како су
ухваћени, шта су говорили,
ко су они у ствари били?

Откривајући слој по слој
једне епохалне и личне дра-
ме, овај мрачни историјски
и психолошки трилер про-
дреће дубоко у таму старе
Југославије и тадашњег све-
та. На сцени су и Павелић,
Хитлер, Мусолини, Гебелс –
ликови пуни живота, језиви

у својој природности, начи-
ну изражавања и политичкој
логици, тако слични лиде-
рима нашег доба. Атмосфе-
ра је испуњена дубоким по-
делама и мржњом, а духови
завера и злочина владају на
смрт осуђеном земљом.

У таквим околностима
Иван Тимотијевић изгара да
открије истину о атентату,
али и да се ослободи ужасне
тајне која га прогања…

„Бесни” Миодрага Крстића

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„На крововима Париза” 
Кетрин Рандел

Два читаоца који до среде, 5. септембра, у 12 сати, СМС-ом
на број 1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање:
„Да ли бисте волели да посетите Париз?”, наградићемо по
једним примерком књиге „На крововима Париза” Кетрин
Рандел. 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.

ЛЕТ ЊИ МИ ТИНГ ПРИ ЈА ТЕЉ СТВА

ОД ЛИЧ НИ ПАН ЧЕ ВАЧ КИ АТЛЕ ТИ ЧА РИ
Ма ли ша ни на добром
пу ту

Пра ва ис ку ше ња тек
до ла зе

У Срем ској Ми тро ви ци је у не -
де љу, 26. ав гу ста, одр жан сед -
ми „Лет њи ми тинг при ја тељ -
ства”, ме ђу на род но атлет ско
над ме та ње, на ко ме су уче ство -
ва ла де ца из го то во свих клу бо -
ва у Ср би ји и окол них зе ма ља.
На овом ве ли ком ми тин гу за -
па же не ре зул та те оства ри ли су
и атле ти ча ри из на шег гра да.

Так ми ча ре АК-а Ди на мо, ко -
ји су на сту пи ли у тр кач ким,
ба цач ким и ска кач ким ди сци -
пли на ма, пред во ди ли су тре -
не ри Љуп чо Цвет ко ски и Фи -
лип Вла јић. Бо је клу ба бра ни -
ли су: Ксе нија Мр ке ла, Ми ља -
на То до ро вић, Ја на Гру јић, Ла на

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Мучне асоцијације

Цвет ко ски, Ни на Кр сма но вић,
Ма ри ја и Ана ста си ја Мр ке ла,
Ог њен То пић, Стра хи ња Стев -
шић, Алек са Жи ва нов и Ан -
дре ја Бо жа нић.

Ксе ни ја Мр ке ла је осво ји ла
злат ну ме да љу у тр ци на 200 м
у гру пи де вој чи ца ро ђе них 2010.
го ди не, а на 300 м је три јум -
фо ва ла и Ми ља на То до ро вић,
али у над ме та њу атле ти чар ки
ро ђе них 2008. го ди не. У тр ци
мла ђих пи о нир ки на 600 м Ма -
ри ја Мр ке ла је за ра ди ла сре -
бр но од лич је. Ста ри ји пи о нир
Алек са Жи ва нов осво јио је сре -
бро у ба ца њу ко пља, а од лич је
истог сја ја при па ло је и Ог ње -
ну То пи ћу у тр ци мла ђих пи о -
ни ра на 800 м. У ис тој ди сци -
пли ни, у кон ку рен ци ји ста ри -
јих пи о ни ра, Стра хи ња Сте вић
је осво јио брон за ну ме да љу.

Атлет ски клуб Ди на мо, пре -
ма зва нич ним ста ти стич ким
по да ци ма, тре нут но се на ла зи
ме ђу пр вих де сет клу бо ва по
успе шно сти. На ред но ва жно
так ми че ње ко је пред сто ји так -
ми ча ри ма овог клу ба је сте

Екип но пр вен ство Ср би је за
мла ђе ју ни о ре, иду ћег ви кен да
у Но вом Са ду.

За па жен на ступ у Срем ској
Ми тро ви ци имао је и АК Та -
миш. Ше сто ро так ми ча ра ко је
је пред во дио тре нер Зо ран Ко -
цић осво ји ло је пет тро фе ја.

У ка те го ри ји атлет ских шко -
ла Ни на Штр каљ је нај пре осво -
ји ла злат ну ме да љу у тр ци на
60 м, с но вим лич ним ре кор -
дом од 10,97 се кун ди, а са мо
сат вре ме на ка сни је по бе ди ла
је и у над ме та њу на 200 м, та -
ко ђе с но вим лич ним ре кор дом
од 37 се кун ди. У гру пи пи о ни -
ра, у тр ци на 300 м, Зан ди Штр -
каљ је за ра дио сре бр но од лич је
с ре зул та том од 49,99 се кун ди.
Са ња Ма рић је за слу жи ла брон -
зу на 600 м, иа ко се над ме та ла
са ста ри јим ри вал ка ма. Би ла је
ово са мо јед на од при прем них
тр ка за Са њу Ма рић пред Пр -
вен ство Вој во ди не, на ко јем ће
се над ме та ти на 300 м. У тр ци
се ни о ра на 100 м, и по ред ја ке
кон ку рен ци је и ве тра у гру ди
од пет ме та ра у се кун ди, Алек -
сан дар Бо шко вић је дру ги сти -
гао на циљ. Еми ли ја Је ле си је -
вић је би ла че твр та у ба ца њу
вор тек са, а за па жен на ступ у
ба ца њу ку гле и тр ци на 300 м
има ла је и Лај чи Штр каљ.

Чла но ви АК-а Та миш бо ра -
ви ли су од 17. до 24. ав гу ста у
спорт ском кам пу на Див чи ба -
ра ма, у ор га ни за ци ји Спорт -
ског са ве за Пан че ва, и та мо су
у сјај ним усло ви ма оба ви ли за -
вр шне при пре ме за на сту па ју -
ћа по кра јин ска и др жав на пр -
вен ства.

А. Жив ко вић

Прошлог викенда је одржано
друго пауерлифтинг такмиче-
ње ове године, на коме су се
учесници надметали у све три
дисциплине дизања тегова –
чучњу, бенч-пресу и мртвом

дизању. После државног пр-
венства у Панчеву на ред је до-
шао и Куп Србије, а домаћин

је била Бела Паланка. Органи-
затор шампионата био је ло-
кални клуб „Кимит”, али под
покровитељством Пауерлиф-
тинг савеза Србије.

Такмичари су наступили на
новим дизачким подијумима
који су били опремљени најса-
временијом опремом. Клуб ди-
зача тегова „Динамо” предста-
вљали су Марко Шуља и Стра-
хиња Шишков. Млади кадети
из нашег града заблистали су
пуним сјајем и одушевили при-
сутне. Такмичаре је предводио
председник клуба Филип Вла-
јић.

Марко Шуља је наступио у
тежинској категорији од 93 до
105 кг телесне тежине, док се
Страхиња Шишков такмичио
у категорији преко 105 кг. Мом-
ци су освојили златна одличи-
ја, а поставили су и нове наци-
оналне рекорде у свим дисци-
плинама.

Успех ове двојице момака не
би био комплетан да у рад клу-
ба нису укључени тренери Сте-
фан Дрпа и Кристина Цвјети-
ћанин.

А. Ж.

КУП СРБИЈЕ У ПАУЕРЛИФТИНГУ

Марко и Страхиња
шампиони

По сле при пре ма у Апа ти ну нај -
бо љи ка де ти, ју ни о ри и мла ђи
се ни о ри Ка ра те клу ба „Ди на -
мо” на ста ви ли су са ак тив но -
сти ма, па су од 23. до 30. ав гу -
ста бо ра ви ли на при пре ма ма
ре пре зен та ци је Ср би је на Та ри.

На по пу лар ној срп ској пла -
ни ни вред но је ве жба ло ше сто -
ро так ми ча ра „Ди на ма”: ка дет
Алек сан дар Зде шић, ју ни о ри
Ја на Кој чић, Дар ко Спа сков -
ски и Ми лош Сте фа но вић, те
мла ђи се ни о ри Урош Пе тро -

вач ки и Та ма ра Жи вић. Због
опо рав ка по сле бо ле сти овог
пу та је из о стао та лен то ва ни ју -
ни ор Ни ко ла Ива но вић.

Сви уче сни ци кам па ра ди ли
су под струч ним над зо ром са ве -
зних се лек то ра за ка те и бор бе.
Так ми чар ски по гон ка де та, ју -
ни о ра и се ни о ра спрем но ће до -
че ка ти по че так је се њег де ла се -
зо не, а 3. сеп тем бра по чи њу да
ра де и све мла ђе так ми чар ске
се лек ци је и ка ра те шко ла Ка ра -
те клу ба „Ди на мо”. А. Ж.

КА РА ТИ СТИ ДИ НА МА БО РА ВИ ЛИ НА ТА РИ

Спрем ни за је се ња 
ис ку ше ња

На помоћном терену ФК-а
Трудбеник у Београду, у орга-
низацији СК-а БСК, недавно је
одржано још једно надметање
најбољих стреличара у нашој
земљи. У веома јакој конку-
ренцији Стреличарски клуб
Панчево се представио с три-
наест такмичара и две екипе и
још једном је постигао успех
вредан пажње. Поред бројних
медаља, тим ветерана је обо-
рио и државни рекорд.

Највредније трофеје су заслу-
жили сениори у компаунду Сте-
фан Жикић и Марија Љубин-

ковић, те пионири у гађању
олимпијским луком Ива Јакоб
и Лазар Андреев, као и екипа

ветерана, која је наступила у са-
ставу: Милован Вујић, Небојша
Стојановић и Ивица Шпехар.

Сребром су се окитили ка-
дет Јован Шпехар, ветеран Ау-
рел Доброј и сениорски тим
СК-а Панчево, такође у гађању
олимпијским луком, у саста-
ву: Предраг Бекић, Дејан Ја-
коб и Дејан Форго. Бронзану
медаљу је освојио ветеран Иви-
ца Шпехар.

Екипа ветерана клуба са име-
ном нашег града оборила је др-
жавни рекорд, који је такође
поставио панчевачки тим не-
колико месеци раније, па он
сада износи 1.599 бодова.

А. Ж.

НАДМЕТАЊЕ СТРЕЛИЧАРА У ГЛАВНОМ ГРАДУ

Пљуштали рекорди, падале медаље



Како изгледа исхрана у при-
роди у ситуацији када не по-
стоји могућност за редовно
снабдевање куваном храном, а
како се прелази велика водена
површина импровизованим
пловилима, направљеним од не-
колико буради и дасака – само
је део вештина које су прошлог
петка, 24. августа, новинари-
ма београдских и локалних ме-
дија приказали припадници 63.
падобранског батаљона Специ-
јалне бригаде који су били на
логоровању у Делиблатској пе-
шчари.

Они су на том месту изводи-
ли десетодневну обуку у лет-
њим условима, а гостовање но-
винара током њеног претпо-
следњег дана организовала је
Управа за информисање Ми-
нистарства одбране Србије. Овај
догађај био је још значајнији
јер су вежбу специјалаца у Де-
либлатској пешчари обишли
министар одбране Александар
Вулин и начелник Генералшта-
ба Војске Србије генерал Љу-
биша Диковић.

Министар одбране је изја-
вио да се војска не ствара

преко ноћи, већ да се у њу
мора континуирано улагати,
без обзира на то постоји ли
непосредна опасност или не.
То је, како је рекао, неоп-
ходно да би војска могла да
одговори на све изазове ко-
ји се пред њу поставе и да
сачува и заштити незави-
сност и сувереност једне др-
жаве.

Вулин је додао да ће за вој-
ску бити обезбеђени ново нао-
ружање и опрема, али и нови
станови и повећање плате. Пре-
ма његовим речима, „без сна-

жне, обучене и задовољне вој-
ске нема слободне и суверене
земље”.

Преживљавање у природи је
један од једанаест различитих
врста курсева које припадни-
ци Специјалне бригаде морају
да заврше током тзв. напредне
обуке.

МИ НИ СТРИ ПРАВ ДЕ СР БИ ЈЕ И БО СНЕ И ХЕР ЦЕ ГО ВИ НЕ ОБ И ШЛИ НО ВИ ЗА ТВОР У ПАН ЧЕ ВУ

Обје кат по нај ви шим стан дар ди ма
Не ла Ку бу ро вић, ми ни стар
прав де Ср би је, и Јо сип Гру бе -
ша, ми ни стар прав де Бо сне и
Хер це го ви не, об и шли су 24. ав -
гу ста но ви за твор у Пан че ву,
ко ји ће по че ти да ра ди до кра -
ја го ди не.

Ми ни стар ка прав де Ср би је
том при ли ком је ис та кла да
но ви Ка зне но-по прав ни за -
вод, ка ко се зва нич но зо ве за -
твор у Пан че ву, спа да ме ђу
нај мо дер ни је у Ср би ји и да
има ка па ци тет за сме штај 500
ли ца ко ја ће би ти ли ше на сло -
бо де.

До да ла је да се но ви за твор
са сто ји од 10 раз ли чи тих згра -
да укуп не по вр ши не 10.000 ква -
драт них ме та ра и да је са гра -
ђен у ро ку од две го ди не, нов -
цем из кре ди та од 18 ми ли о на
евра ко ји је Ср би ја до би ла од
Раз вој не бан ке Са ве та Евро пе.
Су фи нан си јер је би ла на ша др -
жа ва, с пет ми ли о на евра. У
но вом за тво ру ће ра ди ти око
две ста пе де се то ро љу ди, а од
њих ће сто се дам де се то ро би -
ти но во за по сле ни.

У ју ну је рас пи сан кон курс
за при јем но вих 120 при пад -

ни ка Слу жбе за обез бе ђе ње, а
у то ку је кон курс за по пу ња ва -
ње рад них ме ста за Слу жбу
здрав стве не за шти те, као и Слу -
жбу за обу ку и упо шља ва ње.
Кра јем ме се ца би ће об ја вљен
кон курс у слу жба ма за трет -
ман и оп ште по сло ве.

Ком плекс но вог КПЗ-а у Пан -
че ву би ће кон тро ли сан с ви ше
сто ти на ка ме ра. По ред ме ди -
цин ског бло ка, по сто ја ће и
спорт ски, као и про стор с ра -
ди о ни ца ма за упо шља ва ње осу -
ђе них ли ца.

Ка зне но-по прав ни за вод у
Пан че ву има ће и за себ но ку -
па ти ло за сва ку ће ли ју, као и
ме ди цин ски блок с не ко ли ко
бол нич ких со ба за лак ше слу -
ча је ве, апа рат за ул тра звук и
сто ма то ло шку ор ди на ци ју.

Пан че вач ки за твор има ће и
по се бан про стор за ре кре а ци ју
за тво ре ни ка, а у ње му по сто ји
и цен трал ни си стем за над зор
и упра вља ње. Њи ме је омо гу -
ће но ком пју тер ско упра вља ње
свим ин ста ла ци ја ма, хи дра у -
лич ним и кол ским ка пи ја ма и

осве тље њем. Осу ђе ни ци ко ји -
ма су пру жни ци бу ду до ла зи ли
у по се ту, има ће пра во да то -
ком по ро дич них по се та про -
во де вре ме у по себ ној про сто -
ри ји.

Ми ни стар прав де Бо сне и
Хер це го ви не об ја снио је да је
по се тио но ви за твор у Пан че -
ву ка ко би се упо знао са ор га -
ни за ци о но-тех нич ким усло ви -
ма ко је он пру жа, с об зи ром
на то да до кра ја го ди не у Са -
ра је ву тре ба да бу де отво рен
сли чан обје кат за ви ше од 350
ли ца ли ше них сло бо де.

Он је ис та као да су ис ку -
ства из Ср би је у ве зи с по чет -
ком ра да пан че вач ког за тво -
ра, ко ји је по сво јој струк ту ри
и функ ци ји сли чан бу ду ћем
за тво ру у Са ра је ву, од ве ли -
ког зна ча ја за Ми ни стар ство
прав де Бо сне и Хер це го ви не.
Ми ни стар прав де БиХ на ја -
вио је да ће уско ро би ти рас -
пи сан кон курс за за по шља ва -
ње но вих ли ца ко ја ће ра ди ти
у са ра јев ском за тво ру и до дао
да ми ни стар ство ко је он во ди
до бро са ра ђу је с Ми ни стар -
ством прав де Ср би је.

По ли циј ска упра ва у Пан че -
ву об ја ви ла је са оп ште ње у
ко ме пи ше да су по ли цај ци
у Вр шцу под не ли кри вич ну
при ја ву над ле жном ту жи ла -
штву про тив 30-го ди шњег
му шкар ца из тог гра да због
по сто ја ња осно ва сум ње да
је из вр шио кри вич но де ло
нео вла шће на про из вод ња и

ста вља ње у про мет опој них
дро га.

По ли ци ја је то ком пре тре -
са ње го вог дво ри шта про на -
шла за сад са око се дам и по
ки ло гра ма си ро ве ма ри ху а -
не, а при ли ком пре тре са ку -
ће па ке тић са 22 гра ма те
дро ге и ва ги цу за пре ци зно
ме ре ње.

ХРОНИКА
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Но ви про из вод,
„со ва”, за јед нич ко
де ло мла дих 
про јек та на та 
и њи хо вих ста ри јих
ко ле га с не ко ли ко 
де це ни ја ис ку ства

Мо же да ле ти но ћу,
да сле ти на тра ву, 
да му се мон ти ра 
на о ру жа ње и да се
ко ри сти за не ко ли ко
дру гих на ме на

Жи вот ни век два де сет пет го -
ди на, ле па уну тра шњост и се -
ди шта, нај са вре ме ни ја ди ги -
тал на опре ма. Ово су са мо не -
ке од број них ка рак те ри сти ка
но вог ави о на „со ва”, пр ве до -
ма ће ле те ли це про из ве де не у
Фа бри ци ави о на „Утва” по сле
три де сет го ди на, ко ја је про -
шлог че тврт ка, 23. ав гу ста,
пред ста вље на на „Утви ном” ае -
ро дро му пред мно го број ним
но ви на ри ма. Ти ме је на нај -
леп ши мо гу ћи на чин на го ве -
штен опо ра вак те фа бри ке ко -
ја је го ди на ма по ку ша ва ла да
пре ва зи ђе по сле ди це уни шта -
ва ња ко је је пре тр пе ла то ком
бом бар до ва ња.

– „Со ва” је ком плет но до ма -
ћи про из вод, ави он пу ног ком -
фо ра не са мо за по са ду већ и
за пут ни ке. Има из у зет не пер -
фор ман се, пра ти но ве трен до -
ве и за то му пред ви ђам ле пу

НА АЕ РО ДРО МУ ИС ПРЕД ФА БРИ КЕ АВИ О НА, 23. АВ ГУ СТА

ПО СЛЕ ТРИ ДЕ СЕТ ГО ДИ НА ПО ЛЕ ТЕ ЛА 
НО ВА „УТВИ НА” ЛЕ ТЕ ЛИ ЦА

бу дућ ност – из ја вио је ис ку сан
проб ни пи лот Зо ран Шпа но -
вић на кон што је пред но ви на -
ри ма оба вио пр ви проб ни лет
но вог ави о на.

Ком па ни ја СДПР, ко ја са да
упра вља „Утвом”, са оп шти ла је
да је „со ва” ни ско кри лац и јед -
но мо тор ни ави он од ме та ла.
Мо же се ко ри сти ти за обу ку,
спорт ско и ту ри стич ко ле те ње,
као и за из ви ђа ње, сни ма ње из
ва зду ха и дру ге на ме не. По сто -
ји мо гућ ност да се вр ло бр зо
пре тво ри у вој ну ле те ли цу, ка -
да му се на кнад но мон ти ра ју
ра ке те, ми тра ље зи или бом бе.

Основ не на ме не „со ве” су да
бу де спорт ски и ту ри стич ки ави -
он, или да се ко ри сти за об у ча -
ва ње. Упра вља ње овим ави о ном
је јед но став но јер, из ме ђу оста -
лог, мо же да сле ће на бе тон ске
и на трав на те те ре не. Мак си -
мал на хо ри зон тал на бр зи на му
је 230 ки ло ме та ра на час, а ду -
жи на пи сте ко ја му је до вољ на
за сле та ње је са мо 15 ме та ра.

У ка би ни мо же да се мон ти ра
кли ма-уре ђај, а већ је угра ђе но
ЛЕД осве тље ње. Ва жно је на по -
ме ну ти и то да „со ва” има угра -
ђе ну нај са вре ме ни ју ди ги тал ну
тех но ло ги ју за хва љу ју ћи ко јој мо -

Страну припремио

Михајло
Глигорић

же да ле ти да њу, али и у ноћ ним
усло ви ма. Због то га овај ави он
ко шта од 250.000 до 350.000 евра.

Пре ма ре чи ма Алек сан дра Пе -
тро ви ћа, ру ко во ди о ца по го на „Раз -
вој и про јек то ва ње” у „Утви”, пр -
ви проб ни ле то ви „со ве” по ка за -
ли су и да је на том ави о ну сма -
ње на по тро шња го ри ва. То зна чи
да су му по ве ћа ни до лет и бр зи -
на то ком хо ри зон тал ног ле та.

Нај ве ћи успех „Утве” је то
што је овај ави он за јед нич ки
про је кат мла дих ин же ње ра под
ру ко вод ством СДПР-а и њи хо -
вих ко ле га ко ји има ју иза се бе
и по че ти ри го ди не ис ку ства.

Не за ви сни по ли циј ски син -
ди кат Ср би је об ја вио је са -
оп ште ње у ко ме та ор га ни -
за ци ја кри ти ку је од лу ку су -
ди ја у јед ном гра ду да во за -
ча – иза зи ва ча те шког уде са
у ко ме је по ги ну ло дво је уче -
сни ка ка зни са са мо го ди ну
да на кућ ног при тво ра.

НПСС је ту пре су ду на звао
сра мот ном и по ста вио пи та -
ње ко ли ко за и ста вре ди људ -
ски жи вот, а ко ја му је це на
ка да је од ре ђу ју пра во суд ни
ор га ни у Ср би ји.

Та са о бра ћај на не сре ћа до -
го ди ла се 2012. го ди не, а у
њој су по ги ну ли је дан по ли -
ца јац и ње го ва де вој ка. Пр -
во сте пе но су ђе ње је тра ја ло
шест ме се ци, а во за чу због
ко га су они из гу би ли жи во -
те, по ред кућ ног при тво ра,
од ре ђе на је и тро го ди шња
за бра на упра вља ња мо тор -
ним во зи лом.

„Пре то га оп ту же ни је све
вре ме док му ни је из ре че на
пре су да, без ика квих про бле -
ма во зио ау то мо бил. Ис ти ца -
њем при ме ра бла ге ка зне не
по ли ти ке у пра во су ђу за на -
па де на по ли цај це Не за ви сни
по ли циј ски син ди кат Ср би је
већ ду же вре ме по ку ша ва да
скре не па жњу јав но сти над -
ле жни ма на нео п ход ност да
се на то ре а гу је. То је по себ -
но очи глед но кроз при ме ре

ни ских пре су да као што је ова.
Ов де су у пи та њу и из гу бље ни
људ ски жи во ти и за то сма тра -
мо да це ло куп на јав ност тре -
ба да апе лу је на пра во су ђе да
сво јим од лу ка ма не под сти че
кри ми на ли тет и не угро жа ва
без бед ност свих нас”, пи ше у
са оп ште њу Не за ви сног по ли -
циј ског син ди ка та Ср би је.

Чла но ви те ор га ни за ци је
има ју до ста при ме ра за то
ка ко ло ше пра во суд не од лу -
ке ути чу на це ло куп ну без -
бед ност и ка ко се због њих

ола ко гу бе људ ски жи во ти.
Је дан од та квих слу ча је ва до -
го дио се фе бру а ра про шле
го ди не, ка да су два по ли цај -
ца по ги ну ла у слу жбе ном ау -
то мо би лу док су би ли на ду -
жно сти, у по те ри за кри ми -
нал цем про тив ко га је би ло
под не то ви ше од 600 кри -
вич них при ја ва.

„Наш син ди кат је упу ћи -
вао ини ци ја ти ву за из ме ну
Кри вич ног за ко на ра ди по о -
штра ва ња ка зне не по ли ти ке
за на па де на по ли цај це и ис -
тра ја ће мо у том ци љу. На ро -
чи то ка да има мо ова кве при -
ме ре ло ше пра во суд не прак -
се где се ми ни мал но вред ну -
ју не по врат но из гу бље ни људ -
ски жи во ти”, из ја вио је Ми -
лош Је лен ко вић, пред сед ник
Не за ви сног по ли циј ског син -
ди ка та Ср би је.

ПО ВО ДОМ ЈЕД НЕ СРАМ НЕ ПРЕ СУ ДЕ

Убио дво је, ка жњен 
кућ ним при тво ром!?

УХАП ШЕН ЗБОГ ПО СЕ ДО ВА ЊА НАР КО ТИ КА

Га јио ма ри ху а ну 
у дво ри шту

У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ, 24. АВГУСТА

Новинари обишли специјалце на обуци



Ку па ли ште за до во ља ва
раз ли чи те уку се

При до шли це с ра зних
стра на

Јед но од нај о ми ље ни јих ку па -
ли шта у око ли ни већ ду же вре -
ме је ка ча ре вач ко је зе ро. У тој
пре ле пој оа зи, на са да већ упа -
дљи во озе ле ње ној по вр ши ни,
сва ког лет њег да на има на де -
се ти не ку па ча.

Они та мо мо гу да се рас хла -
ђу ју у при лич но чи стој во ди,
ко ја се сва ко днев но аде кват но
тре ти ра, као и да ужи ва ју у хла -
до ви ни број ног ста са лог др ве -
ћа. Без бед ност је на мак си мал -
ном ни воу, јер ту је увек спрем -
на спа си лач ка слу жба. При том,
сви ко ји по же ле, мо гу да се ре -
кре и ра ју на спорт ским те ре ни -
ма, као и да се осве жа ва ју у
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С ПО СЕ ТИ О ЦИ МА КА ЧА РЕ ВАЧ КОГ ЈЕ ЗЕ РА

ЕМ БЛИ ЗУ, ЕМ ЏА БЕ, ЕМ ЛЕ ПО

лет њем ка фе-ба ру и окре пљу ју
код не ко ли ко про да ва ца до ма -
ће хра не.

Све је бес пре кор но чи сто, бу -
ду ћи да се за то рев но сно бри -
не ло кал но ко му нал но пред у -
зе ће. Тре ба ис та ћи да је улаз
већ го ди на ма бес пла тан, за хва -
љу ју ћи то ме што ка ча ре вач -
ка Ме сна за јед ни ца, упр кос

ли јом, ко ја се већ ле по здру -
жи ла с де вој чи ца ма слич них
го ди на из Ка ча ре ва – Ми ли -
цом и Ма шом Пе ро вић. Оне се
на је зе ру сва ко днев но ку па ју и
игра ју, али и по ма жу ба ки при
про да ји ку ку ру за и кроф ни.

Исто то ра ди и Пан че вац
Иван Ла за ре вић (45), ко ји је
за по слен у „Бе о град ским елек -

те шким вре ме ни ма, тро шко ве
одр жа ва ња успе ва да фи нан -
си ра из соп стве них из во ра.

На ве де не ути ске де ле и ко -
ри сни ци овог ле пог из ле ти шта
ко је је еки па „Пан чев ца” не -
дав но ан ке ти ра ла.

Во да при лич но чи ста
Упа дљи во је то да су мно ги од
њих до шли ова мо с ра зних стра -
на, па је та ко у де бе лом ’ла ду
згод но ме сто на шао три де сет -
сед мо го ди шњи Иви ца Мар ко -
вић (37), про да вац ау то-де ло ва
из Шап ца, ко ји је јед но вре ме
био на ста њен у Пан че ву. Ов де
му отац и да ље жи ви, па кад
год је код ње га и угра би при ли -
ку, скок не на ка ча ре вач ко ку -
па ли ште. По ред то га што је чи -
сто и сре ђе но, од го ва ра ју му
љу ди, ко ји су, ка ко ка же, не у -
по ре ди во мир ни ји не го у ње го -
вом гра ду. Ту је са ћер ком Еми -

тра на ма”. За пра во он по вре ме -
но за ме њу је же ну, ко ја та ко ђе
ну ди про из во де с ти га ња, по -
пут пи ро шки и па ла чин ки. Ово
ку па ли ште му је су пер, а с об -
зи ром на то да ту мал те не сва -
ко днев но до ла зи го ди на ма, ис -
ти че да не пам ти ни ка ква рђа -
ва ис ку ста ва. Иван ис ти че да
му је рад ним да ни ма бо ље, јер

је ма ња гу жва, па је и чи сти ја
во да, а сма тра да би мо жда до -
бро до шао и не ки ре сто ран чић.

Го то во сва ког да на ту је и Пан -
чев ка Ро за ли ја Мрч ко вић (55),
пре све га због то га што је во да
чи ста и има до вољ но хла до ви -
не, а ве ли ки број ма ле де це го -
во ри у при лог то ме да је ово
мир но по ро дич но ме сто. Њен

су пруг Пре драг (59), од Но ве го -
ди не пен зи о нер, на до ве зу је се
на све то кон ста та ци јом да на
овом је зе ру про во де по цео дан.

Мо же и ро шти ља ње
Бо јан Јо кић (39) из Пан че ва је
дру ги пут у ка ча ре вач кој оа зи
при ро де и ми сли да је ле по,
кул тур но, чи сто, а и не ко шта
мно го, што до бро до ђе овом

при ја Ми ља на Ере ђи, за по сле на
у пан че вач ком За во ду за јав но
здра вље, де ли исте ути ске, с тим
да јој је ма ло жао што та ко не -
што не по сто ји у ње ном ме сту.

И та ко – ша ре но дру штво на
ка ча ре вач ком је зе ру, али рас -
по ло же ње иден тич но, нај бо ље
мо гу ће...

Ј. Фи ли по вић

на па ће ном на ро ду у те шким
вре ме ни ма. Ње му је нај при јат -
ни је у ка фи ћу, ко ји по се ћу је и
ње гов ше сна е сто го ди шњи бра -
та нац Стра хи ња Јо кић. Он до -
ла зи ова мо не у по ре ди во че шће,
ско ро сва ког ви кен да с дру -
штвом пра ви ро штиљ и по себ -
но же ли да по хва ли љу ба зно
осо бље, а сма тра да је во да чи -
ста, али од мно го љу ди се ма ло
ис пр ља, иа ко је и то све у гра -
ни ца ма под но шљи во сти.

С дру ге стра не, Ми лан Мак -
си мо вић из Пан че ва на во ди да
би во да евен ту ал но мо гла да бу -
де ма ло чи сти ја, а све дру го му
је по та ман, као и ње го вој су пру -
зи, с ко јом ле шка ри у хла ду. Као
што ре ко смо, мно го је љу ди са
стра не, по пут На де Па нов (60),
пен зи о нер ке из Ба ран де, ко ја је
у крат ком ин тер ва лу ов де већ
тре ћи пут и ка же да јој је све ле -
по. Ње на го ди ну да на ста ри ја

Још јед на успе шна
фол кло ра шка се зо на

Ве ли ки пла но ви 
че ка ју ре а ли за ци ју

Фол клор у Стар че ву има ду гу
тра ди ци ју. Ге не ра ци је и ге не -
ра ци је де во ја ка и мла ди ћа ста -
са ва ле су у до бре и ква ли тет не
љу де, кроз очу ва ње пра вих вред -
но сти, тра ди ци је и кул ту ре.
Дру жи ли су се, пу то ва ли по
Евро пи и све ту, за љу бљи ва ли
се, учи ли се жи во ту... И све то
за хва љу ју ћи тим ча роб ним „да -
ска ма ко је жи вот зна че”.

Стар чев ци су се од у век по но -
си ли сво јим фол кло ра ши ма, а
та ко је и са да. Кул тур но-умет -
нич ко дру штво „Нео лит”, ко јим
с мно го успе ха ру ко во ди пред -
сед ник Урош Бан са сво јим са -
рад ни ци ма, по ла ко али си гур -
но по ста је пре по зна тљив бренд
у ме сту на до мак Пан че ва.

По пу лар ни стар че вач ки „нео -
ли ћа ни” има ли су мно го успе ха

АК ТИВ НО СТИ КУЛ ТУР НО-УМЕТ НИЧ КОГ ДРУ ШТВА „НЕО ЛИТ”

У СУ СРЕТ ЈУ БИ ЛЕ ЈУ – ПО ЛА ВЕ КА ИГРЕ У СТАР ЧЕ ВУ

и у про шлој се зо ни. Фол кло ра -
ши су игра ли за па же ну уло гу на
свим на сту пи ма, где су из ла зи -
ли на бис, и то по ви ше пу та.

Стар чев ци су го сто ва ли у
Остр о ву код Кла до ва, одр жа -
ли су при ја тељ ски кон церт с
КУД-ом „Абра ше вић” из Сме -
де рев ске Па лан ке, а по но во су
„ожи ве ли” и јед но по ма ло за -
бо ра вље но при ја тељ ство. На и -
ме, КУД „Нео лит” је био гост
дру штва из ма ке дон ског ме ста
Те а р це, а та ко су об но вље ни
са рад ња и при ја тељ ство од пре
три де це ни је, ка да су се Стар че -
во и Те а р це по бра ти ми ли у чу -
ве ној еми си ји „Зна ње –и ма ње”.
Ка да су про шло се зон ски на -
сту пи у пи та њу, по себ но се из -
два ја ху ма ни тар ни кон церт у
на шем глав ном гра ду с ко ле -
га ма из КУД-а „Бран ко Цвет -
ко вић”, ка да је ина че про бир -
љи ва бе о град ска пу бли ка по -
зи ва ла Стар чев це на бис. Нај -

ви ше апла у за до би ле су ко ре о -
гра фи је „Се ден ка”, „Вра њан ска
сви та” и „Игре из Ба на та”.

„Нео ли ћа ни” ни су па у зи ра -
ли ни то ком ле та. Одр жа ли су

ве ћих успе ха то ком про шле се -
зо не чла но ви КУД-а „Нео лит”
сма тра ју на ступ на ма ни фе -
ста ци ји „Да ни Вин че”, по во -
дом ју би ле ја – 110 го ди на од

це ло ве чер њи кон церт у свом
ме сту, на ма ни фе ста ци ји „Да -
ни дру же ња”, го сто ва ли су у
Ја бу ци за Илин ден, али и у
Цре па ји на фе сти ва лу „Игром
кроз Цре па ју” по во дом Ве ли ке
Го спо ји не. Фол кло ра ши и фол -
кло ра ши це из Стар че ва би ли
су од лич ни и на оп штин ској и
зон ској смо три, где су се пред -
ста ви ли „Игра ма из Гру же” и
„Игра ма из Пчи ње”, па с пра -
вом оче ку ју и про лаз на вој во -
ђан ски фе сти вал, ко ји се одр -
жа ва у Ру ми. Уго сти ли су и
кул тур но-умет нич ко дру штво
из Фо че, а у окви ру кон цер та
„Ко ра ком тра ди ци је” го сти
„нео ли ћа на” би ли су игра чи из
АКУД-а „Бран ко Кр сма но вић”
из Бе о гра да и КУД-а „Ла за Нан -
чић” из Вр шца. Тре ба ли и под -
се ћа ти да је са ла пан че вач ког
Кул тур ног цен тра би ла дуп ке
пу на. Као је дан од сво јих нај -

от кри ва ња ар хе о ло шког на ла -
зи шта у Вин чи. За јед но са Стар -
чев ци ма, та да су у ме сту на Ду -
на ву го сто ва ли и ам ба са дор Ау -
стри је, али и члан Град ског ве -
ћа Пан че ва за ду жен за кул ту -
ру Не ма ња Ро тар, као и мно ги
дру ги ува же ни го сти.

Пред во ђе ни умет нич ким ру -
ко во ди о цем Бра ни сла вом Жив -
ко ви ћем, фол кло ра ши из Стар -
че ва има ју ве ли ке пла но ве и у
но вој се зо ни. Одр жа ће низ кон -
це ра та у свом ме сту, али и у
Пан че ву, а све у окви ру ју би -
ле ја и ве ли ког про јек та ко ји
при пре ма ју – „По ла ве ка игре
у Стар че ву”. Та ко ће на све ча -
ној ака де ми ји би ти обе ле же на
пе де се то го ди шњи ца ове умет -
но сти, јер је са да већ дав не
1968. го ди не у Стар че ву по че -
ла да ра ди пр ва фол клор на сек -
ци ја.

Кра јем ок то бра КУД „Нео -
лит” ће одр жа ти и свој уо би ча -
је ни кон церт „Ко ра ком тра ди -
ци је”, ко ји ће у пан че вач ком
Кул тур ном цен тру уве ли ча ти
и еми нент ни го сти. Та ко ђе, до
кра ја го ди не се оче ку је и јед на
европ ска тур не ја, а по зи ви за
уче шће на фе сти ва ли ма сти -
гли су у Стар че во из Пољ ске,
Че шке и Ита ли је.

Ка ко би још ви ше оја ча ло и
овај вид умет но сти про ши ри -
ло на мла ђе, али и на ста ви ло
ле пу тра ди ци ју у Стар че ву, Кул -
тур но-умет нич ко дру штво „Нео -
лит” упи су је но ве чла но ве, и
то у све сек ци је: деч је гру пе,
при прем ни ан самбл, ор ке стар
и гру пу за тра ди ци о нал но пе -
ва ње. Све ин фор ма ци је мо гу
се до би ти на те ле фо не 064/64-
05-408 и 062/478-394.

A. Ж.



Скулп ту ре и објек ти ко ји су
на ста ли у про це су ис тра жи ва -
ња тран спа рент но сти и ре флек -
си је умет ни це Мир ја не Бла го -
јев пред ста вље ни су на из ло -
жби ко ја је отво ре на у по не де -
љак, 27. ав гу ста, у Га ле ри ји са -
вре ме не умет но сти, а би ће до -
ступ на по се ти о ци ма све до 7.
сеп тем бра.

Умет ни ца је као основ ни ма -
те ри јал ко ри сти ла ста кло и

огле да ла и све тло као је дан од
кључ них еле ме на та ко ји гра де
де ло.

– Ра до ви су део ис тра жи ва -
ња ко је спро во дим на док тор -
ским умет нич ким сту ди ја ма и
ба зи ра се на два основ на про -
бле ма: од но су де ла и ње го вог
окру же ња и од но су уну тра шњег
и спо ља шњег про сто ра де ла.
Кроз ове ра до ве ис пи ту јем и
дво стру ко зна че ње ре чи ре -
флек си ја – као од раз и као ми -
сао, јер су то сво је вр сна про -
ми шља ња на од ре ђе не те ме, од
ми то ло ги је до са вре ме них те -
ма – ре кла је ау тор ка из ло жбе.

Из ло же ни ра до ви мо гу се свр -
ста ти у не ко ли ко це ли на ко је

су ме ђу соб но по ве за не, а то су:
скулп ту ре у фор ми коц ке, у ко -
ји ма умет ни ца ис тра жу је про -
блем пер спек ти ве у тро ди мен -
зи о нал ним објек ти ма (ин спи -
ри са не ми то ло ги јом, иде о ло -
ги јом, од ре ђе ним умет нич ким
де ли ма или пој мо ви ма), ком -
по зи ци је ко је са др же ста кле не
сфе ре (из ра ђе не тех ни ком ду -
ва ног ста кла) и ке ра мич ке ку -
гле/огле да ла, све тло сни објек -
ти и зид не ин ста ла ци је.

Мир ја на Бла го јев је ди пло -
ми ра ла ва јар ство на Ака де ми -
ји умет но сти у Но вом Са ду
2000. го ди не, где је и ма ги -
стри ра ла 2007. на те му „По ку -
шај спа ја ња на из глед не спо ји -

вог – игра све та у све ту игре”.
За вр ши ла је ма стер-сту ди је на
„Ecole Supеrieure des Arts
Dеcoratifs” у Стра збу ру, смер
обје кат-ста кло, 2005. го ди не.
Тре нут но по ха ђа док тор ске
умет нич ке сту ди је на Ака де -
ми ји умет но сти у Но вом Са ду,
у окви ру ко јих је 2017. ре а ли -
зо ва ла ис тра жи вач ки стаж у
тра ја њу од три ме се ца на Ар -
хи тек тон ском фа кул те ту у Пра -
гу код проф. Ма ри ја на Ка ре -
ла. За по сле на је на Ака де ми ји
умет но сти у Но вом Са ду, у зва -
њу до цен та, на пред ме ту ва -
јар ство. Члан је УЛУВ-а и ЕС -
ГАА (European Studio Glass Art
Association).

Фол клор ни ан сам бли КУД-а
„Стан ко Па у но вић НИ С–РНП”
уче ство ва ли су то ком ле та у
про гра ми ма зна чај них фе сти -
ва ла и ма ни фе ста ци ја ши ром
на ше зе мље и ино стран ства.

Пр ви из во ђач ки ан самбл и
на род ни ор ке стар на сту пи ли су
1. ју ла у про гра му пе де сет пе те
Зон ске смо тре му зич ког и фол -
клор ног ства ра ла штва од ра слих
у дво ра ни Кул тур ног цен тра
Пан че ва. За из во ђе ње два де -
сет пе то ми нут ног про гра ма, ко -
ји су чи ни ле срп ске игре и пе -
сме из Хо мо ља и вла шке игре
из око ли не Не го ти на (се ла Ко -
би шни це), до би ли су нај ви ше
оце не, та ко да ће пред ста вља -
ти град Пан че во и ју жно ба нат -
ски ре ги он на Фе сти ва лу му -
зич ких дру шта ва Вој во ди не сре -
ди ном ок то бра у Ру ми.

У ме ђу на род ној кон ку рен ци -
ји пр ви ан самбл КУД-а „Стан -
ко Па у но вић НИС-РНП” пред -
ста вио се 6. ју ла на ше стом
Ме ђу на род ном фе сти ва лу „Бе -
о град ски по бед ник”, на сце ни
За ду жби не Или је Ми ло са вље -
ви ћа Ко лар ца у Бе о гра ду. Већ
сле де ћег да на, 7. ју ла, усле ди -
ло је пред ста вља ње у про гра -
му Фе сти ва ла фол кло ра и на -
род ног ства ра ла штва пра во -

слав них зе ма ља у Ми ли ћи ма у
Ре пу бли ци Срп ској. Као по твр -
да успе шног на сту па сти гла је
на гра да струч ног жи ри ја.

Жен ска гру па пе ва ча, јед на од
нај ак тив ни јих сек ци ја КУД-а,
уче ство ва ла је у про гра му тре -
ћих „Пе тров дан ских ду хов них
ве че ри” у Гло го њу, у Хра му Све -
тих апо сто ла Пе тра и Па вла.

Пред ста вља ња по Ср би ји на -
ста вље на су 10. ју ла уче шћем

у про гра му два де сет че твр тог
Му зич ког фе сти ва ла „Ца рев -
че ви да ни” у Ве ли ком Гра ди -
шту и 12. ју ла у про гра му два -
де сет пр вог Ме ђу на род ног фе -
сти ва ла фол кло ра „Вр шач ки
ве нац” у Вр шцу.

Деч ји ан самбл ни жих раз ре -
да бо ра вио је од 27. ју ла до 3.
ав гу ста на Див чи ба ра ма, где је

уве жба вао по сто је ћи и при пре -
мао но ви играч ки ре пер то ар.
Омла дин ски и пр ви играч ки
ан самбл бо ра ви ли су у Ко жу -
ха ма у Ре пу бли ци Срп ској, где
су за јед но са ан сам блом до ма -
ћи на, КУД-а „Ми лош Ку прес”,
и ан сам бли ма из До бо ја и око -
ли не одр жа ли за јед нич ки кон -
церт. Ово го сто ва ње пред ста -
вља на ста вак са рад ње за по че -
те на де се том Ме ђу на род ном

фе сти ва лу фол клор них ан сам -
ба ла „Пан че во – град игре”, ко ји
је одр жан у ју ну у на шем гра ду.

Пр ви из во ђач ки ан самбл и на -
род ни ор ке стар уче ство ва ли су у
про гра му пе де сет тре ћег Ин тер -
на ци о нал ног фе сти ва ла фол кло -
ра у Су си код То ри на, од 1. до 7.
ав гу ста. На че ти ри фе сти вал ска
на сту па у гра до ви ма у обла сти

Пи је монт у се вер ној Ита ли ји
пред ста ви ли су тра ди ци о нал но
ства ра ла штво на шег на ро да и
упо зна ли ства ра ла штво стра них
зе ма ља: Ита ли је, Укра ји не и Шпа -
ни је, из ко јих су уче ство ва ли ре -
но ми ра ни ан сам бли. Овом при -
ли ком су се упо зна ли са уче сни -
ци ма из не ко ли ко европ ских зе -
ма ља и до го во ри ли раз ме ну про -
гра ма и ан сам ба ла.

Деч ји ан самбл ви ших раз ре -
да и омла дин ски ан самбл уче -
ство ва ли су у про гра му ме ђу -
на род ног фе сти ва ла фол кло ра
у Аспро вал ти у Грч кој, од 16.
до 23. ав гу ста. То ком сед мо -
днев ног бо рав ка одр жа на су
два на сту па и ор га ни зо ва на је
по се та срп ском вој нич ком гро -
бљу из Пр вог свет ског ра та –
Зеј тин ли ку, у Со лу ну.

За вр шни на ступ усле дио је
25. ав гу ста на пла тоу Кул тур -
ног цен тра Пан че ва, ка да су
де ло ви про гра ма ко ји су из ве -
де ни ши ром на ше зе мље и ино -
стран ства пред ста вље ни и пан -
че вач кој пу бли ци.

Од 3. сеп тем бра по чи ње но -
ва се зо на и упис но вих чла но -
ва, сва ког рад ног да на од 17 до
20 са ти, у згра ди До ма омла -
ди не Пан че во, у Ули ци Све тог
Са ве 10.

Са ња Угр чић, фи нан сиј ски

кон сул тант и пе ва чи ца

При зна јем да ни сам осо ба
ко ја је у ста њу да у по да на
или но ћи из у сти на зив сво је
оми ље не књи ге или фил ма,
ни ти име љу бље ног књи жев -
ни ка или пак му зи ча ра. Мој
из бор је нај че шће ускла ђен
с до ми нант ним рас по ло же -
њем. У овом мо мен ту же лим
да пред ста вим Па о ла Со рен -
ти на, за ко га сма трам да се
мо ра са гле да ти из свих ства -
ра лач ких угло ва ка ко би се
ње го ва ге ни јал ност схва ти ла
ма кар де ли мич но.

Јед ном при ли ком сам, во -
зе ћи ка Пан че ву, оста ла за -
те че на слу ша ју ћи ра дио-еми -
си ју у ко јој је Мир ја на Ог -
ња но вић, књи жев ни ца, го во -
ри ла о је дин стве ном та лен -
ту и ау тор ском сти лу Па о ла
Со рен ти на, чи ју је зби р ку
при ча у том пе ри о ду пре во -
ди ла. Мо је по зна ва ње по ме -
ну тог ау то ра сво ди ло се на
са зна ње да је за пра во филм -
ски ре ди тељ и сце на ри ста. У
да том мо мен ту по чи њем да
раз ми шљам о ње го вом фил -
му „Youth”, ко ји сам пр ви
пут по гле да ла 2016. го ди не
на че тр де сет че твр том Ме -
ђу на род ном филм ском фе -
сти ва лу у Бе о гра ду. Вр ло је
не кон вен ци о нал но пре по ру -
чи ти филм чи ју рад њу ни сте
у ста њу да об ја сни те, али оно
што мо гу да ка жем, је сте да
ле ген дар ни Мајкл Кејн глу -
ми пен зи о ни са ног ком по зи -
то ра Фре да Ба лин ге ра, ко ји
од ла зи на од мор са ћер ком
(Реј чел Вајс), где вре ме про -
во ди раз го ва ра ју ћи с про па -
лим филм ским ства ра о цем
Ми ком Бој лом, чи ју уло гу
ту ма чи Хар ви Кај тел, а по ја -
вљу је се и филм ска ди ва Џејн
Фон да. То ком њи хо вог бо рав -
ка ди ја ло ге и да не им ис пу -
ња ва и мла ди глу мац Џи ми

Три (Пол Деј но), ко ји је у
про це су де фи ни са ња ка рак -
те ра но вог ли ка ко ји ће ту -
ма чи ти. Ова дра ма тич на ко -
ме ди ја је ре мек-де ло ко је сам
по гле да ла ви ше пу та (што
рет ко чи ним) и ко је ме је
оста ви ло без тек ста ка ко због
глу ме, сце но гра фи је, из бе зу -
мљу ју ћих ди ја ло га, сце на ко -
је су не за ви сне, та ко и због
фа сци нант не му зи ке, тј. ну -
ме ре „Simple song #3”, у из -
вед би со пра на Су ми Џо, ко ја
за кљу чу је ма ги ју овог Со рен -
ти но вог оства ре ња. У го ре -
по ме ну тој ра дио-еми си ји
Мир ја на Ог ња но вић по ми ње
се и Со рен ти нов ро ман „Сви
су у пра ву”, чи је је рад ња жи -
вот То ни ја Па го де, ита ли јан -
ског пе ва ча за бав не му зи ке,
ко ји жи ви пу ним плу ћи ма,
не смо тре но и јед но став но,
чи ји жи вот, на чет осет ном
ста ро шћу, по ста је све ком -
плек сни ји, те од лу чу је да не -
ста не у Бра зи лу. Не ћу за бо -
ра ви ти мо ме нат у ко јем се -
дим на тр гу не по зна тог гра -
да пот пу но са ма, чи там по -
ме ну ту књи гу и до слов но пла -
чем од сме ха (вр ло гла сног)
то ком иш чи та ва ња опи са То -
ни је вог су сре та у мла до сти
са сле пим ми шем. Пре пу -
сти те се Со рен ти ну!

КУЛТУРА
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ЗА ВР ШЕН ЧЕ ТВР ТИ ФЕ СТИ ВАЛ „FREEDOM ART”

КА КО СЕ ИЗ БО РИ ТИ ЗА СЛО БО ДУ
Два де сет про гра ма,
око две ста уче сни ка
из Ср би је, Не мач ке,
Изра е ла, Ита ли је,
Пор ту га ли је и Бо сне
и Хер це го ви не

Че твр ти фе сти вал „FreeDom
Art”, ко ји ор га ни зу је Дом омла -
ди не Пан че во, одр жан је од че -
тврт ка до су бо те, 23–25. ав гу -
ста, под сло га ном „Сло бо да је
у те би”.

Увод у ма ни фе ста ци ју би ло
је пред ста вља ње му ра ла мла -
дих умет ни ка Иго ра Гар ди но -
вач ког, Да мја на Па вло ви ћа и
Ду ње Гла ви нић, којe је пра тио
на ступ по ла зни ка хип-хоп ра -
ди о ни це. Они су из ве ли ау тор -
ску ну ме ру „Мој пр ви...”, ко ја
је на ста ла у са рад њи с мен то -
ром Зо ра ном Сте фа но вим,
фронт ме ном гру пе „Ис каз”.

Фе сти вал је зва нич но отво -
рен из ло жбом рок фо то гра фи -
ја но ви на ра и фо то-ре пор те ра
Алек сан дра Стој ко ви ћа под на -
зи вом „Let There Be Rock”. Ве -
ли ки број по што ва ла ца ње го -
вог ра да имао је при ли ку да
ви ди ре тро спек ти ву од пе де сет
сјај них фо то гра фи ја ко је су на -
ста ле у пе ри о ду од по след њих
пет го ди на на кон цер ти ма одр -
жа ним у Пан че ву и Бе о гра ду.
На сли ка ма су му зи ча ри из нај -
по зна ти јих до ма ћих бен до ва,
као што су Зво ни мир Ђу кић
(„Ван Гог”), Аки Ра хи мов ски

Сви су у пра ву

МОЈ избор МОЈ

Страну припремила 
Мирјана

Марић

иде ји об је ди ња ва ња ви ше раз -
ли чи тих про гра ма у је дан је -
дин стве ни фе сти вал. Циљ нам
је да про мо ви ше мо умет нич ку
сло бо ду, сло бо ду умет нич ког
из ра за и уни вер зал не људ ске
вред но сти и под стак не мо по -
је дин ца на раз ми шља ње шта је
за ње га сло бо да и ка ко да се
њу из бо ри – ис та кла је ди рек -
тор ка До ма омла ди не.

На кон све ча ног отва ра ња
одр жа на је три би на о ро кен -
ро лу као дру штве ном фе но ме -
ну, под на зи вом „Где смо са -
да”, на ко јој су уче ство ва ли
но ви нар и пу бли ци ста Иван

Ивач ко вић, Ср ђан Ги ле Гој ко -
вић („Елек трич ни ор га зам”) и
Зден ко Ко лар („Зо на Б”, „Идо -
ли”). Про грам је во дио пи сац
Ву ле Жу рић. Ве че је за вр ше -
но кон цер том гру пе „Pro Rock
Angels – Rolling Stones tribute
bend”, ко ја је, из во див ши ну -
ме ре јед ног од нај ве ћих и нај -
по зна ти јих ро кен рол бен до ва
на све ту, под се ти ла упра во на
она вре ме на о ко ји ма су уче -
сни ци три би не раз го ва ра ли.
Бен ду се на буб ње ви ма при -
дру жио и Иван Ивач ко вић, ко -
ји је с њи ма од сви рао де се так
пе са ма.

Дру гог да на је одр жан кон -
церт мла дог бен да из Бе о гра да
„Ма стер бла стерс”, а по том је
на сту пио и хор „Ча ро ли ја”, ко -
ји во ди Ле он ти на Ву ко ма но -
вић. Ка ко је она ис та кла, за
фе сти вал „FreeDom Art” су при -
пре ми ли ре пер то ар с ро кен рол
ну ме ра ма ко је ина че не ма ју че -
сто при ли ку да из во де, а пре -
ми јер но су от пе ва ли и не ко ли -
ко пе са ма с  фе сти ва ла „Деч је
бе о град ско про ле ће”. У ве чер -
њим са ти ма је из ве де на пред -
ста ва „Ре флек тор те а тра” из
Бе о гра да под на зи вом „Смрт
фа ши зму! О Ри ба ри ма и Сло -
бо ди”.

Фе сти вал је за вр шен на сту -
пи ма уче сни ка ме ђу на род ног
про јек та под на зи вом „Music
for Human Rights”, бен да „Кан -
да, Ко џа и Не бој ша” и енер -
гич ног са ста ва „Farra fanfarra”
из Пор ту га ли је.

(„Пар ни ва љак”), Го ран Ше па
Га ле („Кер бер”), Не над Ми ло -
са вље вић („Га ли ја”), Бра ни слав
Глу ва ков („Ван Гог”), чла но ви
пан че вач ких рок са ста ва, као
и стра ни му зи ча ри, по пут Деј -
ви да Ка вер деј ла („Whitesnake”).

При сут ни ма су се, по ред ау -
то ра из ло жбе, обра ти ли и град -
ски већ ник за кул ту ру и омла -
ди ну Не ма ња Ро тар и ди рек -
тор ка До ма омла ди не Ма ри ја
Је вић.

– Ово је на ша нај мла ђа ма -
ни фе ста ци ја, али у исто вре ме
во ли мо да ка же мо да је нај -
зна чај ни ја јер је уте ме ље на на

Културни телекс
Из ло жбе
По не де љак, 3. сеп тем бар, 19 са ти, фо а је Кул тур ног цен тра:
отва ра ње из ло жбе прин то ва Љу бе Бе чеј ског под на зи вом „4П
– по ро ди ца, при ја те љи, по зна ни ци, про ла зни ци”.

Филм
По не де љак, 3. сеп тем бар, 20 са ти, дво ра на Кул тур ног цен -
тра: про јек ци је фил мо ва „Чо век ко ји не по сто ји”, „По кло ни
че ка ња” и „Пу ста ра” Љу бе Бе чеј ског.

Сре да, 5. сеп тем бар, 20.30, дво ра на Кул тур ног цен тра: про -
јек ци ја до ку мен тар ног филм ског есе ја „4 го ди не у 10 ми ну -
та” на гра ђи ва ног срп ског ре ди те ља Мла де на Ко ва че ви ћа.

Му зи ка 
Сре да, 5. сеп тем бар, 23 са та, пла то Кул тур ног цен тра: кон -
церт са ста ва „Би ти па ти би” (ПАФФ).

ИЗ ЛО ЖБА СКУЛП ТУ РА И ОБЈЕ КА ТА МИР ЈА НЕ БЛА ГО ЈЕВ

При ча о све тлу

ЛЕТ ЊЕ АК ТИВ НО СТИ КУД-а „СТАН КО ПА У НО ВИЋ НИ С–РНП”

За па же ни на сту пи у зе мљи и ино стран ству

На платоу испред Културног
центра Панчева у четвртак и
петак, 30. и 31. августа, у
20.30, биће одржана музич-
ка манифестација „Дани пан-
чевачког рокенрола”, коју од
2013. године организује Удру-
жење рок музичара Панчева.

Првог дана ће наступити
Нађа Зарија, „En Si in”, „Не-
сташни”, Иван Ика Анђелев-
ски (acu stic co ver), „Резер-
вни план” и „Gre at ful Dead
Tri bu te”. Другог дана ће сво-
је вештине представити по-
лазници школе „Гитарта”, а
затим ће наступити и саста-
ви „Порив”, „Укратко Штеф”,
„Пластика” (acu stic co ver),
„Tro u ble He a rt” и „Судар”
(Старчево).

Удружење рок музичара
Панчева постоји већ пет го-
дина. До сада су објавили три
диска, а на једном се налази
и панчевачка рокенрол хим-
на, у чијем снимању је уче-
ствовало преко четрдесет му-
зичара из Панчева.

НА ПЛАТОУ КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА

Дани панчевачког 
рокенрола
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ПРО ДА ЈЕМ пе жо 307
ХД, 2005 хит но.
065/956-05-00. (СМС)

ФОРД фи је ста 2005,
55кв/75 кс, 5 бр зи на,
5 се ди шта. 062/805-
08-55. (СМС)

ПРО ДА ЈУ се не ис -
прав на и оште ће на
пут нич ка и те рет на
во зи ла ра зних мар ки
и ти по ва ко ја се мо гу
по гле да ти у „Лу ци Ду -
нав” у Пан че ву, сва -
ког утор ка и пет ка од
9 до 11 са ти. Кон такт
те ле фон, 064/880-50-
03. (ф)

РЕ НО 5 ди зел, 1992.
го ди ште, ре ги стро ван.
Тел. 063/185-22-74.
(265334)

ПРО ДА ЈЕМ опел кор -
су 1.4, 66.000 км, бен -
зин, 2010, пр ви вла -
сник. 063/354-221. 

ЛАНД РО ВЕР фри лен -
дер 2.0 ди зел, 2002,
ел. по ди за чи, алу
фел не, це на по до го -
во ру. 064/033-38-84. 

ПРО ДА ЈЕМ фи јат сти -
ло ка ра ван, ЈТД, 2005.
го ди ште, по вољ но.
Тел. 060/603-19-77. 

ПУН ТО сер ви си ран,
гас, 2009, га ра жи ран,
56.000, му зи ка, ку ка.
064/240-93-84. (267)

ПРО ДА ЈЕМ голф 2
ТД. Тел. 063/866-44-
07. (265449)

ПРО ДА ЈЕМ голф 6,
пре шао  50.000.
063/892-08-35.
(265450)

ВЕК ТРА 1.6 Б, 2001,
фул опре ма, од лич но
ста ње, 650 евра.
061/665-49-48.
(265453)

АДРИА камп-при ко -
ли ца, пр ви вла сник.
Тел. 066/408-426, зва -
ти по сле 14 са ти.
(265529)

РЕ НО МЕ ГАН 2007,
ди зел 1.5, 106 кс,
шест бр зи на, 2/3 вра -
та, одр жа ван, ма ли
по тро шач. 064/246-
05-71. (265482)

ПРО ДА ЈЕМ си тро ен Ц
4, 2006. го ди ште,
128.000 км, 1586 цм³,
109 кс, ау то мат ски
ме њач, бен зин/LPG,
ре ги стро ван до ав гу -
ста 2019, плин ате сти -
ран до 2023, пр ви
вла сник. Га ра жи ран.
Тел. 013/312-029,
064/354-70-98.
(265541)

ОПЕЛ век тра Б, ка ра -
ван, 1.6, плин атест,
вла сник. 064/913-72-
24. (265595)

ПУН ТО 1.2, 2002, 3 В,
ме та лик сив, кли ма,
од ли чан. 064/142-55-
93. (265563)

КЛИО 1.5 ДЦИ, 3 В,
2011, бео, ре ги стро -
ван, 3.650 евра.
063/264-408.
(265601)

ПА САТ, 1986, ка ра -
ван, тур бо ди зел, ре -
ги стро ван. Тел.
063/893-89-19, це на
500 евра. (265604)

ПУН ТО 2004. го ди -
ште, бен зин, гас, кли -
ма, ре ги стро ван до
ав гу ста 2019, ате сти -
ран до 2023. го ди не.
063/895-45-80.
(265626)

ПУН ТО 3, 1.2, 8 В,
2009, пе то ра вра та,
ате сти ран плин,
126.000 км. 064/587-
50-24. (265641)

АСТРА Г 1.6, 1998,
ка ра ван, ате сти ран
плин, у пр вој бо ји.
064/587-50-24.
(265641)

ПЕ ЖО 307, 1.6, 2001,
де цем бар, пе то ра
вра та, фул опре ма, на
име. 064/587-50-24.
(265641)

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

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

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, 90
до 1.000 евра.
064/230-52-21,
063/892-08-25
(265034)

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
у би ло ком ста њу, од
70 до 1.800 евра.
062/193-36-05.
(2654879

КУ ПУ ЈЕМ ау то мо би ле
до 1.800 евра.
063/165-83-75.
(265488)

ОТ КУП во зи ла, ис -
прав на, не ис прав на и
ха ва ри са на, ис пла та
од мах. Тел. 062/827-
91-01. (265600)

ПРО ДА ЈЕМ еле ва тор,
12 ме та ра, кру њач.
063/190-36-81.
(265362)

ПРО ДА ЈЕМ укњи же ну
га ра жу на Ко те жу 2,
на углу, код Пи ва ре.
063/354-221.
(265339)

ИЗ ДА ЈЕМ га ра жу на
Стре ли шту. 064/214-
41-79. (265405)

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.
(265378)

ПРО ДА ЈЕМ ЛЦД те ле -
ви зо ре, 32 ин ча, 90
евра и 37 ин ча 120-
150 евра. Тел.
064/126-78-13.
(265471)

ВЕШ-МА ШИ НА, фри -
жи дер, за мр зи вач и
по лов ни де ло ви од
веш-ма ши на. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(265460)

КРЕ ВЕТ две фи о ке,
ду шек, по вољ но.
064/664-85-31. (СМС)

ДЕ ТЕ ЛИ НА, пра си ћи
на про да ју. Ми ћа,
064/303-28-68. 

ПРО ДА ЈЕМ ста ру гра -
ђу. 064/370-79-47.
(264518)

ФРИ ЖИ ДЕР, веш-ма -
ши на, су до-ма ши на,
ле жа ји, ку хињ ски рад -
ни ви се ћи, ра зно. Тел.
063/861-82-66.
(265366)

ПРО ДА ЈЕМ пра си ће,
мо же и за кла не, до но -
сим ку ћи по до го во ру.
Тел. 617-336 или
063/865-80-31.
(265220)

ЛЦД ТВ, про да ја, за -
ме на, ве о ма по вољ но.
064/564-14-14.
(265222)

ТЕ СТЕ РУ штил МС
250, кру њач-пре кру -
пач, пе ру мат 110 ба -
ра. 061/644-62-07,
631-291. (265049)

ДР ВА, све вр сте. „Бо -
са нац 013”. 064/080-
86-99. (265143)

БУ КВА, ба грем, цер,
услу жно се че ње и це -
па ње огрев ног др ве та.
Бо са нац 013.
064/357-82-08.
(265140)

ПРО ДА ЈЕМ по ро дич -
ну гроб ни цу на ста -
ром пра во слав ном
гро бљу. 013/346-262.
(264994)

ПРО ДА ЈЕМ по лу кон -
церт ни кла вир
Еdmund Lyhep. Ме -
тал на кон струк ци ја,
ан ти кви тет. 
013/8346-262. 

СТА РА ци гла, ве ли ки
фор мат, би бер цреп,
ста ра су ва гра ђа.
063/771-55-44.
(265019)

ПРА СИ ЋИ и ја гањ ци
на про да ју, вр шим пе -
че ње на др ва, ра жањ,
по вољ но. 064/997-79-
09. (264270)

ПРО ДА ЈЕМ до ма ћу
жи ви ну, ко ко шке, пат -
ке му та ве, гу ске, ћур -
ке, мор ке. 063/894-
84-23. (265484)

ПРО ДА ЈЕМ: ја рац шу -
ти, ман гу ли ца, трак -
тор. Тел. 062/431-815
(265333)

ПРО ДА ЈЕМ сте о не
кра ве, би бер цреп,
пре о ста ло, огрев но
др во. 063/711-77-54.
(265279)

ПРО ДА ЈЕМ бра ни
кре вет са ду ше ком,
к160 х 200. 
062/769-070,
013/367-087.
(265296)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за одва ја ње ко шти ца
из во ћа. 064/201-72-
16. (265295)

ПРО ДА ЈЕМ жу то че лог
ама зон ца, муж јак
стар 13 ме се ци.
063/806-06-63.
(265294)

ТАК СИ МЕ ТАР са
штамп чем, ан ти де ку -
бит ду шек са ком пре -
со ром, елек тро-плин -
ски шпо рет. 062/159-
11-23. (265330)

ПРО ДА ЈЕМ ра ди ја то -
ре ту ча не, но ве, кул -
ти ва тор ди зел, нов,
гар де роб ни ор ман.
377-288. 

ТРО СЕД на раз вла че -
ње и две фо те ље, до -
бро очу ва но, 15.000
ди на ра. 064/668-85-
53. (265349)

ЗБОГ се лид бе про да -
јем ма ло ко ри шће ну
бе лу тех ни ку и по кућ -
ство. 065/691-88-23.
(265352)

БО ЦА плин ска, жу та,
кру њач ма ли, пећ на
др ва кра љи ца. Тел.
013/345-709.
(265363)

РАС ПРО ДА ЈА но вог
на ме шта ја, сто ли це од
1.800, сто ло ви од
4.500, клик-клак ле -
жа је ви од 12.900.
060/600-14-52.
(265361)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ,
4.5 кв. 064/367-96-96.
(265359)

БЕНЏ клу па, те го ва 70
кг и шип ка, по вољ но.
Тел. 063/101-79-08.
(265368)

ЕЛЕК ТРИЧ НА те сте ра
blac&decker, 30 евра.
Тел. 063/101-79-08.
(265367)

ПРО ДА ЈЕМ по ло ван
цреп ки кин да 272, 10
ди на ра по ко ма ду.
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265370)

ПРО ДА ЈЕМ од лич ну
ста ру гра ђу, ста ру ци -
глу, цреп. 064/648-24-
51, 064/648-24-50,
063/218-894.
(265377)

КА ЗАН за пе че ње ра -
ки је, из да јем. Ду ле.
064/163-58-85. (4779)

ПРО ДА ЈЕМ тр пе за риј -
ску ви три ну, по вољ но,
хит но. 064/348-01-41.
(265602)

КУ ПО ПРО ДА ЈА ТА
пе ћи, от куп по лов них
и не ис прав них, за ме -
на, ре мон то ва них за
ва ше по лов не.
062/150-68-54.
(265605)

ПРО ДА ЈЕМ ви три ну-
ле жај, тро сед са две
фо те ље, ду шек-ле жај.
061/627-58-51.
(265608)

КРУ ШКА ви ља мов ка,
ја бу ка, гро жђе, ду ња
за ра ки ју, про да јем,
до во зим. Тел.
061/142-23-69.
(265625)

ПРО ДА ЈЕМ кул ти ва -
тор ИМТ 506, кру њач-
пре кру пач оџа ци, ка -
зан за то пље ње ма сти.
064/311-41-14.
(265401)

ПРО ДА ЈЕМ по ја ча ло
те никс и два звуч ни -
ка, ви де о тон ТС 120.
064/357-81-77.
(265423)

ПРО ДА ЈЕМ су до пе ру
и оста ле ку хињ ске
еле мен те, су до пе ра
3.000 ди на ра. 
371-568, 
063/773-45-97.
(265431)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за хо бло ва ње пар ке та.
065/678-92-05.
(2654339

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ
4,5 кв, це ро ва, кли зни
ор ман, пи са ћи сто.
По вољ но. Тел.
064/483-50-90.
(2654739

КОМ БИ НО ВА НИ
фри жи дер, за мр зи вач
360 ли та ра, вер ти кал -
ни, са ла та ра. Тел.
063/866-44-07.
(265449)

ТРИ ТА пе ћи и оста ли
на ме штај из ку ће.
069/352-15-43.
(265438)

ЗБОГ се лид бе про да -
јем на ме штај и бе лу
тех ни ку., 069/352-15-
43. (265428)

КРЕ ВЕ ТИ бол нич ки,
ме тал ни, по де сив ле -
жа ње-се де ње, на точ -
ки ћи ма, са мо 18.000
ди на ра. 063/894-84-
23. (265484)

ТО ПЛОТ НЕ пум пе (80
– 400 м2), нај е ко но -
мич ни је гре ја ње, по у -
зда ност, га ран ци ја.
062/118-26-81.
(265485)

ПРО ДА ЈЕМ алу ми ни -
јум ска бе ла ула зна
вра та, кри ло и по, 120
х 210. 065/202-53-22.
(265569)

ПРО ДА ЈЕМ ТА пећ 6
м2, маг но хром.
064/836-90-11.
(265531)

ПРО ДА ЈЕМ фри жи -
дер ма ли, ис прав ну
веш-ма ши ну, по лов не
де ло ве. 064/129-73-
60, 013/346-790.
(265598)

ПРО ДА ЈЕМ ПВЦ  ула -
зна вра та, 300 х 120.
060/311-29-64.
(265548)

ПРО ДА ЈЕМ ма ши ну
за про из вод њу па пир -
них џа ко ва, обу ка и
куп ци обез бе ђе ни.
064/424-95-10.
(265639)

КУ ПУ ЈЕМ фри жи де ре,
за мр зи ва че,  веш-ма -
ши не, ста ро гво жђе.
064/158-44-10,
063/101-11-47.
(265232)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, плин ске бо це,
ТА пе ћи, ста ро гво -
жђе и оста ло.
066/900-79-04.
(265301)

КУ ПУ ЈЕМ ис прав не и
не ис прав не ТА пе ћи
свих кв, до ла зим од -
мах, нај бо ље пла ћам.
061/641-30-36.
(264538)

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе, фри жи де ре, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре,
веш-ма ши не и оста ли
от пад. 
064/158-44-10,
063/101-11-47. 

КУ ПУ ЈЕМ ста ро гво -
жђе и бе лу тех ни ку.
Злат ко, 061/144-82-
80, 063/196-54-56.
(265370)
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ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац, 3.5 ара,
Дел фе Ива нић 3 (бив -
ша Ру жин про сек).
Тел. 065/468-66-50.
(265391)

МРА МО РАК, на про -
да ју ком фор на ку ћа,
воћ њак, 15 ари,
15.000. Тел. 064/311-
41-94. (265407)

ЈА БУ КА, дво соб на 64
м2, 4 ара пла ца, чвр -
ста град ња, 21.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265432)

СТАР ЧЕ ВО, 106 м2,
9,2 ара пла ца, на углу,
22.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265432)

ПРО ДА ЈЕМ усе љи ву
ку ћу и 12 ари пла цал
у Ба нат ском Но вом
Се лу. Тел. 310-697.
(265414)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу без
по сред ни ка, Пан че во,
Но во се љан ски пут, 80
м2, 7 ари. 063/153-37-
70. (265426

ПРО ДА ЈЕМ са мо сто -
је ћу ку ћу 1963 м2, на
но вој Ми си., Це на
55.000 евра. 063/869-
54-18. (265425)

КУ ЋА, Стре ли ште, 53
м2 + по моћ не про сто -
ри је 27 м2, све ле га ли -
зо ва но, на 3 ара,
22.000 евра. 063/771-
42-24. (265428)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу на 5
ари пла ца, 29.000
евра. 062/803-11-93.
(265435)

КУ ЋА, Мар ги та, две
стам бе не је ди ни це, 3
ара, хит но. Тел.
06513-87-30.
л(265437)

У КА ЧА РЕ ВУ ку ћа на
про да ју, 110 м2 – 11
ари пла ца, ре но ви ра -
на, по вољ но. 064/172-
86-12. (265444)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Гор њем гра ду.
062/818-25-05. (2654)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у из -
град њи у Ја бу ци, Ул.
Ни ко ле Те сле на углу,
ози да но при зе мље и
спрат пу ном ци глом.
До пла ца до ве де на
стру ја, гас и те ле фо -
ни ја. Кон такт те ле фон
013/262-42-70. (2654)

КУ ЋА 120 м2 + ло кал,
7 ари, у бли зи ни над -
во жња ка за Вр шац.
Тел. 232-10-69.  (266)

ПРО ДА ЈЕМ спрат ну
ку ћу, Мак си ма Гор -
ког, плац 3,8 ара.
063/301-360. (265456)

ПРО ДА ЈЕМ 53 ара
гра ђе вин ског зе мљи -
шта, Ка ра у ла, Ри бар -
ска и ку ћу на 7,6 ари,
фронт 15 м, Уро ша
Пре ди ћа. 060/555-69-
35. (265436)

ИМА ЊЕ, Ба ва ни штан -
ски пут, 56 ари, ви -
кен ди ца, стру ја, во да,
по моћ ни објек ти, воћ -
њак. 064/280-60-53.
(265472)

ТЕ СЛА, ку ћа 80 м2,
3.5 ара, од лич на ло ка -
ци ја, 60.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265446)

ГОР ЊИ ГРАД, 6 ари
пла ца, за ме на за но ве
ста но ве. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265446)

ХЕК ТАР гра ђе вин ског
зе мљи шта, се вер на зо -
на, ин фра струк ту ра
ре ше на, са мо 15.000
евра. 063/894-84-23.
(265484)

КУ ЋА код цр кве са
два тор ња, 280 м2, две
це ли не, плац 7 ари.
061/193-00-09.
(265489)

БЛИ ЗИ НА цен тра, од -
лич на спрат на, 220
м2, 2 ара, 100.000, мо -
же за ме на за стан.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)

КУ ДЕ ЉА РАЦ, пре ле па
130 м2, 2.2 ара, без
ула га ња, 55.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)

МАК СИ МА ГОР КОГ,
пра зан плац, 8.5 ари,
16 м фронт, 45.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА,
ку ћа са ло ка ли ма, 14
ари, из ла зи на две
ули це, 120.000. (398),
„Кров”, 060/683-10-
64. (265495)

ГОР ЊИ ГРАД, 3 ара,
80 м2, гас, 52.000, до -
го вор. (242), „Кварт”,
064/125-62-67, 346-
392. (265492

КУ ЋА, Ба ња Вру ји ци,
60 м2, 6 ари, про да -
јем/ме њам. 064/955-
51-85. (265498)

ПАН ЧЕ ВО, цен тар,
про да јем стан, ку ћу,
67 м2, укњи же ни. Вла -
сник. 063/765-65-63,
061/295-40-40.
(265450)

У ПО НУ ДИ укњи же ни
пла це ви, но во, Стре -
ли ште, раз ли чи тих по -
вр ши на. 063/368-135.
(265552)

ЖАР КА ЗРЕ ЊА НИ НА,
са лон ска ку ћа на 7,3
ара, 90.000, до го вор;
ши ри цен тар, ку ћа две
стам бе не је ди ни це,
95.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

ПРИ ЗЕМ НА по ро дич -
на ку ћа, Стре ли ште,
90 м2, на ста вак,
27.000 евра.
Л063/874-57-56.
(265537)

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

пла ца, 50.000 евра.
Зва ти од 18 до 290 са -
ти. 064/832-13-35.
(265952)

НА ПРО ДА ЈУ плац 10
ари, Ба ва ни штан ски
пут. 064/207-19-78.
(265555)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, но ва ку -
ћа, плац 3 ара, до го -
вор. 063/784-71-34,
063/771-75-96.
(265583)

МЕ ЊАМ ку ћу, ши ри
цен тар,за стан, у цен -
тру, до го вор. 062/522-
000. (265562)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, 69 м2, 20 ари
плац, 27.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (265572)

НО ВО СЕ ЉАН СКИ
пут, 96 м2, 16 ари
плац, 36.000. (636),
„Стре ли ште не крет ни -
не”, 069/196-96-05.
(265572)

СТАР ЧЕ ВО, ЈНА, по -
ро дич но има ње, 100
м2, плац 34 ара,
34.000. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265572)

КУ ЋА, Ми са, 280,
68.000, Пред гра ђе,
180, 80.000. (338),
„Јан ко вић”. 348-025.
(265575)

КУ ЋА, Ка ра ђор ђе ва,
120 м2, 5 ари, хит но,
75.000, до го вор. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(265576)

ВЕ ЛИ КИ из бор ку ћа,
све ло ка ци је, „Го ца
не крет ни не”, 063/899-
77-00. (265576)

ПРЕ СПАН СКА, 88 м2,
тро соб на на 4.85 ари
пла ца, два по моћ на
објек та, 35.000. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(265577)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, 120 м2,
за ре но ви ра ње, 15
ари, 18.000.  (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265579)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, две ле пе
ку ће на 7 ари, тро фа -
зна, ка на ли за ци ја,
38.000 фик сно. (49),
„Му станг”, 062/226-
901. (265579)

НО ВА МИ СА, три ета -
же, 6 х 10, 60.000
евра. (49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(265579)

ОМО ЉИ ЦА, ле га ли зо -
ва на, 65 м2, 6.5 ари,
по моћ ни објек ти, усе -
љи ва. 064/961-00-70.
(265613)

ПО ВОЉ НО про да јем
ла нац и по зе мље по -
ред ас фал та. 060/034-
19-58. (265615)

ИЗ ДА ЈЕМ или про да -
јем ку ћу у ши рем цен -
тру Пан че ва, 166 м2,
4.5 ари пла ца.
065/335-32-37.
(265614)

НА ПРО ДА ЈУ ви кен ди -
ца у Де ли блат ској пе -
шча ри, 18 ари пла ца,
80 м2, ком плет на ме -
ште на, одр жа ва на,
сре ђе на, са га ра жом
60 м2, лет њи ко вац,
два ула за, огра ђе на,
вре ди ви де ти.
062/425-323. (265680)

КУ ЋА у Вој ло ви ци, 93
м2, 19 ара, плус по -
моћ них обје ка та.
064/148-15-18.
(265628)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ма ђар ској, Том па,
по вољ но, хит но.
063/747-40-63.
(265629)

ПРО ДА ЈЕМ гра ђе вин -
ски плац 7,50 ари,
Ска дар ска, од ли чан,
по вољ но. 060/332-74-
04, 065/849-09-38.
(265624)

ПРО ДА ЈЕМ ба шту на
Та ми шу код ци гла не,
Ја бу ка. 062/193-36-
05. (265637)

СТАР ЧЕ ВО, тро и по -
соб на, 95 м2, ре но ви -
ра на, на 17 ари,
29.000 евра. „Пер -
фект”, 064/348-05-68.
(265649)

ПЛАЦ 8 ари, три усе -
љи ве ку ће, при зем не,
ре но ви ра не, усе љи ве,
1/1, сва ка сво је бро ји -
ло и ин ста ла ци ја. Ко -
за рач ка 10. Тел.
063/804-07-85.
(265652)

МОН ТА ЖНА ку ћа, 70
м2, 1/1, но ва, усе љи ва,
19.000 евра. Ко за рач -
ка 10-б. Тел. 063/804-
07-85. (265652)

КУ ЋА, 100 м2, ре но ви -
ра на, усе љи ва, 29.000
евра. Ко за рач ка 10-ц.
Тел. 063/804-07-85.
(265652)

ПРО ДА ЈЕМ 
ви кен ди цу у 
Фар ка жди ну.
064/028-94-86, 
Зо ран. 
(265323)

ПРО ДА ЈЕМ дво соб не
и дво и по соб не ста но -
ве на Ко те жу. Хит но!
066/937-00-13 (СМС)

ВЕ ЋИ стан, VII  спрат,
Ко теж 2, мо гућ сва ки
до го вор. Моб.
065/331-57-38.
(265133)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
стан до ули це, Жар ка
Зре ња ни на, вла сник.
061/382-88-88.
(265032)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
I спрат, 53 м2, 37.000
евра. 064/354-69-76.
(2650467)

ХИТ НО про да јем дво -
ри шни стан, 70 м2, те -
ле фон, ка на ли за ци ја,
плац. 064/212-32-94.
(246326)

ПРО ДА ЈЕМ дво ри шни
јед но со бан стан у
цен тру. 060/721-21-
04. (265413)

НО ВА МИ СА, 85 м2,
сре ђен, про да јем.
063/272-594, 
063/225-928. 
(265353)

ХИТ НО, јеф ти но про -
да јем јед но со бан
стан, дво ри шни,
11.000 евра. Тел.
062/273-351. 
(265187)
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НО ВА МИ СА, ку ћа 210
м2, на 2,3 ари пла ца,
укњи же на, про да јем,
56.000 евра Вла сник.
063/826-97-07.
(264947)

ПЛА ЦЕ ВИ, но во, Стре -
ли ште, на по те зу Де -
чан ске и Ра ва нич ке,
раз ли чи тих по вр ши на,
укњи же ни. 063/368-
135. (264893)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу у
Ива но ву, 29. но вем бра
бр. 80. 062/415-359.
(262567)

ПРО ДА ЈЕМ ста ру и
но ву не за вр ше ну ку ћу,
Осло бо ђе ња 38-а. 320-
144, 063/116-77-76.
(264740)

МРА МО РАК, хит но
про да ја или за ме на
ком фор не ку ће.
064/850-70-92.
(264692)

ПРО ДА ЈЕМ две ку ће
на јед ном пла цу у Вој -
ло ви ци. 013/232-21-
30, 063/162-50-00.
(264707)

ПЛАЦ, Вој ло ви ца, 22
ара, по моћ ни објек ти,
од чвр стог ма те ри ја ла,
воћ њак. 063/839-75-
99. (264791)

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

СТАР ЧЕ ВО, рад нич ко
на се ље, ку ћа са пот -
кро вљем, 150 м2. Тел.
064/276-09-58.
(264594)

КУ ЋА, стан, ком плет но
ре но ви ра на, 7. ју ла,
до го вор. 064/424-71-
26. (263786)

ДЕ ВО ЈАЧ КИ бу нар, ви -
кен ди ца-ку ћа, 200 м
од цен тра, ле га ли зо ва -
но. 061/206-30-46.
(263617)

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

ПРО ДА ЈЕМ ле га ли зо -
ва ну ку ћу на Ку де љар -
цу, на 9 ари пла ца.
064/040-82-72.
(264307)

ВОЈ ЛО ВИ ЦА, по љо -
при вред но зе мљи ште,
30 ари, до зво ље на
град ња, Брат ства је -
дин ства, дру ги про сек.
366-234. (264302)

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

ПРО ДА ЈЕМ ба шту са
ку ћи цом на Ка ра у ли,
Ри бар ска 37. Тел.
064/903-70-73.
(286305)

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

ПРО ДА ЈЕМ плац 4
ара, 8.000 евра, ба ра -
ка за ста но ва ње, 100
евра. 069/213-97-37.
(265347)

ПРО ДА ЈЕМ плац пре
Скро ба ре, 10 ари, во -
до вод, стру ја бли зу.
060/346-51-11. (и)

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.
(265508)

КУ ПУ ЈЕ МО се кун дар ну
си ро ви ну – гво жђе,
алу ми ни јум, веш-ма -
ши не, за мр зи ва че и
све оста ло. 061/322-
04-94. (265611)

КУ ПУ ЈЕ МО гво жђе, ба -
кар, ме синг, алу ми ни -
јум, оло во, веш-ма ши -
не, за мр зи ва че, те ле -
ви зо ре, до ла зим.
061/321-77-93.
(265611)

КУ ПУ ЈЕ МО обо је не
ме та ле, оло во, ка бло -
ве, алу ми ни јум, гво -
жђе, веш-ма ши не, за -
мр зи ва че, те ле ви зо ре.
061/206-26-24.
(265611)

КУ ПУ ЈЕМ по ло ван на -
ме штај, гар ни ту ре, ку -
хи ње, сто ло ве, сто ли -
це, ТА пе ћи. 062/148-
49-94. (265627)

ИМАМ пре ле пе, по -
вољ не ку ће на свим
ло ка ци ја ма. „Ве сна”,
066/937-00-13 (СМС)

ВИ КЕН ДИ ЦА, ку ћа,
1/1 уред но, 60 м2,
оста ло, по гле дај
озбиљ но, у цен тру.
063/161-95-55.
(265248)

ПЛАЦ на Ку де љар цу,
стру ја, во да. Тел.
069/671-156. (265255)

ПЛАЦ 32 ара, Пе ли -
стер ска пре ко пру ге,
по ла под во ћем. Тел.
064/113-47-76.
(265063)

НА ПРО ДА ЈУ укњи же -
ни гра ђе вин ски пла це -
ви, Стре ли ште.
064/119-04-31.
(265066)

ДВО СПРАТ НА ку ћа
250 м2, Ка ча ре во, ло -
ка ци ја од лич на,
70.000 евра. 
062/865-20-39.
(265086)

ПРО ДА ЈЕМ ку ћу са
окућ ни цом, ле га ли зо -
ва но, Гло гоњ, 
Осло бо ђе ња 116. 
Тел. 063/886-85-48.
(265111)

ЗЛА ТИ БОР, про да -
јем/ме њам ку ћу на
Зла ти бо ру, за ку ћу у
Пан че ву. Тел.
064/668-89-00.
(265011)

КУПОПРОДАЈА

ПОТРАЖЊА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОНУДА

КУЋЕ. ЗЕМЉИШТА

ПОТРАЖЊА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



КО ТЕЖ 1, дво со бан,
50 м2, пр ви спрат,
30.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265432)

СО ДА РА, дво со бан, 52
м2, пе ти спрат, лифт,
32.000, до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74.
(265432)

ЦЕН ТАР, дво со бан, 45
м2, ТА, IV од V, сре -
ђен, усе љив, 27.000.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265432)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, дво со -
бан, 55 м2, пр ви спрат,
ЦГ, 28.000, до го вор.
(677), „Ни шић”, 362-
027, 064/206-55-74.
(265432)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, дру ги спрат, ТА
гре ја ње, 36.000, до го -
вор. (677), „Ни шић”,
362-027, 064/206-55-
74. (265432)

ПРО ДА ЈЕМ јед но со бан
стан, 48 м2, Ка ра ђор -
ђе ва 13, 40.000 евра.
065/849-71-94.
(265451)

7. ЈУ ЛИ, 38 м2, јед но и -
по со бан, 16.500; цен -
тар, 14.000; Те сла
26.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20. 

ДВО СОБ НИ, 49 м2,
Стре ли ште 24.000; 55
м2, Ко теж, Те сла
28.000. (324), „Ме -
диа”, 315-703,
064/223-99-20.
(265441)
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ПАН ЧЕ ВО, Со да ра,
но ва по ну да без по -
сред ни ка, вла сник
про да је екс тра дво со -
бан стан, 56 м2, Ул.
Сав ска 10, III спрат,
лифт, ЦГ, вр хун ски
ура ђен, без ика квог
ула га ња, мир на згра -
да, од мах усе љив, пре -
леп по глед са те ра се,
за сва ку пре по ру ку.
Це на 44.000 евра,
фик сна. Бли зу цен тра
гра да. 063/637-673.
(265332)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, тро со -
бан стан, 64 м2, IV
спрат. 062/128-50-18.
(265394)

ПРО ДА ЈЕМ дво со бан
стан на Стре ли шту.
060/030-11-62.
(265396)

ПРО ДА ЈЕМ стан на
Те сли, 53 м2, III, ЦГ,
лифт, вла сник.
063/250-416. (265400)

ТЕ СЛА, дво и по со бан,
53 м2, I спрат, 37.000
евра. 064/354-69-76. 

ТЕ СЛА, че тво ро со бан,
102 м2, но ви ја град ња,
60.000 до го вор. (677),
„Ни шић”, 362-027,
064/206-55-74. 

ТЕ СЛА, 33 м2, те ра са,
II спрат, сре ђен, фик -
сно 21.500. (238), „Те -
сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265464)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, дво -
со бан, те ра са, I спрат,
35.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265464)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, јед но со -
бан, 45 м2, ВПР,
23.000. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15.(265464)

КО ТЕЖ 2, 60 м2, две
те ра се, дво и по со бан,
V спрат, 37.000. (238),
„Те сла не крет ни не”,
064/668-89-15.
(265464)

СО ДА РА, дво со бан,
58 м2, те ра са, V спрат,
33.000.  (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265464)

ДВО СО БАН, Ко теж 2,
57 м2, 6 м2 те ра са, ВП.
(470), „Ди ва”, 345-
534, 064/246-05-71.
(265482)

ВЕ ЛИ КИ јед но со бан,
44 м2, Стре ли ште, ЦГ,
сре ђен, усе љив. (470),
„Ди ва”, 345-534,
064/246-05-71.
(265482)

ДВО СО БАН, Со да ра,
ЦГ, пр ви спрат,
34.000. (470), „Ди ва”,
345-534, 064/246-05-
71. (265482)

ГАР СО ЊЕ РА, 28 м2,
ЦГ, Ко теж 1, усе љи ва.
(470), „Ди ва”,
345-534, 
064/246-05-71.
(265482)

ПРО ДА ЈА СТА НО ВА у
из град њи, Ули ца Па -
три јар ха Чар но је ви ћа
6, по вр ло по вољ ним
це на ма. Усе ље ње у ок -
то бру. 
063/389-974. 
(265491)

СО ДА РА, ма њи дво -
со бан, 47 м2, ЦГ, те ра -
са, III (IV), 31.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(265495)

КО ТЕЖ 1, 61 м2, I,
35.000 евра, до го вор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. (265492

ТЕ СЛА, 33 м2, III, ТА,
ПВЦ, 26.000, до го вор.
(242), „Кварт”,
064/125-62-67, 
346-392. 
(265492)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
34 м2, ВП, ТА, од лич -
ни, 25.500. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(265501)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
57 м2, IV спрат, ЦГ,
лифт, 33.000. (300),
„Ћур чић”, 362-816,
063/803-10-52.
(265501)

ТЕ СЛА, дво со бан, 47
м2, II, TА, га ле ри ја.
(300), „Ћур чић”, 362-
816, 063/803-10-52.
(265501)

ПРО ДА ЈЕМ стан у Ка -
ча ре ву, укњи жен, по -
моћ ни објек ти, 10 ари
зе мље, до го вор.
062/163-37-26.
(265513)

ДУ ПЛЕКС, 53 м2, чист,
усе љив, два ку па ти ла,
ши ри цен тар, вла сник.
063/395-359. (265514)

ТЕ СЛА, дво со бан 64
м2, ЦГ. 064/866-24-48.
(265517)

ПРО ДА ЈЕМ стан, Те -
сла, тро со бан, 71 м2,
ЦГ, ви со ко при зе мље,
вла сник.064/163-55-
27. (265521)

СО ДА РА, тро со бан,
ТА, III, ПВЦ, пар ке ти,
40.000; тро со бан, ЦГ,
лфит, сре ђи ван,
42.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

СО ДА РА, леп дво и по -
со бан, ЦГ, 40.000 и
дво со бан, 33.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265524)

ТЕ СЛА, сре ђен дво со -
бан, ЦГ, 35.000; но ви -
ји јед но и по со бан,
при зе мље, 23.000.
„Лајф”, 061/662-91-
48. (265524)

ТЕ СЛА, јед но со бан, II,
ТА, 34 м2 + те ра са,
22.000; јед но со бан,
при зе мље, Цг, 27 м2,
20.000. „Лајф”,
061/662-91-48.
(265524)

СТРО ГИ цен тар, тро -
со бан, 72 м2, 70.000;
до го вор, нов тро со -
бан, 93 м2, 72.000.
„Лајф”, 
061/662-91-48.
(265524)

ПРО ДА ЈЕМ стан, 61
м2, 7. ју ли, 1/1. 06276-
64-21, 064/349-01-73.
(265300)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, стан на
про да ју, ВП, ЦГ, 1/1.
063/845-85-80.
(2652230)

ПРО ДА ЈЕМ згра ду
1.650 м2, 10 ари пла -
ца, мо же за ме на.
064/143-52-98.
(265544)

КО ТЕЖ 2, Сте ва на
Шу пљик ца 151, ре но -
ви ран јед но и по со бан
стан, по го дан за ста -
ри је, при зе мље 49 м2

+ 5 м2 те ра са, ЦГ,
31.000 евра. 
064/888-13-63. 
(р)

СТРО ГИ цен тар, јед -
но и по со бан, 45 м2, VI,
ЦГ, 37.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951. (265557)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
60 м2, II, ЦГ, 33.000.
(336), „Олимп”, 351-
061, 064/234-36-01.
(265557)

ТЕ СЛА, јед но со бан,
33 м2, II, TA, 22.000,
до го вор. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01.
(265557)

ЗЕ ЛЕН ГО РА, јед но и -
по со бан, 38 м2, IV, TA,
сре ђен, усе љив,
23.000, до го вор.
(336), „Олимп”, 351-
061, 063/274-951.
(265557)

КО ТЕЖ 2, дво со бан,
пре у ре ђен у дво и по -
со бан, 60 м2, V, ЦГ,
36.000. (336),
„Олимп”, 351-061,
064/234-36-01. 

ПРО ДА ЈЕМ стан од 32
м2, у цен тру гра да у
за вр шној фа зи.
060/634-01-26.
(265558)

КО ТЕЖ 2, II, ЦГ, 66
м2, тро со бан, 46.000,
до го вор. (636), „Стре -
ли ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265572)

КО ТЕЖ 2, III, 54 м2,
33.500; хит но, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265572)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 37 м2,
IV, 17.500, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05.  (265572)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 60 м2,
III,  58.000, но во град -
ња смарт блок, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.  

СТАНОВИ

ПОНУДА
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МИ СА, 88 м2,  III, TA,
40.000, до го вор.
(636), „Стре ли ште не -
крет ни не”, 069/196-
96-05. (265572)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 100 м2,
ПР, ЕГ, 37.000, до го -
вор. (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265572)

КО ТЕЖ 1, 2.0, 33.000;
Со да ра, 2.0, ТА,
25.000. (338), „Јан ко -
вић”, 348-025.
(265575)

ШИ РИ ЦЕН ТАР, улич -
но, 33, 15.000; Осло -
бо ђе ња, дво ри шни,
33, 12.000. (338),
„Јан ко вић”, 348-025.
(265575)

КО ТЕЖ, 60 м2, дво со -
бан, 34.000; 83 м2,
тро со бан, 48.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(265576)

ТЕ СЛА, 25 м2, гар со -
ње ра, по лу на ме ште на,
21.500; 38 м2, ма њи
дво со бан, 22.000. „Го -
ца”, 063/899-77-00.
(265576)

СТРЕ ЛИ ШТЕ, 52 м2,
дво со бан, хит но,
28.000. „Го ца”,
063/899-77-00.
(265576)

КО ТЕЖ 1, тро со бан,
71 м2, 42.500; дво и по -
со бан, 69 м2, 39.000.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(265577)

ЦЕН ТАР, дво ри шни,
тро со бан, 58 м2,
30.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(265577)

МАР ГИ ТА, гар со ње ра,
30 м2, 16.000; дво и по -
со бан, 42 м2, 22.000.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(265577)

СА МАЧ КИ ХО ТЕЛ,
гар со ње ра, 17 м2, на -
мет ше на, 12.500.
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(265577)

МИ СА, тро со бан, 98
м2, 45.500. 
„Пер фект”, 
064/348-05-68.
(265577)

КРА ЉЕ ВАЧ КА, 53 м2,
дво и по со бан, су те рен,
21.000. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(265577)

ТЕ СЛА, тро со бан, 67
м2, ТА, 30.000; дво со -
бан, 61 м2, 30.000.
„Пер фект”, 064/348-
05-68.  (265577)

ТЕ СЛА, тро со бан, 69
м2, две те ра се, ТА, IV,
28.000, до го вор. (49),
„Му станг”, 
064/151-18-93.
(265579)

СТРО ГИ цен тар, ду -
плекс, 44 + 15 м2, те -
ра са, II, TA, 31.000.
(49), „Му станг”,
064/151-18-93.
(265579)

КО ТЕЖ 2, јед но и по -
со бан, II, 38 м2, ЦГ,
24.000. (49), „Му -
станг”, 064/151-18-93.
(265579)

ТЕ СЛА, леп јед но со -
бан, 33 м2, III, те ра са,
ТА, фик сно. (49),
„Мустнг”, 062/226-
901. (265579)

СО ДА РА, тро со бан,
75 м2, ЦГ, VI, до бра
згра да, два лиф та,
38.000. (49),
„Мустнг”, 062/226-
901. (265579)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ква ли те тан, из во ран,
IV, лифт, 58 м2, ЦГ,
34.000. (49),
„Мустнг”, 062/226-
901. (265579)

ТЕ СЛА, тро и по со бан,
ВП, 77 м2, ЦГ, до бар,
45.000. (49), „Му -
станг”, 069/226-66-58.
(265579)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
ВП, ЦГ, 58 м2, 32.000.
(49), „Му станг”,
069/226-66-58.
(265579)

КО ТЕЖ 2, ма њи дво и -
по со бан, 60 м2, V,
ПВЦ, 36.000. (49),
„Му станг”, 069/226-
66-58. (265579)

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан у цен тру гра -
да, сре ђен, ЕГ.
063/354-429,
065/933-33-24.
(265610)

НО ВА МИ СА, јед но и -
по со бан, II , 46 м2,
ТА, 20.000. (353),
„Пре ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

ТИП СТАН КО, јед но -
со бан, I, 32 м2, TA,
20.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

КО ТЕЖ 1, дво со бан,
III, 57 м2, ЦГ, 31.000.
(353), „Пре ми ер”,
352-489, 063/800-44-
30. (265518)

ТЕ СЛА, тро со бан,
ВПР, 71 м2, ЦГ,
45.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

ТЕ СЛА, јед но и по со -
бан, I, 39 м2, ЦГ,
26.000. (353), „Пре -
ми ер”, 352-489,
063/800-44-30.
(265518)

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

ПРО ДА ЈЕМ дво и по со -
бан стан на Со да ри,
укњи жен, 67 м2, ЦГ,
два лиф та, бли зу об -
да ни шта и шко ле. По -
вољ но. 060/077-78-20.
(265647)

ПРО ДА ЈЕМ стан 120
м2, у нај стро жем цен -
тру, Мак си ма Гор ког
4, Пан че во, укњи жен,
1/1, вла сник. 063/111-
10-40. (265848)

СТАНОВИ

ПОНУДА

ПАНЧЕВАЦ
телефон:013/301-150



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

Цена: 350 динара 

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

Цена: 500 динара

ПАКЕТ 3 
• АНАЛИЗА CRP

Цена: 400 динара 

ПАКЕТ 4 

• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 700 динара,  fPSA - цена: 800 динара

ПАКЕТ 5 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

FT4- цена: 450 динара, FT3 - цена: 450 динара, 

TSH - цена: 450 динара

ПАКЕТ 6 
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ 

T3 - цена: 400 динара, T4- цена: 400 динара

ПАКЕТ 7 
• АНАЛИЗА УКУПНОГ КАЛЦИЈУМА 

Цена: 100 динара

• АНАЛИЗА МОКРАЋНЕ КИСЕЛИНЕ 
Цена: 90 динара
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ 
РАДНИКА  „ПАНЧЕВАЦ” 

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

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12

АКЦИЈE

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ

др Љубица Лазић
Клинички центар

Србије

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ ПРЕГЛЕДИ 

САМО СУБОТОМ

Заказивање и прегледи радним данима од 7 до 14 сати

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)

САМО СУБОТОМ (заказивање радним данима од 7 до 14 сати)
ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА

ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!
– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ,  ПРОФЕСИОНАЛЦИ, 

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

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

• АНАЛИЗА ГЛУКОЗЕ ПО ЦЕНИ ОД  50 динара

САМО СУБОТОМ

АКЦИЈА ОД МАЈА

КОМПЛЕТАН УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

УЛТРАЗВУЧНИ УРОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД Цена: 2.000 динара

ПАКЕТ: КОМПЛЕТАН
УРОЛОШКИ + УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕД Цена: 3.600 динара

Прегледе обавља 

др Небојша Тасић 
Општа болница Панчево

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ 
СРЦА (ТТЕ и ТЕЕ)

dr sc. med.

Слободан Томић

Институт „Дедиње”

КОЛОР ДОПЛЕР ВРАТА, РУКУ, НОГУ 
И АБДОМИНАЛНЕ АОРТЕ И 

УЛТРАЗВУК ВРАТА И МЕКИХ ТКИВА

др Ненад Маргитин

Општа болница Панчево

КОМПЛЕТАН ОРЛ ПРЕГЛЕД

др Горан Митевски

Општа болница
Панчево

КОМПЛЕТАН ГИНЕКОЛОШКИ
ПРЕГЛЕД

др Јован Рудић 
ГАК „Народни

фронт”
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КУ ПУ ЈЕМ јед но со -
бан/дво со бан стан за
ре но ви ра ње, ис пла та
од мах. 064/206-55-74,
013/362-027. (265432)

ХИТ НО ку пу је мо дво -
со бан или дво и по со -
бан стан на Стре ли -
шту.  (636), „Стре ли -
ште не крет ни не”,
069/196-96-05.
(265572)

КУ ПУ ЈЕ МО ста но ве и
ку ће свих струк ту ра.
Бр за и си гур на ис пла -
та. „Пер фект”,
064/348-05-68.
(265557)

ЗА ПО ЗНА ТЕ куп це
ку пу је мо ста но ве на
свим ло ка ци ја ма.
(353), „Пре ми ер”,
063/800-44-30.
(265518)

ПО ТРЕБ НИ ма њи ста -
но ви на Те сли, Ко те -
жу 1, бр за ре а ли за ци -
ја.  (238), „Те сла не -
крет ни не”, 064/668-
89-15. (265656)

КУ ПУ ЈЕМ стан за ре -
но ви ра ње, ис пла та
од мах. (238), „Те сла
не крет ни не”, 064/668-
89-15. (265656)

АГЕН ЦИ ЈИ „Лајф” по -
треб не не крет ни не,
бр за и си гур на ре а ли -
за ци ја. 061/662-91-
48, 062/191-75-35.
(265524)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан, 60 м2, ЦГ, ин тер -
нет, бли зу „Ави ва”.
060/320-51-42. (СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
пра зан стан на Те сли.
Тел. 064/175-63-14.
(СМС)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан, Ко -
теж 1. 065/681-31-47. 

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
јед но со бан стан у
Пан че ву у бли зи ни
Сто ма то ло шког фа -
кул те та, 
ТА гре ја ње, 
120 евра + де по зит.
060/443-32-03.
(265038)

ИВА НО ВО, ле па, но -
ва, на ме ште на ку ћа,
га ра жа, ба шта, бли зу
Ду нав ца, на ду же.
062/340-414. 
(264353)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан у цен тру гра да за
сам це, сту ден те, уче -
ни ке. 
Тел. 063/502-211.
(265429)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу у цен -
тру, ЦГ, ин тер нет, ка -
блов ска. 061/113-05-
20, 064/152-59-91.
(265412)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ дво -
со бан стан на Стре ли -
шту. Тел. 063/829-16-
50. (2654559

ИЗ ДА ЈЕМ на ду же
јед но и по со бан стан,
Стре ли ште, ЦГ, те ле -
фон. Тел. 064/170-47-
43. (265465)

ХИТ НО по тре бан пра -
зан дво со бан стан,
мо же са ор ма ном,
озбиљ ној тро чла ној
по ро ди ци, цен тар, Ко -
еж 2, Те сла. 065/311-
40-27. (265473)

ИЗ ДА ЈЕМ за две са -
ми це или уче ни це на -
ме ште ну ку ћу, ма њу.
064/986-21-74.
(265409)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен, цен трал но,
уче ни ку,усе ље ње од -
мах. 064/348-07-60.
(265406)

ИЗ ДА ЈЕМ на Со да ри
јед но со бан на ме штен
стан, ЦГ, 100 евра.
063/808-68-15.
(265496)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан на Ми си, 56 м2.
063/716-48-68.
(265499)

ИЗ ДА ЈЕМ ком плет но
на ме штен јед но со бан
стан, 38 м2, на Ко те жу
1, Вр шач ка 12. Тел.
061/145-56-77.
((265503)

ДВО СО БАН ком фо -
ран, не на ме штен стан
на Ми си. Бес пла тан
ин тер нет. 063/775-99-
86. (265538)

СТАНОВИ

ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

ИЗДАВАЊЕ

ПАНЧЕВАЦ
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ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу на Ја -
буч ком пу ту са ба -
штом, по моћ ним
објек ти ма. Тел.
065/219-14-22,
060/348-19-88.
(12655409

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
на ме штен стан са цен -
трал ним гре ја њем, на
Те сли. 060/011-33-38.
(265548)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме ште ну
со бу са упо тре бом ку -
па ти ла и ку хи ње.
064/090-11-28.
(265311)

ИЗ ДА ЈЕМ стан, мо же
и по слов ни про стор,
Син ђе ли ће ва, 35 м2.
065/629-36-65.
(265291)

ИЗ ДА ЈЕМ на ме штен
стан са ЦГ, 30 м2, бли -
зу „Авив пар ка”, уче -
ни ку, сту ден ту, сам цу,
са ми ци. Тел. 064/178-
38-92. (265322)

ИЗ ДА ЈЕМ дво ри шни
стан у цен тру, пра зан,
40 м2. 064/413-61-65,
252-13-66. (265315)

ИЗ НАЈМ ЉУ ЈЕМ на ме -
ште ну гар со ње ру, цен -
тар гра да, wi/fi, ка -
блов ска, пар кинг, по -
вољ но. 065/691-88-23.
(265352)

ИЗ ДА ЈЕМ јед но со бан
пра зан стан у цен тру.
063/822-94-87.
(265346)

ИЗ ДА ЈЕМ уче ни ци ма,
сту ден ти ма, две со бе
са ку па ти лом, два ве-
цеа, ЦГ, уз ко ри шће -
ње днев не со бе и ку -
хи ње. Ин фор ма ци је
на тел. 064/302-99-86.
(265356)

ИЗ ДЈЕМ јед но со бан
стан на Те сли. Тел.
251-25-58, 064/231-
25-22. (265364)

ЈЕД НО И ПО СО БАН,
по лу на ме штен, 45 м2,
Ко теж 1, 130 евра.
301-165. (265373)

ИЗ ДА ЈЕ се не на ме -
штен дво и по со бан
стан на Ко те жу 1, ЦГ,
те ле фон, ка блов ска,
кли ма, 120 евра + де -
по зит. 063/777-66-11.
(265326)

ИЗ ДА ЈЕМ ку ћу у
Стар че ву, 65 м2, до -
бра, опре мље на и за -
себ на. 063/729-68-97.
(265387)

ИЗ ДА ЈЕМ со бу, цен -
тар гра да, ЦГ, кли ма,
по жељ но ђа ци, сту -
ден ти. Тел. 069/256-
19-31. (265392)

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. (26085)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
ком фо ран стан  50 м2,
на ме штен, Ул. Вој. Бу -
ле вар 12, ста ри Ко -
теж. Тел. 013/602-
106, 100 евра, од 16
до 18 са ти. (265589)

ИЗ ДА ЈЕМ гар со ње ру
на Те сли, не на ме штен
+. 251-34-24. Бли зу
„Авив пар ка”.
(265592)

ИЗ ДЈЕМ дво со бан
стан на Те сли, ком -
плет но на ме штен, I
спрат, ЦГ. 065/678-
80-06. (265593)

ЈЕД НО СО БАН стан на
Стре ли шту из да јем.
Тел. 063/240-783.
(265565)

ИЗ ДА ЈЕМ дво со бан
стан, на ме штен, цен -
тар, де по зит оба ве зан,
за се бан улаз.
061/131-79-04.
(265603)

ИЗ ДА ЈЕМ плац на Ба -
ва ни штан ском пу ту до
глав не це сте, ло ка ци ја
од лич на, 30 ари, по -
го дан за све. До го вор.
063/232-791. (265612)

ИЗ ДА ЈЕМ не на ме штен
стан на Стре ли шту.
064/662-54-67.
(265633)

НА МЕ ШТЕН јед но со -
бан, ТА, ре но ви ран,
дво ри ште, те ра са, 80
евра, код Хо те ла „Та -
миш”. 064/122-48-07.
(265634)

СПЛАВ „На у ти кал” на
про да ју. 060/066-65-
95. (265605)

ПРО ДА ЈЕМ/МЕ ЊАМ
ло ка ле од 81 и 39 м2,
цен тар Стре ли шта.
Тел. 064/267-71-74.
(262462)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, 100
м2 у Син ђе ли ће вој
ули ци, 150 евра ме -
сеч но. 063/315-290.
(265338)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал у
ТЦ „Фло ри јан”, 30 м2.
Тел. 062/816-33-78
(265345)

ИЗ ДА ЈЕМ нов ло кал,
ве ли ки из лог, те ле -
фон, упо треб на до -
зво ла. 063/217-130.
(265404)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 17 м2,
Зе ле на пи ја ца, нај бо -
ља ло ка ци ја. 064/140-
88-36. (265408)

ПРО ДА ЈЕМ ло кал 21
м2, угао Ка ра ђор ђе ве
и Б. Јо ва но ви ћа,
14.000 евра. 065/849-
71-94. (265451)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, Вој -
во ђан ска 33. 064/319-
76-67. (265436)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 16 м2,
Не ма њи на 8. Тел.
063/233-558. (265463)

ИЗ ДА ЈЕМ ра ди о ни цу
са ка на лом, 60 м2.
Тел. 063/233-558.
(265469)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор у ста рој
„Утви” за сме штај рад -
ни ка, кан це ла ри ја,
ма њи ма га цин. Тел.
063/233-558. (265449)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 30 м2,
у цен тру, 100 евра.
064/948-71-22.
(265486)

УСТУ ПАМ сто ма то ло -
шку ор ди на ци ју у
Пан че ву, уз ми ни мал -
ну на док на ду.
061/209-18-00,
063/720-73-76.
(265534)

ИЗ ДА ЈЕМ по слов ни
про стор 100, 200 м2, у
цен тру. 060/312-90-
00. (265544)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал код
Ау то бу ске ста ни це.
063/725-71-70.
(265554)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал, ве о -
ма про мет на ло ка ци -
ја, Ми ло ша Тре бињ ца,
код СУП-а. 065/543-
21-41. (265595)

ИЗ ДА ЈЕМ ло кал 20 +
30 м2 , Ми са, Шар пла -
нин ска, пред ви ђен за
рад њу, мо гу дру ге де -
лат но сти. Тел.
063/871-80-48. 

ИЗ ДА ЈЕ се нов ло кал,
Д. Ту цо ви ћа 55-а, са
пар кин гом. Тел.
063/281-954. (265643)

ДОО „Ми не сал” из
Пан че ва тра жи рад ни -
ке за рад у про из вод -
њи па ле та. 013/373-
488, 063/256-360. (ф)

АУ ТО-ПЕ РИ О НИ ЦИ
на Стре ли шту по тре -
бан рад ник са иск ку -
ством. 065/474-46-66.
(264940)

ПО ТРЕБ НИ во за чи за
ме ђу на род ни тран -
спорт.  Услов: Ц, Е ка -
те го ри је, та хо граф
кар ти ца, ле кар ско
уве ре ње. Кон такт: Ру -
ди Кри шка, 063/518-
725. (264814)

ПО ТРЕ БАН фри зер,
му шко-жен ски.
064/503-68-75.
(264899)

ПО ТРЕ БАН рад -
ник/ца, про дав ни ци
пре хра не „Мо ја ма ла
тра фи ка”. Раз го вор
за ка за ти од 11 до 14
са ти на тел. 063/265-
457. (265310)

ЕКС ПРЕС ре сто ра ну у
Пан че ву по треб ни
рад ни ци: ку вар, по -
моћ ни рад ник у ку хи -
њи и ка сир ка.
064/888-63-44.
(265297)

РЕ СТО РА НУ „Royal
burger” у „Авив пар -
ку” по треб ни ку ври,
ко но ба ри и по моћ ни
рад ни ци Тел.
063/216-788.
(2653429

ПО ТРЕБ НА де вој ка за
рад у кла ди о ни ци.
062/883-68-62.
(265375)

ПО ТРЕБ НА по моћ на
рад ни ца у ку хи њи у
Ре сто ра ну „Soul Food”
u „Авив пар ку”. Ин -
фор ма ци је на тел.
060/700-82-40.
(265399)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца за пе ка ру и пи -
це ри ју. 063/130-75-
40. (265427)

ПО ТРЕБ НА озбиљ на
рад ни ца са ис ку ством,
за рад у пре храм бе ној
про дав ни ци. 060/661-
11-07. (265432)

ПО ТРЕБ НА же на за
одр жа ва ње ста на, два
пу та не дељ но. Тел.
251-64-03. (265448)

ПО ТРЕБ НЕ де вој ке за
рад у деч јој игра о ни -
ци. 063/206-996.
(2654439

ПИ ЦЕ РИ ЈИ „Ба ден-
Ба ден” по треб на ку ва -
ри ца. 063/249-482.
(265457)

ПО ТРЕБ НА же на за
из ра ду ко ла ча. Мо же
и код ку ће. Пла ћа ње
по учин ку. 061/625-
88-85. (265462)

ПО ТРЕБ НА ко но ба ри -
ца, ко но бар, ка фи ћу у
Пан че ву, Кни ћа ни но -
ва 37. До бри усло ви.
062/227-771. (265475)

ПО ТРЕБ НЕ ко но ба ри -
це за ка фић. 060/362-
22-21. (265596)

ПО ТРЕБ НИ про дав ци,
по моћ ни рад ни ци у
ку хи њи у ре сто ра ну у
„Авив пар ку”.
064/643-41-22,
013/377-230. (265477)

ПО ТРЕ БАН ма га ци о -
нер са ис ку ством за
по тре бе во ђе ња ма га -
ци на пре храм бе них
про из во да. Во зач ка
до зво ла Б ка те го ри је.
064/643-41-22,
013/377-230. (265477)

РЕ СТО РА НУ „Ба нат -
ски ку так” по тре бан
ко но бар/иц а и по моћ -
на рад ни ца за рад у
ку хи њи. Тел. 060/512-
59-99. (265479)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за гра ђе вин ску ли ма -
ри ју и бра ва ри ју. Ви -
син ски ра до ви. „Ли -
ма ри ја Бо бан”,
063/663-464. (265492)

ХИТ НО по треб на рад -
ни ца за рад у тра фи -
ци на ау то бу ској ста -
ни ци. Пред ност са ис -
ку ством и из Пан че ва
ис кљу чи во. 063/102-
86-41, зва ти од 7 до
14 са ти. (265506)

ПО ТРЕБ НА рад ни ца
за рад у пре храм бе ној
рад њи, по зва ти за
раз го вор на 069/303-
20-09, „Pro Trade”.
(265510)

БИ ЛИ ЈАР клу бу Ma-
ster Pool по треб на
рад ни ца. 061/167-93-
92. (265523).

РЕ СТО РАН „Но ва зве -
зда”, Ба ва ни штан ски
пут 201-а, по тре бан
ко но бар са ис ку ством.
Ја ви ти на број или
лич но до ћи. 065/352-
78-88, 060/555-84-47.
(265527)

ФАСТ ФУ ДУ „Грил
бум” по треб не рад ни -
це за рад на ро шти љу.
064/323-92-77.
(265554)

ПО ТРЕБ НА же на за
по спре ма ње. 060/043-
52-98. (265544)

ПО ТРЕБ НИ вред ни и
од го вор ни љу ди за по -
де лу фла је ра.
064/241-45-14.
(265547)

ПО ТРЕБ НА де вој ка
за рад у ће ваб џи ни ци
„Ки фла”. До ћи лич но.
(265586)

ПО ТРЕБ НИ фи зич ки
рад ни ци. Тел.
064/949-92-72.
(265594)

ФРИ ЗЕР СКОМ са ло ну
по треб на му шко-жен -
ска фри зер ка. Усло ви
од лич ни. 064/255-57-
31. (265360)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
за рад у пе ка ри.
063/320-847. (265564)

КА ФЕ „Љу би че во”
тра жи де вој ку за рад
са ис ку ством.
069/364-10-04.
(265596(

ПО ТРЕ БАН пе кар.
063/130-75-40.
(265598)

РЕ СТО РА НУ до ма ће
ку хи ње хит но по треб -
не ко но ба ри це. Тел.
064/349-93-43.
(265598)

СПЛА ВУ „На у ти кал”
по треб на 
ко но ба ри ца.
060/066/65-95.
(265605)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца и по моћ ни рад -
ник за пе ка ру.
061/631-99-26.
(265608)

ПО ТРЕ БАН во зач Ц и
Е ка те го ри је Фир ми
„Див нић шпед” доо из
Пан че ва, Стал ни рад -
ни од нос, уну тра шњи
тран спорт. 
Кон такт 
062/850-00-82.
(265619)

ПО ТРЕ БАН рад ник за
рад на тех нич ком
пре гле ду. Ау то ме хан -
чар, ма шин ски или
са о бра ћа ја ни тех ни -
чар. Зва ти од 8 до 17
са ти. 065/801-08-05.
(265523)

ПО ТРЕБ НА про да ва -
чи ца и рад ни ца у пе -
ка ри. 062/404-144.
(265625)

ПО ТРЕБ НИ рад ни ци
са ис ку ством за рад у
пре хра ни за Пан че во
и Стар че во. 063/864-
70-55. (265319)

ГО ЛУБ ТАК СИ тра жи
во за че так си ја.
Пријaве на 064/863-
13-89. maja.drndarski-
@golubtaxi.rs
*2656449

РЕ СТО РА НУ у Пан че -
ву по тре бан ку вар са
ис ку ством. 061/155-
20-70. (265640)

РЕ СТО РА НУ „Ка ка ду”
по тре бан по моћ ни ку -
вар. 063/307-996.
(265651)

ШЉУ НАК,  пе сак се ја -
нац од воз шу та ма лим
ки пе ром, до два ку би -
ка. 064/664-85-31,
013/342-338 
(СМС)

ЕЛЕК ТРИ ЧАР. По -
прав ке бој ле ра, шпо -
ре та, раз вод них та -
бли, ин ди ка то ра, ин -
ста ла ци ја. Ми ћа.
064/310-44-88.
(264945)

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.
(265008)

СЕ ЧЕ ЊЕ и це па ње,
уно ше ње огрев ног др -
ве та. „Бо са нац 013”,
064/357-82-08.
(265143)

ПО ПРА ВЉА МО, угра -
ђу је мо ПВЦ-АЛУ и др -
ве ну сто ла ри ју, ро лет -
не, ве не ци ја не ри: ко -
мар ни ци, ста кло ре -
зач ке услу ге, си гур но -
сна вра та. 060/545-
34-04. (265071)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, кре че ње,
гле то ва ње, сто ла ри ја,
ве о ма по вољ но.
064/280-26-15.
(263528)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
уград ња, одр жа ва ње
во де, ка на ли за ци је,
ка би не, сла ви на, бој -
ле ра, ко тли ћа.
063/836-84-76
(263528)

КА МИ ОН СКИ пре воз
до два ку би ка, пе сак,
шљу нак, шут,  1.400
ди на ра. 
062/355-154. 

ДИМ НИ ЧАР, чи шће -
ње дим ња ка, ко тло ва
и ка ље вих пе ћи.
063/155-85-95.
(264217)

ИЗ РА ДА/МОН ТА ЖА
ха ла, га ра жа, бин де -
ра, тен ди, ко ва них ка -
пи ја, гра ђе вин ска ли -
ма ри ја. 
064/068-10-85.
(285303)

ШИ ЈЕМ сук ње.
064/405-05-36.
(265274)

МАЛ ТЕ РИ СА ЊЕ, зи -
да ње, ре но ви ра ње
кро во ва, сти ро пор,
ба ва лит фа са де, бе то -
ни ра ње.  063/865-80-
49. (265318)

МО ЛЕ РАЈ, гле то ва ње,
кре че ње, фар ба ње
сто ла ри је, фа са де,
пен зи о не ри ма по пуст.
013/235-78-892,
062/564-494. (265329)

КОМ БИ ЈЕМ пре во зим
ро бу, ства ри, се лид бе
и све оста ло. Нај по -
вољ ни је. 065/361-13-
13. (265353)

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
фар ба ње сто ла ри је и
ра ди ја то ра. Па вел,
063/809-66-61.
(265348)

ТА ПЕ ТАР ко ји пре -
свла чи на ме штај, са
ис ку ством, тра жи по -
сао. 064/120-77-64.
(265365)

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.
(264772)

ВР ШИМ пре воз се -
лид бе, са рад ни ци ма
и из но сим ста ри на -
ме штај, по вољ но.
Злат ко, 063/196-54-
56, 061/144-82-80.
(2653709

ЧИ СТИМ шут, дво ри -
шта, та ва не, по дру ме,
ру шим, ста ре објек те,
по вољ но. Злат ко,
063/196-54-56,
061/144-82-80.
(265370)

БРА ВАР-ЗА ВА РИ ВАЧ,
мон та жа кон струк ци -
ја, над стре шни ца, тен -
ди, огра да, ре па ра -
тур но за ва ри ва ње, по -
вољ но. 060/424-29-93.
(265376)

РА ДИМ све фи зич ке
по сло ве, чи стим по -
дру ме, та ва не, ма га -
ци не. 064/144-37-65.
(265381)

МО ЛЕ РАЈ, фа са де,
сто ла ри ја, гипс. Об ра -
де око про зо ра, ком -
плет не адап та ци је.
063/893-39-94.
(265397)

КР ЧЕ ЊЕ ко ро ва, ко -
ше ње тра ве, ши ша ње
жи ве огра де, под се ца -
ње др ве ћа. 
061/301-49-58.
(265718)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње  ка на ли за -
ци је, адап та ци је ку па -
ти ла, по прав ке, од -
мах, по вољ но.
013/377-930,
064/586ч85-39,
063/115-71-67.
(265422)

НЕ ГА ста рих, бо ле -
сних и ин ва лид них ли -
ца. 063/868-04-51.
(265421)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР:
од гу ше ње су до пе ре,
ку па ти ла, адап та ци је,
по прав ке, за ме не, по -
вољ но. 013/331-657,
064/495-77-59.
(264615)

ОБА РА ЊЕ ста ба ла,
кр че ње пла це ва, ру -
ше ња ку ћа, шу па, чи -
шће ња, бе то ни ра ња,
од но ше ње ства ри.
060/035-47-40.
(265454)

РА ДИ МО све фи зич ке
по сло ве: ру ше ња ку -
ћа, бе то ни ра ња, ис ко -
пи, оба ра ње ста ба ла,
итд. 064/122-69-78.
(265454)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз се -
кун дар них си ро ви на,
от куп бе ле тех ни ке.
Јо ван. 
061/616-27-87.
(263986)

СТО ЛАР СКЕ и бра -
вар ске услу ге. Алек -
сан дар.  064/157-20-
03. (265466)

РА ДИ МО гра ђе вин ски
ра до ви. Кро во ви, зи -
да ње, мал те ри са ње.
Дим че, 064/272-40-
29. (265470)
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ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР,
ре но ви ра ње ку па ти ла,
вен ти ли, сла ви не,
одуг ше ње ка на ли за ци -
је од мах. 061/193-46-
42. (265489)

КО НО БАР или ко но -
ба ри ца, по треб ни ка -
фи ћу. 064/126-83-53.
(265519)

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.
(265537)

ЧИ ШЋЕ ЊЕ олу ка, за -
ме на по ло мље ног цре -
па, ви син ски ра до ви.
065/535-24-56.
(265538)

КО СИМ тра ву три ме -
ром, ба ште, дво ри шта,
воћ ња ке, по вољ но. Зо -
ран, 061/683-67-48,
064/438-12-46.
(265621)

ПРА ЊЕ те пи ха, ду -
бин ско пра ње ау то мо -
би ла, ду ше ка, фо те ља,
бес пла тан пре воз.
061/612-14-51.
(265622)

ОЗБИЉ НИ љу ди гле -
да ли би ста ри је осо бе
за ку ћу или стан.
062/868-08-65.
(265590)

СПРЕ МАМ ста но ве,
пе дант но и пе гла ње.
065/206-44-64.
(265888)

ГЛЕ ТО ВА ЊЕ, кре че -
ње, гипс, по вољ но,
пен зи о не ри ма по пуст.
061/626-54-06. (2635)

МО ЛЕР СКО-ФА СА -
ДЕР СКИ, по сло ви,
гипс, ла ми нат, по вољ -
но, про ве ри те.
061/141-38-02. (2656)

МА ТЕ МА ТИ КА, ста ти -
сти ка, фи зи ка, ин фор -
ма ти ка, мо гућ ност ме -
сеч ног пла ћа ња, про -
фе сор. Цен тар,
013/252-569, 066/405-
336, 061/603-94-94.
(265574)

МА СА ЖЕ ра дим про -
фе си о нал но. За ка зи -
ва ње на 064/000-55-
39. (265580)

ЧИ СТИ МО та ва не, по -
дру ме, шут, ра ди мо
све по сло ве. 061/321-
77-93. (265614)

КРЕ ЧЕ ЊЕ, гле то ва ње,
фар ба ње сто ла ри је,
гипс ра до ви, чи сто,
по вољ но, пе дант но.
063/304-476. (265617)

ИС КУ СНА ме ди цин ска
се стра, не го ва ла би и
по ма га ла ста ри ју осо -
бу. Тел. 065/456-02-
83. (265618)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја и те пи ха.
Пре воз бес пла тан.
064/129-63-79,
069/140-72-22, 302-
820. (265639)

НА ЈАМ ви љу шка ра за
уто вар и ис то вар ро -
бе. 064/648-24-50.
(264456)

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. 

БАЛ ТО КАД ка да, об -
но ва гла зу ре, пла сти -
фи ци ра ње, 28 го ди на
с ва ма, га ран ци ја.
www.baltokad.co.rs.
065/347-55-02,
011/288-30-18. (и)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз ро -
бе мер це дес ка ми о -
ном, рад ни ци, по вољ -
но. Вук. 063/278-117,
064/176-91-85.
(264261)

KIZZA – пре воз шљун -
ка, пе ска, се јан ца и
ри зле. Услу ге ви љу -
шка ра  и ве ли ких ви -
љу шка ра, но си во сти
до 10 то на. 013/366-
888, 063/218-
894.(264456)

KIZZA – ру ше ње ста -
рих ку ћа и дру гих
обје ка та, уто вар и од -
воз шу та, ис коп ба ге -
ри ма по дру ма, те ме -
ља, ка на ла, сеп тич ких
ја ма. 013/366-888,
063/218-894. (264456)

KIZZA – се че ње бе то -
на и ас фал та, раз би ја -
ње бе то на, на си па ње
и са би ја ње те ре на
ваљ ци ма и ви бро пло -
ча ма. 013/366-888,
063/218-894. (264456)

KIZZA – оре зи ва ње и
се ча др ве ћа из ка ми о -
на са кор пом за рад
на ви си ни до 23 ме -
тра, пра ње про зо ра,
чи шће ње олу ка, за ме -
на цре па...013/366-
888, 063/218-894.
(264456)

KIZZA – на јам ма ка -
за стих елек тро плат -
фор ми ви си не до 12
ме та ра. 063/218-894.
(264456)

KIZZA – про да ја ква -
ли тет них бе ха тон коц -
ки и при пре ма те ре на
са по ста вља њем.
013/366-888, 063/218-
894. (264456)

РУ ШЕ ЊЕ ку ћа, уто вар
и од воз свих вр ста шу -
та, раз би ја ње и се че -
ње бе то на, ис коп ба -
ге ри ма. 064/648-24-
50. (264456)

ПРЕ ВОЗ ма лим и ве -
ли ким ка ми о ном
(шљу нак, пе сак, се ја -
нац, ри зла, шут).
064/648-24-50.
(264456)

ИЗ НАЈМ ЉИ ВА ЊЕ ка -
ми о на са кор пом за
рад на ви си ни до 20
ме та ра. 064/648-24-
50. (264456)

ШЉУ НАК, пе сак, се ја -
нац од 1 до 5 м³, од -
воз шу та са уто ва ром,
ру ше ње. Ау то пре во -
зник Ата нац ков,
063/771-55-44.
(265019)

ПО ПРАВ КА бе ле тех -
ни ке, мон та жа, сер вис
кли ма уре ђа ја. Овла -
шће ни сер вис „Фри го
Пе ђа”, 064/771-24-16,
013/301-300. (259869)

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.
bombon-
cicb@gmail.com,
www.selidbe-bombon-
cic.com (4779)

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.(4779)

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.(4779)

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 (4779)

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. (4779)

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.
(4779)

РО ЈАЛ МГ: уград -
ња/по прав ка; ро лет не,
ко мар ни ци, ве не ци ја -
не ри, све за ве се, тен -
де, хар мо-вра та, ро ло-
за шти та. 063/816-20-
98, 013/351-498. (27)

КОМ ПЈУ ТЕ РИ: сер вис,
по прав ка, чи шће ње,
ин ста ли ра ње но вих
ком по нен ти, бр зо, по -
вољ но. 060/351-03-54.
(265476)

ТВ и са те лит ске ан те -
не, мон та жа, ди ги та -
ли за ци ја ТВ-а, ИПТВ и
ан те на плус. 064/866-
20-70. (265413)

АГЕН ЦИ ЈА „Ди ва”, Ж.
Зре ња ни на 14, ку пу је
јед но со бан и дво со бан
стан за по зна тог 
куп ца. 345-534, 
064/246-05-71.
(265482)

ИЗ ДА ЈЕМ рам ску ске -
лу, ме тал не под у пи ра -
че, ме ша ли це за бе -
тон. 064/351-11-73.
(265318)

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.
(265341)

ОД ГУ ШЕ ЊЕ ку па ти ла,
ку хи ња и ка на ли за ци -
о них це ви ма шин ским
пу тем. 062/640-741.
(265385)

ВО ДО ИН СТА ЛА ТЕР.
Од гу ше ње ку па ти ла,
ка на ли за ци је, во до -
вод не адап та ци је, за -
ме на вир бли, вен ти ла,
ба те ри је, са ни та ри је,
при кључ ка во де и ка -
на ли за ци је. Од 0 - 24
са та, пен зи о не ри ма
екс тра по пуст. До ла -
зим од мах. 013/404-
560, 064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26, 
„Елек тро и зград ња”.
(265326) 

КРО ВО ВИ, по прав ке,
за ме на цре па, ле тви,
ста рог цре па и по став -
ке но вог кро ва, цре па,
ро го ви, па то ше ње,
изо ла ци је, нај јеф ти ни -
ји у гра ду, пен зи о не -
ри ма екс тра по пуст.
013/404-560, 064/290-
45-09, 061/348-20-00,
062/845-96-26,
„Елек тро и зград ња”.
(265326) 

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 ври бли, вен ти ла,
ба те ри ја, са ни та ри је,
све за во ду, 0-24 са та.
Пен зи о не ри ма екс тра
по пуст. До ла зим од -
мах. 013/348-139,
064/493-44-63,
063/811-74-89, Јо ви -
чин. (265326) 

ПРЕ ВОЗ ма њим ки пе -
ром, по вољ но, шљу -
нак, пе сак, се ја нац,
ри злу, од во зим шут.
064/354-69-94.
(265276)

СЕ ЛИД БЕ, пре воз дру -
ге ро бе, Пан че во-да -
ље. Це на до го вор.
013/366-843, 063/193-
22-29. (265390)

ДУ БИН СКО пра ње на -
ме шта ја, те пи ха, ау то -
мо би ла. На та ша,
060/361-47-41,
066/361-474, 361-474.
(265483)

МО ЛЕР СКО-ФАР БАР -
СКИ ра до ви, ла ми на ти,
гипс. 064/317-10-05. 

МО ЛЕР СКИ ра до ви,
ла ми нат, оста ло.,
061/283-66-41,
064/390-00-87. (2655)

КЛИ МЕ свих ти по ва и
про из во ђа ча сер ви си -
ра мо, по пра вља мо и
угра ђу је мо са ове ре -
ном га ран ци јом.
„Фри го тех ник”, 361-
361, 064/122-68-05.
(265551)

ВЕШ-МА ШИ НЕ, фри -
жи де ре, за мр зи ва че,
кли ме, по пра вља мо
ква ли тет но с га ран ци -
јом.  „Фри го тех ник”,
361-361, 064/122-68-
05. (265551)

СЕР ВИС те ле ви зо ра,
ди ги тал них ри си ве ра,
да љин ских. „Плус”, Д.
Ту цо ви ћа 28. 353-463,
063/877-38-21.

ПО КЛА ЊАМ ле по не -
го ва не ма чи ће. Ис кљу -
чи во љу би те љи ма!
063/812-42-09.
(264893)

ТРА ЖИМ си ту и ра ну
ста ри ју осо бу за скла -
па ње уго во ра о до жи -
вот ном из др жа ва њу,
хит но. Ле кар ин тер ни -
ста и про фе си о нал на
не го ва те љи ца.
064/988-99-10,
061/189-00-93
(265309)

УПО ЗНАО бих 
сло бод ну же ну 
до 55 го ди на за дру -
же ње, брак. 
064/372-94-71.
265650)

ПОСАО

ПОТРАЖЊА

УСЛУГЕ

РАЗНО

ПАНЧЕВАЦ
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РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком и петком 

од 8 до 13 сати

На осно ву од лу ке Над зор ног од бо ра до не те на I ре дов -

ној сед ни ци да на 02. 08. 2018 го ди не, а све у скла ду са

Уна пред при пре мље ним пла ном ре ор га ни за ци је ко ји је

усво јен прав но сна жним Ре ше њем При вред ног су да у

Бе о гра ду Рео.бр.28/15 од 20. 05. 2016 при вред но дру -

штво ТЕХ НО ХЕ МИ ЈА АД БЕ О ГРАД, Ви ли не Во де 47 

ОГЛА ША ВА
про да ју не по крет не имо ви не пу тем јав ног над ме та ња

Пред мет про да је је не по крет на имо ви на и то:

1.По слов ни про стор у Пан че ву, у Ули ци Ни ко ле Те сле

бр. 5, укуп не по ври не 138m², (87 + 51 - по друм), са -

гра ђен на кат.пар це ли 4148/2, упи сан у лист не по -

крет но сти 16129 КО Пан че во, чи ја је по чет на и ми ни -

мал но при хва тљи ва це на 70.000 евра, у ди нар ској про -

тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан упла те.

Имо ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и по сто је ћем

прав ном ста ту су, а мо же се раз гле да ти да на 12. 09.

2018. го ди не од 12 до 13 са ти.

2.По слов ни про стор у Бе лој Цр кви, у Ули ци

Београдскa бр. 31, укуп не по вр ши не 4.789m², са гра -

ђен на кат.пар це ли 2878/1, упи сан у лист не по крет но -

сти 5032 КО Бе ла Цр ква, чи ја је по чет на и ми ни мал но

при хва тљи ва це на 170,000 евра у ди нар ској про тив -

вред но сти по сред њем кур су НБС на дан упла те. Имо -

ви на се ку пу је у ви ђе ном ста њу и по сто је ћем прав ном

ста ту су, а мо же се раз гле да ти да на 13. 09. 2018. го ди -

не  од 12 до 13 са ти.

Пра во на уче шће има ју сва прав на и фи зич ка ли ца ко -

ја упла те де по зит у из но су од 10%  (Бе ла Цр ква) и 20%

(Пан че во) по чет не це не не по крет но сти у ди нар ској

про тив вред но сти по сред њем кур су НБС на дан упла -

те са по зи вом на ред ни број и то на те ку ћи ра чун про -

дав ца број 150-38526-87 Direktna Banka ad Kragujevac

за кључ но са 18. 09. 2018 . го ди не.

Јав но над ме та ње одр жа ће се да на 20. 09. 2018 го ди не

у 12 са ти на сле де ћој адре си: Ви ли не Во де 47, 11000

Бе о град. Ре ги стра ци ја уче сни ка по чи ње у 10 са ти, а

за вр ша ва се у 11.50, на ис тој адре си. Јав но над ме та ње

за по слов ни про стор у Пан че ву по чи ње у 12  са ти, a за

по слов ни про стор у Бе лој Цр кви у 13.30 .

Ако про гла ше ни Ку пац не пот пи ше за пи сник, ку по -

про дај ни уго вор или не упла ти ку по про дај ну це ну у

ро ку од 8 да на од да на про гла ше ња куп ца гу би пра во

на по вра ћај де по зи та, а за Куп ца се про гла ша ва дру ги

нај бо љи по ну ђач. Дру ги нај бо љи по ну ђач има иста

пра ва и оба ве зе као про гла ше ни ку пац. У кон крет ном

слу ча ју, ку по про дај ни уго вор пот пи су је се у ро ку 3

рад на да на од при је ма оба ве ште ња ко јим се дру ги нај -

бо љи по ну ђач про гла ша ва за куп ца. Уче сни ци ма ко ји

на јав ном над ме та њу ни су сте кли ста тус куп ца или

дру гог нај бо љег по ну ђа ча, де по зит се вра ћа у ро ку од

3 рад на да на од да на јав ног над ме та ња.

Осо ба за кон такт – Aбрамовић Ива на –кон такт те ле -

фон  066/822-00-06.

Основна школа „ Мирослав Антић Мика” Панчево

ОГЛАШАВА
ПРИКУПЉАЊЕ ПОНУДА

1. За припремање и дистрибуцију ђачке ужине, у

школској 2018/2019. години.

Оглас је отворен осам (8) дана, од дана објављивања

истог у недељнику „Панчевац”.

Уз понуду доставити: 

– детаљан приказ производа са ценовником,

– извод из надлежног регистра,

– сертификат „HACCP” система,

– референтну листу образовних установа са којима је

понуђач сарађивао,

– име лица овлашћеног за контакт.

Понуде са потребном документацијом доставити на

адресу: Основна школа „Мирослав Антић Мика” Пан-

чево, Ул. Душана Петровића Шанета бр. 11.

СО КО БА ЊА, из да јем
но ве ком плет но опре -
мље не апарт ма не, по -
вољ но. 
Тел. 064/993-72-07,
064/507-20-84.
(265442)

СО КО БА ЊА из да јем
апарт ман у цен тру.
Це на по до го во ру.
065/205-45-48, 
Ви о ле та. 
(265573)

БА ЊА КО ВИ ЉА ЧА,
из да јем апарт ман у
цен тру, дво со бан, кли -
ма, те ра са. 064/186-
54-22, 063/479-077.
(265645)

СО КО БА ЊА, из да јем
апарт ма не – деч ји
пар кић,, пар кинг, ка -
блов ска, ин тер нет. Ак -
ци ја. 064/810-76-77.
(и)

ТУРИЗАМ

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.

ПАНЧЕВАЦ

25. августа 2018 године, на вечни починак

је отишла наша бака

ДРАГИЦА МАТИЈАШЕВИЋ
Неизмерно ћеш нам недостајати, твоја храброст,

стрпљење и љубав. Буди међ анђелима и чувај нас.

Волећемо те заувек.

Твоји: МИХАЈЛО, ДАДА, ТАЈАНА, ФИЛИП

и МИЉА
(101/4779)

По след њи по здрав

БРАН КИ 

СТОЈ КО ВИЋ

од по ро ди це 

МА ТА РУ ГА

(74/265502)

По след њи по здрав

БРАН КИ 

СТОЈ КО ВИЋ
од ком ши ја ПЕ РЕ

и СЛА ВИ ЦЕ СТАН КОВ

(4
6

/2
6

5
3

9
3

)

25. ав гу ста 2018. на пу сти ла нас је на ша

БРАН КА СТОЈ КО ВИЋ

1950–2018.

По след њи по здрав од ње них нај ми ли јих.

По ро ди це СТОЈ КО ВИЋ, СИ МО ВИЋ и КО ВА ЧЕ ВИЋ
(73/265502)

Последњи поздрав мајци и баки

МИЉКИ ВУЈАНИЋ

1942–2018.

од сина ДУШАНА, снаје НАДЕ и унука

ЉУБИЦЕ, ЂОРЂА, ДУШИЦЕ, АНАБЕЛЕ,

ДУШАНА, АНДРЕЕ, снаје ДРАГАНЕ и зета

ДРАГАНА и праунука ЈОВАНЕ и ДРАГАНЕ

(107/

Последњи поздрав

тетка Марији

МАРИЈА

СКРОБАН

Породица ЛЕПЕДАТ

(110/4779)

ТРАЈЧЕ

ПИСЛЕВИЋ

Заувек је отишао наш

добри, драги теча. Ве-

лики и племенит човек.

Нека му је вечна слава.

Његови ДИМКОВИЋИ

и МАТЕЈА(111/265553)

Последњи поздрав драгом оцу

ТРАЈЧЕТУ ПИСЛЕВИЋУ

1938–2018.
Оставио си трагове који се не бришу, сећања ко-
ја не бледе, доброту која се памти. Био си посе-
бан и јединствен заувек.
Хвала ти за све што си нам пружио и чинио да
будемо срећни.

Ћерка СНЕЖА, зет БОРИВОЈЕ, унук МИЛАН и
унука МИЛАНА с породицом(113/265559)

23. августа преминуо је наш драги супруг и отац

ТРАЈЧЕ ПИСЛЕВИЋ

1938–2018.

Отишао си на пут без повратка, али из срца

твојих најмилијих ниси и нећеш.

С љубављу и поштовањем супруга СОЛУНКА, син

СВЕТИСЛАВ и унука САНДРА с породицом
(114/265559)

24. августа 2018. године преминула је наша

стрина и бака, у 88. години

МАРИЈА СКРОБАН

рођ. Сфера, 1931–2018.
Сахрана је обављена 27. августа на Католичком

гробљу у Панчеву.

Ожалошћени: синовица ДУШАНКА, зет ЛАЗАР,

унуци МИЉАН и МИЛИЈАНА, снаја МАРИНА и

остала родбина(119/265591)

Нашем драгом оцу, деди и прадеди

САВИ ЦЕЛИНУ

1927–2018.

С поштовањем и љубављу живећеш у нашим ср-

цима и сећању.

ЦИЦА и ДРАГАН с породицама
(126/265655)

25. ав гу ста 2018. за у век нас је на пу стио брат 

и стриц

ПЕ ТАР ГРУ БЕ ТИЋ

1952–2018.

Са хра на је оба вље на 29. ав гу ста 2018, у 13 са ти,

у Стар че ву.

Ожа ло шће ни: брат СЛАВ КО, сна ја ЉИ ЉА, 

бра та нац ЂОР ЂЕ и бра та ни ца ЉИ ЉА
(75/265503)

ПАНЧЕВАЦ



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 31. август 2018.22

Из не на да нас је на пу стио наш ко ле га

ТИ ХО МИР КНЕ ЖЕ ВИЋ

По што ван ме ђу на ма и као адво кат и као ту жи лац

у Вр шцу, али и као из у зе тан чо век и го спо дин.

По ро ди ци нај ду бље са у че шће.

Основ на ор га ни за ци ја адво ка та у Пан че ву
(48/ф)

Преминулом драгом колеги

ДРАГАНУ ВЕЛАШЕВИЋУ

рођ. 1960.

Остаће заувек у нашем сећању.

Запослени „ХИП-ПЕТРОХЕМИЈА” А.Д. ПАНЧЕВО (59/Ф)

Прерано је стало твоје велико срце. Хвала

ти вечно за све, мој драги зете

ШЕГИ

Твој шурак СРЕТЕН с породицом

(58/265439)

По што ва ном

БРА НИ СЛА ВУ ЈАН КО ВИ ЋУ

Син ди кат смен ских и про из вод них рад ни ка „Азо та ре” Пан че во

(79/265507)

Последњи поздрав куму

ШЕГИЈУ

од ГОЛУБА, ЉИЉЕ, 

НЕШЕ и ЈОВАНЕ

с породицом

(90/265532)

Последњи поздрав

вољеном

ШЕГИЈУ

од ГОРАНА, ЗАГЕ, 

СТЕФАНА и АЛЕКСЕ

(96/265532)

Последњи поздрав куму

ШЕГИЈУ

од ГОРАНА, ЗАГЕ,

АЛЕКСЕ и МИЛОША

(91/265532)

Последњи поздрав

пријатељу

ШЕГИЈУ

од СЛАЂЕ и ИВИЦЕ

са породицом ЖАЛАЦ

(92/2655329

Последњи поздрав

шика ШЕГИЈУ
од његове МИЦЕ

(94/265532)

Последњи поздрав пријатељу

ШЕГИЈУ

од пријатеља НИКИЦЕ и ДУШИЦЕ с породицом

(97/265532)

Последњи поздрав

ШЕГИЈУ

од колега из „Карбамида”
(100/265536)

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ

Вечно у нашим срцима.

Сестра БИЉА и браћа ИВИЦА и ЈОВИЦА
(81/265512)

Опраштамо се од великог човека, пријатеља

и сарадника

ШЕГИЈА

Чуваћемо успомену на тебе.

ЖУЊА с породицом
(87/2653269)

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ ШЕГИ

1965–2018.
Најмилији наш... већ недостајеш, заувек си у нашим срцима.

Они који те највише воле: супруга ДРАГАНА, син НЕМАЊА, 

ћерка ТИЈАНА и зет ГОРАН (93/(265532)

25. августа, 2018, у 54. години заувек

нас је напустио наш драги

БРАНИСЛАВ ЈАНКОВИЋ
Био си диван сестрић и брат, а надасве племенит

човек великог срца. 

Ма где био нека те небески анђели чувају, јер си сво-

јом добротом то заслужио. Заувек у нашим срцима.

Тетка ЈЕЈА, брат ЗОРАН и сестра ЗОРИЦА

с породицом (98/2655329)

Последњи поздрав

ШЕГИЈУ

од сестре НАДЕ и зета ДУЛЕТА с породицом
(95/265532)

Наш вољени

СТЕВАН

ОБРАДИНОВ

1939–2018.

Супруга БРАНКА, син

ДРАГАН, снаја АНКИ-

ЦА, унук АЛЕКСАНДАР

и МИЛИЦА

(88/2655259)

СТЕВАН

ОБРАДИНОВ

1939–2018.

Последњи поздрав једи-

ном брату.

Заувек у мом срцу.

Сестра ЈУЛКИЦА

и САЊА с породицом

(89/255528)

РАД НО ВРЕ МЕ

БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и

уторком од 8 до 18,

средом од 8 до 15,

а четвртком 

и петком 

од 8 до 13 сати

ПОПУСТ

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке на ших

услу га да на це не 

огла са и чи ту ља одо бра ва мо по -

пуст свим рад ним 

да ни ма осим сре дом.



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 31. август 2018. 23

23. ав гу ста 2018, у 81. го ди ни, из не на да је пре ми нуо наш

СЛО БО ДАН МИ КИЋ

1938–2018.

Са хра на је оба вље на 24. ав гу ста 2018, у 16 са ти, на гро бљу Ко теж у

Пан че ву.

Ожа ло шће ни: ћер ка СВЕ ТЛА НА, уну ка МИ ЛА НА, се стре МИЛ КА и

СЛО БО ДАН КА, бра ћа БО ЖУР и БА НЕ с по ро ди ца ма, као и оста ла

мно го број на род би на и при ја те љи (35/265369)

Мом дра гом

ДЕ КИ ЈУ

Знао си да на се би свој ствен на чин, про бу диш оно нај бо ље, што

но си мо у на ма, а да че сто то га ни смо ни све сни.

Во ли те тво ја ме зи ми ца МИ ЛА НА

(36/265396)

Последњи поздрав

МИКИЋУ

Породица МИЛАНОВИЋ

(60/265458)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

МИКИЋУ

Заувек ће те памтити и

радо те се сећати

сестра СЛОБОДАНКА,

твој НЕША, снајкица и

твоје лепотице

(62/265461)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ

МИКИЋУ

од НОРЕ, ИВАНЕ и

АНДРИЈАНЕ с

породицом

(63/265467)

На ша дра га

МИ ЛА НА ЛА НА БА РА ЛИЋ
рођ. Га ће ша

пре ми ну ла је 24. ав гу ста, у Лон до ну, 
у 58. го ди ни. 

Ожа ло шће ни: су пруг ВЛА ДИ МИР, ћер ке
СО ЊА и АЛЕК САН ДРА, мај ка ВЕ РА, отац
МИ ЛАН, брат ЗО РАН с по ро ди цом и оста ла
род би на.

Са хра на ће се оба ви ти на Пра во слав ном
гро бљу у Пан че ву (69/265490)

Ту жни смо. 

Пре ра но нас је на пу сти ла на ша дра га

МИ ЛА НА ЛА НА БА РА ЛИЋ

рођ. Га ће ша

Отац МИ ЛАН и МИ РА (71/265493)

Последњи поздрав

СЛОБИ

од породице

СУХОВСКИ

(106/265543)

С великом тугом се опраштамо

од наше вољене

МИЛАНЕ БАРАЛИЋ ЛАНЕ

задржавајући у срцима златно време нашег

дружења.

ЈАДРАНКА, НЕНАД

и ПРЕДРАГ ПУШОЊИЋ

(108/265545)

Последњи поздрав

СЛОБОДАНУ МИКИЋУ

Кума НАДА ПАВИЋ с породицом (116/265571)

Последњи поздрав драгом другу и пријатељу

СЛОБОДАНУ МИКИЋУ

од РАТКА, ЗОРИЦЕ, СНЕЖАНЕ, МАЈЕ, 

САШКЕ и ЛИЛИ
(123/265630)

По след њи по здрав оцу

ГРА ДИ МИ РУ

ЖИВ КО ВИ ЋУ

1941–2018.

од си на РА ДО ША 

с по ро ди цом

(76/265504)

По след њи по здрав оцу

ГРА ДИ МИ РУ

ЖИВ КО ВИ ЋУ

1941–2018.

од ћер ке СЛО БО ДАН КЕ

с по ро ди цом

(77/265504)

По след њи по здрав оцу

ГОЈ КУ

од ћер ке РА ДЕ 

с по ро ди цом

(78/265504)

На ша дра га

МИ ЛА НА БА РА ЛИЋ ЛА НА

рођ. Га ће ша
Пре ра но нас је на пу сти ла и оста ви ла у ве ли кој жа -

ло сти, да се се ћа мо ње не до бро те и ве дрог ли ка.

ГА ЋЕ ША ДРА ШКО, ВИ ШЊА, СЛО БО ДАН 

и ДЕ ЈАН с по ро ди ца ма и СА ША СР КУЉ
(49/265411)

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

Последњи поздрав при-

јатељу, другу и земљаку

СЛОБОДАНУ

МИКИЋУ

Хвала ти на дружењу

и пријатељству.

НЕЂО и БОКИ

(105/265543

Увек ћеш бити са нама

и у нашим срцима

ДУШАН

РАИЧКОВИЋ

Супруга и ћерке

с породицама

(86/265525)

Увек ћемо те се сећати

ДУШАН

РАИЧКОВИЋ

Породица МИЛЕВСКИ

(85/265525)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150



ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИПетак, 31. август 2018.24

Прерано си отишла

ТЕРЕЗА АЛАВАНИЋ

1960–2018.

Време пролази, а туга је вечна.

Породица АЛАВАНИЋ (1/264308)

ТУЖНО СЕЋАЊЕ

РАДОЈИЦА

СТОЈАДИНОВ

Ми који те волимо

никада те нећемо

заборавити.

Твоја ВЕРА с децом

(7/265299)

ПОМЕН

ДУШАН СОЛЕША ДУЛЕ
4. IX 2012 – 4. IX 2018.

Породице ЈОЖИЋ и СОЛЕША
(23/265340)

У суботу, 1. септембра 2018. године, у 11 сати, на гробљу Котеж, 

даваћемо шестомесечни помен нашем драгом

ПАВЛУ КАТНИЋУ
Велика је туга у нашим срцима јер нам пуно недостајеш.

Чувамо успомену на твоју доброту и љубав.

Твоји неутешни најмилији: супруга РУЖА, син ЗОРАН, 

снаја САНДРА и унучад НАТАЛИЈА и ЛУКА (24/265343)

ДУ ШАН ТЕР ЗИЋ

С ту гом и бо лом у ср цу оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да

је наш дра ги Ду шан пре ми нуо 25. ав гу ста 2018, у 74. го ди ни.

По чи вај у ми ру. Не ка те ан ђе ли чу ва ју.

Ожа ло шће ни: су пру га БРАН КА, ћер ка СНЕ ЖА НА, 

зет МОМ ЧИ ЛО и унук ВИК ТОР

(40/265383)

Последњи поздрав

драгом зету и течи

ДУШАНУ

ТЕРЗИЋУ

од сваје са синовима.

Сваја РУЖИЦА, СА-

ШКО и СИНИША с по-

родицом.

Нека те анђели чувају, и

почивају Божјем миру.

(14/265312)

По след њи по здрав

свом дру гу  и искре ном 

при ја те љу

ДУ ЛЕ ТУ 

ТЕР ЗИ ЋУ

БО РА СТОЈ КО ВИЋ 

с по ро ди цом

(47/265395)

25. августа 2018. преминуо је, у 74. години, 

наш драги брат, девер и стриц

ДУШАН ТЕРЗИЋ
Сахрањен је 28. августа 2018, на Православном

гробљу.

Нема речи утехе. Остаје у нашим срцима заувек.

Ожалошћени: брат ЖАРКО, снаја ДАНА, брата-

ница МАРИЈА и братанац МИЛАН с породицама
(29/265355)

ДУ ШАН ТЕР ЗИЋ

По след њи по здрав од по ро ди це РАД МИ ЛО ВИЋ

По чи вај у ми ру.

Не ка ти је ла ка зе мља
(41/265383)

По след њи по здрав де ди

ДУ ША НУ ТЕР ЗИ ЋУ

од уну ка ВИК ТО РА

Во лим те де да. 

Увек ћеш би ти у мом ср цу.
(42/265383)

По след њи по здрав

ДУ ШАН ТЕР ЗИЋ

При ја те љи се не 

за бо ра вља ју.

РА ДЕ и ЉИ ЉА ВА ЦИЋ

(43/265384)

ЗОРКА ДЕВЕТАК

1938–2018.

Наша вољена преминула

је 21. августа.

Ожалошћени: синови

САША и ЂУРА

с породицама

(5/265284)

ЈОСИП ЛУКИЋ

1947–2018.

Твој племенити лик и

твоју доброту увек ће

памтити твој кум

НИКОЛА с породицом

(8/265299)

23. августа 2018. оти-

шла је у вечност наша

НАДА ВЕРАС

1939–2018.

Ожалошћени: 

сестричине БРАНКА

и ЉИЉАНА

с породицама

(6/265296)

СТЕВАН

МИХАЈЛОВ

15. VI II 1931 –

23. VI II 2018.

У 88. години нас је на-

пустио наш вољени та-

та, таст, деда и прадеда.

Био си и остао наш по-

нос.

Ћерке ВЕСНА

и СНЕЖАНА

с породицама (124/265646)

Последњи поздрав драгом стрицу

ТОМИСЛАВУ ТОМИЋУ

од ДЕЈАНА и ТАЊЕ (125/265653)

Последњи поздрав драгом стрицу

ТОМИСЛАВУ ТОМИЋУ

од СРЂАНА с породицом

(82/265515)

ТОМИСЛАВ ТОМИЋ

1947–2018.

Наш вољени Тома преминуо је 25. августа 2018.

Сахрањен у Житорађи.

Ожалошћени: брат РАТОМИР, снаја СНЕЖАНА,

синовци СРЂАН и ДЕЈАН с породицама
(118/265582)

ИШТВАН ГАЛО

преминуо 25. августа.

Заувек ћеш бити

у нашим срцима.

Супруга РОЗАЛИЈА, син

ЛАСЛО, снаја ЉИЉАНА

и унук РОБЕРТ

(18/265320)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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РАД НО ВРЕ МЕ
БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и
уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,

а четвртком 
и петком 

од 8 до 13 сати

Прошле су две године откако није с нама наша

МИЛЕНА ВИРИЈЕВИЋ
дипл. инж. пољопривреде – агроекономист

30. VI II 2016 – 30. VI II 2018.

Време пролази, сећања трају, забораву нема места.

Породица
(11/265307)

ИГОР НИКОЛОВСКИ ЛАКИ

из Јабуке

1973–2018.

Дани све тужнији, истина да више нећеш

доћи раздире душу. Прошло је пола годи-

не, а ми ти се још надамо...

1. септембра даваћемо шестомесечни помен.

Време не брише тугу, нити сузе.

Твоји неутешни: мајка НАДА

и брат ИСИДОР (12/2653089)

ЈОВАН
МИЈУШКО
1932–2018.

Сећање на тебе је део

нашег живота, а љубав и

бол су вечни. 

Твоји најмилији

(3/265277)

У уторак, 4. септембра 2018. године, у 11 сати,
на Новом гробљу, даваћемо четрдесето-
дневни помен нашој драгој ћерки и сестри

МАРИЈИ ЗДРАВКОВИЋ
28. VI II 1994 – 27. VII 2018.

У наше животе унела си светлост, чедну и
нежну – каква си и ти била.

Дотакла си наша срца и загрлила вечност,
заувек ћеш нам недостајати наша Маро
мила! Не постоји реч која тугу брише, 

Знај да те на свету нико као ми неће
волети више!

Заувек твоји: тата, мама и сека (9/265302)

МАРО,

бахатост, неодговор-

ност и непоштовање са-

обраћајних прописа во-

зача мотора узели су

твој млади живот, а твој

анђеоски дух узнели су

у Царство небеско!

Стриц БОБАН

с породицом

(10/265302)

СЕЋАЊЕ

БРАНКО

ВУЈОШКОВИЋ

1997–2018.
Време односи године а

сећање остаје.

Супруга ЗОРА, син

ПЕРИЦА и ћерка

ДРАГАНА с породицом

(19/265321)

Много нам недостајеш.

Заувек ћеш бити

у нашим срцима

МИЛЕНА

ВИРИЈЕВИЋ

Твоји: ПАВКОВИЋИ и

ДОБРАШИНОВИЋИ

(21/265325)

ДУ ШАН БО ЖИЋ
2008–2018.

Вре ме про ла зи, а све ви ше нам не до ста јеш.

Во ле те тво ји ку мо ви ОЖЕ ГО ВИ ЋИ (34/265360)

Се ћа ње на во ље не ро ди те ље

ЈО НО СКИ

Ко ли ко ту ге у јед ној ре чи.... Мно го не до ста је те.

Во ле вас ва ша де ца МИ КИ ЦА и ВЛА ДО
(37/265374)

РАТ КА

шест ме се ци

ЉУ БЕ

три го ди не

ПОМЕН

1. септембра навршавају

се две године откако

није с нама

ПЕТАР БОГДАН

МОДОЊ

Увек ћемо се радо

сећати твоје доброте,

поштења и

племенитости.

Твоји пријатељи,

родбина и супруга

МИНЕРВА којој много

недостајеш.

(61/265458)

По што ва ном

ДУ ША НУ 

БО ЖИ ЋУ

30. VIII 2008 –30. VIII 2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма и ми сли ма.

МИ ЛОШ, МИ ЛИ ЦА 

и МИ ЛЕ НА

(66/265481)

СЛАВКА МИЛОВАНОВИЋ

1935–2017.

Прошла је година откако није међу нама, али је

чувамо у нашим срцима и мислима.

Ћерке БРАНКА, РАНКА, ОЛГА и син ЉУБИВОЈЕ
(64/265478)

1. септембра, у 11 сати,

обележићемо шестоме-

сечни помен супругу,

тати и дивном деди

ДАНЕТУ

БОСНИЋУ

Недостајеш нама.

Породица

(120/265599)

2. септембра 2018. навршавају се

две године откад није с нама

ДУШАНКА ДУБИЋ

Твоји најмилији

(2/264797)

Шестомесечни помен

ИГОР

НИКОЛОВСКИ
Увек ћемо те се сећати.

С тугом у срцу. Недоста-

јеш нам.

Тетка НАДА, теча АЦА,

сестре ЈАСМИНА и

ИВАНА с породицом

(27/265351)

ИГОР

НИКОЛОВСКИ

ЛАКИ

из Јабуке

1973–2018.

Твојим прераним

одласком, откинут

је део наших срца. 

Бескрајно смо

те волеле. 

Недостајеш пуно.

Твоје тетке с породицама

(13/265308)

ДРАГАН

ТРЕНГОСКИ

1970–2018.

Последњи поздрав

брату Драгану од

ШОЛЕТА с породицом

(53/265417)

ДРАГАН

ТРЕНГОСКИ

1970–2018.

Последњи поздрав

супругу и оцу.

Супруга МИРА, син

АЛЕКСАНДАР, ћерка

ДРАГИЦА, снаја САЊА

и зет НИКОЛА

(52/205416)

ДРАГАН

ТРЕНГОСКИ

1970–2018.

Последњи поздрав

брату од ЗЛАТКА 

с породицом

(54/265417)

ДРАГАН

ТРЕНГОСКИ

1970–2018.

Последњи поздрав

Драгану од мајке

ЗОРИЦЕ, сестре

СУЗАНЕ и сестричине

АЛЕКСАНДРЕ и

НАТАШЕ с породицом

(51/265416)

СЕЋАЊЕ

МИРОСЛАВ

РАЦКОВ

2006–2018.

Време пролази, 

бол и туга не.

Твоји најмилији

(20/265324)

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150
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Обавештавамо родбину и пријатеље да ћемо у
суботу, 1. септембра 2018, у 11 сати, на бресто-
вачком гробљу давати годишњи помен нашем
супругу, оцу, тасту и деди

БРАНКУ ТРАЈКОВИЋУ

1959–2017.
Година је већ прошла, али у срцима нашим

остаје туга и бол.

С љубављу твоји најмилији (83/265516)

ЗО РАН ВУ ЈА НИЋ

ВУЈ КЕ

2001–2018.

За у век ћеш би ти у на -

шим ср ци ма.

Стриц СЛО БО ДАН и

мај ка АН ЂЕЛ КА

(67/265490)

Сећање на наше драге

РАДОНИЋ

С љубављу породица

(55/2654249

ЗОРАН
1. IX 2013 – 1. IX 2018.

пет година

ИВАН
20. II 2018 – 20. VIII 2018.

шест месеци

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

3. IX 2004 – 3. IX 2018.

Мно го је ле пих успо ме на

и се ћа ња да те веч но

пам ти мо, с по но сом при -

ча мо и да те ни кад не за -

бо ра ви мо! 

Во ли мо те.

Тво ји: ЉИ ЉА НА, САН ДРА,

МАР КО и МИ ЛОШ

(33/265358)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2004–2018.

Успомена на тебе ника-

да не бледи.

Брат РАДИША и снаја

ЉУБИЦА (30/265357)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2004–2018.

Вре ме про ла зи, а се ћа -

ња не бле де.

Тво ји: КА ЋА, МИ РА и

ЉУ БА (31/265358)

СЕЋАЊЕ

СЛАВИША

МИЛЕНТИЈЕВИЋ

2004–2018.

Пу но нам не до ста јеш.

Тво ји: БРА НА и чи ка

МИ ЛЕ

(32/265358)

ГО ДИ ШЊИ ПО МЕН

МИ ЛАН СТО ЈА КО ВИЋ
1960–2017.

5. сеп тем бар је си не био ко бан за те бе. Би ли смо

са ми у со би, др жа ла те за ру ке и гле да ла ка ко ти

звер узи ма жи вот. Би ла сам не ма од бо ла. Са да,

5. сеп тем бра обе ле жа ва мо го ди шњи цу ра стан ка.

Мај ка МА РА и брат ДУ ШАН с по ро ди цом
(44/265388)

Два де сет пе то го ди шњи по мен

СЛАВ КУ СТО ЈА КО ВИ ЋУ
на вр ша ва се 23. ок то бра 2018.

Ни ка да те не мо же мо за бо ра ви ти.

Тво ји: су пру га МА РА и син ДУ ШАН с по ро ди цом
(45/265388)

Прошло је пола године откако ниси с нама, 

али си у нашим срцима

БРАНКО РАДИВОЈЕВИЋ

Успомену на њега ћемо обележити 1. септембра,

у 11 сати, на Новом гробљу.

Супруга БРАНКА и син СИНИША
(22/265325)

Четири тужне године без нашег

МИЛАНА МИРКОВИЋА

Волим те много тата.

ЦАЛЕ, ФИЛИП, МИЛИЦА, КАТАРИНА

и ВЛАДИМИР

(26/265350)

проф. СТАНКО

ГВОЗДЕНАЦ

Прошло је једанаест

година, ми и даље

мислимо на тебе

и често те помињемо.

Твоји: супруга ДУШАНКА,

син МИОДРАГ, снаја

ТАЊА, унук ЛУКА, 

унука ЛЕНКА, ћерка

НАТАША, зет ДЕЈАН,

унука ЈЕЛЕНА и унук

НЕМАЊА

(16/265314)

ДУШАН ЧУБРИЋ

Владимировац

Прошло је четири

године, ми и даље

мислимо на тебе

и често те помињемо.

Твоји: сестра

ДУШАНКА, сестрић

МИЛАН с породицом

и сестричина НАТАША

с породицом

(15/265312)

Нису више са нама наши најмилији родитељи,

бака и дека

ДРАГОЈЛОВИЋ

Чуваћемо успомену на њих док смо живи.

Породица РАНЧЕВ, ДРАГОЈЛОВИЋ и DO ERKS
(121/2656079)

ДУШАНКА

1928–2005.

ВИТКО

1922–2017. Прошло је тринаест

година откако није

с нама наш драги

НУРУДИН

АЈДИНОВИЋ

С љубављу и поштова-

њем чувамо успомену

на тебе.

Твоја породица

(122/265618)

У су бо ту, 1. сеп тем бра 2018. на вр ша ва се

че тр де сет да на от ка да ни је с на ма на ша

СТОЈ НА МУ НИЋ

То га да на, у 10 са ти, би ће одр жан па ра -

стос на гро бљу Ко теж.

Вре ме про ла зи, а љу бав и се ћа ња оста ју.

Ћер ка НА ДА и син МИ ЛАН с по ро ди ца ма

(38/265379)

БОЈА

ДУМИТРАШКОВИЋ

1. септембра 2018. ће би-

ти четрдесет дана како си

нас напустила.

Време пролази, али сећа-

ње на тебе никад.

Помен ће бити одржан на

Новом гробљу.

Твоји најмилији

(28/265354)

СМИ ЉА 

ВИ ДА НО ВИЋ

2016–2018.

У по не де љак, 3. сеп тем бра,

на вр ша ва ју се две 

ту жне го ди не от ка ко

ни је с на ма на ша Зор ка.

СТЕ ВА и ВИ ДА

(50/265415)

ПОМЕН

МИЛКА

НИКОЛИЋ

2008–2018.

Прошло је десет година

али сећања на твој лик

и доброту не бледе.

МИЛОРАД

(25/265344)

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.

Оба ве шта ва мо ко ри сни ке

на ших услу га да на це не

огла са и чи ту ља одо бра -

ва мо по пуст свим рад ним

да ни ма осим сре дом.
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РАД НО ВРЕ МЕ БЛА ГАЈ НЕ: 

понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,

а четвртком и петком од 8 до 13 сати

ПАНЧЕВАЦ
телефон:

013/301-150

У не де љу, 2. сеп тем бра 2018. го ди не, 

у 10 са ти, на Но вом гро бљу, да ва ће мо 

го ди шњи по мен на шем дра гом

ВЕЉ КУ БРА ШО ВА НУ

1958–2017.
По сто ји љу бав ко ју смрт не пре ки да и ту -

га ко ју вре ме не ле чи. За у век ћеш би ти у

на шим ср ци ма.

Тво ји нај ми ли ји: су пру га НА ДА, ћер ка

БРАН КА и син НЕ НАД с по ро ди ца ма

(65/265480)

У су бо ту, 1. сеп тем бра 2018. го ди не, 
да ва ће мо го ди шњи по мен на шој дра гој

мај ци, ба ки и пра ба ки

ПЕ ТРИ ПО ПА ДИЋ

рођ. Нов ко вић

1929–2018.
Ту жна го ди на от ка да ни си с на ма а та ко
мно го нам не до ста јеш.

Тво ји: НА ДА, НЕ ЂЕЉ КО и ПЕ ТАР 
са сво јим по ро ди ца ма

(68/265494)

Јед на го ди на од смр ти дра гог и во ље ног

ЖИ ВЕ МИ ЛУ ТИ НО ВА

из Стар че ва

28. VIII 2017 – 28. VIII 2018.
Го ди на про ђе, али у ср цу оста је веч на ту га и бол.

У на шим ср ци ма и ми сли ма увек си био и за у век

ћеш оста ти.

Тво ја се стра БО ЖА НА с по ро ди цом (70/265496)

СЕ ЋА ЊЕ

МИ ЛОШ 

ЈО ВА НОВ
С љу ба вљу и по што ва -

њем чу ва мо те од за бо -

ра ва.

По ро ди ца 

КА РАН ФИ ЛОВ СКИ

(72/265497)

Оба ве шта ва мо род би ну и при ја те ље да ће -

мо 1. сеп тем бра 2018. го ди не, у 11 са ти, на

Ста ром пра во слав ном гро бљу да ти јед но го -

ди шњи по мен на шем ни кад не пре жа ље ном

МИ ЛО ШУ ЈО ВА НО ВУ

1994–2017.
Твој лик не бле ди, твој глас је још увек у

на шим уши ма. Са мо не мо же мо да те за гр -

ли мо и ка же мо ти ко ли ко те во ли мо. 

За у век у ср ци ма тво јих те та ка ЉУ БИ ЦЕ,

РУ ЖЕ и ДА НЕ с по ро ди ца ма (80/265311)

Про шла је ту жна го ди на од тра ги чи не смр ти

МИ ЛО ША ЈО ВА НО ВА
2017–2018.

Ни кад не пре жа љен, у ср цу во љен.

Брат МАР КО, тет ка ВЕ РИ ЦА 

и се стра МИ РА с по ро ди ца ма
(4/264980)

СЕЋАЊЕ

ДРАГАН БРКИЋ

4. IX 1997 – 4. IX 2018.

Успомену чувају ћерке

СВЕТЛАНА и БРАНКИЦА,

унук УРОШ и зет ГОЈКО

(84/(265520)

7. септембра 2018. навр-

шава се година откада

ниси с нама

СЕНАД

БОГУЋАНИН

Вечна је туга и бол Се-

наде мој, али ти ћеш

вечно бити у срцу мом и

никада те нећемо забо-

равити.

Твоја мајка СЛАВИЦА

и тата ИСМЕТ

(99/2655339

У недељу, 2. септембра 2018. године, у 11 сати,
на Православном гробљу у Старчеву, 

даваћемо шестомесечни помен вољеној

МИЉКИ АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Сунце моје, како време пролази туга је све већа.
Недостајеш ми, недостајеш твојим највољенијима.

Супруг БРАНКО, синови МИРОСЛАВ и ДАЛИБОР,
снаје МИЊА и ЉУБА, унучад ТАДИЈА, МАТИЈА,
СТРАХИЊА и МИЉАНА (102/265542)

Шест месеци је прошло

откада нас је напустила

наша

МИЉКА

АДАМОВ

14. III 1952 

– 8. III 2018.

Лажу... Време не лечи ни-

шта... Само нас учи како

морамо живети без оних

које волимо...

Заувек у нашим сећањима.

Твоји: брат МИРКО, снаја

ДИВНА, НЕЛА, ЈОЦА

и БОЈАНА
(103/265542)

Шест месеци туге и

бола за нашом сестром,

тетком и баком

МИЉКОМ

АДАМОВ
14. III 1952 – 8. III 2018.

Времепролази, алитугане...

Неутешни: сестра БОРКА,

сестрић АЛЕКСАНДАР и

сестричина БИЉАНА с

породицама (104/265542)

5. септембра 2018. године навршава се дванаест

година откад није с нама наш драги тата и деда

ВЕЛИМИР МИШИЋ ВЕЉА

Недостајеш нам!

Његови најмилији: син ЖИВОРАД, ћерка БОЈКА

и унуци ДУШАН, МИЛАН и МИЛУТИН
(109/265549)

БОСИЉКА АМИЏИЋ

30. VI II 2016 – 30. VI II 2018.

Пролазе дани, месеци, године, ти си увек

ту са нама, у нашим срцима.

Твоји најмилији

(115/265561)

Заувек у нашим срцима

ЂУРА МОРАР

1953–2010.

Твоји најмилији (117/265588)

6. септембра, у 11 сати, на Новом гробљу
у Панчеву даваћемо четрдестодневни

помен нашем

МАРКУ ЈОВАНОВИЋУ
МАРЕТУ

8. XII 1996 – 29. VII 2018.

Дуго ћу плакати над твојом сликом, дуго

ћу чезнути за твојим ликом, тихо те звати

у тамној ноћи иако знам да нећеш доћи.

Неутешни: мајка ДРАГАНА, отац

ЈОВИЦА, сестра НИНА и бака МАРИЈА
(56/265429)

Четрдесет дана без

тетиног сунца

МАРКА
Угаси се звезда сјајна,

не трепери она више,

срце моје болно пати

јер сестрића немам

више.

Остале су успомене што

ми срцу снагу дају,

сећају се твога лика, ал

бол у души не престаје. 

Тетка БЕБА, теча

ДЕЈАН и браћа

МИЛОШ и ГОРАН

(57/265429)

МАРКО

ЈОВАНОВИЋ

Заувек ћеш бити у на-

шим срцима.

Тетка ОЉА с породицом

(112/265556)

ДРА ГУ ТИН ЈЕ ЛИЋ
Ми те са по но сом чу ва мо
од за бо ра ва.

МА РА, ДРА ГА НА 
и ЕМИ ЛИ ЈА (39/265380)

Мом прелепом сину

МАРКУ

РАДОСАВЦУ

30. VI II 1999 –

30. VI II 2018.

Љубав и сећање су исти.

Само пролазе године ту-

ге и празнине, најдражи

и једини мој сине.

Мама

(17&265317)
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ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације  . . . . . 011/3370-031, 011/3370-032, 011/3370-048 
АТП – информације  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба  . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-958
Комунална полиција  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013/347-555, 065/866-25-37
Секретаријат за инспекцијске послове Градске управе  . . . . . .013/354-354
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00

Ован
(21. 3 – 20. 4)

Вага
(23. 9 – 22. 10)

Це ла не де ља ће вам би ти обе ле -
же на успо ни ма и па до ви ма, а
кра јем сед ми це љу бав ни за нос
ће вас на ве сти да уђе те у ве зу ко -
ја не ће би ти баш при клад на.

Ка да вам кре не, он да вам за и -
ста кре не. Ве ли ки по слов ни
успех по чет ком сед ми це. Од ре -
ди те при о ри те те и не ра си пај те
сво ју сна гу на не бит не ства ри.

Сна га и са мо по у зда ње по ла ко
ра сту. По гле дај те све из дру га чи -
јег угла – ре ше ње је у ва ма. Но -
вац мо же те за ра ди ти ван по сла
ко ји вам је основ но за ни ма ње.

Но вац ко нач но сти же, али се не -
ће ду го за др жа ти у ва шим ру ка -
ма. Ослу шкуј те при че и ого ва ра -
ња на по слу, јер сте ви јед на од
глав них те ма, и то оправ да но.

Је дан по зив од при ја те ља или
ро ђа ка из ино стран ства про ме -
ни ће ваш жи вот. Ако пла ни ра те
да ме ња те по сао, ни је вре ме за
та кве по те зе. Ви ше стр пље ња.

Ко ли ко год ко му ни ка ци ја би ла
до бра, по љу ља ни од но си има ју
ма ле шан се да се сре де. Но вац је
тре нут но је ди но у шта це лим би -
ћем ве ру је те.

Мо же те оче ки ва ти ма њи при лив
нов ца сре ди ном сед ми це. Су мор -
на де ша ва ња на по слу пра ти ће
вас још из ве сно вре ме. Отво ре ни
раз го вор с парт не ром.

Љу бав ула зи у ваш жи вот, а за
не ке ће то би ти љу бав жи во та.
По сло ви се по ла ко по кре ћу. Са -
мо је бит но да по бе ди те ту сво ју
сум њи ча вост и пред сто ји вам
успех.

Про ме ни те не ке на ви ке и поч ни -
те да ра ди те на се би. Осе ћа те се
као да сте ве за ни. Тре ба не ко да
вас до бро про др ма и про бу ди из
те ле тар ги је.

По сло ви стаг ни ра ју, али при лив
нов ца је кон стан тан.Ко нач но сте
на пра вом пу ту да про на ђе те
узрок свог не спо ко ја. По ка жи те
парт не ру да га во ли те.

Не ка кав бес се на ку пио у ва ма.
Же ље и мо гућ но сти су тре нут но
у ве ли ком не скла ду. Пре ви ше
сте се за ле те ли и са да уви ђа те
соп стве не гре шке.

Про бле ми с јед ним мла ђим ко -
ле гом са мо про ду бљу ју ва шу
агре сив ност. Ове сед ми це ће те
де ли мич но ре ши ти фи нан сиј ске
про бле ме, а сти же и по моћ од
при ја те ља.

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

РОЂЕНИ

Добили ћерку

27. јула: Сашу – Златуша и Марек Козак; 9. августа: Николију – Миљана Штрбац и

Душко Медић, Теодору – Марија Ђукић и Дејан Стаменковић; 10. августа: Исидору –

Наташа и Иван Деспотовић, Теодору – Марија Ђукић и Дејан Стаменковић, Ангелину –

Вида Сабовљев, Николину – Зорица и Јован Павловић, Анђелу – Снежана Иђушки; 12.

августа: Милу – Весна Вулета и Зоран Тегелтија; 14. августа: Селену – Моника и

Александар Стојановски, Хелену – Николина и Владимир Чубрило, Ђорђу – Соња

Радовановић и Ђорђе Филиповић; 15. августа: Машу – Наташа Станојевић и Дарко

Момчиловић; 16. августа: Ирину – Ивана и Зоран Филипов; 17. августа: Софију –

Мирјана и Жарко Небригић; 19. августа: Тамару – Маријана Чика и Драго Божић. 

Добили сина

24. јула: Леона – Ђурђина Петров и Александар Лакић; 28. јула: Филипа – Радмила

Филиповић и Душко Николић; 1. августа: Леона – Тијана Бањаш и Душан Кира; 8.

августа: Вука – Дијана и Дејан Келић; 9. августа: Матеју – Ивана и Бојан Стојановић,

Николу – Марија и Златко Младеновић, Мајкла – Тијана Барбу и Јован Бањаш; 10. авгу-

ста: Јана – Александра и Јан Хусарик; 12. августа: Лазара – Дијана Митревски и

Данијел Младенов; 13. августа: Владимира – Миљана Новаковић и Зоран Недељковић;

15. августа: Михајла – Беба Новаков; 17. августа: Зорана – Маја и Милош Поткоњак;

18. августа: Војина – Јасмина Панић Трајковић и Мирољуб Трајковић, Матију – Тамара

и Далибор Зелић, Вукана – Марија Ковач и Марко Маглов; 19. августа: Алексу –

Кристина и Марко Маљковић; 21. августа: Душана – Наташа и Немања Јовић, Новака

– Бојана и Жељко Лазин.

ВЕНЧАНИ

18. августа: Тања Малешевић и Иван Њежић, Невена Стојковић и Милош Милановић;

19. августа: Тања Матић и Стојан Апостоловски; 23. августа: Анђела Милошевић и

Душан Павловић, Ивана Кракајлић и Борис Рошу, Миља Коларов и Немања Марин.

УМРЛИ

16. августа: Јожеф Кришан (1944), Трајка Зарић (1944), Стеван Лакатош (1958),

Слободан Бркљач (1963); 17. августа: Розалија Мате (1934), Кузман Вичевић (1933),

Драган Велашевић (1960), Миливој Станојев (1939), Сара Јовановић (1934), Милорад

Јелић (1944), Зорка Радовановић (1955), Живорад Топаловић (19459; 18. августа:

Стојан Стојановић (1938), Силвија Шифел (1939), Милица Максимовић (1939), Михајло

Марјановић (1927); 19. августа: Јелица Вујасиновић (1941), Мира Ђурић (1936); 20.

августа: Надежда Кремић (1932), Милован Илић (1951), Верица Миљојковић (1963),

Јосип Лукић (1947); 21. августа: Марија Дупор (1928), Зорка Деветак (1938), Ђока

Вукадиновић (1954), Стојка Јакимовска (1945), Љубица Куша (1938), Каранфилка

Милевски (1931); 22. августа: Вида Марјановић (1930), Роса Жунић (1929); 23. авгу-

ста: Трајче Пислевић (1938), Миодраг Костић (1946); 24. августа: Ана Бокинац (1930).

Е Н И Г М А Т С К И  К О К Т Е Л

РЕШЕЊА  –  Срдашце:краба, тањир, умаци, драма, сањар,

убица. Анаграми: (1) нови светски поредак, (2) Наташа

Марковић. Скандинавка: Бора Коњ, к, одора, агр, ру, срп,

ра, Ист, сокак, станарица, ко, Милановић, т, р, Тананарива, о,

Ибар, Ватин, нос, торта, китарист.

Пише: Талида ta li da.kv@gmail.com

Слова од којих се састоји

име и презиме наше

истакнуте позоришне,

филмске и телевизијске

глумице (са слике)

распоредите у средишњи

квадратић (срдашце), али

тако да с већ уписаним

словима добијете шест

познатих речи, три

водоравно и три усправно.

СРДАШЦЕ
Д С И

К А

Т Р

У И

А Р А

СВE  ВИДНО

ПOКВAРИСTE

АНАГРАМИ 

(2) ГЛУМИЦА ИЗ

„КОМШИЈА”

(1) ГЛОБАЛНЕ ПРОМЕНЕ  (В = К)

КО  И  ШТА

НАМ ВРАЋА ? 

ЛЕГЕНДАРНИ

ПАНЧЕВАЧКИ

БОЕМ

ЊЕГОВО
ИМЕ

Одустајање
Грчко 
слово

Уметност
(лат.)

Руска 
балерина
(Taмара)

Четврти
вокал

Ономатопеја
магарећег

гласа

СТРАСНИ
ФИЛМА-

ЏИЈА
Ногатост

ЊЕГОВ
НАДИМАК

Симбол
калијума

Град у
Аустрији

Службена
одећа

Аграрни
(скр.)

Мотив

Ауто-ознака
Руме

Алатка
жетеоца

Соли танин-
ске киселине

Симбол
радијума

Фићфирићи

Острво у
Јадранском

мору

Сеоска
улица

Еруптивна
стена

ВЕЛИКИ

ЉУБИТЕЉ

КОЊА

Грчко
острво

Симбол
кисеоника

ЊЕГОВО
ПРЕЗИМЕ

Пролећни
месец

Птица која
се не сели

Притока
Дунава

Упитна 

заменица
Пустиња у

Индији
Ознака за

тону

Ознака за
рендген

Престоница
Мадагаскара

Симбол бора

Предлог уз
локатив

Осовина

Притока
Западне
Мораве

Место код
Вршца

Ознака
ампера

Орган чула
мириса

Ознака за
разред

Рођенданска
посластица

Свирач на
китари



У по не де љак, 20. ав гу ста, од -
бој ка ши Бор ца за по че ли су при -
пре ме за но ву се зо ну у Пр вој
ли ги. Мом ци су их мно го пре -
ту ри ли пре ко гла ве до са да, али
овог пу та је дру га чи је. Ово ни -
су би ло ка кве при пре ме. Бо рац
из Стар че ва је че тр де се ти пут
уза стоп но упа лио мо то ре, ка ко
би се што бо ље при пре мио за
још јед ну тр ку за бо до ве.

Ове го ди не Од бој ка шки клуб
Бо рац про сла вља ве ли ки и ре -
дак ју би леј – 40 го ди на по сто -
ја ња и успе шног ра да! Би ло је
и успо на и па до ва, али јед но је
си гур но – од бој ка шки клуб из
Стар че ва је спорт ски ко лек тив
за при мер, јер се већ две де це -
ни је так ми чи у са ве зном ран гу
и без ика кве ди ле ме спа да ме -
ђу два на ест нај бо љих клу бо ва у
Ср би ји. О ве ли ком ју би ле ју ће
би ти још мно го ре чи, би ће ор -
га ни зо ва на и све ча на ака де ми -
ја на ко јој ће и зва нич но би ти
обе ле же но 40 по но сних го ди на
Од бој ка шког клу ба Бо рац.

Оно што је за на ви ја че овог
спорт ског ко лек ти ва нај ва жни -
је, је сте по да так да је ком плет на
еки па из про шле се зо не оста ла

на оку пу и то је сва ка ко нај ве -
ћи до би так Бор ца пред по че -
так ју би лар не се зо не. Мом ци
су ор ни за рад и с мно го ела на
при сту па ју оба ве за ма.

– Ра ди ће мо по убр за ном тем -
пу, јер ове го ди не се зо на по чи -
ње не што ра ни је, 29. сеп тем -
бра. Ипак има мо до вољ но вре -
ме на да се до бро при пре ми мо
за ис ку ше ња ко ја нас оче ку ју.
Дра го ми је што су сви мом ци

ту, па ће нам би ти мно го лак -
ше, јер се са да сви до бро по зна -
је мо. Наш но ви члан по стао је
Ду шан Гми тро вић, ко ји игра на
по зи ци ји при ма ча сер ви са. Про -
шао је све мла ђе ка те го ри је Цр -
ве не зве зде, а у Бо рац је сти гао
из Сме де ре ва. И код нас ће игра -
ти као по зајм ље ни играч бе о -
град ских „цр ве но-бе лих”. На -
дам се да ће мо до по чет ка пр -
вен ства ан га жо ва ти још јед ног

сред њег бло ке ра и он да ће тим
би ти ком пле тан. Оче ку је мо да
нам се уско ро при дру же и Зин -
до вић и Га ври лов, ко ји су оправ -
да но од су ство ва ли на са мом по -
чет ку при пре ма. По ла ко ула зи -
мо у тре на жни про цес, јер же -
ли мо да се са чу ва мо од по вре -
да, па ће мо кон трол не утак ми -
це по че ти да игра мо за де се так
да на – ре као је тре нер стар че -
вач ких од бој ка ша Ду шан Јо вић.

Од бој ка шки клуб Бо рац – ве -
ли ки клуб из ма лог ме ста на -
до мак на шег гра да. Спорт ски
ко лек тив за узор и по нос свих
пра вих при ја те ља спо р та у Пан -
че ву и око ли ни. Бо рац се успе -
шно бо ри већ пу не че ти ри де -
це ни је. И нај че шће је из сво -
јих спорт ских би та ка из ла зио
као по бед ник. Не ка та ко бу де
и у ње го вом че тр де се том ју ри -
шу по од бој ка шким те ре ни ма
ши ром Ср би је.

СПОРТ
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Страну припремио

Александар
Живковић
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Gobel

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Сб4)

Избор Р. Радојевић

ШАХОВСКИ КУТАК

„Ди зел ка” про тут ња ла
кроз Са ку ле

Сле ди меч 
са Омла дин цем

Око 600 гле да ла ца оку пи ло се
у не де љу, 26. ав гу ста, на ста -
ди о ну у Са ку ла ма, ка ко би при -
су ство ва ло ју жно ба нат ском
фуд бал ском дер би ју из ме ђу до -
ма ћег Бор ца и Же ле зни ча ра из
Пан че ва. Би ла је то утак ми ца
дру гог ко ла Срп ске ли ге гру па
„Вој во ди на” у ко ју су оба ти ма
ушла са же љом да три јум фу ју
– Са ку ља ни по сле пре ми јер ног
по ра за у Но вом Са ду, а „ди зел -
ка” на кон по бе де над Ду на вом
из Ста рих Ба но ва ца у пр вом
ко лу шам пи о на та. Меч је оби -
ло вао ле пим по те зи ма и го ло -
ви ма, али и огром ним при ти -
ском и тен зи јом на те ре ну и
око ње га. У та квој ат мос фе ри
бо ље су се сна шли го сти, ко ји
су за слу же но осво ји ли сва три
бо да: Бо рац –Же ле зни чар 1:3
(0:0).

Шеф струч ног шта ба пан -
че вач ког ти ма је по ве ре ње за
овај су срет по кло нио сле де ћем

ИЗ МЕ ЂУ ДВА ГО ЛА

ЈУ ЖНО БА НАТ СКИ ДЕР БИ ПРИ ПАО „ЖЕ ЉИ”

Иа ко је пр во по лу вре ме про -
те кло без го ло ва, игра ло се отво -
ре но на обе стра не, а би ло је и
при ли ка за по гот ке. Меч је ре -
шен у дру гих 45 ми ну та, ка да
је Же ле зни чар до дао гас и пот -

У Сом бо ру је у не де љу, 19.
ав гу ста, одр жа но Пр вен ство
Ср би је у спринт три а тло ну,
ди сци пли ни ко ја об у хва та 750
ме та ра пли ва ња, два де сет ки -
ло ме та ра во жње би ци кла и
пет ки ло ме та ра тр ча ња. Уче -
ство ва ло је пре ко 130 три а -
тлон ки и три а тло на ца, а ме -
ђу њи ма је би ло и 19 так ми -
ча ра ТК-а Та миш, ко ји су
осво ји ли 12 ме да ља и три на -
сло ва пр ва ка др жа ве у кон -
ку рен ци ји де ча ка по чет ни ка,
мла дих на да и у гру пи так -
ми ча ра од 40 до 45 го ди на.

Нај бо љи пла сман су оства -
ри ле Ања Да ви до вић, ко ја је
за ра ди ла сре бро код ју ни ор -
ки, и Да ри ја Ђор ђе вић, осва -
ја чи ца брон зе у гру пи елит -
них так ми чар ки.

У над ме та њу по чет ни ка
Сте фан Је ла ча је осво јио зла -
то, а Сте фан Бир ка се оки -
тио брон зом. Од лич не су би -
ле и мла де на де, а три јум -
фо вао је Во јин Да ви до вић,
ис пред Алек се Ке жи ћа и Бог -
да на Је ла че. Лу ка Гли го рић

је осво јио брон за но од лич је
у над ме та њу на да.

Ања Да ви до вић је по ста -
ла ви це шам пи он ка Ср би је
у кон ку рен ци ји ју ни ор ки,
док је Вла ди мир Ко ка нов
тре ћи про шао кроз циљ. У
елит ној гру пи Да ри ја Ђор -
ђе вић је та ко ђе осво ји ла
брон за но од лич је.

Мар јан Лу кић је три јум фо -
вао у гру пи три а тло на ца од 40
до 45 го ди на, Игор Ву ко вић
се оки тио сре бром, а Ва ња
Кур то вић је би ла тре ћа.

Се зо на се на ста вља 9. сеп -
тем бра, ка да ће у Но вом Са ду
би ти одр жа но Пр вен ство Вој -
во ди не у спринт три а тло ну.

ПР ВЕН СТВО СР БИ ЈЕ У СПРИНТ ТРИ А ТЛО НУ

ЈОШ ЈЕ ДАН УСПЕХ ТА МИ ША

сво ју игру, а као на гра да за та -
кав при ступ усле дио је евро гол
Но ва ка Ша ли пу ро ви ћа, ко ји је
са око 35 ме та ра, у 87. ми ну ту,
ло бо вао гол ма на Бор ца и та ко
ста вио тач ку на овај су срет, бар

ЕФИ КА СНИ СТАР ЧЕВ ЦИ И ИВА НОВ ЧА НИ

У дру гом ко лу Вој во ђан ске ли ге „Ис ток” фуд ба ле ри Мла до сти из Омо љи це од и гра ли су меч

без го ло ва у Жи ти шту про тив Бе ге ја.

Тим ко ји пред во ди тре нер Бран ко Ђо кић је та ко на ста вио низ осва ја ња бо до ва, а у не де -

љу у 16.30 на свом те ре ну до че ку је еки пу Бу дућ но сти.

Дру го ко ло је про шлог ви кен да од и гра но и у Пр вој ју жно ба нат ској ли ги. Ка да су еки пе с

те ри то ри је на шег гра да у пи та њу, нај бо љи ути сак су оста ви ли фуд ба ле ри Бор ца из Стар че -

ва, ко ји су у Се ле у шу по бе ди ли Вој во ди ну са 4:1. Од лич ни су би ли и Ива нов ча ни. Стре ла је

на свом те ре ну три јум фо ва ла над Ду на вом с 5:2. Ју го сла ви ја је у Гре бен цу из гу би ла од Вул -

ту ру ла са 4:3, а ка ча ре вач ко Је дин ство је по кле кло у Па ди ни, где је До ли на три јум фо ва ла с

3:1. Сло га је у Ба нат ском Но вом Се лу по бе ди ла Спар так с 1:0.

У сре ду, 29. ав гу ста, од и гра но је тре ће ко ло. На ред ног ви кен да Стре ла го сту је у Влај -

ков цу, Ју го сла ви ја у Се ле у шу, Је дин ство у Па вли шу, а Бо рац у Из би шту. Сло га ће на свом

те ре ну уго сти ти Пар ти зан из Га ја.

учин ком од шест бо до ва, а у
на ред ном ко лу до че ку је Омла -
ди нац из Но вих Ба но ва ца, ко -
ји је та ко ђе оства рио две по бе -
де у пр ва два ко ла и тре нут но
се на ла зи на дру гом ме сту због
бо ље гол-раз ли ке.

– За до во љан сам и по но сан
на мом ке. Из др жа ли смо огро -
ман при ти сак са свих стра на и
за слу же но по бе ди ли. Оче ки ва -
но, утак ми ца је би ла из у зет но
те шка, али мо ји мом ци су игра -
ли на ви со ком ни воу и ни смо
има ли ни ка квих про бле ма да
оства ри мо три јумф. Не сме мо
да под лег не мо еу фо ри ји, да по -
ле ти мо. Пред сто ји нам мег дан
са Омла дин цем, ко ји је, по мом
ми шље њу, је дан од нај бо љих
ти мо ва у ли ги. По ку ша ће мо да
се до бро при пре ми мо и на чи -
ни мо још јед но из не на ђе ње.
По зи вам и пу бли ку да до ђе у
што ве ћем бро ју и по др жи ове
мла де мом ке – ре као је у те ле -
фон ском раз го во ру тре нер Же -
ле зни ча ра Го ран Мр ђа.

Да кле, пан че вач ка „ди зел ка”
у не де љу, 2. сеп тем бра, на СЦ-у
„Мла дост” до че ку је Омла ди -
нац. Би ће то је дан од за ни мљи -
ви јих ду е ла тре ћег ко ла, јер ће
сна ге од ме ри ти дру го пла си ра -
ни и тре ће пла си ра ни тим на
та бе ли. Утак ми ца по чи ње у
16.30.

са ста ву: Или ја Ни ко лов ски,
Дра ган Ђор ђе вић, Бор ко Ани -
чић, Вој кан Са рај лин, Бо жи -
дар Шо бат, Алек са Па вло вић,
Лу ка Си мо но вић, Бо јан Трип -
ко вић, Ђор ђе Па вло вић, Мар -
ко Ста ној ко вић и Ни ко ла Ра -
ди са вље вић, а при ли ку су до -
би ли и Мар ко Агић, Лу ка Лу -
кић и Но вак Ша ли пу ро вић.

пу но над ви сио свог до ма ћи на.
Мре жу гол ма на Бор ца пр ви је
на чео Вој кан Са рај лин у 75. ми -
ну ту, а са мо 180 се кун ди ка -
сни је и Ђор ђе Па вло вић је ду -
пли рао пред ност пан че вач ке
„ди зел ке”, па је по бед ник овог
ду е ла та да мо гао и да се на слу -
ти. Же ле зни чар ни та да ни је
стао, већ је на ста вио да игра

ка да је по бед ник у пи та њу. У
по след њим ми ну ти ма утак ми -
це до ма ћи ни су са мо убла жи -
ли по раз, и то по гот ком из сум -
њи во до су ђе ног је да на е стер ца.

Же ле зни чар је та ко на нај -
бо љи на чин за по чео но ви шам -
пи о нат у Срп ској ли ги, па по -
сле два ко ла за у зи ма тре ће ме -
сто на та бе ли с мак си мал ним

ОД БОЈ КА ШИ БОР ЦА ЗА ПО ЧЕ ЛИ ЧЕ ТР ДЕ СЕ ТЕ ПРИ ПРЕ МЕ

УВЕР ТИ РА ЗА ЈУ БИ ЛАР НУ СЕ ЗО НУ

Екипа Савеза за спорт и ре-
креацију инвалида Панчево,
у саставу Милош Видосавље-
вић, Никола Тинтор и Здрав-
ко Андријевски, освојила је
прво место на Првенству Ср-
бије за особе са инвалидите-

том које је одржано на језеру
Палић.

Панчевци су били најбољи у
техници фидер, па су тако од-
бранили титулу у екипној кон-
куренцији освојену прошле го-
дине. Овог пута је учествовало

седамнаест екипа из целе зе-
мље, па успех наших суграђа-
на још више добија на значају.

У појединачној конкуренци-
ји Никола Тинтор је освојио
златну, а Милош Видосавље-
вић сребрну медаљу.

ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ У СПОРТСКОМ РИБОЛОВУ 

ПАНЧЕВЦИ ОДБРАНИЛИ ТРОН

Екипа Стрељачке дружине
„Панчево 1813” освојила је пр-
во место у гађању из пиштоља
великог калибра на Првенству
Војводине по Ц-програму, које
је одржано прошлог викенда у
Врбасу. Наши суграђани су та-
ко поновили успех од прошле
године, када су такође били
најбољи у покрајини. Панче-
вачки стрелци су били сјајни и

у појединачној конкуренцији.
Саша Петровић је убедљиво
тријумфовао с 348 кругова,
Светислав Поштић је био тре-
ћи, а Јован Павлица се пласи-
рао на четврто место. Овог пу-
та није наступио главни фаво-
рит Јовица Бубало, који ће си-
гурно бити у панчевачком ти-
му на Првенству Србије 9. сеп-
тембра, такође у Врбасу.

ВОЈВОЂАНСКИ ШАМПИОНАТ У ГАЂАЊУ

ИЗ ПИШТОЉА

„ДРУЖИНА” ОПЕТ НАЈБОЉА

Наш су гра ђа нин Мар ко Ми -
ла но вић се ових да на, као пр -
вак Ср би је, над ме ће на Европ -
ском ка дет ском шам пи о на ту
у ша ху ко ји се одр жа ва у Ри ги,

глав ном гра ду Ле то ни је и род -
ном гра ду чу ве ног ве ле мај -
сто ра и бив шег пр ва ка све та
Михаила Та ља.

Бор бе тра ју пу них два на -
ест да на, а за пе ха ре, ме да ље,
роб не на гра де и сла ву бо ри
се пре ко 2.000 уче сни ка, од

ко јих су ви ше од по ло ви не
так ми ча ри од осам до осам -
на ест го ди на, из пре ко 50
европ ских зе ма ља.

Мар ку је ово че твр та го ди -
на уза стоп но да као је ди ни
ша хи ста из Пан че ва уче ству -
је на нај ве ћем над ме та њу у
ма гич ној игри на 64 по ља на
Ста ром кон ти нен ту.

Ре зул та ти ко је је наш мла -
ди су гра ђа нин до са да по сти -
зао на ме ђу на род ним так ми -
че њи ма ве о ма су за па же ни.
Пре две го ди не по де лио је
дру го ме сто у Евро пи и био
нај у спе шни ји пред став ник ре -
пре зен та ци је Ср би је, а про -
шле го ди не је био по бед ник
ве ли ког ре ги о нал ног фи на ла
„Спорт ских ига ра мла дих” у
Спли ту.

Ве ру је мо да ће Мар ко на -
ста ви ти тра ди ци ју и још јед -
ном на нај бо љи на чин пред -
ста вља ти Ср би ју и град Пан -
че во на ме ђу на род ним так -
ми че њи ма.

ЕВРОП СКО ПР ВЕН СТВО У ША ХУ

МАР КО МЕ ЂУ ЕЛИТОМ
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Ка да је пре 22 го ди не та да
осам на е сто го ди шњи Здрав ко
Ма рић у Спли ту, јед ном од
нај леп ших гра до ва Хр ват ске,
ен ту зи ја стич но по кре нуо ма -
ни фе ста ци ју Спорт ске игре
мла дих, с ци љем да усре ћи де цу
и про мо ви ше дру же ње, спо рт,
фер-плеј и здрав жи вот, си -
гур но ни је ни са њао да ће 22
го ди не ка сни је ње го ве игре и
да ље тра ја ти.

Ако се то ме и на дао, он да сва -
ка ко ни је по ми шљао да ће то
по ста ти нај ве ћа ма ни фе ста ци ја
ама тер ског спо р та у Евро пи, при -
зна та од Ме ђу на род ног олим -
пиј ског ко ми те та, и да ће се она
од ви ја ти у три зе мље: Хр ват ској,
Бо сни и Хер це го ви ни и Ср би ји,
те да ће кроз њу за не што ви ше
од две де це ни је про ћи ви ше од
ми ли он и по уче сни ка! А упра -
во то се де си ло.

Са мо у 2018. го ди ни Спорт -
ске игре мла дих ре а ли зо ва не
су у ви ше од 220 гра до ва ши -
ром ре ги о на, а у ма ни фе ста -
ци ји је уче ство ва ло ви ше од
170.000 де це и мла дих.

ПАН ЧЕВ ЦИ НА СПОРТ СКИМ

ЧА РОБ НИ БРОД 

Ср би ја у Спли ту нај у спе шни ја с 36 ме да ља

Ања Рад ма но вић осво ји ла зла то, 
а ру ко ме та ши це и фуд ба ле ри брон зу

Ива на Јо ва но вић о љу ба ви пре ма де ци ко ја
по ме ра пла ни не

про фе со ра, ко ор ди на то ра, за -
јед но с на шим ти мом из са ме
кан це ла ри је Спорт ских ига ра
мла дих Ср би је – на ве ла је Јо -
ва но ви ће ва за и ста им пре сив -
не по дат ке.

Пан че во у ср цу
На кон на пе тих др жав них фи -
на ла у Спли ту, Бе о гра ду и

пер ви зор СИМ Ср би је, од бој -
ка шки тре нер и мој ве ли ки
при ја тељ, та ко ђе је из Пан че -
ва. На ша за јед нич ка енер ги ја
и емо ци је до при не ле су то ме
да нам се Пан че во по но сно
при кљу чи у СИМ при чи – на -
гла си ла је по но сна Пан чев ка.

Она је под се ти ла на то да је
Пан че ву ово дру го уче шће на
Спорт ским игра ма мла дих, а
да су ове го ди не у др жав ном
фи на лу Пан чев ци по сти гли од -
лич не ре зул та те.

Том при ли ком је у ша хов -
ском над ме та њу ма ли ша на ро -
ђе них 2007. го ди не и мла ђих
Мар ко Фор ђа ри ни осво јио нај -
сјај ни је од лич је, док се у жен -
ској кон ку рен ци ји Ања Рад ма -
но вић оки ти ла сре бр ном ме -
да љом. Ово дво је ша хи ста до -
ла зе из клу ба „Аље хин”, а њи -
хов тре нер је Пре драг То мин.

Злат на Ања
На фи на лу у Спли ту Мар ко
Фор ђа ри ни по ка зао се до бро,
али не до вољ но за ме да љу, док
је јед но од укуп но де сет осво -
је них зла та за Ср би ју из во је -
ва ла упра во де се то го ди шња
Ања Рад ма но вић, уче ни ца че -
твр тог раз ре да ОШ „Јо ван Јо -
ва но вић Змај”.

Ања је шах за во ле ла још у
вр ти ћу и од та да са мо ни же
успе хе, ка ко у овом спор ту, та -
ко и у рит мич кој гим на сти ци.
До са да је осво ји ла чак 37 ме -
да ља, две ви ше од ста ри је се -
стре Јо ва не, та ко ђе рит ми чар -
ке. На Спорт ским игра ма Ања
ни је има ла ни је дан по раз, по -
чев од ква ли фи ка ци ја у Пан -
че ву, пре ко др жав ног фи на ла
у Бе о гра ду, до за вр шног тур -
ни ра у Спли ту. Од и гра ла је
укуп но 17 пар ти ја и има ла са -
мо че ти ри ре ми ја и 13 по бе да.

– У Спли ту је би ло гу сто до
по след њег ко ла и по бед ник се
ни је мо гао на слу ти ти. Ово зла -
то ми је по себ но дра го за то што
сам га осво ји ла не са мо за се -
бе, већ и за сво ју зе мљу. Дра го
ми је што сам до при не ла то ме
да Ср би ја у Спли ту бу де нај у -
спе шни ја по бро ју осво је них
ме да ља. Ве о ма смо ужи ва ли у
овој ма ни фе ста ци ји. Нај ја чи
ути сак оста ви ла је ме да ља, али
и ку па ње и но ви при ја те љи ко -
је сам сте кла – ис та кла је ова
та лен то ва на де вој чи ца.

Два брон за на бу ке та
С на шим ша хи сти ма у Спли ту
су би ле и ру ко ме та ши це из 

Са ра је ву ви ше од 1.100 так -
ми ча ра из три др жа ве, од ко -
јих пре ко 300 из Ср би је, ужи -
ва ло је у ми ни-ле то ва њу, дру -
же њу, за ба ви, но вим по знан -
стви ма, али и у уз бу дљи вим
над ме та њи ма у чак де сет
спорт ских ди сци пли на: ма лом
фуд ба лу, од бој ци на пе ску,
улич ном ба ске ту, ру ко ме ту, од -
бој ци, игри из ме ђу две ва тре
(гра ни чар), сто ном те ни су, те -
ни су, атле ти ци и ша ху.

Пан чев ци су пла сман у фи -
на ле у Спли ту из бо ри ли нај -
пре на град ским ква ли фи ка -
ци ја ма, 8. ју на, у Пан че ву, где
их је с три би на по др жао и гра -
до на чел ник Са ша Па влов, а
по том и на др жав ном фи на лу
СИМ Ср би је, одр жа ном од 23.

че сти там им на осво је ним ме -
да ља ма, али и на свим ква ли -
те ти ма ко је су клин ци по ка за -
ли. И ка да се вра тим на са му
це ре мо ни ју отва ра ња, мо рам
да спо ме нем за ме не дир љив
тре ну так: ка да Са ша Па влов,
гра до на чел ник гра да ко ји је
ваш град и ко ји во ли те мно го
ви ше од свих оста лих, ка же да
има и мо рал ну оба ве зу да по -
мог не Спорт ским игра ма мла -
дих с об зи ром на то да ја као
пред сед ни ца до ла зим из Пан -
че ва, он да вас с раз ло гом пре -
пла ве по нос и ра дост. Пре ма
гра до на чел ни ку Пан че ва га јим
ве ли ко по што ва ње и он је имао
по зив да бу де наш гост на фи -
на лу у Спли ту, али због ра ни је
пре у зе тих оба ве за ове го ди не
ни је ус пео да до ђе. Си гур на
сам да ће на ред не го ди не би ти
с на ма. И Иван Кр го вић, су -

Ве ли ко ме ђу на род но фи на ле
два де сет дру гих Спорт ских ига -
ра мла дих одр жа но је у Спли -
ту од 20. до 25. ав гу ста, а „Пан -
че вац” је био на ли цу ме ста,
за јед но с де ле га ци јом из на -
шег гра да. Ви ше од 30 на ших
мла дих су гра ђа на бра ни ло је
бо је Ср би је у ша ху, ру ко ме ту
и фуд ба лу. Ре зул та ти су на кра -
ју би ли и ви ше не го до бри –
Ср би ја је по бро ју осво је них
од лич ја би ла нај у спе шни ја.

Вред но сти ко је про мо ви ше мо
на и шле су на ве ли ко ин те ре -
со ва ње и по др шку ка ко код де -
це, та ко и код ме ди ја. Ка да
де ца за во ле Игре и ту пре ле пу
спорт ску при чу ко ја кр ста ри
ре ги о ном, он да је за и ста част
би ти део та кве ор га ни за ци је и
до ка за ти ко ли ко је исти нит
наш сло ган „Игре су за кон”,
по ко ме смо пре по зна тљи ви.
СИМ као скра ће ни ца Спорт -

пре ко 70.000 ма ли ша на је уче -
ство ва ло у Игра ма у сво јим
гра до ви ма. Др жав но пр вен -
ство је из не дри ло 2.880 фи -
на ли ста, а по де ље но је чак
4.360 ме да ља и ди пло ма. То
су за и ста им по зант ни ре зул -
та ти. Тим Спорт ских ига ра
мла дих је огро ман: са мо у Ср -
би ји је у Игра ма у овој го ди ни
уче ство ва ло пре ко 1.600 спорт -
ских струч ња ка, на став ни ка,

На шим спор ти сти ма је при -
па ло чак 36 ме да ља: 10 злат -
них, 14 сре бр них и 12 брон за -
них. На дру гом ме сту је Хр -
ват ска с три де сет јед ном ме -
да љом (11 злат них, осам сре -
бр них и 12 брон за них), док је
Бо сна и Хер це го ви на осво ји ла
15 ме да ља (пет злат них, шест
сре бр них и че ти ри брон за не).
Пре ма пра вил ни ку СИМ, по -
бе ду у укуп ном пла сма ну осва -
ја ју они ко ји има ју нај ви ше
злат них ме да ља, па је пе хар
при пао пред став ни ци ма СИМ
Хр ват ске.

Ма ли ју би леј
Ина че, Спорт ске игре мла дих
у Ср би ји ове го ди не обе ле жа -
ва ју пе ти ро ђен дан, а у по след -
ње две го ди не пред сед ни ца ор -
га ни за ци је у на шој зе мљи је
на ша су гра ђан ка Ива на Јо ва -
но вић. Пре ма ње ним ре чи ма,
Игре су ове го ди не и код нас
обо ри ле све ре кор де по бро ју
так ми ча ра и уче сни ка.

– Ус пе ли смо да на пра ви мо
јед ну ве ли ку пу ту ју ћу ча ро ли -
ју и Игре су на шле свој пут.

ских ига ра мла дих за пра во зна -
чи „спорт, игре и мла дост”, а
то су вред но сти ко је су на ма
то ком ове ма ни фе ста ци је у пр -
вом пла ну – ис та кла је Ива на
Јо ва но вић.

Ре зул та ти за Ги ни са
Она је под се ти ла на то да су
Игре у Ср би ји ове го ди не тра -
ја ле 97 да на, али то ипак ни је
ко на чан век тра ја ња ма ни фе -
ста ци је ова квог ка ли бра.

– Игре жи ве и ра де свих 365
да на у го ди ни. Ове го ди не смо
то ком 97 да на ре а ли за ци је на
те ре ну пре шли пре ко 18.000
ки ло ме та ра. Об и шли смо те ри -
то ри ју од Вра ња до Су бо ти це и

до 29. ју ла, на те ре ни ма на Ади
Ци ган ли ји у Бе о гра ду.

Пред сед ни ци СИМ Ср би је
Ива ни Јо ва но вић су ква ли фи -
ка ци је у Пан че ву би ле по себ но
ва жне, с об зи ром на то да је
ово њен род ни град.

– По себ но сам ве за на за Пан -
че во и на це ре мо ни ји отва ра -
ња сам при зна ла да ја ко во лим
све „си мов це”, али да оне из
Пан че ва во лим нај ви ше, и за -
мо ли ла сам да ми то ни ко не
за ме ри. С по но сом мо гу да ка -
жем да је Пан че во по бро ју уче -
сни ка на фи на лу у Спли ту дру -
ги град, од мах иза Срем ске Ми -
тро ви це. Де ле га ци ја из Пан че -
ва је до стој но ре пре зен то ва ла
Ср би ју и свој град у Спли ту и

ПО ДР ШКА ОД МИ ЈА ТО ВИ ЋА

Не ка да шњи фуд ба лер „Пар ти за на” и „Ре а ла” Пре драг Ми -

ја то вић, ко ји је ам ба са дор Спорт ских ига ра мла дих, био је

оду ше вљен сви ме што је ви део у Спли ту.

– Ве ли ка ми је част и за до вољ ство што про мо ви шем

Спорт ске игре мла дих. Из го ди не у го ди ну је очи глед но да

Игре ра сту, а огро ман број де це из ре ги о на нај бо ља је по -

твр да то га. Че сти там Здрав ку Ма ри ћу, ко ји је са сво јим ти -

мом за и ста на пра вио бренд од Ига ра – ис та као је овај

спорт ски ве ли кан.
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ИГРА МА МЛА ДИХ У СПЛИ ТУ

ДРУ ГАР СТВА КР СТА РИ РЕ ГИ О НОМ
Ка ча ре ва, Пан че ва и До ло ва:
Ма ша Сто јиљ ко вић, Алек сан -
дра Ша рац, Ана ста си ја Гр гов -
ски, На ђа Ву ко вић, Иво на Ве -
лич ков ски, Ива на Ду кић, Вла -
да на Ку зма но вић, Сун чи ца Чу -
чак, Ка та ри на Кеп чи ја, Аме -
ли ја Уско ко вић, Ан дреа Ми -
ли ћев и Ан ђе ла Бо жић, с Ва -
њом Ву ко вић на че лу.

Де ча ци из ОШ „До си теј Об -
ра до вић” из Омо љи це пла си -
ра ли су се на СИМ за хва љу ју -
ћи осво је ним пр вим ме сти ма
на Ма лим олим пиј ским игра -
ма у Но вом Са ду и на Ре пу -
блич ком пр вен ству. Тим ко ји
је пред ста вљао Пан че во у Хр -
ват ској чи ни ли су: Ра де Мар -
ко вић, Ду шан Пе рић, Ми хај -
ло Тај дић, Ла зар Ми лен ко вић,
Сте фан По по вић, Ми хај ло Јо -
кић, Ни ко ла Са вић, Јо ван На -
ка ра да, Ла зар Ђу рић, Ма те ја
Не дељ ко вић и Та ди ја Сто јић.

И ру ко ме та ши це и фуд ба -
ле ри из Спли та су се вра ти ли
с брон за ним ме да ља ма.

из Ср би је Жељ ко Та на ско вић
и Не над Бо ров ча нин, ам ба са -
дор Ига ра Пре драг Ми ја то вић,
при ја те љи и про мо те ри Ига ра
Сла вен Би лић, Злат ко Да лић
и мно ге дру ге ис так ну те лич -
но сти из све та спо р та.

Уз при сут не чла но ве Вла де
Ре пу бли ке Хр ват ске, ве ли ки
број спон зо ра и при ја те ља, за -
вр шни ци су при су ство ва ли и
Ми ра Ни ко лић, ам ба са дор ка
на ше зе мље, Ми лош Ко ва че -
вић, са вет ник ми ни стра про -
све те, на у ке и тех но ло шког
раз во ја Вла де Ре пу бли ке Ср -
би је, Или ја Не дић, на чел ник
за кул ту ру, спо рт и омла ди ну
Срем ске Ми тро ви це, гра да ко -
ји је био до ма ћин отва ра ња
Спорт ских ига ра мла дих за цео
ре ги он, као и пр ви љу ди ком -
па ни је „Ко ка-Ко ла”, на че лу
са Зо ра ном Бог да но ви ћем, пред -
сед ни ком упра ве „Ко ка-Ко ла
ХБЦ”, и Алек сан дром Ру же ви -
ћем, до ско ра шњим ге не рал ним
ди рек то ром „Ко ка-Ко ла ХБЦ

так ми че и о ко ли ко де та ља је
нео п ход но исто вре ме но бри -
ну ти, те ко ли ку са мим тим од -
го вор ност но си по зи ци ја пред -
сед ни ка или чла на ти ма СИМ
Ср би је, пи та ли смо Ива ну Јо -

Она је от кри ла и шта је њу
лич но мо ти ви са ло да се при -
хва ти по зи ци је пред сед ни це
СИМ Ср би је.

– Пре су ди ло је то што во -
лим иза зо ве, а Спорт ске игре
мла дих за ме не је су иза зов. Ка -
да вам љу ди ука жу по ве ре ње и
пру же вам ру ку, ка да их по -
гле да те у очи и ка же те: „Да, ја
ћу то ура ди ти!”, он да то или
ра ди те с ду шом, ср цем и емо -
ци ја ма, или не ра ди те уоп ште.
Бар код ме не то та ко функ ци -
о ни ше и док год имам од ре ђе -
не емо ци је и пре ма де ци и пре -
ма Игра ма, си гур на сам да ћу
до та да би ти у овој ор га ни за -
ци ји. А ако тај осе ћај не ка да
не ста не, та да је нај по ште ни је
по ву ћи се, јер ра ди ти на овом
про јек ту и би ти са мо пр ви чо -
век ме ђу јед на ки ма, зна чи да
ви по чи ње те да жи ви те жи вот
Ига ра, да ваш жи вот и жи вот
ва шег ти ма по ста ју Игре. На -
рав но, по себ ну за хвал ност ду -
гу јем љу ди ма ко ји су ми ука -
за ли по ве ре ње и пру жи ли ми
шан су да бу дем на овој по зи -
ци ји, пре свих Здрав ку Ма ри -
ћу, осни ва чу и пред сед ни ку ре -
ги о нал не ор га ни за ци је Ига ра,
и Ти хо ми ру Гу ди ћу, из вр шном
ди рек то ру Спо р ских ига ра мла -
дих ре ги о на, ко ји су СИМ-у
Ср би је, али и ме ни лич но пру -
жи ли ру ку по др шке и по ве ре -
ња. Чо век ко ји је за слу жан за
мо ју мо жда пре суд ну од лу ку у
ка ри је ри, од ко га сам мно го
на у чи ла и ко га из над свих по -
шту јем и за хвал на сам му на
сва кој ука за ној при ли ци сва -
ка ко је Жељ ко Та на ско вић –
ис та кла је на ша су гра ђан ка.

Ве ли ко, пла во мо ре...
Из ових ре чи је очи глед но да
се ова квог по сла мо же те при -
хва ти ти са мо ако истин ски во -
ли те де цу. Ако вам је и да ље
те шко да раз у ме те ово ли ку мо -
ти ва ци ју и по жр тво ва ност, при -
зна ће мо да је исти слу чај био
и с на ма, све док ни смо чу ли
од јед не чла ни це ти ма СИМ
Ср би је сле де ћу при чу. Про шле
го ди не пи та ли су ор га ни за то -
ри јед но де те, так ми ча ра, ка -
ко му се до пао Сплит.

– Ви део сам мо ре. Ни ка да
пре ни сам ви део мо ре. Пла во
је и ве ли ко. И сва ко га да на
има мо и до ру чак и ру чак и ве -
че ру! Хва ла свим љу ди ма ко ји

– Наш тим из Ка ча ре ва имао
је по ја ча ње из До ло ва и Пан -
че ва, али то нам ни је би ло до -
вољ но да стиг не мо до бо љег
пла сма на. Про тив Бо сан ки је
би ло не из ве сно, а Хр ва ти це су
се до бро спре ми ле, бу ду ћи да
су би ле на до ма ћем те ре ну.
Пре су ди ла је њи хо ва бор бе -
ност, али и чи ње ни ца да су
еки пе из Хр ват ске и Бо сне већ
игра ле јед на про тив дру ге, док
је на шим игра чи ца ма ово био
пр ви су срет с тим ти мо ви ма.
Све у све му, из Спли та но си -
мо нај по зи тив ни је ути ске. Све
по хва ле за до ма ћи не и ор га -
ни за то ре. На да мо се да ће мо
се дру жи ти и до го ди не – ре -
кла је Ва ња Ву ко вић, тре нер
на ших ру ко ме та ши ца.

Ма ги ја на Ри ви
Це ре мо ни ја све ча ног за тва ра -
ња Ига ра одр жа на је у пе так,
24. ав гу ста, на по пу лар ном ше -
та ли шту Ри ва.

Све при сут не по здра -
вио је том при ли ком
Здрав ко Ма рић, ре -
ги о нал ни пред сед -
ник и осни вач
Спорт ских ига ра
мла дих, а го сти на
до га ђа ју би ли су и
пред сед ни ца СИМ
Ср би је Ива на Јо -
ва но вић, не ка да -
шњи успе шни
спор ти сти

Ср би ја”, а са да шњим ге не рал -
ним ди рек то ром „Ко ка-Ко ла
ХБЦ Ру си ја”, ко ји је био по -
себ но драг гост ти ма СИМ Ср -
би је на овом до га ђа ју.

Спек такл је окон чан уз фан -
та сти чан ва тр о мет над мо рем
и кон церт по све ћен не дав но
пре ми ну лом чу ве ном сплит -
ском му зи ча ру Оли ве ру Дра -
го је ви ћу.

Де ша ва ња на пре ле пој
сплит ској Ри ви за и ста су уз -
бур ка ла емо ци је свих при сут -
них го сти ју из три зе мље, ко ји
су има ли при ли ку да Игре до -
жи ве на је дан пот пу но дру га -
чи ји на чин и да раз у ме ју због
че га је ова ма ни фе ста ци ја
оства ри ла ова ко ве ли ки успех.

Иди ку да те ср це во ди
Ипак, на нас ко ји смо Игре
пра ти ли из бек стеј џа, по се бан
ути сак оста ви ла је чи ње ни ца
ко ли ка ма ши не ри ја вред них

љу ди пре га лач ки ра ди
ка ко би сва ки сег -

мент ове ги гант ске
ма ни фе ста ци је
про те као бес пре -
кор но.

С об зи ром
на то ко ли ко
Игре тра ју, ко ли -
ко ма ле де це бо -
ра ви у ино стран -
ству, на мо ру, у
ко ли ко се спор -

то ва они

ва но вић шта је то што њу и
ње ну еки пу мо ти ви ше да се
при хва те овог ни ма ло ла ког
за дат ка.

– Ми слим да је пре суд на та
до бра ене р ги ја ко ја се ши ри
око Ига ра, али и же ља и во ља
да не што на пра ви те, да оста -
ви те траг, да учи ни те не што
нај леп ше на све ту: да сва ком
де те ту ко је до ђе на Игре иза -
зо ве те осмех. Љу ди во ле да ка -
жу да онај ко не ће, тра жи из -
го вор, док онај ко хо ће – тра -
жи ре ше ње. Ми смо ти ко ји
же ли мо и хо ће мо и увек се ре -
ше ње про на ђе, па ма кар то би -
ло у ми нут до два на ест. Ни је
ла ко. Еки па из кан це ла ри је
Спо рт ских ига ра мла дих Ср -
би је је у про се ку ра ди ла и по
два де сет са ти днев но у по след -
ња три ме се ца да би у сва ком
гра ду, уз по моћ ло кал них са -
мо у пра ва и на ших ко ор ди на -
то ра, све про те кло без гре шке
и она ко ка ко тре ба. Ве ли ку за -
хвал ност ду гу јем свим чла но -
ви ма ти ма, по себ но вред ној и
пре да ној по слу и де ци – Ма -
ри ји Ми хај ло вић, мом пр вом
са рад ни ку и аси стен ту, као и
Зо ри ци Ми ја то вић, спо рт ској
ди рек тор ки СИМ Ср би ја – на -
гла си ла је Јо ва но ви ће ва.

и ко је Игре чи не та ко по себ -
ним. Ис тра ја ће мо у на шој ми -
си ји да ис по шту је мо сва ко де -
те ко је је за во ле ло Игре и да
ши ри мо дух ра до сти и дру -
гар ства. Упра во су при ја те љи
ко ји се стек ну пу тем спо р та
нај вред ни ји и оста ју нам за
цео жи вот. Мо гу то да твр дим
на осно ву лич ног при ме ра и
ис ку ства. То не ма це ну, јер бо -
гат си оно ли ко ко ли ко при ја те -
ља имаш. А ако на ши клин ци

ко два де сет гра до ва у Ср би ји
и сва та де ца су би ла уче сни -
ци др жав ног фи на ла СИМ
2018. Од 1.750 кли на ца по ло -
ви на ни ка да пре то га ни је би -
ла у Бе о гра ду. Има и по тре -
сних и ту жних при ча, али све
је то са став ни део жи во та, а на
на ма је да на ста ви мо да ље и
да гле да мо да усре ћи мо ту де -
цу и да им пру жи мо ма ло ви -
ше, јер на ше ма ло је за не ко га
све. Осмех сва ког де те та у би -

„Панчевац” 
у Сплиту

Пише

Драгана Кожан

су нам то омо гу ћи ли – ре као је
том при ли ком овај ма ли шан.

Си гур но су и вас за пе кле су -
зе. И ве ро ват но вам је са да мно -
го ја сни је за што Ива на и њен
тим не спа ва ју да би сва де ца
ко ју ова ма ни фе ста ци ја об у -
хва ти сво јим за гр ља јем увек
има ла осмех на ли цу. А ова -
квих при ча је мно го, мно го ви -
ше не го што би би ло ко од нас
во лео да их бу де.

– Има ли смо бр до при ме ра
да су де ца пр ви пут на мо ру,
али и не са мо то. На жа лост,
ве ли ки број на ших ма ли ша на
из уну тра шњо сти Ср би је баш
је за хва љу ју ћи Игра ма, од но -
сно уче шћу на др жав ном пр -
вен ству, тек та да пр ви пут у
жи во ту имао при ли ку да по се -
ти Бе о град. Ми смо ове го ди не
има ли „Тур не ју ра до сти” у пре -

2017. го ди не на пра ви мо је дан
ко рак ви ше у од но су на прет -
ход не три го ди не. Ове го ди не
смо си гур но на пра ви ли пет ко -
ра ка ви ше у од но су на оно што
смо ура ди ли ла ни. С тим ам -
би ци ја ма и оче ки ва њи ма, ми
са да већ за по чи ње мо при пре -
ме за на ред ну се зо ну. На рав -
но, да би смо оста ли на вр ху,
по треб но је још ви ше ра да, тру -
да и за ла га ња, а ми смо на то
спрем ни. По тру ди ће мо се да
сле де ће го ди не не са мо по ве -
ћа мо број де це ко ја уче ству ју
на Игра ма, већ и да про ши ри -
мо број про прат них са др жа ја
ко ји иду уз Игре, а же ља нам
је и да се број др жа ва уче сни -
ца по ве ћа, али о том – по том.
Ми ће мо се и у на ред ном пе -
ри о ду тру ди ти да ра ди мо на
свим сит ни ца ма ко је су ва жне

Ивана Јовановић

ло ком гра ду у чи та вом ре ги о -
ну глав ни је мо тив ко ји све љу -
де у СИМ ти му по кре ће и то је
мо жда кључ ни раз лог што су
Спорт ске игре мла дих ус пе ле
и што су нас де ца за во ле ла, јер
и ми во ли мо њих и та си нер -
ги ја се осе ћа – ка же Ива на не
скри ва ју ћи емо ци је.

Џи нов ски ко ра ци
Ин те ре со ва ње за уче шће у Игра -
ма је све ве ће, а од 1. ок то бра
већ кре ћу при пре ме за сле де -
ћу го ди ну.

– Не ки су ми при ча ли да је
мо жда ла ко до ћи до вр ха, али
да је те же на том вр ху оста ти.
Мо жда се на ма по сре ћи ло да

то на у че са се дам-осам го ди -
на, си гур на сам да ће они за -
хва љу ју ћи Игра ма, спо р ту, при -
ја тељ ству и за јед ни штву из ра -
сти у до бре љу де – по ен ти ра ла
је на ша са го вор ни ца.

Ре чи ма Ива не Јо ва но вић не -
ма се шта до да ти. По бро ју при -
ја те ља ме ђу де цом у ре ги о ну,
Ива на је сва ка ко јед на од нај -
бо га ти јих же на у овом де лу све -
та. А бар ма ло је бо га ти ји и
сва ко ко је дух Ига ра осе тио
ужи во и из бли за. Имај те то у
ви ду кад кре ну при ја ве за на -
ред ну се зо ну.

Фо то: СИМ Ср би је



„Панчевац” је покренуо Јован Павловић, а први број изашао је 13. априла 1869. године • „Панчевац” је недељник и излази петком • Оснивач листа „Панчевац”: Друштво са ограниченом
одговорношћу „Панчевац”, Панчево, Вука Караџића 1 • Власник: Ауто-центар „Зоки” • Директор: Драган Жујовић • Главни и одговорни уредник: Синиша Трајковић • Заменик главног и одговорног
уредника: Александар Живковић • Редакција: Михајло Глигорић, Драгана Кожан, Мирјана Марић, Јордан Филиповић • Лектор: Јулијана Јовић • Телефони: 013/301-150 (редакција и огласи),
013/300-820 (рачуноводство), 013/300-830 (маркетинг и факс), поштански фах 28, телеграми „Панчевац” • Текући рачуни: Војвођанска банка а. д. 355-1119429-78, 160-43415-05 код „Banca
Intesa” Панчево  и 200-2286400101001-61 код Банка Поштанска штедионица а. д. Београд • Девизни рачун 00-503-0000082.4 код „Banca Intesa” • ПИБ 101054934 • Рукописи се не враћају •
Рекламације се примају у року од седам дана  • Штампа „APM PRINT”, Милутина Миланковића 29, Београд • На основу решења Министарства за информације Републике Србије уписан је под
регистарским бројем БД 52123 од 19. септембра 2006. године • Интернет адреса: www.pancevac-online.rs • е-mаil: pancevac@pancevac-online.rs • e-mail маркетинга: marketing@pancevac-online.rs 

Сте фан Са вин,
сту дент:
     
– Тре нут но је у то ку
ис пит ни рок, па ћу
оста так ле та про ве сти
рад но. Већ сам био на
од мо ру, а са да ако се
не бу де про леп ша ло
вре ме, ве ро ват но 
не ћу од ла зи ти ни куд
на ку па ње.

Ка та ри на 
Пе тро вић, 
гим на зи јал ка:
     
– Пла ни рам да идем с
ро ди те љи ма на је зе ро
у Бе лој Цр кви и да 
још не ко ли ко да на
про ве дем 
с дру га ри ца ма 
док не поч не шко ла.

Со фи ја Стој ков,
гим на зи јал ка:
     – По ла ко по чи њу
при пре ме за шко лу,
али ћу се по тру ди ти
да ис ко ри стим све
сло бод но вре ме 
у дру же њу 
с дру га ри ма 
из основ не шко ле.

КАКО ПРОВОДИТЕ ЛЕТО?

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

µМ. Шупица?С. Трајковић

Бре
У, бре, каква слика!

    У боји, пре свега.

    И, негде, баца мисли на самство.

    Ако се не лажемо – постоји ли место на кугли земаљској на

коме се човек осећа самотније него оно на коме је заиста сам?

    И није му ни до чега осим до тога.

    Без публике.

    Бреее!

Шта је
Када ти баш добро иде.

    Када си скроз кул сам са собом.

    Када „немам” преведеш у „имам”.

    А не трепнеш.

    Када те помањкање идеја доведе у ситуацију да се вадиш на

фору – као долепотписани у овом случају.

    Ко би знао шта је то?

    Сем тебе.

Било
Било некада да су људи умели да се међусобно испоштују.

    Она би да круни кукуруз, он би да игра фудбал и распали по

тамбурици.

    Онда нађу заједничку особину.

    Црту, али не онакву како се то у медијима приказује.

    Лажемо, брате, баш оно – поливамо.

    То није естетски. Ни добро.

    Зато се треба вратити ономе што је било: круњењу и игри.

Увелико траје сезона годишњих одмора. Неко је на опуштању већ био, 

а неко се тек спрема за одлазак из града.

Суграђани, ако сте расположени за то да шест месеци, почев од октобра, добијате бесплатан

примерак „Панчевца”, шанса је ту! Довољно је да на адресу Вука Караџића бр. 1, с личним

подацима, пошаљете лепу разгледницу или на имејл pancevac@pancevac-online.rs

фотографију с летовања с назнаком где је она снимљена. 

Ако се ваша импресија појави на последњој страни листа закључно с бројем који излази 

21. септембра – награда је ваша.

                                                                    P. S. Допишите нам реченицу-две како вам је било...

Наградни конкурс

Олга, Драгана, Елена,
честитамо!

Од првог октобарског броја „Панчевац” 

ће стизати на вашу адресу. 

Велики поздрав из Будве.
Елена Бижић, Вељка Влаховића 6

Августовска шетња кроз Таксим, Истанбул
Драгана Јовановић, Моравска 11/12

Поздрав из једног од најлепших португалских одмаралишта –
Кашкаиша, раја на западној ивици Европе. 

Олга Књегињић, Димитрија Туцовића 54


